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هِ أَمْوَاتًا بَْل أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِِّهمْ يُرَْزُقونَ{ } وََل تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ُقتِلُوا فِي سَِبيِل اللَّ
 ]آل عمران:169[

     عن عائشة أم املؤمنني  قالت: مسعت رسول اهلل ] يقول: 
»ما َخاَلَط قلَب امرٍئ مسلٍم َرَهٌج يف سبيِل اهلِل،

 ِإلَّ َحرََّم اهلُل عليِه الناَر« رواه اإلمام أمحد

مجـــــــــاُل ذي األرض كـــــاُنوا يف احليــــــــــاِة    
وهْم بعَد املماِت مجاُل الُكُتِب والسرِي
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المقدمة

احلمد هلل، أجزل املثوبة للمجاهدين واصطفاهم من بني َخلقه؛ ليكونوا على اخلري 
أن دين اهلل  ُيعرف احلق، فقد َصدقوا اهلل فصدقهم، وشهدوا شهادة حق  أدلء، بهم 
تعاىل أغلى وأمثن من دمائهم؛ لذا مساهم اهلل بالشهداء، و أسكنهم يف جواره، وآنسهم 
بقربه!، فطوبى هلم، وأصلي وأسلم على إمام اجملاهدين وقائد الغر احملجلني سيدي 

رسول اهلل ].

أما بعد: فاجلهاد ماض إىل يوم القيامة ل يرده جور جائر ول عدل عادل، هو مجاع 
ارين، وهو ذروة سنام اإلسالم ، وناشر لوائه، وحامي  اخلري، وَمالُك األمر، وفوٌز يف الدَّ
على  درجات  به  القائمني  اهلل  وفضل  به،  إل  األرض  يف  الدين  هلذا  قيام  ول  محاه، 
ِبأَمْوَالِِهمْ  هِ  اللَّ سَِبيِل  فِي  وَجَاهَدُوا  وَهَاجَرُوا  آمَنُوا  }الَّذِينَ  تعاىل:  قال  عنه،  املتقاعسني 

ٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ { ]التوبة:20[.  َ هِ  وَأُول وَأَنُفسِِهمْ أَعَْظمُ دَرَجًَة عِندَ اللَّ

والشهادة مثرة من مثرات اجلهاد، ول يشك املؤمن أن الشهادة فى سبيل اهلل حتت راية 
السالم، وابتغاء مرضاة اهلل، تعاىل هي من أفضل األعمال وأعظمها عند اهلل تعاىل، 
والفخر كل الفخر ملن يرتقي شهيدًا فى ميدان اجلهاد مبتغيا رمحة اهلل ومرضاته 

وجنته.

قال ابن النحاس: »اعلم أن الشهادة رتبة عظيمة ومنزلة جسيمة ل يلقاها إل ذو حظ 
الثالثة من مقام  الرتبة  املقيم، وهي  بالفوز  القدر  له  عظيم ول يناهلا إل من سبق 
هُ عَلَيِْهمْ مِنَ النَِّبيِّنيَ وَالصِّدِّيقِنيَ  ٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّ َ النبوة1، كما قال تعاىل: } فَُأول

ٰئِكَ رَفِيًقا{ ]النساء:69[. َ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِنيَ  وَحَسُنَ أُول

1- جملة البحوث االسالمية، السعودية، )اجلزء رقم:41، الصفحة رقم:287(

المقدمة
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و»ها هي« فلسطني أرض اإلسراء واملعراج جتدد العهد مع اهلل تعاىل إلمضاء فريضة 
اجلهاد والتضحية، لتزهو اليوم بكوكبة، بل كواكب ومواكب من الشهداء، الذين 
تألقوا يف مساء التضحية والفداء، فحاولنا أن نقرتب من مقامهم الرفيع، ونرتشف 
من معينهم، لنستلهم من سريتهم الدروس والعرب، ونستجلي قيمهم األصيلة اليت 
تعرب عن طيب معدنهم، وحسن منبتهم. لقد أناروا بدمهم الدرب للسائرين على خطى 
اجلهاد واجملاهدين، ومل ل؟ وقد رفع اهلل منزلتهم، وجعلهم قادة للبشر ومعلميهم، 
فقد كان العلماء إذا استشكل عليهم أمٌر، أو غاب عنهم الصواب أحالوا املسألة إىل 
اجملاهدين املرابطني على الثغور؛ ألن اهلل يفتح عليهم ما ل يفتح على غريهم، قال اهلل 
هَ لَمَعَ الْمُحْسِنِنيَ{ ]العنكبوت:69[ تعاىل: }وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا  وَِإنَّ اللَّ

وشهداء فلسطني هم رمز التضحية والفداء، فكيف  لنا أن ل خنصص شيئًا هلؤلء 
العظماء، وهم رواد هذا الدرب وحاملو مشاعل اجلهاد؟! وملا كان هؤلء الرواد قليال 
عددهم، حمصورة وسائلهم اليت يبلغون بها ما عندهم لغريهم؛ وجب على غريهم 
بنقل  معهم  يسهم  أن  ركابه،  بهم  يلحق  فلم  عزميته،  وكّلت  همته  ضعفت  ممن 
ما تصوروا، وما به بشروا وأنذروا، حتى ميهد جلهادهم السبيل، ويقيم على العامَل 
احلجة والدليل، ول يثبطه ِقَصُر الباع وقلة العلم والطالع، وتكون قدوتهم من دعا 
إىل اهلل وحرض على اجلهاد يف سبيل اهلل، ومن تشبه بقوم فهو منهم وإن بعدت املسافة 

بينه وبينهم.

إّن هذا الكتاب الرتبوي األدبي والروحي يروي سري القادة الشهداء على أرض فلسطني، 
وهو ليس كتابًا تارخييًا لسرد حياة الشهداء بكل تفاصيلها ودقائقها وإمنا هو انتقاء 
ملراحل ومواقف من حياتهم، وتسليط الضوء عليها بناًء على قيم الدين السالمي 
العظيم التى حتققت فى حياتهم، وكانوا مناذَج هلا تسري على األرض وبني الناس. 
وقد مت انتقاء بعض القادة الشهداء، وكل الشهداء خري منا وأكرم عند اهلل ملا قدموه 
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من تضحيات فى سبيل اهلل، وقد كان معيار الختيار قائمًا على حتقيق الشخصية 
هلدف من أهداف القيم السالمية فى حياته، واليت عاش من أجلها وقابل اهلل عليها، 

إضافة إىل معايري أخرى منها:

1- أن يكون قد مارس عماًل قيادًيا يف أحد جمــــــــالت العمل الوطين الفلسطيين وبرز 

به.

2- أن تكون حياته وشهادته قد تركت أثرًا بارزًا فى تاريخ الشعب الفلسطيين.

3- أن يكون من الرجال، حيث مت إفراد كتاب خاص يربز تضحيات املرأة الفلسطينية 

وجهادها، وسريى النور قريبًا إن شاء اهلل.

وعند ترتيب شخصيات الكتاب، رأينا أنه من األمانة والوفاء أن نبدأ بشيخ فلسطني، 
وقائد اجملاهدين الشيخ أمحد ياسني؛ ألن من تقدمه من الشهداء ما كانوا  إل حسنة 
من حسناته،  فكانوا مثرة غرسه، ثم يكون من بعده وزيره ورفيق دربه، وأمني سره أسد 
فلسطني د.عبد العزيز الرنتيسي. أما بقية الشهداء فكان ترتيبهم حسب ارتقائهم إىل 

ربهم، فكان تاريخ الستشهاد هو الذي يقدم أو يؤخر  ذكر الشهيد يف الكتاب.

ومن احلب والمانة لشهدائنا أن ننشر أفكارهم  وخصاهلم ومكارم اخالقهم، واألمة 
اليت تنسى عظماءها ل تستحقهم. فعلينا أن نستذكر كل شهيد يف هذا الوطن 
كذكرى نسائم مجيلة عطرت ايامنا، وأن ل ننسى بأن اجملرمني واحملتلني الذين 
قتلوهم مل يكن هدفهم سوى أن ميحوا أثرهم من هذه الدنيا، وبسكوتنا حنن سنحقق 
أهدافهم، ولكّننا سنبقى دائمًا أوفيًا هلؤلء الشهداء األبطال وعلى العهد، ويف نفس 

الطريق التى نالوا بها الشهادة نسري.

المقدمة
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القارئ الكريم:

ادعوك لتفتح معنا كنوز شهدائنا وسريتهم العطرة، وجتعل هدفك القتداء بهم 
بل صفحات مشرقة يف  بدمه صفحة،  رسم  منهم  واحد  فكل  على خطاهم،  والسري 
وإباًء وعقيدًة وإمياًنا،  نقاًء وصفاًء وعزًة  العظيمة، فقد تضوعوا  أمتنا  سجل جهاد 
القيمة  ألنهم  واحلقيقة؛  احلق  عن  باحث  كل  بهم  يستنري  مشوًسا،  بل  ومشوًخا، 

والقامة، واهلّمة واهلامة. 

َفُنوُرُهْم َيْهِديَك َلْيَس امْلََشاعاَل           َوُخْذ َقَبًسا َمْن ُنوِرِهْم ُثمَّ ِسْر ِبِه  

               جلنة البحوث والدراسات
            مؤسسة الراية   





سيرة الشيخ الشهيد القائد

أحمد ياسين
1936م - 2004م

إلى قلبي،  اليأس طريقًا  يعرف  ال 
وأملي أن يرضى اهلل عني،  ورضى 
اهلل بطاعته، وطاعته هي الجهاد. 
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 اعتاد التاريخ أن مينح أومسة عالية ترتبط بأمساء 
أفعاهلم  حبكته  عقد  يف  آللئ  كأنها  أصحابها، 
ذاكرة  تنمحي  حتى  السم  ينمحي  فال  وسريهم، 
الكون من الوجود، تكتب األومسة فيظل اإلمام أمحد 
إمام أهل السنة واجلماعة، والغزالي حجة اإلسالم، 
وابن تيمية شيخ اإلسالم، يف متوالية ل ينفصل فيها 
اللقب عن صاحبه، فقد دفع مثنه حياة كاملة!  ويف 
توافق قدري عجيب، تنطق ألسنة البشرية بوسام مل 
يتقلده سوى الشيخ أمحد ياسني أل وهو »قعيد ذو 
يف  الكلمات  ُتلهمهم  الناس  كأن  أمة«،  أحيا  ة  همَّ
وصف أسطورة شاءها اهلل حجته على األرض، ليبقى 
أمحد ياسني من بعدها شاهًقا من العلو يف عجزه!.. 
تراب  يف  استقرت  عتيقة  كزيتونة  متجذرة  وقامة 
فلسطني وتارخيها فال زوال هلا، يبدون كأنهم عصا 
موسى اليت فلقت الطريق يبًسا ألمة غارقة يف التيه، 
يفيضون باحلياة كأنهم يد عيسى إذ تشفي العميان 
وتصبح كلماتهم  املوتى،  إحياء  وتعيد  العتمة،  من 
تبقى حية  بل  فال متوت،  السماء  كأنها من صوت 

مباركة تفور بأسرار ل سبب هلا ول تفسري.

لقد كان أمحد ياسني كذلك، كان إحدى دلئل 
اهلل على قدرته، فقد جعل اهلل من ضعفه قوة، ومن 
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موت جسده حياة األمة بأكملها. لقد كان عجزه 
كنزه املخبوء حتت ظالل القدر.

ويشاء اهلل أن جيعل منه أيقونة خالدة تشابه حكايات 
أسباب  من  فجعل  تدبرًيا،  هلم  دبر  يوم  الصاحلني 
موتهم أسباب النتصار، وكتب من ضعف أسبابهم 

حكايات اإلصالح ومشاهد معركة التغيري.

وهو  وراءه  نهرول  ياسني  أمحُد  َجَعَلنا  كيف  ترى 
القعيد املشلول؟!

كيف استوطن فينا، ورحل إىل كل عواصمنا وهو 
العاجز احملبوس يف كرسيه البسيط؟!

وكيف غري ياسني فلسفة القيود؟!. كيف كتبها 
بلغة جديدة وجعلنا نتحسس سالسلنا وننتبه حلجم 

األغالل اليت يف أعناقنا؟!

هل كان أمحد ياسني بصرية مهداة أم سراج الرؤية، 
أعلين عن  للحقائق  تقول  اليت  القدر  أم هو كلمة 

طريق القرب إىل اهلل كيف يكون؟!

ولعلنا يف السطور التالية حناول تقديم صورة تقربنا 
من أخالقه وعطائه وفضله، فكانت سريته حكاية عزٍّ 

وفخار لكل فلسطني.

الشهيد أحمد ياسين
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أواًل: زمن االستهالل

تستهل األقدار اإلهلية أول كلمة يف سطر احلكاية حبدث تكتنفه بعض الرؤى 
أو بعض الرسائل اليت حتمل إشارة إىل أن مثة قادًما ستهتز له غصون احلياة. 
فوالدته »رمحها اهلل« تروي أنها رأت يف املنام هاتفا يقول هلا: أنت حامل فإذا 
وضعت مولودك فسميه أمحد، وتكرر هذا اهلاتف عليها عدة مرات، وقد كان 
ذلك، ومسي املولود الذكر »أمحد« وظّل حمموًدا يف حياته ومماته ويف ذكراه!

اجلورة، قضاء اجملدل مشال  قرية  1936م يف  عام  ياسني  ولد أمحد إمساعيل 
قطاع غزة، وجلأ مع أسرته إىل قطاع غزة بعد حرب عام 1948م، وخالل ذلك 
تويف والده وهو بعمر مخس سنوات فتولت والدته تربيته، وعانت أسرة الشيخ 
الشهيد كثرًيا شأنها شأن معظم املهاجرين آنذاك، وذاقت مرارة الفقر واجلوع 

واحلرمان.

كان ذلك حدثا تتذوق مرارته أعمار الشباب، ويغوص يف ذاكرة األمة. ينسل 
به.  امتزجت  نسيج  من  الصوف  خيوط  تنسل  كما  أرضه  من  بأكمله  شعب 
الفلسطيين  إذ يرى  الطبيعة قهًرا؛  وتزفر  الروح مرات،  مع كل خروج تتقطع 
ذكرياته تستباح للوجوه الغريبة! يرى الوجوه القادمة من املنايف حتتسي روحه 

يف أقداح الظلم، وتدق املسامري يف أبواب بيته وتعلن التهجري شرًعا جديًدا. 

ما أقسى أن تهاجر من أرضك وتبحث عن اخلبز؛ 
ألن التنور سرق بقانون من شريعة الغاب. 

ما أقسى أن تصبح أجريا على وريقات؛
كي تسرت ما تصدع من جدران بيتك.

وما أشد بساطة من يظن أن القهر ل يتسرب فينا، 
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ثم ل ختتزنه الروح يف خاليا النفس قبل أن يصبح طوفانًا!!
كانت األيام عذبة على بساطة فيها 

قبل أن تطل الغربان وتقبض على القمح وتنثره للفناء!
الذي جتمعت قطراته يف مرارة  الطوفان  ولقد كان جيل أمحد ياسني ذلك 

الغرتاب.

ثانيًا: تدابير السماء

حتت  عمقه  يف  راٍس  خيبء.  طريق  مثل  السماء  تدابري  تبدو  املؤمن  حياة  يف 
قدميه. صامت ل يبصره املؤمن، لكن اهلل يف تقديره يبصر كل خطوة فيه إىل 
أين متضي؟ وإىل أين تؤول؟ ولقد شاء اهلل هلذه القامة الياسينية أن تكون قامة 
يف الروح والعقل وسنديانة ليس هلا مثيل؛ لذا كتبته األقدار قصيدة خالدة. 
وأراد اهلل فيه أن يكون ترتيلة التغيري، وقمح فلسطني، فقدر له ما قدر، وكما 
قال أديب العربية الرافعي: »إن من الناس من خيتارهم اهلل فيكونون قمح هذه 
غذاَء  ليكونوا  وخيبزون،  ويعجنون  ويطحنون  وحيصدون  ينبتون  اإلنسانية؛ 

اإلنسانية يف بعض فضائله!«.

ففي حادثة قدرية يرتب اهلل ملا بعدها يتعرض الشاب أمحد ياسني حلادث يوم 
كان عمره ستة عشر عاًما، وذلك أثناء ممارسته للرياضة، مما نتج عنه شلل 
استمر  تاًما  شلاًل  ليصبح  قليلة  سنوات  بعد  ليتدرج  أطرافه،  معظم  يف  جزئي 
فيها  تفوق  اليت  احلقيقية  البطولة  ميدان  هو  الشلل  هذا  وفاته، وكان  حتى 

أمحد ياسني.

ر اهلل له أن ينزاح عن ميادين الرياضة اليت يتنافس فيها عامة الناس، وقذفت  قدَّ
به األقدار اإلهلية يف ميدان مل ُيسبق له ومل ُيسَبق فيه! كان اهلل حبكمته يهيئه 

الشهيد أحمد ياسين
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لبطولة نادرة ومقام فريد ومنصة شرف ل تبلغها كل سباقات العامل، ولسان 
أمحد  معراج  هو  الشلل  كان  ولقد  أحد«،  اهلل  إىل  يسبقين  »لن  يقول:  حاله 
ياسني الذي بلغ به علو منزلته بني اخللق والذين هم لسان احلق، ليبلغ بهذه 
املنزلة إن شاء اهلل إىل مصاف صحبة النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

يف جنة قطوفها دانية ملن تناهوا إىل هذا الشرف العظيم.

وصدق املفكر اإلسالمي حممد الغزالي »رمحه اهلل« يوم قال: »ربَّ ضارة نافعة، 
صحت األجسام بالعلل. ربَّ حمنة فى طّيها منحه!«.

ثالًثا: التعليم مكون أساسي في العقلية الفلسطينية

وهي  وقته،  يف  املتاحة  باملدارس  شعبه-  أبناء  بقية  -مثل  ياسني  أمحد  التحق 
مدرسة »اجلورة البتدائية« وواصل الدراسة بها حتى الصف اخلامس، وكان 

من املتفوقني دراسًيا حيث كان ترتيبه حبد أقصى اخلامس.

وترك أمحد ياسني الدراسة ملدة عام )1949م - 1950م(؛ ليعني أسرته املكونة من 
سبعة أفراد عن طريق العمل يف أحد مطاعم غزة، ثم عاود الدراسة مرة أخرى 
حيث التحق مبدرسة الشافعي، وأكمل املرحلة اإلعدادية عام 1955م، وهذا يدل 

على حساسية قضية التعليم يف العقل الفلسطيين.

أنهى الشيخ الشهيد أمحد ياسني دراسته الثانوية مبدرسة الكرمل للعام الدراسي 
1958م، وجنح يف احلصول على فرصة عمل رغم اعرتاض جلنة املقابالت بسبب 

حالته الصحية، فقد كانت نتيجة املقابلة »أعرج ل يصلح للتدريس«، وعند 
اعتماد النتائج من ِقبل احلاكم اإلداري املصري لقطاع غزة، واطالعه على ملف 
أمحد ياسني تأثر من تلك العبارة - ألن له ولًدا أعرج - فقال: أعرج يعين ميوت 
من اجلوع؟؟! فأشار على امللف يتم تعيينه فوًرا! فإرادة اهلل فوق كل إرادة، ومن 
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توكل على اهلل فهو حسبه، وقد كان معظم دخله من مهنة التدريس يذهب 
ملساعدة أسرته بسبب الظروف الستثنائية اليت كان مير بها غالب املهجرين 

من الشعب الفلسطيين.

ومع صعوبة األحوال العامة إل أن شغف التعليم كان يسيطر على روح أمحد 
عني  جبامعة  فالتحق  اجلامعية،  دراسته  إمتام  يف  الرغبة  شديد  فكان  ياسني 
يد  على  اعتقل  أنه  غري  اإلجنليزية،  اللغة  ختصص  واختار  مصر  يف  مشس 
جلماعة  النتماء  بتهمة  ديسمرب 1965م  يف  األوىل  املرة  يف  املصرية  السلطات 
اإلخوان املسلمني، وحال ذلك دون إكمال اجلامعة وخاصة بعد اعتقاله عند 

زبانية مجال عبد الناصر.

رابعًا: مقدمات التغيير   

يقول املفكر اإلسالمي الكبري حممد الغزالي: »من املألوف يف تاريخ النهضات أن 
اليقظة العقلية تسبق دائًما النشاط السياسي والجتماعي«، ثم يكمل مؤكًدا 
فارغة  أجيال  إنشاء  على  حريص  الثقايف  الستعمار  »إن  بقوله:  املعنى  هذا 
حترك  اليت  الغرائز  حتركها  أن  يكفي  لغاية،  تنتهي  ول  مبدأ،  من  تنطلق  ل 
احليوان مع قليل أو كثري من املعارف النظرية اليت ل تعلو بها هّمة ول يتنّضر 

بها جبني. وأغلب شعوب العامل الثالث من هذا الصنف اهلابط«.

الشباب وصناعة  تكوين  إىل خطورة  ياسني يف مقتبل عمره  ولقد فطن أمحد 
التحصني الثقايف وبناء لبنات التغيري، وسعى يف ذلك سعًيا عجيًبا يدل على 
رؤية مبكرة للحل، فقد عمل الشيخ يف التعليم، فكان خري معلم للشباب يف عصره، 
احرتامه  يفرض  أن  الشيخ  فاستطاع  غريًبا وحمارًبا،  فيه  اإلسالم  حيث كان 
على اجلميع سواء من اإلدارة، أو الطالب، أو حتى أولياء األمور، حيث عمل على 
حتويل املدرسة إىل شعلة نشاط؛ إذ أنشأ مكتبة يف مسجد املدرسة حيث زودها 

الشهيد أحمد ياسين
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بالكتب النافعة واهلادفة، وأوكل إدارتها للطالب حيث غرس فيهم روح القيادة 
واملبادرة واملسؤولية. كما قام بتشجيع الطالب على العمل التطوعي والرحالت 
اهلادفة، بل جتاوز األمر إىل دعوة الطالب بعد انتهاء اليوم املدرسي إىل املسجد 

حتى يعطيهم الدروس اجملانية من أجل ربطهم باملسجد.

واجه الشيخ املعلم خصومة كبرية من الشيوعيني املعارضني لفكره، وخاصة ذهاب 
أولدهم للمسجد، وقد تقدم بعضهم بالشكوى على الشيخ، فكان مدير املدرسة 
يردهم عن الشيخ ويشيد به. ووصل األمر بأحد الشيوعيني أن يقول للمدير: يا 
الولد، ثم قبلنا أن يصلى يف املسجد، أما أن يصوم اثنني  عمي قبلنا أن يصلى 

ومخيس فهذا ل نقبل به.

يثري  ياسني  أمحد  بدأ  وهكذا 
صفوف  يف  واضحة  ضجة 
ويقلب  التغريبية،  اجلهات 
لدى  الفكري  التوجيه  موازين 
الطاقات  الشباب، ويعيد وضع 
الشهود  منصة  على  الشبابية 
اإلصالح  ناصية  وعلى  املبتغاة 

احلقيقي.

يصف الشيخ الفرتة التى تلت احتالل الصهاينة لغزة بقوله: يف البداية رفضت 
أخدمهم  بهذا  أني  فكَّرت يف  ثم  اليهود،  أخدم  ل  لكي  للعمل كمدرس  العودة 
وأخرب اجليل اجلديد، والواجب أن نعلم هذا اجليل وحنافظ عليه ول نرتكه 

فريسة للجهل.
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نسيٌج فريد

أواًل: الرقي الخلقي 

يف  الوطن  خطوط  تتماوج  عتيقة  فلسطينية  عباءة  مثل  ياسني  أمحد  بدا 
الباحثني  عيون  يف  وتكرب  دفئها،  حتت  طفل  انضوى  كلما  تتسع  طياتها... 
يف  فريًدا  نسيًجا  ياسني  أمحد  كان  املنسية.  والذكريات  اجلذور  رائحة  عن 
استطاع  ولقد  روحه،  يف  األخالقي  العلو  و  النفسي  الرقي  ألوان  كل  اجتماع 
باطنه ومسو صفاته، وصدق  النفسي ومجال  بتفوقه  القيادة  أن يرتدي عباءة 
يف  عيدانه  فانطبعت  احلصري  على  الناس  نام  »رمبا  قال:  يوم  الغزالي  الشيخ 
جلودهم؛ هل مينحهم ذلك شبًها بالرسول ] الذي رمق الدنيا بنظرة غائبة؛ 
ألن فؤاده حاضر مع ربه، يقظان يف حضرته، مستغرق يف شهوده؟ إن الرجل ل 
يكون قائًدا ألنه عثر على بدلة قائد فلبسها!«. ل ورِب الكعبة، فللقيادة ضريبة 
ل يتقنها إل السائرون على خطى النبوة!... القيادة هي سلوك الروح والعقل، 
وخطوة اجلسد حنو القمم، واجتماع ذلك كان جلًيا واضًحا يف شخص القائد 
أمحد ياسني الذي يذكره القائد الرنتيسي بقوله: »ما رأيت أصرب من الشيخ 
ياسني، لقد كان الشيخ أمحد ياسني رمًزا إسالميًّا كبرًيا يف حياته، وقد أصبح 
باستشهاده معلًما بارًزا فريًدا يف تاريخ هذه األمة العظيمة، مل خيربنا التاريخ 
عن قائٍد صنع من الضعف قوًة كما فعل هذا العامل اجملاهد. هذا القائد الذي 
، ول بالقوة املطلقة لكل من  مل يؤمن يوًما بالضعف املطلق ألي كائٍن بشريٍّ
قوًة مل يعد يف  الشعب  الشيخ من ضعف هذا  بأنه خملوق، لقد صنع  يتصف 
مقدور حمور الشر الصهيوأمريكي جتاهلها، وبدأ هذا احملور اإلرهابي الظامل يف 

طاته الشيطانية«. الشعور بالقلق الشديد على مستقبل خمطَّ

الشهيد أحمد ياسين
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يقابله الصحفي الفلسطيين »ياسر البنا« الذي عمل مديًرا لتحرير صحيفة 
الذي  اليوم  ذلك  نسيان  ميكنين  »ل  بقوله:  املقابلة  تلك  فيصف  فلسطني 
التقيت فيه الشيخ ياسني للمرة األوىل من أجل إجراء حوار صحفي، استقبلنا 
الشيخ ياسني -رمحه اهلل-، ببشاشة وجه، ورحابة صدر، وخفة ظل، رغم مرضه 
وانشغالته الكثرية، كان أكثر ما يشد النتباه إىل الشيخ هو تدينه الشديد 
وتقواه؛ حيث كان يقدم الصالة والعبادة على كل شيء، ول يقبل أن يشغله عن 

ا«. عبادته أي لقاء صحفي مهما كان مهمًّ

أما الصحفي معتصم امليناوي فيصف مقابلته للشيخ القائد بقوله: »لقد كان 
الشيخ يتمتع بالبساطة الشديدة، لدرجة ينسى خالهلا الصحفي أنه أمام أحد 
املعاصر، وهو ما  الفلسطيين  التاريخ  العامة يف  الفلسطينية  الشخصيات  أهم 
دافئ«.  أسأله وجييب، وسط جو  اهلل-  أمام جدي -رمحه  أجلس  أنين  أشعرني 
وكان الناس يتوافدون إىل بيت الشيخ أمحد ياسني املتواضع من كل فّج؛ من 
أجل حل مشاكلهم الجتماعية واألسرية اخلاصة، وأحياًنا كثرية مشاكلهم 
اإلمام  ول  احملنك،  السياسي  ذلك  فقط  يكن  مل  الشيخ  أن  فعرفت  املادية، 
العبقري؛ بل عرفته رجاًل قّل نظريه من املخلصني الذين حتتاجهم األمة، فكان 
بيته مفتوًحا على مصراعيه وكذلك قلبه وعقله ووجدانه، فكان »رمحه اهلل« 

يرسم البسمة على شفاه كل أم حزينة، ورجل مكلوم يسأله احلاجة«.

أخربني  »وعندما  مطوًل،  لقاًء  معه  عقد  يوم  ذات  أنه  إىل  امليناوي  ويشري 
بتفاصيل حياته وكيف أمضاها يف سبيل قضية آمن بها، وكرس حياته كاملة 
من أجلها غري آبه بشلل جسده، استصغرت نفسي كثرًيا أمام هذا البحر من 
العطاء واجلهاد الذي ل يكل ول ميل، وهو على كرسي متحرك ل يستطيع أن 
ُيبِعَد الذبابة عن وجهه، عندها وجدت نفسي بال وعي أقوم بتقبيل رأسه والدمع         
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قد أغرق عيين، فتبسم الشيخ ابتسامته العريضة املعهودة، فقلت له باهلل عليك 
يا سيدي أن تدعو لي، فقال: »أسأل اهلل تعاىل أن يثبتك على احلق«.

وآلمهم،  ويشاركهم همومهم،  الناس،  يعيش مشاعر  إنساًنا  الشيخ  لقد كان 
للمواطن  رمًزا  غدا  حتى  العيش،  لقمة  معهم  ويقتسم  وأتراحهم،  وأفراحهم، 
الفلسطيين، وليس فقط للمقاومة، إن الفالح والعامل والفقري ورب األسرة والفتى 
والفتاة واإلنسان البسيط؛ حباجة إىل من يقف معهم ويستمع إليهم ويشاركهم 

همومهم ويفتح صدره هلم، ولقد استطاع أمحد ياسني أن يكون أًبا للجميع.

إن القائد اجلليل »أمحد ياسني« كان منوذجا حبق للتجرد واإلخالص، وإنكار 
الذات والتخلي عن شهوات الدنيا، وحظوظ النفس، وبهذا كان القائد الرابح 
على أي حال ويف أي وضع كان. يف سرائه وضرائه، يسره وعسره، غناه وفقره، 
أو  اليأس  التفاؤل، ل يدبُّ  الصدر، ظاهر  دوًما منشرح  ولذا كان  ونهاره،  ليله 

التشاؤم والقنوط إىل قلبه، فاملؤمن يرى بنور اهلل، ويسري يف هداه.

ثانيًا: العقلية القيادية

يقول الشيخ الغزالي: »إن القائد املؤمن يرمق الظالم يف جنح الليل بطرف يكاد 
خيرتق سدوله، ويبحث عن ألف حيلة ملقاومة العدو ودحره«، وقد كان هذا دأب 
القائد أمحد ياسني وديدنه، إذ شهد له عمره بسعي حثيث لتغيري معادلة الواقع 
وفرض النموذج الصائب عرب عمل منهجي ذكي وبناء مؤسسي لألفكار ورعاية 
شديدة للطاقات، وكان ذلك كله لستبدال مشهد الحتالل مبشهد النصر 

املأمول.

فلقد شارك القائد أمحد ياسني وهو يف العشرين من العمر يف املظاهرات اليت 
اندلعت يف غزة احتجاًجا على العدوان الثالثي الذي استهدف مصر عام 1956م، 

الشهيد أحمد ياسين
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وأظهر قدرات خطابية وتنظيمية ملموسة، األمر الذي لفت إليه أنظار املخابرات 
املصرية العاملة هناك، فعرَّضه ذلك لالعتقال أكثر من مرة عام 1965م إبان 
غزة، وكان حينها  وقطاع  اإلخوان يف مصر  تعرض هلا  اليت  القاسية  الضربة 
يتوسد حذاءه يف السجن إذ كان يوضع يف غرفة وحده بال مساعد رغم حالة 

الشلل اليت كان يعاني منها.

لقد آمن أمحد ياسني بأن »العمل الصعب هو تغيري الشعوب أما تغيري احلكومات 
فإنه يقع تلقائًيا عندما تريد الشعوب ذلك«؛ لذا تسنم مركًبا صعًبا واختط 
خربة  القيادة  الشعب،  يف  أصيلة  حالة  الوعي  جعل  على  قائًما  خمتلًفا  خًطا 
موروثة، واملؤسسات حماضن ولدة التغيري، وهذه كلها أفكار متقدمة يف اإلصالح 
املنهجي، إذ أثبت التاريخ أن معركة حطني هي نتاج ظاهرة صالح الدين األيوبي، 
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حيث أسهم حجة اإلسالم الغزالي يف نشر املدارس وتأسيس معاهد التنوير اليت 
)من  أن  التاريخ  له  يشهد  إذ  األيوبي،  الدين  منها صالح  أجيال كان  خرَّجت 
آثار مدرسة الغزالي ظهور نوع جديد من املدارس واملؤسسات الرتبوّية اخلاصة 
اليت استلهمت روح املنهاج الرتبوّي الذي بلوره الغزالي. وانقسمت هذه املدارس 
والقيادات  الرتبوّية،  للمشيخات  النابهني  إلعداد  بغداد،  يف  قسم  قسمني:  إىل 
أفكار  على  والعاّمة  الفالحني  تربّية  على  رّكز  وقسم  والجتماعّية،  السياسّية 
قيادات شكلت  أنتجت  اليت  املدارس هي  احلركة اإلصالحّية اجلديدة(، وهذه 

مفاصل مهمة يف عملية حسم الصراع الصلييب على بيت املقدس. 

قام الشيخ أمحد ياسني بوعي عاٍل يف العام 1968م بعد أن اختري لقيادة احلركة 
يف غزة بتنظيم جسم احلركة اإلسالمية، ثم بدأ بتأسيس اجلمعية اإلسالمية 
بالعمل  التفكري  بدأ  ثم  ومن  1976م،  عام  اإلسالمي  اجملمع  ثم  1973م،  عام 

العسكري.

القائد  رؤية تربوية عميقة عند  املنهجي املؤصل على  العمل  ولستجالء بداية 
أمحد ياسني، ل بد لنا من استطالع العمل منذ بدايته وقراءة الكلمات يف أول 
سطورها، كي نفهم العقلية القيادية اليت كان يتمتع بها الشيخ مبكًرا يف عمره.

حني مسع الشيخ الشاب أمحد ياسني بدعوة اإلخوان املسلمني عكف على قراءة 
رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا -رمحه اهلل-، مما جعله يتأثر بأفكاره وأفكار 
من تاله من مفكري اجلماعة وكّتابها وأدبائها ودعاتها، ولقد عرف الكثري عن 
جهاد رجاهلا يف فلسطني ومن مصر وسوريا واألردن وسواها من األقطار، أثناء 

دراسته يف األزهر بالقاهرة اليت شهدت مولد مجاعة اإلخوان املسلمني.

أدت القراءة الطويلة واملعاشرة لشباب احلركة بأمحد ياسني إىل النتماء إىل 
مجاعة اإلخوان املسلمني؛ ليصبح فيما بعد من أنشط دعاتها الشباب يف قطاع 

الشهيد أحمد ياسين
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غزة، وكان ذلك يف بداية الستينيات، والشيخ شاب يف بداية العقد الثالث من 
عمره، يف وقت كان التدين غريًبا على اجملتمع الفلسطيين، وكانت املساجد 
مهجورة من الشباب، ول يؤّمها إل العجائز، وقد كان ذلك كله نتيجة للفكر 
القومي العلماني الذي ساد تلك احلقبة من الزمان، والذي قاده وبّشر به دعاة 
الناصري  للمّد  ونتيجة  والشيوعية،  الشرتاكية  واألحزاب  العربية،  القومية 
العلمانية  املعادي لإلسالم ودعاته، وجاءت حركة فتح لتكون ثالثة األثايف يف 

املناهضة للفكر الديين.

يف هذه األجواء احملمومة املعادية لإلسالم ودعاته، برز الشاب أمحد ياسني ليسبح 
عكس التيار، وليبدأ من املدرسة واملسجد والنادي مًعا. ولقد وجد ضالته ابتداًء يف 
التدريس الذي أحّبه كثرًيا، ألنه هّيأ له اجلّو املناسب لبث آرائه وأفكاره لطالبه 

الذين سيكونون أعمدة العمل يف املستقبل.

ظل  يف  وأصبح  غزة،  مساجد  يف  ومدرًسا  خطيًبا  الفرتة  تلك  يف  عمل  كما 
الحتالل أشهر خطيب عرفه قطاع غزة لقوة حجته وجسارته يف احلق.

ومن كلماته اليت صدح بها على املنابر قوله »يا أيها الشباب. أنتم القوة وأنتم 
عزنا،  وبالستشهاد  ِعزنا،  وبالقتال  ِعزنا،  باجلهاد  األمة.  حياة  وأنتم  املستقبل 
قادم  النصر  والعار.  واهلوان، هو طريق اخلزي  الذل  أما الستسالم فهو طريق 
والتحرير قادم. املهم أن جنعل مع دعائنا شيًئا من العمل لدعم شعب فلسطني«

لقد كان أمحد ياسني يدرك »أن احلق إذا استنفد ما لدى اإلنسان من طاقة 
خمتزنة مل جيد الباطل بقية يستمد منها«. وأن »آفات الفراغ يف أحضان البطالة 

تولد آلف الرذائل، وختتمر فيها جراثيم التالشي والفناء«.

الشباب  دعوة  على  نهار  ليل  يعمل  فكان  وإمكانياته،  طاقته  بكل  حترك  لذا 
الفلسطيين إىل اإلسالم، وحيّبب إليهم اإلميان، ويغرس يف عقوهلم وقلوبهم قيم 

هذا الدين، ويعلمهم أمور دينهم.
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أحد  ومن  شلله،  رغم  الفلسطينية  والقرى  املدن  يطوف  ياسني  الشيخ  كان 
القصص التارخيية أنه خرج يوًما مع الشهيد الدكتور نزار ريان إىل بعض قرى 
َعـَربة )كرسي  للشيخ  للدعوة إىل اهلل، ومل يكن  أثناء تطوافه  الغربية  الضفة 

للمقعدين( كما أصبح له لحًقا، وكان حيمله على يديه محاًل.

 فبينما كان ميشي يف بعض طرق تلك البلدة، والشيخ على يديه، فإذ بأحدهم 
يضع يف يد الشيخ عملة قليلة القيمة، إذ كان يظّن أنهما  يتسّولن.

 فغضب الشهيد نزار غضًبا شديًدا، وهمَّ بالّرجل، فحال الشيخ بينه وبني اللحاق 
به، وقال: يا نزار الّرجل أحسن فيما يظّن، فال تقابل إحسانه باإلساءة، واحتفظ 

مبا جاد به للدعوة!

مقولته  يف  اهلّم  هذا  يكرر  وكان  واحد،  بهمٍّ  مسكوًنا  ياسني  أمحد  كان  لقد 
العميقة »حنن واليهود يف صراع على هذا اجليل، فإما أن يأخذه اليهود منا، أو 

ننقذه من أيدي اليهود«! 

لذا حترك ومل يتوقف مطلًقا، وكان مثل شالل من الضوء يغمر الشباب والناس 
بالنور والبصرية ويوقفهم على بداية املسري. كان طاقة من اخلري هائلة تفوقت 
امتلك  لقد  فلسطني،  روابي  كل  على  النوار  زهر  مثل  وانتثرت  قيودها  على 
ة عالية، وعزمية شاخمة، ل تهن عند األزمات، ول تشيخ  القائد الياسني حبق همَّ

مع مرور الزمن.

 ولقد واجه الشيخ الشاب بسبب السرتاتيجية الرتبوية اليت تبناها ألواًنا من 
التهامات بالعمالة والرجعية واخليانة، لكنه ظل ماضًيا يف طريقه الذي رمسه 
لنفسه وملن معه من الشباب يعّدهم إميانًيا، ويرفع معنوياتهم، حتى إذا ما رأى 
فيهم القاعدة الصلبة اليت ميكنه العتماد عليها، بادر إىل تنظيمهم سًرا، وأبدى 
موهبة فذة يف اإلعداد والتنظيم الذي كان عام 1982م، ولكن هذا التنظيم الذي 

كانت ترصده عيون العمالء واخلصوم مًعا، ما لبث أن انكشف.

الشهيد أحمد ياسين
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ثالثًا: الفقه المؤسسي 

كانت تلك قفزة عقلية عالية تسجل للقائد أمحد ياسني أل وهي اعتماد العمل 
املؤسسي يف برامج اإلصالح املنهجية الطويلة، يشابه يف ذلك تلك املرحلة اليت 
العلمية  الطاقات  فيها  توجهت  واليت  أمتنا،  تاريخ  من  سبقت معركة حطني 
والعقلية إىل إنشاء دور البناء احلقيقية لإلنسان عرب مؤسسات التعليم، ودور 
احلديث، و تفعيل املساجد، فقد بلغ هذا الهتمام بالتعليم أوَجُه زمن نور الدين. 
يقول أبو شامة: »إّن نور الدين أوجز هذه السياسة التعليمّية« بقوله: »ما أردنا 
ببناء املدارس إل نشر العلم وإظهار الدين« وقد مشلت الصفة اجلماعية مجيع 

أوجه النشاط التعليمي.

ولعل استطالعًا أوليًا جلهود القائد األملعي أمحد ياسني، تكشف لنا عن تتبع 
موفق لسنن التاريخ، وبصرية متقدمة يف فهم أسباب احلل وطرق العالج، فقد قام 
هذا الشهيد العظيم بإمداد مستقبل فلسطني ومعركة الفتح اآلتية بإذن اهلل 
بكل مقدماتها وصنع كل عتباتها، وأسس هلا تأسيسًا عرب الكثري من املؤسسات 

اليت عمل على إنشائها ولقد جاهد يف ذلك جهاًدا كبرًيا.

الوسائل،  التعامل مع  بأنه حسن  أن يوصف جهد الشيخ السرتاتيجي  وميكن 
والواقعية والتدرج يف حتقيق األهداف، وسرعة احلركة عند مواجهة األزمات، 
مع قدرة فائقة يف اللتفاف عليها وإخضاعها لتحقيق الغايات، لتكون قوة دافعة 

ل عقبة مانعة.

فمنذ أصبح عام 1968م على رأس حركة اإلخوان املسلمني يف قطاع غزة حَنا 
النقباء  جمالس  استبدل  حيث  احلركة،  يف  شابة  دماء  وضخ  التجديد  حنو 
بقيادات شابَه ذات دافعية كبرية للعمل اإلسالمي، أما القدامى فوجههم للجان 

اإلصالح والزكاة وغريها مما يناسب سنهم وخربتهم وعالقاتهم الجتماعية.
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من أبرز إنجازات الشيخ -رحمه اهلل-

 املشاركة يف تأسيس مجعية اجملمع اإلسالمي عام 1973م بغزة بهدف إنشاء 
ناد إسالمي ثقايف اجتماعي رياضي. 

 املشاركة يف تأسيس اجلمعية اإلسالمية عام 1976م بغزة بهدف نشر الثقافة 
اإلسالمية يف اجملتمع الفلسطيين بكافة الوسائل املتاحة.

 املشاركة يف تأسيس اجلامعة اإلسالمية عام 1978م بهدف تعزيز النضباط 
اإلسالمي بني طلبة اجلامعة، وشارك بقوة يف احلفاظ على هويتها اإلسالمية 

بعد ما تعرضت حملاولة تغيريها من قبل املنظمات الشيوعية والعلمانية.
 قام مع جمموعة من رفاقه جبمع وشراء السالح وختزينه من أجل تأسيس 

عمل عسكري مقاوم عام 1983م.
 وجه لتكوين جهاز أمين )جمد( باسم حركة اجلهاد والدعوة عام 1986م.

 شارك يف تأسيس حركة املقاومة اإلسالمية محاس يف 1987/12/10م بهدف 
دحر اليهود عن أرض فلسطني، فكون جمموعات أمنية وعسكرية أشرف على 
الفلسطينيني وسرعان ما حتولت إىل  باسم اجملاهدين  عملها كانت تعرف 

كتائب الشهيد عز الدين القسام.
 اختذ قرار بدء العمل العسكري عام 1987م.  

بانتفاضة املساجد  الفلسطينية والتصعيد، واليت اشتهرت   قيادة النتفاضة 
1987م ويصفها الشيخ بقوله: األحداث دائًما حتتاج من يقودها ويستثمرها، 
مثة  ليس  وألنه  لكن  جباليا،  من  وانطلقت  عاديًَا  حدًثا  كانت  فالنتفاضة 
تنظيم يف جباليا فسرعان ما هدأت األمور، فنقلناها إىل اجلامعة، وملا أغلقت 
إسرائيل اجلامعة نقلناها إىل الشوارع، وهكذا نقلنا احلدث العادي إىل انتفاضة 

كبرية بتنظيمنا. للشعوب قدرة عظمى ل يفهمها إل من جربها.

الشهيد أحمد ياسين
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 أسس جلان اإلصالح يف قطاع غزة منذ مطلع الثمانينات، بهدف فض النزاعات 
بني الناس، وتعزيز روح احلّب واملودة بينهم من أجل احلفاظ على قوة اجلبهة 

الداخلية يف مواجهة الحتالل الصهيوني.

 كلف الشيخ صالح شحادة بقيادة اجلهاز العسكري وإعادة بنائه بشكل أوسع 
وأقوى عام 2000م.

 أشرف على تأسيس مدارس دار األرقم عام 2000م بهدف ختريج جيل قرآني 
فريد من أجل إرجاع جمد األمة التليد، ليكمل بذلك مجيع حلقات تعليم 

النشء من احلضانة إىل اجلامعة.

ولقد صدق املفكر اإلسالمي حممد الغزالي بقوله: »ليست ِقيمُة اإلنساِن فيما 
َيِصُل إليه ِمن حقائَق، وما َيهتدي إليه ِمن أفكاٍر سامية. ولكن أْن تكوَن األفكاُر 
الساميُة هي نفُسُه وهي عمُلُه، وهي حياُتُه اخلارجية كما هي حياُتُه الداخلية«. 
ولقد كان القائد العظيم أمحد ياسني يف حياته ترمجة حقيقية لكل املبادئ 

العليا، ولكل األهداف اجلليلة اليت عاش ألجلها املصلحون العظماء.

لقد َمنَّ اهلل على فلسطني برجل عزَّ له مثيل، وتفضل على أجياهلا بقيادة يف 
قّصرت  اهلل- جبهود  -بإذن  القريب  الفتح  وأكرم مستقبل  السماء،  رقي جنوم 

الطريق وجعلت املستحيل ممكنا.

يقول حممد الغزالي رمحه اهلل: »حنن خالل تارخينا الطويل مل نكسب معاركنا 
وبذل  اهلل،  إىل  بالستناد  بل كسبناها  السالح،  ورجحان  العدد  بكثرة  الكربى 
كل ما لدينا من طاقة. ومجيع املعارك اليت كسبها اليهود يف عدوانهم علينا 
يف السنني األخرية مل تكن لبسالة املقاتل اليهودي أو لعظمة أسلحته، بل كانت 

- ونقوهلا حمزونني مكسورين - لتفاهة القيادات العربية وسذاجة اخلطط«. 
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إنه من املهم جًدا أن تسجل يف ذاكرة األمة مجيعها مواقف هؤلء الكبار، وتكتب 
أحداث حياتهم قناديل نور لالهتداء، ويسطر أن الطريق إىل معركة التحرير 

مرت عرب الكثري من تضحياتهم.

لقد كان أمحد ياسني القائد واحدًا يف ُعصَبة، وعصبة يف واحد، الشورى منهجه، 
والعزم واجلد ديدنه، ل يرتاجع تراجع الضعفاء واملهزومني، ول ميضي مضاء 
}فَِبمَا رَحْمَةٍ  واملوسوسني، شعاره  تردد اجلبناء  أن يستبني، ول يرتدد  بعد  املعاند 
وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَْغفِرْ لَهُمْ وَشَاِورْهُمْ  هِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ ُكنْتَ فَظًّا َغلِيَظ الْقَلِْب َلنْفَضُّ مِنَ اللَّ

لِنيَ { ]آل عمران:159[، ولقد 
ِّ
هَ يُحِبُّ الْمُتَوَك هِ ِإنَّ اللَّ ْل عَلَى اللَّ فِي اْلَمِْر  فَِإَذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

صدق يف الشهيد القائد قول اهلل تعاىل: }وَجَعَلَنِي مُبَارًَكا أَيْنَ مَا ُكنتُ   { ]مريم:31[         
حيث يصبح العبد هو موطن ثبوت اخلري اإلهلي. ينمو فيه حتى يفيض وتنتفع 
به احلياة واألحياء. فهو مبارك أينما حّل، سواء يف قعر البئر كالسرخسي الذي 
ألف موسوعته الفقهية فيها، أو يف سجن كابن تيمية حيث كتب علمه على 
يكفيه  ياسني.  أو يف مقعده مشلوًل كأمحد  الصابون،  وقطع  السجن  جدران 
أن يكون مبارًكا بأمر اهلل ليظل شجرة خضراء ل حترتق، وجنمة ل تسقط، 
وغيمة دمية متطر الغيث كل حني، فقلة مع الربكة املوعودة خري من الوفرة 

مع الشقوة! وقد كان ياسني مباركا!.

رابعًا: الثقافة الموسوعية 

قلما جتد قائًدا مؤثًرا مل يتخرج من مدرسة )اقرأ(، وقد قيل: القادة هم القراء. 
وحني سئل فولتري:عمن سيقود اجلنس البشري؟ فأجاب: الذين يعرفون كيف 
يقرأون... وكذا ملا سئل أرسطو: كيف حتكم على إنسان؟ فأجاب أسأله كم 

كتابًا يقرأ؟ وماذا يقرأ؟ 

الشهيد أحمد ياسين
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لنا  لتوضح  ياسني  أمحد  الفذ  للقائد  املعريف  العامل  على  هادئة  إطاللة  إن 
جبالء علو كعبه يف املعرفة، واستبساله يف حتصيل العلوم وحرصه على الوعي 
الواسع، وقد كان ذلك كله دلئل قيادة ناضجة رشحْت يف خطوات عظيمة 
التالية حماولة جلمع صورة  السطور  يومنا هذا، ويف  ظل صداها يرتدد حتى 
تليق بثقافة الشيخ القائد وتسهم يف بيان بعض أسباب تفوقه »عليه سحائب 

الرمحة والرضوان«.   

