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(الشاعر /معني بسيسو)

اإلهداء
إىل مــن دفعــن بفلــذات أكبادهــن وقــو ًدا للدفــاع عن هــذا الوطن املســتباح ،و َأبـ ْـن إال أن
يدفعــن مــن دمــاء فلــذات أكبادهــن ر ًّيــا لــراب الوطــن املتعطــش إىل دمــاء الشــهداء واحلنــون
عىل أجســاد الشــهداء.

إليهــن أمهــات الشــهداء ومعلــات الصــر عــى طــول أوطاننــا اإلســامية ،واألم
الفلســطينية بشــكل خــاص.
إىل أم الشهيد الفارس أرشف الربدويل.

إىل أم الشهيد الفارس خالد حسني (أبو صقر).

إىل خميــم نــور شــمس األيب ،صانــع هــؤالء الرجــال ،الشــذي برائحــة الربتقــال املعطــرة
بأريــج الليمــون الــذي رضب أروع األمثلــة يف التضحيــة والفــداء.

إىل أرواح الشــهيدين القائديــن لرسايــا القــدس ،الشــهيد القائــد أنــور عــوين عبــد الغنــي
وشــقيقه الشــهيد القائــد شــفيق عــوين عبــد الغنــي رمحهــا اهلل.
إىل روح الشــهيد القائــد واملعلــم الدكتــور فتحــي الشــقاقي رمحــه اهلل ،وإىل روح الشــهيد
القائــد أســعد دقــة رمحــه اهلل ،وإىل أرواح كل شــهداء فلســطني.
والدي احلنونني.
إىل قرة العني ومهجة القلب
ّ

إىل روح شقيقي ونور عيوين الشهيد البطل أمحد عمر عليان.

إىل أمرية الصرب وصاحبة الوفاء ،زوجتي الغالية آمنة عوين عبد الغني.

حيكون يف بالدنا
حيكون يف شجن
عن صاحبي الذي مىض
وعاد يف كفن

(الشاعر /حممود درويش)

مقدمة النارش
شهداؤنا وعد اهلل عىل أرض فلسطني
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى إمــام املجاهديــن ســيدنا حممــد وعــى آلــه
وصحبــه أمجعــن.

احلديــث عــن الشــهداء ال حيســنه إال مــن كانــوا أقرب هلــم ،ورافقوهم وســلكوا درهبــم ،وصاحبوهم
يف قتاهلــم ومواجهتهــم للعــدو ،وحيســنه أكثــر مــن شــهد ارتقاءهــم لعليــاء املجــد واخللــود ،وهــذا احلديــث
هــو فــن ال يبــدع يف إتقانــه إال مــن أصبــح وقــد أمــى ليلتــه يف ســاحات الربــاط ،واســتظل بحمــم القذائــف
وانتعــش بريــح البــارود املتطايــر ،وأمــى وقتــه يف التخطيــط والتدبــر للنيــل مــن عــدو اهلل وعــدوه.

وهــذا كتــاب الشــهداء يــرى النــور بحمــد اهلل وتوفيقــه؛ بعد أن أبــدع صاحبــه األخ األســر املجاهد/
أنــور عليــان يف اختيــار ألفاظــه ومصطلحاتــه بعنايــة ،وارتقــى يف وصفــه لألحــداث التي صاحبت استشــهاد
أبطــال رسايــا القــدس "اجلنــاح العســكري حلركــة اجلهــاد اإلســامي" يف خميــم نــور شــمس بمحافظــة
طولكــرم؛ ليكــون وص ًفــا أقــرب مــا يكــون إىل الصــورة ،وهــذا أمــر غــر مســتغرب وال مســتبعد مــن املؤلف
الــذي عــاش التجربــة ،وهــو ضمــن األمانــة والوصيــة التــي تركهــا الشــهداء فينــا (أرسانــا األبطــال).

ـر األخ األســر املجاهــد /أنــور عليــان يف كتابــه هــذا احلديــث عــى كوكبــة مــن شــهداء
وقــد َقـ َ َ
ذلــك املخيــم العتــي عــى االنكســار خميــم البطولــة والشــهادة ،وهــم الشــهداء الفرســان (أرشف الربدويــل،
فــاح مشــارقة ،وخالــد حســن)؛ ثالثــة أبطــال مــن رسايــا القــدس ،واجهــوا العــدو مــن مســافات قصــرة،
واشــتبكوا معــه ونالــوا منــه ،وحتققــت أمان ُّيهــم بارتقائهــم شــهداء ،وتنــاول الكتــاب حياهتم وكيــف التحقوا
بركــب اجلهــاد وكانــوا طليعــة املجاهديــن ،وكيــف فهمــوا نــداء الشــهيد املعلــم فتحــي الشــقاقي تقديــم
الواجــب رغــم قلــة اإلمــكان ،فلــم يعــد هنــاك أي مــرر لكــي ختفــت رشارة املواجهــة ونــار اجلحيــم عــى
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بنــي صهيــون يف فلســطني ،فلبــوا النــداء ومحلــوا الرايــة ونحســبهم قدمــوا هلل مــا يرضيــه عنهــم ،فكانــوا نعــم
املجاهديــن والقــادة العظــام ،حتــى وصــل هبــم قطــار اجلهــاد ملحطــة االستشــهاد ،والتــي طاملــا متنوهــا منــذ
التحاقهــم بركــب رسايــا القــدس.

وصاحــب هــذا الكتــاب األســر املجاهــد /أنــور عليــان ،عايــش شــهداء رسايــا القــدس يف خميــم نــور
شــمس عــن قــرب ،واطلــع عــى تفاصيــل حياهتــم وجهادهــم ،وتنقــل معهــم يف أزقــة املخيــم ،وشــاركهم
يف عمليــات الرسايــا اجلهاديــة ،وعــاش حيــاة املقاومــة واملطــاردة يف كنفهــم ،ولطاملــا اســتظل بظلهــم فــكان
قري ًبــا منهــم ،ولعــل هــذا مــا أعطــى الكتــاب مصداقيـ ًة ووص ًفــا نوع ًيــا قــل نظــره ،وهــو أقــرب مــا يكــون
للواقــع ،وقــد كان بــن املؤلــف حفظــه اهلل وبــن الشــهادة درجــة تــكاد ال تــرى بالعــن املجــردة ،لــوال أن قدر
اهلل ســبق ،واختــاره املــوىل عــز وجــل يف عــداد األرسى ،الذيــن هــم رمــز عزتنــا وصــدق ثوابتنــا وصائنــو
كرامتنا.

وقــد كتــب األســر املجاهــد /أنــور عليــان هــذا الكتــاب يف مرحلــة ســابقة ،وهــو داخــل أرسه يف
العــام 2011م ،وال َيفــى عــى أحــد الظــروف الصعبــة التــي يعــاين منهــا أرسانــا األبطــال يف إخــراج جهــد
فكرهــم ومؤلفاهتــم لــرى النــور ،إىل أن شــاء املــوىل عــز وجــل وسـ َّ
ـخر هلــذا العمــل إخــوة قــدَّ روا قيمتــه،
وشــعروا بحــس املســئولية جتــاه الشــهداء ،وأن أقــل الواجــب ملــن قدمــوا أرواحهــم ،هــو أن نســتفيد مــن
ســرهم وذكرهــم؛ حتــى يعلــم جماهدونــا اليــوم كيــف كان أســافهم ولعلهــم خــر خلــف خلــر ســلف.
نموذجــا عمل ًيــا لفضــل الشــهداء
إن هــذا الكتــاب وهــو يتحــدث عــن حيــاة الشــهداء الثالثــة؛ يقــدم
ً
ورق ُّيهــم وارتقائهــم؛ ويدلــل بــأن نســل خالــد بــن الوليــد وأســامة بــن زيــد مل ُيبــر بعــد ولــن يبــر بوعــد اهلل
تبــارك وتعــاىل ،وأن هــذه األمــة خرجــت وختــرج وســتخرج مــن يســوء وجــه أعدائهــا ،ويســومهم ســوء
العــذاب بفضــل اهلل ورضوانــه.

وختامــا فــإن هــذا الكتــاب حيمــل دعــوة رصحيــة لــكل حــر وأيب ،حيمــل يف خمــزون ذاكرتــه شــيئًا عــن
ً
شــهدائنا األبطــال؛ أن يقدمــه يف توثيــق يســمح لألجيــال املعــارصة والقادمــة أن تطلــع عليه ،وتفهــم املضمون
واملحتــوى ،وتأخــذ العــرة؛ لتكــر الكــرة عــى هــذا العــدو املجــرم حتــى النــر والتحريــر.
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النارش

املقدمة
الشهداء األبرار اختيار السامء

﴿و ُّ
الش َهدَ ُاء ِعندَ
قال تعاىلَ :

ُور ُه ْم﴾ [احلديد]19 :
َر ِّبِ ْم َُل ْم َأ ْج ُر ُه ْم َون ُ

ال نعــرف مقــام الشــهيد حتــى نصبــح شــهداء بينهم ،وال نعــرف مقــام األم إال إذا كنا أمهــات ،فكيف
نعــرف عــن أم الشــهيد ،فكــا خلق الشــهيد ليكون شــهيدً ا خلقــت أم الشــهيد لتكون أم الشــهيد.
ال متلــك أقالمنــا للحديــث عنهــم إال التوقــف عــن احلديــث عنــد مقامهــم ،فكيــف أن تعــرف أهنــم
اندفعــوا نحــو هــذا املقــام وتركونــا رغــم أننــا أعــزاء عليهــم؟!

لقــد توقفــت قــدرة الكــون الفســيح واألفــق متجــدد االتســاع عــن اســتيعاهبم واحتــواء أرواحهــم
ففاضــت إىل األعــى .مــن ذلــك إىل حتــت العــرش أو ربــا مل يندفعــوا نحوهــا بــل اختارهتــم الســاء هلــذا املقــام
مــن دوننــا ،فكيــف ســنتحدث عــن هــذه املقامــات ونحــن مــا زلنــا مل ننضــج ألن نصلــح هلــذا املقــام؟!

هــذه مقامــات نحــن فقــط نكتــب عنهــا وال نعيشــها؛ ألننــا نعــرف فقــط القليــل عــن أصحاهبــا عندما
كانــوا بيننــا ،وعندمــا مل نكــن نــدرك أهنــم موعــودون هبــذه املقامــات وقبــل أن يرتكونــا ويرتقــوا.

وهكــذا نســر يف احليــاة وال نــدري مــن منــا يتنكــر يو ًمــا لدمائهــم ويرتكــس عــن هــذه الطريــق،
ومــن منــا مــا زال يصنــع عــى عــن اهلل ليــوم مشــهود يصبــح فيــه مــن أهــل الشــهداء عنــد رهبــم هلــم أجرهــم
ونورهــم.

إننــا عندمــا نكتــب عنهــم نحــاول أن نقــرب أنفســنا هلــم علهــم يتذكروننــا بشــفاعة عنــد اهلل ،ورغــم
ذلــك أحسســت بســياط اللــوم والتعنيــف وزلزلــة النفــس تشــدين ألن أفعــل شــي ًئا بســي ًطا مــن حياة الشــهداء
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الذيــن عارصهتــم يف املخيــم ،ولذلــك ابتــدأت بالكتابــة يف هــذا الكتــاب عــن الشــهداء الفرســان الثالثــة
أرشف حممــود الربدويــل وفــاح حســن مشــارقة وخالــد رايــق حســن ،الذيــن أضــاءوا لنــا مصابيــح الظــام
ـوارا آخــر يف الطريــق لتحريــر أرضنــا احلبيبــة.
عندمــا عبــدوا لنــا بدمائهــم الزكيــة مشـ ً

هــؤالء الشــهداء الثالثــة عارشهتــم وعشــت جتربــة استشــهادهم ،وهــي املحطــات التــي ســأحتدث
عنهــا رغــم أن هنــاك حمطــات كثــرة مــن حياهتــم وجهادهــم يمكــن الكتابــة عنهــا الح ًقــا.
وقبــل احلديــث عنهــم البــد مــن احلديــث عــن خميــم نــور شــمس الــذي خــرج هــؤالء األبطــال،
ودوره يف اجلهــاد واملقاومــة.