1- الثقافة اإلسالمية:
متيز الشيخ حببه للقراءة والطالع على شتى الكتب، وكان يستغل وقته بشكل 
داخل  1990م  عام  الكريم  القرآن  حفظ  لينهي  اعتقاله  فرتة  واستغل  منظم، 
التفاسري والعقيدة اإلسالمية  سجون الحتالل، واطلع على كثري من كتب 
الدعوية  الكتب  من  العديد  إىل  باإلضافة  وأصوله  والفقه  النبوية  واألحاديث 

الفكرية والرتبوية.

ولقد وصف الشيخ فرتة السجن بكلمات مجيلة يقول فيها: »رغم مرارة السجن 
على كافة األصعدة إل أنَّ اإلنسان املؤمن جيد يف السجن متعة كبرية، فهو 
حياتي  معنويات  أعلى  إنَّ  ويتعبده،  يناجيه  وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  مع  خيلو 
كانت داخل السجن، حيث أكملُت حفظ القرآن الكريم، واطلعت على كثري 
يوميا  أجزاء  أربعة  أقرأ  وأصوله، وكنت  والفقه  واحلديث  التفسري  من كتب 
يف صالة السنن«. بل أكثــــــــــــــر من هذا حيث عمل الشيخ على طباعة اجلزء 

الثالثني من تفسري سيد قطب ووزعه جمـــــــــــانا فبـــــــــــدأ إقبال الناس عليه.

2- الثقافة التاريخية:
اهتم الشيخ بقراءة كتب التاريخ من مصادرها األصلية ملا هلا من أهمية كبرية 
على حاضر الشعوب ومستقبلهم، أهمها كتاب البداية والنهاية لبن كثري وهو 
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سلسلة من عشرين جملًدا، كما أنه شدد على ضرورة كتابة التاريخ مبوضوعية 
كي تستفيد األجيال القادمة منه، فتتأسى بإجيابياته وتتحاشى سلبياته.

3- الثقافة التنظيمية:

واليت برع بسببها يف تنظيم تكتالت إسالمية، وتأسيس مؤسسات تربوية إرشادية، 
وكيفية  الصهيوني،  الحتالل  ملقاومة  وعسكرية  أمنية  جمموعات  وجتهيز 
التعامل مع املنظمات لتحقيق جناحات يف القضية الفلسطينية، ويصف  تنظيم 
احلركة بقوله: كان عملنا مجاعيا شوريا فلم يتأثر بغيابي، بل ظل التنظيم 
يف حالة اإلعداد والتدريب كما هو، وكانت اعرتافاتي واعرتاف من سبقين إىل 
العتقال منسجمة وتدل على أننا جمموعة صغرية ول زلنا يف البداية، فلم يتوقع 
اإلسرائيليون أن يكون خلفنا تنظيم آخر مل يكتشفوه. وبعد خروجي ظللت سنة 

يف إجازة من التنظيم كي ل يتتبعين اليهود، وملا عدت إليه عدت جندًيا.

4- الثقافة اللغوية:

الدعوة إىل اهلل -سبحانه  العربية اليت هي أساس اخلطابة يف  اللغة  مَتكَن من 
وتعاىل-، فعمل مدرًسا هلا يف مدارس األونروا فضاًل عن دروس التقوية اليت كان 
يعطيها باجملان بعد الدوام املدرسي، وُعرف مبيوله للغة اإلجنليزية اليت درسها 

جبامعة عني مشس مبصر لعاٍم واحد فقط.

5- الثقافة العامة:

وذلك من خالل اطالعه على كثري من اجملالت الجتماعية والواقعية اليت 
كانت سبًبا يف صقل شخصيته اإلصالحية بني الناس، اليت متيزت حبل أصعب 

القضايا العالقة بني العائالت والتنظيمات.
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خامسًا: التفوق الروحي 

مثة خطوة أوىل إذا تعلمتها ستنقاد لك باقي اخلطوات...!

مثة ترتيل يف قيام طويل يتبعه احنناءات كثرية. سيجعل العروج الفلكي إىل اهلل 
خمتزًل يف سويعات! ومثة نوح خفي يف مزامريك اخلاصة ستجعل الذرات تنتظم 

حولك، ورمبا ستفهم ساعتها معنى التسخري! 

}ٹ   ٹٹ  ٹ       ڤ  ڤ{..  ]سبأ:10[،   } الْحَدِيدَ  لَهُ  }وَأَلَنَّا  ستلتقط حينها معنى 
يْرَ { ]سبأ:10[.  بعد إذ بلغ مقــــــــام }يا ِجباُل أَوِِّبي مَعَهُ وَالطَّ

 حكاية أمحد ياسني تعجز اللغة عن وصفها ويعجز املنطق عن ادراكها! لقد 
كان فيما يبدو للرائي جسدا هامدا ولكنه يف عني احلقيقة كان احلياة بكل 
أسرارها. كان اللغز الذي وضعه اهلل فينا ليقول لنا: إن طاقة الروح هي اليت 
تصنع األعاجيب واجلسد ثوبها الفقري!  كان أمحد ياسني ميتلك روًحا هيأت 
له عروًجا علوًيا وارتقت به مرتقى نراه كأنه كوكٌب دري. وتلك الروح اخلفية 

هي سر أمحد ياسني! 

اهلل. حيدث عن  رضا  إل  له  غاية  بربه وكان ل  له صلة مجيلة  فلقد كانت   
نفسه يف السجن قائال »وكنت أقرأ أربعة أجزاٍء يف اليوم الواحد فقط يف صالة 

السنن«. وكان ذلك هو وقود اجلسد اهلامد!

يتعرض الشيخ لتجربة العتقال األوىل عام 1965م، فنرى فيه صموًدا ل يطيقه 
أولو القوة والعزم من الرجال، فقد اعتقل من األمن املصري مرتني األوىل أثناء 
إثر مظاهرات يف غزة بعد إعدام الشهيد سيد  والثانية على  دراسته اجلامعية، 
قطب، وكان الشيخ حني اعتقاله ل يستطيع نقل قدميه فجره اجلنود املصريون 
جًرا مما دفع الناس لكيل السباب والشتائم هلم، ومل يتم ترحيله إىل مصر خمافة 
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أن ميوت فتم سجنه يف سجن غزة املركزي، حيث كان رهن زنزانة انفرادية  يف 
فصل الشتاء حيث كان يضع نعله حتت رأسه لعدم وجود خمدة، بل إن معاناته 
وصلت بسبب حالته الصحية أنه كان يأخذ ساعة ونصف حتى يفرش البطانية 

اليت ينام عليها. وبعد أكثر من شهر أطلق سراحه.

ويف أول مجعة بعد خروجه من السجن شاهده الناس، فتدافعوا للسالم عليه ثم 
محلوه للمنرب وطلبوا منه أن خيطب اجلمعة فيهم، ففعل وحتدث بكالم أبكى 
فأثار هذا  املسجد،  أن خترج مظاهرة من  التأثر، حتى كادت  الناس من شدة 
أن مسؤول  إل  عليه  بالقبض  املباحث  وأمر  املصري  اإلداري  احلاكم  التصرف 
اجلنود قال: واهلل لو أمرت بفصلي فلن أذهب، أتريدني أن أواجه احتقار الناس 

وشتائمهم.

اعتقل الصهاينة الشيخ أمحد ياسني عام 1983م بتهمة حيازة أسلحة، وتشكيل 
تنظيم عسكري، والتحريض على إزالة الدولة العربية من الوجود، وقد حوكم 
الشيخ أمام حمكمة عسكرية صهيونية أصدرت عليه حكًما بالسجن ملدة 13 عاًما، 
تبادل لألسرى بني سلطات الحتالل  أفرج عنه عام 1985م يف إطار عملية  ثم 

واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني.

شهر  أواخر  منزله  الصهيوني  الحتالل  قوات  داهمت  أعوام  بثالثة  ذلك  بعد 
أغسطس 1988م، وقامت بتفتيشه وهددته بدفعه يف مقعده املتحرك عرب احلدود 

ونفيه إىل لبنان.

ياسني  أمحد  الشيخ  باعتقال  الحتالل  سلطات  قامت  1989/5/18م  ليلة  يف   
مع املئات من أبناء حركة »محاس«، يف حماولة لوقف املقاومة املسلحة اليت 
أخذت آنذاك طابع اهلجمات بالسالح األبيض على جنود الحتالل ومستوطنيه، 

واغتيال العمالء.

الشهيد أحمد ياسين
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بسجنه             حكًما  العسكرية  احملاكم  إحدى  أصدرت  1991م  أكتوبر   16 ويف 
مدى احلياة، إضافة إىل 15 عاًما أخرى. وجاء يف لئحة التهام أن هذه التهم 
بسبب التحريض على اختطاف وقتل جنود إسرائيليني، وتأسيس حركة محاس 

وجهازيها العسكري واألمين.

وقد عانى الشيخ يف سجنه باإلضافة إىل إصابته بالشلل التام، فقد كان يعاني 
من أمراض عدة منها »فقدان البصر يف العني اليمنى بعد ضربه عليها أثناء 
التحقيق، وضعف شديد يف قدرة اإلبصار للعني اليسرى، والتهاب مزمن باألذن، 
وحساسية يف الرئتني، وأمراض والتهابات باطنية ومعوية«، وقد أدى سوء ظروف 
اعتقال الشيخ أمحد ياسني إىل تدهور حالته الصحية، مما استدعى نقله إىل 

املستشفى مرات عدة، بسبب اعتقاله وعدم توفر رعاية طبية مالئمة له.
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  وقد نشرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية لقاًء مع ضابط الستخبارات الرئيسي 
ملصلحة السجون اإلسرائيلية سابقا )تسفيكا سيلع(، وهو مستشار نفسي وعميد 
سابق يف الشرطة، وكان حبسب قوله، الوحيد الذي التقى الشيخ الشهيد ضمن 

لقاءات أسبوعية متتالية طيلة ثالث سنوات.
فكان مما قاله )سيلع( للصحيفة اإلسرائيلية: »إن الشيخ ياسني متتع بشخصية 

قوية جًدا، وكان يسيطر على ما جيري داخل السجون وخارجها«.
وحول ظروف اعتقاله قال: »لقد احتجزناه داخل سجن هداريم يف شروط قاسية 
جًدا، بل أذقناه املوت وحرمناه الزيارات، وعزلناه طيلة مخس سنوات يف قبو بلغت 
درجة حرارته يف الصيف 45 درجة، وبرد مرعب يف الشتاء، وامتنعنا عن تنظيف 

القبو«.
حرب  بيننا  وسادت  جًدا،  ونزيًها  حكيًما  رجاًل  كان  الشيخ  »إن  )سيلع(:  وقال 
دماغية، ويف نهاية كل مواجهة بيننا كنا نعرف أن أحدا سيموت إما يف اجلانب 

الفلسطيين أو اإلسرائيلي«.
اقرتاًحا  رفض  ياسني  الشيخ  أن  عن  النقاب  اإلسرائيلي  الضابط  وكشف 
إيالن  اإلسرائيلي  اجلندي  جثة  عن  الكشف  مقابل  سراحه  بإطالق  إسرائيليا 
سعدون الذي مت أسره وقتله من قبل عناصر محاس »خلية املبحوح« يف قطاع 
غزة، ومل يعرف مكان جثته. وأضاف: قال لي ذات مرة: أنت تعرف مدى قسوة 
العامل مطلع على احلقيقة  أحد يف  يوجد  ول  للحرية،  أسري وشوقي  شروط 
مثلك، وتعرف حجم شوقي ألحفادي وحمبيت هلم، وحلمي بشّم رائحتهم ولكن 

القرتاح مببادليت جبثة مهني ومرفوض.

على  يساومونه  كانوا  وعندما  سجنه،  يف  الشيخ  قدمه  الذي  النموذج  هو  هذا 
اخلروج كان يرد عليهم قائال: »لو اشرتطتم علّي مقابل اإلفراج أن آكل البطيخ 

لرفضت«. 

الشهيد أحمد ياسين
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الغزالي  الشيخ  صدق  ولقد 
قال:  حني  للعظماء  وصفه  يف 
فيه  تسيل  الذي  الينبوع  »إن 
هو  الناضجة  الرجولة  خمايل 
اليقني  معاني  منه  تسيل  الذي 
احلي، وإذا وجدت الصرب يساوي 
فال  الناس،  بعض  يف  البالدة 
ختلط بني تبلد الطباع املريضة 
وبني تسليم األقوياء ملا نزل بهم، 
أّل  الكاملة  احلرية  معامل  وأول 

يضرع الرجل حلاجة فقدها«.

منبع  ياسني  أمحد  كان  ولقد 
الرجولة الكاملة، وصفه ضابط 
سجن  يف  خيدم  كان  عسكري 
الشيخ  كان  والذي  كفاريونا 
الربامج  أحد  على  به  معتقاًل 
يف التلفزيون الصهيوني )رفض 
»مل  قال:  حيث  امسه(  ذكر 

أكن أملس أي تصرف أو قول يدل على أن الشيخ كان ذا عقلية إرهابية أو تفكري 
يغمر  كان  أنه  وأعتقد  بقربه،  الوقوف  جملرد  بالراحة  أشعر  وكنت  عدواني 

أتباعه بهذا اإلحساس ولذلك أحبوه«.

أفرج عن الشيخ بعد ذلك فجر يوم األربعاء 1997/1/1م مبوجب اتفاق جرى 
تسليم  الشيخ مقابل  الصهيوني لإلفراج عن  والكيان  األردن  إليه بني  التوصل 
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عميلني صهيونيني اعتقال يف األردن عقب حماولة الغتيال الفاشلة اليت تعرض 
هلا األستاذ اجملاهد خالد مشعل رئيس املكتب السياسي حلركة محاس.

العديد من  زار خالهلا  اخلارج  إىل  الشيخ اجملاهد يف جولة عالج  بعدها  خرج 
قبل  ومن  ومسلمني  عرب  زعماء  قبل  من  حبفاوة  واستقبل  العربية،  الدول 
القيادات الشعبية والنقابية، ومن بني الدول اليت زارها السعودية وإيران وسوريا 

واإلمارات والسودان والكويت والعراق. 

لكأن أمحد ياسني بسعيه وسبقه وعجلته إىل ربه كان يقول: »لقد وعدت اهلل 
أن ألحق احللم الذي منحين إياه... ألحقه حتى أستوطن فيه، فكل امرئ علم 
اهلل أن فيه قدرة متكنه من فعل ما، فملكه مفاتيح هذا الفعل، وعليه أل يدفن أو 

يهدر املفاتيح!«

قال ابن عطاء اهلل السكندري: »ِمْن َعالماِت النَّْجاِح يف النِّهاياِت، الرُّجوُع إىل اهلِل 
يف الِبداياِت، َمْن َأْشَرَقْت ِبداَيُتُه َأْشَرَقْت ِنهاَيُتُه«.

الشهادة

يؤرقنا الشهداء يف فلسطني... نشبههم ول يشبهوننا. 
تتشابه قصاصات أوراق مصاحفهم مع مصاحفنا. 

لكن تالوتهم لآليات ترفعهم إىل علينّي.  
يغفون مثلنا، ثم يستيقظون شهداء... يف لغتهم نضرة النعيم.

ترى، هل يتذوقون سر اجلنة مبكًرا؛ لذا يرحلون؟!  
لقد عاش أمحد ياسني حياة تكتب تفاصيلها مبداد من نور، 

فحق له أن يكون ختامها ولوج بوابات النور األزلي.
وانسل خفيًفا كالطيف 

الشهيد أحمد ياسين
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توقف عند الباب 
وتهدل تعبًا كالغصن املآلن

فاخنلع القلب من الرهبة واحلزن 
واستودعين اليقظة وغاب! 

رمبا وصفه شاعر يف  ياسني،  األخري يف حياة أمحد  املشهد  هو  هذا  رمبا كان 
رؤيا مبكرة حّدث بها فؤاده ومل يدر أنه حيكي لنا نهاية الغصن املآلن، الّروح اليت 

غادرت مثل طيف رفيف بعد أن استودعت البقية اليقظة! 

فقبل اغتيال الشيخ حبوالي 36 ساعة فقط، كاد الشيخ أمحد ياسني يسقط 
من كرسيه املتحرك بعد أن أمل به التهاب رئوي حاد، عادة ما يصيبه، فأسرع 
مرافقوه وأجناله الذين كانوا يتحلقون حوله يف بيته، يف حي الصربة يف جنوب 
إصابة  احلاد  اللتهاب  عوارض  ومن  الطبيعي،  مكانه  إىل  وأعادوه  غزة،  مدينة 
املرافقني  أثار خوف  وما  الكالم،  الشيخ ياسني بضيق تنفس جيعله عاجًزا عن 
واألجنال أنه كان ُيسمع من صدره من على ُبْعٍد صوُت صفري، فأسرعوا بنقله إىل 
مشفى »دار الشفاء«، حيث تلقى العالج، لكنه رفض النوم بداخل املشفى خشية 
الفلسطينيني يف  باملرضى  املكتظ  املشفى  داخل  الصهيوني  العدو  أن يستهدفه 

مجيع األقسام، مما قد يسبب يف وقوع جمزرة صهيونية داخل املشفى.

وعلى الرغم من أنه ظل يعاني، إل أن مرافقيه أصروا على إخراجه من املشفى 
والتوجه به إىل املنزل، بعد أن لوحظت حتركات عسكرية نشطة للجيش قبالة 

الشاطئ فى ذلك اليوم مما يدل على أن هناك حدث ما جيرى العداد له.

وقد أكد الذين شاهدوا الشيخ يف هذا الوضع أنه كان يوشك على املوت، حيث 
كان يف حالة صحية سيئة جًدا، ومل يستطع النوم للحظة واحدة بسبب املعاناة 
النامجة عن ضيق التنفس، وصبيحة يوم األحد أي قبل أقل من 24 ساعة على 
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اغتياله، التزم الشيخ املنزل، وظل يف حالة صحية بالغة الصعوبة، ومل يستطع 
تناول الطعام رغم اضطراره لتناول بعض العقاقري املهدئة لنوبات ضيق التنفس 
اليت مل تفارقه طوال الوقت، ولحظ مرافقو الشيخ طوال نهار يوم األحد، نشاًطا 
غري عادي لطائرات الستطالع اإلسرائيلية بدون طيار فوق حي »الصربة« الذي 
يقع يف أقصى جنوب املدينة، أي على مقربة من مستوطنة نتساريم اليت كانت 

تشهد حتركات عسكرية مريبة.

فقرر مرافقوه عدم السماح للشيخ باملبيت يف املنزل الذي يقع يف أقصى جنوب 
احلي، وبعد التشاور معه، تقرر أن يتم نقله إىل مأوى آخر بعد أداء صالة العشاء 
البيت،  األمتار عن  يبعد بضع مئات من  الذي  يف مسجد »اجملمع اإلسالمي«، 
وبالفعل نقل الشيخ إىل املسجد حيث أدى صالة العشاء، لكن بعد ذلك فوجئ 
املرافقون وأبناؤه بقراره البقاء يف املسجد، ومل تفلح حماولت املرافقني واألبناء 
معه، حيث أكد أنه نوى هذه الليلة العتكاف يف املسجد، وأنه لن يغادره إل بعد 

أن يؤدي صالة الفجر.

مل جيد املرافقون بًدا سوى الستجابة لرغبته يف حني عاد أبناؤه إىل منزل العائلة، 
بينما ظل املرافقون حييطون به، ورغم معاناته الشديدة من ضيق النفس، ظل 
يتهجد ويسبح طوال الليل، وأكد بعض من كان مع الشيخ أن حتسًنا مفاجًئا 
طرأ على وضع الشيخ الصحي قبل حلول موعد أذان الفجر، وأخذ يتبادل أطراف 
الوصول إىل املسجد  الذين بدءوا يف  أوائل املصلني  احلديث مع مرافقيه، ومع 

ألداء الصالة ليفاجأوا بوجوده قبلهم يف املسجد.

بعض  مع  حديث  يف  الشيخ  اخنراط  لحظ  أن  بعد  الصالة،  إقامة  املؤذن  أخر 
املصلني، وبعد أداء الصالة انطلق به املرافقون إىل البيت، وبينما كان أحد ابنائه 
وجريانه الذين أدوا معه الصالة ميشون جبواره، إنطلق الصاروخ القاتل  جتاههم 

فأصاب  جسد الشيخ بشكل مباشر!! وكان هذا فى يوم  22 مارس 2004م.

الشهيد أحمد ياسين
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مضى بعدها الشيخ إىل ربه. مضى جبسده وروحه وكل أنفاسه املباركة. 

مضى....

كان من فضل اهلل على الشيخ واكرامًا له أن خيتم له بالشهادة. 

صالة الفجر ملتقى األبرار، وزاد األبطال، وسر العظمة والرفعة، وكأن التاريخ 
يعيد نفسه ليخرب املسلم أن صالة الفجر هي مصنع الرجال واجملاهدين، وسر 
من أسرار النصر والتمكني، امسع للتاريخ يروي لنا كيف مات عمر بن اخلطاب 
وهو يصلي الفجر، وعثمان ميوت بعد صالة الفجر، وعلي بن أبي طالب يقتل وهو 
خارج لصالة الفجر، وها هو أمحد الياسني يستشهد بعد صالة الفجر يف ملتقى 

العظمة وملتقى الرفعة.
إن اخلامتة تكون حبسب العمل، فالذين بذلوا أنفسهم يف اجلهاد حيقق اهلل هلم 
أمنياتهم. والذين تولوا عنه استغنى اهلل عنهم، فلم يبال بهم يف أي أودية الدنيا 
هلكوا، فهذا ميوت على عتبة املسرح، وهذا ميوت باملخدرات، وذاك ميوت حتف 
أنفه، فنحسب الشيخ أمحد ياسني »واهلل حسيبه ول نزكي على اهلل أحًدا«، مات 

ميتة كان يرجوها -رمحه اهلل- وتقبله يف الصاحلني.

ميت  مل  احلقيقة  يف  فهو  اهلل  سبيل  يف  مات  من  أن  مجيًعا  املؤمنون  ويعرف 
هِ أَمْواتًا بَْل أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِِّهمْ يُرَْزُقونَ{                    }وَل تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ُقتِلُوا فِي سَِبيِل اللَّ
]آل عمران:169[  فهم أحياء حياة ل نعلمها ول ندركها، وأحياء حياة ندركها. أما 

اليت ل ندركها فعلمها عند ربي، وأما اليت ندركها، فهو بقاء تارخيها الطويل 
من اجلهاد واخلطب واملواقف، يرتبى عليها الشباب ويستفيدون منها، تبث فيهم 

ــودا ــهــ ــ ــع ــ ــا امل ــرهــ ــشــ ــ إنـــــــي ألملـــــــح ب
ــبــالد محيــدا  ال ذكـــرا يف  أبــقــيــت 
شـــرف لــعــمــرك أن متـــوت شــهــيــدا!

فوقنا  من  رفرفت  روحك  لكن 
ألقيت عنك سالح حربك بعدما 
ذكــــراك حيفــــظها الزمــان مرددا
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إىل  الشوق  فيهم  وتلهب  احلماس 
لقاء اهلل. 

ل  وَمْنِزَلٌة  اصطفاء،  الشهادة  إن 
العباد  من  للُخلص  إل  تنبغي 
علم،  على  اهلل  خيتارهم  الذين 
ولقد كان أهل الشيخ يتوقعون له 
املرض  تفاقم  بسبب  طبيعية  وفاة 

واملعاناة عليه يف ذلك اليوم!

وإذا كان الرسول ] يقول: »َأْنُتْم 
ُشَهَداُء اهللَِّ يِف األرض« رواه مسلم؛ 
هذه  من  الصاحلون  قال  فقد 
للشيخ  وشهدوا  كلمتهم،  األمة 
شهيًدا  ومات  جماهًدا،  عاش  بأنه 
واهلل  كذلك  حنسبه  اهلل،  بإذن 
يف  املسلمون  أدى  وقد  حسيبه!، 

أحناء األرض عليه صالة الغائب كما يف احلرمني الشريفني وغريهما.

الشهيد أحمد ياسين
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كلمات في سفر الخلود 

للشيخ أمحد ياسني كلمات تستحق أن تظل يف سجل اخللود ومنها هذه املقولت 
اليت ل بد للجيل أن يطلع عليها:

 حنن طالب شهادة ما نطلبش احلياة الدنيا، احلياة األبدية هي اليت نطلبها 
بل  التهديدات،  هذه  من  خناف  ل  هيك  علشان  التافهة،  الدنيا  حياة  مش 
تزيدنا قوة واصراًرا على املشوار الطويل من أجل النصر والتحرير إن شاء اهلل.
املؤمنني  املقاومة تزيد  أن تأخذ،  أن تعطي وتقّدم ل  املقاومة قامت من أجل   

صالبة، كالنار عندما يوضع عليها الذهب تزيده ملعاًنا.
 هذا هو طريقنا، هذا هو عهدنا مع اهلل »تعاىل«، ثم معكم ومع أمتنا العربية 

واإلسالمية أننا لن نستسلم ول نسلم ولن نركع إل هلل »سبحانه وتعاىل«.
 محاس موجودة وباقية، مل تعد تنظيًما ول فكرة، محاس حقيقة وواقع وتيار 
واإلسالمية،  العربية  واألمة  الفلسطيين  الشعب  يقود  وضخم،  كبري  شعيب 
تيار شعيب له عمقه، محاس تتسع كل يوم، وتؤمن أن مستقبلها هو مستقبل 

التمكني والنصر مبشيئة اهلل »تعاىل«.
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بوقف  العامل  يطالب  ل  ملاذا  نتساءل  لكننا  املقاومة،  بوقف  يطالبنا  العدو   
الحتالل اإلسرائيلي؟ ومن الذي جيب أن يتوقف؟ مْن يدافع عن نفسه أم من 

حيتل األرض؟«.
 العدو اإلسرائيلي ل يرتك للشعب الفلسطيين خيارات سوى خيار واحد، هو 

املقاومة واجلهاد والستشهاد«.
 »إذا أعطينا الحتالل وقف إطالق للنار، فذلك يعين أننا أعطينا الحتالل 
شرعية وجوده، وكذلك أمنه وأمانه، لن نعطي هدنة إل إذا خرج من األراضي 

الفلسطينية كلها، وأطلق سراح املعتقلني مجيًعا، وأوقف عدوانه«.
 »ل ُيلدغ املؤمن من جحر مرتني، هم يريدون منا هدنة طويلة األمد، وحنن 
جربنا اهلدنة فلم يكن هناك التزام من الطرف اإلسرائيلي، فكيف ميكن أن 
نعطي هدنة جديدة من جانب واحد؟! لذلك فإن الذين يلهثون وراء هدنة 

جديدة، هم الذين ل يقدرون على فهم أبعاد املعركة«.
 »العدو يعتربنا كلنا إرهابيني ولو قدر سيغتال الشعب الفلسطيين كاماًل 
فهو يريد أرضا بال شعب، فال يهمنا أي تصنيف يف التاريخ اإلسالمي كانوا 
يقولون عن الرسول ] انه كاذب وساحر فهل كانت حًقا فيه هذه الصفات؟ 

لكنه صرب وحتمل وجاهد ويف النهاية انتصر اإلسالم«. 
أرضنا  تغتصب  وهي  بإسرائيل  نعرتف  أن  األشكال  من  شكل  بأي  ميكن  »ل   

وحقوقنا ووطننا وتارخينا«.
انا  املوت،  أخشى  ل  ألني  وطين  يتحرر  حتى  اهلل  شاء  إن  جماهدا  »سأبقى   

كرست حياتي للعمل وليس للكتابة«.
 »ل أحد منا يسلم نفسه، نقاتل حتى الشهادة«.

عي اخلطُب           هذي املـــكـــارُم ل ما قـــالــت الــكتب     هذي العزائُم ل ما تدِّ
وهذه اهِلَمــُم الالتي متى خــطـَبْت            تعثرت خلفـها األشعار والــُخطُب

تقبل اهلل الشهداء وجعل سعيهم ودمهم 
يقظة ألمة آن آوان قيامتها!

الشهيد أحمد ياسين
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هل نحن خائفون من الموت؟..

إنــه المــوت.. سواء كان باألباتشي 
أو بالسكتة القلبية..

وأنـــا أفضــل األبــاتشي.
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التغيري،  رواحل  يولد عظماء هم  التاريخ  يف مسرية 
اإلجالل  من  بالكثري  اإلنسانية  تاريخ  يذكرهم 
عجلة  حتويل  يف  مفاصل  كانوا  فقد  والتقدير، 
احلق  صراع  يف  اجلديدة  اخلرائط  ورسم  األحداث 
أشبه  ولكنهم  البشرية،  عباءة  يف  يظهرون  والباطل، 
يسبق  الذي  الوعي  ملحمة  صناعة  يف  القدر  بيد 
التغيري، يبقون يف صفحة الوجود مثل سطر ل نقطة 
سطر  التوقعات،  كل  حيتمل  مفتوح  سطر  بعده، 
يظل يتوالد بقمحهم، ويفور كأنه طاحونة صنعتها 
السماء، فهي خالدة وخبزها باٍق ما بقيت السموات 
واألرض، تستلهم خلودها من بقاء اهلل، إذ انها غرست 
يف األرض له، وما كان هلل دام واتصل، وما كان لغري 
اهلل انقطع واضمحل... وعند الشهادة يرتفعون مثل 
جنوم آن آوان عروجها إىل صفحة السماء، ويظلون 
انتكسنا  كلما  ضياءهم  يرسلون  لنا  هداة  هناك 
نظل  كي  بعلوهم  لنا  ويهمسون  البهيم،  الليل  يف 
مشرئبني إىل مجاهلم على عروش التسامي البعيدة.

ما سر العظماء؟ وما فلسفة األقدار فيهم؟  

هل هم الفضائل يف اعتالئها قمة اإلنسانية غري أنها 
وفالن؟!  فالن  امسها  وصار  بشرية  بصيغة  تشكلت 
هل هم صوت الصمت حيكي لنا كيف يعمل السمو 
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خفًيا من كائن بشري ملًكا، ولكنه بسيف وجنان؟!

هل هم حجة اهلل علينا أن بعض اللحم والدم غادر 
الطني وارتضى املأل األعلى داًرا وأهال؟!

تعيد  اليت  الّربـــــــانية  العقيدة  لغز  هم  العظماء 
بنا  تسري  ثم  السماء  معاني  فينا  وتبث  تشكيلنا، 
وعلمونا  اهلل  نداء  لبوا  العظماء  القبول،  إىل معارج 
ملكوته.  من  مساحة  منربًا  اهلل  مينحك  حني  أنه 
أصوات   ول ختَش  فسيلتك  وازرع  جًيدا،  بها  تشبث 
األعداء!  أذن يف الناس ول يرهبك خلو األرض من 
املأمول ول تتوقف، فهو  البيت  وارفع أعمدة  ساجد، 

مْن وعدَك أن جيعله معمورًا بالقائمني الساجدين.

علمونا أن نهزَّ النخلة الضاربة يف أعماق املستحيل، 
وهو من سيسقط الرطب عليك جنًيا. 

علمونا أل نيأس وإن منعوا عنا دلء زمزم، فهو من 
أجراها يوم كانت ذات جفاف، وعلمها كيف تفور.

قدم  حتى  أو  إبراهيم،  أو  هاجر  نكون  أن  علمونا 
ونقول:  ظهورنا  ندير  أل  وعلمونا  إمساعيل، 
القائد                      كذلك  كان  وقد  حيميه«...!  ربٌّ  »للبيت 
لألقصى  صدره  أدار  الذي  الرنتيسي  العزيز  عبد 
التاريخ فعله وقوله يوم  له  كان واحدًا ممْن سجل 

أعلنها بعظمته العالية... لألقصى رجال حتميه!

الشهيد عبد العزيز الرنتيسي
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أواًل: تاريخ البداية

يتمايزون  ثم  الوراثية  جذورهم  هلم  متنحها  وألقاب  بأمساء  الناس  يولد 
يشقون  ممن  يكون  أن  إل  أبى  فارسنا  لكن  الذاتية،  وقراراتهم  باختياراتهم 
طريقهم بالتضحيات والدم، وقد كانت حياة الشهيد البطل الرنتيسي أصدق 

منوذج لذلك.
أومسة  فهي  األلقاب  أما  الرنتيسي،  احلفيظ  عبد  علي  العزيز  عبد  السم: 
بـ  يلقب  فكان  اهلل،  سبيل  يف  السعي  بعصارة  كتبت  خطوات  بعد  به  تطاولت 

»الطبيب الثائر« و »صقر محاس«، و »أسد األقصى« وحق له ذلك.
ُوِلد عبد العزيز الرنتيسي يف 23 تشرين األول - أكتوبر 1947م يف قرية يبنا 
»بني عسقالن ويافا« قبيل تقسيم فلسطني بأقل من أربعني يوًما، جلأت عائلته 
بعد حرب نكبة فلسطني الكربى 1948م إىل مناطق قطاع غزة وسكنت خميم 
خان يونس لالجئني وسط القطاع، وقد هجرت العائلة بفعل اإلرهاب الصهيوني 

من منظمات اهلاغانا العسكرية، وكان عمره يومها ستة شهور. 
وقد نشأ الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بني تسعة إخوة وأختني، يصف طفولته 
بقوله: تويف والدي وأنا يف نهاية املرحلة اإلعدادية، فاضطر أخي األكرب للسفر 
إىل السعودية من أجل العمل، وكنت يف ذلك الوقت أعد نفسي؛ لدخول املرحلة 
الثانوية، فاشرتيت حذاء من األحذية املستعملة، »البالة«، فلما أراد أخي السفر 
كان حافًيا، فقالت لي أمي: »أعط حذاءك ألخيك فأعطيته إياه، وعدت إىل 
البيت حافًيا...!، أما بالنسبة حلياتي يف املرحلة الثانوية فال أذكر كيف دبرت 
نفسي«1 إن حياة تبدأ بهذه الفصول القاسية من النقص والفقر وشدة احلاجة 
لكفيلة أن جتعل اإلنسان يف هم البحث عن الكفاية فقط، ولكن الرافعي أجاد 
حني كشف لنا عن حكمة اهلل يف الكثري من أحداثنا بقوله: »سبحانك اللهم، 

 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title -1
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إن هذا الشجر ليتجرد ويذوي، ثم ل مينع ذلك أن يكون حًيا يتماسك ويشب، 
وإنه ليخضر ويورق ثم ل يعصمه ذلك أن يعود إىل جترده ويبسه، فما السعادة أن 
جند الزينة الطارئة ول الشقاء أن نفقدها، وما الشجرة إل حكمة منك لعبادك 
تعلمهم أن احلياة والسعادة والقوة ليست على األرض إل يف شيء واحد هو نضرة 
القلب«، ولقد شهدت األيام أن البطل الرنتيسي كان هو نضرة فلسطني وماء 

نعيمها!   

تابعة  ابتدائية  مبدرسة  عمره  من  السادسة  يف  الرنتيسي  العزيز  عبد  التحق 
لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف املخيم الذي تقطنه األسرة، 
اهلجرة  وضع  بسبب  البتدائي  األول  الصف  مرحلة  يف  وهو  مبكًرا  وعمل 
واليت  العدد  الكبرية  أسرته  إعالة  يف  للمساهمة  وذلك  البائس  الفلسطينية 
مّرت بظروف مالية صعبة يف حينها، ثم أنهى الرنتيسي دراسته الثانوية العامة 
القاهرة،  والظروف  املادية  املعوقات  رغم كل  1965م  عام  املصرية  )التوجيهي( 

وهذه من البطولة املبكرة.

الذي  األمر  وهو  املتفوقني،  من  تلك  ظروفه  يف  الرنتيسي  العزيز  عبد  كان 
أهله للحصول على منحة دراسية يف مصر على حساب وكالة غوث الالجئني 
)أونروا( حيث درس هناك طب األطفال يف مصر ملدة 9 سنوات وخترج يف كلية 
الطب جبامعة اإلسكندرية عام 1972م، ونال منها لحًقا درجة املاجستري يف طب 
األطفال، األمر الذي مكنه أن يعمل طبيًبا مقيمًا يف مستشفى ناصر »املركز 

الطيب الرئيس يف خان يونس« عام 1976م1.  

بعد ذلك عِمل الرنتيسي يف اجلامعة اإلسالمية بغزة منذ نشأتها عام 1978م 
حماضًرا لتدريس املساقات العملية وعلم الوراثة وعلم الطفيليات.

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b63292d1-b90b-40dd-958d-ebeaec8c10ad  -1
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ثانيًا: تاريخ التحول الفكري 

تعد فرتة إعداد املاجستري يف مصر هي نقطة التحول الفكري يف حياة القائد 
الرنتيسي، إذ تأثر الشهيد يف تلك الفرتة باثنني من شيوخ اإلخوان املسلمني، 
وهما الشيخ حممد عيد، والشيخ إبراهيم احملالوي، وكانا خيطبان يف مسجدي 
السالم وإبراهيم باشا يف القاهرة. غري أن الشيخ احملالوي حتديًدا كان له األثر 
األكرب يف شخصية الشهيد وحياته، حيث قال عنه: »ترك يف نفسي تأثرًيا هائاًل 

وقد عزمت أن أقلد أسلوبه اهلجومي ولكن يف مواجهة الحتالل«1.  

الدعوية  املنابــــر  دور  أهمية  على  الساطــــــــــع  البـــــرهان  هي  الكلمات  هذه  تعد 
وجليل عمل النماذج والقدوات الدعوية يف روح األمة. و القدوة من أقوى األساليب 
تأثريا يف تعديل وتغيري سلوك الناس ويستطيع كل إنسان أن حيققها يف نفسه، 
إذا توفَّرت لديه اهلمة العالية، والعزمية الصادقة، واإلرادة القوية، كما أنها ل 
حيدها زمان ول مكان، فهي تظهر يف مجيع أفعال اإلنسان وأقواله، وحركاته 
يومًا ألصحابه:  قال  أدهم عندما  بن  إبراهيم  ُنقل عن  وسكناته، وما أمجل ما 
بأفعالكم.  الناس  ادعوا  وأنتم صامتون قالوا: كيف ذلك؟ قال:  الناس  ادعوا 

نعم إنها ملسؤولية خطرية حيث هي مساحة للبناء واإلحياء وصناعة األفكار. 

التحق الطبيب عبد العزيز الرنتيسي يف صفوف مجاعة اإلخوان املسلمني على 
يد الشهيد الدكتور املفكر إبراهيم املقادمة أثناء دراسته للماجستري يف مصر، 
ثم بايع مجاعة اإلخوان املسلمني عام 1976م. وملا عاد إىل غزة، كان حيمل يف 
نفسه وقلبه وعقله تلك األفكار اجلريئة اليت قادته إىل احلركة اإلسالمية، 
ليصبح أحد أبرز رموزها ثم ترأس مجاعة اإلخوان املسلمني يف حمافظة خان 
يونس، وكان له شرف مشاركة الشيخ أمحد ياسني يف تأسيس حركة املقاومة 

اإلسالمية محاس يف ديسمرب عام 1987م. 

1- امحد، حممد حسن، شهداء على بوابة االقصى، مركز االعالم العربي، مصر، ص152-153، بتصرف.
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مالمح اللوحة الخالدة 

أواًل: تعدد المواهب والهبات  

ذاتها وهي منحة تدل على ذكاء متقدم ومتيز  املواهب هو موهبة حبد  تعدد 
مبكر، وقد كان الدكتور الرنتيسي متعدد املواهب، وذا طاقة جبارة جعلته يسد 
أي ثغرة تبدو له يف مسرية الدعوة، فهو إىل جانب دراسته العلمية، وختصصه 
يف طب األطفال، هو كاتب، وشاعر، وخطيب، ورجل إعالم، وداعية، وسياسي، 
وثائر، ومصلح اجتماعي. وقد برزت مواهبه هذه من شبابه، ثم منت وتطورت 

حتى كان لنا منه هذه الشخصية املتكاملة.

لقد برز جانبه اإلعالمي بوضوح عندما كان مبعًدا يف مرج الزهور، فقد اختاره 
إخوانه هناك ليكون الناطق الرمسي بامسهم على رأس اللجنة اإلعالمية، فكان 
يستقبل وفود الصحفيني طوال يومه وليله، خياطب كاًل بلسانه، وجييب عن 
أسئلتهم، ل يكل ول ميل، وكان مسدًدا يف تصرحياته، وإجاباته، والبيانات اليت 

كان يكتبها. وهكذا هو شأن الزعيم الذي تتوله عناية اهلل وترعاه.

كان الرنتيسي حريًصا على كتابة املقالت ونشر الوعي بني أبناء أمته طوال 
أيامه،  آخر  حتى  الرنتيسي  العزيز  عبد  الشهيد  القائد  إن  بل  حياته،  مراحل 
زاويته يف جريدة  يتابع كتابة  واملالحقة، ظل  أقسى ظروف احلصار  ويف ظل 
»األمان«، ويف جريدة السبيل وجريدة البيان اإلماراتية، والوطن القطرية وسواها 
النرية إىل شرائح اجملتمع يف  تبلغ صوته وكلماته  اليت  اإلعالمية  املنابر  من 
طريق حيتاج إىل َجَلد طويل، إذ صناعة اليقظة مهمة، الزمن هو رهانها والصرب 

سبيلها، وقد كان القائد الرنتيسي حيسن ذلك بإتقان وتفاٍن عجيب. 

الشهيد عبد العزيز الرنتيسي



ِسَيُر الّشهداِء القادة في حركة حماس 

52

اخلليفة عمر  أعلنها  وقد  اإلميان.  فلسطني جزء من  »أرض  دوًما:  يردد  كان 
أو  بيعها  أو مجاعة  لفرد  وهلذا، ل حيق  قاطبة.  للمسلمني  أرضا  اخلطاب  بن 
إهداؤها...«، يبث هذه املعاني وينشئها يف نفوس قارئيه إنشاء وذلك بعض قتال 

القلم وجهاد احملربة!

عركته  معًا،  واحلرب  والرتبية  السياسة  رجل  هو  حبق  الرنتيسي  كان  لقد 
الذين  اجملاهدون  إخوانه  خاضها  اليت  العسرية  واملخاضات  املريرة،  التجارب 

سبقوه إىل اجلهاد والشهادة يف سبيل اهلل، حتى حلقهم على نفس الدرب.
وقد ذكرت صحيفة معاريف أن جهاز األمن اإلسرائيلي يدعي بأن الرنتيسي 
يوجه، ويبادر، وخيطط، ويبعث ويدير العمليات. أما )شارون( فكان يقول ساخًرا: 
»الرنتيسي ناطق محاس؟ نعم. هو ينطق، لكنه ليس ناطًقا. هو مؤسس محاس 
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وهو مسؤول عن قتل إسرائيليني«!  ولقد كانت املخابرات اإلسرائيلية توافق 
على ذلك وترى أن »الرنتيسي ليس فقط ملهمًا لنشطاء محاس؛ بل هو مشغل 
محاس يف يهودا والسامرة، وهو على اتصال مع محاس يف اخلارج. هو يستغل 
شحادة  لصالح  احلقيقي  اخلليفة  وهو  تعليماته،  يوسع  كي  اإلعالم  وسائل 
وخيطط خَللف مع مرور الوقت، الشيخ ياسني«، وكانت تلك هي بعض مهام 

الرنتيسي ذي العبقرية الفذة.

ثانيًا: النفس الربانية   

كان الشهيد البطل ربانًيا يف نفسه وكان يرى املقاومة هي الدليل على صدق 
اإلميان، وأن اإلميان وقود املعركة. كان قوي األمل بنصر اهلل القريب، حتى 
املعتقل  يف  وهو  اجمليد  القرآن  حفظ  أمت  فقد  الظروف،  أقسى  يف  يعيش  وهو 
وذلك عام 1990م، حيث مجعته القدار ملدة يف زنزانة واحدة مع الشيخ اجملاهد 

أمحد ياسني تقبلهم اهلل يف الصاحلني.   
كان القائد الرنتيسي يرى أن هذه املرحلة القاسية حتتاج إىل الكثري من الصرب 
والتحمل، وهي املرحلة املمهدة ملرحلة التمكني يف األرض إن شاء اهلل، كان هذا 
البطل العظيم جماهًدا ومشروع شهادة يسعى إليها؛ ليظفر بالفردوس األعلى، 
العرتاف  أنواع  من  نوع  أي  ويرفض  املقاومة،  روح  تسكنه  مقاوًما  كان  ولقد 

بالكيان املسخ.
يف بيت عزاء رفيق دربه الشهيد إبراهيم املقادمة، ويف سياق التعليق على احلدث 
قال الرنتيسي: »وأنا أصطف آلخذ واجب العزاء باستشهاد املقادمة كنت أشعر 
أنه قد يكون هذا العزاء لي يف يوم من األيام، لكن ذلك مل يزدني إل إصراًرا 
على مواصلة الطريق وشوًقا للشهادة اليت هي أمسى أمانينا، خاصة أن الذين 
سبقونا إليها هم أفضل منا، وحنن نؤمن أن لكل أجل كتاب وأن عمر اإلنسان 

منا مقّدر قبل ولدته«.

الشهيد عبد العزيز الرنتيسي
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ل يزال يذكر التاريخ له كلماته: »إن كان ل بد من املوت فيا حبذا لو كانت 
شهادة« إن هذه النية العالية واألمنية اجلليلة تعلو بالطاقة اإلنسانية وختلق 

فيها قوة جبارة يشهد هلا تاريخ األحداث.

ولقد سعى العدو يف منهجية مدروسة إىل تفريغ حياة اإلنسان املسلم من الغاية 
اليت متكنه من ناصية الشهادة وناصية القيادة، وناصية التاريخ كله، إذ »افتقاد 
اإلنسان للوجهة وجعل هدفه من احلياة هي احلياة ذاتها وسلوك سبيل املتفرج 

السليب لتعاقب األيام جيعل منه روًحا ميًتا يف جسد حي«! 

وكان هذا هو صراع الوعي بني قادة اإلصالح وبني من يريدون لنا بقاًء رمادًيا 
ل لون فيه! 
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املاجستري يف طب  على شهادة  الطبيب احلاصل  الرنتيسي  الشهيد  لقد كان 
األطفال، درًسا يف التضحية، درًسا يف املعنى احلقيقي للحياة واملستقبل، فحياته 
وأقبل  الدنيا  إىل  أنه ركن  لو  ونعيم  رفاهية  تكون حياة  أن  املمكن  كانت من 
عليها وترك اجلهاد، ولكنه أبى إّل أن يعلمنا أن احلياة احلقيقية هي حياة العزة 
واجلهاد، وأن املستقبل احلقيقي ليس هذه الدنيا الفانية وإمنا اآلخرة وما عند 

اهلل هو خري وأبقى.

لقد علمنا الدكتور الرنتيسي أن املتعلمني هم طليعة اجلهاد، ومحلة الشهادات 
العالية وهم من حيملون الرايات ويقودون الكتائب يف طريق اجلهاد، وهذا يرد 
على زعم املغرضني أن من يقاوم الحتالل إمنا هم من الفاشلني اليائسني الذين 
ل  والدراسة  العلم  طلب  أن  املسلمني  لشباب  وتنبيه  هذا،  إّل  خيار  هلم  ليس 

يتعارض مع الدعوة إىل اهلل واجلهاد يف سبيل اهلل، بل يدعم بعضهما بعًضا.

ثالثًا: اإلنسانية العالية

»من كان أكثر وعًيا، كان أكثر مسؤولية«. تلك كلمات تصف حياة الذين 
هادية،  وبصرية  سابقة  رؤية  من  تسنموا  مبا  أقدارهم  يف  األرض  غيث  كانوا 
فاملسؤولية هي الضريبة الطبيعية للوعي املبكر، ولقد كان ذلك جلًيا يف حياة 
القائد الرنتيسي إذ كان حبق منوذًجا للقيادي القريب من نبض شعبه، كان 
أبناء  من  للفقراء  يستطيع  ما  تقديم  خلانيونس-،  طبيًبا  كان  -منذ  ديدنه، 
الشعب، ويشهد له اجلميع أنه مل ينقطع يوًما عن معايشة املواطنني، فكان دوًما 

قريًبا منهم يف املعتقل، ويف السجن الكبري الذي حيمل اسم قطاع غزة.

أجل  من  جسمه  يضين  وجندة،  ومروءة  خنوة  صاحب  الرنتيسي  القائد  كان 
القرن  سبعينيات  يف  أنه  له  وُيذَكر  واحملتاجني،  الفقراء  وخاصة  اآلخرين، 
قاطًعا  قدميه،  على  مشًيا  البادية  يف  النائية  القرى  إىل  يذهب  كان  املاضى 
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العديد من الكيلومرتات، وهو حيمل حقيبته الطبية، من أجل تطبيب الفقراء، 
وختان أطفاهلم جماًنا...!

كما كانت له أنشطة خريية أخرى يف القرى واألرياف التابعة خلانيونس، ضمن 
أنشطة مجاعة اإلخوان املسلمني، لقد كان اإليثار من السجايا اليت صاحبته 
منذ صغره، وحتى حلظة استشهاده -رمحه اهلل- لقد كان الرنتيسي يعيش على 
معنى مقولة: »علمت نفسي أن العيش يف سبيل اهلل أصعب من املوت يف سبيل 

اهلل«، وتلك هي املعادلة األصعب وهي اليت تبلغ العبد ختاًما مبارًكا فيه!

كان الرنتيسي شخصية تبطن الكثري من معاني اإلنسانية اجلميلة، وتستقر 
فيها أبوة حانية تدفقت على كل من تعامل معه. فقد وصفه ابنه الكبري حممد 
أنه الثوري الشديد وهذا  بقوله: »إن الصورة اليت يف أذهان الناس عن والدي، 
صحيح لكنه داخل األسرة، صاحب احلنان الكبري، والقلب الرؤوف اهلادئ. كنا 
إذا أصررنا على شيء رمبا ل يريده، كان ينزل عند رغبتنا ويرضينا، خطابه 
املنزل. وأكثر حنانه وحمبته كانت ألحفاده،  اإلعالم مل يكن يف  املتشدد يف 

فقد كان حيب األطفال«.

وذات يوم جاءه ضابط صهيوني مع ابنته الصغرية إىل عيادة الدكتور بعد أن 
فشل عالجها داخل الكيان الغاصب، فنصحه أحدهم بأن يذهب لعيادة الدكتور 
هلا  وكتب  الشهيد  وعاجلها  كان  ما  هذا  وفعاًل  خمتًصا  كونه  الرنتيسي 
الشفاء، وفعل ذلك برقي إنساني ل يعرفه إل من كانت ثورته ألجل اإلنسانية 
والعدالة واحلقوق املغتصبة، وتلك كانت حقيقة الرنتيسي قوة يف سبيل احلق 

وليس جربوًتا متعسًفا.
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رابعًا: الرجولة األصيلة      

الشجاعة  تعين من صفات  ما  بكل  الرجولة  على  أولده  يربي  الرنتيسي  كان 
متمرًسا،  قيادًيا  كان  فقد  احلميدة،  السجايا  من  وسواها  والكرم،  والنجدة 

وصاحب مدرسة يف التعبري عن مواقف مل يكن يراها حتتمل التهاون.

يتذكر ابنه حممد موقًفا أيام إبعاد مرج الزهور عندما كان قد بلغ من العمر 
اجلنود  اقتاده  وعندما  والده  لعتقال  البيت  الصهاينة  اقتحم  حيث  عاما   11

الصهاينة نظر إىل حممد وقال: اآلن أصبحت رجل البيت وتستطيع أن تعتين 
بأمك وإخوتك. املشوار هذه املرة يبدو طويال.

إن الرجولة احلقة تعين أن تتحمل كامل أمانتك وتستويف عمرك يف الغاية 
اليت آمنت بها دون تردد ول ختاذل ول تغيري للبوصلة، والرجولة احلقة تعين 
أن تكون حاضًرا إذا شب احلريق إلطفائه ول ختتبئ وراء ركيعات تدعو بها أن 

تتوقف النار مبعجزة خارجية.

يقول القيادي يف حركة اجلهاد اإلسالمي، خالد البطش: إن الشهيد الرنتيسي 
عنه،  ول حييد  يعرف احلق  ورجاًل صلًبا  وإسالمًيا كبرًيا،  وطنًيا  قائًدا  كان 
ويضيف إن الرنتيسي متتع باجلرأة واجلسارة وعدم الرتدد أو اخلوف، منبًها إىل 

مواقفه الشجاعة وتصرحياته حبق العدو الصهيوني اليت يشهد بها التاريخ.

»عندما يشب حريق يف بيت ويدعوك أحدهم للصالة والتضرع إىل اهلل ينبغي 
عليك أن تعلم أنها دعوة خائن؛ ألن الهتمام بغري إطفاء احلريق والنصراف 

عنه إىل عمل آخر هو التيه وإن كان عماًل مقدًسا«.
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خامسًا: أسد مقدام

حماوره،  به  يقنع  الذي  احلكيم  ومنطقه  الرزينة،  شخصيته  للرنتيسي  كان 
شخصيته  كانت  لقد  وعمالءهم،  الصهاينة  ويغيظ  اجلماهري،  به  ويعبئ 
شخصية مواجهة دون مواربة، فقد كان يرى ويطالب بضرب أي إسرائيلي تقدر 
على ضربه يف أي زمان ومكان داخل فلسطني، ألن اإلسرائيلي حمارب خسيس، 

وإذا متكن منك غدر بك.

اعتقل أول مرة عام 1983م بسبب رفضه دفع الضرائب لقوات الحتالل الصهيونية 
واإلدارة املدنية اليهودية، أما املرة الثانية فكانت يف 1988/1/15م جرى اعتقاله 
الذين  الصهيوني  الحتالل  وبني جنود  بينه  باأليدي  عراٍك  بعد  يوًما   21 ملدة 
أرادوا اقتحام غرفة نومه فاشتبك معهم لصّدهم عن الغرفة، فاعتقلوه دون أن 
يتمّكنوا من دخول الغرفة، وكان أول من اعُتقل من قادة حركة محاس بعد 

اندلع شرارة انتفاضة فلسطني األوىل واليت كانت يف عام 1987م.

1988م  4 شباط  يف  الثالثة  املرة  يف  الرنتيسي  العزيز  عبد  اجملاهد  اعتقل  ثم 
حيث احتجز يف سجون الحتالل الصهيوني ملدة عامني ونصف بتهم التحريض 
ثم  الصهيوني،  الحتالل  أجهزة  على  خطر  وتشكيل  الحتالل  ضد  اإلسالمي 
 14 1990م، ثم اعتقلته قوات الحتالل يف  4 أيلول  ما لبث أن أخلي سبيله يف 

كانون األول 1990م وفق نظام العتقال اإلداري الصهيوني ملدة عام.

ثم ُأبِعد د. عبد العزيز الرنتيسي يف محلة اإلبعاد ضد 418 قيادًيا من حركيت 
جنوبي  الزهـــور  مــــــرج  إىل  اإلسالمي  واجلهـــاد  »محاس«  اإلسالمية  املقاومة 
لبــــنان يف 1992/12/17م، وتــــــــوىل مهمة الناطق الرمسي باسم املبعدين الذين 
مترتسوا ورابطوا يف خميم العودة مبنطقة مرج الزهور إلرغام الكيان الصهيوني 
على إعادتهم وهذا ما كان لحًقا بعد عام تقريًبا، وفور عودته من خميم مبعدي 
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العسكرية  احملكمة  وأصدرت  الصهيوني  الحتالل  قوات  اعتقلته  الزهور،  مرج 
أسرًيا سياسًيا حتى  بقي  بالسجن حيث  تعسفًيا ظاملًا  الصهيونية عليه حكًما 

أواسط عام 1997م. 

خرج الدكتور عبد العزيز الرنتيسي من املعتقل ملتابعة دوره القيادي حبركة 
محاس عام 1997م، واصطدم مع السلطة الفلسطينية آنذاك فاعتقلته األجهزة 
العالم،  يف  وتصرحياته  مواقفه  بسبب  سياسيًا  اعتقال  الفلسطينية  األمنية 
وكان هذا بعد قرابة سنة من خروجه من سجون الحتالل الصهيوني وذلك 
شهًرا   15 بعد  بغزة  الفلسطيين  السجن  من  عنه  وأفرج  1998/4/10م،  بتاريخ 
بسبب وفاة والدته وهو يف املعتقالت الفلسطينية، ثم أعيد لالعتقال الّسياسي 
مرة اخرى بعدها ثالث مرات لُيفَرج عنه بعد أن خاض إضراًبا عن الطعام، وبعد 
السجن  يف  مغلقة  غرفة  يف  وهو  الحتالل  طائرات  قبل  من  املعتقل  ُقِصف  أن 
املركزي بغزة يف الوقت الذي مت فيه إخالء السجن من ضباط و عناصر األمن 
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السلطة  27 شهرًا يف سجون  ما جمموعه  بذلك  لينهي  خشية على حياتهم، 
الفلسطينية، وسبع سنوات يف سجون الحتالل الصهيوني.

حاولت أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقاله مرتني بعد ذلك، ولكن حماولتها 
أبناء حركة محاس كحماية  من  آلف  بسبب جتمهر وجتمع  بالفشل  باءت 
له، وجرى تسوية األمر سلميا دون اعتقاله، ويسجل للشهيد انه اوقف سياسة 
تعتقل على  واليت كانت  السلطة احلاكمة يف غزة،  السياسي عند  العتقال 

الرأي املخالف هلا وان كان لفظيا.

يقول الشهيد عن جتربة السجن عند الصهاينة: »منعت من النوم ملدة ستة أيام، 
كما وضعت يف الثالجة ملدة أربٍع وعشرين ساعة، لكن رغم ذلك مل اعرتف بأي 
تهمة بفضل اهلل، وأعظم فائدة هي إمتام حفظ كتاب اهلل يف السجن، كما انه 
يصقل اإلنسان ويعوده الصرب واجللد، ويهذب النفس، فالسجن مصنع الرجال«1.  

املعتقل  عام  مدير  قام  حني  موقفه  هو  شجاعته  على  الدللة  يف  موقف  وأبلغ 
مع  لقاء  عقد  بطلب  »شلتئيل«،  وُيدعى  رفيعة،  عسكرية  رتبة  صاحب  وهو 
ممّثلي املعتقلني، وحني اجتمع املمثلون عن خمتلف الفصائل يف غرفة مدير 
السجن، وكانوا جلوًسا، فلما دخل عليهم مدير املعتقل وقف اجلميع إل أسد 
فلسطني، فقد رفض الوقوف هلذا الصهيوني، فحاول مدير املعتقل أن جيربه 
مدير  وأخرب  التدّخل،  املعتقل  يف  فتح  قادة  أحد  فحاول  فأبى،  الوقوف  على 
السجن بأن عبد العزيز إذا قرر ل يرتاجع، فرفض مدير السجن الستماع إليه 
وأصّر على موقفه، ولكن الرنتيسي رفض بشّدة، فخاطبه أحدهم: يا دكتور هنا 
يوجد بروتوكول جيب أن حُيرتم، فقال له: ديين أوىل بالحرتام ول جييز لي 

اإلسالم أن أقف تعظيًما ملخلوق.

1- مرجع سابق، امحد، حسن، ص155.
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سادسًا: الروح الشاعرية

كان شاعرًا، وكان إخوانه وتالميذه اجملاهدون حيفظون الكثري من شعره الذي 
يتغّنى فيه باحلرية، وحترير فلسطني من الحتالل، وهو شعر خطابي محاسي 
يف غالبه، وذو رسالة يريد أن يؤديها، وقد نشر بعض شعره يف الصحف واجملالت، 
ودراسته  جلمعه  والغرية  اهلمة  أصحاب  منتظرًا  ينشر،  مل  آخر  قسم  وبقي 

وإصداره. وديوانه امسه حديث النفس وحيتوي على 50 قصيدة شعرية.
متدفقة،  ومشاعر  سامية،  روح  عن  تكشف  اليت  الشعرية  النماذج  بعض  وهنا 
وأحاسيس يف غاية اجلمال، فقد كان الرنتيسي روحا تفيض باحلب واحلنان. 
فهنا قصيدة كتبها بعد أن ركب الباص مع الذين أفرج عنهم من السجن ويف 
آخر حلظة جاء أحد الضباط ونادى عليه: إن لك هدية من رابني ستة شهور 
أخرى، فقال: احلمد هلل وعاد إىل غرفته يف السجن وكتب يومها قصيدة لبنه 
4 سنوات، ولكنه مل  الذي كان ينتظر وصول احلافلة اليت تقله وكان عمره 

يلتِق به ألنه أعيد للسجن فكتب قائاًل: 

مل يــــــــــــــــا بين أراك تــــأرق يف املـــــــــنــــــــام
ــام احلــمــام ــ من يـــا أحــيــمــد حــيــث قـــد ن

اإلبتســــــــام  هجــــــرت  قد  أحيمد  يا  أنا 
اهلل قـــــدرهـــــــا ليــــخـــــتــــــــــبــــــــر األنــــــــــــــام                   
الغمــــــام مــن  سأمتطي  الــقــيــود  رغــم 
أو مزقوا قليب بأنصــــــــال السهــــــــــــــــــــام
أنـــا لــن أطــأطــئ ل ولـــن ألــقــي احلــســام
اإلمــــــــام مرشدنا  سبيل  السبيل  هــذا 
العظـــــــــــــــــــام من  اخلالدين  هذا سبيل 
وزهدت يف دنيا الثعالب واللئــــــــــــــــــــــــــــام
الكرام الصحب  يضاهئ  احلــســاب  يــوم 
واصرب بين غدا سينقـــــشع الـــــــــــــظـــــــــالم

الـــــزحـــــــــــــام  يف  تبحث  أراك  بين  يا  مل 
من يـــــا أحيــــمد ل تـــــمــــزق مــــهجــــتـــــي 
أنا يا أحيمد ل يفـــــــــــارقـــــــــــنـــي األسى
هذي السالسل يــــا صغــــــريي فـــــتــــنـــــة

فــــإنــين  كــفـاك  ولـــدي  يـــا  تبك  ل 
أحبـــــيت وبــــيــن  بــــــيــــنـــي  فـــــرقــــــــوا  إن 

أحيـــــــــــــمــــــــــــدي  ونــــوم  نـــــومي  أرقوا  أو 
هـــذا الــســبــيــل ســبــيــل مـــن طــلــب الــعــال 
هذا سبيل الــــــــــعــــــــــارفني بـــــربـــــــهــــــــــــــــم
أمحــد سنـــــــــة  الـــــــــــــــــيــوم  عــرفــت  ــإذا  ــ ف
مـــــقـــــــــــــامــــهــــــم الصابرين  أن  وعلمت 

شاكـــــر  إبتسامة  الثغر  على  فــأرســم 
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َلها رؤيته للجهاد فقال: وهذا مطلع قصيدة كتبها خياطب ابنه حممد ومَحّ
ــلـــف الــــســــدود ــة والــــــــٍد خـ ــيــ هـــــذي وصــ
ــين مـــــــجـــــــاهـــُد ــ ــا بـ ــ أنــــــا يـــــــا حمـــمـــد يـ
فــهــنــاك بــيــيت حــيــث مــســقــط هــامــيت
وهــــنــــاك مــــدرســــيت ومـــســـجـــد بــلــدتــي
واعــــــلــــــم بــــــــأن بــــــالدنــــــا َوْقــــــــــــف فــال
ــعـــدا فـــــِبـــــُدون تـــطـــهـــري الــــبــــالد مــــن الـ
ــُد فــاعــَتــصــم ــمــ ــن طــــه يــــا حمــ ــ ــِدي ــ ــِب ــ ف
فــكــن يــــومــــا  عـــلـــيـــهـــُم  زحــــفــــت  وإذا 
ــدًل ــ ــن جمــ ــين  ــ ــ ب أيـــــــا  ــَت  ــطــ ــقــ ســ وإذا 
ــنــــيب املــصــطــفــى ــ بــــني اجلــــنــــان مــــع ال
ــمـــد فــانــطــلــق ــــــا حمـ ــازل يـ ــ ــنـ ــ هـــــذي املـ
واعـــــــلـــــــم بــــــــــأن مـــــنـــــاهلـــــا فــــــــــوز فـــال
وعــلــيــك بــاخلــلــق الـــكـــريـــم وبــالــتــقــى
الــــذي يـــنـــصـــرك  ــاب اهلل  ــتـ ــر كـ ــــصــ وان
تــكــن ول  اْبـــُتـــلـــيـــت  إذا  بــــين  واصـــــــرب 
ــد فــلــتــكــن ــمــ بــــطــــاًل أريــــــــــدك يـــــا حمــ
الـــــــــرتاب وعـــنـــدهـــا لــــُتــــِقــــّر عـــيـــين يف 

ــقــيــود ال كـــســـر  ــن  عــ اآللم  ُتـــْثـــِنـــه  مل 
نــعــود »ِيـــْبـــَنـــا«  إىل  أو  الـــشـــهـــادة  ــو  ــ أرجـ
ــربة اجلـــــــدود ــ ــقــ ــ ــاك آثـــــــــــاري ومــ ــ ــ ــن ــ وهــ
ــدود فــاعــرب إلــيــهــا واقـــَتـــحـــم تــلــك احلــ
ــع الــيــهــود ــالم مـ ــسـ ــالم الـ ــ ختـــدعـــك أحـ
وعـــــــــود مــــــن  ســــراب  أو  َوهـــــٌم  فالسلــم 
فــــــهو السبيل لـــقهر إخـــــوان الـــــــــــــــقرود
عند اللقاء على مــــقــــدمـــــة الـــجنـــــــــــــــــــــود
فَمآُلك الفردوس تنعـــــم باخللــــــــــــــــــــــــــود
الوفود والصحب  ــديــق  الــصِّ وبصحبـــــة 
الكـــــــــــَؤود لتصيب منها املرتقى الصعب 
ُيقِعدك عــنهــا كــل كــــــفـــــــار َكـــــنـــــــــــــود
والــصــوم واإلكــثــار مــن طــول السجــــود
احلقود الكفر  ُقـــَوى  على  الــرســول  نصر 
َجــزعـــــــًا فـــــإن الـــصرب َمـــــْدعـــــاة الصمـــــود
أســًدا مهيبـــــــــــــا بـــــــل وختــــــشــــاك األســــود
فـــــاغــــِرس عـــــلى قـــبــــري ريــــاحني الـــــورود
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وله قصيدة خياطب فيها بناته األربع بأسلوب تربوي راٍق ومبدع حيث قال:

سابعًا: ذكاء وّقاد

كان القائد الشهيد يتمتع بذكاء مميز، وكان سريع البديهة، فطًنا ملا جيري 
حوله، وتلك صفات ل تصح القيادة بدونها، ول تستقيم املعارك بغريها، وقد 
ُحِسَمْت الكثري من املواقف واملعارك يف تاريخ البشرية بذكاء القيادات، وكان 
الرنتيسي -رمحه اهلل- يتصف باتقاد عقله وذكاء بصريته، ويسرُد مْن عاصره 
مواقف له تؤكد هذه الصفة املميزة، وذلك حني قررت الفصائل جمتمعة إعالن 
اإلضراب العام يف سجن النقب باستثناء محاس وبدون مشاورتها، وقف اجلميع 
حمتاًرا ملاذا هذا اإلضراب؟! وملاذا مل تتم مبشاورتنا أو إعالمنا حتى نضع أهداًفا 
هلذا اإلضراب ودار نقاش طويل وحمري، وبال إجابات مقنعة بني قيادات محاس 
رأًيا، وبعد أن عجز اجلميع  يف النقب، وكان الشهيد يسمع من غري أن يبدى 
وأعياهم التفكري نطق الشهيد وقال: هذا اإلضراب هدفه أنا؟ فاستغرب اجلميع، 
بل ذهلوا كيف؟ قال الذين أعلنوا اإلضراب يريدون عزلي من منصب املتحدث 

أنــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــريات حـــــــــســـــــــان
أمســــــــــــــــــــــــاء تــــــــســــــــكــــــــن مـــــهـــــجـــــيت
مســـــــــــــــــــــــر خبـــــــــــــــفـــــــــــــــة ظــــــــلــــــــهــــــــا
وكـــــــــــــــــــــــــأن آســـــــــــــيـــــــــــــا وجـــــــهـــــــهـــــــا
هــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــؤاد ونـــــــبـــــــضـــــــه
ملــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــــــــــــرت مجــــــــــاهلــــــــــن
ــن ــ ــ ــهـ ــ ــ ــالتـ ــ ــ صـ ذكـــــــــــــــــــــــرت  وإذا 
وعـــــــــفـــــــــافـــــــــهـــــــــن مــــــــــــــع الــــــتــــــقــــــى
وقـــــــــــيـــــــــــامـــــــــــهـــــــــــن وصـــــــــومـــــــــهـــــــــن
أيـــــــــــقـــــــــــنـــــــــــت حــــــــــــــًقــــــــــــــا أنـــــــــهـــــــــن

أنـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــريـــــــــــــــاق اجلــــــــــنــــــــــان
وإيـــــــــــــنـــــــــــــاس مــــــــــــين املــــــقــــــلــــــتــــــان
مــــــــــــــــألت فـــــــــــــــــــــــؤادي بـــــــاحلـــــــنـــــــان
بــــــــــــــــــدر بـــــــلـــــــيـــــــلـــــــة إضــــــــحــــــــيــــــــان
آن كــــــــــــــــل  يف  وحــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــه 
غـــــــــــــــــــارت زهـــــــــــــــــــور األرجـــــــــــــــــــــــوان
األذان إىل  وســــــــعــــــــيــــــــهــــــــن 
والـــــــــصـــــــــدق والـــــــــعـــــــــرض املـــــصـــــان
الـــــــلـــــــســـــــان إىل  وحـــــــفـــــــظـــــــهـــــــن 
أمــــــــــــــــان يف  ربـــــــــــــــــــــي  بــــــــــــــــــــــــــإذن 
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قيادة  مع  املعتقلني  باسم 
فأرادوا عمل اإلضراب  السجن 
محاس  تكون  حتى  منفردين 
مبظهر  وتظهر  الصف  خارج 
فيقومون  اإلمجاع  عن  املنشق 
فتنتقل  منهم  واحد  برتشيح 
القيادة هلم، وفعال أثبتت األيام 
أن كالم الشهيد كان صائًبا، 
املتآمرون  خيتلف  أن  اهلل  وأراد 
فيما بينهم، وفشل خمططهم.

قال عنه الشهيد سعيد صيام: احلقيقة.. صعب على األحياء أن يتحدثوا عن 
الشهداء، لكن الدكتور عبد العزيز -رمحة اهلل- عليه ميثل رجل املواقف الذي 
ل يتزحزح ول يهادن ول يتنازل حينما يقتنع بصوابية موقفه، ثم تثبت بعد 
فراسة  املؤمن  بفراسة  يتمتع  اهلل-  -رمحه  كان  فراسته.  صدق  األيام  ذلك 

غريبة متقدمة فقد كان يسبق يف رؤياه كثريًا من األحداث.

السجن كانت حتيط  إدارة  أن  املواقف  استغالل  الذكاء وحسن  مواقف  ومن 
واألغاني  الصهيونية  األخبار  خالهلا  من  وُتشغَّل  الصوت،  مبكربات  املعتقل 
الصارخة، وتزعج اجلميع أثناء الصالة أو قراءة القرآن، فاحتال الدكتور وأحد 
أصدقائه وتصنعا الستمتاع لنشرة األخبار، فالحظ ذلك مدير السجن فسأله 
ماذا يفعل املهندس والدكتور فأجاب الدكتور  نستمع لنشرة األخبار، فصرخ 
الضابط على أحد اجلنود بأن اقطع املذياع ظًنا أنه يعاقبهم على ذلك، فكانت 

هذه احليلة للخالص من اإلزعاج.
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أهم اإلنجازات المباركة

ولقد كان الدكتور الرنتيسي ممْن شغل غزة عماًل صاحًلا مبارًكا فاستحق 
جبدارة أن يكتب يف مساء العزة شهيًدا عظيًما وجنًما هادًيا.

فلقد حتمل يف العمل اإلسالمي عدة مواقع إدارية متنفذة ويف عجالة سريعة 
نسطر له أهم املسئوليات واملواقع القيادية اليت تولها واليت كانت على النحو 

اآلتي:
العربية بقطاع  الطبية  إدارية يف اجملّمع اإلسالمي، واجلمعية   عضوية هيئة 

غزة، واهلالل األمحر الفلسطيين.
الة يف تأسيس حركة   كما كان للدكتور عبد العزيز الرنتيسي مشاركة فعَّ
املقاومة اإلسالمية »محاس« يف قطاع غزة يف شهر كانون األول عام 1987م  
بعيد انتفاضة فلسطني الكربى األوىل بأسبوع تقريًبا. يقول الشهيد: »كنت 
مسؤول منطقة خانيونس يف حركة اإلخوان املسلمني، ويف عام 1987م قررنا 
وعبد  ياسني  أمحد  الشيخ  سبعة  وكنا  النتفاضة،  يف  بفاعلية  املشاركة 
الفتاح دخان وحممد مشعة وإبراهيم اليازوري وصالح شحادة وعيسى النشار، 
جاء  ثم  اإلسالمية،  املقاومة  حركة  هو  احلركي  للعمل  امًسا  اخرتنا  وقد 

الختصار إىل محاس«.

 يف 24 آذار )مارس( 2004م، يف أعقاب استشهاد مؤسس وزعيم حركة محاس 
قائدا  الرنتيسي  العزيز  عبد  الدكتور  انتخب  بيومني،  ياسني  أمحد  الشيخ 
عاما حلركة »محاس« يف قطاع غزة، خلفًا لزعيم احلركة الشهيد الشيخ 

أمحد ياسني.

الشهيد عبد العزيز الرنتيسي
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خاتمة السعي: الشهادة وريح المسك

»الشهادة هي دعوة لكل األجيال يف كل العصور: إذا استطعت، انتزع احلياة وإل 
فقدمها!«..

 وقد فعل القائد املقدام الرنتيسي كال األمرين. يوم عاش هلل ومات هلل. وقدم 
احلياة حضوًرا ورحياًل هلل! دوًما الشهداء هم اجلواب على سؤال احلقائق. أتى 
أحد الضّباط سيد قطب -رمحه اهلل- أثناء احملاكمة وسأله عن معنى كلمة 

»شهيد«، فقال: »شهيد: يعين أّنه َشِهَد أنَّ دين اهلل أغلى عليه من حياته«...!

الغيب  الرنتيسي ينتظر الشهادة. ولقد قاهلا ذات يوم وسجلته له دفاتر  كان 
)الشهادة أحد املرامي اليت نرمي إليها فإذا ما أطلت برأسها سوف ل نكون إل 
مرحبني بها(. وقد كان وربي... يوم استشهاده كأمنا يزف نفسه إىل اجلنة زفا!

كان قامة عالية وكانت حياته مثل زيتونة فلسطينية غارقة يف عمق التاريخ 
توقد كل حني، وزيتها يكاد يضيء ولو مل متسسه نار، كان نوًرا على أمته وناًرا 

على عدوه وتلك وربي معادلة ل يتقنها إل الشهداء!

أتسمح لي أن أمر ببابك؟
أتقبلين حلظة يف رحابك؟

أللثم حيث هوى املوت. أقبس بعض الشعاع.
ألقرأ بني يديك اعتذاري.

ألحرق يف الكلمات احلزينة عاري.
ألشعر أني آدمي. وأني بظلك صرت الشجاع!
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محاوالت االغتيال

ففشلت  لالغتيال  عديدة  حماولت  الرنتيسي  الدكتور  استشهاد  سبق  لقد 
مجيعها ألن أجله مازال فيه بقية وهذه احملاولت كانت على النحو التالي:

شهر  من  األول  اليوم  يف  اإلعالم،  خيمة  يف  الزهور،  مرج  يف  األوىل  احملاولة   
رمضان عام 1992م، يومها حضر شخص يتحدث العربية، وأدعى أنه مرْتجم 
لصحفي ياباني، دخل اخليمة، وترك حقيبة فيها قنبلة موقوتة، انفجرت مع 
أذان املغرب بالضبط، وأحرقت اخليمة بأكملها، ومن رمحة اهلل أن اجلميع 
كان خارج اخليمة على مائدة اإلفطار... مسع اجلميع صوت النفجار، وهبوا 

إلطفاء احلريق، وحبثوا عن الصحفي ورفيقه، فلم جيدوا هلما أثًرا. 

 ويف 2003/6/10م تعرض حملاولة اغتيال ثانية، استشهد فيها اثنان من مرافقيه 
وعدٌد من املارة بينهم طفلة، كما وأصيب جنله أمحد جبروح خطرية.

 ويف شهر أيلول 2003م تعرض أيًضا حملاولة اغتيال فاشلة.

 كما تعرض حملاولة اغتيال أخرى يف اليوم الثالث لستشهاد الشيخ أمحد 
ياسني جنا منها بأعجوبة، ومل تكشف عنها محاس إل بعد تأكيدها من قبل 

أجهزة األمن اإلسرائيلية. 

يوم الشهادة يوم الوفاء

يصف ولده حممد يوم استشهاده بقوله: »وصل الدكتور إىل منزله يف الساعة 
الثالثة قبل فجر يوم السبت 2004/4/17م يف سرية تامة كانت زيارته لنا بعد 
أسبوع من الغياب مل نره فيه، طلبنا منه عدم اخلروج، وقضاء ساعات معنا وبعد 
إحلاحنا وافق، وكان عادة يأتي إىل املنزل بعد منتصف الليل، ويغادر قبل الفجر. 
وقضى ما بقي من الليل يتحدث مع العائلة املشتاقة إليه، واليت ل تراه إل قلياًل.

الشهيد عبد العزيز الرنتيسي



ِسَيُر الّشهداِء القادة في حركة حماس 

68

جلس يتحدث عن زواج أخي أمحد الذي أصيب خالل حماولة الغتيال، وذلك 
بعد أن حصل على مدخراته من اجلامعة اإلسالمية اليت كان حياضر فيها، 
وقد سدد ما عليه من ديون، واقتطع مبلًغا من املال لزواج أمحد »21 عامًا« وقال 

لنا: »اآلن أقابل ربي نظيًفا: ل لي ول علّي«.

استيقظ الرنتيسي صقر فلسطني واغتسل، وتعطر، وانطلق لسانه ينشد، على 
غري عادته، نشيًدا إسالمًيا مطلعه: أن تدخلين ربي اجلنة.  هذا أقصى ما أمتّنى!

وقال لرفيقة دربه: أم حممد: إنها من أكثر الكلمات اليت أحببتها يف حياتي«.

وقال حممد: إن مرافق والدي، السيد أكرم نصار زارنا يوم السبت بعد العصر، 
وحتدث مع والدي قلياًل، واتفقا على اخلروج.

يقود  كان  الذي  أمحد  ابنه  برفقة  الرنتيسي  خرج  بقليل  العشاء  أذان  وقبل 
السيارة ذات النوافذ املعتمة، متنكًرا بلباس معني، وأوصله إىل مكان حمدد يف 
مدينة غزة، وبعد دقائق وصلت إىل ذلك املكان سيارة يقودها أمحد الغرة، ومعه 
السيد أكرم نصار، وبهدوء انتقل الرنتيسي من سيارة جنله إىل السيارة األخرى 
الصنع  األمريكية  األباتشي  لكّن صاروخني من طائرات  بسرعة،  انطلقت  اليت 
كانا أسرع من اجلميع، وصعدت األرواح الطاهرة إىل بارئها، لتستقر يف حواصل 

طيور خضر، ترتع يف الفردوس األعلى بفضل اهلل وكرمه.

كان يردد رمحه اهلل: إنه املوت سواء بالقتل أو بالسرطان. حنن مجيًعا ننتظر 
آخر يوم يف حياتنا. لن يتغري شيء. سواء كان باألباتشي أو بالسكتة القلبية. 

املوت واحد. أنا أفضل األباتشي.«. صدق اهلل فصدقه.

وقد استشهد الدكتور اجملاهد عبد العزيز الرنتيسي مع اثنني من مرافقيه، 
أن قصفت  2004م بعد  )أبريل(  17 نيسان  ناموس يف  أبو  أكرم نصار وحممد 
جهادية  حياة  ليختم  غزة،  مدينة  يف  الصهيونية  األباتشي  طائرات  سيارتهم 
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وعمره  ُمدبر  مقباًل غري  اهلل  الشهادة يف سبيل  لينال  متواصلة  وطبية  ودعوية 
كان أقل من 57 عاًما. 

ومرافقيه  الرنتيسي  الشهيد  تشييع  يف  فلسطيين  مليون  نصف  قرابة  شارك 
اللذين استشهدا معه، يوم األحد 2004/4/18م يف غزة وحدها.

انطلق املوكب احلزين الثائر من مستشفى الشفاء يف غزة، يتقدمه عدد من 
قادة محاس وقيادات الفصائل الفلسطينية األخرى، وآلف املسلحني، يف عروض 
عسكرية كبرية. وتوجه املوكب إىل منزل الشهيد إللقاء النظرة األخرية عليه، 

ثم تابع إىل املسجد العمري الكبري، من أجل الصالة عليه.

اكتظت الشوارع اليت مرَّ فيها املوكب باملواطنني والتحمت املسريات بعضها 
يف  اجلنازة  صالة  الناس  أكثر  وأدى  ضخمة،  بشرية  أمواًجا  مشكلة  ببعض، 

الشوارع املزدمحة.1 

 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title -1

ــد أمـــنـــوا ــل الـــشـــهـــادة يف اآلثـــــــار قــ ــ أهـ
ــيـــس يــزعــجــهــم ــور لـ ــ ويـــــــوم يـــنـــفـــخ صــ
ــب وســيــئــة ــ ــديـــن مـــن ذن ــوى الـ ــا ســ   ومــ
ــة ــارحـ أرواحـــــهـــــم يف عــــال اجلــــنــــات سـ
وحـــــيـــــث مــــــا شــــــــــاءت مــــــن اجلــــنــــات

قـــــربوا إذا  وابــــــــتــــــــالءات  ــة  ــنـ ــتـ فـ مـــــن 
ــروا ــ ــه ذعــ ــ ــول ــة مــــن هــ ــمـ ــائـ والـــــنـــــاس قـ

مــغــتــفــر  اهلل  ــنـــد  ــعـ فـ ــد  ــيـ ــهـ ــشـ الـ عـــلـــى 
ــأوي الــقــنــاديــل حتــت الــعــرش تــزدهــر ــ ت
حتــمــلــهــا   طــري مــغــردة ألــوانــهــا خضر

الشهيد عبد العزيز الرنتيسي
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يف هذا املوقف اجللل قدمت زوجة الشهيد البطل الرنتيسي السيدة »أم حممد« 
وأبناء الشهيد منوذًجا عالًيا رغم أنها أصيبت بأعظم مصاب يف زوجها شريك 
عمرها، حيث رفعت رأسها فخورة سعيدة أن نال زوجها مراتب الشهداء، وقالت 

من جاءنا معزًيا فليدبر ومن جاءنا مهنًئا فليق 1 ولسان حاهلا يقول:

ــه! ــ ــات يـــــــوم ممــ يـــعـــيـــش  ــيــــد  ــهــ الــــشــ ــه    إن  ــ ــ ــات ــ ــ ــي ــ بـــــــدء حــ ــوم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ فـ تـــبـــكـــه  ل 

إنها حفيدة فاطمة وأمساء ونسيبة، إنها ختاطب كل نسائنا عن الدور احلقيقي 
أبناء مرتبني  أبنائها يف إخراج  تربية  بيتها يف  للمرأة يف  أن يكون  الذي ينبغي 
على اإلسالم فخورين به عاملني له يضحون ألجله، إن »أم حممد« ما هي إّل 
واحدة من بوارق األمل يف هذه األمة، انها هي وأخواتها على أرض اإلسراء من 
جيعلننا نشعر بالفخر والعزة، ولكن أيضا يشعرننا باخلجل أن ماليني الرجال 
من هذه األمة مل يصنعوا عشر ما صنعته هذه الزوجة اجملاهدة واألم الصابرة، 
اليت  فرحات  القسامي حممد  البطل  أم  ما صنعت  معشار  معشار  يصنعوا  مل 
لستقبال  بيتها  فتحت  استشهاده  وبعد  واإلسالم  لألقصى  فداء  ابنها  قدمت 

الناس ل للعزاء.
ورغم رحيل الرنتيسي، فإن كلماته ل زالت تعيش بني أبناء الشعب الفلسطيين، 
فلم ختُل مسرية أو احتفال من خطبه الرنانة وهو يقول »سننتصر يا شارون. 
سننتصر يا بوش«، حتى األطفال صاروا يقلدونه حينما كان يقول »ل نفرق 
واخلليل  الربيع،  كتل  ورفح  كغزة،  فيافا  فلسطني،  مدن  من  مدينة  أية  بني 

كاجلليل«.
تقرير  عنوان  هو  هذا  وكان  موت«.  »ابن  بأنه  معاريف  صحيفة  وصفته  لقد 
الصحيفة اإلسرائيلية حول عملية اغتياله قائلة بأنه »مصنع القنابل املتكتكة« 

حسب تعبري اجملرم املسمى رئيس هيئة األركان شاؤول موفاز!!.

http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/r7.htm -1
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إن قيام الكيان الصهيوني بهذه الغتيالت الرعناء وبهذا الشكل الصارخ ألفراد 
ُعّزل يشهد العامل بعدالة قضيتهم ويتنادون لتأييد حقوقهم؛ هلي دليل واضح 
أن الصهاينة ل خييفهم ول يردعهم شجب واستنكار؛ فضاًل عن صمت واستنكار، 
ولن يتخلوا أبًدا عن خيار محامات الدم واجتياح املدن، وهم وإن احتلوا مناطقنا 

فقد صادروا حتى منطقنا الذي نفكر فيه.
إن خسارتنا ليست يف ازدياد أعداد الشهداء وتتابع قوافلهم املباركة، بل اخلسارة 
احلقيقية هي الكساد الغثائي لكثري من األحياء الضعفاء الذين ل ُيكرتث بهم 
أرقاًما  ول يعّول عليهم ممن يعيشون على هامش احلياة ويضيفون إىل األمة 
أصفارا من الشخوص اخلاوية. وسنن النصر واحلياة تقضي بأن سقوط شهيد 
على األرض قد يرفع اهلل به كرامة أمة ويعّز به أقواًما. ومع ذلك؛ فإن حياة 
العطاء والبذل والعمل للدين فنٌّ جييده صّناع احلياة، ومقامات يتدرجون فيها 
إىل منازل الشهداء وهم أحياء، فأبناء فلسطني أهل الصمود واملقاومة قد أجادوا 

فنَّ صناعة احلياة كما أجادوا فنَّ صناعة املوت.1

تقبل اهلل الشهداء وجعل سعيهم ودمهم 
يقظة ألمة آن آوان قيامتها

1- القحطاني، مسفربن علي، مقال بعنوان الرنتيسي. شكًرا لك حًيا وميًتا. 

الشهيد عبد العزيز الرنتيسي
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سرية  كتابة  ليست  املقاومة  قادة  عن  الكتابة 
ذاتها حيث  املقاومة  لسرية  توثيق  بل هي  شخصية، 
الشخصي  ويندمج  باملوضوعي،  الذاتي  َيتحد 
املقاومة  خط  بني  شفافة  الفوارق  وتبدو  بالتاريخ، 
تكاد  ل  حبيث  للمقاوم  الشخصية  الرحلة  وخط 
تبني، إذ هما يف احلقيقة تفاعل قدري شاء اهلل من 
خالله ولدة أحداث اجلهاد كلها يف أرض فلسطني. 
تكاد صفات املقاوم تصبح هي أسباب انتصار احلدث 
النتائج  علة  تصبح  مساته  وتكاد  املقاوم،  والفعل 
ينفصم اجملاهد  أل  اهلل  ورمبا هي حكمة  املقطوفة، 
عن رحم الفعل حتى تؤرخ حكايته من خالل أفعاله 
يغذيها  سري  حببل  مرتبطا  بها  ويظل  الكربي، 
مشرتك،  بينهما  والدم  بتخليده،  وتغذيه  بوجوده 
جهده،  عصارة  ويعطيها  نبضها  املقاومة  إليه  تنقل 

ويولد هلا ويولد بها وميوت إذا انفطم عنها.
ولقد كان عماد عقل الشهيد ذلك البطل الذي صام 
عن العجز والضعف واخلور، وصلى إمامًا يف السبق 
مضمار  ولكل  سابق،  قرن  لكل  قيل  وقد  للبطولة، 
سابق، وكان عماد سابقًا يف قرنه لفكرة زلزلة العدو 
ذكاء  من  الفلسطيين  العقل  عنه  يتفتق  ما  بكل 
الستشهادية،  بالعمليات  العدو  إرباك  فكرة  وإبداع، 
والتفجريات املتوالية والضغط املتواصل على األمن 

الذي يشكل عقدة النفسية اإلسرائيلية.
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العدو  إشغال  لفكرة  يؤسس  أن  عقل  عماد  استطاع 
بالتصدي هلجمات املقاومة، فلقد كانت عني عماد 
قلبه  واحتلت  عقله  استوطنت  غاية  على  مستقرة 
وبذل هلا كل الوسع وذلك معنى اجلهاد احلقيقي، 
حيث جعل الشهيد قيامه وركوعه وسعيه يف ميدان 
السموات  عليه  قامت  الذي  احلق  نصرة  واحد، 

واألرض وألجله شرع اجلهاد. 
كان عماد مؤمنا إىل حد مذهل بالقضية اليت يقاتل 
ألجلها، وكانت القبلة يف الرؤى واضحة ل تشظي 
فيها، كانت القبلة حمددة، والبوصلة تؤشر إىل علو 
اهلل  ساعة  كل  يصدح  روحه  يف  والنداء  األهداف، 
إمكانيات  أكرب من كل جربوت، وأكرب من كل 
العدو، كانت تسابيحه وتراتيله عميقة بعمق كل 
كلمة يف كتاب اهلل جاءت كي تصنع أمة ترتدي 
هذا  أن  يدرك  عمريا  فقهه  وكان  أبدا،  العز  عباءة 

الدين جاء ليخرجنا من العبودية إىل احلرية.
كانت عقيدة عماد أن احلرية هي اليت تصنع إميانا 
احنناء يطرب  إميان يف  فهو  ذلك  وما سوى  واقفا، 
له األعداء، لقد مجع عماد عقل بني اإلميان الثائر 
وبني اجلهاد املدوي، وكان أعظم من أن يكون صاحب 
العدو ونال منه  إميان باكي!، أثخن عماد عقل يف 
بزناد يبلغ املستحيل، ويوقف العدو مبهورا من سعي 

مؤمن قارب أن يبلغ سعي أمة!

الشهيد عماد عقل
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أواًل: البذرة المباركة  

السم: عماد حسن إبراهيم عقل، والشهرة عماد عقل، وكان يكنى بأبي حسني، 
وُلقب بصاحب األرواح السبعة واملقاتل العنيد، وبالرجل القيادي، والسرتاتيجي 

العسكري.

ولد عماد عقل يف 1971/6/19م يف خميم جباليا والذي أقامته األمم املتحدة 
العصابات  يد  على  أراضيهم  من  املهجرين  الفلسطينيني  الالجئني  إليواء 
الصهيونية، ولد الشهيد يف بيت بسيط، صغري املساحة متواضع البناء ومكون 
من غرفة واحدة، ولد الشهيد لعائلة تعود أصوهلا إىل قرية برير قرب اجملدل يف 
أراضي 1948م، وكان ترتيب الشهيد الثالث بني أخوته الذكور وقد مساه والده 
بهذا السم تيمنًا بالقائد عماد الدين زنكي الذي حارب الصليبيني يف بالد الشام 

وفلسطني حتى ارتقى شهيدًا.

ثانيًا: التعليم فكرة مقدسة في الوعي الفلسطيني  

يتألق الشعب الفلسطيين بتقديس مبكر للعلم، إذ يعد من أقل الشعوب العربية 
أمية. وعلى الرغم من ظرفه القاهر وتعرضه لالحتالل الغاشم فإنه ظل واقفا 
على عتبة العلم حيتمل اجلوع يف سبيل بلوغ أبنائه مراتب املعرفة لقناعته بأن 
توغل  طوفان  ملواجهة  صامدا  أيديهم  يف  تبقى  الذي  املواجهة  هو سالح  العلم 
التهميش والفناء املمنهج للشعب الفلسطيين، وقد سطر التاريخ هلم أنهم رغم 
املدارس للعمل والتجارة بل  أبناءهم من  املخيمات واجلوع والفقر مل خيرجوا 
أحلقوهم مبدارس األونروا دافعني تكاليف الدراسة من لقمتهم وكد زنودهم.  

النبوغ واضحًا عليه،  املخيم فكان  البتدائية يف  املدارس  بإحدى  التحق عماد  
حيث كان من بني اخلمسة األوائل يف املدرسة. ثم انتقل إىل املرحلة اإلعدادية 
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الرتبية املسجدية يف شخصيته  أثر  الثانوية حيث ظهر  التفوق ثم إىل  بنفس 
ملادة اجلغرافيا  إضافة إىل حبه  الرتبية اإلسالمية  مادة  بتفوقه يف  حيث متيز 

حيث كان معلم املادة يسند له بعض املهام للمساعدة يف شرح املادة.

دعوات  حتفه  )التوجيهي(  العامة  الثانوية  الشهادة  لمتحان  عقل  عماد  تقدم 
يضيع  ل  أن  اهلل  شاء  بالدراسة،  املتوج  واستعداده  اهلل  بتوفيق  ويقينه  والديه، 
له جهد، ويوفقه بدعوات والديه حيث حصل على الرتتيب األول على مستوى 

املدرسة، واملخيم بل املناطق اجملاورة للمخيم أيضا.

بعد ذلك تقدم بأوراقه وشهاداته إىل معهد األمل يف مدينة غزة لدراسة الصيدلة، 
إل أنه ما أن أمت إجراءات التسجيل ودفع الرسوم املقررة حتى اعتقلت القوات 
حلركة  النتماء  بتهمة  للمحاكمة  وقدمته  1988/9/23م،  يف   الصهيونية، 
)محاس(، واملشاركة يف فعاليات النتفاضة املباركة، فقضى الشهيد عماد عقل 
18 شهًرا يف املعتقل، ليخرج يف شهر مارس/آذار 1990م، غري أنه خرج من سجنه 

وهو أكثر إصرارًا على إكمال علمه داخل غزة أو خارجها.

 ويف العام الدراسي 1991-1992م مت قبول عماد يف كلية حطني يف عّمان قسم 
الشريعة بعد أن قام أخوه الذي سبقه للجامعة برتتيب أوراقه وجتهيز السكن 
لستقباله، وقبل سفره بأيام وصل له خرب قلب حياته رأسًا على عقب، واخرب 
والده بأنه تراجع عن السفر ألن أحد زمالئه مت اعتقاله وخشي عماد أن يكون 
صاحبه قد ذكر امسه أثناء التحقيق معه، فخشي أن يعتقل من قبل اجليش 
أن  قبل  يسافر  بأن  أقنعه  أن  حاولت  والده«:  »وأضاف  املعرب  على  مروره  أثناء 
يعرتف عليه زميله املعتقل ويستغل الوقت فرد علي قائاًل: لن أسافر وأنا منذ 
هذه اللحظة مطارد من ِقبل جيش الحتالل فخرج من املنزل ومل يكن معه أية 
قطعة سالح حيمي بها نفسه وأكد لي عماد قبل خروجه انه لن يسلم نفسه 

واختار إما النصر أو الشهادة. 

الشهيد عماد عقل
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ثالثًا: أصول البناء التربوي

طاعة  على  وترّبى  عقل  عماد  نشأ 
القارئ  ويكفي  متدين،  بيت  يف  اهلل 
والده -رمحه اهلل- كان  أن  أن يعرف 
يعمل مؤذنا ملسجد الشهداء يف خميم 
كيف  خميلتك  يف  لتتكون  جباليا 
تربى يف  لقد  نعم،  الشبل؟  هذا  تربي 
بيت يفتخر بانتمائه لإلسالم العظيم 
بل ويعمل على رفع شأنه يف مساجد 
املسجد  أكناف  بني  عماد  نشأ  اهلل. 
من صغره فكان حب العبادة والصالة 

والتقرب إىل اهلل واضحا عليه منذ صغره وهذا من آثار الرتبية الصاحلة لألهل.

لبنات التميز   

أواًل: القيادة الفطرية

حتريك  على  والقدرة  القيادة  منها  فطرية؛  بصفات  يولدون  الناس  بعض 
اجلماهري، ومجع الناس حوهلم، وهي هبات إن توجهت يف اخلري كان هلا آثار 
مباركة. وقد كان عماد يف الصف األول الثانوي ولكنه مع ذلك كان قادرًا 
على جتميع أشبال املسجد حوله يعلمهم أمور دينهم ويرشدهم إىل طريق احلق 
ويزرع فيهم حب دينهم ووطنهم وحيرضهم على مقاومة احملتل يف خميم هو 

خميم الثورة.
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ورغم حداثة سن هذا الشبل فإن الرائي له كان يشعر بوجوِد صفاِت القيادة. حيث 
اتصف بصفات كثرية أبرزته لقيادة العمل، ومن هذه الصفات اليت جعلته يتصدر 
من هو أكرب منه سنا صفات أهمها على اإلطالق، اجلدية، والشجاعة املنقطعة 
النظري، وتفاعله احلقيقي مع هموم األمة والدعوة، ناهيك عن تفوقه ومتيزه 
الدراسي، والثقافة الكبرية وسرعة احلفظ وفن اإللقاء، وفوق ذلك كله حرقته 

للعمل واجلهاد يف سبيل اهلل مبا توفر بني يديه من إمكانيات والسعي لتطويرها.

ثانيا: ثبات الفكرة 

و  سبيلها،  يف  اجلهاد  عظمة  تكون  أفقها  سعة  و  الدعوة  مسو  )بقدر  قيل  لقد 
وقد كان  للعاملني(،   الثواب  و جزالة  لتأييدها،  الذي يطلب  الثمن  ضخامة 
أرض اجلهاد وعليها عاش ومات،   ثباته على  وبه كان  ذلك إميان عماد عقل 
محاس  جنرال  إىل  الوصول  يف  الصهيونية  املخابرات  أجهزة  فشلت  أن  بعد  إذ 
وتصفيته جلأت إىل أسلوب آخر وهو املساومة حيث أن رئيس الوزراء الصهيوني 
رابني اتصل بأهله وعرض عليهم أن خيرج عماد إىل مصر أو األردن بسالم على 
أن يعود بعد ثالثة سنوات دون أن يقدم إىل احملاكمة فرد بطل اإلسالم عماد 
ردا يدل على امتالء القلب بالفكرة اليت قام ألجلها،  رد »إن رابني ل يستطيع أن 

مينع شابا قرر أن ميوت«.

كانت فرتة سجنه على قسوتها ترسم مالمح رجولته؛ ليخرج من زمن السجن 
أسدا ستشهد صولته روابي فلسطني العظيمة، خرج األسد من عريٍن هو مصنُع 

البطولِة ليشهد له اجلميع  بقوة شخصية وقيادته احلازمة.