كــا أنتهــز الفرصــة ألقــدم شــكري اخلالــص وتقديــري إلخــواين الذيــن عاشــوا معــي فــرات طويلــة
يف األرس ،األخ املجاهــد املقــديس عنــان نجيــب (أبــو عيســى) واألخ املجاهــد عبــد الرمحــن شــهاب ،واألخ
األســر احلنــون أســامة حــروب عــى مســامهتهم ومســاندهتم يل إلنجــاز هــذا العمــل املبــارك.
أخوكم األسري /أنور عمر عليان
سجن "ريمون" الصحراوي
2011/09/10م
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خميم نور شمس
تارخيه ودوره اجلهادي

ُعــرف خميــم نــور شــمس هبــذا االســم نســبة إىل معتقــل نــور شــمس الــذي اســتخدمه اإلنجليــز عــام
1919م عقــب احتالهلــم لفلســطني وذلــك لســجن أصحــاب األحــكام القاســية ممن ُحكــم عليهــم باإلعدام
أو الســجن ملــدى احليــاة ،ومــن املرجــح أن املعتقــل اســتمد تســميته نــور شــمس مــن خــال موضعــه
املكشــوف طــوال النهــار ألشــعة الشــمس والتــي كانــت تلهــب أجســام املعتقلــن يف موســم احلــر ،وبعــد
جــاء اإلنجليــز عــن البــاد اعتمــدت التســمية يف الســجالت الرســمية وغــر الرســمية.
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يرجــع تاريــخ إنشــاء خميــم نــور شــمس إىل عــام 1951م عــى وجــه التحديــد أي بعــد مــرور ثــاث
ســنوات عــى نكبــه فلســطني عــام 1948م وذلــك يف أعقــاب العاصفــة الثلجيــة التــي أملــت بالبــاد حيــث
أطاحــت بمخيــم الالجئــن يف ســهل جنــزور بالقــرب مــن مدينــة جنــن والــذي كان يلــوذ بخيامــه منــذ عــام
1949م األمــر الــذي محــل وكالــة الغــوث الدوليــة عــى نقلــة إىل موقــع آخــر والــذي كان خميــم نــور شــمس
حيــث تــم حشــدهم بالرشيــط الســهيل املحــاذي خلــط ســكة احلديــد الفاصلــة بــن القســم الشــايل واجلنــويب
إىل حــن إعــداد وتنظيــم الســكن.
يقــع املخيــم إىل الــرق مــن مدينــة طولكــرم عــى اخلــط الرئيــي الــذي يصــل املدينــة بمدينــة نابلس،
حيــث يبعــد عنهــا حــوايل ثالثــة كيلومــرات ،ويبعــد املخيــم عــن البحــر األبيــض املتوســط إىل الــرق 19
را .وهــو مكــون مــن قســمني شــايل وجنــويب ،يفصــل بــن جزئيــه ســهل ضيــق عرضــه  300م ،يمــر
كيلومـ ً
مــن هــذا الســهل وادي اســكندرونة ،وهــذه املنطقــة تعتــر جغراف ًيــا ضمــن الســهل الســاحيل الفلســطيني
التصاهلــا معــه مــن جهــة ولعــدم ارتفاعهــا عــن مســتوى ســطح البحــر 150م.
تعــود جــذور معظــم ســكانه البالــغ عددهــم زهــاء  9000نســمة إىل بلــدات وقــرى حيفــا التــي
ُه ِّجــروا منهــا يف نكبــة عــام 1948م لتكــون شــاهدً ا ح ًيــا عــى اجلريمــة الكــرى بحــق األرض والشــعب
واهلويــة الفلســطينية التــي اشــركت هبــا القــوى العظمــي مــن بريطانيــا وفرنســا واحلركــة الصهيونيــة مــن
أجــل إقامــة وطــن قومــي لليهــود عــى أرض فلســطني.
تقــوم هيئــة األمــم املتحــدة بــاإلرشاف عــى املخيم عرب وكالــة غوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني
وتقــدم له سلســلة من اخلدمــات التعليميــة واالجتامعية.
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ويعتــر خميــم نــور شــمس رائــدً ا يف العمــل اجلهــادي ورمـ ًـزا للبطولــة وقمــة للتحــدي والصمــود
خــال االنتفاضــة األوىل والثانيــة املباركتــن ،فقــد متيز برصيــد هائل وضخــم يف التضحية والفــداء ومل يتوان
عــن تقديــم قوافــل الشــهداء واألرسى واجلرحــى يف املســرة النضاليــة للشــعب الفلســطيني يف جهــاده ضــد
االحتــال الصهيــوين .وقــد كان هلــذا املخيــم نصيــب مــن عطــاء األرض التــي أقيــم عليهــا والتــي رويــت
بدمــاء الشــهداء قبــل نشــوئه ،فقــد أكــدت األرض هلــذا املخيــم أهنــا مل تــرو بعد بدمــاء الشــهداء الذين ســبقوا

ـتباحا ،حيــث كان هلــذا املخيــم الرشيــف العظيــم أن تفجرت
مــا دامــت األرض تطلــب ومــا زال الوطــن مسـ ً
يف نفــس املــكان املقــام عليــه قبــل إنشــائه الثــورة الفلســطينية الكــرى عــام 1936م بقيــادة الشــيخ املجاهــد
الشــهيد فرحــان الســعدي التلميــذ النجيــب للشــيخ املجاهــد عــز الديــن القســام ،فكانــت رشارة هــذه الثورة
بعمليــة جهاديــة نوعيــة نفــذت هنــاك وأســفرت عــن مــرع ثالثــة صهاينــة وذلــك بتاريــخ 1936/04/15م،
معلنــة لالحتــال االنجليــزي وللمســتوطنني اليهــود أن دم الشــهيد املجاهــد عــز الديــن القســام مــا ضــاع
ـدرا ،وأن تالمــذة القســام عــى العهــد والوعــد الصــادق.
هـ ً
وهلــذا املخيــم بصمــة رشف يف ذكــرى غاليــة مــن ذكريــات الشــعب الفلســطيني وهــي ذكــرى يــوم
األرض اخلالــد والــذي تفجــرت رشارتــه بتاريــخ 1976/03/30م يف أراضينــا املحتلــة عــام 1948م ر ًدا عــى
سياســة االحتــال الصهيــوين يف هنــب مــا تبقــى مــن أرض فلســطني والتضييــق عــى إخواننــا يف الداخــل
املحتــل ،فــكان املخيــم ســبا ًقا لالســتجابة هلــذا العطــش فلــم يبخــل بالدم حيــث روى الشــهيد البطــل رأفت
الزهــري بدمــه الطاهــر أرض مدينــة الطيبــة مؤكــدً ا باستشــهاده عــى وحــدة الوطــن الفلســطيني الواحــد بــا
احتــل منــه عــام 1948م ومــا احتــل عــام 1967م وعــى وحــدة الشــعب الفلســطيني الواحــد عــى ضفتــي
اخلــط األخــر الومهــي.

ويف االنتفاضــة األوىل املباركــة والتــي كان العامــل األســايس لرشارهتــا معركــة الشــجاعية بعدمــا
تقــدم فرســان اجلهــاد اإلســامي الذيــن فــروا مــن ســجن غــزة املركــزي وآثــروا البقــاء عــى أرض الوطــن
وقدمــوا الواجــب عــى اإلمــكان ،فصالــوا وجالــوا يف أرض غــزة الباســلة حتــى ارتقــوا إىل ال ُعــا يف شــهر
أكتوبــر (ترشيــن أول) مــن العــام 1987م باإلضافــة إىل جماهديــن آخريــن ،وهــم الشــهداء األبطــال مصبــاح
الصــوري ،وحممــد اجلمــل ،وزهــدي قريقــع ،وســامي الشــيخ خليــل ،وأمحــد حلــس ،فكانــوا الــرارة التــي
فجــرت االنتفاضــة األوىل.
وكان ملخيــم نــور شــمس احلضــور القــوي والفعــال يف تأجيــج االنتفاضــة األوىل ،فــكان ســباق ُا
ـرا
لالســتجابة لنــداء الواجــب والشــهادة ،نــداء األرض العطشــى لدمــاء الشــهداء فقــدم خالهلــا عــد ًدا كبـ ً
مــن الشــهداء واألرسى واجلرحــى ،فــكان مــن الشــهداء األبــرار:
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1الشهيد البطل :نارص أمحد اجلندي والذي استشهد بتاريخ 1988/09/25م.
2الشهيد البطل :جهاد حسني زغدد والذي استشهد بتاريخ 1991/03/24م.
3الشهيد البطل :إياد نمر الصباح والذي استشهد بتاريخ 1991/07/26م.
4الشهيد البطل :عبد القادر يوسف الشرباوي والذي استشهد بتاريخ 1992/04/09م.
5الشهيد البطل :مصطفى عبد األشقر والذي استشهد بتاريخ 1992/09/23م.
6الشهيد البطل :تيسري مجعة أبو غليون والذي استشهد بتاريخ 1993/03/08م.
7الشهيد البطل :نارص عيل أبو عيشة والذي استشهد بتاريخ 1993/03/15م.

ومــع تفجــر انتفاضــة األقــى املباركــة بتاريــخ 2000/09/28م عــى إثــر الزيــارة االســتفزازية التــي
قــام هبــا رئيــس وزراء الكيــان الصهيــوين آنــذاك "أرئيــل شــارون" وتدنيســه للمســجد األقــى املبــارك يف
حتــد ســافر ملشــاعر املســلمني ،وبينــا كانــت آلــة احلــرب الصهيونيــة متعــن يف القتــل والدمــار بحــق شــعبنا
الفلســطيني األعــزل يف مدنــه وقــراه وخميامتــه؛ ســطر خميــم نــور شــمس ملحمــة بطوليــة متثلــت يف الــرد
املزلــزل األول عــى جرائــم االحتــال بعمليــة بطوليــة جريئــة نفذهــا األســد اهلصــور الشــهيد القســامي
أمحــد عمــر عليــان يف عمــق الكيــان الصهيــوين يف مدينــة (أم خالــد) واملســاة "نتانيــا" يف يــوم عرفــة بتاريــخ
2001/03/04م ،وأســفرت تلــك العمليــة البطوليــة عــن مــرع مخســة صهاينــة وإصابــة العــرات منهــم
بجــراح متفاوتــة ،حيــث تعتــر هــذه العمليــة االستشــهادية النوعيــة األوىل مــن قبــل مجيــع األجنحــة
العســكرية للفصائــل الفلســطينية يف منطقــة طولكــرم خــال انتفاضــة األقــى املباركــة.

أمــا الــرد املزلــزل الثــاين فتمثــل
بتفجــر ســيارة مفخخــة عــن بعــد يف
أيضــا أرســلها املجاهــدان
مدينــة نتانيــا ً
البطــان األســران عــار قزمــور
وهبــاء الشــراوي ومهــا مــن رسايــا
القــدس اجلنــاح العســكري حلركــة
اجلهــاد اإلســامي ،وأوقعــت عــرات
اإلصابــات يف صفــوف الصهاينــة
وذلــك يف 2001/05/30م ،وقــد جاءت
هــذه العمليــة البطوليــة ر ًدا عــى اغتيــال أحــد قــادة ومؤســي رسايــا القــدس الشــهيد القائــد إيــاد احلــردان
مــن بلــدة عرابــة بمحافظــة جنــن وذلــك بتاريــخ 2001/04/05م ،كــا انطلقــت مــن هــذا املخيــم الصامــد
عمليــات جريئــة ونوعيــة ومتنوعــة تراوحــت بــن تفجــر عبــوات ناســفة وإطــاق نــار عــى أهــداف للعــدو
الصهيــوين نفذهتــا خمتلــف األجنحــة العســكرية لفصائــل املقاومــة الفلســطينية وخاصــة رسايــا القــدس
وكتائــب القســام وكتائــب شــهداء األقــى ،وقــدم عــرات مــن الشــهداء واألرسى واجلرحــى.
هكــذا متيــز خميــم نــور شــمس بســرته العطــرة ،والقــدرة عــى بنــاء الرجــال ورضب أروع األمثلــة يف
البطولــة والفــداء.
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الفارس
األول
الشهيد القائد :أرشف حممود الربدويل
قمة يف التحدي ورمز للبطولة
املولد والنشأة

أبــر الشــهيد الفــارس أرشف حممــود عبــد الرحيــم الربدويــل النــور يف خميــم نــور شــمس بمحافظــة
طولكــرم بتاريــخ 1975/07/18م .وينتمــي ألرسة هلــا تاريــخ مــرق يف اجلهــاد واملقاومــة ،وقــد رضبــت
أروع األمثلــة يف جــودة الصــر فقدمــت شــهيدين مــن أبنائهــا مهــا أرشف ونعــان دفا ًعــا عــن كرامــة أمتنــا
املســلوبة وعــن وطننــا احلبيــب فلســطني ،وتعــود أصــول هــذه األرسة املجاهــدة إىل قريــة بريكــة املنكوبــة
بقضــاء حيفــا.
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تعلــم شــهيدنا املجاهــد أرشف االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة خميــم نــور شــمس ،ومل يكمــل
دراســته بســبب اعتقالــه مــن قبــل قــوات االحتــال يف االنتفاضــة األوىل عــى خلفيــة انتامئــه حلركــة اجلهــاد
صابرا
اإلســامي واملشــاركة يف نشــاطات احلركــة ومقاومــة االحتــال حيــث قــى يف الســجن عــدة شــهور ً
حمتسـ ًبا.

ومــع بدايــة دخــول الســلطة الوطنيــة إىل الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة عــى إثــر االتفاقيــات التــي وقعتهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية
مــع الكيــان الصهيــوين انضــم شــهيدنا املجاهــد أرشف إىل جهــاز
الرشطــة البحريــة يف مدينــة نابلــس.
ومــع انطــاق رشارة انتفاضــة األقــى املباركــة جــدد شــهيدنا
املقــاوم أرشف نشــاطه يف حركــة اجلهــاد اإلســامي والتحــق بجناحهــا
العســكري (رسايــا القــدس) وقــد أظهــر قــدرة فائقــة وشــجاعة نــادرة
يف مقاومــة االحتــال إىل أن التحــق بكوكبــة الشــهداء األبــرار.

مالمح شخصيته وصفاته

أكثر ما ميزه عن غريه
هو عمله الرسي يف
رسايا القدس ومهارته
العالية يف الرماية وقدرته
الفائقة عىل مقاومة
االحتالل نتيجة خربته
التي اكتسبها أثناء
عمله يف جهاز الرشطة
بالء
البحرية ،وقد أبىل ً
حسنًا وشجاعة نادرة
قبل أن يرتقي إىل الرفيق
األعىل.