فور  للتنفيذ  طريقها  أخذت  عظيمة  دللت  هلا  كلمة  قال  سجنه  أثناء  ويف 
ماذا  عنه  اإلفراج  قبل  الصهيوني  الضابط  سأله  حيث  السجن،  من  خروجه 

الشهيد عماد عقل
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مهما  هنا  إىل  أعود  ل  أن  بقوله:»تعلمت  عماد  عليه  فرد  السجن،  من  تعلمت 
كانت الظروف«.  وقد كان كما قال، فما عاد عماد إىل السجن بل ظل مثل 
سيف مسلول هلل استل من غمد التاريخ، وأقسم أن يثخن يف جراح العدو.  لقد 
جعل حياته قسما وبرَّ به يوم قال: )سنقرع ابواب اجلنة جبماجم اليهود(  كانت 
أمنيته أن حيول )الشعب اإلسرائيلي إىل رهائن( ولطاملا رددها بقوة احلق الذي 
سكبته قوة اهلل فيه قائاًل:  )نقول للحقري رابني: إن معتقلينا لن ننساهم أبدا،  
هؤلء املعتقلون هم أعضاء يف أجسادنا،  سنخطف متى نشاء، و سنقتل متى 

نشاء،  و سنفجر السيارة املفخخة متى نشاء،  وسنطعن بالسكني متى نشاء(.

اجلهاد  أعباء  تستثقل  اليت  األمة  )إن  الغزالي:  حممد  اإلسالمي  املفكر  قال 
على  وتكتب  قربها  لنفسها  حتفر  إمنا  اجلهاد  مطالب  من  وتتضايق  والكفاح 
بنيها ذًل ل ينتهي آخر الدهر( ! تبدو ضريبة اجلهاد عالية لكنها أهون من موت 

يتكرر، أهون من موت ل يتوقف، أهون من انكسارنا كل يوم!

وقال صاحب الظالل: »إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة. وإن ضريبة 
الذل ألفدح يف كثري من األحايني، وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن 
للكرامة ضريبة باهظة ل تطاق، فتختار الذل واملهانة هرًبا من هذه التكاليف 
الثقال، فتعيش عيشة تافهة رخيصة، مفزعة قلقة، ختاف من ظلها، وتفرق من 
الناس على حياة...  أحرص  ولتجدنهم  صداها، حيسبون كل صيحة عليهم، 
هؤلء األذلء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة. إنهم يؤدون ضريبة الذل 
مسعتهم،  من  ويؤدونها  أقدارهم،  من  ويؤدونها  نفوسهم،  من  يؤدونها  كاملة. 
ل  وهم  وأمواهلم  دمائهم  من  يؤدونها  ما  وكثرًيا  اطمئنانهم،  من  ويؤدونها 

يشعرون«1.

1- يف ظالل القرآن - سيد قطب-  ج3 ص1684.
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ثالثًا: علو في الحياة وفي الممات 

فِّ  ، َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ] َقاَل: »ُمقاُم الرَُّجِل يِف الصَّ ورد يف األثر َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ
يِف َسِبيِل اهللَِّ َأْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة ِستِّنَي َسَنًة«1، وكان السلف الصاحل يقول: )أيها 

املغرور، وإن نوم اجملاهد أفضل من قيام الليل وصيام الدهور(.2

لقد كان عماد عقل يؤمن بذلك إميانًا شكل كل مسرية حياته إذ كان يعلنها 
الصالة  هو  اجلهاد  لنا،  السادسة  الصالة  هو  اجَلهاد  )إن  الثائر  املؤمن  بوعي 
السادسة لنا، حنن نأكل ونشرب ونصلي وجناهد، إن قتل اليهود عبادة نتقرب 

بها إىل اهلل(، لذا استحق أن يرعب إسرائيل!

وهلذا كانت ردة الفعل الصهيونية على مقتل »عقل« مدوية باعتبار أنه »دّوخ 
الصهاينة وأرعبهم«، حيث قال رابني: »إّن مقتل عماد عقل ميثل إجناًزا مؤثًرا 

وهاًما يف احلرب ضد )اإلرهاب(«.

وقال أحد قادة »الشاباك« وقتها:»إن مطاردة عقل كانت من العمليات الصعبة 
واملعقدة واحملبطة يف تاريخ عمليات املطاردة اليت قام بها جهاز األمن الصهيوني 

»الشاباك« منذ تأسيسه«. 

وقال أحد ضباط القيادة يف رئاسة أركان اجليش الصهيوني:»كان من أخطر 
املطلوبني الذين عملوا يف قطاع غزة، رجل ميداني بارع مل خيش شيًئا… كان 

من اخلطورة مبكان الصطدام به لياًل«.

1- صححه األلباني برقم: 5886، صحيح اجلامع لأللباني.
2- املعجم األوسط-الطرباني-ج8 ص358: دار احلرمني – القاهرة .

الشهيد عماد عقل
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رابعًا: السرية العالية 

كان أكثر ما ميز الشهيد رمحه اهلل يف العمل هو كتمانه الشديد وحرصه 
على السرية، لدرجِة أنه خُيفي حقيقة أمر ما، رغم أنه هو املسئول املباشر عن 
هذا املوضوع، لكنه يظهر أمامك وكأنه ل عالقة له باألمر املطروح للنقاش 
ول يعرف عنه شيئا، وتلك واهلل طاقة نفسية عالية ل يقدر عليها إل األبطال 

الذين عاشوا لفكرة خارجة عن ذواتهم.

تاريخ البطولة 

تتناثر سرية عماد عقل مثل قطرات مطر كل قطرة كأنها شالل سنابل من 
اخلري الذي يفور ول يغور، حتتشد القطرات، تتجمع فتصنع لسفينة املقاومة 
جمراها ومرساها. سرية عماد عقل هي تاريخ بطولة حتدت العوائق وانطلقت 
الذي  للعمر  هادئ  استعراض  التالية  النقاط  ويف  تارخيا.  بتارخيها  لنا  تصنع 
امتأل حتى كأنه من كثرة ما فيه كان أعمارا، وقال ابن عطاء اهلل السكندري: 
»ُربَّ ُعُمٍر اتَّسعت آماده وقلت أمداده، وُربَّ ُعُمٍر قليلٌة آماده، كثرية أمداده، ومن 
بورك له يف عمره، أدرك يف يسري من الزمن، من املنن ما ل يدخل حتت دائرة 

العبارة ول تلحقه ومضة اإلشارة«.

1- االنتماء لجماعة اإلخوان المسلمين 
حيث  الفلسطينية  الساحة  على  التزاما  األكثر  للحركة  عقل  عماد  انتمى 
بايع عماد  لذا  رجالتها وعرفهم عن قرب.  وعايش  أحداثها  عايش عماد كل 
الـ50  أوائل  الثانوي وكان من  املسلمني وهو يف الصف األول  مجاعة اإلخوان 
انتمى  فيمن  العدد  قليلة  كانت  واليت  منطقته  يف  اإلخوان  جبماعة  عضوًا 

للحركة اإلسالمية.
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ورغم حداثة سنه إل أنك تراه جنديًا يف صفوِف اإلخوان، فيتبادر لذهنك أنه 
يف هذا امليدان منذ سنوات عدة، لكنه يف حقيقة األمر كان شباًل بايَع حديثا 
مجاعة اإلخوان، فهو إنساٌن متفاٍن يف عمله، خملص يف أدائه، يدفعه حبَّ دينه 

ووطنه إىل العمل من أجل حترير هذه البالد من دنس بين صهيون.

2- المشاركة في التأسيس لجهاز )ردع وتصفية العمالء(
ما أن أنطلقت النتفاضة الفلسطينية واليت كانت شراراتها األوىل من خميم 
عماد عام 1987م حتى تقدم الشهيد الصفوف مشكاًل اجملموعات من الشباب 
املسلم يف املخيم ملالحقة جنود الحتالل وقطعان املستوطنني، وشارك  رمحه 
عنه  وعرف  الصهيوني،  العدو  اجلدارية ضد  الشعارات  بكتابة  البدايات  اهلل يف 
ولعه الشديد باملظاهرات واملسريات الحتجاجية، فشارك يف الكثري من فعاليات 
النتفاضة ضمن جمموعات السواعد الرامية اليت تكونت يف املخيم بعد انبثاق 
حركة املقاومة اإلسالمية )محاس( جناحًا ضاربًا )جلماعة اإلخوان املسلمني( 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

وما أن شكلت محاس جهازها األمين يف منطقة مشال غزة، والذي كانت مهمته 
يف البدايات رصد العمالء واألماكن املشبوهة وحتركات قوات الحتالل، حتى 
كان عماد ضمن هذا اجلهاز بعد اجتياِز اختباٍر عملي من قيادة اجلهاز بنجاح 1. 

من هذه النقطة بدأت رحلة عماد يف العمل األمين، وانطلق بقوة صقر يصطاد 
العمالء بذكائه، ووافق على العمل يف هذا القسم مضطرًا لعدم توفر سالح، 
وقال:»يف حال توفره سأكون أول من حيمل السالح ويطلق النار على اليهود، 

ول أريد العمل يف جمال العمالء باملطلق«.

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=917400 -1
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ولقد بدأت السكاكني املتوضئة واخلناجر املوحدة تالحق رقاب العمالء ُمنزلًة 
فيها حكم اهلل لريتفع لواء القسام على ثرى غزة، وعملت اجملموعة على خطف 
العمالء والتحقيق معهم، حيث كانت تستفيد مما لديهم من معلومات وتسجل 
اعرتافاتهم على أشرطة تسجيل كوثائق لإلدانة وأدلة ل ميكن إنكارها، ثم تنفذ 
حكم اهلل فى العميل إذا رفض التوبة. وكان هلذه العمليات الناجحة وقع بالغ 
عند اجلماهري ملا هلا من أثر واضح يف تطهري اجملتمع من العناصر الفاسدة اليت 
مسمتها املخابرات اإلسرائيلية، وظل الناس يتابعون يف شغف عمليات الكتائب 

التطهريية يف غزة وجباليا والشيخ رضوان وخميم الشاطئ.

3- المشاركة التأسيسية في العمل العسكري 
حني توفرت الظروف على متكني اجملاهدين من السالح انتقل عماد عقل مباشرة 
إىل العمل العسكري املسلح بل إىل قيادة هذا العمل، وذلك ملا متيز به -رمحه 

اهلل- من فطنة وخفة حركة إىل جانب حذره واستعداده الدائم.

ورغم شح السالح وعدم توفره فهذا مل مينع عماد وجمموعته من العمل املقاوم 
مركز  على  مولوتوف  زجاجة   80 إلقاء  هي  أعماهلا  باكورة  أول  كانت  اذ 

شرطة جباليا والتابع لسلطة 
اإلجراءات  رغم  الحتالل، 
األمنية املعقدة من قبل قوات 
الحتالل إل أنهم مل يتمكنوا 
اجملموعة  اكتشاف  من 

املنفذة.

إل أن عشق العمل املقاوم دفع 
يف  للتفكري  واجملموعة  عماد 
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احلصول على السالح بأي وسيلة، ففكر يف خطف أحد كبار العمالء املسلحني 
للحصول على سالحه، ورغم اخلطة احملكمة إل أن العميل املخضرم كان شديد 
املكان،  من  الفرار  وحاول  اجملموعة  يف  شك  حيث  احلركة  وسريع  احلرص 
السيطرة  العميل حماوًل  سيارة  على  ندى  أبو  غسان  الشهيد  وبشجاعة هجم 

عليها غري أن العميل أطلق النار عليه فارتقى شهيدًا.

هنا أخذت األمور منعطفا آخر، فلم تعد األمور كما كانت قبل استشهاد غسان، 
حيث جرت األمور على غري ما ُخطط، فكان هلا ما بعدها من أحداث فارقة ومهمة.

نعم  لقد كان الرحيل املفاجئ لغسان وخاصة أنها املرة األوىل اليت تكون فيها 
مواجهة مباشرة مع شخص مسلح، حيث احدث إشكالية كبرية وهي كشف 
اجملموعة، حيث طلب اجملاهد املرحوم جمدي محاد من اجملموعة أن خيرجوا 
إىل مصر ألنهم أصبحوا مطلوبني لقوات الحتالل، فاتفقوا على عدم املبيت يف 
البيوت خوفا من اقتحام قوات الحتالل لبيوتهم وملراقبة جمريات األمور وما 
تؤول إليه، وحدث ما كان متوقعًا بالفعل، حيث داهمت قوات الحتالل كافة 
منازل اجملاهدين ومل جتد أيًا منهم وبالتالي أصبحوا مطاردين يف حني ُاعتقل 
حماولتهم  أثناء  آخر  وجماهد  املصرية  احلدود  على  محاد  جمدي  اجملاهد 
اخلروج ونتيجة للتعذيب الشديد اعرتفا على كافة أفراد اجملموعة مبن فيهم 

الشهيد عماد فأصبحوا مجيعا مطاردين ومطلوبني لقوات الحتالل.

حاول بعض أفراد اجملموعة إقناع عماد بتسليم نفسه وخاصة أنه ل يوجد عليه 
لدى  اليت  العرتافات  وأقسى حكم سيكون سبع سنوات حسب  واضح،  اعرتاف 
قوات الحتالل، ثم اقرتحوا عليه اخلروج من غزة، وذلك لشح السالح، فرفض 
قوله:            مطاردته  بداية  عند  عنه  ونقل  الوطن  خارج  اىل  يغادر  أن  اهلل-  -رمحه 

»من اآلن فصاعًدا فأنا مطارد لالحتالل، وسوف أذيقهم العلقم بإذن اهلل«.

الشهيد عماد عقل
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مبعناها  اأُلخوة  حياة  املطاردين  إخوانه  مع  عقل  عماد  البطل  الشهيد  عاش 
احلقيقي، ومما يسجل للشهيد ما يرويه أحد اإلخوة اجملاهدين الذين عرفوه، 
إذ يقول: »يف أحد مكامنه كنت وأحد اإلخوة معه فقمنا نصلي، ففّضل البقاء 
يف حراستنا ثم صلى بعد ذلك؛ حتى ل نؤخذ على حني غرة، كان خالل ذلك 
يتحرك يف الغرفة جيئة وذهاًبا، وكأنه يفكر يف أمر يشغله، وصنع بعدها لنا 
إىل  أتثاقل  ل  حتى  اإلكثار  أريد  ل  قائاًل:  لقيمات  سوى  يتناول  فلم  الطعام 

األرض، فيشغلين ذلك عن مقارعة أعداء اهلل«1. 

تاريخ يستحق التوثيق 

هنا نؤرخ ألول عملية عسكرية  مت إطالق النار فيها على جنود الحتالل وكان 
ذلك بعد معاناة احلصول على السالح حيث متكن بعض املخلصني من شراء 
أول قطعة سالح من شخص بدوي وهي قطعة سالح من نوع كارلوستاف ثم مت 

توفري  قطعة سالح أخرى وهكذا....

لعملية  التخطيط  وجب  عماد  القائد  نظر  وجهة  من  العدة  اكتملت  وحني 
عسكرية يوجع بها الصهاينة، فبدأ التخطيط بعد رصد اهلدف ومراقبته وتوزيع 
األدوار وحتديد املشاركني يف هذه العملية، حيث مت توزيع عماد وآخر يف إطالق 
وبرفقتهم  الصنع  حملية  يدوية  قنابل  إلقاء  له  أوكلت  الثالث  والبطل  النار 

السائق احملرتف.

الشرطة  قائد  موكب  وهو  اهلدف  إىل  انطلقوا  مشاركني  أربعة  كانوا 
اإلسرائيلية يف قطاع غزة امليجر جنرال يوسي افين، وبالفعل بدأ الشتباك حيث 
متكَّن عماد من إطالق النار على سيارة قائد الشرطة يف حني توقف السالح مع 

http://islamstory.com -1
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القنابل، وكانت  الثالث  اجملاهد  ألقى  بينما  النار،  يطلق  اآلخر، ومل  اجملاهد 
املفاجأة أنها مل تنفجر غري أنهم أوقعوا إصابات حمققة يف سيارات املوكب بعد 
أن أصيبت بأربع وعشرين رصاصة، ودون أن يتمكنوا من الرد على مصدر النريان، 
وانسحب اجملاهدون بسالم من املنطقة دون أي إصابات، يف حني اعرتفت قوات 

الحتالل بإصابة امليجر يوسي افين بإصابة متوسطة ومعه آخرون.

رغم كل ما حدث من إشكاليات يف هذه العملية إل أنها كانت ناجحة، وكانت 
لالستمرار  للجميع  دافعا  وكانت  كثريا،  عماد  وجه  على  مرتسمة  الفرحة 
وعززت القناعة »أن أسطورة اجليش الذي ل يقهر« قد انتهت منذ خروج أول 

رصاصة من رشاش عماد.

تلو  واحدة  البطولية  العمليات  توالت 
قتل  اجملموعة  فاستهدفت  األخرى 
رجل املخابرات اإلسرائيلي الذي كان 
يعرف يف منطقة بيت لهيا بأنه تاجر 
ضابطا  كان  لكنه  ومواشي  خضار 
كبريا امسه ديفيد كوهني، ثم عملية 
مركز  يف  املراقبة  نقطة  استهداف 
عماد  الشهيد  ونفذها  جباليا  شرطة 

عقل وحده.

يف تاريخ 1992/5/22م انتقل إىل الضفة 
تشكيل جمموعات  وعمل على  الغربية 
الشهيد  اخربه   حني  هناك،  جهادية 
من  جمموعات  بوجود  اهلل  جاد  صالح 

الشهيد عماد عقل
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الشباب يف الضفة يتمنون انتقال جتربة العمل العسكري هلم يف الضفة وهم 
جاهزون للعمل، وبالفعل حترك عماد سريعًا إىل شطر الوطن بعد جتهيز هوية 
مزورة حيث متكن من اجتياز حاجز بيت حانون برفقة الشهيد صالح كمواطن 
دون أن يكون معه سالح ومبجرد وصوله للضفة الغربية ظهر أمام شباب الضفة 
لستطالع  يومًا   15 هناك  عماد  مكث  غزة  من  للدراسة  جاء  طالب  انه  على 
األوضاع ثم رجع لغزة بعد أن رأى األمور مشجعة هناك للعمل العسكري أكثر 

وبصورة أسهل وخاصة أن السالح متوافر هناك أكثر.

وبالفعل مت التفاق مع الشهيد صالح على نقل العمل إىل الضفة، وبعد أسبوع 
املسجد  ساحات  يف  مجيعا  والتقوا  احملتلة  الضفة  إىل  اجملموعة  كل  انتقلت 
األقصى املبارك، وقاموا باستئجار شقة يف منطقة العيزرية وتواصلوا مع الشيخ 

اجملاهد صاحل العاروري وبدأت رحلة املقاومة يف الضفة منذ تلك اللحظة.

وخاصة  الضفة،  يف  العمل  بداية  يف  اجملموعة  بها  وقعت  اليت  الصعوبات  رغم 
وحتقيق  املسرية،  إكمال  عن  البقية  يثِن  مل  ذلك  أن  إل  منها  جزء  اعتقال 
اهلدف الذي جاؤوا من أجله، فطلب عماد من معاونيه من شباب الضفة ترتيب 
مغارة مناسبة لتكون مقرًا للتدرب على السالح، وعندما مت ترتيب أمر املغارة، بدأ 
تدريب الشباب الذين مت فرزهم من بني صفوف نشطاء احلركة على السالح 
وتنظيمهم يف إطار كتائب الشهيد عز الدين القسام باسم )جمموعة شهداء 
األقصى(، وبهذه اجملموعة اجملاهدة، مضى الشهيد القائد يف ثبات وتفاعل رغم 
كثرة التبعات وجسامة التحديات ولسان حاله يصرخ لن أترك أحفاد القردة 
واخلنازير آمنني يعبثون ويفسدون، وإذا كان )عماد( قد توىل مسؤولية قيادة 
على  إشراف  من  املسؤولية  هذه  يتبع  وما  اخلليل،  مدينة  يف  القسام  كتائب 
جتنيد اجملاهدين وتدريبهم على استخدام الوسائل القتالية وإعدادهم للقيام 
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بعمليات ضد قوات الحتالل، إل أن ذلك مل حيل دون مشاركته يف العمليات 
العسكرية اجلريئة اليت نفذتها جمموعة شهداء األقصى ختطيطًا وتنفيذًا.

ضد  النوعية  العمليات  من  العديد  بتنفيذ  عماد  الشهيد  قام  الفرتة  تلك  يف 
قوات الحتالل يف مدينة اخلليل أبرزها عملية احلاووز واليت َقتل فيها جنديني 

اسرائيليني بالقرب من احلرم البراهيمي الشريف.

عاد من بقي من اجملموعة اليت رافقت عماد للضفة إىل غزة وبقي عماد لوحده 
يقود العمل اجلهادي من اخلليل، ونفذ عددًا من العمليات هناك. وكان -رمحه 
الزائد وكان جيب الستفادة من أخطائه ويتعلم  اهلل- يتميز حبذره وحرصه 

منها خاصة فيما يتعلق بضبط أعصابه والرتوي يف التفكري والتنفيذ.

بدأت اجملموعة اجلديدة تعمل حتت اسم جمموعة شهداء األقصى، ففي احلادي 
والعشرين من تشرين أول 1992م هامجت جمموعة الشهيد القائد باألسلحة 
األوتوماتيكية سيارة من نوع رينو 5 عسكرية كانت تسري على طريق الظاهرية 
باجتاه مدينة اخلليل مما أدى إىل إصابة كل من كان فيها إصابات خمتلفة. 
وبعد أربعة أيام فقط من تنفيذ هذه العملية البطولية نفذت اجملموعة نفسها 
من  بأنها  الحتالل  جيش  يف  الضباط  أحد  وصفها  عملية  وهي  ثانية  عملية 
أجرأ العمليات اليت استهدفت املواقع العسكرية الصهيونية. وقد اعرتف الناطق 

العسكري مبقتل ضابط يف هذه العملية.

أثار هذا النشاط امللحوظ خللية شهداء األقصى خماوف اجلانب اإلسرائيلي، 
بغية  العمالء  من  عشرات  وزرع  اخلليل  منطقة  يف  قواته  تعزيز  إىل  دفعه  مما 
الوصول إىل طرف خيط يقوده إىل هذا الشبح املرعب، وبعد محلة مسعورة من 
املالحقة والعتقال اليت طالت العشرات من أبناء محاس يف تلك املنطقة مت 
أما بقية األفراد فقد حلقوا بركب املطاردين.  أفراد اجملموعة،  اعتقال بعض 

الشهيد عماد عقل
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الحتالل  مع جيش  بالتعاون  الشاباك  أجراها جهاز  اليت  التحقيقات  أسفرت 
عن الكشف عن عالقة القائد عماد عقل مبجموعات اخلليل ودوره ضمن البناء 
اهليكلي والتنظيمي للجهاز العسكري يف حركة محاس بالضفة الغربية مما 

جعل إقامته صعبة للغاية.
إىل  العودة  رحلة  لتبدأ  الغربية  الضفة  انتهت يف  قد  القائد  هنا كانت مهمة 
مركز الدائرة، لذا غادر الشهيد مدينة اخلليل يف الثالث والعشرين من تشرين 
اجتياز كافة  استطاع عماد  والبطولة،  1992م متجها إىل قطاع اجملد  الثاني 
ودخل عرب  الحتالل  أقامها جيش  اليت  التفتيش  ونقاط  العسكرية  احلواجز 
بوابة حاجز إيرز الذي يربط القطاع باملناطق احملتلة عام 1948م متخفيًا يف زي 
مستوطن يهودي، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على جرأة وشجاعة منقطعة 

النظري ناهيك عن مقدرة فائقة على التأقلم وسرعة البديهة.
وما أن وصل إىل قطاع البطولة حتى بدأ فصل آخر يف معركة التحدي يرتسم 
خبيوط متشابكة معقدة. ليدخل العابر اجلديد دائرة الشبح األسطوري املقلق 
مما  وطأة  أخف  آنذاك  القطاع  يكن  ومل  الصهيونية،  الغدر  جنرالت  عرف  يف 
ليل  حولت  واملتتابعة  القاسية  القسام  فعمليات  الغربية،  الضفة  عليه  كانت 
احملتل إىل نهار وفرضت علية حالة من الستنفار الدائم. وبدأت همجيتة املقيتة 

تزداد بشاعة وجنونا1. 
محاس  جنرال  إىل  الوصول  يف  الصهيونية  املخابرات  أجهزة  فشلت  أن  بعد 
وتصفيته، جلأت إىل أسلوب آخر وهو املساومة، حيث إن رئيس الوزراء الصهيوني 
رابني اتصل بأهله وعرض عليهم أن خيرج عماد إىل مصر أو األردن بسالم، على 
أن يعود بعد ثالثة سنوات دون أن ُيقّدم إىل احملاكمة، فرّد بطل اإلسالم عماد 

عقل بقوله:»إن رابني ل يستطيع أن مينع شابًّا قرر أن ميوت«.

http://www.aqsaa.com/vb/archive/index.php/t-3987.html 1
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وهكذا أخذ عماد بندقيته ليكتب بها الرد العملي على عرض رابني، ففي ليلة 
اخلامس والعشرين من شهر نوفمرب عام 1992م، وعلى مدخل حي الشيخ رضوان 
يف غزة أردى برصاصه جنديا صهيونيا، وبعدها بشهر كان يربض أمام مفرق 
ويف  كبري،  ضابط  بينهم  اجلنود  من  ثالثة  ليصرع  غزة  مدينة  يف  الشجاعية 
نفس املفرق وبعد حوالي شهر استطاع أن يصيب اثنني من جنود الصهاينة، ويف 
شهر مارس كانت رصاصاته خترتق أجساد ثالثة من جنود الحتالل يف جباليا، 
يف  وذلك  هناك  عماد  كان  السودانية،  منطقة  عند  رضوان  الشيخ  غرب  ويف 
1993/3/20م ليصرع ثالثة من جنود الحتالل ثم قفز إىل حي الزيتون ليقتل 

ثالثة آخرين، وهكذا نفذ عماد خالل سنتني من املطاردة أكثر من 40 عملية، 
معهم  والتحقيق  العمالء  وخطف  واملستوطنني،  اجلنود  على  نار  إطالق  منها 

وقتل العديد منهم. 

اليت  العسكرية  وخربته  بديهته  وسرعة  حركته  خبفة  القائد  الشهيد  ُعرف 
الضفة  أخطر مطاردي  يعدونه  الصهاينة، وجعلتهم  العسكريني  القادة  أذهلت 
وقطاع غزة، حتى أطلقوا عليه اسم )املطارد ذي األرواح السبعة(، وذلك لتمكنه 
من اإلفالت من قبضة جيش الحتالل أكثر من سبع مرات، رغم وجود عشرات 
والضباط  اجلنود  لدى  الشهيد  ووجود صورة  الطرقات  العسكرية يف  احلواجز 

الصهاينة. 

الشهيد عماد عقل
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إنجازات عظيمة في أرقام 

خسائر العدو البشرية )حسب مصادر العدو( يف العمليات اليت شارك الشهيد فيها.  

  1992/4/5م -الشيخ عجلني - غزة حتطيم سيارة خمابرات وإصابة ركابها.
  1992/10/21م - منطقة احلاووز - اخلليل أربعة جرحى بينهم ضابطة.

  1992/10/25م - موقـع عسكري – اخلليل مقتل جندي وجرح آخر.
  1992/11/25م - الشيخ رضوان - غزة مقتل جندي.

  1992/12/7م - طريق الشجاعية بيت لهيا ثالثة قتلى بينهم ضابط.
  1993/2/12م - مفرتق الشجاعية - غزة جرحيان.

  1993/3/12م - الطريق الشرقي للشجاعية-غزة أربعة جرحى.
  1993/3/20م - مقربة الشهداء - جباليا ثالثة قتلى وأربعة جرحى.
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  1993/5/28م - غرب الشيخ رضوان - غزة سبع إصابات.
  1993/5/30م - حي قرقش )املشاهـرة(.

  1993/9/12م - حي الزيتون - غزة ثالثة قتلى.
  1993/10/19م بيت لهيا جرحيان.

الخاتمة المباركة: الشهادة

قال الفضيل بن زياد:مسعت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل – وقد ُذكر له أمر جهاد 
العدو – فجعل يبكي ويقول: )ما من أعمال الرب أفضل منه فليس بعد لقاء العدو 
شيء. ومباشرة العدو بنفسه أفضل األعمال، والذين يقاتلون العدو هم الذين 
آمنون وهم  الناس  ؟  أفضل منه  يدافعون عن اإلسالم وعن حرميهم فأي عمل 

خائفون، قد بذلوا مهج أنفسهم(.

وتلك هي خالصة املعنى، إذ الناس يف أمنهم واجملاهدون يبذلون أعمارهم كي 
تظل البوابات مغلقة يف وجه التتار اجلدد، يصفدونها بسالسل السعي ويرابطون 
تلكؤ،  دون  يقبلون  املغول،  جحافل  جتتاحها  ل  حتى  كلها  األمة  ثغور  على 
ويقفون بصمود يصد عن األمة كلها فيح التتار، يسكبون دمهم طوفانا يغرقون 

به اجلحافل الظاملة، ثم يبقون مسكهم بيننا عبريا يهدينا إىل مواطن النعيم.

كان يوم األربعاء املوافق 1993/11/24م، هو توقيت اللقاء باخلامتة املباركة 
الشهادة،  كان الشهيد يف بيت خنساء فلسطني أم نضال فرحات يتناول إفطاره 
حيث كان صائما مع بعض رفاقه يف حي الشجاعية، شعر الشهيد البطل بأن 
بيت )أم نضال فرحات( حماصر من قبل قوات كبرية من اجليش وحرس احلدود 
مل يشهد هلا سكان الشجاعية مثياًل من قبل، حيث قدرت بأكثر من )60( سيارة 
عسكرية من خمتلف األنواع واألحجام، إضافة لسيارة إسعاف عسكرية وسيارة 

الشهيد عماد عقل
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وطائرة  املتفجرات  خلرباء 
املكان  فوق  حلقــــت  مروحية 
من  كبري  عدد  جانب  إىل 
اخلاصة،  الوحدات  سيارات 
العسكري  احلصار  ومشل 
من  املئات  فيه  شارك  الذي 
من  وعدد  الصهاينة  اجلنود 
بقيــــادة  الستخبارات  ضباط 
املنطقة اجلنوبية كافة  قائد 
من  الشرقية  املنطقة  أحناء 
حي الشجاعية ومنطقة سوق 
اجلمعة واعتلى العشــــرات من 
املنازل  أسطح  اجلنود  هؤلء 
الذي حتصن  باملنزل  احمليطة 

فيه الشهيد القائـــــد.
هذه اللحظات من تاريخ املقاومة بل من تاريخ األمة ألن تاريخ عماد هو تارخينا 
مجيعا، تصفها لنا أم نضال فرحات »خنساء فلسطني« قائلة:»جاء عماد إىل 
املنزل قبل املغرب بساعة لكي يأخذ غرضا من الغرفة اخلاصة به واجملاهدين 
على أن تأتي السيارة لتقله بعد ساعة، وجلس مع أبنائي كعادته، ودخلت سلمت 
عليه وسألته عن أحواله -فإذا بي أرى نورا يشع من وجهه مل أره من قبل-وعلمت 
وأخذوا  فجلس  عندنا  اإلفطار  بعد  إل  اخلروج  عليه  فأبينا  صائم  أنه  حينها 

يتبادلون احلديث«.

وأشارت هنا إىل أن أبناءها أخذوا حيدثونه عن الشهادة وكأنهم على علم بأنه 
سيلقى اهلل بعد حلظات، موضحة أن ابنها مؤمن قال لعماد يف تلك اللحظات: 
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وقام  بالكلمات  فتأثر عماد  استشهدت،  وقد  الليلة  رأيتك  إنين  يا عماد  »واهلل 
ووقف بزاوية الغرفة ودعا دعاًء طوياًل وبعدها أخذ ينظر يف كل زاوية من زوايا 
الغرفة اليت كان جيلس فيها واجملاهدين ويتذكر األسرى منهم والشهداء. 
وبعدها أتيت بالطعام وأفطر وأثناء ذلك وقبل استشهاده بلحظات قال له نضال 

ممازحًا: متى ستستشهد يا عماد وأمحل جسدك وهو خمردق بالرصاص؟«.
وتابعت أم نضال:»بعدما انتهى من تناول طعام اإلفطار أراد مغادرة املنزل، فقلت 
له: اشرب الشاي ومن ثم اخرج وكنت حينها أرتدي مالبس الصالة وصليت املغرب 
وما أن سلمت من الصالة حتى كان صوت املكان يبعث على وجود شيء، فنظر 
املنزل من  الوحدات اخلاصة وجيش كامل حماصرًا  النافذة ليجد  نضال من 
مجيع اجلهات، حيث إننا حاولنا أن خنرجه من الباب اخللفي فوجدناهم عنده 
وحاولنا أن نذهب به إىل الغرفة املختصة )اخلندق( وإذا باجلنود بالقرب منها، 
وأخذنا نسعى إىل وسيلة إلنقاذ عماد، ماذا نفعل وأين نذهب بك يا عماد؟، وتشري 
هناك إىل أنه يف تلك اللحظة مل أفكر يف أحد من أبنائي سوى احلفاظ على حياة 

عماد -رمحه اهلل- وحينها أحسست األرض وكأنها ضاقت علينا مبا رحبت«.
وتكمل ام نضال: »لقد كان املوقف صعبًا جدًا، فبعد استنفاذ كل الوسائل جاء 
نضال وقال لعماد ليس لك إل الشهادة، فاحتضنوا بعضهم وأوصى نضال بأن 
يبلغ الشباب بسداد الدين عنه، وصلى ركعتني يف صالة البيت ودعا ومن ثم خرج 
إىل أعلى املنزل، فخرجت وبناتي خلفه وأخذنا نكرب، فودع أولدي ودعا دعاء ونظر 
إلينا وكرب ونزل عن سور املنزل وهو يكرب وكان هناك اثنان من العمالء فأطلق 
عليهم النار من مسدس عيار 14 ملم كان حبوزته فأصابتهم واجلنود، وما أن 
رآه جنود الحتالل حتى قاموا بإطالق النار الكثيف باجتاهه وظننا حينها أنه 
استشهد ولكنه رغم ذلك زحف حتى شجرة الزيتون خلف املنزل فرآه جمموعة 
أخرى من جنود الحتالل فأفرغوا كل ما يف خمازنهم النارية احلاقدة يف جسده 

حتى سقط شهيدا بعد معركة استمرت قرابة اخلمس ساعات. 

الشهيد عماد عقل
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  أصابت إحدى القذائف املضادة للدروع الشهيد، حيث كانت اإلصابة مباشرة يف 
منطقة الرأس اليت تناثرت إىل عدة قطع لدرجة أن اجلزء العلوي من رأسه قد 
أزيل، ومالمح وجهه  مل تعد تظهر طبقًا ملا رواه الشاب نضال فرحات )24 عامًا( 
الذي قام بنقل جسد الشهيد خارج املنزل، ويقول شاهد حضر دفنه:»وجدنا يف 

جسمه 70 طلقة وعدة طعنات بالسكاكني«.

هنيئا لك مقاما يشتهيه كل مؤمن، هنيئا لك مقاما يبلغ بك صحبة النبيني، 
هنيئا لك حياتك ومماتك فقد كانت كلها هلل، وكفاك بذلك شرفًا وعزًا.
ولقد مكن اهلل جملاهدي القسام بقيادة الشهيد القائد عوض سلمي )تلميذ عماد( 
من النتقام لدماء عماد وبسالحه الشخصي من قتل الكولونيل الصهيوني مئري 

مينز املسئول املباشر عن استشهاد عماد رمحه اهلل.

لقد متكن الشهيد عماد عقل وحده من قتل اثين عشر جنديًا صهيونيًا خالل 
العمليات اليت خاضها ضدهم وجعلت اهلالك رابني يقول:ليتين أقوم من نومي 
ألجد قطاع غزة )عرين البطل عماد( قد ابتلعه البحر، بل إنه اضطر للذهاب 
بنفسه إىل أهل عماد ليساومهم على خروج عماد من فلسطني بسالم يف رحلة 
نفي ملدة ثالثة أعوام، فما كان من عماد إل أن قال قولته املشهورة: »ماذا تريد 

 .:.:. اهلُل  َفــاحَلــاِفــُظ  ــي  ــَزِع جَتْ ــــاُه ل  ُأمَّ
 .:.:. َفاْبَتِهِجي  احَلــقِّ  َطِريُق  َهــَذا  ــاُه  ُأمَّ
ْيَطاُن َيْعِرُضَها .:.:.  َهِزْئُت باأَلْرِض والشَّ
َعِشْقُت َمْوِكَب ُرْسِل اهلِل َفاْنَطَلَقْت .:.:. 
ــِه .:.:.  ـــاُه َبــاَيــْعــُت َربِّـــي َواْعــَتــَصــْمــُت ِب ُأمَّ
ــوُت ِبـــِه .:.:.  ــ ــي َقـــْد َأُم ــ ــــاُه َذِلـــَك َدْرِب ُأمَّ
َتِسًبا .:.:.  َزِعي ِلَفًتى ِإْن َماَت حُمْ ل جَتْ

ــاُه ــ َنـ ــرَبْ ــ ِإنَّـــــــا َســـَلـــْكـــنـــا َطـــِريـــًقـــا قـــد َخـ
ـــــِن ُدْنـــــَيـــــاُه ــٍم َبــــــــاَع ِلـــــلـــــرَّمْحَ ــ ــِلـ ــ ــْسـ ــ ـ مِبُ
ُه لِّ َحـــــــالَّ يـــــِق الــــــــــذُّ ِبـــــرَبِ َزْيــــِفــــَهــــا  يف 
ُرْؤَيـــــــــــاُه آَفــــــــــاِق  ُم يف  ــــــــــــوَّ ُروِحــــــــــي حَتَ
ــْولُه ــ َل اخَلــــرْيِ  َدْرَب  َأْعـــــِرُف  َمـــا ُكــْنــُت 
ــاُه ــ ــَن ــ ــِرْب ــ َش إْن  َكـــــــْأٌس  َيـــــُســـــوُؤِك  َفــــال 
ــــاُه ــــنَّ مَتَ َمــــا  ـــــــى  َأمْسَ اهلِل  يف  ــْوُت  ــ ــامْلَــ ــ ــ َف
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يا رابني أن تفعل، هل تقدر أن متنع شابًا يريد املوت يف سبيل اهلل؟ سأبقى يف 
فلسطني حتى أنال الشهادة وأدخل اجلنة«.

وهو القائل »سنحاربهم )جنود الحتالل( كما حنارب الشيطان وسيكون زادنا 
باب  يغلق  أن  هيهات  احلياة،  حب  وليس  اهلل  سبيل  يف  املوت  حب  املعركة  يف 
اجلهاد فهو عبادة، اجلهاد هو كالصالة لنا نأكل ونشرب وجناهد«. وهلذا مل 
يكن غريبًا أن يقول عنه والده:»إنين فخور به وكفاني شرفًا أن أكون والده«. 

و مازالت كتائب عز الدين القسام ترابط على وعد النيب  ] )ل تزال طائفة 
وتصبح  األمة  بقية  تستيقظ  حتى  مسلم،  رواه  احلق(.  على  قائمة  أميت  من 
يتنزل  أن  تستحق  ما متلك حتى  وتقدم كل  عنه،  حياد  ل  اليقظة سلوكا 
املؤمنة مل  بنية األمة  النصر ألن  )يبطئ  أنه قد  النصر، واحلقيقة  عليها وعد 
تنضج بعد، ومل يتم بعُد متامها، ومل حتشد بعد طاقاتها، ومل تتحفز كل خلية 
النصر  نالت  فلو  واستعدادات.  قوى  من  فيها  املذخور  أقصى  لتعرف  وتتجمع 
حينئذ لفقدته وشيكًا لعدم قدرتها على محايته طوياًل! قد يبطئ النصر حتى 
ما متلكه من رصيد، فال  وآخر  قوة،  ما يف طوقها من  آخر  املؤمنة  األمة  تبذل 
تستبقي عزيزًا ول غاليًا، إل وتبذله هينًا رخيصًا يف سبيل اهلل. قد يبطئ النصر 
حتى جترب األمة املؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند 
من اهلل ل تكفل النصر. إمنا يتنزل النصر من عند اهلل عندما تبذل آخر ما يف 
طوقها ثم تكل األمر بعدها إىل اهلل. قد يبطئ النصر لتزيد األمة املؤمنة صلتها 
باهلل، وهي تعاني وتتأمل وتبذل، ول جتد هلا سندًا إل اهلل، ول متوجهًا إل إليه 

وحده يف الضراء(.

تقبل اهلل الشهداء وجعل سعيهم ودمهم 
يقظة ألمة آن آوان قيامتها

الشهيد عماد عقل
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 يحيى عيـاش
1966م - 1996م

على الكريم أن يختار الميتة التي 
فنهاية  بها؛  اهلل  يلقى  أن  يجب 
بّد أن تأتي ما دام قدر  اإلنسان ال 

اهلل قد نفذ.
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ما أن أذاع تلفزيون العدو نبأ الغتيال حتى اهتزت 
شعور  وسرى  قشعريرة  ودبت  أرجائها  بكل  فلسطني 
حزين، وحاولت القلوب الفزعة أن تكذب أو تشكك، 
محاس  أعلنت  حني  احلناجر  يف  الكلمات  واهتزت 
قلبه،  نبضات  وسكنت  العاشق،  الفتى  عقل  توقف 
طوفان  كاد  حتى  فلسطني  يف  شيء  كل  فبكى 
الدمع أن يغرق شوارع غزة وحارات نابلس وطولكرم 
على  ثقياًل  الباكية  اجلمعة  ليل  ومرَّ  واخلليل. 
يف  األمواج  سكنت  بينما  والناس  والوديان  اجلبال 
عن  الباحثون  تراكض  الصباح  ويف  حزين،  انتظاٍر 
وطن حنو )رافات(1، يعانقون جدران منزل املهندس 
متوعدين بالثأر ومؤمنني على دعاء أم حييى »قليب 
أنهم  لو  أولئك  متنى  وكم  عليك«.  راضني  وربي 
أو  وجهه  مشاهدة  األقل  على  أو  بتشييعه  تشرفوا 
وكيف  يضرب  كيف  فيتعلمون  كفه،  مالمسة 
وصار  حييى،  صار  كله  الشعب  احلياة.  لنا  يصنع 
أبت  واإلجناز  الشهادة  فعظمة  كله،  الشعب  حييى 
أن يكون املهندس ابن )رافات( وحدها ول ابن محاس 
دون غريها، فكما كان عمله وحياته لكل فلسطني 
كل  ليمأل  استشهاده  جاء  لنهرها  حبرها  من 

1- رافات، قرية الشهيد حييى عياش ومسقط رأسه يف الضفة الغربية )، والزاوية(، 
)وبديا(.......
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سطوًعا  كالربق  متاما  والرجاء،  باألمل  فلسطني 
ليست انطفاءته إل ميالدًا للحياة.1

يرتج القلم وتتوارى احلروف خجال وتتصاغر الكلمات 
يف حضرة القادة الشهداء، لكن اجلرح النازف حيفز 
القلم للكتابة عن روح مباركة نقشت بدمها سطوًرا 
وتعلن  أبديتها  األقدار  تدرك  معاني  فيها  قدسية، 

السماء خلودها األزلي.

    http://www.alqassam.ps -1

الشهيد يحيى عيـاش
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أواًل: البطاقة التعريفية

يقال إن لكل امرئ من امسه نصيبًا وحييى كتب حياته بلغة تليق بالشموس 
وتلك  وعياش  له،  انتهاء  ل  امتداد  امسه  يف  احلياة  حيث  »حييى«  والنجوم! 

صيغة مبالغة أهدته إياها األقدار ليكتمل له املعنى اكتمال! 

ومن مجيل أسرار القدر أن أباه حني ولد له هذا الطفل البكر يف 6 مارس/آذار 
عام 1966م أمساه حييى تيمًنا بنيب اهلل حييى بن زكريا عليهما السالم، الذي 
مساه اهلل حييى لعلمه )تبارك وتعاىل( بأنه سيقضي شهيًدا وذلك معنى السم 
والد حييى عياش  اهلل  أهلم  ثم  فيها!  للموت  مكان  الشهادة حياة ل  إذ  املبارك 
يف  ويسجل  املباركة  اخلطى  على  ليبقى  األنبياء  شهيد  باسم  املولود  تسمية 

ديوان األحياء اخلالدين! 

والدته  تقول  حيث  شبابه  ويف  صغره  ويف  ولدته  يف  معجزة  كان  الطفل  هذا 
حني وضعته يف قرية )رافات(: »كانت ولدته سهلة رغم أنه كان املولود البكر، 
إذ مل يكن هناك أي أمل أثناء ولدته؛ ألنه ولد صغري احلجم. فقد كان وزنه 
عند ولدته كيلو غراًما ونصف فقط. وكل من رآه أثناء ولدته مل يكن يتصور 
بأن هذا الطفل سيعيش ويكرب ويصبح رجاًل«. ثم سيصبح أسطورة فلسطني 

ومعجزتها املباركة!

أبيه  بثياب  بقوة  األربعة يوم كان يتشبث  أعوامه  الطفل غًضا يرفل يف  كان 
إليه تكراًرا ومراًرا طالًبا منه السماح له مبصاحبته إىل املسجد ألداء  ويتوجه 
لكي  أباه من مالبسه  ويشد  بغرابة عجيبة  بالطلب  ُيِلح  الطفل  الصالة، كان 
يأخذه معه، فيستجيب األب لتوسل الصغري وحيمله وهو ل زال بعيًدا عن زمن 
رق املستمر من يد الطفل على قلب أبيه كان ل يدع له  التكليف، إل أن هذا الطَّ

فرصة لختاذ قرار خمتلف.
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 بدأ الوالد باصطحاب حييى إىل املسجد القديم يف القرية، وهو قريب من بيته 
صيب  هذا  بقوهلم:   عنها  أعلنوا  اليت  استغرابهم  وشدة  احلضور  دهشة  وسط 

صغري، ول يتقن الوضوء فكيف يتقن فرائض الصالة وسننها؟

احملراب،  عامل  يف  يكرب  وهو  الطفل  يالحظون  املصلون  بدأ  التعجب  هذا  ومع 
اخلري  نواميس  جتتمع  حيث  باملسجد  قلبه  ويعلق  حسًنا،  نباًتا  اهلل  وينبته 
ومالئكة اهلل، وقد شهد له رواد املسجد بأن: »حييى كان من الشباب احملافظني 
على صالة اجلماعة، وكان حيب أن يصلي يف الصف األول. وكان جيلس يف 

اجلهة الغربية للمسجد ليقرأ القرآن«. 

كانت تلك أوىل إرهاصات الصطفاء وبواكري اخلري، إذ شرح اهلل صدر الطفل 
للمسجد وأنبته فيه نباًتا حسًنا وجعل له مياًل وتعلًقا بالقرآن وصحبة اخلري. 
فأضحى حليف حمراب، وأليف تقوى، وفارس ميدان، وبطل جهاد، تظلله آيات 

كرمية نقشها يف قلبه وحفظها عقله.

ثانيًا: األلق المبكر

)ثْق أن لك قوة مدخرة(. قانون جوهري كتبه الشيخ علي الطنطاوي -رمحه 
اهلل- مبعنى أن الشباب ميتلكون إمكانيات عالية، وطاقة مميزة وذكاء خالًقا، 
إىل  الشباب  غالب هؤلء  وينتهي  استثمار،  ول  تفعيل  دون  غالبه ميضي  ولكن 
حياة اعتيادية روتينية ل تصنع أثًرا يف تاريخ أمتنا ول مستقبلها املنشود؛ لذا 
تبدو صناعة الرواحل الفاعلة اليوم هي املهمة األخطر لكل إصالح منشود وتغيري 

حقيقي، وكلما كان الغرس مبكًرا آتى مثاًرا أطول عمًرا وأقوى حضوًرا!

لقد كان »حييى عياش« تلك القوة املدخورة والطاقة العقلية اجلبارة اليت برزت 
مبكًرا، وتفجرت يف أحضان املقاومة العظيمة، فكان إضافة نوعية متألًقا يف بذله 

الشهيد يحيى عيـاش
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وعطائه بال حدود، فقد كان حييى يف صغره معروًفا بذكائه احلاد،وحفظه 
الدقيق، حيث بدأ حفظ القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره يف السادسِة من عمره، 
وعلى الرغم من الصمت واخلجل واهلدوء الذي متيز به حييى يف بلوغه، إل أن 
اتقاد الذكاء فيه كان شعلة ل ميكن للعني أن ختطئها. فلقد دخل املدرسة 
البتدائية يف قريته عند بلوغه السادسة من عمره، وبرز بذكائه الذي لفت إليه 
املقررة للصف األول، بل  الدروس  أنه مل يكن يكتفي حبفظ  إذ  أنظار معلميه، 

كان حيفظ دروس الصف الثاني أيًضا.

مرحلتني  كل  تكون  حبيث  جممعة  القرية  مدرسة  يف  الصفوف  كانت  فقد 
دراسيتني يف غرفة واحدة نظًرا حملدودية عدد الغرف الدراسية يف املدرسة. وعليه 
فقد التقطت أذنا حييى املعلومات والدروس اليت كان املعلم يشرحها للصف 
الثاني حتى إنه حفظ دروس القراءة يف كتاب الصف الثاني من قراءة التالميذ 

أمامه يف احلصص.

وكان معروًفا بتفوقه يف الدراسة خصوًصا يف مادة الرياضيات، لدرجة أنه كان 
متقدًما على صفه سنة وأحياًنا سنتني يف مادة الرياضيات. لقد رافق التفوق 
شهادة  على  وحصوله  الثانوية  املرحلة  إنهائه  وحتى  األول  الصف  منذ  حييى 
)التوجيهي( اليت نال فيها املرتبة األوىل دائًما خالل دراسته لثنيت عشرة سنة 

يف رافات والزاوية وبديا.