كان الشــهيد الفــارس أرشف -رمحــه اهلل -أطيــب النــاس
ً
نفســا ،تلــوح
عيشــا ،وأرشحهــم
صــدرا ،وأقواهــم قل ًبــا ،وآرسهــم ً
ً
نــرة النعيــم عــى وجهــه ،ويفــوح منــه شــذا الشــباب ،يرتقــرق البــر
يف وجهــه ،تــراه إن قابــل إنســانًا قابلــه بوجــه طلــق ونفســية صافيــة
وقلــب ســليم ،وتعطــر بأزكــى العطــور والرحيــان ،كان عطــره الطيــب
يمــأ اجلــو فتــري الســعادة يف قلــوب النــاس ،وإذا مــا تكلــم فــا
يتكلــم إال كال ًمــا موجـ ًـزا وبألطــف العبــارات ،كــا قــال القائــل" :إذا
ســكتوا رأيــت هلــم مجـ ً
ـال وإن نطقــوا ســمعت هلــم عقــوال" ،وهــو وســيم أنيــق ،متتلــئ نفســه قــوة وأمـ ًـا،
ظريــف يف ظاهــره ،نظيــف يف باطنــه ،يتأثــر جــدً ا لرؤيتــه الفقــراء وأربــاب الباليــا ،ومــع مــا كان عليــه مــن
الشــفقة واحلنــان كان عــى غايــة مــا يكــون مــن القــوة والشــجاعة وثبــات اجلــأش ،ال يروعــه حــادث مهــا
ـرا يف الــزواج،
كان عظيـ ًـا ،عــاش حياتــه أعــزب مــن دون زواج ،ليــس عزو ًفــا عــن الــزواج ،بــل فكــر كثـ ً
لكــن شــاء القــدر أن ال يتــزوج بســبب الظــروف التــي مــر هبــا .كان شــديد البــأس إذا ُانتهكــت حمــارم اهلل عــز
وجــل ال يغضــب لنفســه وال ينتــر لغــر ربــه .كان رمحــه اهلل يتفقــد أصحابــه ،يســأل عــن شــأهنم وحيفــظ

18

ودهــم ،ويعفــو عــن زالهتــم ،مهذ ًبــا يف مجيــع أحوالــه ،وأخالقــه احلســنة كثــرة ومشــهورة بــن أصحابــه
ورفقائــه.

دور األرسة يف الرتبية

كانــت تربيــة شــهيدنا املجاهــد أرشف يف البيــت تربيــة ســليمة،
قويمــة حيــث حــرص والــداه عــى غــرس املعــاين األخالقيــة ،وبــث
روح اجلهــاد يف نفســه ،وال يســتطيع أحــد أن ينكــر فضلهــا الكبــر
يف ذلــك وعطاءمهــا املتواصــل حيــث رضبــا أروع األمثلــة يف جــودة
الصــر ،وكان مــن ثــار هــذه الرتبيــة القويمــة رصيدمهــا اهلائــل يف
التضحيــة والفــداء حيــث قدمــا شــهيدين مــن فلــذات كبدهيــا دفا ًعــا
عــن كرامــة أمتنــا اإلســامية ووطننــا احلبيــب فلســطني ،فقــد استشــهد
ابنهــا األول نعــان -رمحــه اهلل -يف ســنة 1998م متأثـ ًـرا بجروحــه التــي
أصيــب هبــا إثــر تعرضــه للــرب املــرح عــى يــد قــوات االحتــال يف
االنتفاضــة األوىل ،وعانــى مــا عانــاه مــن جــراء ذلــك ســنوات طويلــة،
وقابــل ذلــك بإيــان وصــر وثبــات واحتســاب.
ويف انتفاضــة األقــى املباركــة كان هلــذه األرسة دور بــارز
وحضــور قــوي يف مقاومــة االحتــال فاستشــهد ابنهــا الثــاين أرشف
واعتقــل االبــن ربيــع حيــث قــى يف الســجن أربــع ســنوات ونص ًفــا.

مــا كانــت هــذه التضحيــات أن تقــدم لــوال الرتبيــة الصاحلــة
والســليمة التــي تربــوا عليهــا وتعلمــوا مــن خالهلــا الصفــات احلميــدة
وحــب الوطــن.
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من أبرز العمليات
اجلريئة التي نفذها
تفجري عبوة ناسفة
عىل مفرق قرية بزاريا
بمحافظة نابلس
يف جيب عسكري
صهيوين بمشاركة
الشهيد املجاهد سامح
أبو حنيش من قرية
بيت دجن بمحافظة
نابلس وذلك يف مطلع
انتفاضة األقىص
املباركة.

إننــي أقبــل جبينكــم الطاهــر وأنحنــي أمــام صمودكــم وتضحياتكــم وعطائكــم املتواصــل ح ًبــا
ً
فخــرا يــا أم الشــهداء.
وخجــا منكــم .فكفــاك
واحرتا ًمــا
ً

شجاعة نادرة يف مقاومة االحتالل

فارســا
كان شــهيدنا املجاهــد أرشف
ً
تتجــى فيــه كل صفــات الفروســية ،وجند ًيــا
متميـ ًـزا يتحــى بالضبــط املتــن ،ويؤمــن بالطاعــة
لــذوي األمــر ،وبنفــس الوقــت كان قائــدً ا متميـ ًـزا
قــادرا عــى حتمــل املســؤولية.
وشــجا ًعا
ً
وإن أكثــر مــا ميــزه عــن غــره هــو عملــه
الــري يف رسايــا القــدس ومهارتــه العاليــة يف
الرمايــة وقدرتــه الفائقــة عــى مقاومــة االحتــال
نتيجــة خربتــه التــي اكتســبها أثنــاء عملــه يف جهــاز
الرشطــة البحريــة ،وقــد أبىل بال ًء حسـنًا وشــجاعة
نــادرة قبــل أن يرتقــي إىل الرفيــق األعــى.

وأبــرز املواقــف التــي ظهــرت فيهــا
شــجاعته اعتــاده عــى عنــر املباغتــة يف مقاومــة
االحتــال حيــث كان هلــذا األســلوب البــارع
وقــع كبــر ومذهــل للعــدو ونجــاح باهــر يف
إيقــاع اإلصابــات املبــارشة يف صفوفــه ،ومــن أبــرز العمليــات اجلريئــة التــي نفذهــا تفجــر عبــوة ناســفة
عــى مفــرق قريــة بزاريــا بمحافظــة نابلــس يف جيــب عســكري صهيــوين بمشــاركة الشــهيد املجاهــد ســامح
أبــو حنيــش مــن قريــة بيــت دجــن بمحافظــة نابلــس وذلــك يف مطلــع انتفاضــة األقــى املباركــة .وكذلــك
مســؤوليته املبــارشة عــن عبــوة ناســفة يف مدينــة -نتانيــا -قــام بوضعهــا األســران البطــان هبــاء الشــراوي
وعبــد الرمحــن فــودة ،ومهــا مــن خميــم نــور شــمس ،لكــن اكتشــافها مــن قبــل االحتــال حــال دون انفجارها
وذلــك يف مطلــع عــام 2001م.
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االستشهاد
أصيــب شــهيدنا الفــارس أرشف بجــراح بالغــة يف شــتى أنحــاء جســده حيــث تركــزت معظــم
اإلصابــات يف منطقــة البطــن والرجلــن وبــرت يــده اليمنــى ،وأصيــب بحــروق وتشــوهات يف جســده مــن
جــراء الشــظايا وقــوة االنفجــار وذلــك أثناء أدائــه مهمة جهاديــة عندما
كان يقــوم بزراعــة عبــوة ناســفة لتفجريهــا يف آليــات العــدو العســكرية
وجنــوده بمحــاذاة خميــم نــور شــمس ،وانفجــرت بطريــق اخلطــأ ،ونقل
رغم جراحه التي
عــى إثرهــا إىل مستشــفى الشــهيد ثابــت ثابــت يف طولكــرم ليبــدأ رحلــة
أصيب هبا كان يتمتع
معانــاة جديــدة ،لكنــه رغــم جراحــه التــي أصيــب هبــا كان يتمتــع بكتلة
بكتلةضخمةوهائلة
ضخمــة وهائلــة مــن املعنويــات العاليــة ،يســتمد تلــك املعنويــات مــن
من املعنويات العالية،
إيامنــه العظيــم بــاهلل ،صابـ ًـرا عــى حــرارة اجلــراح امللتهبــة وآالمها ،حيس
يستمدتلكاملعنويات
مفوضــا
كأهنــا قطــرات مــاء بــاردة وهــو يف ثبــات كاجلبــال الراســيات،
ً
من إيامنه العظيم باهلل،
أمــره إىل اهلل ومتـ ً
ـوكل عليــه وراض ًيــا بصنيعــه وحمسـنًا ظنــه بــه ومطمئنًــا
صابرا عىل حرارة اجلراح
ً
إىل حســن العاقبــة ،تعــاىل عــى اجلــراح فــكان قــدوة متميــزة يف الصــر
امللتهبة وآالمها ،حيس
عــى املعانــاة.
كان والــداه إىل جــواره طيلــة الفــرة التــي مكــث فيهــا يف
املستشــفى والتــي تراوحــت مــا بــن ثالثــة إىل أربعــة أيــام ،جيلســان
أحيانًــا عــى حافــة رسيــره الــذي يرقــد عليــه ،وينظــران إليــه بحــب
وحنــان جــارف ليســانداه يف آالمــه ويؤازرانــه يف مهومــه ويغدقــان عليه
مــن رضامهــا ويالطفانــه بأحاديثهــا الطيبــة التــي كانــت تدخــل إىل قلبه
اهلنــاء اجلــم وجتعلــه ينســى مهومــه وهتـ ّـون عليــه أمل اجلــراح.
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كأهنا قطرات ماء باردة
وهو يف ثبات كاجلبال
الراسيات.

كانــت أمــه حتبــس دموعهــا أمامــه وال تريــد أن تشــعره بذلــك ،وبعدمــا تفارقــه قليـ ًـا تتدفــق مــن
عينيهــا الدمــوع كأهنــا صنبــور مــاء.

يف 2001/06/07م انتقلــت روحــه الطاهــرة إىل بارئهــا متأثـ ًـرا بجراحــه التــي أصيــب هبــا لتعانــق روح
شــقيقه الشــهيد نعــان ،وليلتحــق بركــب الشــهداء األبرار.

الشهيد القائد أرشف الربدويل برفقة الشهيد القائد يف رسايا القدس سامح أبو حنيش
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الفارس
الثاين
الشهيد القائد :فالح حسن مشارقة
شيخ املجاهدين

املولد والنشأة
ولــد الشــهيد القائــد فــاح حســن نعيــم مشــارقة يف خميــم نــور شــمس بمحافظــة طولكــرم بتاريــخ

1967/04/24م حيــث أبــر نــور حــن كانــت األمــة مل تســتوعب بعــد ســقوط القــدس ،ينتمــي شــهيدنا
ألرسة كريمــة هلــا تاريــخ حافــل بالتضحيــات ،حيــث اعتقــل ثالثــة مــن إخوتــه قضــوا فــرات متفاوتــة يف

الســجن عــى خلفيــة مشــاركتهم الفاعلــة يف االنتفاضــة األوىل التــي تفجــرت عــام 1987م.

تعــود أصــول أرسة شــهيدنا القائــد فــاح إىل قريــة (إجــزم) املنكوبــة بقضــاء حيفــا ،تعلــم شــهيدنا

االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة خميــم نــور شــمس ،ومل يكمــل دراســته نتيجــة تعرضه للمالحقة والســجن

مــن قبــل قــوات االحتــال الصهيــوين حيــث ظهــرت عليــه مالمــح الرجولــة وهــو يف ســن الصبــا.

مــا أن تفجــرت االنتفاضــة األوىل حتــى انخــرط شــهيدنا القائــد فــاح يف صفــوف حركــة فتــح،
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وشــارك بقــوة وفاعليــة يف االنتفاضــة إىل أن تــم اعتقالــه يف املــرة األوىل يف عــام 1989م عــى خلفيــة انتامئــه

للحركــة واملشــاركة يف مقاومــة االحتــال ،وحكــم عليــه بالســجن تســعة أشــهر ،ومل يثــن الســجن مــن
عزيمتــه شــي ًئا ،ومــا أن قــى فــرة حكمــه وتــم اإلفــراج عنــه حتــى واصــل مســرته اجلهاديــة يف مقارعــة
االحتــال أكثــر قــوة وفاعليــة وانضــم إىل جمموعــات الفهــد األســود التابعــة حلركــة فتــح ،وأصبــح مــن أبــرز
املطلوبــن لقــوات االحتــال حيــث قــى تلــك الفــرة القاســية متنقـ ًـا بــن الكهــوف واجلبــال إىل أن تــم
اعتقالــه يف املــرة الثانيــة مــن قبــل االحتــال يف عــام 1992م وحكــم عليــه بالســجن عرشيــن عا ًمــا قــى منها
ثالثــة أعــوام صابـ ًـرا حمتسـ ًبا ،رضب فيهــا أروع األمثلــة يف جــودة الصــر ،وكان يف موضــع احــرام إخوانــه
األرسى الذيــن كانــوا يقدرونــه ملــا يتحــى بــه مــن أخــاق محيــدة.

أفــرج عــن شــهيدنا القائــد فــاح ضمــن إفراجــات اتفــاق
أوســلو املوقــع بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والكيــان الصهيــوين،
ومــع انــدالع رشارة انتفاضــة األقــى املباركــة أدرك شــهيدنا أيــن
يكــون مكانــه ،فانضــم إىل صفــوف حركة اجلهــاد اإلســامي وجناحها
العســكري يف نوفمــر (ترشيــن الثــاين) مــن عــام 2000م ،وذلــك بعــد
دراســة فكريــة معمقــة ملبــادئ وأهــداف احلركــة ،وأثبــت صــدق انتامئــه
مــن خــال املشــاركة الفاعلــة يف معظــم نشــاطات احلركــة الدعويــة
والسياســية واالجتامعيــة والعســكرية ،وكان لــه أثــر كبــر يف حشــد
اجلامهــر وغــرس روح اجلهــاد يف نفوســهم حتــى أصبــح مــرة أخــرى
ضمــن قائمــة أبــرز املطلوبــن لقــوات االحتــال إىل أن نــال الشــهادة
بتاريــخ 2004/09/22م.