كان حييى قد انتقل إىل مدرسة الزاوية اإلعدادية بعد إنهائه الصف السادس 
البتدائي يف مدرسة رافات نظًرا لكون مدرسة قريته ل تستوعب أكثر من هذه 
انتقل  ثم  الزاوية،  مدرسة  يف  ثانوي  واألول  اإلعدادية  املرحلة  فدرس  املرحلة، 
بعد ذلك إىل قرية بديا حيث درس الثاني والثالث الثانوي )الفرع العلمي( يف 
مدرسة بديا الثانوية، وحصل على شهادة الدراسة الثانوية عام 1984م مبعدل 

92.8 % وحصل على معدل 95 % يف الرياضيات ومعدل 95 % يف الفيزياء.
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ويروي والده عن مستوى ذكاء حييى الصغري فيقول: »كتب معلم الرياضيات 
بالصف األول الثانوي يف مدرسة الزاوية اإلعدادية مسألة على السبورة، وقال 
طالب  وجلس  أحد،  جيبه  فلم  املسألة؟  هذه  حيل  أن  يستطيع  من  للتالميذ: 
الصف عاجزين عن حلها، فجن جنون املعلم من ضعف التالميذ يف هذا الصف، 
فذهب يشتكي إىل مدير املدرسة، وقدًرا كان هناك املعلم الذي يدرس الصف 
األول اإلعدادي الذي كان فيه حييى موجودًا، فقال: أنا مستعد أن أحضر لكما 
طالًبا من الصف األول اإلعدادي ليحل املسألة. وفعاًل، أحضر حييى ثم توجه 
اجلميع إىل الصف األول الثانوي، وبالفعل، قام حييى حبل املسألة وسط دهشة 
املدير واملعلمني والتالميذ«. وعلى أثر هذه احلادثة، بعث مدير مدرسة الزاوية 
اإلعدادية رسالة تقدير واحرتام إىل والد الطالب حييى عياش، يهنئه فيها على 
نهاية رسالته:  املدير يف  وقال  الرفيعة،  الذكي، صاحب األخالق  الشاب  ذلك 

»إنين أتوقع أن يكون هلذا الفتى شأن عظيم يف حياته املستقبلية«.

وتألق  العظيمة،  املقاومة  التقطته أحضان  نابًغا  لقد كان حييى عياش شاًبا 
قدر  وهذا  األصدقاء،  قبل  األعداء  هلا  شهد  وأسطورة  تنطفئ  ل  مشًسا  فيها 
كريم ساقته العناية اإلهلية هلذه العقلية الفذة اليت انهمرت يف أفعاهلا مثل 

شالل من األعمال املدهشة العظيمة.

ثالثًا: معالم الخارطة النفسية 

اإلنسان أحاسيس تنبض بها روح ل يدري أحد كيف يعثر عليها؟ ولكننا نلمح 
من  النهايات  ونكتشف  خمتلفة،  غايات  إىل  وتوقها  أشواقها  عرب  الروح  معامل 
نبض البدايات، ومن صدى اخلطوات نتعرف على طبيعة املكنون يف كل سائر! 
إنساًنا ميتلك خارطة نفسية، نقطة السويداء فيها  ولقد كان حييى عياش 
غاية عليا هي العيش هلدف سام بلغ به الثريا وجاوزها! كانت حياة عياش دائرة 

الشهيد يحيى عيـاش
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ارتكازها تقف على رغبة عارمة يف بلوغ هدف جليل، تطهري  من السعي نقطة 
متكاماًل  مشروًعا  اهلندسية  وأقالمه  مبسطرته  يرسم  حييى  وكان  املقدسات، 
مينحه شهادة خترج من طراز مساوي رفيع. كانت اهلندسة يف عقله تتشكل ثم 
تستقر يف قلبه وسيلة لغاية عظيمة، وكان الذكاء يتدفق يف عينيه وهو يرسم 
أحالمه  لتحقيق  سبياًل  اهلندسة  من  وجيعل  الذكي،  املهندس  بدقة  أهدافه 

وآماله وطموحات هذا الدين.

لذا حني غادر حييى الضفة الغربية متوجًها إىل عمان لفحص إمكانية الدراسة 
عاد مسرًعا لقريته رغم أن إعالن أمساء املقبولني تضمن قبول حييى يف كلية 

العلوم باجلامعة األردنية وكلية اهلندسة جبامعة الريموك.

وعبًثا حاول الوالد يف تلك الفرتة إقناع ابنه باملوافقة على الدراسة يف جامعة 
هذا  رفض  حييى  لكن  املرتتبة،  املالية  املصاريف  إىل  اللتفات  وعدم  الريموك، 
العرض رفًضا قاطًعا، وأصر على اللتحاق جبامعة بريزيت وهي جامعة خاصة، 
الغربية وقطاع غزة، وبهذا يكون حييى وضع  الضفة  أهم جامعات  وتعترب من 

قدمه على أوىل عتبات احللم!

يصفه الصحفي فايد أبو مشالة الذي عاصر الشهيد عن قرب أثناء فرتة الدراسة 
يف جامعة بريزيت  بقوله: »صورته يف الذاكرة مشرقة وبراقة، وتدور يف خميليت 
وحركته  هيئته  يف  مميز  خاصة،  جاذبية  له  ولطيف،  ودود  شاب  صورة  دائًما 
صوته،  تسمع  بصعوبة  فإنك  حتدث  إذا  احلياء،  شديد  لكونه  النظر  ويلفت 
ويتضايق  بالقبيح  ويتأثر  له،  ويفرح  باحلسن  يتأثر  املشاعر،  وحساس  خلوق 
وأتذكر  وإخالصه،  إميانه  شدة  من  كثرًيا  أعجب  كنت  أنين  وأذكر  منه. 
مقولة )األتقياء األخفياء( الذين إذا حضروا مل يعرفوا؟ وإذا غابوا مل يفتقدوا، 
وحقيقة هو كان منهم، فقد كان يشارك يف كل شيء ول يربز يف أي شيء.. 
وكان يتفاعل مع األحداث بشكل قوي دون أن يصدر عن تفاعله أي ضجيج أو 
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صخب، فالضوضاء والصخب واجملد العابر ليس طموًحا ليحيى عياش، فعينه 
كانت ترنو إىل ما هو أعز وأغلى«.

 2 يوم  وحتديًدا  اإلسالمية  الكتلة  مع  حييى  عالقة  بدأت  اجلامعة  أجواء  يف 
أكتوبر -تشرين أول عام 1984م.  إذ جرت العادة عند الكتلة اإلسالمية أن تقيم 
حفل تعارف يضم الطلبة من أبناء الكتلة، ومجيع الطلبة اجلدد الذين يلبون 

الدعوة ويظهرون موافقة مبدئية على النضمام إىل صفوف الكتلة.
يف هذا اللقاء، الذي عقد يف مسجد بريزيت القريب من احلرم اجلامعي القديم 
التعارف بني الطالب القدامى واجلدد، وعرف الشهيد وقتها بنفسه قائاًل:  مت 
عبارة  وكانت  هندسة«.  أوىل  -سنة  رافات  من  عياش  حييى  اهلل  يف  »أخوكم 
وأثبتت  اإلسالمية،  الكتلة  أبناء  كل  بني  احملبة  عنوان  هي  اهلل(  يف  )أخوكم 

األيام حقا أنهم مجيًعا إخوة يف اهلل.
تعترب هذه احملطة من أهم احملطات يف حياة الشهيد القائد حييى عياش، إن مل 
تكن األهم، باعتبار أن الكتلة اإلسالمية يف جامعة بري زيت واليت عاش فيها ما 
يزيد عن مخس سنوات شكلت حمضنًا ومدرسة قامت بصقل شخصية املهندس 

ووجهتها حنو املسار الذي عرفت به شخصية الشهيد.
وشارك املهندس إخوانه يف كافة املواقع ومراحل الصراع والحتكاكات املباشرة 
سواء كانت مع سلطات الحتالل وحتى مع الكتل الطالبية املنافسة. وحققت 
الكتلة بروزًا وحضورًا سياسيًا فاعاًل، وغدت جتمعًا طالبيًا له وزنه ومكانته يف 
العمل الطالبي داخل اجلامعة، مل يتخلف يومًا عن أي اجتماع للكتلة أو نشاط 

أو مسرية داخل اجلامعة. 

وقد شارك حييى بتنظيم الكتلة اإلسالمية مظاهرة طالبية عارمة يوم 5 ديسمرب 
بني  عنيفة  مواجهات  إىل  حتولت  أن  لبثت  ما  1986م  عام  من  أول  -كانون 
الطالب وقوات الحتالل الصهيوني أسفرت عن استشهاد اثنني من شباب الكتلة 
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اإلسالمية، وتركت هذه املواجهات آثارها البالغة على املهندس الذي شاهد أخاه 
وزميله جواد يسقط بالقرب منه إثر إصابته بوابل من نريان جنود العدو. 

إن القراءة اهلادئة يف سرية الشهيد القائد حييى عياش لتربز عدة معامل بينة يف 

شخصيته وروحه وسلوكه ولعل أهم هذه املعامل هي: 

المعلم األول: اإلخالص المضيء: 

ورَّثه اهلل حسن معاملة  باطنه  اجتهد يف  مْن  أن   « الصاحل:  السلف  قال علماء 
ن معاملته يف ظاهره مع جهد يف إصالح باطنه ورثه اهلل اهلداية  ظاهره، ومن حسَّ

هَ لَمَعَ الْمُحْسِنِنيَ{              إليه(، لقوله تعاىل:}وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَِإنَّ اللَّ
]العنكبوت: 69[ وهذا يعين ضرورة تدقيق اإلنسان يف ظاهره ومعامالته، وقد قيل: )ل 

يصلح عبد إل أصلح اهلل بصالحه سواه، ول يفسد عبد إل أفسد اهلل بفساده غريه(.

فإن فعل العبد ذلك وضع له القبول يف األرض ومعنى القبول؛ أن يقع النداء 
مبحبِته، فتقبله مجيُع البواطن؛ لذا قال السلف الصاحل: »أيها املقبول هنيًئا 
العبد  من  سعي  دون  قبول  يكون  ول  مصيبتك«..  اهلل  جرب  املردود  أيها  لك، 

وشدة إخالص وسر بينه وبني اهلل.

ولقد ُعِرَف حييى عياش )تقبله اهلل يف عليني( بصفات من الصالح مع حرص 
عجيب على اخلفاء والبعد عن األضواء. ورأى الناس القبول له يف احلياة ويف 
املمات، فقد ذكر رئيس الكتلة اإلسالمية باجلامعة انطباعاته عن حييى بنقاط 

حمددة وعبارات نقتبس منها التالي: 

»شاب بسيط ومتواضع، متيز ببساطة ما يرتديه من ثياب وأحذية. وهو شاب ورع 
وتقي، حرص على عدم البقاء يف اجلامعة يف أيام العطل األسبوعية حتى يبتعد 
عن الفساد. ومل ُيعرف أنه شكا من أحد أو انتقد أحًدا، أو أن أحًدا غضب منه، 
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فقد أحبَّ زمالءه وأساتذته واحرتمهم، وكانت معاملته مع اجلميع حسنة للغاية 
وبالتالي احرتمه الناس وأحبوه. وعلى الرغم أنه كان من أنشط الشباب يف كلية 

اهلندسة، إل أنه كان حريًصا على البتعاد عن األضواء، ويتشدد يف ذلك«.

وسبحان من يطلع على خائنة األعني وما ختفي الصدور فيكافئ عباده على قدر 
حظهم من مراقبته وتقواه واإلخالص إليه. هلل در اإلمام الشافعي القائل:   

قد مات قوٌم وما ماتْت مكارُمُهم         وعاش قوٌم وهْم يف الناس أمواُت  
وصدق ابن عطاء السكندري حني قال: األعمال: صور قائمة، وأرواحها: وجود سر 

اإلخالص فيها.

المعلم الثاني: العمل الجاد: 

بالدموع؛  يزرعون  »الذين  بأن  وموقًنا  اهلادئ  بالعمل  مسكوًنا  حييى  كان 
حيصدون بالبتهاج!« 

مل تكن قضية الشهرة تعنيه ألن الشاب الذكي كان يبحث عن موطئ قدم له يف 
مسو ل علو بعده، ويف مقام ل تدانيه منزلة، وكان يعلم أن الذين يبذرون قمح 
السماء  موائد  تعرفه  فثمة خبز  واملغارب،  املشارق  أغصانهم يف  تورق  أرواحهم؛ 
ل تصنعه إل أيادي العظماء، فمْن ترتيل السواقي الصابرة يف الصمت تعجن 

أرغفة الزمن اآلتي!

مارس  شهر  يف  بريزيت  جامعة  من  كهربائًيا  مهندًسا  عياش  حييى  خترج 
الدراسة  أنه قضى مثانية أعوام على مقاعد  -آذار من عام 1993م، وهذا يعين 
اجلامعية، ويعود السبب يف ذلك إىل اإلضرابات واإلغالقات املستمرة جلامعة 
تعتربها سلطات الحتالل »جامعة ختريج الكوادر القيادية« ملختلف الفصائل 

الفلسطينية. 

الشهيد يحيى عيـاش
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وقد غاب حييى عن احلفل ومل حيضر مراسم تسليم الشهادات، ألنه كان وقتها 
مطلوًبا جلهاز الشاباك وتطارده قوات الحتالل بسبب دوره يف التخطيط لعملية 
)رامات افعال بتل أبيب( يف تشرين الثاني )نوفمرب( من عام 1992م، وبهذا يكون 
حييى قد ابتدأ نشاطه العسكري على مقاعد اجلامعة دون صخب ول ضجيج، 
ويف صمت ينتج سعيا تهتز له عروش الظاملني، ولقد صدق من قال: »إنَّ نيتك 
قدر  وعلى  أمنياتك،  سدرة  إىل  بك  يسري  الذي  براقك  وهي  مطيتك،  هي 
إخالصك يبلغ اهلل بأمنياتك حيث حتب وتشتهي، ولقد كان حييى ممتلئا 
حبب هذه الفكرة وعشقها، وراغًبا يف العيش هلا، فصدق اهلل يف ذلك وصدقه اهلل 
يف حتقيق أعلى املقامات والغايات، ولطاملا كرر كلماته )على الكريم أن خيتار 
امليتة اليت جيب أن يلقى اهلل بها؛ فنهاية اإلنسان ل ُبدَّ أن تأتي ما دام قدر اهلل 
قد نفذ( تلك امليتة املختلفة هي اليت أرقت حييى عياش واشتد يف السعي هلا 
وهي اليت بلغها وناهلا فقد اطلع اهلل على سريرته و علم ما بداخله فأكرمه بها، 

وصدق علماء التزكية يوم كانوا يوصون تالميذهم بقوهلم: 
»ل حتسب أّن أسرار القلوب مستورة، بل اعلم علم اليقني أّنها عند اهلل خبط جلي 

مسطورة«. فسبحان من رأى مستور قلبه ووهبه ما يقر به عينه«.

المعلم الثالث: الشعور بالمسؤولية: 
إن املسؤولية هي ضريبة العظمة، وقد كانت تلك بعض أقدار حييى عياش اليت 
كانت أشبه حبلم كان مثل ظله أو رمبا مثل جنمة ظلت ترتاءى له وتغريه على 
الصعود. وألجلها انتعل »حييى« كل املسافات مسافًرا بقضيته من زمن الليل إىل 
زمن النهار، وألجلها اخنرط بكل طاقته وذكائه وعقليته املميزة يف حتقيق الغاية 

اليت آمن بها وأيقن بأحقيتها.
 لقد كان حييى يوقن بأن معادلة احلياة هي: وقت + ضغط= اجناز، وهذه حقيقة 
نطقت بها سري العظماء وكل تاريخ احلياة، وكان يدرك أن بعض الناس يصنعون 
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يف زمن قصري ضفاف شواطئ من األجر األزلي اخلالد. كان حييى عياش حييا 
تعين  أمنية  ألنها  الطريق!  لبقية  تكفي  واحدة  أمنية  أن  ويعلم  واحدة،  ألمنية 

حضوًرا خالًدا يف املأل األعلى. أمنية حتتاج إىل إعداد ثقيل! 

إن الشعور باملسؤولية أمام األمانة اليت ادخرك اهلل هلا واصطفاك ألجلها تعين 
الشجاعة التامة يف حتملها بكل تبعاتها، وهذا هو اإلميان الذي تسربل به الصحابة 
وفتحوا به املشارق واملغارب وطاروا به على أعنة اخليل من مكة حتى بلغوا به نهر 
الصني العظيم. يقول الشيخ حممد الغزالي: »هناك إميان جبان قاعد قد يفر إىل 
صومعة أو حييا داخل قوقعة ل جيرؤ على الضرب يف أرض ول يستطيع مغالبة 

األنواء« وذاك إميان القاعدين اجلبناء!

أما حييى فقد كان على خطى الصحب الكرام، فلقد سعى جبد ونشاط، وقام 
رام  أو يف مدينة  داخل اجلامعة،  الدعوة اإلسالمية، سواء  وأعباء  تكاليف  بكافة 
اهلل وحتى يف قريته، بل إنه وظف السيارة اليت اشرتاها والده يف خدمة احلركة 
اإلسالمية، حيث دأب على السفر بها إىل رافات، وقام بإرساء األساسات وشكل أنوية 
جملموعات من الشباب املسلم امللتزم، وحينما انفتح األفق على )حركة املقاومة 
ورماة  الرامية  السواعد  طليعة  يف  اجملموعات  هذه  كانت  محاس(،  اإلسالمية 

القنابل احلارقة اليت واجهت قوات الحتالل خالل سنوات النتفاضة املباركة.

ونظرًا للدور الريادي الذي قام به، وحكمته يف حل املشكالت وتصفية اخلالفات 
اعتربته  فقد  واأليديولوجية،  السياسية  النتماءات  خمتلف  من  الشباب  بني 
الفصائل الفلسطينية )شيخ اإلخوان يف رافات( على صغر سنه حينها، ورجعت 
إليه يف كافة األمور اليت تتعلق بالفعاليات أو اإلشكالت خالل األعوام )1988–
1992م(، إذ مجع اهلل له حسن اخللق، مع جدية عالية، واجتهاد آتى أكله مبكرا يف 

التأسيس للمجموعات اليت صنعت بداية النقالب يف املعادلة السياسية الراهنة.

الشهيد يحيى عيـاش
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ويكشف أبو الفداء أحد املقربني من الشهيد قبل مطاردته، والذي شارك معه يف 
تأسيس حركة محاس يف رافات بأن حييى جاءه بعد صالة يوم اجلمعة يف يناير 
-كانون الثاني من عام 1988م، وقال له: »أيرضيك أل يكون لإلسالم صوت يف 

قريتنا؟؟ ملاذا ل نؤسس حلركة محاس يف القرية كما يف غريها«.

واتفق الثنان وتعاهدا، فكانت شرارة محاس األوىل وانطالقتها يف القرية.

إنه خرج وحييى ملثمني إلغالق  أبو الفداء تاريخ حييى املشرف قائال:   ويسرد 
الشارع الرئيس للقرية يف يوم إضراب أعلنته حركة محاس، وفجأة ظهرت دورية 

عسكرية صهيونية على نفس الشارع.

فاختبآ خلف اجلدار احلجري القريب، وحني نظر أبو الفداء إىل حييى، فإذا به 
يقرأ القرآن، ثم يقول له: »أبا الفداء، ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما«، وقد كان 

اهلل دوًما معه.

حياة  يف  غموًضا  الفرتات  أكثر  من  األوىل،  األربعة  النتفاضة  سنوات  تعدُّ 
املهندس باستثناء حادث واحد وهو قيام سلطات الحتالل بفرض منع التجول 
على القرية يوم 1991/10/12م، ومن ثم شن هجوم على مسجد رافات حبجة أن 
محاس تستخدم املسجد يف التحريض على مقاومة الحتالل. هذا يدل أن تلك 
الفرتة كانت األكثر أهمية يف حياة حييى السرية، واليت ظهرت آثارها لحًقا، 
فقد كانت السرية حتيطه بشكٍل مكثف ليصل بها؛  لبلوغ أهدافه اليت آمن بها 

وارتضى احلياة يف سبيلها.

ويذكر أصدقاؤه حادًثا وقع له أثناء عودته مع عدد من رفاقه، بعد أدائهم لصالة 
يف  الحتالل  جنود  من  جمموعة  اعرتضتهم  إذ  قش(،  )أبو  مسجد  يف  العشاء 
عدة سيارات عسكرية، وبعد عدة مداولت بني اجلنود اإلسرائيليني، أطلق العدو 
سراح الشباب باستثناء حييى الذي ُقيدت يداه ورجاله واقتيد يف إحدى السيارات 

العسكرية إىل منطقة جبلية وعرة ومعزولة خارج القرية.
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وقد شعر حييى مبا يدبره اجلنود حني توغلوا به يف إحدى األودية املعتمة، خاصة 
وأنه مسع عن استشهاد العديد من الشباب خالل النتفاضة مبثل هذه الطريقة. 
مقتل  وكأنه  األمر  ليبدو  عليه؛  النار  الحتالل  يطلق جنود  أن  وتوقع حييى 
مبغادرة  اجلنود  إلرادة  النصياع  حييى  رفض  وهلذا  السلطات،  وجه  من  هارب 
الذين  للجنود  مالصًقا  حييى  ظل  الفرار،  من  وبدًل  قلياًل،  والبتعاد  السيارة 
راحوا يدفعونه بعيًدا عنهم، إىل أن ظهرْت فجأة ثالث نساء يرتدين لباسًا أبيض 
وبشكل غري متوقع توقفن ملشاهدة ما حيدث، األمر الذي أربك اجلنود وجعلهم 

يسرعون إىل سيارتهم ومغادرة املكان دون أن يقتلوا املهندس.

تعليقها  سياق  يف  إليها  أشارت  حيث  احلادثة،  هذه  معاريف  صحيفة  وتؤكد 
الذي نشرته حتت عنوان )القضاء على األسطورة( يوم األحد 7 يناير -كانون 
ثاني عام 1996م، وعلقت الصحيفة العربية على احلادثة بالقول: »كانت هذه 
برهاًنا على أن عياش حممي من اهلل تعاىل، وأن أجهزة املخابرات اإلسرائيلية 

غري قادرة على إصابته«.

المعلم الرابع: الرقي األخالقي: 

»التخلية من أمراض القلوب قبل التحلية باألخالق« هكذا عنونها علماء التزكية 
والسلف، ومساها مالك بن نيب »التصفية النفسية من القابلية لالستعمار«، 

ولقد صدق البنا إذ قال:»أخرجوا املسَتعِمر من أنفسكم خيرج من بالدكم«.

إن الذين حترروا من دواخلهم وكسروا قضبان العبودية لغري اهلل وطهروا عاملهم 
يف  ينتصروا  أن  استطاعوا  من  هم  العلو  مدارج  يف  وارتقوا  الشوائب  تلك  من 
معركتهم اخلارجية! ولقد كان الشهداء دوًما أصحاب سرية تشم منها رائحة 
املسك، قبل أن تشمها من أجسادهم الطيبة الطاهرة يوم يلقون اهلل، فاملسك 

يف أخالقهم، وخطواتهم وكلماتهم دوما هي رحيهم وطيبهم.

الشهيد يحيى عيـاش
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ولقد ُوِصَف حييى من قبل أحد زمالئه باجلامعة: »كان دائًما يغض الطرف 
شاهدته  ما  وكثرًيا  الصخب،  أجواء  عن  بعيًدا  ويبقي  اجلامعة،  أسوار  داخل 

منشغاًل بتالوة القرآن وطاعة الرمحن بالذكر واملأثورات«.
ويصف أحد أصدقائه ُعلو سلوكه بقوله »لست أذكر أن أحًدا من إخوانه قد 
تضايق يوًما منه أو اشتكى أو أظهر امتعاضه من السكن معه، ومل يكن -رمحه 

اهلل- يظهر امتعاًضا حيثما سكن«.
ويروي أحد اخوانه ويدعى أبو الفداء عن أخالقه وشخصيته القيادية، فيقول: 
»اجتمعنا يف منزل حييى ذات يوم لتدارس أوضاع احلركة والنتفاضة، فغضبت 
من شقيقي وصحت فيه لسبب ما، فزجرني حييى وقال: »حنن دعاة، ولو كنت 

فظًا غليظ القلب لنفضوا من حولك«.
ويصفه أحد أصدقائه بقوله: »ل يذكر نفسه أو ميتدحها أثناء حديثه، ويتحدث 
بصوت خفيض دون أن يرفع صوته على أحد قط، وينسحب من أي نقاش تعلو 
فيه األصوات؛ هلذا حرص حييى على الطرح التوفيقي يف تناوله للموضوعات 
أثناء النقاش، والبتعاد عن الثرثرة يف املوضوعات اجلدلية. ومع كل هذا، كان 
حييى ل يتكلم يف اجلموع ول يتحدث بشكل مباشر إل مع شخص واحد فقط 
ول يزيد على ذلك«. حًقا لقد كان حييى رمانة القبان اليت تضبط اإليقاع، 

وتعدل امليزان.
عن  استعالئه  وشدة  خلقه،  ورفعة  النفسي  مسوه  على  تدل  مواقف  وللشهيد 
الدنيا، فقد ُعرض عليه ذات يوم مبلٌغ من املال من إخوانه يف املقاومة فرد قائاًل: 
)بالنسبة للمبلغ الذي أرسلتموه، فهل هو أجر ملا أقوم به؟ إْن أجري إل على اهلل، 
وأل  أن يكفيهم،  أن يتقبل منا، وأهلي ليسوا حباجة، وأسأل اهلل وحده  وأسأله 
جيعلهم حيتاجون أحًدا من خلقه؛ ولتعلموا بأن هديف ليس ماديًّا، ولو كان 
كذلك ملا اخرتت هذا الطريق؛ فال تهتموا بي كثرًيا، واهتموا بأسر الشهداء 

واملعتقلني، فهم أوىل مين ومن أهلي(.
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وحني سئل عن حال زوجته وأهله أجاب إجابة املؤمن احملتسب الذي ترك الدنيا 
ألهلها فقال: 

وهو  وجل-،  -عز  اهلل  من  ابتالء  هذا  ولكن  تعاني،  العائلة  بأن  شك  )ل 

القائل:}وَلَنَبْلُوَنَُّكمْ حَتَّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنُكمْ وَالصَّاِبِرينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَُكمْ{]حممد:31[، 
وملا ُذِكرْت له السلطة وأفعاهلا وسعيها احلثيث يف حماولة اعتقاله قال: )إنهم 
-أي السلطة-حياولون بكل جدية اعتقالي أو قتلي فهم بالنسبة لي ل خيتلفون 
عن اليهود سوى أننا ل حناربهم؛ ألننا نعتربهم من بين جلدتنا وهم حياربوننا 

بالنيابة عن اليهود(.

المعلم الخامس: اإلنتاجية العالية: 

يف دراسة حبثية نفسية حول أسباب الفاعلية يف احلياة وجد العلماء أن غالب 
يؤمنون  ل  أنهم  خطرية،  قناعة  بسبب  كان  مرادهم  بلوغ  يف  أخفقوا  الذين 
بإمكانية حتقق مرادهم، ولكأن قدرات اإلنسان تستجيب هلذا اإلحياء اخلطري!! 
فتعجز.. وتِهن عن إكمال املسري؛ لذا فإن القناعات هي أخطر ما ُيَزرع... ازرع 
يف عقلك قناعة متنحك قدرة،  ويقول ابن القيم: »لو أن رجاًل وقف أمام جبل 

وعزم على إزالته ألزاله«.  

 لقد كان حييى عياش مؤمًنا بقدرته حنو حتقيق غايات تزلزل إسرائيل إذ قال 
-رمحه اهلل-: »بإمكان اليهود اقتالع جسدي من فلسطني، غري أنين أريد إن أزرع يف 
الشعب شيًئا ل يستطيعون اقتالعه«. ثم يفسر طبيعة هذا الشيء الذي سيسعى 
لزرعه، ولن يتمكن أحد من اقتالعه بقوله: »ل تنزعجوا فلست وحدي مهندس 
التفجريات، فهناك عدد كبري قد أصبح كذلك، وسيقضون مضاجع اليهود 
وأعوانهم بعون اهلل«!.. وقد كان اهلل عند ُحسِن ظن عبده به وأجرى على يديه ما 

أجرى.

الشهيد يحيى عيـاش
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ويذكر من أرخ للشهيد أنه لبى دعوة اإلخوان املسلمني، وبايع اجلماعة يف بداية 
العام 1985م فأصبح جندًيا مطيًعا وعضًوا عادًيا بإحدى أسر اإلخوان املسلمني يف 
مدينة رام اهلل، وعمل جبد ونشاط وقام بكافة التكاليف وأعباء الدعوة اإلسالمية 

سواء داخل اجلامعة، أو يف مدينة رام اهلل أو قريته رافات.

بدأ جنم العياش يسطع يف العام 1993م بعد أن اكتشفت أجهزة األمن الصهيونية 
الناسفة والسيارات  أن ذاك الشاب الوسيم »حييى عياش« هو مهندس العبوات 
املفخخة، فشرعت حبملة مراقبة حثيثة ومداهمات يومية لبلدته ومنازل أقاربه 

وأصدقائه من أجل إعتقاله.

فقد برع يف جمال تركيب العبوات الناسفة من مواد أولية متوفرة يف األراضي 
الفلسطينية. وعقب مذحبة املسجد اإلبراهيمي يف فرباير 1994م طور أسلوًبا 
باهلجمات مسي »العمليات الستشهادية«، واعترب مسؤوًل وقتها عن سلسلة من 

هذا النوع من اهلجمات، فكان له قدم السبق والريادة يف صنع الستشهاديني.

أولئك الستشهاديون أذهلوا العامل كله بإقدامهم وشجاعتهم وهم يواجهون 
املوت احملقق طمًعا يف الشهادة واإلثخان يف األعداء، حتى قال أحد قادة اليهود 
عنهم: »إن مشكلتنا هي باألساس مع أولئك الشباب املستعدين جلعل أنفسهم 

قنابل حية، فمن الصعب جًدا مواجهة هذه النوعية من األشخاص«.

ومتكن املهندس من اإلفالت من قبضة الحتالل مرات عديدة، حتى جن جنون 
قادتهم الذين أصبح شغلهم الشاغل وهمهم األكرب الوصول إىل حييى عياش 
الذي استطاع خالل فرتة مطاردته التخطيط ألكثر من 11 عملية استشهادية 

تسببت يف مقتل وإصابة املئات من الصهاينة.

 جنح املهندس يف ختطي جيش املخربين، وضباط الشاباك والوحدات اخلاصة 
اليت كانت تطارده وتداهم منزله باستمرار، وانتقل إىل قطاع غزة.
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َعِلم الشهيد حييى عياش بقدرة حميي الدين الشريف وتفوقه يف صناعة وجتهيز 
ليتلقى  1995م  عام  من  األول  النصف  يف  غزة  قطاع  إىل  فاستدعاه  املتفجرات، 
أن همَّ  السيارات، ذلك  املتفجرات وتفخيخ  تدريبات مكثفة يف صناعة وجتهيز 
املهندس حييى عياش كان كيفية إجياد من يكمل املسرية من بعده، ووجد ضالته 
يف املهندس حميي الدين الشريف وآخرين، ثم عاد حميي الدين الشريف، والذى 
أصبح املهندس رقم 2 إىل الضفة الغربية يف األسبوع األول من شهر يوليو /متوز 
1995م، حيث أقام قاعدة ارتكاز، وقد عمل من خالهلا على جتنيد الستشهاديني. 1

كانت  بالنهار،  خالهلا  ظهر  وقلَّما  مطارًدا،  سنوات  مخس  اهلل-  -رمحه  أمضى 
متضي عليه أيام صعبة، ل جيد فيها ما يأكله، ول جيد مالبس جيدة يرتديها، 

ه األكرب أن يوقع بالحتالل أكرب اخلسائر«. مل يأبه مبظهره يوًما، كان همُّ
ما اجلهاد؟ أليس هو إفراغ ما يف الوسع والطاقة يف مغالبة العدو سواء كان هذا 
العدو هو النفس، أو الشيطان، أو الظامل، أو املنافق، أو الكافر، ولقد أفرغ حييى 
عياش كل وسعه يف رضى اهلل، ونظرة سريعة على العمليات العظيمة اليت قام بها 

تكشف لك عن عظمة جهاد هذا القائد املبارك.

أبرز العمليات التي شارك وخطط لها المهندس 
يحيى عياش: 

  22 تشرين أول 1992م: تفجري سيارة مفخخة يف مستوطنة رامات أفعال.
  16 نيسان 1993م: الستشهادي ساهر متام يفّجر سيارة مفخخة يف مستوطنة 

)حمول( يف بيسان وأسفرت عن مقتل اثنني من الصهاينة
  4 تشرين أول 1993م: الشيخ سليمان زيدان يفجر سيارة مفخخة قرب حافلة 
تقل جنود الحتالل عند مستوطنة بيت إيل مشال رام اهلل، و3 قتلى صهاينة 

وإصابة 30 آخرين.
https://www.facebook.com/notes/al-aqsa-mosque -1

الشهيد يحيى عيـاش
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جنديني  أسر  مبحاولة  القسام  من  جماهدون  قام  1993م   أول  تشرين   9   
أبديا مقاومة مما اضطر اجملاهدون  أنهما   إل  القلط،  واد  صهيونيني عند 

لقتلهما.
حافلة  قرب  مفخخة  سيارة  يفجر  زكارنة  رائد  الشهيد  1994م:  نيسان   6   

صهيونية يف العفولة ومقتل 8 صهاينة وجرح مال يقل عن ثالثني.
  13 نيسان 1994م: الشهيد عمار عمارنة يفجر شحنة ناسفة ثبتها على جسمه 
 5 داخل حافلة صهيونية يف مدينة اخلضرية داخل اخلط األخضر، ومقتل 

صهاينة وجرح العشرات.
  19 تشرين أول 1994م: الشهيد صاحل نزال يفجر نفسه داخل حافلة ركاب 
صهيونية يف شارع )ديزنغو ف( يف مدينة تل أبيب، ومقتل 22 صهيونًيا وجرح 

ما ل يقل عن 40 آخرين.
  25 كانون أول 1994م: الشهيد أسامة راضي يفجر نفسه قرب حافلة تقل 

جنودًا يف سالح اجلو الصهيوني يف القدس وجيرح 13 جندًيا.
22 كانون ثاني 1995م: عملية استشهادية يف حمطة جلنود الحتالل يف    

بيت ليد ومقتل 23 جندًيا صهيونًيا وجرح أربعني آخرين.
 9 نيسان 1995م: حركتا 
واجلهاد  محاس 
تنفذان  اإلسالمي 
استشهاديني  هجومني 
املستوطنني  ضد 
قرب  الصهاينة 
داروم  كفار  مستوطنة 
 7 يف قطاع غزة، ومقتل 
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مستوطنني.
داخل حافلة ركاب  نفسه  يفجر  عزام  لبيب  الستشهادي  1995م  24 متوز    
 33 وجرح  صهاينة   6 ومقتل  أبيب  تل  من  بالقرب  غان  رامات  يف  صهيونية 

آخرين.
يف  للركاب  صهيونية  حافلة  استهدف  استشهادي  هجوم  1995م  أب   21   
مستوطنة رامات اشكول يف القدس احملتلة ومقتل 5 صهاينة وإصابة أكثر 

من 100 آخرين.
الصهاينة ما بني جريح  راماد جان: تدمري حافلة وسقوط عدد من    عملية 

وقتيل.
  راماد سكون: مقتل 5 ضباط وإصابة 100 جندي وإحراق حافلتني.

  عملية واش الطري: مقتل ثالثة جنود وتدمري احلافلة.
الستشهادية  بالعمليات  جحيًما  حياتهم  حييل  عياش  حييى  الشهيد  هو  وها 
اليت خطط هلا واليت أسفرت عما ل يقل عن تسعني قتياًل وجرح ما ل يقل عن 
بتفخيخ كل  العياش  قام  فادحة،  مادية  إىل خسائر  إضافة  وتسعني  أربعمائة 
موقعة  فانفجرت  الطريق  قارعة  على  ميت  حيوان  جثة  فخخ  أنه  حتى  شيء، 

خسائر يف الصهاينة.

وبعد كل ذلك كان يردد تقبله اهلل: )لسه احلبل على اجلرار، واهلل -إن شاء 
اهلل-ما أخليهم يناموا الليل ول يعرفوا األرض من السماء( 

إن اإلنسان إذا وضع نصب عينيه غاية وأفرغ الوسع فيها فجمع بني اإلعداد من 
نفسه واإلمداد من ربه مكن اهلل له ما يريد وعلى الوجه الذي يريد. 

الشهيد يحيى عيـاش
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شهادات األصدقاء 

  شهادة أم املهندس: 
»لقد تركنا مجيًعا دون أن نشبع منه وداس على الشهادة اجلامعية. ومنذ أن 
أصبح حييى مطلوًبا، فإنه مل يعد ابًنا لي، إنه ابن كتائب عز الدين القسام«.

  شهادة زوجته: 
تقول: »كنت أمتنى أن استشهد مع حييى، وكنت أدعو أمامه يف إحدى املرات 
وقال:  رفع يديه للسماء  لكنه  مًعا،  وبراء لنستشهد  أنا وهو  بأن يكون يومنا 
»اللهم ل تستجب هلا وخذني شهيًدا لوحدي لتعيش أم الرباء وتربي هذين 

الولدين«.

وتضيف: »كان ل ميشي إل بالليل، بني األشجار، يف اجلبال، يرتدي سرتة 
فرصة  يستغل كل  وكان  حياته،  أبًدا يف  يتنكر  أسودًا، مل  وبنطاًل  سوداء 

ليأتي لرؤيتنا رغم انتشار العمالء، وتربص الحتالل له يف كل حلظة«.

  شهادة الشيخ يوسف القرضاوي: 
»إن املصنع الذي صنع البطل حييى، ل يزال يصنع األبطال، وان املعهد الذي 
خترج منه ما برح خيرج كرام الرجال، إنه اإلسالم بعقيدته وشريعته وقيمه 
العليا، إنه اإلسالم بقرآنه وسنته ورجاله األطهار، والذين كلما غاب منهم    

طلع كوكب آخر أو أكثر.«
  شهادة األسري عبداهلل الربغوثي يف كتابة أمري الظل: 

»استوقفين شيخ بعد إحدى املواقف اليت ضربت فيها شخصني يسبان الذات 
اإلهلية، وقابلته مرة أخرى يف جنازة أحد الشهداء فلما رآني الشيخ قال لي: 
ما رأيك بأن تذهب معي لتناول الغداء، فقلت له: إني مستعجل فقال لن 
أؤخرك كثرًيا، بدي أغديك وأعطيك أمانة توصلها لصاحبها، ويف البيت 
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والبعض اآلخر مل أجب  وأنا أجيب عن بعضها  أسئلة  الشيخ يسألين  جعل 
عليه ولكن أعتقد أن اهلل جعل احلاج يعرف اإلجابة دون أن أجيب، ومن ضمن 
األسئلة ماذا لو دخل يهودي إىل هنا فقال عبد اهلل عندها ل داعي للطعام 

فسآكل اجلندي حيًا.
وما  فرتكين،  باملغادرة  وهممت  زوجته  وشكرت  شكرته  الطعام  انتهاء  بعد 
بأني  لك  أقل  أمل  وقال:  علىَّ  نادى  حتى  احلديقة  من  جزًءا  اجتزت  أن 
سأعطيك أمانة لتوصلها لصاحبها؟ ظللت صامًتا، ثم اخذ الفأس وحفر 
حتى وصل لكيس أسود فرفعته وقد كان به حقيبة جلدية، فسألته ملن أوصل 
هذه األمانة؟ فقال لي: أوصلها لصاحبها، فقلت له باهلل عليك يا حج من 
صاحبها؟ فقال: أوصلها للمهندس، فقلت: أي مهندس؟ فقال: وهل يوجد 
مهندس بفلسطني غري حييى عياش، فقلت له: إن حييى عياش قد استشهد، 
قال أعلم ولكنها حقيبته تركها عندي أمانة قبل أن يذهب لغزة ويستشهد، 

خذها وأوصلها له. 

الشهيد يحيى عيـاش
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ظللت صامًتا حائًرا، فقال: ألست أنت من غضب هلل؟ قبل أيام، أمل تقل بأنك 
ستأكل اجلندي حيا وبدون ملح؟ خذها يا ولدي فصاحبها استشهد منذ 
تبقى  أن  حرام  عياش،  املهندس  درب  على  وسر  خذها  األسر،  يف  وابين  زمن 
مدفونة يف األرض وقد اندلعت النتفاضة الثانية، أخذت احلقيبة وتركته 

وهو يبكي وذهبت«.

شهادات األعداء

  احمللل السياسي يف تلفزيون العدو ايهود يعاري يقول: »منذ بداية الصراع 
بيننا وبني الفلسطينيني مل يظهر أي شخص أيداه ملطخة بالدماء اليهودية 

مثل حييى عياش«.
  رئيس الوزراء الصهيوني األسبق إسحاق رابني: » ل شك أن املهندس ميتلك 
قدراٍت خارقًة ل ميلكها غريه، وأن استمرار وجوده طليًقا مُيثل خطًرا داهًما 

على أمن »إسرائيل« واستقرارها«.
  موشيه شاحل وزير األمن الداخلي السابق: »ل أستطيع أن أصف املهندس 
أن  حييى عياش إل باملعجزة، فدولة »إسرائيل« بكافة أجهزتها ل تستطيع 

تضع حاًل لتهديداته«.
  جدعون عزرا نائب رئيس املخابرات سابًقا: »إن احرتاف املهندس وقدرته جتلَّت 

يف خربته وقدرته على إعداد عبوات ناسفة من ل شيء«.
  يهودي آخر يقول عنه: »لقد حتول املهندس ألكثر من عامني إىل كابوس 
يسيطر على أجهزة األمن اإلسرائيلي ومتكن خالهلا من إيقاع عشرات القتلى 

اإلسرائيليني يف طريقه«.
  مشعون رومح –أحد كبار العسكريني الصهاينة-: »إنه ملْن دواعي األسف أن 
أجد نفسي مضطًرا لالعرتاف بإعجابي وتقديري بهذا الرجل الذي يربهن 
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فائقة  إليه، وعلى قدرة  املوكلة  املهام  تنفيذ  فائقة يف  على قدرات وخربات 
على البقاء وجتديد النشاط دون انقطاع«.

العمليات يف تل  املرات بعد إحدى  الصهيوني »سفيكا«: يف أحدى  الضابط    
الربيع قال لزوجته مهدئًا: عندما نقتل عياش، سأربط جثته بسيارتي، وأجره 
يف شوارع »تل أبيب«، وبعدها أقطع جسده قطعا صغرية ألوزعها على كل 

عائلة »إسرائيلية« ممْن قتل عياش أحد أبنائها ليأكلوها«.

الموعد الشهادة

ما هي الشهادة؟! 

هناك  األزلي،  الفرح  وتفاصيل  والغيب،  اخللود  اكتشاف  حلظة  هي  الشهادة 
حيث النعيم ينتثر فوق رؤوس الشهداء كحبات املطر، حيث أيديهم تلمس النور 
وتقطف املستحيل!!. دانية هلم حقائق اآلخرة. هناك تبدأ كل البدايات. وهناك 

يتضاعف الزرع واحلصاد.

لذت  يذوقون  وهناك  العني،  احلور  غناء  يف  أمسائهم  حروف  يسمعون  وهناك 
الفرح على مائدة النيب ].

هناك يدرك الشهداء عظمة األمل وروعة البذار!! 

لقد نذر حييى عياش القائد البطل والقامة السامقة والنموذج الفريد احلياة 
لغاية واضحة عرب عنها بقوله: »مستحيل أن أغادر فلسطني، فقد نذرت نفسي 
هلل ثم هلذا الدين، إما نصر أو استشهاد، إن احلرب ضد الكيان الصهيوني جيب 

أن تستمر إىل أن خيرج اليهود من كل أرض فلسطني(.

فكانت حياته جهاًدا ختمها اهلل له بشهادة تليق بسعيه املبارك الكريم، ويذكر 
اجليش  يف  احلربية  العناصر  خرية  جتنيد  مت  أنه  الفرتة  تلك  يف  كتب  من 
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على  الشاباك  عمل  نفسه  الوقت  ويف  املهمة،  لتنفيذ  اإلسرائيلية  واملخابرات 
يف  اخلرباء  كبار  أحد  تفعيل  ومت  الفلسطينيني،  العمالء  من  شبكة  تفعيل 
التكنولوجيا احلربية اإلسرائيلية، ليقوم بإعداد جهاز هاتف جوال ملغوم، وجنح 
اخلبري يف ذلك، فصنع بطارية خاصة للهاتف اجلوال نصفها بطارية ونصفها 
مواد متفجرة )40 – 50 غراما( من نوع خاص جًدا، يعترب شديد النفجار من 

جهة، ولكنه مكتوم الصوت. 
كان املتبقي فقط هو أن جيد العدو طريقة لتسليم عياش اهلاتف وإقناعه بأن 

يستخدمه، إذ كان املطلوب فقط أن حيمله بيده ويقول: »ألو«.
إلسرائيل،  فلسطيين  لعميل  اهلاتف  تسليم  من  اإلسرائيلية  املخابرات  متكنت 
يناير   5 اليوم  الذي كان عياش خيتبئ عنده ذلك  وهو قريب ألسامة محاد، 
كانون الثاني 1996م. وتؤكد الرواية اإلسرائيلية أن العميل الفلسطيين مل 
يكن يعرف أن اهلاتف ملغوم، ولكنه نفذ ما كان مطلوبا منه حبذافريه، فقد 
ذلك  يف  األرضي  اهلاتف  خيوط  بقطع  وقام  القريب،  بوساطة  اهلاتف،  سلمه 

البيت، مما أتاح تنفيذ املخطط.
حصل عياش على اهلاتف اجلوال، يف الساعة الثامنة والنصف من ذات الصباح، 
وكان من نوع »ألفا«، القابل للثين. روى أسامة محاد لحقًا وهو صديق عياش 
املقرب الذي كان شاهًدا على اغتياله، أن الفلسطيين الذي أعطاه اهلاتف طلب 
منه أن يبقيه يف حالة تشغيل. وقال محاد: إنه يف متام الساعة 8:30 اتصل به 
كمال محاد ووخبه ألن جهاز اهلاتف كان مطفئًا. قام أسامة بتشغيل اجلهاز، 
رنِّ  البيت بشكل مفاجئ.  األرضي يف  اهلاتف  انقطع خط  دقائق معدودة  وبعد 
اهلاتف اجلوال يف متام الساعة 9:00 وكان على اخلط والد حييى الذي طلب 
التحدث مع ابنه، أخذت له اهلاتف اجلوال ومسعت أنه يسأل عن صحة والده، 

قال محاد: خرجت من الغرفة ألتركه وحده.
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وبعد أن بقي عياش وحده يف الغرفة، إشارة إلكرتونية مت بثها إىل اهلاتف اجلوال 
أدت إىل تشغيل النظام حمكم الصنع، الذي مت زرعه يف اجلهاز، وشغلت العبوة 
املتفجرة الصغرية. مل يسمع أحد صوت النفجار املميت الذي وقع. حني عاد 
محاد إىل الغرفة شاهد عياش غارقا يف دمه. حتدث عبد اللطيف عياش، والد 
»املهندس« عن آخر مكاملة له مع ابنه: »حولوا املكاملة إليه وحتدثت معه. قال لي: 
كل شيء خبري أبي، انتبه لصحتك. وفجأة انقطعت املكاملة. اعتقدت أن السبب 
هو مشكلة خبدمة التصالت، حاولت معاودة مكاملته لكن اخلط كان مقطوعا. 

أبلغوني عند الظهرية بأنه استشهد«.  
أو  1996م، استشهد حييى عياش  يناير عام  املوافق اخلامس من   يوم اجلمعة 
دعونا نقول ظل حييى حًيا، وظل عياش فالشهداء ل يعرفون حمطة املوت، ول 
ينتهون إىل الفناء. خرجت فلسطني يف جنازته -رمحه اهلل- إذ خرج حنو نصف 
مليون فلسطيين يف قطاع غزة وحده، وظل حييى أيقونة اجلهاد وركًنا ملهما 
للشباب املقاوم وحكاية لن ينتِه السطر األخري فيها قبل حترير فلسطني كاملة 

بإذن اهلل.
ُزفَّ حييى عياش بأغاني احلب ووعود الثبات على الطريق، وصدح الرنتيسي يف 

جنازته مبيثاق العهد فقال: 
مــات   عـــــيـــــاش  تـقـل  ل  حــــــــٌي  عــيـــــاش 
قليـلـة والــشـــــمـــــوس  شـــــمـــــٌس  عــيـــــاش 
مـجـدًدا   القـلـوب  فــي  حييا  عيـاش 
عــــيـاش ملـحـمـة  سـتــــذكــــــر  نظـمـهـــــا 
حـضــــــارًة تـشــع  مـــــدرســة  عــــيــاش 
رفـاتــــه الــتـــــراب  فـــــي  املسجـى  ذا  يـــــا 
أنـعــم بـقـبــــٍر قــــد تـــــعـطــــــــر جــوفـــــــه
لـــــــــــراحـــــة الــــــبــــــراء  أبــــــــا  األوان  آن 
فــــإن جــــــهـادنـــــــــــــا مـتـــــواصــٌل أبـشــْر 

الفـرات نهـر  أو  النيـل  جيــف  وهــــــــل 
بــشــروقــهــا تــهــدي احلــيـــــاة إىل احلــيـــــاْة
بالطـغـاْة تعصـف  الــثـــــأر  دمـــاء  فيهـا 
أجـيــــال أمـتـــــنـا كـأغـلـى الـــــذكـريـاْت
والثـبـاْت البطـولـة  جــــامـــعـة  عيـاش 
للمعجـزات؟ صانعـًا  مبثلـك  لـي  من 
الـــــرفـــــات ذاك  أحــشـــــائـــــه  فــي  ضـــــم  إذ 
الـــدعـاْة والغـر  املختـار  صحـــــبـة  يف 
مـئــاْت ستخـلـفـه  مـــــقـــــداٌم  غــــــــاب  إْن 
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الدروس والعبر المستفادة من سيرته وتجربته

أوًل: كانت جنازة الشهيد استفتاًء عفويًا بأن خيار اجلهاد واملقاومة ل يزال يف 
قلوب أبناء فلسطني.

ثانًيا: أثبت الشعب الفلسطيين بأن من يقدم لفلسطني بإخالص وأمانة كعماد 
عقل وحييى عياش وعوض سلمي وغريهم جيد صدى أفعاله لدى اجلماهري 

جمسًدا يف جنازاتهم.

ثالثًا: أن كرة اللهب البشرية اليت اندفعت لوداع املهندس هي يف إحدى صورها 
تعبري صريح عن حالة الغضب ومشاعر الحتقان اليت يكنها الفلسطينيون 
لعدوهم رغم كل التفاقات والرتويج حلالة الصداقة اجلديدة اليت كشفت 

زيفها انتفاضة األقصى املباركة.

رابعًا: نقل العمل العسكري نقلة نوعية وكبرية مل ُتسبق قبل ذلك حيث كانت 
متفجراته من بيئة حملية ومن صنع يديه.

جتربة  تفوق  أسباب  أهم  أن  خامسًا: 
وتوريثه  نقله  يف  كانت  الشهيد 
اليت  اجلبارة  واخلربة  للعمل 
العمل  لفريق  وكان  امتلكها، 
الشهيد  على  اهلل  به  َمنَّ  الذي 
أعظم األثر يف بلوغه غاياته، كما 
يف  سبًبا  العالية  سريته  كانت 
واستمراره وحتقيق  العمل  حفظ 

نتائجه املذهلة.  
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اإلسالمية حماس  في عرس  المقاومة  كلمة حركة 
الشهيد يحيى عياش 

الفلسطيين  شعبنا  مجاهري  إىل  »محاس«  اإلسالمية  املقاومة  حركة  تزف 
شهيدها البطل اجملاهد القائد حييى عياش قائد جمموعات الستشهاديني يف 

كتائب الشهيد عز الدين القسام الذي اغتالته أجهزة الغدر الصهيونية.
شعبنا الفلسطيين البطل: 

عياش  حييى  القائد  البطل  شهيدها  تزف  إذ  )محاس(  اجملاهدة  حركتكم  إن 
إىل جنات اخللد، وتهنئ قائدها البطل لنيله شرف الشهادة يف سبيل اهلل، فإنها 
تستذكر سلسلة طويلة من حلقات الفداء اليت قدمت نفسها رخيصة يف سبيل 

اهلل وحرية الوطن والشعب.
إن الشيخ عز الدين القسام وصحبه األبرار ومن تبعهم على طريق اجلهاد من 
أبناء كتائب القسام البطلة وكل جماهدي وشهداء شعبنا. وصول إىل حييى 
من  يضرها  ل  املستمرة  املباركة  اجلهاد  سلسلة  يف  حلقات  إل  ليسوا  عياش 
خذهلا ول من تآمر عليها، إل أن اغتيال عياش يف وقت تهلل فيه األبواق املأجورة 
»الذاتي« يف  الذي جنحت سلطة  هذا  أي سالم  يؤكد  املزعوم  السالم  حللول 

جلبه لشعبنا بعد أن فرطت يف كل شيء.
الكيان  مع  إل  يكون  ولن  مل  صراعها  أن  لشعبنا  تؤكد  إذ  محاس  حركة  إن 
الصهيوني الذي يقف وراء هذه اجلرمية الغادرة فإنها تشري إىل السلطة باعتبارها 
الثغرة اليت أوجدها الكيان الصهيوني يف جدار الشعب الصامد، وحصان طروادة 

الذي تتغلغل من جوفه أصابع الصهاينة لتضرب كل يوم يف مكان جديد.
بني  السلطة  أقامتها  اليت  األمنية  األجهزة  أفراد  من  اآللف  عشرات  عجز  إن 
ظهراني شعبنا الفلسطيين عن محاية اجملاهدين وأبناء الشعب الفلسطيين يف 
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مناطق احلكم الذاتي تأكيد من جديد على األهداف املشبوهة من وراء إغراق 
املناطق الفلسطينية بهذه اآللف املؤلفة من رجال الشرطة وأفراد املخابرات.

شعبنا الفلسطيين.
أجهزة  و  الصهيوني  الكيان  دوخ  الذي  عياش  حييى  البطل  الشهيد  اغتيال  إن 
غدره أكثر من  ثالثة أعوام ل يؤكد شيًئا قدر ما يؤكد استمرار املعركة، فإذا 
كان حييى عياش قد استشهد فكل الشعب حييى و كل أبناء »محاس« حييى 
}وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ َظلَمُوا أَيَّ مُنقَلٍَب يَنقَلِبُونَ {]الشعراء: 227[، أما الشهادة فقد كانت 
األمنية اليت طاردها حييى طوياًل، و هي األمل الذي يالحقه أبطال »محاس« 
يف كل ساعة، و نقول للسلطة اليت جعلت إطفاء جذوة اجلهاد هدفا هلا: »ما 
دمتم قد عجزمت عن كبح مجاح شهوة القتل لدى شركائكم الصهاينة الذين 
الذاتي، فإنكم أعجز عن  الفلسطيين يف مناطق احلكم  استباحوا أمن الشعب 

وقف اجلهاد حتى داخل املناطق اليت نصبتم أنفسكم حارًسا للصهاينة فيها«.

إن حركة »محاس« إذ تؤكد للشعب الفلسطيين الذي يتعرض ألبشع محلة 
من  جزء  عياش  حييى  القائد  الشهيد  اغتيال  أن  املعاصر،  تارخيه  يف  تضليل 
معركته مع الكيان الصهيوني الذي يسعى لبتالع الشعب بعد أن ابتلع أرضه 
فإنها تعاهد اهلل على املضي قدما يف برنامج اجلهاد واملقاومة ولينتظر الغزاة 

احملتلون وأذنابهم رد احلركة على اجلرمية الصهيونية.
لقد جاء اغتيال الشهيد البطل حييى عياش قبل أسبوعني فقط من انتخابات 
احلكم الذاتي اليت يريدها الصهاينة والسلطة وسيلة إلضفاء شرعية ما على 

اتفاقاتهم اهلزيلة.
إن حركة »محاس« تدعو الشعب الفلسطيين بهذه املناسبة إىل اللتفاف حول 
خيار املقاومة ورفض التفاقات اهلزيلة وكل ما يتمخض عنها، مبا فيها مهزلة 

النتخابات.
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إن الشعب الذي أجنب عز الدين القسام وعبدالقادر احلسيين وياسر النمروطي 
وعماد عقل وكمال كحيل وطارق دخان والشهيد الدكتور فتحي الشقاقي 
واملعلم القائد حييى عياش لقادر دائًما على أن ينجب املزيد من قيادات ورموز 
ومقدساتنا  أرضنا  حترير  طريق  على  اجلهاد  مسرية  وإن  والنضال،  اجلهاد 
ستتواصل وتتعاظم وستزيد دماء شهدائنا اشتعال؛ لتكون ثورة وبركاًنا حيرق 

األرض حتت أقدام الغزاة احملتلني.
واهلل أكرب... والنصر لشعبنا اجملاهد

حركة املقاومة اإلسالمية
محاس-فلسطني -اجلمعة 5-1-1996م.

 

تقبل اهلل الشهيد حييى عياش 
ورزقنا حسن التباع وجعلنا على آثارهم املباركة وبلغنا مراتبهم. 

الشهيد يحيى عيـاش



سيرة الشهيد القائد

محيي الدين الشريف
1966م - 1998م

عنـد  الصمـود  األخ  عنـد  األصـل 
االعتقـال، وأن يكـون عنـده »خطة 
اعتـراف«. »خطـة  وليـس  صمـود« 
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الشريف  الدين  حميي  الشهيد  القائد  سرية  تعد 
منوذجا ملهما لألجيال اليت اختارت طريق املقاومة، 
اجلهاد،  على  الثبات  يف  منهجا  الشهيد  أسس  فقد 
الشهيد  كتبها  احلقيقة  سطور  مثل  يبدو  منهجًا 
الشامخ  النخيل  رواية  منها  وصنع  مذهل،  بصمود 
الذي ل تقدر مناجل بين إسرائيل على حصده ول 

النيل من جذوره.  
كتب الشهيد رواية فلسطني اليت ظلت وعدا أزليا 
للعباد وليس للعبيد! كتب رواية الوطن الذي تسلل 
املنتظرين  أنفاس  متلؤه  ليل  عتمة  يف  اليهود  اليه 

للخالص.  
كتب رواية أمة كان قدرها أن تعيش يف زمن البقرة 
جرمية  اإلسرائيلي  احملتل  يواري  حيث  الصفراء 
مجعاء،  العربية  األمة  غفلة  يف  املغدورة  اإلنسانية 
أكفانها  الفلسطيين  الثوب  من  وجيعل  يواريها 

املمدودة. 
كي  معه  من  وكل  الشريف  الدين  حميي  جاء 
كي  اجلديدة،  السوداء  النصوص  كتابة  يوقفوا 
هليكل  املشتاقني  اجلند  أثواب  حياكة  يوقفوا 
الذين  اجلند  جملابهة  جاءوا  املزعوم،  إسرائيل 

يؤسسون أوهامهم على نصوص التوراة الفاسدة. 
جاء الشهيد كي يوقف التواءات الطريق، التواءات 



133

املرحلة، التواءات املوازين األممية اليت تنحاز لصوت 
الغابة، جاء كي حيق احلق ويوقف رائحة ابن سلول 

املنبعثة يف تل أبيب واألراضي املغتصبة!
كانت  مرحلة  يف  القسام  رحم  من  الشهيد  جاء 
قالع  وتنقض  األحزاب،  خنادق  تردم  السالم  معاول 
عرجا  وتصنع  األنفال،  آيات  وتدفن  الثقافية،  األمة 

ل تستقيم بعده خطوات األمة!
كان القسام بكل جنده يلمحون يف ليل األمة كيف 
ينشأ الناشئ يف بين صهيون على محل أكوام الرمل 
من  على قرب  معاذ،  بن  على قرب سعد  يلقيها  كي 

أنشأ فيهم حكم السماء، وعلى كل سعد فينا!
كانت األمة العربية مشغولة بربيق العجل وبتخليط 
السامري فيها، كانت تنقاد له وهو يصنع هلا آهلة 
يرابطون  وجنده  القسام  وكان  املزيف،  الربيق  من 
على اليقظة ومينعون النوم أن يتسلل إىل بصريتهم. 
كان جند القسام يسمعون حسيس بين صهيون يف 
من  املوهوم  السالم  ضجيج  مينعون  الدامس،  الليل 
احملمدية،  للسرية  بوعي  وينصتون  آذانهم،  يبلغ  أن 
ويدركون أن يف سورة اإلسراء وعدًا ولكن الوعد ل 
بكل  القسام  أراد  وقد  األسباب،  بسالسل  إل  يتنزل 
كتائبه وجنده وقيادته أن يكون هو وعد اهلل وأسبابه 

اجلليلة وقدر اهلل املقدور يف األمة!
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أواًل: ميالد سنبلة  

 كان السم حميي الدين رحبي سعيد الشريف وأما اللقب فهو مهندس القسام 
الثاني.  

ولد الشهيد املهندس حميي الدين الشريف يف بلدة بيت حنينا مشال القدس 
احملتلة عام 1966م، وفيها تلقى تعليمه األساسي وحتديدًا يف مدارس القدس، 
أهله  مما  متفوقا  شابا  كان  وقد  العامة،  الثانوية  شهادة  على  حصل  ومنها 

لستكمال مرحلة التعليم اجلامعي.

بلغ التفوق بالشهيد إىل دخول كلية العلوم والتكنولوجيا يف جامعة القدس 
املفتوحة، ليدرس هندسة اإللكرتونيات ويتميز يف هذا اجملال وذلك يف خدمة 

املقاومة فيما بعد.

ثانيًا: ميالد الدرب 

يف إحدى كليات جامعة القدس بدأ حميي الدين الشريف التعرف على فكر 
احلركة اإلسالمية، والعيش معها يف صفاء الروح يف رحاب املسجد األقصى، 
واألنشطة  العتكافات  يف  ويشارك  فيه  العلم  حلقات  بني  يتنقل  كان  حيث 

الدعوية.

 كان الشباب يعتربونه منوذج الرتبية الفريد، فقد جتاوز الشريف يف نشاطه 
كل من سبقه وتقدم عليهم. وكان له الفضل بعد اهلل يف تأسيس النواة الصلبة 
للكتلة اإلسالمية  يف جامعة القدس، واليت ظلت تسيطر على جملس الطلبة 

ألكثر من 15 عامًا.

له  وكان  اإلسالمية،  الكتلة  مع  عمله  من خالل  مرياثا عظيما  الشريف  بنى 
تاريخ حافل باألحداث، إل أن أهمها على اإلطالق كان حدث العتقال الذي 
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كان على خلفية النشاط واملشاركة يف انتفاضة املساجد، ليتعرف من خالله 
على ثلة اجملاهدين يف الضفة الغربية، والذي فتح له فيما بعد اجملال للعمل 
يف اجلناح العسكري حلماس، حيث كلف مبساعدة املطلوبني وإيوائهم ليسجن 
مرة أخرى لعام ونصف، وبعد خروجه من املعتقل بدأ التحول الكبري يف حياته 
اجلهادية حيث ترى تدبري اهلل يف ترتيب األقدار وكأن حكايات األنبياء تنبعث 
يف ورثتهم إذ تلمح معنى }ثُمَّ ِجئْتَ على قَدٍَر ياموسى{ ]طه:  40[ يف كل خطوة 
لشهيد أو حركة جملاهد صادق أو مسلك للثلة املرابطة على حراسة احلق يف 

هذه األرض.

ثالثًا: النقلة النوعية 

كانت القفزة احلقيقية اليت أكرم اهلل بها الشهيد وجعل بعدها لسعيه صدى 
غزة  إىل  النتقال  هي  اإلسرائيلي  احملتل  كيان  به  زلزل  العدو،   مسامع  يف 
للتدريب حيث علم الشهيد حييى عياش بقدرة حميي الدين الشريف وتفوقه 
يف صناعة وجتهيز املتفجرات فاستدعاه إىل قطاع غزة يف النصف األول من عام 
1995م ليتلقى تدريبات مكثفة يف صناعة وجتهيز املتفجرات وتفخيخ السيارات. 

ذلك أن هم املهندس حييى عياش كان العثور على من حيمل املرياث اجلهادي 
بعده ويكمل املسرية وحيفظ تصاعد العمليات اجلهادية. ولقد وجد حييى عياش 

ضالته يف الشهيد حميي الدين الشريف وآخرين. 

الضفة  إىل  الشريف  الدين  حميي   )2( رقم  املهندس  عاد  املكثف  التدريب  بعد 
الغربية يف األسبوع األول من شهر يوليو/متوز 1995م، حيث أقام قاعدة ارتكاز 

عمل من خالهلا على جتنيد الستشهاديني. 

عمل جماهدنا القسامي بتوجيه من املهندس حييى عياش على إقامة مخس 
خاليا عسكرية يف شرقي مدينة القدس خططت لتنفيذ هجوم استشهادي يف 
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إىل  املقدسة  املدينة  من  الغربي  بالشطر  )اجنل(  خمبز  ويف  العربية  اجلامعة 
جانب التخطيط لعمليات أسر جنود صهاينة من تل أبيب وحيفا واللد. كما 
خططت هذه اخلاليا لختطاف حافلة ركاب وإجراء مفاوضات إلطالق سراح 

عدد من املعتقلني واألسرى يف سجون الحتالل. 

وبناء على الربنامج الذي تلقاه من املهندس حييى عياش، عمل حميي الدين 
على جتنيد الستشهاديني لبيب عزام وسفيان جبارين. وبتعاون الشهيد حميي 
الستشهاديتني  العمليتني  تنفيذ  مت  عيسى،  الناصر  عبد  مع  الشريف  الدين 
أبيب  تل  باجتاه  غان«  »رامات  على خط  العاملة   )20( رقم  احلافلة  األوىل يف 
»رامات  خط  على  العاملة   )9( رقم  احلافلة  يف  والثانية  1995/7/24م  بتاريخ 
واللتني  1995/8/21م،  بتاريخ  الحتالل  شرطة  مقر  حنو  واملتجهة  اشكول« 

أسفرتا عن مقتل )12( صهيونيًا وإصابة )139( آخرين. 

وبعد ذلك جند الشهيد حميي الدين الشريف خلية من منطقة رام اهلل لتصفية 
امليجر جنرال »داني روتشيلد« منسق شؤون احلكومة الصهيونية يف الضفة عرب 
نسف منزله يف مدينة القدس يف نهاية شهر كانون األول )ديسمرب( 1995م، 

غري أن هذه العملية مل يكتب هلا النجاح. 

القائد  مع  للعمل  الشهيد  لينتقل  عياش  حييى  املهندس  استشهاد  كان  ثم 
حممد الضيف وعادل عوض اهلل والسري حسن سالمة.
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سنبلة المقاومة، مالمح ومعالم

المعلم األول: صبر أقوى من الرماح 

إن القارئ يف سرية البطل الشهيد ليقف بوضوح على معلم بارز يف شخصيته 
أل وهو نية الثبات والعزمية  على الصرب مهما كان توغل الرماح يف اجلسد 
اجملاهد. كانت األحداث تضطرب من حوله وتنبئ باإلعصار، وكان هو ثابت 
يف الفلك ويرى الطوفان ينحسر والسفينة تستقر على اجلودي، واحنسر املوج 
عن من استعصموا بأمر اهلل. ولقد كان اهلل حبكمته يصنع من الشهداء ومن 

كل الذين ساروا على درب احلق عجينة ختبز لتحقيق موعود اهلل يف األرض.

كان الشهيد البطل رجاًل عركته األيام بتدبري اهلل، وصنعت منه األحداث هذه 
الشخصية القيادية الصابرة املتقدمة، فخاض الغمار بكل عزم وثبات، وقرر أل 
يقوم بتسليم نفسه لقوات الحتالل، فكان عليه أن حيتمل ضريبة هذا اخليار، 

فكان أن خاض مرحلة التحدي بكل العزم والبذل واملضاء. 

بها  مّر  اليت  الفرتات  وألحرج  بل  العصيبة،  األيام  لتلك  نفسه  الشهيد  أعَد   
أسبوع،  البطل يصوم الثنني واخلميس من كل  العسكري، ولذا كان  العمل 
وخيتم القرآن يف كل ثالثة أيام وإذا جتاوز ففي أسبوع، وتلمس يف مالمح وجهه 
صدق املبادئ اليت حيملها، تلك املبادئ اإلسالمية األصيلة اليت ترفع كل من 

ينتسب هلا.1 

أسبابه  هلل  وأن  باهلل،  التصال  زاد  كلما  يشتعل  الشحنة  وقود  أن  يعلم  كان 
وأمداده اليت جيهلها البشر يقذفها يف يد من استحق أن يكون على خطى }وَمَا 

َّهَ رَمَٰى { ] األنفال: 17[ رَمَيْتَ ِإْذ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ الل

http://palestinewiki.net/index.php?title=%D8%A -1
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كان الشهيد يستهزئ باملطاردة واحلصار وحماولت الغتيال ودائمًا يستشعر 
َّهُ َغالِبٌ عَلَى أَمِْرهِ وَلَكِنَّ أَْكثَرَ النَّاِس ل يَعْلَمُونَ{ ] يوسف: 21[، يعلمه من خالل  }وَالل
تلك الرتاتيل اليت تنسكب يف ثنايا روحه كل صباح ومساء عرب القرآن، فلقد 

كان القرآن سياجه من عواصف اخلوف والشك والضطراب!

المعلم الثاني: إنسانية فياضة

كل الشهداء حيملون الدفء يف أرواحهم، يفيضون به على الصقيع الذي اشتد 
من حوهلم، يدثرون القلوب بإنسانية وعاطفة تنسي من حوهلم كل الشتاءات 

اجلائعة اليت مرت عليهم وكادت أن جتعلهم يباسا. 
الشهداء فقط هم القادرون على محل الشمس دوما يف عطائهم، يشعلون بها ليل 
الشتاء وحيرقون بها قلوب األعداء، وتلك معادلة ل تتقنها إل أيدي الشهداء!  
األطفال كذلك  الشريف شديد احلب لألطفال، وكان  الدين  كان حميي 
يبادلونه حبًا عارمًا، وكانوا يعرفونه باسم أكرم وهو أحد األمساء اليت كان 

يسمي بها نفسه أثناء رحلة املطاردة.  
كان  شديد احلرص على تقديم اهلدايا املفيدة لألطفال بنفسه، وكانت إحدى 
الفتيات اليت مل يتجاوز عمرها يف ذلك الوقت السنوات الست تقول: »إن عمو 

أكرم كريم جدا«. 

فيه  أقام  الذي  البيت  على  ترتدد  كانت  اليت  الفلسطينيات  األمهات  إحدى 
الشهيد ومل تكن تعلم من هو الشخص الذي يقيم يف البيت، وكان األطفال 
املقيمون يف البيت دائمي التحدث جلدتهم عنه. وتشاء األقدار أن تلتقي به يف 
أحد البيوت دون أن تعرف من هو، وتذهب وحتدث زوجة أخيها وتقول هلا من هذا 
الذي عند زوجك فتقول هلا انه صديقه، ولكن ملاذا تسألي؟ فرتد »أنها مل تَر 

مثله يف حياتها قط فإن النور يشع من وجهه«! 
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املطارد حيث  اليت حيياها  املطاردة  أجواء  عند  قليال  نتوقف  أن  املهم  من  رمبا 
يكون حماصرا بني الرتقب والنتظار، يتنفس احلذر من عروقه، ويقف دون غفلة 
العمل  بني  واجلذب  الشد  دائرة  املطارد يف  به، يظل  املرتبص  املوت  يف مواجهة 

املوكول به وبني احتياجاته الفطرية للهدوء والستقرار.

متضي أيامه بألوان ل نعرفها، بألوان بعضها الشوق للحظة صمت ل يشوشها 
إل  مذاقها  يعرف  ل  اليت  احلياة  تلك  وقاسية  وثقيلة  مرهقة  مباغت،  خوف 
ويعلمنا  إنسانيتنا  يتفقد  الشريف  الشهيد  نرى  ذلك  كل  ومع  املطاردون، 
كيف نبتسم للطفولة وسط العذاب، يعلمنا تفاصيل اجلمال يف مشهد املطاردة 

القاسي، ويعلمنا كيف ينتصر احلب!

إبان  الحتالل  سلطات  اعتقلته  نصراني  فلسطيين  وهو  مينه  مارك  عاشره   
النتفاضة واحتجز مع الشريف فرتة من الزمن ووصف شخصية الشهيد بأنه 
يعاملين  اهلل-  -رمحه  الشهيد  كان  وقال:  لطيفًا  وكان  وهادئ  وحكيم  رزين 
معاملة طيبة وهو يعلم أنين مسيحي. كان الشهيد صاحب أدب وإنسانية عالية. 

المعلم الثالث: ال انحناء في مواجهة زّراع الغرقد 

هذه السمة هي منهج اختطه الشهيد يف كل حتركاته وسعى لتثبيته يف عوامل 
الشباب من حوله، وجعل من نفسه منوذجا مباركا يف حتقيق هذا املعنى، وجعله 
قاعدة التعامل مع العدو احملتل، فقد كان يدرك أن زراع الغرقد من الحتالل 
وعمالئه يعملون لكسر شوكة الصمود الفلسطيين، وإلجهاض املقاومة وعرقلة 
ميالد اجلهاد يف فلسطني، لذا جعل الشريف من نفسه فارس فلسطني يف رفع 

الدرع وصد غوائل الليل الذي يريد أن يستبيح حاضر األمة كلها.  

اإلسالمية  احلركة  صفوف  إىل  الشريف  الدين  حميي  الشهيد  انضم  فحني 
أثناء دراسته اجلامعية فيها تعرض -على غرار آلف الفلسطينيني - لعتقال دام 
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سنتني ونصف السنة إبان النتفاضة األوىل، ثم اعتقل قرابة العامني عام1991م 
بسبب إيوائه جماهدين من كتائب الشهيد عز الدين القسام. 

سطر  فلقد  التحقيق،  غرف  يف  الصمود  يف  مدرسة  خالهلا  الشهيد  وكان 
الشريف البطل أروع آيات الصمود يف أقبية السجون عند العدو يف كافة مراحل 

التحقيق، ولسان حاله يقول فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا.

وسّطر إلخوانه اجملاهدين قاعدة الصمود والتحدي، فكان يقول دوما  »األصل 
عند األخ الصمود وأن يكون هناك شيء امسه خطة صمود وليس خطة اعرتاف، 
إذًا اعتقل الشخص واعرتف على التهمة اليت ضبط متلبسا فيها فقط فهذا 
أمساء  وذكر  شيء  كل  على  واعرتف  اعتقل  إذا  أما  جزئيًا  سقوطًا  يعترب 
اخليانة  يف  يدخل  هذا  فإن  يعرفها  اليت  واخلطط  يعرفهم  الذين  األشخاص 

واإلثم واهلل اعلم«.

 ومن صور التعذيب اليت تعرض هلا اجملاهد الشهيد حميي الدين الشريف  ما 
يقوله عن نفسه: »كنت أتعرض للشبح أيامًا عديدة على  ماسورة  وبوقفة غري 
معتدلة، مقيد اليدين من اخللف أو على كرسي صغري، وبعد ساعات من الشبح 
اشعر بالتعب والنعاس فتأخذني سنة من النوم ل تتجاوز اللحظات ولكنها تكون 
نعمة من اهلل ورمحة، ألصحو بعدها وكأني أخذت قسطًا كبريًا من النوم رغم 
يُكمُ النُّعَاسَ أَمَنًَة  أنها حلظات مل تتجاوز الثواني«، وصدق اهلل تعاىل إذ يقول } ِإْذ يَُغشِّ

نْهُ{.]االنفال: 11[. مِّ

وذات يوم قال له أحد اإلخوة املقربني انه إذا توفرت إمكانية إلخراجك إىل خارج 
فلسطني فإن يف ذلك ضربة أمنية قوية للعدو فما كان من أخينا إل أن قال 
له: »هنا احمليا وهنا املمات،  وأريد إن تقطع ساقي  وأشار إىل قدميه«، صدق اهلل 
فصدقه، وتقطع ساق شهيدنا البطل حتت التعذيب بعد اعتقاله على يد جهاز 
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األمن الوقائي برئاسة جربيل الرجوب والذي أشرف بنفسه على تعذيبه، وكان 
ذلك يف أثناء التحقيق حتى يتم انتزاع اعرتاف منه ولكن أنى ملن ذاق حالوة 
اإلميان أن خيضع لطواغيت األرض - وهو صاحب مدرسة الصمود القسامية – 
فبقي صامدًا حتت التعذيب ومل ينبس ببنت شفة وكان قربانا للكلمات اليت 

آمن بها وعلمها للشباب من حوله وقدوًة ملن بعده.

ولقد وصفه مناحيم كالين اخلبري يف شؤون املقاومة يف جامعة بار-ايالن بأنه 
)خبري ل يعمل ال ضمن دوائر ضيقة وصلب ل يرتاجع عن قناعاته(، لقد كان 

حصنا وقلعة ل يعرف اعتالءها األقزام احملتلون.

المطاردة 

هو اجملاهد يطارد يف املاضي ويف احلاضر ويدفع عن أسوار القدس هجمات بين 
صهيون، يدفع عن لغة القدس صوت العربانيني، يقاتل كي تظل ثغور األمة 

حممية من اخرتاق الربابرة املغول.  

هو املطارد اجملاهد من حيمي مساء فلسطني من أن ترتبع فيها جنمة سداسية، 
املعتمة،  النجمات  تسلل  من  حيميها  متألقة،  صافية  املعراج  بنجوم  ويبقيها 
إذ بعد خروج الشهيد الشريف  ويدفع مثن ذلك عمره ألجلنا، وهذا ما كان 
من السجن بأسبوع أصبح يف عداد املطاردين ذلك أنه كان من أوائل املنتسبني 
إىل جمموعات الستشهاديني اليت أسسها الشهيد حييى عياش وحاولت سلطات 
قوات  من  اإلفالت  انه جنح يف  1995م غري  )يوليو(  اعتقاله يف متوز  الحتالل 

الحتالل وأدرج منذ ذلك احلني على قائمة املطاردين.

يروي الشهيد البطل كيف ابتدأت املطاردة فيقول: »كنت يف البيت فرن جرس 
اهلاتف وكان يف املنزل أكثر من تلفون حبيث شاءت األقدار أن ارفع السماعة 
أنا وإحدى قريباتي كانت يف البيت لرتد على اهلاتف وكل منا يف غرفة منفردة 
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وتبدأ هي باحلديث مع الطرف األخر وهو أحد اليهود احملاصرين املنزل فسأهلا 
انتظر  له  فقالت   – املنزل  يف  وجودي  من  التحقق  العدو  وكان هدف   – عين 
أراه وبسرعة تركُت مساعة اهلاتف مفتوحة ثم فتحت الشباك فوجدت  حتى 
اجليش حياصر املنزل فقرأت بدايات سورة يس إىل قوله تعاىل }فَأَْغشَيْنَاهُمْ فَهُمْ 
بالقرب من  ومررت  بالزحف  وبدأت  الشباك  وقفزت من   ]9 {.]يس:  يُبْصِرُونَ  َل 
عند   [ اجلنود ولكن اهلل أعمى أبصارهم كما أعمى أبصار قريش عن النيب 
هجرته وأخذت بالزحف إىل أقرب شجرة ول يوجد بيين وبني اجلندي إل بضعة 
أمتار وأنا اقرأ القرآن ثم مت اقتحام املنزل فجنود داخلوا املنزل وآخرون خارجه 
واستمر هذا األمر أكثر من ساعة وأنا مكاني وبعدها بدأت رحلة املطاردة يف  

يوليو 1995 م1«.

ورغم أهمية موقعه إل أن الشهيد حميي الدين الشريف كان مشتاقًا للقاء ربه، 
ففي يوم 1995/8/23م خرج من بيته وهو حيمل بيده حقيبة، اجته حنو مكان 
بعملية  القيام  يعتزم  ألنه  أهله  فيه  يوّدع  فيديو  شريط  بتصوير  قام  حيث  ما 
القائد حممد  اتصالت من  بعد  اللحظة األخرية  تراجع يف  لكنه  استشهادية، 

ضيف.

متى  تعرف  ل  موقوتة  قنبلة  بأنه  وصفوه  قد  الصهيوني  الشاباك  قادة  وكان 
ستنفجر واعترب املطلوب رقم )1( يف الضفة الغربية بعد عمليات الثأر ليحيى 

عياش.

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1140761 -1
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أوسمة وإنجازات 

الدين  حميي  الشهيد  استطاع  عياش  حييى   )1( رقم  املهندس  استشهاد  بعد 
أشباح،  أبيب مدن  وتل  القدس  العمليات جعلت  بسلسلة من  له  الثأر  الشريف 
التفجري  أسلوب  بتطوير  متثلت  اجلهاد  مراحل  من  جديدة  مراحل  وصاغت 

بواسطة جهاز التحكم عن بعد واستخدام عبوات أكثر تطورا من ذي قبل.

والقدس مرة  القدس، وعسقالن،  األربع يف  الستشهادية  الثأر   جاءت عمليات 
أخرى، وتل أبيب، انتقامًا للجرمية اليت ارتكبها العدو باغتيال املهندس حييى 
عياش. وقد أسفرت العمليات عن مقتل 64 صهيونيًا وإصابة أكثر من )373( 

آخرين وحولت املدن إىل أشباح ملا أحدثته من هلع ورعب.

وهنا تفصيل للعمليات اليت قام اجملاهد »حميي الدين الشريف« بالتخطيط 
هلا:

وردة« بتفجري نفسه حبافلة يف  أبو  الشهيد »جمدي  قام  1996/2/26م  يف   -1

القدس احملتلة على خط رقم )18( املؤدي ملقر القيادة العامة لكل من الشاباك 
والشرطة اإلسرائيلية مما أدى إىل مقتل وإصابة العشرات.

2- مل متض )45( دقيقة على التفجري الول للشهيد أبو وردة حتى فجر الشهيد 

عند  الحتالل  جلنود  جتمع  وسط  مفخخة  حقيبة  السراحنة«  »إبراهيم 
مفرتق عسقالن مما أدى إىل سقوط )32( صهيونيًا بني قتيل وجريح.

الستشهادي  فجر  الستشهاديني  اهلجومني  على  واحد  أسبوع  مرور  بعد   -3

الثالث  يف  وذلك  القدس  يف  يافا  شارع  يف  الناسفة  عبوته  شغنوبي«  »رائد 
من آذار / مارس 1996م ليعلن املتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية عن مقتل 

وإصابة )290( صهيونيًا.
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من  بأمر  فدائية  جمموعة  حاولت  1996م  مايو  أيار/  شهر  منتصف  ويف   -4

الشهيد حميي الدين الشريف أسر جندي صهيوني يف مدينة القدس إل أنه 
متكن من الفرار من داخل السيارة.

الشرقية حيث  القدس  اجملاهدين يف ضواحي  الشهيد جمموعة من  نظم   -4

تل  للحافالت مبدينة  موقف  قرب  ناسفتني يف حاوية  عبوتني  بوضع  قامت 
إىل  أدى  مما  1997/1/15م  بتاريخ  دقائق  عشرة  حنو  بفارق  انفجرتا  أبيب 

إصابة حنو )16( صهيوني حسب اعرتاف املتحدث باسم شرطة الحتالل.

5- بعد ذلك جهز الشهيد عبوات ناسفة قام اجملاهد موسى عبد القادر غنيمات 

من صوريف بتفجريها يف مقهى )ابروبوس( الكائن يف شارع »بن غوريون« يف 
حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم اجلمعة 21 آذار/ مارس 

1997م مما أدى إىل مقتل )3( صهاينة وإصابة حنو )46( آخرين. 

حمناه  »سوق  لعملية  ونظم  فخطط  اجلهادي  عطائه  يف  الشهيد  استمر   -6

يهودا« بتاريخ 1997/7/30م حيث قام اثنان من اجملاهدين بتفجري العبوات 
اليت حيمالنها بفارق عدة ثوان عند مدخلي السوق الذي يعد أكرب جممع 
جتاري يف اجلزء الغربي احملتل من مدينة القدس منذ عام 1948م وهو من 
معاقل »حركة كاخ« اإلرهابية وأسفرت العملية عن مقتل )17( صهيونيًا 

وجرح أكثر من )160( آخرين.

أول  يهودا« سوى  املزدوجة يف »سوق حمناه  الستشهادية  العملية  تكن  مل   -7

الغيث حيث دوت ثالثة انفجارات متتالية عند حوالي الساعة الثالثة من بعد 
ظهر يوم اخلميس املوافق 1997/9/4م يف شارع »بن يهودا« مبدينة القدس 
اهتزت معها عقول وأفئدة الصهاينة، وقد أسفرت العملية عن مقتل وإصابة 
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)196( صهيونيًا1، وحتدثت أجهزة أمن الحتالل بأن بصمات حميي الدين 

الشريف واضحة عليها.
عمل قبل اغتياله على تطوير أسلوب التفجري بواسطة جهاز التحكم عن بعد.2

الشهادة عتبة الشرف الخالدة

ٍم بطعنِة الرمِح أو بالسيِف ُيعَترَبُ  أرنو إىل املوِت، إن املوَت يف مَشَ
واملوُت فوَق ِفراِش الذلِّ يف َفَزٍع ذنٌب لصاِحِبِه، يا ليت ُيغَتَفُر 
َجُر  ملّا رأيُت عدوَّ اهلِل يف وطين قد ضاَق ذرعًا ِبِه احملراُث والشَّ

وَأنَِّت الروَضُة احلسناُء إذ َعَبَثْت كفُّ اللئيِم بها، واستنجَد الثَمُر
 ومسجُد القدِس يشكو غدَر ُمغَتِصٍب يدعو أيا ُمسلمًا َمْن لْي سينَتِصُر؟ 

يشكو، فلم يسَتِجْب يومًا لصرخِته إل القليُل، وُجلُّ الناِس ُمسَترِتُ 
ا األرض آذاٌن بها َصَمٌم وقلُب ُسّكاِنها اجللموُد واحَلَجُر  كأمنَّ

من أجِل ذاك أيا حمبوبيت ْانَطَلَقْت روحي كقنبلٍة يف البغِي تنفِجُر 
ولو َمَلْكُت سوى الروِح اليت ُقِبَضْت ألفًا، لفجرُتها يف وجِه من َغَدر،  
أجوُد بالنفِس كي تبقى كرامُتنا تاجًا على الرأس يا ُأّماُه يزَدِهُر.

لقد بدأت حماولت اغتيال البطل الشهيد حميي الدين الشريف مبكرة حيث 
جنا من حماولة لغتياله يف العام 1996م عندما فتح عمالء لسلطات الحتالل 
وأفراد من املستعربني النار على سيارة كان يستقلها غري انه متكن من النجاة 

ومغادرة موقع اهلجوم حينها بأعجوبة.

https://ar-ar.facebook.com/notes/10151316582116360 -1
http://www.shabab.ps/vb/archive/index.php/t-96300.html -2
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ويقول الشهيد عادل عوض اهلل والذي اعتقل يف سجون السلطة إن العديد من 
الذين اعتقلتهم األجهزة األمنية شاهدوا صورة حميي الدين معلقة يف مكاتب 
التحقيق وقد كتب عليها »مطلوب حيا أو ميتا«، وأن أجهزة األمن قامت وبناًء 
على إخبارية خاطئة تفيد بتواجده مع عائلته يف سيارة من نوع »رينو9«، قاموا 
هذه  فلسطينية يف  وقتلت سيدة  مشابهة  سيارة  على  النار  بإطالق  إثرها  على 

احلادثة.1
جربيل  »العقيد  عرب  البطل  القائد  اغتيال  جرمية  فصول  ترتيب  مت  ولقد 
بأن وضعوه يف سيارة مفخخة  وذلك  وزبانيته  الوقائي  األمن  الرجوب« مدير 

وقاموا بتفجريها.
فقبل عدة أيام من استشهاد حميي الدين، اعتقل األمن الوقائي شابًا من رام 
اهلل كان يوصل الطعام والشراب إىل حميي الدين يف خمبأه، وبعدها انقطعت 

أخبار الشهيد حميي الدين حتى ُوِجد مقتوًل يف انفجار السيارة.
اهلل  رام  مدينة  الصناعية يف  بيتونيا  بلدية  يف  انفجار  دوى  1998/3/29م  ففي 
وعلى بعد مئات األمتار من املقر الرئيسي للعقيد جربيل الرجوب قائد جهاز 

األمن الوقائي يف الضفة الغربية.
وبعد أربعة أيام من احلادثة قالت السلطة إن اجلثة اليت كانت يف السيارة تعود 
للمهندس حميي الدين الشريف املطلوب رقم )1( لسلطات الحتالل وكانت 
أن  الفلسطينية  السلطة  عام  أمني  الرحيم  عبد  الطيب  أعلن  حينما  املفاجأة 
عماد  الشقيقان  وبالتحديد  بالشهيد  احمليطة  الضيقة  احللقة  هم  املتورطني 
وعادل عوض اهلل، حتى وصل األمر بنبيل أبو ردينة مستشار رئيس السلطة ياسر 
الرنتيسي  العزيز  اتهام ستني شخصًا يف محاس من بينهم د. عبد  عرفات إىل 

بالتورط باجلرمية.

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1144088 -1
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مل يصدق أحد رواية السلطة، ووقف والد الشهيد وهو أحرص الناس على دم 
ابنه ليقول: »تاريخ حركة محاس نظيف ومل َتُشْبُه الغتيالت، حيث مل يعرف 
نسمع  أفرادها، وحنن مل  غري  من  أو  أفرادها  من  أي  باغتيال  قامت  أنها  عنها 
بالغتيالت إل بعد جميء السلطة الفلسطينية«، وبعد هذا التصريح منعت 

السلطة والد الشهيد من أى تصريح صحفي.
يكون  كي  شديد  لتعذيب  للشهيد  الطعام  يوصل  كان  الذي  الشاب  تعرض 
شاهدًا على أن عادل عوض اهلل طلب منه أن يقوم باغتيال حميي الدين الشريف، 

أو أن يعرتف بأن عادل هو من قام باغتيال الشهيد حميي الدين.
كانت القصة جاهزة وحمبوكة لريويها هذا الشاب، لكنه رفض أن يعرتف إل 
بوجود أحد قادة محاس يف رام اهلل خوفًا على حياته كما قال حملققي الوقائي، 
أحضر احملققني القيادي املعروف حممود مصلح وجلس ليستمع إىل اعرتافات 
الشاب، حينها قال الشاب حملمود مصلح أنه تعرض لتعذيب شديد إلجباره على 
كذبة  كشفت  وبذلك  اهلل،  عوض  لعادل  الدين  حميي  اغتيال  تهمة  تلفيق 

األمن الوقائي قبل أن حتصل، وتكّشفت املؤامرة قبل اعالن فصوهلا.
وقد أكدت وقائع عملية الغتيال وروايات الشهود كذب اّدعاء رواية السلطة، 

وذلك استنادًا للحقائق الواردة التالية: 
عمليات  من  سلسلة  إطار  يف  جاء  الشريف  الدين  حميي  القائد  اغتيال   -1
ضد  الفلسطينية  السلطة  نفذتها  اليت  والعتقال  واملالحقة  الغتيال 
جماهدي محاس وباقي القوى الفلسطينية، حيث اعتقلت السلطة العشرات 

وحققت معهم ومارست إرهابها ضد عائالتهم.
2- ما تال عملية الغتيال من تطورات ميدانية، تثبت ظاهرة التنسيق األمين 
املقاومة.  القضاء على شبكة  والصهاينة، من اجل  السلطة  أمن  احملكم بني 
ومالحقته  مراقبته  ثم  تهريبه  وتدبري  اهلل،  عوض  عماد  اعتقال  مت  حيث 

واغتياله مع شقيقه الشهيد القائد عادل عوض اهلل.
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الحتالل  مع  أمنية  باتفاقيات  مرتبطة  كانت  الفلسطينية  السلطة  إن   -3

حلماية جنوده ومستوطنيه وبالتالي فإنها معنية مبالحقة اجملاهدين.
للتسوية  معارض  صوت  أي  تصفية  تريد  كانت  الفلسطينية  السلطة  إن   -4

وكانت حتاول إسكات معارضي اتفاق أوسلو، وبينت الوقائع أن الضربات اليت 
تطيح  كادت  مكان  من  أكثر  يف  لالحتالل  الشريف  الدين  حميي  وجهها 
واتفق  1996م  آذار/مارس  يف  الشيخ  شرم  قمة  عقدت  لذلك  التفاق،  بهذا 

فيها على مالحقة وتصفية قادة املقاومة.
الشهيد  عاين جثمان  والذي  وتقريره  الطبيب  اخفاء  السلطة على  عملت   -4

ألنه كتب فى تقرير الطب الشرعي »إن الشهيد تعرض لتعذيب شديد، وأن 
سبب الوفاة هو 3 رصاصات اخرتقت جسد الشهيد«.

الدين  حميي  القائد  اغتيال  عملية  أن  يتبني  سبق  ما  خالل  من  فإنه  وعليه 
الشريف هي جرمية ارتكبتها أجهزة خمابرات السلطة الفلسطينية اليت كانت 
تنسق مع املخابرات اإلسرائيلية واألمريكية، وقد ثبت لحقا أن هذا التنسيق 

ساهم يف اغتيال واعتقال عدد من قادة املقاومة.
على  التأكيد  على  )محاس(  اإلسالمية  املقاومة  حركة  حرصت  جهتها  من 
وانضباط  بياناتها  خالل  من  للفتنة  الجنرار  وعدم  الفلسطيين  الدم  قدسية 
السلطة  رفضته  ما  وهو  مستقلة  حتقيق  جلان  بتشكيل  وطالبت  عناصرها 

الفلسطينية يف ذلك الوقت.
العدو  حكومة  )محاس(  حركة  يف  مسؤول  مصدر  مّحل  ذاته  الصعيد  على 
الدين  حميي  اغتيال  مسؤولية  وعمالئها  استخباراتها  وأجهزة  الصهيوني 
الشريف وأكد أنه اغتيل بإطالق الرصاص عليه ثم وضع يف سيارة مفخخة مت 

تفجريها عن بعد.
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وأكد املصدر املسؤول أن »هذا الغتيال لن يوقف مسرية املقاومة بل سيزيدها 
أمنياتهم،  أغلى  الشهادة  يعتربون  »اجملاهدين  أن  إىل  مشريًا  واتساعًا«،  قوة 

وطريق الشهادة ل ختيفهم«.
نتائج  »نشر  بـ  الفلسطينية  السلطة  )محاس(  حركة  يف  املسؤول  وطالب 

التحقيق وبيان مالبسات هذه اجلرمية وتفاصيلها«.
اليت  الحتالل  لدولة  القبيح  اإلرهابي  الوجه  تؤكد  اجلرمية  »هذه  وأضاف 
متارس إرهاب الدولة املنظم حبق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا«، مشددًا على 

أن »قتل الشريف سيخرج ألف جماهد يواصلون مشواره وحيملون رايته«.
ولقد قدمت حركة املقاومة اإلسالمية محاس رؤيتها يف تصريح صحفي تعقيبًا 
على جرمية اغتيال املهندس البطل حميي الدين الشريف حيث اتهم الدكتور 
املقاومة اإلسالمية »محاس« يف  املتحدث باسم حركة  الرنتيسي  العزيز  عبد 

قطاع غزة سلطات العدو الصهيوني وعمالءها باغتيال الشريف. 
وقال:»إن محاس ل تفرط أبدًا بأبنائها وما الرد على عملية اغتيال حييى عياش 
عنا ببعيد، وحنن نؤكد أن هدف اجملاهد دائمًا إما النصر أو الشهادة وبالتالي 

فقد حقق حميي الدين الشريف -رمحه اهلل- إحدى احلسنيني«. 
الوقوف  إىل  واإلسالمية  العربية  واألمتني  الفلسطيين  الشعب  الرنتيسي  ودعا 
أبناء  على  عدوانًا مستمرًا  الذي ميثل  الصهيوني  الصلف  وجه  وقفة جادة يف 

الشعب الفلسطيين وعلى الوطن واملقدسات.
عملية  إىل  تشري  اآلن  حتى  عنها  أعلن  اليت  الدلئل  »كل  الرنتيسي:  وقال 
اغتيال حيث يؤكد التقرير الشرعي أن الشهيد تعرض إلطالق الرصاص أوًل 

ثم فجرت فيه عبوة ناسفة«.

املسؤولية،  من  الفلسطينية  السلطة  يعفي  ل  »ما حدث  إن  الرنتيسي  وأضاف 
مشريًا إىل أن الغتيال مت يف منطقة خاضعة لسلطة احلكم الذاتي«.

الشهيد محيي الدين الشريف
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وهكذا أصّر الدكتور الرنتيسي يف كل تصرحياته على حتميل السلطة مسؤولية 
اغتيال الشهيد البطل حميي الدين الشريف، مما جعل السلطة تعتقله.

وفى بيان اخر للحركة صدر بتاريخ 1998-04-30 اكدت فيه على أن شهادة    
»كلينتون«، دليل آخر على فربكة قصة اغتيال الشهيد حميي الدين الشريف 
صحيفة  نشرتها  تصرحيات  يف  كلينتون  بل  األمريكي  الرئيس  أشاد  فلقد 
قائاًل:  املوضوع،  هذا  السلطة  بها  عاجلت  اليت  بالطريقة  بوست  اجلريوزاليم 
»أعتقد أن الطريقة اليت عاجلوا بها القضية األخرية املتعلقة حبركة محاس 
تعزز مصداقية عرفات« معتربًا أن رئيس السلطة الفلسطينية أقدم على خماطرة 

وأنه استجاب للشروط اليت وضعتها إسرائيل لالنسحاب من الضفة الغربية.

وقالت: إن هذا دليل آخر يضاف إىل سلسة الدلئل اليت تؤكد على الدور املشبوه 
لألجهزة األمنية لسلطة احلكم الذاتي يف فربكة وتلفيق قضية اجملاهد حميي 

الدين الشريف.

واحلقيقة أن هذا التصريح األول من نوعه الذي يصدر عن الرئيس األمريكي 
حول قضية اغتيال الشهيد حميي الدين الشريف يؤكد ما أعلنته )محاس( 
جرمية  يف  العدو  استخبارات  مع  بالتعاون  السلطة  أمن  أجهزة  بعض  دور  عن 
والعدو  الذاتي  احلكم  سلطة  بني  األمين  التنسيق  مثرات  أحد  وهو  الغتيال، 

الصهيوني برعاية اإلدارة األمريكية.