فالح واللقاء األول

لقــد شــممت عبري ذكره قبــل أن أعرفــه ،وقــدر اهلل يل أن أتعرف
عليــه ،وأن أكــون مــن أقــرب املقربــن إليــه ،فقــد نشــأت عالقــة بيننــا يف
ـورا وهاد ًئــا ارتســمت عــى وجهــه املشــع
عــام 1998م ،وبــدا رجـ ًـا وقـ ً

انضم إىل صفوف
حركة اجلهاد اإلسالمي
وجناحها العسكري يف
نوفمرب (ترشين الثاين)
من عام 2000م ،وذلك
بعد دراسة فكرية معمقة
ملبادئ وأهداف احلركة،
وأثبت صدق انتامئه من
خالل املشاركة الفاعلة
يف معظم نشاطات
احلركةالدعوية
والسياسيةواالجتامعية
والعسكرية.
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بنــور اإليــان واليقــن ابتســامة خجــول ،وشــعرت بصفــاء قلبــه ،فأحسســت بالطمأنينــة تــدب يف نفــي
ـوارا فكر ًيــا شـ ً
ـامل حــول مبــادئ وأهــداف حركــة اجلهــاد
شــي ًئا فشــي ًئا ،وتوثقــت الصــات بيننــا ،فبدأنــا حـ ً
اإلســامي ،وكان مضمــون احلــوار الــذي جــرى بيننــا يــدور حــول اإلســام وفلســطني واجلهــاد ،وأنــه البد
مــن وجــود حركــة جهاديــة إســامية تكــون قــوة جتديــد داخــل احلركــة اإلســامية عــى الفكــر والعمــل
واألداء داخــل فلســطني ،وتدعــو للجهــاد عــى أرض فلســطني باعتبــار فلســطني قضيــة مركزيــة ،واجلهــاد
لتحريــر املركــز والقلــب هــو فــرض عــن عــى كل مســلم ومســلمة ،وجيــب تقديــم هــذه الرؤيــة للجامهــر
وإحيــاء هــذه املعــاين يف نفــوس شــعبنا مــن جديــد وتوجيــه البوصلــة التــي تــؤرش نحــو القــدس مــرى
احلبيــب حممــد صــى اهلل عليــه وســلم ومعراجــه ،وقــد توصلنــا إىل نتيجــة بــأن حركــة اجلهــاد اإلســامي هــي
احلركــة الوحيــدة التــي تتبنــى تلــك الرؤيــة التجديديــة ،وأن حتريــر فلســطني مــن النهــر إىل البحــر وإقامــة
دولــة اخلالفــة اإلســامية وحتقيــق الوحــدة اإلســامية باعتبارهــا مطل ًبــا ربان ًيــا وتارخي ًيــا وتعبئــة اجلامهــر
فكر ًيــا وإعدادهــا إســام ًيا وجهاد ًيــا وثور ًيــا؛ هــو مــن أهــم أهدافهــا .ومنــذ ذلــك احلــن أحسســت بحامســة
اجلهــاد تشــع مــن عينــي الشــهيد القائــد فــاح ،وكان هــذا احلــوار بيننــا هــو العامــل األســايس النضاممــه
حلركــة اجلهــاد اإلســامي يف شــهر نوفمــر (ترشيــن الثــاين) مــن عــام 2000م حيــث كانــت انتفاضــة األقىص
املباركــة يف أوجهــا ،وتوطــدت العالقــة بيننــا ،ومــع مــرور الزمــن إذا باأليــام تكشــف يل بــأن أخــي الشــهيد
القائــد فــاح يســتحق تلــك املكانــة القويــة التــي حيتلهــا يف قلبــي وقلــوب النــاس ،ويثبــت للجميــع صــدق
انتامئــه لدينــه ووطنــه وحلركتــه املجاهــدة حركــة اجلهــاد اإلســامي.

صفاته وشجاعته وصدعه باحلق
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نفســا ،وأصفــى قل ًبــا،
ـدرا ،وأكــرم ً
كان الشــهيد القائــد فالح-رمحــه اهلل -أحســن خل ًقــا ،وأوســع صـ ً
وأجــم تواض ًعــا ،وأنقــى رسيــرة ،يوقــر الكبــر ويتواضــع للفقــر ،رأيــت فيــه الرمحــة والــراءة ،يســاند الناس
يف آالمهــم ويؤازرهــم يف مهومهــم ويشــاركهم أفراحهــم .دائــم البــر ،ســليم الصــدر ،بعيــد عــن العصبيــة
واملكابــرة ،دمــث اخللــق ،جــم التهذيــب ،ســخي اليــد ،مفعــم باحليويــة والنشــاط ،ال يتوانــى حلظــة واحــدة
عــن أداء واجبــه الدينــي والوطنــي واإلنســاين.

يف شــخصيته مزيــج مــن الطيبــة والبســاطة والرصاحــة ،مزيــج لطيــف قــد أضيــف إليــه ذكاء فطــري
حــاد صقلتــه الســنون ،وزادتــه جتارهبــا قــدرة عــى فهــم النــاس والتقــاط أحاسيســهم اخلفيــة ،لكنــه كان
ُمرهــف احلــس والتأثــر أحيا ًنــا ملجــرد زلــة لســان بســيطة مــن أحــد إخوانــه ورفقــاء دربــه ،رغــم ذلــك كان
رسعــان مــا يعــود إىل هــدوء نفســه ويصفــح الصفــح اجلميــل.

متزوجــا ،ومل يــرزق أوال ًدا،
كان شــهيدنا القائــد فــاح
ً
دائــا أن يرزقــه اهلل ذريــة صاحلــة يســعد بالعيــش معهــا،
يطمــح ً
وأهلــه يتطلعــون أن يبقــى بجوارهــم خشــية عليــه مــن االحتــال.

ُعهــد الشــهيد القائــد فــاح صاد ًعــا باحلــق ،شــجا ًعا ،ثاب ًتــا
عــى املوقــف املبنــي عــى احلــق ومتمس ـكًا بالقيــم واملثــل العليــا ،ال
خيشــى يف صدعــه باحلــق لومــة الئــم ،يرشــد النــاس إىل طريــق احلــق
والصــواب ،فيصلــح مــا فســد ،ويقــوم ما اعــوج ،ويكمل مــا نقص،
ويقــوي مــا ضعــف ،وينــر املظلــوم ،ويــردع الظــامل ،وينــر العدل
بــن النــاس .لقــد اجتمعــت فيــه معــان ســامية شــكلت جوهــره
النقــي ،مــن أجــل ذلــك كان حما ًطــا باحلــب واالحــرام مــن النــاس
والقــرب مــن قلــوب اخللــق ،وممــا يثــر إعجــاب الكثــر مــن النــاس
هبــذا الرجــل هــو التزامــه بفكــر حركــة اجلهــاد اإلســامي وهنجهــا،
وال يتقاعــس عــن أداء واجــب ،ويتحــى بالضبــط املتــن ويؤمــن
بالطاعــة لــذوي األمــر.

رغم طيلة سنوات
املطاردة والسجن التي مل
طعم للراحة
يعرف فيها ً
إال أنه استعىل عىل كل ما
يواجهه من معاناة ولوعة
الفراق بإيامنه وصربه
ورضا بقضاء اهلل ،كان
قادرا عىل حتمل املسؤولية
ً
واألعباء الثقيلة.

مرحلة املطاردة واجلهاد
مل يســاوره الشــك حلظــة واحــدة بــأن طريــق اجلهــاد حمفوفــة باملخاطــر ،ومعبــدة بــاآلالم واملعانــاة،
خصوصــا يف مواجهــة عــدو لئيــم ال يرحــم كالعــدو الصهيــوين املجهــز بأعتــى آالت
ومرضج ـ ًة بالدمــاء
ً
القتــل والتدمــر والبطــش والتنكيــل؛ لكنهــا فلســطني التــي تســتحق منــا كل تضحيــة بالغــايل والنفيــس ،من
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أجــل ذلــك امتشــق شــهيدنا املقــاوم فــاح الســاح والعتــاد للدفــاع
عــن فلســطني وعــن كرامــة أمتنــا العربيــة واإلســامية.

ورغــم طيلــة ســنوات املطــاردة والســجن التــي مل يعــرف فيهــا
طعـ ًـا للراحــة إال أنــه اســتعىل عــى كل مــا يواجهــه مــن معانــاة ولوعــة
قــادرا عــى حتمــل
الفــراق بإيامنــه وصــره ورضــا بقضــاء اهلل ،كان
ً
املســؤولية واألعبــاء الثقيلــة ،ومــن أبــرز املواقــف التــي جتلــت فيهــا
قدرتــه عــى حتمــل املســؤولية؛ توفــر مــكان آمــن إليــواء الشــهيدين
البطلــن مــن رسايــا القــدس (ســائد مصيعــي ووائــل ربــاح) مــن قريــة
(زيتــا) بمحافظــة طولكرم ،اللذيــن جندمها يف صفــوف رسايا القدس،
واستشــهدا عــى أرض خميــم نــور شــمس بتاريــخ 2004/05/07م يف
ملحمــة بطوليــة مــع قــوات االحتــال اســتمرت عــدة ســاعات أوقعــا
خالهلــا العديــد مــن اإلصابــات يف صفــوف العــدو قبــل أن ينضــا إىل
كوكبــة الشــهداء األبــرار.

ترجم كلامته التي كان
دوما إىل أفعال
يرددها ً
بأنه لن يكون فريسة
سهلة للعدو للنيل منه؛
ألن هذا العدو اللئيم
واحلاقد ال جتدي معه لغة
الكالم أو املفاوضات
وإنام لغة الرصاص
والنار ،لذلك أبدى فالح
تصميمه ملقاومتهم حتى
نيل الشهادة.

كان الشــهيد القائــد فــاح -رمحــه اهلل -يــؤدي واجبــه الدينــي
والوطنــي اجتاههــم رغــم الظــروف القاســية املحيطــة بــه بســبب
مالحقــة االحتــال لــه ،فيوفــر لرفــاق دربــه مــا يلزمهــم مــن الســاح
والعتــاد ويعتنــي هبــم ويدرهبــم عــى الرمايــة يف جبــال نــور شــمس
الشــاخمة بشــموخهم ،يرســمون م ًعــا خططهــم العســكرية لالنطــاق مــن قاعدهتــم يف خميــم نــور شــمس
ملواجهــة العــدو الصهيــوين ونصــب الكامئــن لــه ولقطعــان مســتوطنيه وزرع العبــوات الناســفة وتفجريها يف
آليــات العــدو العســكرية وجنــوده ،حيــث نفــذوا م ًعــا عدة عمليــات نوعيــة وجريئــة تراوحت بــن عمليات
إطــاق نــار وتفجــر للعبــوات الناســفة والعــودة إىل قواعدهــم بســام ،ومــن أبــرز العمليــات التــي نفذهــا
الشــهيد القائــد فــاح أو شــارك يف تنفيذهــا:
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1 .1عمليــة مزدوجــة بتفجــر عبــوة ناســفة وإطــاق نــار عــى قافلــة عســكرية صهيونيــة يف قريــة باقة
الرشقيــة بمحافظــة طولكــرم يف شــهر أبريــل (نيســان) مــن عــام 2001م ،وتــم إصابــة القافلــة

العســكرية إصابــة مبــارشة حســب اعــراف العــدو ،وفــرض عــى إثرهــا منــع التجــول عــى
باقــة الرشقيــة أليــام طويلــة ،وبــارشت قــوات االحتــال بحمــات متشــيط وتفتيــش واســعة
بح ًثــا عــن الشــهيد املجاهــد فــاح ورفاقــه الذيــن نفــذوا العمليــة البطوليــة والتــي جــاءت ر ًدا
عــى اغتيــال أحــد قــادة ومؤســي رسايــا القــدس الشــهيد القائــد إيــاد احلــردان مــن بلــدة عرابــة
بمحافظــة جنــن ،والــذي اغتالتــه قــوات االحتــال بتفجــر عبــوة ناســفة ُوضعــت لــه يف تلفــون
عمومــي بمدينــة جنــن بتاريــخ 2001/04/05م.

2 .2عمليــة إطــاق نــار يف كمــن جليــب عســكري صهيــوين رشق مســتوطنة "بيــت جيفــر" التــي
تقــع غــرب قريــة شــويكة بمحافظــة طولكــرم وإصابــة اجليــب إصابــة مبــارشة وذلــك يف عــام
2001م.

3 .3عمليــة إطــاق نــار عــى اثنــن مــن ضبــاط املخابــرات الصهيونيــة بالقــرب مــن قريــة زيتــا
بمحافظــة طولكــرم وإصابتهــا بجــراح خطــرة ،واستشــهاد منفــذ العمليــة البطوليــة الشــهيد
املجاهــد (خالــد أبــو العــز) من قريــة زيتــا ،وذلــك بتاريــخ 2002/10/30م ،وكان الشــهيد القائد
فــاح العقــل املدبــر لتلــك العمليــة والــذي زود فيهــا الشــهيد الفــارس خالــد بالســاح لتنفيذهــا.

عرس الشهادة

يف 2004/09/14م بعــد أن خيــم الليــل البهيــم بــكل ظاللــه الســوداء ،قطــع ســكون ليــل خميــم
نــور شــمس وقــع القنابــل وأزيــز الرصــاص وهديــر الطائــرات احلربيــة الصهيونيــة وهــي حتلــق يف ســاء
املخيــم ،وصــوت الدبابــات يتحــرك هبــا احلديــد عــى األرض والدوريــات العســكرية الصهيونيــة الراجلــة
واملحمولــة تصحبهــم الــكالب البوليســية املدربــة جتــوب شــوارع خميــم نــور شــمس وتطوقــه مــن كل اجتــاه،
والقناصــة يعتلــون أســطح املنــازل وهــم ينــادون بمكــرات الصــوت عــى الشــهيد القائــد فــاح لتســليم
نفســه وإلقــاء الســاح وأوصاهلــم ترتعــد رع ًبــا مــن هــذا اجلبــل الشــامخ والصنديــد الــذي قــض مضاجعهم
وزلــزل كياهنــم وبــث الرعــب يف صدورهــم ،ذلــك األســد اهلصــور الــذي صنــع بمفــرده مــا عجــزت عنــه
مجاعــات ،لكــن شــهيدنا القائــد فــاح ترجــم كلامتــه التــي كان يرددهــا دو ًمــا إىل أفعــال بأنــه لن يكون فريســة
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ســهلة للعــدو للنيــل منــه؛ ألن هــذا العــدو اللئيــم واحلاقــد ال جتــدي معــه لغــة الــكالم أو املفاوضــات وإنــا
لغــة الرصــاص والنــار ،لذلــك أبــدى فــاح تصميمــه ملقاومتهــم حتــى نيــل الشــهادة ،وهيــأ نفســه روح ًيــا
ومعنو ًيــا وجســد ًيا لتلــك املعركــة احلاســمة ،فخــاض معهــم معركــة رشســة أمطرهــم مــن خالهلــا بوابــل
مــن الرصــاص ،وأثنــاء االشــتباك أطــل عليــه أحــد كالهبــم املســعورة لالنقضــاض عليــه ولتكــون شــاهدً ا
عــى وحشــيتهم ،وتكشــف الوجــه القبيــح هلــذا العــدو الغاشــم وأســاليبه اهلمجيــة يف التعامــل مــع اإلنســان
الفلســطيني ،لكــن شــهيدنا جتــاوز ذلــك واســتمر يف املقاومــة.

وبعــد ســاعات طويلــة مــن الصمــود والتحــدي والتصــدي آللتهــم اهلمجيــة ،اخــرق رصاصهــم
املســموم واملتفجــر جســده الطاهــر فقامــوا باعتقالــه مثخنًــا باجلــراح ومــا زالــت روح احليــاة تدب فيــه ،وبعد
أيــام وبتاريــخ 2004/09/22م قامــوا بتســليم جســده الطاهــر إىل ذويــه وآثــار التعذيــب عليــه فقــد انتقلــت
روحــه الطاهــرة إىل بارئهــا والتحــق بركــب الشــهداء األبــرار بعــد أن أعدمــوه بــدم بــارد ليكــون ذلك شــاهدً ا
عــى حقدهــم الدفــن الــذي كانــوا خيبئونــه لشــهيدنا القائــد فــاح مشــارقة.

قالوا عن الشهيد

عرفته شهيدً ا يميش عىل األرض

احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام عــى قائــد رسايــا املجاهديــن ســيدنا حممــد صــى اهلل عليــه
وســلم ،وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن ،وبعــد:
مــن الصعــب أن تكتــب عــن إنســان أحببتــه وعشــت برفقتــه طويـ ًـا خو ًفــا مــن االهتــام باملبالغــة،
ولكــن هــذا ليــس مــع الشــهداء الذيــن امتدحهــم اهلل ورســوله ،وامتدحهــم التاريــخ واحلــارض؛ ألهنــم
بوصلــة األمــة نحــو املســتقبل.

يقــول أحــد املفكريــن الغربيــن" :عندمــا تفقــد األمــة القــدرة عــى إنجــاب األبطــال املســتعدين
للتضحيــة واملــوت مــن أجــل األمــة يمكــن أن حتكــم عليهــا باملــوت".
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لذلــك ال نبالــغ عندمــا نقــول إن الشــهداء يبعثــون روح احليــاة يف هــذه األمــة ،وهــم الطاقــة الكامنــة
يف روحهــا وضمريهــا ،وكيــف إن كان هــذا الشــهيد صاحــب اللحيــة البيضــاء شــائب الشــعر ،مبتســم
الوجــه ،وضــاء اجلبــن ،أكربنــا س ـنًا ،وأكثرنــا نشــا ًطا ،وأشــدنا ح ًبــا للشــهادة ،وال زالــت كلامتــه تــردد يف
أذين" :لــو حورصنــا لــن نستســلم ،ســوف نكــون شــهداء ،ولــن نــذل يف الســجون حتــت رمحــة االحتــال

ولــو مل يبــق معــي إال رصاصــة واحــدة لــن أســلم نفــي" .ربــا كان يــرى بنــور اهلل؛ ألن هــذا مــا كان معــه،
حــورص لسـ ٍ
ـاعات طويلــة وقاتــل وحيــدً ا حتــى نفــذت ذخريتــه ،ومل خيــرج راف ًعــا يديــه فــوق رأســه بــل خرج
ُ
شــهيدً ا فــوق األكتــاف والــرؤوس ،فحصــل مــا كان يتمنــاه وحلــق بركــب النبيــن والصديقــن والشــهداء
والصاحلــن ،وحســن أولئــك رفي ًقــا.
إنــه الشــهيد القائــد فــاح مشــارقة (أبــو النــور) عرفتــه جماهــدً ا صل ًبــا يعشــق اجلبــل والنــوم عــى
الــراب ،أحــب الليــل والعمــل بــه ،مل يفــارق قيــام الليــل يو ًمــا بــكل الفــرة التــي أمضيناهــا م ًعــا ،فلــو ُقــدر

يل أن أراه شــهيدً ا ألخــذت القــرآن الكريــم الــذي كان موجــو ًدا دائـ ًـا يف جعبــة الذخــرة ،وكأنــه كان يريــد
أن يقــول إن القــرآن الكريــم هــو كالســاح لــن أتركــه إال حلظــة الشــهادة .هــذا بعــض مــا رأيــت وعشــت

وتعلمــت مــن شــيخنا الشــهيد احلبيــب فــاح مشــارقة (أبــو النــور) رمحــه اهلل ،وأســأل اهلل أن أكــون قد كتبت
عــن جــزء مــن حياتــك وأن حيقــق اهلل مــا قضيــت مــن أجلــه ،وترفــرف رايــة الشــهداء فــوق قبــاب أقصانــا

احلبيــب إن شــاء اهلل تعــاىل.

رفيق درب الشهيد القائد فالح مشارقة

األسري املجاهد :متيم نعامن سامل من قرية "بزاريا" بمحافظة نابلس

املعتقل يف سجن "ريمون" الصحراوي
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الفارس
الثالث
الشهيد القائد :خالد رايق حممد حسني
رجل يف أمة وفرد يف جيل
املولد والنشأة
أبــر شــهيدنا املجاهــد خالــد رايــق حممــد حســن النــور يف خميــم نــور شــمس بمحافظــة طولكــرم

بتاريــخ 1982/11/26م .ينتمــي ألرسة فلســطينية حمافظــة ومتواضعــة تعــود أصوهلــا إىل قريــة (بريكــة)
املنكوبــة يف قضــاء حيفــا.

نشــأ شــهيدنا القائــد خالــد يف جــو إســامي ،تــرب فيــه معنــى وقيــم اإلســام منــذ نعومــة أظفــاره،

وتلقــى تعليمــه االبتدائــي واإلعــدادي يف مدرســة خميــم نــور شــمس ،ثــم أكمــل دراســته الثانوية يف املدرســة

الرشعيــة يف طولكــرم ،وكان مــن املتفوقــن يف الدراســة ،ومــن أوائــل الطلبــة.

انتمــى شــهيدنا الفــارس خالــد إىل صفــوف حركــة اجلهــاد اإلســامي وهــو فتــى يف فــرة عنفــوان
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الشــباب وملــا يبلــغ مــن العمــر السادســة عــرة إيام ًنــا منــه بمنهــج ومبــادئ هــذه احلركــة الربانيــة املجاهــدة
وأفكارهــا النــرة القائمــة عــى مــزج فلســطني واملقاومــة والنضــال باإلســام قـ ً
ـول وفعـ ًـا ،وإيام ًنــا منــه

بالرؤيــة التــي حتملهــا احلركــة باعتبــار فلســطني القضيــة املركزيــة يف فكرها ورضورة حشــد طاقــات وجهود
األمــة نحوهــا وتأجيــج نــار اجلهــاد ضــد الكيــان الصهيــوين ،وإبقــاء شــعلة اجلهــاد متقــدة حتى تنهــض األمة
ـرا،
وتقــوم بواجبهــا جتــاه فلســطني وحتررهــا مــن النهــر إىل البحــر ،وتتبــر العلــو واإلفســاد الصهيــوين تتبـ ً
وإزالــة وتصفيــة الكيــان الصهيــوين وإقامــة رشع اهلل يف األرض .هكــذا عــى أفــكار حركــة اجلهاد اإلســامي
تفتحــت مــدارك شــهيدنا البطــل خالــد ،فــكان تلميـ ًـذا شــقاق ًيا نجي ًبــا
تشــهد لــه ســاحات االعتقــال واألرس بســعة االطــاع وقــوة احلجــة
والتنظري.

مــع انطــاق رشارة انتفاضــة األقــى املباركــة ،انطلــق شــهيدنا
الفــارس كالريــح املرســلة يف كل نشــاط يــرى فيــه جتســيدً ا ملعــاين
ومبــادئ وقيــم اجلهــاد واإلســام ،فلــم يقتــر نشــاطه عــى شــكل
جهــادي واحــد ،بــل كان نشــي ًطا شــمول ًيا بــكل معنــى الكلمــة ،ففــي
املجــال الدعــوي جتــده نشــي ًطا يف املســجد ،وخــارج املســجد حا ًثــا
الشــباب عــى اإلســام وعــى االلتــزام بــه اعتقــا ًدا وســلوكًا ،وكذلــك
يف املجــاالت السياســية واالجتامعيــة إىل أن تــم اعتقالــه مــن قبــل
قــوات االحتــال الصهيــوين يف شــهر مــارس (آذار) مــن عــام 2001م،
عــى خلفيــة انتامئــه حلركــة اجلهــاد اإلســامي ونشــاطاته املذكــورة،
حيــث قــى ســت ســنوات ونص ًفــا صابـ ًـرا حمتس ـ ًبا يف ســجني "جمــدو
والنقــب".

انطلق كالريح املرسلة
يف كل نشاط يرى فيه
جتسيدً ا ملعاين ومبادئ
وقيم اجلهاد واإلسالم،
فلم يقترص نشاطه عىل
شكل جهادي واحد،
بل كان نشي ًطا شمول ًيا
بكل معنى الكلمة.

املسجد ودوره يف الرتبية
خــرج عاملقــة
يعتــر املســجد أعظــم مؤسســة مــن مؤسســات الرتبيــة يف اإلســام؛ فهــو الــذي ّ
الرجــال وعظــاء البــر ،فخـ ّـرج املصلــح العظيــم أبــا بكــر الصديــق ،والزعيــم امللهــم عمــر بــن اخلطــاب،
واحليــي الكريــم عثــان بــن عفــان ،والعبقــري الفــذ عــي بــن أيب طالــب ،والقائــد العظيــم صــاح الديــن
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األيــويب ،واملجاهديــن العظــام عــى مــدار التاريــخ الذيــن زلزلــوا عــروش الكفــر ودكــوا رصوح الباطــل

يف اإلمرباطوريــة الرومانيــة والفارســية وكــروا املغــول والتتــار والصليبيــن ،وهــي املنابــع العذبــة الصافيــة
التــي خرجــت االستشــهاديني األبطــال الذيــن زلزلــوا األرض حتــت أقــدام الصهاينــة املحتلــن بعملياهتــم

النوعيــة يف القــدس وحيفــا وتــل الربيــع وأم خالــد وجمــدو وكركــور وغريهــا ،دفا ًعــا عــن كرامــة األمــة

وعزهتــا .لقــد اقتــدى شــهيدنا الفــارس خالــد هبــؤالء الرجــال العظــام ونشــأ عــى التد ّيــن
اإلســامية ّ

والصــاة ،واعتــاد عــى ارتيــاد املســاجد ألداء صلــوات اجلامعــة وهو دون سـ ّن العارشة من عمــره وحضوره
لــدروس العلــم وحلقــات ّ
الذكــر متفاعـ ًـا معهــا .ومل يقتــر دور املســجد عــى العبــادة فــكان املســجد نقطة

االنطــاق األساســية لنشــاطه الدعــوي والفكــري واالجتامعــي والســيايس والثقــايف ،فــكان يقــوم باالجتامع

باملجاهديــن والنــاس عامــة واالهتــام هبــم وتفقــد أحواهلــم ومهومهــم ومشــاكلهم وتأطريهــم وإعدادهــم

للجهــاد وهتيئتهــم لذلــك أثنــاء لقاءاتــه هبــم ،كــا كان يدعوهــم إىل اإليثــار والتضحيــة بــا هــو عزيــز عــى

النفــوس يف ســبيل إســعاد اآلخريــن مــن خــال مســاعدة الفقــراء واملحتاجــن واليتامــى واالهتــام بعوائــل
الشــهداء واألرسى الذيــن ضحــوا بأرواحهــم وزهــرات شــباهبم مــن أجــل أن حتيــا األمــة بعزة وكرامــة ،وأن

ينطلقــوا مــن ذلــك املــكان الطاهــر ليقومــوا بجــوالت عــى أهــايل الشــهداء واألرسى واجلرحــى.

كــا كان لشــهيدنا البطــل خالــد نشــاطات عديــدة ومتنوعــة مــن خــال املســجد ،ومــن أبزرهــا أنــه

جعــل مــن املســجد مدرســة للمعرفــة والثقافــة ،فنشــط يف املجــال الثقــايف حيــث نشــأ عــى حمبــة املطالعــة
والقــراءة والتــزود مــن املعرفــة والثقافــة مــن خــال مكتبــة املســجد اململــوءة بالكتــب يف شــتى املجــاالت

العلميــة والثقافيــة والفكريــة واألدبيــة والسياســية وغريهــا ،وأحيا ًنــا يســتعري بعضها لنســخ بعــض املواضيع
املتعلقــة باجلهــاد مــن أجــل قراءاهتــا عــى مســامع الطــاب مــن عــى منصــة املدرســة الرشعيــة يف طولكــرم

التــي كان أحــد تالميذهــا النجبــاء ،وذلــك أثنــاء الفــرة الصباحيــة حيــث خيطــب هبــم بــكل جــرأة شــجاعة،
وكانــت معظــم خطاباتــه ترتكــز حــول تاريــخ اليهــود األســود منــذ عهــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم

ـرا مــن القصــص واحلــوادث التــي تــدل عــى ذلــك ليبــث يف نفوســهم
إىل عرصنــا احلــارض ،ويذكــر هلــم كثـ ً

روح اجلهــاد وحيرضهــم ويشــجعهم وحيمســهم ملقارعــة االحتــال ،فــكان أســاتذته ورفاقــه التالميــذ حيبونه
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ويعجبــون برجولتــه وشــجاعته وجرأتــه التــي قــل نظريهــا يف مثــل سـنّه.