وإنه ملن املخزي واملؤسف أن تقوم السلطة الفلسطينية بهذا الدور يف هذا التنسيق 
األمين، حتى لو كانت متطلباته متس مباشرة بأمن الشعب الفلسطيين، وأن 
حكومة  وضعتها  اليت  األمنية  للشروط  الستجابة  إطار  يف  الدور  هذا  يأتي 

نتنياهو كثمن يدفع لستحقاق سياسي هزيل.
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وكما قال الشاعر نزار عن ظلم الذين يتحكمون يف الشعوب العربية 
جنهل أمساء من يصنعون القرار، منوت، ولسنا نناقش كيف منوت؟ 
وأين منوت؟  فيومًا منوت بسيف اليمني، ويومًا منوت بسيف اليسار،  

ول نتذكر أوجه من قتلونا، ول نتذكر أمساء من شيعونا 
فال فرق – يف حلظة املوت – بني اجملوس، وبني التتار. 

بالٌد، جتيد كتابة شعر املراثي، ومتتد بني البكاء، وبني البكاء، بالٌد، مجيع 
مدائنها كربالء.

وغدرت  خانتهم  بأبنائها،  الفلسطينية  السلطة  فعلت  متاما  وهكذا 
بأرواحهم!

ميوت املاليني منا، ول تتحرك يف رأس قائدنا شعرٌة واحده،  
ومل أك أعرف أن الطغاة، يضيقون باآللة احلاسبة!

قال األستاذ عبد اخلالق النتشة أحد قادة حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« 
أبناء  الفلسطيين وكل  الشعب  »إن  الغربية:  الضفة  يف مدينة اخلليل جنوب 
حركة »محاس« يشعرون بتأثر بالغ لستشهاد أحد أبطال كتائب الشهيد عز 

الدين القسام اجلناح العسكري حلركة )محاس(«.
ووصف النتشة الشهيد بأنه: »من الذين وهبوا أنفسهم لدينهم ووطنهم على 
حد سواء«، وأضاف »لقد أحب الشهادة وناهلا وإنه لشرف عظيم أن ينال هذه 
وقال:  األوفياء«،  الرجال  فيه  عز  زمن  ويف  واملؤامرة،  التخاذل  زمن  الشهادة يف 
أن  الدين خري خلف خلري سلف«، مؤكدًا  يكون تالمذة حميي  أن  آمل  »إنين 
»استشهاد اجملاهدين هو ماء احلياة آللف الشهداء وأبناء األمة وستكون دماؤه 

الزكية لعنة على اخلونة واملتخاذلني«.
رحم اهلل الشهيد وأجزل له املثوبة يف عليني وأخلف األمة فيها خرياً

 وانتقم له ممن مكن لليهود منه!

الشهيد محيي الدين الشريف
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سيرة الشهيد القائد

عادل عوض اهللا
1967م - 1998م

نحـن الطليعـة ورأس الرمـح الـذي 
الفلسـطيني  الشـعب  بـه  حـارب 
كيـان العـدو، ليـس لنـا إال التقـدم 

هـذا قدرنـا ونحـن رضينـا بـه
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يزهو القلم شرفا إذ أتيح له أن يتدفق يف وصف سرية 
حربه  ينسكب  إذ  القلم  يزهو  األخيار،  املصطفني 
يعزف  وهو  يزهو  الشهداء،  بأريج  تتضوع  كلمات 
إيقاعا يبلل الروح وتنتشي به حدائق احلياة إذ يصيغ 
النثر والقصائد يف وصف من تليق بهم ثياب املالئكة، 
لكن هل تطيق اللغة بكل بيانها وبالغتها أن تصف 
األرواح اليت صنعت على عني اهلل ! هل متلك اللغة 
مثل  تتوهج  بأنوار  تليق  اليت  التعابري  من  رصيدها 
تصف  أن  اللغة  تبلغ  وهل  عليني،  يف  فرح  شاللت 
تصف  أن  اللغة  تبلغ  هل  الشهداء،  مع  اهلل  حديث 
مكاشفة اهلل لعبداهلل بن حرام حيث كلمه كفاحا 
وقال له:)َيا َعْبِدي، مَتَنَّ َعَليَّ ُأْعِطَك( رواه ابن ماجه، 
هل تقدر اللغة أن تصف كيف وقعت الكلمات يف أذن 
جابر بن عبداهلل، كيف كان إيقاعها وكيف كان 
بردها وكيف غابت الدنيا حتى كأنها مل تكن شيئا 

مذكورا !
خربني كيف حتكي لك اللغة هذا احلوار بني جابر 
وبني اهلل إذ يسأله جابر أن يرد إىل الدنيا كي ميوت 
ألجله مرة ثانية فيقول اهلل له: )إنه قد سبق القول 
َمن  فأبلغ   ، ربِّ يا  قال:  يرجعون،  ل  إليها  أنهم  مين 
ورائي مبا أعطيتنا من نعمة(، رمبا تعطيك العربية 
احلروف ولكنها تقف حائرة كيف حتكي لك عذوبة 
النعيم، ولذة الزمان السرمدي، وعظمة اللقاء باهلل !  
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فيض  يف  املطلقة  احلقيقة  على  الشهيد  يقبض 
حكاية  إىل  ذاكرته  يف  األرض  تنتهي  باهلل،  اللقاء 
جد قصرية، تنتهي إىل حلظة تغيب يف زمن النسيان، 
تشرق روحه بنور ربها، ويشهد ما ل عني رأت ول أذن 
مسعت ول خطر على قلب بشر، تتوارى اللغة عاجزة 

عن العبور إىل الربيع املوشى يف حلظة التصال.
العذابات،  من  تارخيا  ويغسل  هناك  النعيم  ينهمر   
تفتح مدائن السالم أبوابها وتنعتق األرواح أللف عام 
احلزن  من  تنعتق  ينقضي،  ل  دهر  وألف  عام  وألف 

ويقال هلم )ادخلوا اجلنة بسالم(.
مثة  أزليا،  خلودا  تصبح  اجلنة  يف  تفاصيل  مثة   
حلظات تغنيك عن كل بريق الدنيا، مثة ابتسامة 
على وجه حممد  ] جتعل األحالم كلها دانية لك 
ظالهلا، ترعى روحك آمنة على بوابات اجلنة حني 
إىل  يصحبك  دفئها،  يف  تغرق  يدك،  إىل  يده  متتد 
حيث أبي بكر وعمر وشهداء مثل النجوم، تضحك 
نعيم احلور من  يتألأل  األعلى،  الفردوس  أنوار  لك 
أنفاس  تتنسم  ثيابك،  على  الفرح  يطرز  حولك، 
النيب يف سالمه عليك، تهمس لك اجلنة )ل شقاء 
والصديقني  النبيني  صحبة  يف  فأنت  اليوم(،  بعد 

والشهداء والصاحلني!

الشهيد عادل عوض اهلل
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بذرة الميالد األولى 

ولد عماد عوض اهلل بتاريخ 1967/4/14م، أما أخوه عادل وذراعه األمين فقد ولد 
بتاريخ 1969/9/6م وولدا يف مدينة البرية.

واملرحلة  املغرتبني  مدرسة  يف  البتدائية  املرحلة  عادل  الشهيد  القائد  درس 
اإلعدادية يف مدرسة البرية اجلديدة وأنهى املرحلة الثانوية يف مدرسة اهلامشية. 
بتفوق  الثانوية  املرحلة  أنهى  أن  بعد  اجلامعة  إىل  اهلل  عوض  الشهيد  وانتقل 

وامتياز.

درس الشهيد عادل يف قسم الرياضيات يف كلية العلوم والتكنولوجيا التابعة 
أن  إل  العربية  اللغة  لدراسة  بيت حلم  إىل جامعة  انتقل  ثم  القدس،  جلامعة 
اجلامعة أغلقت أبوابها مع بداية النتفاضة األوىل، ولقد انضم القائد البطل 
إىل مجاعة اإلخوان املسلمني منذ نعومة أظفاره وأصبح قائدا ميدانيا ملدينيت 

رام اهلل والبرية.

األثر يدل على المسير

كانت الرحلة يف عيون الشهيد آثار انتصار مبكر، فتى تبحر يف قواربه الشمس 
القصرية،  الناس  أعمار  بها  أن حتيط  من  الفتى أكرب  غاية  أن  على  وتدلك 
كان ميشي وهو مطمئن أن اهلل لن خيذل خطوات تبحث عن مسار صائب، كان 
الكون  قلبه حبجم مشوس  نور يف  وقنديل  وإميانه  عقله  الغض ميلك  الفتى 

كلها، وكانت تلك هي اإلمكانيات اليت صنع بها املسري!

نبت مثل فسيلة صغرية لكنها كانت تستبطن كل بساتني العامل، كان غضا 
ومن  رصاصة  احلجر  من  فصنع  النخيل،  بشموخ  يكون  أن  قادرا  كان  ولكنه 

الرصاصة قرارا ل يلني!
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يصفه مسؤول أمين كبري يف جهاز الشاباك اإلسرائيلي بقوله »إنه من أبرز قادة 
املقاومة، قائٌد حقيقّي وشخصيُة كاريزماتّية، ِفْطنته ومهنيته واحرتافه أمور 

لفتة يف شخصيته«.1

ويقول عنه صحفي صهيوني ناقال عن مصادر امنية » هو قائد حقيقي أشرف 
بينهم وهو  وربط  الغربية،  الضفة  النشطاء يف كل  واسع جدا من  على جهاز 
أعجبوا  وقد  كبريا،  احرتاما  له  يكنون  محاس  ونشطاء  عادية.  غري  شخصية 

بفطنته، ومهنيته واحرتافه«.

يصفه أحبته بقوهلم لقد كان الشهيد اجملاهد »عادل عوض اهلل« شديد الذكاء، 
قوي احلجة، دمث اخللق طيب اللسان، إل أن أهم ما ميز الشهيد كان جمموعة 

من الصفات اليت جعلت منه شخصية ذات رمزية وهي على النحو التالي:

الصفة األولى: سرية في حذر 

لقد كان الشهيد شديد احلذر والسرية يف التعامل مع حميطه ومع معارفه 
وسلوك  باآلخرين،  الثقة  على  عنده  مقدمًا  احلذر  وكان  إليه،  الناس  وأقرب 
بالِكتماِن(2،  )اسَتعينوا على حوائِجكم  السالم-  -عليه  قوله.  نابع من  الشهيد 
ولقد سطرت خطورة اإلفشاء لألسرار يف نظرية أمنية تقول: )ل تقل إنه عزيز، 
فكما  عزيز،  عنه  وتقول  تقول لصديقك سرا  ل  أن  أي  عزيزًا(  عزيز  لكل  فإن 
هو عزيز عليك هناك إخوة أعزاء عليه سيقول هلم، ويعد التقصري األمين أو 

اإلهمال من أهم الثغرات اليت يبلغ من خالهلا العدو إىل جسد املقاومة.

َل ُتْفِش َسرََّك ِإلَّ ِإَلْيَك... َفِإنَّ ِلُكلِّ َنِصيٍح َنِصيَحا
َفِإنِّي َرَأْيُت ُغَواَة الرَِّجاِل... َل َيَدُعوَن َأِدمًيا َصِحيَحا

 http://bokra.net/Article-1221208 -1
2-  املصدر حلية األولياء، وقال حديث غريب 

الشهيد عادل عوض اهلل
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 وحيدث األسري حسن سالمه فك اهلل أسره بالقصة التالية عن صفة السرية 
الشديدة يف الشهيد عادل رمحه اهلل قائالً: »عند خروجي للضفة للقيام بعمليات 
الثأر لستشهاد حييى عياش تواصلت مع عادل عوض اهلل حبكم معرفيت به من 
أيام السجن، وكنت اعرف مدى حرصه األمين الشديد والذي جيعله ل يثق 
ليس  شخص  ألنه  الشاباك،  من  مستهدف  شخص  أنه  وخاصة  بسهولة  بأحد 

عاديا ورجل له مكانته وكلمته يف احلركة.
وعندما تقابلنا كنت أعرف حرصه الشديد، وتوقعت أن يقوم بتفتيشي للبحث 
عن أي سالح أمحله لذلك خبأته يف منطقة القدم، وفعال قام بذلك فمازحته 

وقلت له عما تبحث يا رجل، فضحك«.1

الصفة الثانية: استحضار التجربة

كان الشهيد حريصا على التعلم من التجارب اليت خاضها يف حياته وخاصة 
وجانب  التعليم  جانب  على  ترتكز  حقيقتها  يف  املرء  وحياة  السجن،  جتربة 
التجربة، وقد قيل يف احلكمة: )إن العقل كالسيف والتجربة كاملسن(، وقيل: 
)ليست العظمة يف أل تسقط أبدا، العظمة أن تنهض كلما سقطت( !، وقد غنم 
إذ قيل: )غنم من أدبته احلكمة، وأحكمته التجربة(،  الشهيد عادل بهذا املبدأ 

فالتجربة زيادة عقل للمرء!
وقد رأينا ذلك بوضوح حني ُسجن القائد عادل عوض اهلل أول مرة يف سجون 
إذ ظل منكرًا  الحتالل على خلفية مشاركته يف نشاطات النتفاضة الوىل، 
اعرتف  ثم  قاس،  حتقيق  حتت  يومًا  أربعني  إليه  املوجهة  والعرتافات  للتهم 
ندمًا  شاربه  نتف  الزنزانة  إىل  عودته  وعند  نفسه،  على  بسيطة  بأشياء  بعدها 
على العرتاف الذي أقره، وقرر بعدها أل يلني يف حياته مرة أخرى أمام أي كان 

وحتت أي ظرف وقد حكم عليه ثالث سنوات ونصف2.
1- سالمة، حسن، عمليات الثأر املقدس الستشهاد القائد حييى عياش، ص37.

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1144088 -2
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ويف بداية عام 1996 ويف أعقاب عمليات الثأر ملقتل املهندس حييى عياش داهمت 
قوات كبرية من أجهزة األمن الفلسطينية منزله وطلبت من عائلته أن يسلم 
»أفضل  وقال:  الستجابة هلم  عادل  رفض  يومها  نفسيهما،  عماد  وشقيقه  هو 
السجن  القائد جتربة  ذاق  أخرى«.فقد  السجن مرة  إىل  الرجوع  الشهادة على 
العتقال  من  أهون  مرارتها  كانت  مهما  املطاردة  أن  وأدرك  تفاصيلها  وخرب 

والسجن، وما كان له أن يلدغ من ذات اجلحر مرتني.
األمن  أجهزة  أعني  عن  فعال  بالختفاء  وعماد  عادل  القائدان  جنح  ولقد 
اإلسرائيلية والفلسطينية عامني كاملني على الرغم من اجلهد الستخباري 
العامة  املخابرات  جهاز  يتمكن  أن  قبل  عنهما،  للبحث  الكبريين  واألمين 
الفلسطيين من اعتقال القائد عماد من أحد املنازل، فيما بقي القائد عادل حرًا 

طليقًا خيطط لإلثخان يف العدو واستهداف جنوده ومغتصبيه.

الشهيد عادل عوض اهلل
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الصفة الثالثة: استراتيجية التخطيط الهادئ

العمل  إحكام  وعلى  املدى  الطويلة  على وضع اخلطط  بالقدرة  الشهيد   متيز 
وتنفيذه بهدوء ودقة عالية، ويف ذلك يقول »عاموس هرئيل« يف حتقيق صحفي 
مناطق  أغلب  يف  منتشرًا   كان  حلماس  العسكري  اجلهاز  »بأن  محاس:  عن 
الضفة الغربية، ويف بعض األماكن فقط شكل القادة املعتقلون من كتائب عز 

الدين القسام غرفة عمليات«.
ويدعي هرئيل بأن حمققي الشاباك اكتشفوا خططا أثارت اهللع يف صفوف 
قادة أجهزة األمن )الصهيونية( فيما لو قامت محاس بتنفيذها، ومن ضمن هذه 
اخلمسية«  الناسفة  العمليات  »سلسلة  التحقيق  يشري  كما  الكبرية  اخلطط 
حبيث يتم تفجري سيارات مفخخة الواحدة تلو األخرى يف املدن الكربى ويف يوم 
واحد وضع إنذار نهائي بعد تنفيذ كل تفجري بان العملية التالية بعد عدة ساعات 

فقط وذلك إذا مل يتم إطالق سراح كل املعتقلني يف السجون الصهيونية.
كما خطط القائد عادل عوض اهلل وفق ما يدعيه هرئيل ألسر عدد كبري من 
اجلنود بهدف املساومة و التفاوض، وخطط لقتل ضباط كبار يف اجليش وعدد 
من أعضاء الكنيست واحلكومة )الصهيونية(. ومع أن التحقيق يرى بأن أجهزة 
البنية  أشهر من تدمري ما مساه  )لدولة الحتالل ( جنحت خالل عدة  األمن 
التحتية حلماس يف الضفة الغربية إل أنه يعرتف يف الوقت نفسه بأن محاس 
أثبتت على مدى السنوات قدرتها على اسرتداد قوتها بسرعة ملفتة لالنتباه ويف 
هذه املرة أيضا ستسارع يف تفعيل وتطوير شبكٍة كاليت مت كشفها وفق ما جاء 

يف  وسائل األعالم الصهيونية.
العمل  إتقان  يف  وهادئا  دقيقا  كان  ولكنه  التحرك  سريع  الشهيد  كان  لقد 
وإحكامه، ومن ثم إبهار العدو بالتخطيط املتقن، وذلك يدل على عمق فهمه 
لألمر. فالسرعة ليست هي املؤشر على اإلجناز بل املؤشر هو نوعية العمل املنتج 

وخمرجات السعي.
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الصفة الرابعة: الوعي السياسي 

الوعي وإدراك جمريات األمور سياسيا وعسكريا وبكل تفاصيلها ومن ثم بناء 
الواعية. ويف شريط فيديو نشره  الرؤية املبصرة  القرارات على أساس من هذه 
الشهيد القائد عادل عوض اهلل قبل استشهاده بأيام ردا على املؤامرة الفلسطينية 
الشريف  الدين  حميي  الشهيد  قتل  تهمة  إللصاق  املشرتكة  اإلسرائيلية 
باألخوين عوض اهلل للتغطية على اجلرمية النكراء حبق الشهيد حميي الدين 

الشريف يبدو فيه هذا الوعي السياسي جليا إذ يقول فيه:

»يكفينا شرفا أيا كانت األداة اليت تتعرض لنا يوما برصاصاتها قتال أو بغري 
ذلك من أساليب القتل فإننا نقول: إننا  حتى يف حالة ثبوت أن من سيطلقون 
رسالة  القسام فهي  الدين  إخواني اجملاهدين من كتائب عز  النار علي وعلى 
روحية ونصيحة ممن يكون حينها استشهد واىل إخواني من بعدي أن ل يكون 
به،  نتحرك  الذي  منهجنا  طبيعة  أول  لنثبت  الصهيوني  احملتل  ضد  إل  الرد 
وإننا لن نكون بأي حال من األحوال مثلهم ويستحيل أن نكون مثلهم ولن نفعل 
 ،… تارخيية  شهادة  تكون  أن  يكفيهم  إمنا  مبثله  مكرهم  على  نرد  ولن  فعلهم 

أسجل بها أمام أبناء شعبنا حقيقة ما قيل وحقيقة واقع غرينا«.

ثم قال يف رسالته لشباب القسام:
العدو،  الفلسطيين كيان  الشعب  به  الذي حارب  الرمح  ورأس  الطليعة  »حنن 
فحرام أن ينكسر هذا الرمح، ليس لنا إل التقدم، هذا قدرنا وحنن رضينا به، وهذا 
جهاد نصر أو استشهاد«، صرخة أطلقها الشهيد القسام يف أحراش يعبد نرددها 
حنن بواقع عملي يف كل حني ويف كل حلظة. فباب اجلهاد والستشهاد مفتوح 
دوما فتقدموا بال اسرتخاء، خيار املقاومة واجلهاد هو خيارنا يف حركة محاس،

قلنا ذلك قبل أوسلو، وقلنا ذلك منذ حلظة انطالق جهادنا، وألجل هذا نسبنا 
أنفسنا إىل القسام، وألجل هذا كنا فرعا للحركة اإلسالمية اليت قدمت ما 

الشهيد عادل عوض اهلل
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قدمت على أرض فلسطني الطاهرة حتى اللحظة احلالية اليت نواجه ول زلنا 
نواجه فيها عدونا الصهيوني، النصر لنا، وهذا وعد اهلل لنا، وبشرى لنا من اهلل 

كوننا أولياءه لن النصر سيكون لنا يف الدنيا وقبل اآلخرة. 
وكشف الشهيد عادل عن حادثتني حدثت معه شخصيا تدلل على مدى التنسيق 
األمين بني السلطة والعدو الصهيوني فيقول: »وحنن ل ننسى ونعلم متامًا أنه 
أصدرت مرتني أوامر بإطالق النار على العبد الفقري الذي يتحدث إليكم عرب 
هذا الشريط كانت املرة األوىل عندما وصلتهم يف جهاز أمنهم الوقائي أخبار 
خاطئة بان عادل عوض اهلل يتحرك يف سيارة يف مدينة البرية سيارة »رينو 9«، 
وفعال كنت وقتها أحترك يف هذه السيارة إل أنهم قاموا بإطالق النار خطئًا على 
شاب من البرية حترك بنفس مواصفات السيارة اليت وصلتهم عنها الخباريات«.
لقد كان يعرف -رمحه اهلل- أنه مالقي ربه شهيدا  وكان  على يقني أن شهادته 
استشهادنا ل  »الرد على  بقوله:  الصهاينة  فشدد  أو  السلطة  يد  ستكون على 

يكون إل ضد الصهاينة«.

الصفة الخامسة: ربانية السيرة

وعلى األرض أرواح نقية تشعر باملطر، وتشعر السماء بهمسها اخلفي يف السحر، 
تستجلب الغيوم بتوسالتها، ويستجيب اهلل لصلواتها احلميمة فتسح جماديف 

السماء هلا كالقرب.  
تظل بوابات السماء موصولة بها، تبتهج للغيث إذ يليب ترقبها، يطمئن املطر 
حني يرحل الغبار عن عواملها، ثم يغفو السحاب على موعد مع دعواتها، أولئك 

هم ربانيو األمة الذين يستسقى الغمام بهم!
ولقد كان الشهيد كذلك حيث تصفه زوجته فتقول: »كان زوجي صاحب 
ُخلق عال ودين كبري، كان حيافظ على صلواته اخلمس يف املسجد، ودائما له 
أو اجللوس  أثناء املسري  ورد من القرآن الكريم، كان يقوم بالتسبيح والقراءة 
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وحده، وكانت القراءة والرياضة من أحب هواياته، كان مثاًل للزوج الصاحل، 
ومنذ بداية حياتنا الزوجية وحنن نسري على منهاج النبوة«.

تاريخ للغد اآلتي 

هذه حقائق جيب أن تسجل للتاريخ ولألجيال كي َتطلع على ما جرى وكيف 
استشهاد  وبعد  إخفاءه،  اإلسرائيلية  واملخابرات  الفلسطينية  السلطة  حاولت 
املهندس حييى عياش أصبح الشهيد عادل عوض اهلل املطلوب على رأس املطلوبني  
لدى سلطات الحتالل واألجهزة األمنية الفلسطينية اليت أخضعت بيت العائلة 

إىل املراقبة الدائمة.

حاولت األجهزة األمنية الفلسطينية بعد اغتيال حميي الدين الشريف إلصاق 
تهمة اغتيال الشريف بالشقيقني عماد وعادل عوض اهلل لتغطي على تورطها يف 
تلك العملية، األمر الذي نفاه عادل يف شريط فيديو أرسل إىل وكالة رويرت1.

1998/8/18م،  بتاريخ  اهلل  عوض  عماد  على  القبض  الوقائي  األمن  ألقى  لقد 
ومكث عماد ما يقارب األربعة أشهر مشبوحًا وتعرض لتعذيب شديد جدًا، ويف 
رسالة كتبها عماد بعد هروبه من سجن السلطة  يف عملية اتضح فيما بعد أنها 
كانت مفربكة ومعدة من قبل السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الحتالل 
حيث  اهلل.  عوض  عادل  القائد  الشهيد  إىل  الوصول  منها  اهلدف  الصهيوني، 
الطيب              السلطة، وهم  التقيت بعدد من قيادات  الوقائي  أول يوم لي يف  قال يف 
وتوفيق  جرب  إمساعيل  واحلاج  اهلندي  وأمني  الرجوب  وجربيل  الرحيم  عبد 
الطرياوي وحممد اجلربني »أبو أسامة« وهو نائب جربيل الرجوب وقد حقق 
معي فيما بعد، وكان الطيب عبد الرحيم يتصدر اجللسة إل أنه حلظة دخولي 

http://www.alqassam.ps -1
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ابتسامة  وعلى وجهه  قائال  بينهم  الرجوب من  بادرني جربيل  أجلس  أن  وقبل 

الشهيد  يا فالن »يعين  الزملة  بالنصر ليش قتلت  الشماتة  اختلط فيها معنى 
حميي الدين الشريف«، فكان ردي املباشر وأنا أجته للجلوس »ما قتلتش حد«.

بعد ذلك بدا الطيب باحلديث قائال أنا جاي من غزة ومعي صفقة من الرئيس 
عرفات كي أعرضها عليك، وهي أن تقول: »إن رصاصات خرجت من سالحي 
باجتاه الشهيد حميي الدين الشريف بدون قصد مين، وهم بعد ذلك سريتبون 
أمر خروجك من القضية«، فكان ردي عليه »مش أنا اللي بتاجر بدم الشهداء 
من  وآخرين  الرجوب  جربيل  علي  عرض  وعندها  عندي«.  مرفوض  واألمر 

املوجودين الصفقة التالية:

1- أن أقول إن الشهيد متت تصفيته لثبوت تعامله مع الحتالل.

2- أن الشهيد تبني أنه ل أخالقي وعليه متت تصفيته.

وكان رد الشهيد البطل احبثوا عن غريي ليشوه لكم الكتائب والشهداء. بعد 
هذه الكلمات تركت اجملموعة اجملال وهم جلوس حملمد اجلربيين الذي كان 
مع  الشهيد  اعتقال  قبل  جرت  اليت  التحقيقات  لعملية  متابعا  يبدو  ما  على 
أسئلة عن عالقته  للشهيد عدة  وجه  اعتقاهلم، حيث  الذين مت  اإلخوة  كافة 
بفالن أوعالن وذكر أمساء إخوة كانوا قد اعرتفوا حتت التعذيب بأنه نظمهم 

للجهاز العسكري وسلمهم سالحاُ.

يقول الشهيد نفيت أي عالقة لي بهؤلء اإلخوة، وبعدها وقفت أمامهم مجيعا 
ورفعت يدي إىل السماء من خالل شباك الغرفة مقسما ومعاهدًا رب العاملني أنين 

لو نشرت باملناشري وقطعت فلن تأخذوا مين كلمة أظلم بها نفسي أو غريي.
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 بعد جلسة مع هؤلء استمرت ساعة تقريبا مت أخذي ملكتب آخر ومنه لسيارة 
نقلتين من رام اهلل إىل أرحيا وكان جيلس معي يف السيارة مدير جهاز املخابرات 

العامة أمني اهلندي.
128 يومًا، قال جهاز األمن الوقائي: أن عماد استطاع اهلروب من سجن  وبعد 
ألحد  مصورًا  مفربكا  تسجياًل  وبث  املشددة،  األمنية  اإلجراءات  ذي  أرحيا 

احلراس قال فيه أنه ساعد عماد على اهلروب من داخل السجن.
كل هذه التفاصيل سعت األجهزة األمنية حلجبها وإبداهلا مبغالطات وأكاذيب 
تشوه بها مسرية املقاومة وتضرب بها تاريخ حركة القسام وتوحي بأن الفساد 
ينخر يف أصوهلا وأنها تتعارك على مصاحل الدنيا ومتاعها ومناصبها مثل بقية 
األحزاب والتيارات النفعية، وقد تعاونت مع أجهزة األمن اإلسرائيلية يف قنص 

الشباب اجملاهد.

نهار الشهادة، نهار ال ينطفئ

الشهادة ليست فناء، ول رحلة عدم، ول موت موجع. الشهادة هي البقاء، كل يوم 
يستيقظ الشهداء قبيل أول شعاع، يطرحون على أنفسهم هذا السؤال، إذا كان 
هذا اليوم آخر أيامي على الكوكب، ما هي اللحظات اليت أرغب يف تذوقها؟! ل 
شك، أنها حلظات الفرح بفرٍح يسكبه الشهيد يف روح أحدهم، يف فناٍء من وطن 

منسي، أو يف سالل وطن كانت فارغة إل من النتظار، انتظار عمر الشهيد!
نلمح الربكة يف عمر الشهيد، فقد سكب روحه يف سنابل الوطن، مينحه اهلل 

عمرا جديدا، ولن يكون ذلك اليوم إل ابتداء عمر مديد يف خلود أزلي كريم.
لقد قدم عادل عوض اهلل وأخوه عماد أرواحهم هلل، وأنفقوها يف سبيل أن حلظة 
أكثر  من  تعد  األخوين  استشهاد  قصة  أن  املؤمل  ومن  آتية،  ريب  ل  انتصار 
يف  شارك  حيث  الفلسطيين  النضال  تاريخ  يف  واملعقدة  الغامضة  القصص 
اغتيال الشهيدين عدد من األجهزة األمنية يف السلطة الفلسطينية، ومت ذلك 

الشهيد عادل عوض اهلل
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بالتنسيق مع جيش الحتالل الصهيوني، وذلك من خالل توزيع األدوار بينهما 
ثم  للشهيدين وحتى مرحلة خطفهما  للوصول  وتعذيب  اعتقال وحتقيق  من 

إعدامهما بل وصل األمر للسعي لتشويه تارخيهما ومسعتهما.

الشريف  الدين  حميي  الشهيد  قتل  تهمة  إلصاق  مبحاولة  القصة  هذه  بدأت 
والذي قام بها جهاز األمن الوقائي  بعد اعتقاله فحاولوا فربكة القصة على 
أنها تصفية داخلية يف القسام إلبعاد التهمة عنهم، فقام اجلهاز باعتقال الشهيد 

عادل وتعذيبه تعذيبا شديدًا من أجل العرتاف بهذه اجلرمية.  

وصل  حتى  ومراقبته  الفلسطينية  السلطة  قبل  من  عماد  هروب  تسهيل  بعد 
إىل أخيه عادل مت إعالم القوات اإلسرائيلية مبكانهما، وهنا بدأت القصة تأخذ 

فصاًل آخر من الغموض.

قتل  مت  أنه  تأكيد  لتقرير  فيديو  شريط  اإلسرائيلية  القنوات  بثت  حيث 
على  خالية،  أرض  يف  غرفتني  أو  غرفة  من  مكون  صغري  منزل  يف  الشهيدين، 
جدرانه شعار كتائب القسام و علم أخضر كبري معلق يف الغرفة من الداخل، 
وقطعيت سالح و عدد من خمازن الرصاص و عدة قنابل يدوية تشكلوا يف صفني 
فيها  قال  اجليش  باسم  متحدث  مع  املقابلة  ويف  للتصوير،  و كامريا  مرتبني 
أنهم جنحوا يف قتل عادل و عماد، حيث ظهر يف التصوير كيسان أبيضان ل 
ميكن رؤية ما بداخلهما قيل أن فيهما جثتا األخوين عوض اهلل، وقد كان هذا 

العالن  يوم اخلميس املوافق 1998/10/9م.

»أن شقيقه ليس من  املنزل:  تيسري مسودة شقيق أكرم مسودة صاحب  وقال 
حركة محاس وأنه اعتقل يف عام 1974م بتهمة النتماء إىل اجلبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني«، ونفى مسودة أن يكون الشهيدان عادل وعماد قتال داخل منزل 
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العائلة معتربا أن سلطات الحتالل تريد اإلساءة إليهما والتشهري بهما. حيث 
يبعد املنزل أكثر من ألف مرت عن أقرب منزل إليه وتؤدي إليه طريق ترابية.

من خالل هذا التقرير يتضح حجم التضارب والكذب والفربكة حيث أنه من 
املستحيل أن يقوم مطلوب لالحتالل بتعليق صور أو شعارات أو أعالم تربز هويته، 

كما أنه ل يوجد أي دليل على حمتوى الكيسني اللذين قيل أنها للجثث.

 أضف إىل ذلك أن هناك تصرحيًا ألحد الصهاينة يكشف كذب هذه الرواية ففي 
عام 2003م أجرت صحيفة يديعوت أحرنوت مقابلة مع قائد الوحدة اخلاصة 
»ميام« وهي نفسها اليت نفذت عملية »اغتيال« األخوين، قال معلقًا على عملية 
الثالث  فيها هو واخلاطفون  اليت قتل  الفاشلة للجندي »فاكسمان«  اإلنقاذ 
»لو مُسح لوحدتي بالقيام بعملية حترير »فاكسمان« ألخرجناه كما أخرجنا 

األخوين عادل وعماد عوض اهلل«1.

من خالل كالم هذا الصهيوني نستطيع القول إن الشهيدين مت القبض عليهما 
غالبا أحياء بعد نفاذ الذخرية أو حبيلة أخرى وهذا ينايف متامًا رواية اجليش 

الصهيوني واليت تقول أنهما قتال يف اشتباك.

السجن  وخاصة  السرية  السجون  يف  احتجازهم  مت  قد  الشهيدين  أن  ويعتقد 
السري رقم )1391(، والذي أكد بعض األسرى احملررين الذين خرجوا أحياء 
منه عن بشاعة أساليب التحقيق وأماكن العتقال، وهي عبارة عن زنازين ل 
تتجاوز مساحتها 2مرت مربع، يشرف عليها وحدة خمتارة تسمى الوحدة )504( 
أخطر  فيها  متارس  حيث  وأصنافه،  وأنواعه  وفنونه  التعذيب  يف  املتخصصة 
وأقسى أنواع التعذيب والقتل حبق األسرى بعيدًا عن كامريات اإلعالم وزيارات 

احملامني والصليب األمحر الدولي2.

http://www.qudsn.ps/article/37294 -1
2- دوعر، غسان، السجون السرية اإلسرائيلية، مركز الزيتونة، ص76

الشهيد عادل عوض اهلل
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ول  صغرية  يغادر  ل  موقف  يف  صحائفها  ستفتح  األخوين  استشهاد  حكاية 
كبرية، يف يوم قصاص طويل لن ينجو منه اجملرمون، يف يوم قال اهلل عنه }هََذا 

ادِقِنيَ صِدُْقهُمْ{.]املائدة: 119[. يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّ

قال الشيخ أمحد ياسني بعد استشهاد الشقيقني عماد وعادل عوض اهلل: » نعترب 
شهداءها  تعترب  ومحاس  عليك  ويوم  لك  يوم  املعركة  معركة،  يف  أنفسنا 
املقاومة  من  الصهاينة  وسيجد  سدى،  دماؤهم  تضيع  لن  عادلة  قضية  شهداء 
الصهيوني  الحتالل  دولة  وتتحمل  املناسب،  الرد  القسام  وكتائب  اإلسالمية 
أرض  على  سالت  اليت  الزكية  الطاهرة  الدماء  عن  املسؤولية  كل  وعمالؤها 

اخلليل الطيبة«.

دائما يضع احتياطات  العامل، واجلبان  الناس يف  وأضاف »إن الصهاينة أجنب 
أكرب مما يتصور الناس؛ ألنه خائف من املطاردة، لكنهم بالتأكيد سيجدون 

املطاردة املناسبة على عدوانهم وتآمرهم على رجالنا وأبنائنا وقادة كتائبنا«.

وأكد الشيخ أمحد ياسني »إن تصفية واستشهاد عماد وعادل عوض اهلل لن يوقف 
املسرية بل سيزيدها قوة وعنفا، ول ميكن للممالك أن تبنى إل بالتضحيات،  
وتقوم إل على دماء الشهداء لذلك سرتى يف املستقبل مزيدًا من سفك الدماء 

على طريق للتحرير«.

الفتتاحي              مقاهلا  يف  هآرتس  صحيفة  كتبت  مقدرة«  »حرب  عنوان  وحتت 
»قتل الشقيقني عماد وعادل عوض اهلل هو جزء من حرب الصهاينة املقدرة ضد 
اإلرهاب الفلسطيين الذي تنتهجه تنظيمات مثل محاس واجلهاد اإلسالمي، إنه 

صراع يدور بال توقف وغالبا يف السر«.

وحتت عنوان »تصفية حكيمة« قالت صحيفة يديعوت احرنوت يف تعليق رئيسي 
كتبه مراسلها ومعلقها العسكري املعروف »رون بن يشاي« »إن أسلوب تصفية 
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حمكم يستند إىل تكنولوجيا عالية يعترب مهينا وغادرا حسب مفاهيم اإلسالم 
وهو ما يوجب ردا ساحقا وفتاكا يغسل بالدم أيضا احلزن واإلهانة على حد 

سواء«.

مت  2014/4/29م حيث  الثالثاء  يوم  الطويلة  القصة  هذه  فصول  ختمت  ولقد 
تشييع جثماني الشهيدين بعد أن مت تسلمهما من اجلانب الصهيوني، وذكرت 
املصادر الطبية أن جثيت الشهيدين األخوين عماد وعادل عوض اهلل مل تتحلال 
على  تعرفت  الشهيدين  أحد  زوجة  وأن  استشهادهما،  على  عامًا   16 مرور  رغم 

زوجها من القميص الذي كان يرتديه1.

http://aqsatv.ps/ar/details-3857.html -1

الشهيد عادل عوض اهلل
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إىل روحك مع صحبك يف حواصل طري خضر تسرح يف اجلنة حيث تشاء بإذن 
اهلل.

إليك تهدي طفلتك اليت تركتها جنينا يف رحم أمها ورحلت إىل اجلنة قبل 
ميالدها بشهرين.

إليك تهدي كرميتك ندى تفوقها يف شهادة الثانوية العامة وحصوهلا على 
املركز األول يف حمافظة رام اهلل بنسبة 99 % لعام 2016م.

متاما كما كان يتمنى عادل عوض اهلل أن يكون السبق دوما حليفه وحليف 
غرسه املبارك

أوصيت أن تسمى ندى كأنك كنت تلمح أنها ستكون الندى الذي يظللك 
بعد نهاية الطريق

الندى الذي سيتساقط عليك فرحا بعد الرحيل.

الندى الذي سيبقيك غضا طريا كأن الروح فيك تنبض من جديد.

إليك يا سيدي تهدي زوجتك صربها ورباطها واحتسابها لعمرها، تهدي لك 
مثرة مباركة تشهد بقوله تعاىل )وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا( ] الكهف: 82[، فحفظ اهلل 
لك نسلك وجعله صدقة جارية ووسامًا لك يوم الدين. هنيئا ألسرتك بك، 

ــد       ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ أبـــــــــــــشـــــــــــــروا أهــــــــــــــــــَل الـ
فــــــــضــــــــاًل       هلل  واشـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــروا 
مــــــــــــا تــــــــــــهــــــــــــاوى مــــــــــــن جــــــــــــــــواٍد       
قـــــــــــــــــــــــرُبُه قــــــــــــد فـــــــــــــــاح عــــــــطــــــــرًا      
ُتـــــــــــــــــويفَّ           قـــــــــــــد  تــــــــــقــــــــــولــــــــــوا  ل 

ــا ــ ــيـ ــ فــــــــابــــــــنــــــــكــــــــم مــــــــــــــــــــــــــازال حـ
ــا ــ ــي حيــ الـــــــــــــفـــــــــــــردوس  يف  فـــــــهـــــــو 
بـــــــــــــل عـــــــــــــال فـــــــــــــــــوق الــــــــثــــــــريــــــــا
َخــــــــِفــــــــّيــــــــَا أو  ِســــــــــــــــــــــّرًا  ــس  ــ ـــ ــي ــ ـــ ل
َرِضـــــــــــــيَّـــــــــــــا! ِعـــــــــــــــــــزٍّ  يف  ْهـــــــــــــــــــَو 
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وهنيئا ألمتك بك، وهنيئا للمسرى بك، وهنيئا لك نعيم الفردوس األعلى 
بإذن اهلل يا أمجل الشهداء!

رحم اهلل الشهيدين وأجزل هلما املثوبة يف عليني وأخلف األمة
فيهما خريًا وانتقم هلم ممن مكن لليهود منهم!

الشهيد عادل عوض اهلل
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سيرة الشهيد القائد

صالح الدين دروزة
1964م 2001-م

تنـال  شـهادة  ارزقنـي  اللهـم 
بدنـي. جميـع 
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يعرفه  ومل  الناس  من  الكثري  البطل  الشهيد  عرف 
خاض  الكثريون،  عنه  عجز  حبدس  امتاز  الكثريون، 
واملقاوم  اجلهادي  العمل  بصفوف  الخنراط  غمار 
تالميذ  خري  وكانوا  الكثريون،  يده  على  فتتلمذ 
تعلموا من خري أستاذ، كان جل وقته يف اهلل وهلل ويف 
سبيل نيل احلرية والكرامة ولو كانت على حساب 

سعادته وفرحته. 
وهو  حمّنك،  سياسي  وعمالق  فذ،  قائد  الشهيد 
كذلك اإلداري املوفق، والعسكرّي الفاعل الشجاع 
لحقته  ولقد  الصهيونية،  السلطات  هابته  الذي 
اجلريان  وذكره  الفصائل،  جبرأته  وأقّرت  السلطة 

واخلالن بأحسن الفضائل.
كان الشهيد أول رأٍس سياسي وعسكري يعانق اجملد 
يف عامل الشهداء، وأزكى دٍم نوراني ُيسَفك يف سبيل 
احلرية والفداء، الصّوام القّوام، التقي الّنقي صاحب 
اهليبة واإلباء، أحد قادة محاس األفذاذ وممّثلها يف 
يف  اإلسالمية  الكتلة  مؤسس  وهو  الفصائل،  جلنة 

جامعة القدس، وأمريها األول.
لكنه  للعادة،  خارقا  رجال  النور  أبو  القائد  يكن  مل 
مؤثرا  رجال  منه  جعلت  وقناعات  مبواصفات  امتاز 
حنو  للتغيري  وميهد  احلدث  يصنع  فعال  وعنصرا 
األفضل، وهذه املالمح الشخصية اليت عرفها الناس 
ممن عايشوا صالح عن قرب قد تبدو للوهلة األوىل 
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يتمّيز صاحبها عن غريه من بين  ول  عادية  صفات 
صاحبها  حيضرها  حني  املالمح  هذه  لكن  البشر، 
يف وجدانه فتتمكن من نفسه وهو عندما يسقطها 
فقط  حينها  توأمني  وإياها  هو  فيصبح  حياته  يف 
تلك  وتتحول  »التغيري«  الصفات  هذه  تصنع 
املالمح الشخصية إىل قوة دافعة وثورة عارمة تصنع 

املعجزات،  وكذلك كان صالح الدين رمحه اهلل.

الشهيد صالح الدين دروزة
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أواًل: االسم عنوان حياة 

صالح الدين نور الدين رضا دروزة ولقبه )أبو الُنور(، ولد الشهيد صالح الدين 
يف نابلس عام 1964/5/28م ألسرة معروفة بالتدين والتقى والصالح، فوالده نور 
الدين دروزة هو أحد الوجوه اإلسالمية املعروفة يف نابلس وأحد الدعاة الذين 
اشتعل الرأس فيهم شيبا هلموم األمة ومعاناتها، وكان والده من أشهر معّلمي 

أحكام جتويد القرآن يف املدينة. 

وعائلة دروزة من العائالت اجملاهدة ول تتوقف تضحياتها عند حد، إذ أن للشهيد 
حكمًا  اآلن  وميضي  الدين  وضياء  شهيد،  وهو  عماد  هم  أخوة  ثالثة   صالح  
بالسجن مدة مخسة أعوام بتهمة عضويته يف كتائب الشهيد عز الدين القسام 
أيضًا، والرابع بهاء الدين الذي ما زال يعاني من متديد اعتقاله إداريًا ألكثر 

من عام.

التحق الشهيد بكلية العلوم والتكنولوجيا )أبو ديس( يف جامعة القدس لدراسة 
علم األحياء، وخترج يف العام 1986م، أسس يف العام 1984م الكتلة اإلسالمية 
العلوم  ختصص  يف  العليا  دراسته  يكمل  أن  أمنية  له  كانت  أمريها،  وكان 

السياسية.

النور للحقائب  إذ عمل يف مصنع  وبعد خترجه مل يعمل يف جمال ختصصه، 
التفصيل  ولده، فكان لديه موهبة يف  املسئول عنه إىل جانب  املدير  وكان هو 
الفور برمسها  وقص احلقائب لذلك حينما كان يرى أي حقيبة يقوم على 

على ورقة من شدة حبه جملال عمله فهو يتمتع بذكاء عاٍل جدا.

تزوج صالح الدين من فتاة مقدسية حتمل شهادة جامعية من أبو ديس ختصص 
وأمساء  الدين  وعز  وآلء  الدين  ونور  هم:إباء  أبناء  بستة  منها  ورزق  فيزياء، 

وحميي الدين.
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كانت  احلقيقة  يف  ولكنها  عادية  شبه  أو  هادئة  تبدو  رمبا  حياة  مالمح  هذه 
مقدمة حلياة خمتلفة متور باإلجنازات العظيمة وسيكون هلا ما بعدها يف تاريخ 

فلسطني وتاريخ املقاومة املباركة.

ثانيًا: صفات الصالح في الشهيد صالح

محبة في قبول

كان القائد البطل من القالئل الذين ل متلك حني تتعرف عليه إل أن حتبه، 
ول تستطيع حني تعمل معه إل أن تؤثر فيك هّمته، ويدهشك مدى استعداده 
القبول للعبد، ألن اهلل إن  للتضحية والعطاء يف أصعب الظروف، وذاك معنى 
وحقول  اجلدب،  ينتابها  حقول  بني  املسافة  هو  والقبول؛  تقبله،   العمل  رضي 
صاحبها  موازين  يف  قمحها  يصب  خضراء  تظل  حقول  الشيخوخة!  تعرف  ل 
عمل  مبحبة  اهلل  من  النداء  وقع  »وإذا  معنى  هو  القبول  الساعة،   قيام  حتى 
!،  فقط  أو حمبة فالن قبلْته مجيُع البواطن«!، هكذا دون تفسري  ول أسباب 
ألن اهلل »وضع له القبول يف األرض«، وكان ابن مسعود يقول:من هذا املقبول 
املردود  أيها  املقبول هنيئا لك،  أيها  فنعزيه  منا  فنهنيه ومن هذا احملروم  منا 
َّهُ مِنَ  جرب اهلل مصيبتك. ملاذا؟ لسبب واحد يعلنه القرآن أل وهو، }ِإنَّمَا يَتَقَبَُّل الل

الْمُتَّقِني{]املائدة: 27[.

همة تناطح السحاب

  دوًما حازًما ترتسم اجلدية على حمياه، قلما يبتسم من كثرة همومه ومشاغله 
بالعمل  اهتمامه  إىل  به  وانشغاله  الدعوي  العمل  فمن  كاهله،  تثقل  اليت 
السياسي واجلماهريي والتثقيفي إىل جانب عمله يف جمال املقاومة، ومع ذلك 
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تقول زوجته أنه: »كان إنساًنا حنوًنا وعاطفًيا حمبًا ألهل بيته وألسرته برغم 
انشغالته اخلارجية، وكان يعطينا وقًتا كافًيا، فباإلضافة إىل العتقالت املتكررة 
فلم أشهد عليه أن رأى أطفاله أو عاش معهم حياة  عادية فقد مضى على زواجنا 
حتى حلظة استشهاده أربعة عشر عاًما مل يكن لي نصيب منه إل سبع سنوات 
قضاها بني اعتقال ومطاردة، وأطفاله مل ير منهم أحًدا، فابنته آلء كان عمرها 
سبعة عشر يوًما عند اعتقاله، وابنه حمي الدين أبصر النور ومل يبصر والده، فقد 
كان معتقاًل عند السلطة، أما أمساء فكان عمرها عشرة شهور عند استشهاده، 

وكذلك كان زوجي صبوًرا إذ كان خيفي مشاعره ول يبديها لآلخرين«.

عن  ابتعاد  يف  وصمتا،  تواضعا  معها  نلمح  آثارها،  نلمس  همة  للشهداء  دوما 
النتفاش الفارغ، أو الزبد الذاهب، الشهداء هم من يبقون يف األرض يصنعون 
لنا النهار رغم حلكة الليل الذي خيتربونه طوال مسريهم، إن كل نقطة ضوء 

ننعم بها هي بعض تضحياتهم!

شجاعة ال تهاب 

الزهور  مرج  يف  اإلبعاد  من  عودته  بعد 
توجه إىل ميدان العمل اجلهادي وبشكل 
مباشر وكانت له مشاركات عدة، حيث 
آوى »العياش« ومن معه من املطلوبني، 
واملتابعة،  والدعم  املساعدة  هلم  وقدم 
الدعم   وفر هلا  اليت  أشهر اخلاليا  ومن 
قامت  اليت  اخللية  واملساعدة  واإليواء 
باختطاف اجلندي الصهيوني »حنشون 
وكانت  1994م،  العام  يف  فاكسمان« 
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القسام  بها كتائب  إيالما، واليت قامت  العمليات  العملية إحدى أكثر  تلك 
وعملت على زعزعة حكومة الحتالل وإضعاف معنويات جنوده ودفع مثنها أبو 
4 سنوات من عمره يف سجون الحتالل  النور حني اعتقل مرتني قضى فيهما 

نتيجة هلذا النشاط املقاوم.
ولقد كان الشهيد صالح حيب اجملاهدين ومل يثنه السجن عن هذا احلب بل 
عمل على رعايتهم بصورة شخصية دون أن يبالي بالعواقب، كان يزور القائد 
أبا هنود يف سجنه باستمرار ويرعى شؤونه، وكان من أوائل من وصل إليه يوم 
قصف السجن عليه، ثم كان هو من استقبله حني خروجه، وهيأ له املكان وقام 
على احتياجاته، وكذلك فعل مع الشهيد أمين حالوة حني أصيب يف حادث 
عمل فكان رفيقه باملستشفى، واستقبل العديد من اجملاهدين اآلخرين يف بيته، 
مل يكن يضجر ومل يكن يتلكأ ومل يتذرع مرة واحدة مبوقعه السياسي حني كان 

األمر ضروريًا وملّحًا.