أيضــا التــي متيــز هبــا يف املســجد مشــاركته يف تأســيس جملــة "الربــاط اإلســامية"
ومــن أبــرز األعــال ً
وهــي جملــة إســامية ،سياســية ،اجتامعيــة ،ثقافيــة تــرف عليهــا اجلامعــة اإلســامية ،وهــي اإلطــار الطــايب
حلركــة اجلهــاد اإلســامي وقتئــذ وكانــت تعلــق باملســاجد واملــدارس ،فــكان للشــهيد املجاهــد خالــد دور
أســايس يف اختيــار كثــر مــن مواضيعهــا ،وتقديــم املقرتحــات املتعلقــة هبــا .هكــذا كان للمســجد دور هــام
وأســايس يف صقــل شــخصيته الفــذة وغــرس املعــاين الروحيــة واألخالقيــة يف نفســه وحمبــة املســاكني ونرصة
ً
ومثال ً
كامل للمســلم
املســتضعفني ودفــع الظلــم عــن املظلومــن حتى أصبــح عنوانًا لألخــاق اإلســامية،
احلقيقــي واملجاهــد الــذي ُيتــذى بــه والــذي تــذوق حــاوة اإليــان وأرشق وجهــه بنــور التقــوى واإليــان
وشــع مــن عينيــه وهــج غريــب تطــل منــه محاســة اجلهــاد.

مالمح شخصيته وأوصافه

إن مــن عــرف الشــهيد الفــارس خالــد حيــس مــن اللحظــة األوىل التــي يبــره هبــا بالطمأنينــة تــدب
ـخصا قــط فيــه جممــوع
يف نفســه شــي ًئا فشــيئا ،فقــد هبــر اجلميــع بشــخصيته الفــذة ،حتــى إهنــم مل يــروا شـ ً
الصفــات الكريمــة التــي كان يتحــى هبــا إال قلــة قليلــة؛ فقــد وجــدوا فيــه إيام ًنــا راســخا رســوخ احلــق،
فصيحــا ،وقــد مجــع اهلل يف شــخصيته اإلخــاص الشــديد والعقــل الرشــيد ،والعــزم القــوي،
ولســانًا بلي ًغــا
ً
وأخال ًقــا حممديــة كريمــة قلــا اجتمعــت يف أحــد ،أضــف إىل ذلــك ذكا ًء نافـ ًـذا ورزانــة يف التفكــر وبراعــة
يف التنظيــم ،واحلــرص الدائــم عــى نــر الدعــوة اإلســامية واألهــداف التــي انطلقــت مــن أجلهــا حركــة
اجلهــاد اإلســامي.

كان الشــهيد البــار خالد-رمحــه اهلل -موصو ًفــا بحســن الســرة واملعــارشة ،يعامــل النــاس باحلســنى
ـارا ،أغنيــاء وفقــراء ،يوقــر الكبــر وحيــرم الصغــر ،ينتقــى الــكالم الطيــب والتعبــر احلســن
ـارا وصغـ ً
كبـ ً
ِ
﴿و ُقو ُلــوا للنَّـ ِ
الــذي يكســب بــه قلــوب النــاس امتثـ ً
ـاس ُح ْس ـنًا﴾ [البقــرة ،]83 :كان قرآنــا
ـال لقولــه تعــاىلَ :
يمــي عــى األرض ،يتفاعــل مــع اآليــات الكريمــة واألحاديــث النبويــة الرشيفــة بــكل يــر وســهولة،
مفعـ ًـا باحليويــة والنشــاط ،كثــر الفعــل قليــل الــكالم ،لصمتــه هيبــة ،ال يتكلــم إال بــا فيــه خــر وفائــدة وبــا
هلل وخياطــب النــاس عــى قــدر عقوهلــم ويقابلهــم بوجــه طلــق وابتســامة مرشقــة .ال يلقــي اهتام ًمــا
يــريض ا ,
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لبعــض اإلشــاعات املدمــرة التــي تســتهدف املجاهديــن وخــرة النــاس ،فــا يؤمــن بــكل مــا يقــال إليــه وال
حيكــم عــى األمــور بمجــرد الســاع أو الشــك أو التوهــم أو ســوء الظــن ،بــل يــرك للزمــن ليثبــت صحــة
ذلــك مــن كذبــه.

الشــهيد الفــارس خالــد مــن أطيــب النــاس قل ًبــا وأصفاهــم رسيــر ًة وأحبهــم إلخوتــه وأحنهــم عــى
الصغــار منهــم ،وبــار بوالديــه ،ومتأثــر هبــا بتدينهــا وتقوامها واســتقامتهام ،فلــم يكن أقل مــن والديــه تدينًا،
واســتقامة وتقــوى ،حيــث كان والــداه يعدانــه ليكــون رجـ ًـا عزيـ ًـزا مؤمنًــا تق ًيــا وقــد حتقــق مــا كان يصبــوان
إليــه .لقــد جتلــت فيــه اإلنســانية الصادقــة التــي تعطــي وال تأخــذ وتؤثــر وال تتأثــر وجتــود وال تســتجدي،
وكان مؤمنًــا بــأن اجلهــاد ليــس قتـ ً
ـال فقــط وإنــا يمــر بعــدة مراحــل مــن ضمنهــا الرتبيــة الكاملــة الشــاملة
ليصــل املجاهــد إىل درجــة اإلحســان فيســاعد الفقــراء واملحتاجــن ويعطــف عــى املســاكني ويــزور املــرىض
ويصــل األرحــام.

كبــارا
كنــت أرى يف عينيــه شــي ًئا مــن احلــزن ،تلمــع عينــاه دم ًعــا عندمــا يتفقــد أحــوال املــرىض
ً
ـارا ،رجـ ً
ـال ونســا ًء ،أغنيــاء وفقــراء ،مــن يعرفــه ومــن ال يعرفــه منهــم ،يغمرهــم بعطفــه وبموجــة مــن
وصغـ ً

الشهيد القائد خالد حسني برفقة الشهيدين املجاهدين من رسايا القدس حممد ذياب وطارق ملحم يف سجن النقب الصحراوي
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حنانــه املتدفــق وبنظراتــه الصافيــة احلنون ،وكانــوا يســتمتعون بأحاديثه
اللطيفــة التــي كانــت تنســاب إىل نفوســهم يف رفــق ،ومتســح آالمهــم
كالبلســم ،ويعاملهــم بمنتهــى اللطــف واملــودة ويمطرهــم بمــزاح
مجيــل ،فتتعــاىل الضحــكات الربيئــة الصافيــة ،ويغمــر البِــر قســات
وجوههــم ،وتــرق الســعادة يف عيوهنــم فتمنعهــم تلــك الســعادة أن
يفكــروا بــاألمل واحلرمــان ،فينســوا مهومهــم وأحزاهنــم ،وعندهــا يشــعر
الشــهيد املجاهــد خالــد بارتيــاح بالــغ يذهــب عنــه الضيــق واحلــزن.
إن مــكارم أخالقــه متميــزة لــكل من عرفــه وعايشــه ،وال يمكن
أن تتصــوروا مــدى إعجاهبــم بأخالقهــم املحمديــة الكريمــة ،والــكالم
عــن صفاتــه يطــول ،ومــا ذكرتــه عــن صفاتــه مــا هــو إال غيــض مــن
فيــض وقليــل مــن كثــر.

مــن أجــل ذلــك اســتحق مكانتــه يف رسايــا القــدس ،وكان
الــرف العظيــم حلركــة اجلهــاد اإلســامي أن يكــون الشــهيد القائــد
خالــد أحــد أبنائهــا ،فــأي رجــل هــذا الــذي امتلــك قلــوب النــاس
بشــخصيته اجلذابــة املحبوبــة؟!

مرحلة السجون

تعرض إىل حتقيق قاس
وعنيف استخدمت فيه
كافة األساليب النفسية
واجلسدية ،مستهدفة
كرس إرادته وروحه
املعنوية جلعله يبوح
بأرسار حركة اجلهاد
اإلسالمي والتنظيم
للمحققني الصهاينة
كي يطعنوا هبا ظهور
املجاهدين الذين
واصلوا درب اجلهاد
واملقاومة.

بتاريــخ 2001/04/08م اعتقلــت قــوات االحتــال شــهيدنا
الفــارس خالــد يف كمــن نصبتــه لــه عــى الطريــق الواصــل بــن مدينتــي
نابلــس وطولكــرم ،وقــد كان هلــذا اخلــر وقــع الصاعقــة عــى رفــاق دربــه ملــا للشــهيد القائــد خالــد مــن
مكانــة قويــة ومميــزة حيتلهــا يف نفوســهم ولــدوره األســايس واملركــزي لكافــة األنشــطة والفعاليــات الدعويــة
والسياســية واالجتامعيــة والثقافيــة والتنظيميــة التــي تقــوم هبــا حركــة اجلهــاد اإلســامي عــى مســتوى
حمافظــة طولكــرم الباســلة.
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وقــد تــم نقلــه إىل مركــز حتقيــق اجللمــة املســاة صهيون ًيــا "كيشــون" يسء الذكــر كــا هــي كافــة
مراكــز التحقيــق الصهيونيــة بســبب تارخيهــا األســود وتعاملهــا الوحــي مــع األرسى مــن رجــال املقاومــة
الفلســطينية ،وقــد تعــرض شــهيدنا البطــل إىل حتقيق قــاس وعنيف اســتخدمت فيه كافة األســاليب النفســية
واجلســدية ،مســتهدفة كــر إرادتــه وروحــه املعنويــة جلعلــه يبوح بــأرسار حركة اجلهــاد اإلســامي والتنظيم
للمحققــن الصهاينــة كــي يطعنــوا هبــا ظهــور املجاهديــن الذيــن واصلــوا درب اجلهــاد واملقاومــة .واســتمر
التحقيــق معــه قرابــة الشــهرين وهــو يواجــه بصــره وإيامنــه وجســده النحيــل ســطوة أطقــم التحقيــق ،ولكن
أنــى هلــذا األســد اهلصــور أن ينكــر أو يضعــف ،وأين هلــذا اجلــدار أن ينهــار ويكشــف ثغــرة املســلمني أمــام
أعدائهم؟!

بعــد انتهــاء مرحلــة التحقيــق يف زنازيــن مركــز حتقيــق اجللمــة الواقــع بالقــرب مــن مدينــة حيفــا يف
أراضينــا املحتلــة عــام 1948م ،تــم نقــل شــهيدنا املقــدام خالــد إىل ســجن جمــدو بالقــرب مــن مدينــة "أم
أيضــا يف أراضينــا املحتلــة عــام 1948م .هــذا الســجن الــذي شــهد ملحمــة
الفحــم" "أم النــور" الواقعــة ً
بطوليــة نفذهتــا رسايــا القــدس ،حيــث قــام االستشــهادي البطــل محــزة الســمودي مــن مدينــة جنــن بعمليــة
استشــهادية جريئــة ونوعيــة متثلــت بتفجري ســيارته املفخخــة بتاريــخ 2002/06/05م يف حافلــة مليئة باجلنود
الصهاينــة أدت إىل مــرع ســبعة عــر جند ًيــا صهيون ًيــا ،وإصابــة العــرات منهــم بجــراح متفاوتــة ،وقــد
زلزلــت هــذه العمليــة األرض حتــت أقــدام الســجانني الصهاينــة الذين كانــوا دو ًمــا يتلذذون بتعذيــب أرسانا
ـارا لــأرسى الذيــن عانــوا
البواســل ،وقــد جــاءت هــذه العمليــة البطوليــة انتقا ًمــا لشــهدائنا األبــرار وانتصـ ً
عقــو ًدا طويلــة مــن الظلــم واالضطهــاد واإلهانــة واإلذالل اليومــي عــى أيــدي الســجانني املجرمــن الذيــن
جتــردوا مــن كل القيــم اإلنســانية واألخالقيــة.
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بعــد رحلــة طويلــة مــن التحقيــق واملحاكــات الصوريــة تــم احلكــم عــى شــهيدنا الفــارس خالــد
ـم أمتــه،
بالســجن ملــدة ســت ســنوات ونصــف ليبــدأ مرحلــة جديــدة مــن مراحــل حياتــه اجلهاديــة حامـ ًـا هـ َّ
ـرا باملــروع اإلســامي املقــاوم ،راف ًعــا شــعارات هــذا املــروع الضــارب يف تاريــخ األمــة اإلســامية
مبـ ً
(األســلمة ضــد التغريــب ،والوحــدة ضــد التجزئــة ،واجلهــاد إلزالــة هــذا الكيــان الغاصــب) ،فــكان شــعلة
جعــل مــن ســجنه جامعــة مرتكــزة عــى اإليــان والوعــي والثــورة ،هــذا حال شــهيدنا الــذي حاول ســجانوه
أن يســلبوه حريتــه ،فــإذا بــه يســلب تارخيهــم املــزور وحيطــم أوهــام هيكلهــم املزعــوم .مل يثـ ِ
ـن الســجن مــن

عزيمتــه ،والســبب الــذي مل جيعــل جــو الســجن
ومــرارة املحنــة يؤثــر عليــه هــو قــوة إيامنــه بــاهلل،
وحســن يقينــه بــه ،وتوكلــه عليــه ،ومصاحبتــه
للقــرآن الــذي أســعد حياتــه ،ويقينــه بــأن مــا
يالقيــه هــو رضيبــة الزمــة ملــن يســر يف طريــق
اجلهــاد ومواجهــة ذلــك بالصــر واالحتســاب،
فــزاد التزامــه بإســامه وأصبحــت نفســه تواقــة
أكثــر للقــاء العــدو.
أدرك شــهيدنا الفــارس خالــد أمهيــة الوقــت يف الســجن وأن إدراك قيمــة الوقــت يف أحلــك الظــروف
هــو مــن صفــات املؤمنــن املتقــن ،فلــم يستســلم لليــأس واإلحبــاط ومل تتحطــم عزيمتــه وإرادتــه ،ومل
ينكمــش نشــاطه ومل يتعلــل بالظــروف القاســية التــي كان يعيشــها ،بــل كانــت حياتــه يف الســجن عطــا ًء
متجــد ًدا متواصـ ًـا بــا انقطــاع وكان وجــوده مؤثـ ًـرا ومتميـ ًـزا وقو ًيــا يف احلركــة داخــل الســجن.
مــن أهــم األعــال التــي متيــز هبــا شــهيدنا املجاهــد خالــد داخل الســجن هــو القدرة عــى بنــاء الرجال
وإعدادهــم إعــدا ًدا شـ ً
ـامل ومنظـ ًـا لإليــان والوعــي والثــورة إلنشــاء جيــل إســامي نموذجــي قــادر عــى
محــل األمانــة ومواجهــة التحديــات املســتقبلية؛ إذ كان هــو القــدوة هلــذا اجليــل بســلوكه وكــرم أخالقــه
وعمــق إيامنــه فخـ ّـرج تالمــذة متميزيــن بإيامهنــم وأخالقهــم وصــدق انتامئهــم لإلســام واجلهاد وفلســطني.

أيضــا يف الســجن ،حفظــه لكتــاب اهلل تعــاىل وكثــرة كتابتــه للكتــب حتــى
ومــن األعــال التــي متيــز هبــا ً
بــات ُيشــار إليــه بالبنــان كموســوعة للمعرفــة ،كــا أصبــح خطي ًبــا بار ًعــا وحمد ًثــا لب ًقا متيــز بقدرتــه الفائقة عىل
إتقــان فــن اخلطابــة برباعــة متناهيــة وتأثــر يف قلــوب األرسى حيــث كان يــأرس قلوهبــم بكلامتــه الطيبــة يف
خطــب اجلمعــة واملناســبات الدينيــة والوطنيــة ،حا ًثــا رفاقــه يف األرس عــى التمســك بقيــم اإلســام العظيــم
كنظــام شــامل ومنهــاج حيــاة بوصفــه الرافعــة الوحيــدة واملنبــع الوحيــد لشــحذ اهلمــم وتوجيــه البوصلــة
نحــو اهلــدف الصحيــح ،نحــو القــدس واألقــى.
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أياما معدودة
مرحلة ما بعد السجن ،تنسم عبق احلرية ً

يف 2006/11/08م ،انقشــعت عنــه غياهــب الظــام التــي كانــت ختيــم عليــه يف األرس ،وأصبــح حـ ًـرا
طلي ًقــا يتنســم عبــق احلريــة التــي طاملــا انتظرهــا ســنوات طويلــة عــى أحــر مــن اجلمــر ،وكان نســيم الصبــاح
الكرمــي العليــل يدغــدغ يف نفــس وروح شــهيدنا املقــاوم خالــد كل معــاين االنتــاء هلــذا الوطــن الســليب،
وهكــذا كان ملعــاين االنعتــاق مــن أرس هيــود الكثــر الكثــر حتــى بــات شــهيدنا عاشـ ًقا لــكل معــاين اجلــال
التــي وهبهــا املــوىل جلبــال وســهول طولكــرم التــي تطغــى عليهــا صبغــة مجاليــة رائعــة ،وتزينهــا أشــجار
الزيتــون والصبــار والرمــان وشــقائق النعــان والبابونــج والشــومر والزعــر وســنابل القمــع الربيــة ونــوار
وشمســا ســاطعة كالنرجــس وبيــاض الغيــم.
ـورا
ً
اللــوز ،تفيــض منهــا نضــار ًة وحبـ ً

وحــن علمــت بتحريــره مــن األرس غمرتنــي موجــة عارمــة مــن الــرور ،وكان الفــرح يزلزلنــي،
يتفجــر يف داخــي كالطوفــان ،يــكاد قلبــي يقفــز مــن بــن أضلعــي مــن شــدة فرحتــي لإلفــراج عنــه .كنــت
ـارا للقائــه؛ ألنــه أقــرب مــن األخ وأعــز مــن الصديــق عــى نفــي ،فكــم وددت يف تلــك
أفيــض شــو ًقا حـ ً
اللحظــات اجلميلــة لــو أن يل جناحــن فأطــر فــوق جــدران الســجن البغيــض وأرفــرف يف ســاء نور شــمس
األبيــة كــي أشــارك أخــي الشــهيد املجاهــد خالــد فرحتــه؛ لكنــه أبــى أن ينعــم برغــد احليــاة ،وشــذى رائحــة
احليــاة اجلميلــة بــن أهلــه وأحبائــه ،مــا مل ينعــم هبــا أهــل فلســطني ويتحــرروا مــن ظلــم االحتــال ،ويعيشــوا
ـم هــذا املــروع املبــارك مــا يفكــر بــه أقرانــه وأبنــاء جيلــه بــأن
بأمــن وســام وطمأنينــة ،ولربــا أنســاه هـ َّ
الســنة املباركــة وكوهنــا
يكــون لــه أرسة وبيــت ،فلــم يكــن خيطــر ببــال شــهيدنا البطــل خالــد أفــكار هــذه ُ
رضورة البــد منهــا؛ بــل عــى العكــس مــن ذلــك ،فقــد كانــت حياتــه قــد بلــورت منــذ ســنني عــى الشــهادة
يف ســبيل اهلل.
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وهكــذا كأســافه الذيــن فجــروا االنتفاضــة بتحريــر أنفســهم مــن ســجن غــزة املركــزي ،ومل يلتفتــوا
إىل رغــد احليــاة بــل مثلهــم اعتــر أهنــا قــد جــاءت الفرصــة التــي طاملــا انتظرهــا واســتعد هلــا طويـ ًـا للقــاء
العــدو ومواصلــة اجلهــاد ومقارعــة املحتلــن الذيــن عاثــوا يف األرض فســا ًدا وأهلكــوا احلــرث والنســل،
فأصبــح شــهيدنا املقــاوم خالــد -رمحــه اهلل -مــرة أخــرى ضمــن دائــرة االســتهداف الصهيــوين يرتبصــون لــه
يف كل مــكان وزمــان ويتخبطــون مــن الرعــب الــذي يالحقهــم بــه.

عبقرية فذة يف فن القيادة
نموذجــا رائ ًعــا مــن النــاذج النادرة
شــكل الشــهيد القائــد خالــد
ً
النــي أنجبتهــا حركــة اجلهــاد اإلســامي منــذ انطالقتهــا ،فقــد جتلــت
فيــه براعــة القائــد وحكمــة املجاهــد وصــدق اإليــان واالنتــاء وحســن
األداء ونجاحــه يف كســب األنصــار وكفاءتــه العاليــة واملتميــزة يف إدارة
األمــور ،وقدرتــه عــى إعطــاء القــرارات الصحيحــة يف اللحظــات
احلرجــة بعــد دراســة وتفكــر وتـ ٍ
ـأن وتشــاور مــع أصحــاب التجــارب
والــرأي الســديد .وتشــهد ســاحات الســجون يف جمــدو والنقــب عــى
كفاءتــه وبراعتــه اإلداريــة والقياديــة ،حيــث عمــل لفــرات طويلــة
يف اهليئــة اإلداريــة ألرسى حركــة اجلهــاد اإلســامي ،وهــي اجلهــة
املســئولة عــن إدارة احليــاة اليوميــة لــأرسى.

بعــد خروجــه من الســجن بــارش بإعــادة بنــاء اجلناح العســكري
حلركــة اجلهــاد اإلســامي (رسايــا القــدس) يف شــال الضفــة الغربيــة
رغــم طــول الفــرة التــي قضاهــا يف الســجن ورغــم قلــة اإلمكانيــات
املاديــة والظــروف القاســية التــي كانــت متــر هبــا القضيــة الفلســطينية
بشــكل عــام واملقاومــة بشــكل خــاص ،فلــم يبحــث عــن زوجــة وال
ـرا ،فقــد
عــن بيــت وال عــن عمــل ،بــل كان أشــد طم ًعــا وأبعــد بـ ً
طمــع باخللــود األبــدي يف جنــة عرضهــا الســموات واألرض ُأعــدت
للمتقــن.
لقــد كان االحتــال الصهيــوين يــدرك متا ًمــا اخلطــر الــذي
يشــكله الشــهيد املقاتــل خالــد عليــه؛ ألنــه كان يملــك طاقــة ضخمــة
مــن احلكمــة والكياســة ويتحــى بعقليــة متزنــة وذكاء خــارق وعبقريــة
فــذة يف فــن القيــادة وحتمــل املســؤولية امللقــاة عــى عاتقــه ،حيــث عرفــه

بعد خروجه من
السجن بارش
بإعادة بناء اجلناح
العسكري حلركة
اجلهاد اإلسالمي
(رسايا القدس) يف
شامل الضفة الغربية
رغم طول الفرتة التي
قضاها يف السجن
ورغم قلة اإلمكانيات
املادية والظروف
القاسية التي كانت متر
هبا القضية الفلسطينية
بشكل عام واملقاومة
بشكل خاص.
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رشســا عــن حقــوق إخوانــه األرسى.
االحتــال لســنوات طويلــة يف ســجونه قياد ًيــا عنيــدً ا ،ومداف ًعــا ً

حلا،
لقــد كانــت قناعــة شــهيدنا الفــارس خالــد بأنــك لــن تصبــح قياد ًيــا
ً
ناجحــا إذا مل تكــن جند ًيــا صا ً
فهــو ال حيجــم عــن تنفيــذ خططــه وال يــردد حلظــة واحــدة يف إمتــام كل مهمــة ُتــوكل إليــه بإتقــان ،وال يتقهقر
أمــام العــدو مهــا واجهتــه املصاعــب واملشــقات؛ بــل يقابــل كل ذلــك بشــجاعة وصــر وحــزم وعــزم
وإقــدام .عج ًبــا هلــذا الرجــل الفــذ فقــد صنــع بمفــرده مــا عجــزت عنــه مجاعــات.

جهاده
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اجلهــاد رســالة ومنهــاج حيــاة شــامل ،فلــم يفــرض اجلهــاد مــن أجــل القتــل ،بــل اســتجابة ألوامر اهلل
عــز وجــل لرفــع الظلــم عــن املظلومــن ،حتــى تنعــم األمــة باألمــن والســام والطمأنينــة ،ويتحقــق العــدل
ويعــم اخلــر أرجــاء األرض املعمــورة ،لكــن جماهــدة األعــداء البــد أن يســبقها عــدة مراحل ،تبــدأ بمجاهدة
النفــس والشــيطان ،فــإذا مــا جاهــد نفســه عــن املعــايص والذنــوب وحالــة الــرف املبالــغ فيــه التــي يتمتــع هبا
كثــر مــن النــاس الذيــن ســيطرت عــى أنفســهم ظلــات املــادة فأنســتهم ذكــر اهلل ،ســيكون فريســة ســهلة
للعــدو للنيــل منــه وتتقهقــر هــذه النفــس وهتــزم أمــام أعــداء اهلل ممــا ينعكــس ســل ًبا عــى واقــع األمــة ويكــون
حمفـ ًـزا للعــدو للنيــل منهــا.

أدرك شــهيدنا البــار خالــد كل ذلــك فبــدأ بمجاهــدة نفســه عــن املعايص والذنــوب ،وانتــر وتغلب
عليهــا وعــى وســاوس الشــيطان مــن خــال اإلكثــار مــن الطاعــات مــن صــاة وصيــام وقيــام ،واملســابقة
بفعــل اخلــرات وترطيــب لســانه بذكــر اهلل .فقــد ثــار وانتفــض عــى نفســه ووســاوس الشــيطان قبــل أن يثور
وينتفــض عــى أعــداء اهلل واألمــة الذيــن طغــوا يف البــاد فأكثــروا فيهــا الفســاد.

فبعــد أن أتــم تلــك املراحــل واجتــاز االمتحــان الصعــب يف جماهــدة نفســه والشــيطان وتغلــب عليهــا
أصبحــت حينهــا نفســه تواقــة أكثــر حلمــل رايــة اجلهــاد ولقــاء العــدو دون أن تفــر لــه مهــة أو تلــن لــه عزيمة
ـائرا عــى درب مــن ســبقه مــن أجلهــا
أو يتقاعــس عــن أداء واجبــه الدينــي والوطنــي جتــاه أمتــه وشــعبه؛ سـ ً
إلعــاء كلمــة احلــق ،كلمــة ال إلــه إال اهلل حممــد رســول اهلل ،وحتريــر فلســطني مــن هنرهــا إىل بحرهــا وإقامــة
حكــم اهلل يف األرض.
لقــد رضب شــهيدنا البطــل خالــد أروع األمثلــة يف التضحيــة والفــداء ،ومتيــز بعملــه النوعــي يف
مقارعــة االحتــال حيــث جتلــت شــجاعته مــن خــال رصــده ألهــداف العــدو العســكرية ورضهبــا يف
عمليــات فدائيــة جريئــة ،ونصــب الكامئــن لقطعــان املســتوطنني الذيــن عاثــوا يف األرض فســا ًدا وأهلكــوا
احلــرث والنســل ،لكننــا واجهنــا صعوبــة يف الكتابــة عــن العمليــات التــي قــام أو شــارك هبــا بالتحديــد
ألســباب رئيســية مــن أمههــا:
1 .1الرسية والكتامن اللذان كان حييط هبام عمله وجهاده.

2 .2انقســام فــرة جهــاده إىل مرحلتــن ،األوىل منــذ مطلــع انتفاضــة األقــى املباركــة ،والثانيــة بعــد
خروجــه مــن الســجن بتاريــخ 2006/11/08م.

3 .3استشــهاد معظــم رفاقــه وتالمذتــه ،وبالتــايل اختفــاء غالبيــة املعلومــات عنــه ،وباألخــص فيــا
يتعلــق بجهــاده املبــارش ضــد االحتــال.

فلهــذه األســباب منفــردة أو جمتمعــة واجهتنــا صعوبــة بإحصــاء العمليــات اجلهاديــة التــي نفذهــا أو
اشــرك فيهــا ،فقــط ســنذكر مــا توفــر لدينــا مــن يشء يســر مــن األعــال اجلهاديــة التــي قــام هبــا وهــي:
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1 .1رصــده هلــدف عســكري يف قريــة باقــة الرشقيــة يف مطلــع عــام 2001م ،أدى فيــا بعــد إىل تفجــر
عبــوة ناســفة يف قافلــة عســكرية صهيونيــة ،وإطــاق النــار عليهــا وإصابتهــا إصابــة مبــارشة
أرضارا ماديــة جســيمة هبــا ،وقــد نُفــذت هــذه العمليــة النوعيــة واجلريئــة بعــد اعتقالــه،
أحلقــت
ً
وقــد ذكــرت تفاصيلهــا يف مرحلــة املطــاردة واجلهــاد للشــهيد القائــد فــاح مشــارقة.

2 .2اهتامــه مــن قبــل العــدو باملســؤولية عــن العمليــة الفدائيــة التــي نفذهــا الشــهيد الفــارس حممــد
عمــر ذيــاب مــن قريــة كفــر راعــي بمحافظــة جنــن بتاريــخ 2007/07/12م ،بإطــاق النــار عــى
حاجــز مســتوطنة عنــاب املقــام رشق طولكــرم واستشــهد عــى أثرهــا الشــهيد البطــل حممد عمر
ذياب.

عىل موعد مع الشهادة
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يف الثالــث والعرشيــن مــن أكتوبــر (ترشيــن أول) لعــام 2007م ،كان الشــهيد القائــد خالــد عىل موعد
مــع قــدر اهلل وعــى موعــد مــع إكــرام اهلل لعبــاده الصادقــن؛ ألن اجلهــاد إمــا نــر أو استشــهاد ،فمــع حلــول
ظــام الليــل الدامــس يف ذلــك اليــوم الترشينــي مــن الشــتاء الفلســطيني وبينــا النــاس يف ُســبات عميــق بعــد
كــد يــوم مضـ ٍ
ـن لتحصيــل لقمــة العيــش بكرامــة ،شــنت قــوة صهيونيــة كبــرة مدججــة بأعتــى األســلحة
الفتاكــة واملدمــرة هجو ًمــا مباغ ًتــا عــى منــزل ريفــي متواضــع يف منطقــة زراعيــة يف ضاحيــة صبــاح اخلــر
عــى ُبعــد ثالثــة كيلومــرات شــال جنــن ،وكان يتواجــد يف هــذا املنــزل شــهيدنا القائــد خالــد ورفيــق دربــه
الشــهيد الفــارس حممــد جوابــرة مــن قريــة كفــر راعــي بمحافظــة جنــن ،وقد نشــأت العالقــة بني الشــهيدين
أثنــاء وجودمهــا يف األرس حيــث كانــت عالقــة مميــزة ومــا أن خرجــا مــن الســجن حتــى واصال طريــق اجلهاد
م ًعــا ،وســيكون لنــا حديــث عــن ســرة الشــهيد املجاهــد حممــد جوابــرة يف وقــت قريــب إن شــاء اهلل .وقــد
رشعــت قــوات االحتــال مدعومــة بالدبابــات وتســاندها طائــرات مروحيــة بتطويــق املــكان الــذي تواجــدا
فيــه واملنــاداة عليهــا بمكــرات الصــوت لتســليم أنفســهام وإلقــاء الســاح ،لكنهــا رفضــا االستســام
وانقضــا عــى آلــة العــدو اهلمجيــة وأمطراهــا بزخــات مــن الرصــاص ،وخاضــا
واختــارا طريــق الشــهادة،
ّ
معهــا معــارك ضاريــة ورشســة اســتخدمت فيهــا قــوات العــدو قذائــف املدفعيــة والرشاشــات الثقيلــة
واســتمرت املعركــة أربــع ســاعات رغــم عــدم التكافــؤ بالعــدد والعــدة ،لكنــه تقديــم الواجب عــى اإلمكان

والثبــات عــى املنهــج ،منهــج
املقاومــة حتــى الطلقــة األخــرة
والرمــق األخــر ،وقــد أبليــا بــا ًء
حســنًا وشــجاعة نــادرة ،أذهــا
العــدو ببســالتهام وأوقعــا يف
صفوفــه عــدة إصابــات حســب
اعــراف العــدو قبــل أن خيــرق
الرصــاص وشــظايا القذائــف
التــي أطلقــت عليهــا جســدهيام
الطاهريــن ،ويرتقيــا إىل الرفيــق
األعــى ليلحقــا بركــب األبــرار
الذيــن ســبقوهم إىل العــا.

استشــهد الشــهيد القائــد
خالــد وبقيــت ذكــراه حيــة يف
نفــوس مــن عرفــه مــن بعيــد
أو قريــب أو حتــى ســمع عــن
ســرته العطــرة ،ومــن عايشــه
طيلــة ســنوات األرس وخــر
معــره الطيــب ،وهبــذه اخلامتــة
الســعيدة حليــاة الشــهيد املقــاوم
خالــد نعــرف فضــل اهلل عليــه،
حيــث مــ َّن اهلل عليــه بالشــهادة
واســتخلصه لنفســه وخصــه
بقربــه إن شــاء اهلل.
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يقول من مل جيرب ما نكابده
كان أمجلهم باملوت قد فتنوا
ولو حكى املوت بالفصحى لصاح بنا
ازدحاما عىل ك ّف ّي واتزنوا
كفى
ً

(الشاعر /مريد الربغوثي)

اخلامتة
لقــد امتــدح اهلل الشــهداء واســتخلصهم لنفســه؛ لذلــك مهــا كتبنــا عنهــم فلــن نفيهــم حقهــم ،وقــد
ـرا يف الكتابــة عنهــم حتــى ال أهتــم باملبالغــة وكــي يكــون املوضــوع صغــر احلجــم
فضلــت عــدم التوســع كثـ ً
جليــل النفــع ،وليــس باألمــر الســهل أن حتصــل عــى املعلومــات الكافيــة لكتابــة أي موضــوع وأنــت تقبــع
بــاألرس؛ ألن ذلــك يتطلــب جهــدً ا أكــر جلمعهــا ووق ًتــا أكثــر مــن شــخص يكــون خــارج األرس ،لــوال أننــي
ـي
خضــت جتربــة مــع هــؤالء الشــهداء وأهلهــم عــن قــرب عــى مــدار ســنوات طويلــة وهــذا مــا ســهل عـ َّ
الكتابــة ،عــدا الظــروف الصعبــة التــي يعشــها األســر الفلســطيني ،حيــث إنــه أمــام مــرأى الســجان عــى
مــدار اليــوم وكل تــرف يترصفــه ،وإمكانياتــه حمــدودة وقــد تواجهــه عقبــات كثــرة يف كتابــة كتــاب أو
مقــال ،ويتــم مصادرتــه مــن قبــل إدارة الســجن ،كــا حــدث يف كثــر مــن احلــاالت ،وهتــدف إدارة الســجن
مــن خــال ذلــك ليــس فقــط ســجن اجلســد بــل قتــل الــروح املعنويــة لألســر الفلســطيني وتفريغــه مــن
حمتــواه الثقــايف والفكــري وقتــل كل إبــداع أديب يقــوم بــه ،لكــن بإيامننــا العميــق بــاهلل وتوكلنــا عليــه نتغلــب
عــى كل العقبــات التــي تواجهنــا بــاألرس باجلــد واملثابــرة حتــى لــو اســتغرق كتابــة أي موضــوع ســنوات
طويلــة ومــرات عديــدة ،فــإن ســجنوا اجلســد فلــن يســتطيعوا أن يســجنوا الفكــر.

لقــد حاولــت مــن خــال كتابتــي تســليط الضــوء عــى اجلانــب املــرق من حيــاة الشــهداء بعيــدً ا عن
املبالغــة ،وهــذا ال يعنــي أنــه ليــس عندهــم مواطــن ضعــف وإخفاقــات؛ ألهنــم يف النهايــة وقبــل كل يشء
بــر يصيبــون وخيطئــون ،لكــن اجلانــب اإلجيــايب تغلــب عــى غــره ،وواجــب علينــا أن نذكــر فضلهــم فهــم
ضحــوا بأغــى مــا يملكــون مــن أجــل أن حتيــا األمــة بكرامــة.

فــإذا أمعنــت النظــر عزيــزي القــارئ خــال حديثــي عــن صفاهتــم ومالمــح شــخصيتهم ســتجد أن
نقصا
لدهيــم اهتام ًمــا باملظهــر واألناقــة
وطموحــا إىل الــزواج وغــر ذلــك ،وهــذه الصفــات ليســت حرا ًمــا أو ً
ً
حضنــا عليهــا ديننــا احلنيــف ،فــاهلل ســبحانه وتعــاىل يصــف لنــا احلــوار الــذي جــرى
يف شــخصيتهم؛ فقــد ّ
بــن قــارون الــذي عــا واســتكرب يف األرض وبــن املؤمنــن مــن قومــه حــن كان يمتلــك خزائــن املــال،
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ِ
كانــوا يقولــون لــه كــا جــاء يف قولــه تعــاىل﴿ :وال َتنْــس ن َِصيبـ َ ِ
ـن اهللُ إِ َل ْي َ
ك﴾
ـن َكـ َـا َأ ْح َسـ َ
ـن الدُّ ْن َيــا َو َأ ْحســـ ْ
ـك مـ َ
َ
َ
َ
[القصــص ،]77 :لكــن حبــك للدنيــا جيــب أن يكــون يف حــدود الــرع وأن ال تســيطر عليــك ظلــات املــادة
فتنســيك ذكــر اهلل.
أمــا يف اجلانــب الرتبــوي فــإن أعظــم مؤسســتني أسســهام الرمحــن يف الرتبيــة هــي األرسة واملســجد،
فــإذا مــا أمعنــت النظــر يف ســرة كل شــهيد مــن ناحيــة البنــاء الرتبــوي ســتجد كل واحــد منهــم خيتلــف عــن
اآلخــر بالتنشــئة ،فقــد يكــون ألحدهــم الــدور األســايس يف تنشــئته إحــدى املؤسســتني وقــد جتتمــع االثنتــان
م ًعــا ،لكــن بغــض النظــر عــن تلــك الطريقــة أو تلــك ،مــا هيمنــا هــو ثمــرة هــذه الرتبيــة الصاحلــة التــي كان هلا
األثــر اإلجيــايب يف حيــاة هــؤالء الشــهداء ،ويف اجلانــب اجلهــادي فقــد ركــزت عــى الطابــع العــام جلهادهــم،
وذكــرت لــكل منهــم أســلوبه وطريقتــه يف العمــل اجلهــادي ،وذكــرت األعــال املؤكــدة التــي قامــوا هبــا حتى
ال أهتــم باملبالغــة يف ذلــك ،وهــذا ال يعنــي أنــه ال يوجــد هلــم غريهــا ،لكــن لظــروف مــا مل أســتطع كتابتهــا،
رسه معــه نتيجــة الظــروف الصعبــة التــي
وقــد تكشــف األيــام عنهــا مــع مــرور الزمــن ،فبعضهــم قــد تــرك َّ
كانــت حتيــط بــه واستشــهاد كل رفقائــه كحالــة شــهيدنا القائــد خالــد حســن (أبــو صقــر) ،وهنــاك جوانــب
أخــرى ذكرهتــا متيــز هبــا أحدهــم عــن غــره ،لكــن هــذا ال يعنــي أن تلــك اجلوانب غــر متوفــرة باآلخــر؛ فقد
يتميــز عنــه يف جانــب آخــر.
شــهداؤنا كُثــر وبحاجــة ألن يكتــب اجلميــع عنهــم ،فهــذا تارخينــا جيــب أن نحفظــه لألجيــال القادمــة
وهــذه التجربــة جيــب أن يكتبهــا مــن عــارص الشــهداء ،وليــس املحللــن واخلــراء ومراكــز األبحاث ،فشــتان
مــن يــدب فــوق الثــرى وهــو يف عــداد األمــوات ومــن هــو حتــت الثــرى ،ولكنــه احلــي بآثــاره ومعروفــه
وجهــاده ،وإين ألرجــو مــن اهلل أن أكــون قــد قمــت بــأداء بعــض مــا هلــم مــن حــق يف عنقــي وأعنــاق األجيــال
خالصــا لوجهــه الكريــم.
الصاعــدة ،وأن جيعــل عمــي هــذا
ً
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ويف هنايــة حديثــي أرجــو مــن اهلل عــز وجــل أن نوفــق يف تأصيــل وتوثيــق حيــاة كل أولئــك الشــهداء
عــى خمتلــف انتامءاهتــم لتتناقلهــا األجيــال القادمــة يف مســامهة منــا مجي ًعــا لتشــكيل العقــل املقــاوم لدهيــا،
وترســيخ مفاهيــم الــراع العقائــدي بــن مطلــق احلــق ومطلــق الباطــل واهلل املســتعان ،واحلمــد هلل رب
العاملــن وصــى اهلل عــى ســيدنا حممــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
أخوكم األسري /أنور عمر عليان
سجن "ريمون" الصحراوي

الفهرس

اإلهداء

مقدمة النارش
املقدمة

خميم نور شمس ،تارخيه ودوره اجلهادي

الفارس األول :الشهيد القائد (أرشف حممود الربدويل)
الفارس الثاين :الشهيد القائد (فالح حسن مشارقة)

الفارس الثالث :الشهيد القائد (خالد رايق حممد حسني)
اخلامتة
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