سعي ال يكل 

النتفاضة  أثناء  القرى  تنسيق نشاطات احلركة يف  أشرف -رمحه اهلل- على 
األوىل  األشهر  منذ  القرى  يف  بدأت  اليت  العمالء  مالحقة  فكرة  ودعم  األوىل، 

لنطالقة محاس.
املشرفة على  الطوارئ  وكان قائدا يعمل بيده، وكان عضوا أساسيا يف جلنة 
وتوزيع  طباعة  مهامه  إحدى  وكانت  األوىل  النتفاضة  يف  محاس  نشاطات 
بيان محاس الدوري، ويذكر إخوانه يف العمل اجلهادي أنه حني كانت قوات 
الحتالل تفرض حظر التجوال على نابلس أياما متواصلة وترفع احلظر ساعة 
املعيشية  مستلزماتهم  لشراء  األسواق  إىل  يهرولون  الناس  كان  ساعتني  أو 
الضرورية، لكن صالح خالل تلك الساعة كان يطبع ويوزع بيان احلركة مما 
يذهل الحتالل وحيظى بإعجاب سكان املدينة الذين يتعجبون من قدرة محاس 

على العمل يف أصعب الظروف.
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كان يشرف على أضخم املسريات واملهرجانات فيجدد ويبدع ويصّر على أن يعمل 
بيده يف ترتيب املنصة والكراسي والرايات منذ الصباح قبل أن يصعد ليكون أحد 

عرفاء هذا النشاط.

تاريخ من الشرف 

كان أحد القيادات السياسية والعسكرية حلركة املقاومة اإلسالمية )محاس(، 
ممثل  فكان  محاس،  يف  املعروفة  السياسية  الوجوه  من  صالح  الشهيد  وكان 
مبواقفه  وعرف  نابلس،  حمافظة  يف  الفصائلي  التنسيق  جلنة  يف  احلركة 

التوفيقية والتجميعية مما جعله حمل إمجاع وقبول من اجلميع.

 لقد كان الشهيد ممثاًل لألسرى أمام إدارات السجون ذا مواقف صلبة يسعى 
ذلك  األسرية، ساعده يف  للحركة  املكاسب  اإلجنازات وحتصيل  دومًا لنتزاع 
ميتلك،  كان  اليت  الشخصية  وقوة  األسرى  وقضية  بقضيته  العميق  إميانه 
وإتقانه الشديد للغة العربية، كما عرف بتحّديه للسجانني يف أقبية التحقيق 

وعناده الشديد أمام أساليب بطشهم وإغرائهم على السواء. 

جتّلى إبداع صالح يف هذا امليدان مع انطالقة انتفاضة األقصى عام 2000م، إن 
قلبه كان حيرتق أملًا وهو يشاهد ضحايا شعبنا تسقط يف كل يوم، والدماء 
تسيل والعيون تبكي، فراح حبكم موقعه يبحث عن رجال يدافعون عن شعبهم. 
وحني تأكد أن العمل اجلهادي شبه معطل بسبب الظروف اليت كانت يف سنوات 
الطاقات  وجود  من  الرغم  على  ومنظم  مرتب  شيء  يوجد  يكاد  ل  وأنه  أوسلو 
والكفاءات، وحني علم أن األمر حيتاج إىل من يعلق اجلرس، مل يرتدد ومل يغمض 
عينيه بانتظار املعجزات، فبادر هو بنفسه بالشرتاك مع أحد إخوانه املسؤولني، 
هناك  وأصبح  واألولويات،  األوراق  ترتيب  فأعيد  املسرية،  وقادوا  الراية  ومحلوا 
الثمار عظيمة  فكانت  وتوجيه مدروس،  وأهله  للعمل  واحتضان  يومية  متابعة 
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وكبرية وكانت النتائج سريعة وكان العمل مميزًا على مستوى الوطن،وكله 
بشهادة األعداء قبل األصدقاء.1

صمود المعاني الجليلة في المواقف العصيبة

اعتقل  حني  1989م  العام  يف  الحتالل  سجون  مع  صالح  الشهيد  رحلة  بدأت 
العام  يف  ثم  النتفاضة،  خالل  الواسع  لنشاطه  نتيجة  النقب  سجن  يف  إداريا 
 415 مع  يبعد  أن  قبل  صهيونية  سجون  عدة  بني  وتنقل  اعتقل  حني  1990م 

اليت  املتوالية  الضربات  بعد  لبنان  الزهور يف جنوب  مرج  إىل  قائدا يف محاس 
اختطاف  رأسها  وعلى  للصهاينة  القسام  الدين  عز  الشهيد  كتائب  وجهتها 
جندي صهيوني وتصفيته نتيجة تعنت الصهاينة ورفضهم إطالق سراح أسرى 
فلسطينيني مقابل إخالء سبيله، وبعد عودة الشهيد من مرج الزهور اعتقل يف 
العام 1994م لـ )27( شهرًا بتهمة عضويته يف اخللية القسامية اليت اختطفت 

اجلندي الصهيوني )خنشون فاكسمان(.

وخالل تواجده يف السجن أو يف اإلبعاد كان صالح خيدم إخوانه ويتحرك ول 
يقف أبدا موقف املتفرج على األحداث حبجة أن هناك من يقوم حبمل العبء 

بل كان دوما مبادرا معطاء ويف كل امليادين. 

ويف مرحلة أوسلو دفع أبو النور مثن مواقفه السياسية فاعتقل يف سجون السلطة 
الفلسطينية مرتني وملدة 11 شهرًا.

www.paldf.net ،1- مقال لألسري احملرر حسام بدران
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إيمان يهدي وسيف ينتصر

السياسي  بعمله  بالكتفاء  الزهور  مرج  من  عودته  بعد  صالح  يقتنع  مل 
يف  فيها  العاملني  وفضل  اجملالت  هذه  أهمية  على  والتثقيفي  واجلماهريي 
تأجيج الصراع واملقاومة، لكن طموح أبي النور ونظرته لالحتالل املليئة بالكره، 
أولئك  مسؤوليتها  يتحمل  خطيئة  هو  املريح  الحتالل  بأن  الراسخ  وإميانه 
القابعون حتت الحتالل، لذلك فقد توجه إىل ميدان العمل اجلهادي وبشكل 

مباشر، وكانت له مشاركات يف النشاط املقاوم.
ورغم قيامه بدور كبري ومميز يف العمل امليداني واجلهادي يف النتفاضة األوىل 
ممثل  فكان  محاس،  يف  املعروفة  السياسية  الوجوه  من  صالح  كان  والثانية، 
مبواقفه  وعرف  نابلس،  حمافظة  يف  الفصائلي  التنسيق  جلنة  يف  احلركة 
التوفيقية والتجميعية ما جعله حمل إمجاع وقبول من اجلميع، أما تألق صالح 
وأكثر أيامه عطاء وتضحية فكانت خالل انتفاضة األقصى فقد برز كقائد 
مجاهريي وشعيب ينظم وجيمع ويقود، وقد متتع بعالقات واسعة ومميزة ليس 
والفصائل  الشرائح  كل  ليشمل  ذلك  جتاوز  بل  فحسب،  محاس  أوساط  يف 
الفلسطينية يف املنطقة. أما هّم صالح الذي كان يظهر على مالحمه وحيرق 
قلبه فهو قافلة الشهداء اليت كانت تتواىل يف كل يوم ودموع أمهاتهم تلهب 
األكباد وعيون أطفاهلم الربيئة تسأل: ملاذا يقتل آباؤنا؟ ول أحد يرد لنا الكرامة، 
العمل  إحياء  إعادة  أساسي يف  دور  له  فكان  أبّي يشفي صدورنا؟  يوجد حّر  أل 
اجلهادي املقاوم يف املنطقة، وكان هو وبعض إخوانه محاة ودعاة هلذا اجلهد 
حتى نضج العمل وتفجرت الطاقات املكبوتة وتفرعت الشجرة أغصانا، فكانت 
كتائب القسام يف منطقة نابلس رائدة العمل اجلهادي يف السنوات األخرية من 
النتفاضة الثانية وآذت الحتالل وأقضت مضجعه، فراح يتخبط يف تصرفاته، 
يقصف ويغتال خرية شباب محاس حقدا وقهرا ملا أصابه، وكان أبو النور من 

أوائل القادة الذين استهدفتهم قوات الحتالل.
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خاتمة صالح كانت صالحا الشهادة 

وبها ينابيع الشهادة مثرٌة تعطي احلياة حصانًة ومجال، ومواكب الشهداء تزهر 
جمدا جديدًا ينجُب األبطاًل.

ملا بدأت قوات الحتالل تصب جام غضبها على حركة محاس وتستهدف قادتها، 
اجتهت أنظار احملبني واملخلصني إىل قادة محاس، وكأنهم قد أيقنوا ببصرية 
ل  الحتالل  وان  أجلها،  اقرتب  قد  األفذاذ  الرجال  من  الثلة  هذه  أن  املؤمنني 
حمالة سيستهدفهم بطريقة أو بأخرى،  فبادر بعض اإلخوة إىل إسداء النصح 
ألبي النور بضرورة اخذ جانب احليطة واحلذر يف حتركاته،  أحد اإلخوة كان 
معه يف منتصف الليلة السابقة حلادثة الغتيال وعمد إىل إقناعه بضرورة تغيري 
سيارته اليت أصبحت معروفة للجميع ويسهل مراقبتها حبيث تكون هدفا سهال 
النور لطلبه ووافق على تغيريها،  أبو  يف كل األوقات، وبعد أخذ ورّد استجاب 
غادر دروزة منزله على املداخل الغربية ملدينة نابلس والذي يقع جبوار مصنع 
للشنط متلكه أسرته على أمل أن يعود عصرا كعادته ليتناول طعام الغذاء مع 
الدين  وآلء وعز  الدين   ونور  )إباء  بنات  أسرته وهم ثالثة ذكور وثالث  أفراد 

وحمي الدين وأمساء( إل أن الحتالل حرم تلك األسرة من تلك الفرحة1. 

أراد اهلل أمرا آخر، حيث كان أبو النور على موعد مع ربه، فما أن دقت الساعة 
الثانية عشرة من ظهر يوم األربعاء 2001/7/25م حتى أطلقت طائرات الحتالل 
من  كومة  إىل  فحولتها  بداخلها  وهو  سيارته  على  صواريخ  مخسة  اجملرمة 
احلديد ومتزق جسده الطاهر وحتول إىل أشالء متناثرة ومتفحمة ومل يبق من 

اجلسد سوى قدميه وحذائه.

http://www.alqassam.ps/arabic/% 9 -1

الشهيد صالح الدين دروزة
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ــادى املــنــادي عــلــى مــن يف الــثــرى بــاتــوا    نـ
ــقـــت تــــصــــون بــيــعــتــهــا        ــفـ أرواحــــــهــــــم طـ
ــدرا     قـ ــهــا  ــاب ب ــدت  ســ األرض  كـــانـــت  إن 
ــا          ــهـ ــقـ ــم نــــزفــــت والــــــــــربد أرهـ ــ ــكـ ــ ــاتـ ــ راحـ
فــتــئــوا       مـــا  األرض  بــصــخــر  ــرون  ــفــ وحيــ
ــن عـــلـــى وجـــــه الـــــــرتاب هــنــا ــريـ ــائـ ــا سـ ــ ي
الـــــــفـــــــردوس ويف  نــــبــــكــــي  وكــــــيــــــف 

الــــيــــوم قــــد عــــرجــــت لــلــخــلــد تـــنـــاثـــرت 
ــاة ــ ــكـ ــ ــشـ ــ مـ الــــــــــقــــــــــدس  طــــــــريــــــــق  يف 
ــاوات ــمـ ــسـ ــد أفـــســـحـــت بـــابـــهـــا لـــكـــم الـ قــ
ــات ــ ــور الــــقــــدس راحــ ــ ــق ســ ــانـ ــعـ ــى تـ ــتـ حـ
ــز رايـــــــــات لـــــكـــــي تــــــلــــــوح لـــــنـــــا بـــــالـــــعـــ
هـــامـــات األرض  يف  لـــنـــا  فــنــحــن  ــا  ــونـ هـ
مســــكنهم وكيف نــــــرثيهم واهلل ما ماتوا

أقوى منهم مجيعا، وظن  الشهيد لكن روحه كانت  لقد أصاب األعداء جسد 
أنهم  دروا  وما  األخرية يف حياة صالح،  أنه بذلك طوى صفحة اجلهاد  العدو 
قد صّبوا الزيت على النار، فصار إخوانه وحمبوه أكثر إقداما وأشد عودا، لقد 
كان ذلك اليوم الذي اغتيل فيه صالح من أكثر األيام قسوة يف ذاكرة الناس 
يف نابلس ممن عرفوا أبا النور وأحبوه، وما أن مسع الناس صوت الصواريخ حتى 
يف  مميزا  مكانا  احتل  أخا  وليودعوا  سيارة،  بقايا  لريوا  اهلدف  باجتاه  أسرعوا 

نفوسهم ووجدانهم.

وحتولت  األفضل،  حنو  تغيري  عامل  حياته،  كانت  كما  شهادته  كانت  لقد 
دماؤه إىل وقود يلهب أوار املعركة وصار حديث الناس كلهم، هنا كان خيطب 
له بصمات، ويف جنازة كل  املسريات، وهناك كانت  صالح، وهنا كان يتقدم 
اليوم هو يف األعلى وفوق األكتاف،  املقدمة، لكن  شهيد كان صالح دوما يف 

وهو جدير بأن يعلو ويرتفع.

رحل صالح، وخرجت يف وداعه األلوف، ومحله أبطال القسام على األكتاف يف 
إحدى اكرب مظاهر الغضب يف عاصمة جبل النار،  وعلى دوار الشهداء سجي 
اجلسد الطاهر للصالة عليه وهنا يقف ابنه »نور الدين« ويرفع السالح ويقسم 
دربه حتى يتحقق وعد اهلل، ثم حيمل اجلثمان مرة  السري على  على مواصلة 
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أخرى ولكن هذه املرة على أكتاف ستة من كبار قادة ورجال محاس السياسيني 
يتقدمهم شهيدان حّيان،  مجال منصور ومجال سليم،  ويسريوا به إىل املقربة 
الشرقية، وقبل أن يضم إىل الرتاب تعاقب على وداعه من طلبوا اللحاق به بصدق 
وكانت العربات ختتنق يف حناجر اجملتمعني وهم يستمعون إىل دعاء الشيخ 

مجال منصور بأن يكتب اهلل جلسده بكل ذرة فيه من الشهادة نصيب1.

ومن املواقف الدامية أنه يف 7 مايو 2013م اقتحمت قوات من جيش الحتالل 
األبواب،  بتفجري  وقامت  الليل،  منتصف  بعد  دروزة  صالح  منزل  اإلسرائيلية 
الشهيد  زوجة  فردت  دروزة،  صالح  الشهيد  عن  تسأل  وهي  القوات  ودخلت 
فقام  املقربة«،  من  واعتقلوه  اذهبوا  عامًا  عشر  اثين  قبل  قتلتموه  عليهم»لقد 

اجلنود باعتقال عز الدين أحد أبناء الشهيد.

تقبل اهلل الشهيد يف عليني وهنيئا له أفراحه
 يف صحبة النبيني والصديقني  والشهداء.

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=848501 -1

الشهيد صالح الدين دروزة
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سيرة الشهيد القائد

جمال منصور
1960م - 2001م

كونـوا بيـن النـاس رجـااًل وبيـن 
األبطـال  وبيـن  أبطـااًل،  الرجـال 

أمثـااًل.
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الكتابة عن سرية القادة الذين تركوا بصمة عميقة 
ُيَعُد من أصعب أنواع  يف مسرية التغيري الرتاكمية 
الفضاء  هذا  أطراف  ضم  حماولة  تبدو  إذ  الكتابة، 
يف بضع صفحات أمرًا شاقًا وعسريًا إذ كيف ميكن 
للقلم أن يضع نقطة يف نهاية حياة أحدهم وهي مل 
ظلت  حلياة  فاصلة  يضع  أن  للقلم  كيف  أو  تنته! 
مثَل متواليِة حسابيِة تتسلسل يف آثارها ونتائجها!!! 
أو  منهم  الروح  سلوك  يرسم  أن  للقلم  كيف  بل 
خطوة العمق فيهم؟ كيف للقلم أن يصف قرار إرادة 
بطوفان  األرض  تغمرها  أل  على  عزمت  قوية  أرواح 
صخبها؟ أو تغرقها يف تفاصيل املوج اهلادر، فتتعطل 
بوصلة السفينة وهم ربانها! الكتابة عن هؤلء القادة 
بأنفس  حييون  كانوا  رموز  حكاية  عن  الكتابة  هي 
تواقة تتشوق إىل مقامات تليق بقرار اخلالفة الذي 
اجلهد يف  يتابعون  فانطلقوا  السماء،  إياه  منحتهم 
سويعاتهم على مدى أيام وأشهر وسنوات، وانطلقوا 
ومعامل  التغيري  مالمح  هادئ  صمت  يف  حيفرون 
جبد  وعكفوا  النصر،  مشهد  ومجاليات  املعركة 
على قراءة املرحلة بوعي متقدم، يفككون من خالله 
املشهد وينشؤونه من جديد، قادة هم عباد الرمحن 
لزمن  بعدهم  من  األجيال  وأعدوا  أنفسهم  أعدوا 
يتلهف لعقل مبصر وخطٍو واٍع يوجه مسرية الفتح 

اآلتي بإذن اهلل.
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عتباته  أوىل  زمن  إىل  التغيري حيتاج  أن  قادة علموا 
الوعي؛ إذ الوعي بوابة اإلصالح ألمة غارقة يف احلالة 
الذي  واجلهل  السريعة،  الفعل  وردود  العاطفية، 
ومنهم  القادة  كان  حيث  نهار،  ليل  إياه  أطعمونا 
الوعي  صناعة  على  يرابطون  منصور  مجال  القائد 

لدى األجيال. 
الشهيد  فإن  ومسات  بصفات  قائد  كل  متيز  ولئن 
مجع   بوعيه  بأنه  اجلميع  له  شهد  منصور  مجال 
فلسطني  وحب  الدين  حبِّ  على  والقلوب  العقول 
الوطن واهلوية، ومل تلن له قناة ومل يهدأ له بال يف 
ذلك حيث سّخر فكره وجذوة روحه وجهده  ليصنع 
بيد  الثكلى رجاًل حيملون املصحف  األمة  من هذه 
وباألخرى بندقية. لقد سعى بوعي عميق إىل  ترسيخ 
الوحدوي  مبنظوره  يراها  كما  الوحدة  مفهوم 
البعيد عن األنانية احلزبية والفئوية الضيقة، فكان 
يوًما  يكن  فلم  والعطاء،  التالحم  يف  وشعلة  نرباًسا 
يده  مدَّ  بل  حوله،  مْن  على  أو  نفسه  على  لينطوي 
برِّ  إىل  ليوصلها  فلسطني  ُعباب  متخر  سفينة  لكل 
وجهًدا  مبكرة  وبصرية  رؤية  تلك  وكانت  األمان.. 

جباًرا ذكًيا.

الشهيد جمال منصور
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سطر االبتداء

يولد  بكر...  بعد:أبو  فيما  واللقب  منصور  حممد  الرمحن  عبد  السم:مجال 
الطفل يف ظالل رؤى كرمية حتمل بشارة خري على أنه مثة غيب معقود على 
عن  اهلل-  -رمحها  الشهيد  والدة  باحت  فقد  قريب،  عما  قادم  اخلري  نواصيه 
مشاعر غريبة، وأحالم عجيبة رافقت احلمل يف شهوره التسع، ومن ذلك أنها 
رأت يف أحد مناماتها أن احلائط قد انشق وخرج منه شيخ جليل يف لباس أبيض، 

كأمنا األرض كانت تتهيأ لستقبال هذه اهلدية وتبشر بها قبل ميالدها! 

بالطة  ملخيم  الشمالي  احلي  يف  1960/2/25م،  تاريخ  يف  املبارك  الطفل  ولد 
بنابلس بعيًدا عن بلده األصلي »سلمه« قضاء يافا بعد أن استقرت أسرته مثل 
بقية املهاجرين يف خميمات اللجوء يف العام 1948م مثل من قال عنهم الشاعر:

 وأنا الذي وطين ارحتال الشمس ملء األرض، لكين بال وطن. 

من ذا يصدقين؟
 مثل كل الذين رحلوا دون أن حيملوا معهم إل الذكريات

  مل حيملوا معهم ما يعينهم على حتمل جفاف الغرتاب
لو قشة مما يرف ببيدر البلد.  

خبأتها بني اجلناح وخفقة الكبد 
 لو رملتان من املثلث أو ربى صفد...!                                 

عاش مجال منصور طفولة عادية يف منزل شيَّدته وكالة الغوث. واختار لنفسه 
غرفة صغرية ل تتعدى مساحتها أربعة أمتار تقع على شارع فرعي ولديها مدخل 
خارجي. كان اجلميع يشعرون بتميز هذا الطفل، فقد متيز بني إخوانه، ومتيز 
عن باقي أفراد العائلة، حيث كانت طفولته هادئة كالنسيم العليل، ورغباته 
متواضعة كالعامل املالئكي اجلليل، فال يطلب إل حلاجة، ول يثور إل يف النادر 
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القليل، كان خلوًقا مؤدًبا منذ صغره؛ غري مؤٍذ يف لعبه، وإذا ما تشاكس الغلمان 
أحياًنا.  واقًفا يف احلياد مصلًحا  التشاكي،  بعيًدا عن معمعة  رأيته  وتشاكوا 
عندها  مرضيًّا   – أمه  تقول  هؤلء، كان -كما  إىل  ول  هؤلء  إىل  ل  وأحياًنا 
املميزة كما شهد له بذلك  أما أهم خصائصه  حمبوًبا عند إخوانه وأخواته، 

ذووه، فهو عقله الذي كان يكربه سًنا؟ فلرمبا كان عقله يأكل من عمره!!!

تلك هي الصورة األوىل ملالمح الطفولة هلذا الفتى الناشئ، لوحة فنية متميزة 
من امسها  النباتات  من  الكثري  تشبه  نبتة  القلوب،  هلا  وأمالت  األنظار  سرقت 
وشكلها العام بيد أنها تأسرك مبذاقاتها اخلاصة ورحيقها العذب، إذ تشعر أن 

مثة رعاية خاصة وعناية إهلية حتوط هذا الطفل منذ صغره.

أحبه  مدرسته  يف  متفوًقا  وكان  املخيم  يف  الوكالة  مدارس  يف  تعليمه  تلقى 
املعلمون وشهد له زمالؤه، وبعد أن أنهى دراسته البتدائية واإلعدادية يف مدارس 
الوكالة انتقل إىل مدرسة قدوي طوقان يف نابلس ليكمل فيها تعليمه الثانوي.

وقد كان شهيدنا منذ صغره تبدو عليه صفة القيادة حيث كان حيرص على 
السيادة،  أو طمًعا يف  الظهور  حًبا يف  ل  والقيادة،  اإلشراف  مواقع  يكون يف  أن 
القافلة، ول يسعه إل صدر  لكنها فطرة جمبول عليها أن ل مكان له إل رأس 
اجمللس، وكان دائًما يقول عن طفولته:»هناك فريقان من األطفال فريق يقول 
أنا مع من؟، وفريق يقول: مْن معي؟، وقد كنت دائمًا مع الفريق الثاني«، وهذا 
دليل علو هّمة شهيدنا املتميز بشخصيته يف غري استعالء، فهو من طراز فريد 

قلما جيود الزمان مبثله.

هاهنا حجر عربي. 
ويف كف طفل اجلليل احملارب يا سادتي حجر عربي.

كيف يوقف دبابة يف اخلليل.

الشهيد جمال منصور
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وحليب الوكالة والقهر كنا شربناه صرفا 
 فكيف يشب الفتى يف بالطه ُمهرا؟  

املخيمات جيل ل  ولد يف  العقل، فقد  وحقا كانت تلك معجزة خارج حدود 
يعرف اهلرم ول يبلغه التعب!

الصناعة الذاتية

اهتم مجال منصور منذ بواكري شبابه بالقراءة وشراء الكتب رغم قلة املوارد 
املالية إل أنه كان حيرص على التوفري من مصروفه اليسري، فيشرتي به بعض 
نفِسِه:»أنه  عن  الشهيد  وقال  ضخمة،  مكتبة  الزمن  مع  لديه  وتكونت  الكتب، 
قرأ كتاب إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد الغزالي، وهو يف الصف الثالث 
اإلعدادي« أي حني كان عمره 15 عاما، ولقد بدأ التشكل الفكري للشاب مجال 
منصور يف مدرسة قدري طوقان حيث انضم إىل احلركة اإلسالمية يف مرحلة 
مبكرة من عمره، وكان ذلك مكسًبا عظيًما له وللحركة اإلسالمية، وانطالقة 
جديدة مهدت لتاريٍخ جديد هلذه احلركة، إذ أصبح هذا الشاب فيما بعد -ويف 
بداية الثمانينيات- من  ذوي القيمة والقامة، واهلّمة واهلامة، بل من أملع دعاة 

العمل اإلسالمي. ممن يقوم عليهم العمل اإلسالمي يف مدينة نابلس.
ويف هذه الفرتة العمرية بدأ مجال منصور بالتعرف على فكر سيد قطب وحسن 
البنا وأكثر من القراءة لسيد قطب وتعلق به، وكان يقول: من مل يقرأ لسيد 
قطب فقد فاته معظم اخلري، وقرأ للقرضاوي وكان معجبًا بشخصية الشهيد 

عبد اهلل عزام.
 أكمل مجال منصور تعليمه العالي يف جامعة النجاح الوطنية، وفيها قاَد الكتلة 
اإلسالمية، وكانت فرتة قيادته هي األوضح واألهم يف تاريخ احلركة الطالبية، 
حيث كانت الصراعات الساخنة والتحولت اجلادة، والتمدد اإلسالمي امللحوظ، 

داعًيا طالب الكتلة أن يكونوا أبطاًل.
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إن هذا الشاب صدق فيه قول الشاعر:

            ما كنت أعرف أن حتت جلودنا       ميالد عاصفة وعرس زلزل!

تثبيت  ويف  اإلسالمي،  للعمل  التأسيس  يف  أمة  وحده  منصور  مجال  كان  إذ   
قواعد احلق يف ذرى الضفة ويف بناء جيل قادر على التحرير.

الكتلة  حصلت  اإلسالمية،  للكتلة  الشهيد  قيادة  ظل  يف  أنه  املصادر  وتذكر 
)11( مقعًدا  )10( مقاعد من أصل  1979م على  النتخابات عام  اإلسالمية يف 
من مقاعد جملس احتاد الطلبة، ويف انتخابات عام 1980-1981م، فازت الكتلة 
اإلسالمية جبميع مقاعد اجمللس، عندها توحدت كتل منظمة التحرير ووضعت 
الكتلة املوحدة بسلسلة من  هلا هدًفا واحًدا، وهو إسقاط اجمللس وبادرت هذه 
اإلجراءات الستفزازية وصلت إىل حد تعطيل الدوام ملدة مخسني يومًا انتهت 
مبصادمات  ُضِرَب فيها أفراد الكتلة املوحدة التابعة ملنظمة التحرير وهربوا من 
اجلامعة، وبعد هذه املصادمات وهذا النصر لقب الشهيد مجال منصور بأمري 

املؤمنني.

يف تلك املرحلة مت إصدار جملة )املنطلق( ليكون أول منرب إسالمي ينطق باسم 
الطلبة يف ظل حماولت الطمس واإلخفاء للصوت اإلسالمي الصاعد من قبل 

الحتالل وإدارة اجلامعة، وأصحاب التيارات الفكرية املناوئة

يوم  )كل  بأن  مؤمًنا  كان  إذ  طاقته  بأقصى  يعمل  منصور  مجال  كان  لقد 
ميضي ل تعمل فيه األمة عماًل للنهوض من كبوتها يؤخرها أمًدا طوياًل( كما 

قال الشهيد حسن البنا.

يف العام 1983م خترج مجال منصور من جامعة النجاح-كلية التجارة وحصل 
السلطات  منعته  -وقد  اإلدارية  والعلوم  احملاسبة  يف  البكالوريوس  درجة  على 
اإلسرائيلية من السفر إىل اخلارج إلكمال تعليمه يف الدراسات العليا، »ألسباب 

أمنية«.

الشهيد جمال منصور
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معالم العظمة

 أواًل: العاطفة اإليمانية الوقادة 

  كانت شخصية مجال منصور تتسم بالبعد الديين والروحاني، فقد كان كثري 
الصالة والصوم، وحريًصا على األذكار يف الصباح واملساء، وقد أعانه ذلك على 
أن يكون داعًيا يف سبيل اهلل، كما كان شديد احلرص على رعاية حقوق اهلل 
واحلفاظ على حرماته وتعظيم شعائر اهلل. فمنذ اليوم األول يف اخلطوبة سأل 
خطيبته سؤاًل مل تفهم أبعاده إل بعد الرتباط به، وكان سؤاله: ما قدرتك 
على تغيري عاداتك؟ وقد كان يرمي بذلك إىل كسر عادِة دخوِل الرجال إىل 

حفل اخلطوبة والزفاف على الرغم من الضغوط الجتماعية حينها.

كانت هذه اخلطوة سلوًكا مبكًرا لتميز فكري وشرعي متتع به الشهيد حيث 
جعل من حفل زفافه أولَ عرٍس إسالمي تعلو فيه آيات الذكر احلكيم، ويصدح 
فيه املنشدون، وجتلِجل اخلطابات الدينية طارحة البديل األمثل للفن اهلابط، 
وقد حضر حينها حفل الزفاف مجٌع غفري وفدوا من القرى واملخيمات واملدن 
الفلسطينية وكذلك من األراضي احملتلة عام 1948م، فكان عرسه مهرجاًنا 

حاشًدا ومنهًجا دعوًيا جديًدا.

ومصدر  األمم  حياة  سر  الرجال  »إن  قال:  حني  البنا  حسن  الشهيد  وصدق 
نهضتها، وإن تاريخ األمم مجيًعا إمنا هو تاريخ من ظهر بها من الرجال النابغني 
تقاس خبصوبتها يف  إمنا  أو ضعفها  األمم  قوة  وإن  واإلرادات.  النفوس  أقوياء 

إنتاج الرجال الذين تتوفر فيهم شرائط الرجولة الصحيحة«.

تتسم شخصية مجال منصور بأنه كان حيب القدس واملقدسات، ويعمل من أجل 
القضية الفلسطينية، ويدعو لنفسه بشهادة تنال من مجيع جسده يف سبيل اهلل 

والقدس، وكانت تلك عاطفة إميانية جياشة انعكست على كل حياته.
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ثانيًا: أصالة خلقية وقوة نفسية  

لقد أوصى حسن البنا اجليل اإلخواني األول بقوله:»ميدانكم األول أنفسكم، 
فإْن انتصرمت عليها كنتم على غريها أقدر، وإذا أخفقتم يف جهادكم كنتم 
عما سواها أعجز، فجربوا الكفاح معها أوًل«.  فالنتصار يف املعركة الداخلية 
قال:  يوم  البنا  الشهيد  صدق  وقد  اخلارجية.  املعركة  يف  النتصار  عتبة  هي 
»مظاهر احلياة ل تتجزأ، والقوة قوة فيها مجيًعا، والضعف ضعف فيها مجيًعا 
توجيه  زمام  ميتلك  أن  قبل  ذاته  زمام  امتلك  من  هو  فالقوي  كذلك«. 
اآلخرين. وقد كان ذلك بينا جليا يف شخصية الشهيد مجال منصور  حيث 
مجع اهلل أطراف اخُلُلِق الرفيع ومظاهر القوة النفسية الداخلية،  فقد كان 
أقض  الذي  العبقري  املفكر  واهلمام  القائد  واجملاهد  العابد  اإلنسان  مجال 
مضاجع بين صهيون وهزَّ عروشهم، ذكي العقل، ثابت اجلنان، سريع البديهة، 
حاضر النكتة، قوي اجلسم، حسن التخلص يف املواقف احملرجة، عميق الفكر، 
يأسر القلوب بكالمه الساحر، وحيسن التلطف والتصرف مع املخالف الفاجر. 
ل يستفزه شيء، ول يغضب إل هلل ويف اهلل، فيصفح يف حق نفسه، ول يتنازل يف 
أمر اهلل قيد أمنلة. هو احمليط اتساًعا والبحر عمقا. قال ذو النون املصري:»من 
ْلِق،  كمال سعادة املرء سبع خصال:صفاء التوحيد، وغريزة العقل، وكمال اخْلَ

ُة الروح، وطيب املولد، وحتقيق التواضع«1. ُلِق، َوِخفَّ َوُحْسُن اخْلُ

كان مجال منصور حريصًا على وصية اإلمام البنا الذي قال:»سنقاتل الناس 
باحلب«، وتلك سنة حممد ] اليت حيييها الشهداء يف سلوكهم. ولقد وصفته 
أن  أتوقع  أكن  ومل  األلباب،  يأسر  وحديثه  مؤثرة،  بقوهلا: »شخصيته  زوجته 
أرتبط بشخص حيمل مواصفاته؛ حيث كان واسع الطالع وشديد احلساسية«. 

1- شعب اإلميان-أبو بكر البيهقي-ج10 ص500 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند ط1، 
1423 هـ - 2003 م.

الشهيد جمال منصور
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تعرفت عليه يف السنة األوىل من دراسيت عندما جاء يقدم لي التهنئة مبناسبة 
ارتدائي للحجاب، وكانت فرحيت بهذا اللقاء كبرية، وبعد عودتي من عمان يف 
إجازتي السنوية تقدم مجال خلطبيت فكانت فرحيت كبرية وغمرتين السعادة 
ومل أصدق أن شخًصا مثله سأكون رفيقة دربه«. امتاز الشهيد بأن أحبه كل 
بن  وعمر  بكى،  إذا  بكر  أبا  الصعبة... كان  املواقف  رجل  وأنه كان  من عرفه، 

اخلطاب إذا غضب، وكان جبدارة السياسي احملنك والفقيه احلاذق.

ولقد قال حسن البنا:»إن تكوين األمم وتربية الشعوب وحتقيق اآلمال ومناصرة 
املبادئ حتتاج من األمة اليت حتاول هذا أو من الفئة اليت تدعو إليه على األقل 
إىل قوة نفسية عظيمة تتمثل يف عدة أمور: إرادة قوية ل يتطرق إليها ضعف، 
ووفاء ثابت ل يعدو عليه سكون ول غدر، وتضحية عزيزة ل حيول دونها طمع 
ول خبل، ومعرفة باملبدأ وإميان به وتقدير له يعصم من اخلطأ فيه«، وقد كان 

ذلك كله منظومة جتلت يف روح وسلوك الشهيد رمحه اهلل.

ثالثًا: القوة العقلية والثقافة العليا

الكتب وطبيعتها،  العامرة كانت له نظرة خاصة وثاقبة يف نوعية  يف مكتبته 
املقفع  فابن  معناها  ويتمم  يكملها  ما  املقفع  ابن  عبارة  إىل  يضيف  هو  فها 
أفضل  وأحفظوا  تقرؤون،  ما  أفضل  واكتبوا  جتدون،  ما  أفضل  يقول:»اقرؤوا 
ما تكتبون«، فأكمل الشهيد العبارة باجلملة التالية:وكان على ابن املقفع أن 

يقول:واعملوا بأفضل ما حتفظون، تكونوا أفضل الناس.

كان يعطي حماضرات ومواعظ دينية حتى أن من يسمع له كان يعتقد أن 
مجال منصور هو عامل يف أمور الشريعة اإلسالمية، وعندما تتجول يف بيته ترى 
حتفة حقيقية وهي املكتبة اخلاصة به حيث حتتوي على آلف الكتب القيمة 

والشاملة.
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وقد أّلف مجال منصور العديد من املؤلفات، منها:كتاب التحول الدميقراطي 
الثالث،  املكر  أجنحة  كتاب  وكذلك  إسالمية،  نظر  وجهة  من  الفلسطيين 
وله العديد من املنشورات والدراسات اليت تتعلق بالقضية الفلسطينية، وكان 
بارًعا يف الكتابة وتعامل بكتابة التقارير واملقالت لعدد من الصحف واجملالت، 
وكان دائًما يشارك يف الندوات واحملاضرات واملؤمترات على مستوى الوطن، لقد 
حترك مجال منصور يف وعي عميق ويف إطار قول الشهيد البنا: )اشغلوا الناس 
عن الفكرة الباطلة بفكرة صحيحة،  ول حتاولوا هدم عقيدة فاسدة إل بعد بناء 
عقيدة صاحلة، ول تهدموا على الناس أكواخ عقيدتهم، ولكن ابنوا هلم قصًرا من 
اإلسالم السمح، حينها سيتحولون عن أكواخهم إىل قصوركم(، وهذا ما اجتهد 

مجال منصور يف تقدميه عرب احلكمة واملوعظة احلسنة والعلم العميق الثري.

رابعًا: جهاد ال ضعف فيه  

)إمنا حتيى الفكرة. إذا قوي اإلميان بها( وقد آمن مجال منصور بفكرته إميانا 
ملك عليه حياته واستلذ التعب ألجله حتى كان يقول: )قد نتعب قليال ولكن 
ة  التعب ل يعلق بالثياب كما يعلق يف النفوس، وإن النفوس اليت لديها اهلمَّ
تستطيع جتاوز التعب(. وكان يردد دوًما )أنا صاحب قضية وينبغي أن أعمل 
هلا حسب الظرف املتاح، حتى لو كنت أركب يف حافلة من مدينة إىل أخرى، 
كان  وقد  نزهة(.  ليست  فاحلياة  املسافة،  هذه  خالل  رسالة  علي  أن  وأعتقد 
بذلك يؤكد كلمات البنا بأن »هذا الدين ل ينفع معه فضل مال ول فضل 

جهد ول فضل وقت«.

ولقد عمل الشهيد دون كلل ول ملل فأسس فرع نابلس للجنة اإلغاثة اإلسالمية 
إلغاثة األيتام والفقراء واحملتاجني وكان مسؤوًل عنها، وأسس الشهيد مكتب 
نابلس للصحافة واإلعالم، ولكن الحتالل قام بإغالقه واعتقال مجال منصور، 

الشهيد جمال منصور
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بعد  الفلسطينية  السلطة  أغلقته  لألحباث  مكتب  بتأسيس  أيًضا  قام  كما 
اعتقاله يف العام 1997م، وهو الذي أسس املركز الفلسطيين للدراسات واإلعالم 

والذي ما لبث أن قامت طائرات الحتالل بقصف املركز.

لقد حفلت حياة مجال منصور بالكثري من األحداث أهمها كثرة مرات اعتقاله 
بعد  الفلسطينية  السلطة  أو يف سجون  اإلسرائيلي  الحتالل  سواء يف سجون 
دخوهلا إىل نابلس، إذ اعتقل الشهيد مجال منصور خالل فرتة دراسته وأثناء 
النتفاضة األوىل أربع عشرة مرة، معظمها كان اعتقاًل إداريًا، حيث اعتقل عام 

1995م وخضع للتحقيق مدة ثالثة أشهر ونصف متواصلة يف سجن عسقالن.

كان مدرسة يف الصرب والحتساب وكان دوًما يقول:)إن اهلل ليستحي أن ينصب 
ألهل البالء ميزاًنا أو ينشر هلم ديواًنا، بل يصب عليهم احلسنات صًبا( }ِإنَّمَا 
لكن أكرب مصيبة هي حرمان  ]الزمر:10[   ِبَغيِْر حِسَاٍب{  أَجْرَهُم  الصَّاِبرُونَ  يُوَفَّى 
األجر مع بقاء البالء(!. أبعدته إسرائيل إىل مرج الزهور جنوبي لبنان مع عدد 
كبري من أبناء احلركة اإلسالمية الذين كانوا معتقلني يف سجون الحتالل 
مرج  إىل  جماهًدا   415 مع  رابني  أوامر  على  بناء  حينها  وُأبعدوا  1992م،  عام 
األمم  قرار  يشفع هلم  اللبناني، ومل  اجلنوب  عاًما كاماًل يف  وامضوا  الزهور، 
املتحدة 799 القاضي بعودة مجيع املبعدين فوًرا إىل أرض الوطن حيث متكنوا 
بثباتهم وإصرارهم على إلغاء اإلبعاد من القاموس الفلسطيين وانتزعوا قرارهم 

بالعودة بعد عام واحد.

وكان الشيخ مجال يف تلك املرحلة مسؤول اللجنة اإلعالمية يف مرج الزهور، 
وعضًوا يف اللجنة القيادية للمبعدين، وجلنة العالقات العامة خالهلا.

كان خياطب إخوانه املبعدين إىل مرج الزهور سنة 1992م قائال: »كونوا بني 
الناس رجاًل وبني الرجال أبطاًل، وبني األبطال أمثاًل«. 
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السجون  زنازين  إىل  عاد  بل  املبعدين  عودة  بعد  بيته  إىل  بكر«  »أبو  يعد  ومل 
أثناء  اإلعالمية  اللجنة  رئاسته  خلفية  على  معه  التحقيق  ومت  الصهيونية، 

اإلبعاد، وقيامه بتأليف كتاب يف اإلبعاد.

بعد ذلك اعتقل لدى السلطة الفلسطينية خالل محلة قامت بها السلطة يف 
عام 1996م، حيث أمضى يف السجن مدة ثالثة أشهر، ومن َثّم أطلق سراحه. 

ويف عام 1997م أعادت السلطة الفلسطينية اعتقال الشهيد منصور هو وعدد 
ة اعتقاله مرضت  كبري من أبناء حركة املقاومة اإلسالمية محاس، وخالل مدَّ
والدته مرًضا شديًدا وتوفيت، وقد رفضت السلطة اإلفراج عنه إل بعد تشييع 
عن  الفقيدة  جنل  عبارة:»يعتذر  املنزل  باب  على  يكتب  أن  فطلب  اجلثمان، 
استقبال املعزين بسبب وجوده يف سجن السلطة«، وأمضى يف سجون السلطة 
ثالثة أعوام، ليطلق سراحه يف العام 2000م؛ بسبب انطالقة انتفاضة األقصى.

أوج  يف  ذلك  خالل  وكان 
بل  والعقلي،  الروحي  تألقه 
قائاًل  حوله  من  يعلُِّم  كان 
أن  إما  السجن  »فرتة  هلم: 
تكون جمزرة حلذف األعمار، 
وإعمار«..  بناء  فرتة  تكون  أو 
ذلك  تطبيق  استطاع  وقد 
يف سجنه، فعمل على تطوير 

نفسه واكتشاف طاقاته ومواهبه، حيث أبدع يف الرسم، وهو أول من رسم شعار 
حركة املقاومة اإلسالمية محاس.

ومما يذكر أن »أمنون إبراموفيتش« كبري املعلقني يف القناة األوىل يف التلفزيون 
الصهيوني ذكر أن »ستانلي ميسكوفيتش« مدير مكتب وكالة الستخبارات 

الشهيد جمال منصور



ِسَيُر الّشهداِء القادة في حركة حماس 

200

 

األمريكية يف تل أبيب كان حيرص دوًما على تذكري قادة السلطة الفلسطينية 
أن يبقوا على اعتقال مجال منصور، حيث كان معتقاًل يف سجون  أن عليهم 
السلطة الفلسطينية، على اعتبار أن اإلفراج عنه سينظر إليه أمريكيًّا على أنه 

ه السلطة الفلسطينية لدعم اإلرهاب. دليل على توجُّ

وتدخل مدير  الثمانينيات  بداية  اعتقل يف  العسكري عندما  قال عنه احلاكم 
طلبة  أحد  اعتقال  مت  »أنه  العسكري:  للحاكم  فقال  عنه،  لإلفراج  اجلامعة 
اجلامعة، ونريد منكم اإلفراج عنه«، فقال له احلاكم العسكري: هذا ليس طالًبا، 
هذا »خليفة«، فسأله: ملاذا يصفه بذلك؟ فقال له: ألنهم وجدوا يف حقيبته كل 
نكباتها، عن  شيء عن األمة اإلسالمية عن مآسيها وأحواهلا، عن ظروفها، عن 
اجلرائم اليت ترتكب حبقها، عن همومها، عن مزاياها، عن سكانها، عن كل شيء«.

خاتمة السعادة: الشهادة

أحالم األمس حقائق اليوم، وحقائق اليوم أحالم األمس.
ولقد كانت الشهادة حلًما وأمنية يراود مجال منصور كل ليلة. وحق له ذلك 
فـعن أنِس بِن مالٍك   عن النيبَّ  ] قال:»ما ِمن عبٍد ميوت، لُه عنَد اهلِل خرٌي 
َيُسرُه أْن َيْرِجَع إىل الّدنيا، وأن لُه الدنيا وما فيها؛ إّل الشهيَد ملا يرى ِمن فضِل 

الشهاَدِة، فإنه َيُسرُه أْن َيْرِجَع إىل الدنيا، فُيْقَتَل مرَّة أخرى« 1.  
نرى الشهيد يف حلظة ما جيمع شتاته.. ويلملم آخر حبات العرق. 

كأن بينه وبني الشهادة موعًدا! وكأن الزمن زمن املكافأة.
القرابني  كل  قدم  فقد  له،  أثًرا  التاريخ  صفحة  على  ترك  وقد  الشهيد  يرحل 
اجلليلة. ميضي الشهيد وصدى اخلطوات جتلجل يف مسع احلياة وترهق ما بقي 

من روح الباطل اآلمثة.

1- صحيح البخاري-ج 4 ص-17احملقق:حممد زهري بن ناصر الناصر-دار طوق النجاة-ط1، 1422هـ.
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فقبل أسبوع من استشهاده كان مجال منصور يتهيأ للموعد فقد قال لزوجته: 
»ماذا ستفعلني إذا استشهدت«؟ فردت عليه قائلة: »البيت ضيق ول يتسع لتقبل 
العزاء، فأنت شخصية مهمة!«، فاقرتح قائاًل: »تستطيعون عقد جملس العزاء يف 
اجلمعية اخلريية، وبالفعل كان عزاء الشهيد يف اجلمعية اخلريية كما طلب«.

الشهادة، وعن كيفية  إن زوجها كان حيدثها طوال األسبوع عن  أم بكر  تقول 
تصرفها بعد استشهاده، ألن استهدافه كان مسألة وقت بالنسبة له، حيث طلب 
الشهيد القائد من زوجته عدم البكاء عليه كما تفعل بعض النساء. كأنه يهمس 

هلا ببيت الشعر اخلالد.

                  ل تبكه فاليوم بدء حياته        إن الشهيد يعيش يوم مماته!

ذكرْت أم بكر أن زوجها قام باصطحاب أبنائه قبل اغتياله بأيام قليلة يف بداية 
العطلة الصيفية لشراء اللوازم املدرسية، فتعجب صاحب املكتبة ألمر أبي بكر، 
وقال له:»ليش مستعجل، فقال أبو بكر بأنه ل يضمن أن يبقى حيًّا«... مل يكن 

يستعد  كان  ولكنه  املوت  خيشى 
ولطاملا  األمرين  بني  وشتان  للشهادة. 
قاهلا: »أنا ل أخشى الغتيال بل أخشى 

على نفسي من الرضا بالحتالل«. 

الشهداء.  أرواح  تتنادى  ما  حلظة  يف 
العرش  حول  خضر.  طري  حواصل  يف 
تتهادى. تشتاق للصحب فتومض هلم 
بإشارة وبعدها يرحلون. وهذا ما جرى 
صباح يوم الشهادة إذ تقول زوجته. لقد 
استشهاد  يوم  صباح  احلديث  هذا  دار 

الشهيد جمال منصور
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مجال منصور، وكانت هذه احملادثة آخر الكلمات اليت حتدث بها الشهيد، قبل 
خروجه من منزله مودعا زوجته وأولده اخلمسة.

- أم بكر.
- نعم يا أبا بكر.

- أتدرين من اتصل بي الليلة؟
- ل، من؟

إنه الشهيد صالح الدين دروزة، لقد زارني يف املنام متصاًل هاتفًيا وقال: إنين مشتاق 
إليك...! بعدها ارتدى أمجل ثيابه وقال:إنين أرتدي هذه املالبس اجلميلة حتى 

أكون مستعًدا للشهادة.

بقصف  الصهيوني  الحتالل  طائرات  قامت  2001/7/31م  اليوم  نفس  وفعال يف 
املركز الفلسطيين للدراسات واإلعالم؛ مما أدى إىل استشهاد مجال منصور على 

الفور، هو وعدد من رفاقه وموظفيه يف املركز.

مل يكن للزوجة الصاحلة كلمات بعد خرب الشهادة إل قوهلا:»أمحد اهلل أن اختار 
زوجي شهيًدا، ليفتح لنا طريًقا إىل اجلنة، ونكون من السبعني الذين يشفع هلم 

إن شاء اهلل«. 

ــٌر وكــانــــــــــــــا                         ــ ــا مــضــى دهـ ــيٌّ مـ ــ ــت حـ ــ ــا شــهــيــدًا أن يـ
دمانــــــــا  يف  حــيــيــنــا  مـــا  يــبــقــى  الـــفـــّواح  ذكــــرك 
عـــن مسانـــــــا يـــومـــًا  غــــاب  مـــا  ســـاطـــٌع  بــــدٌر  أنــــت 
ــالــذي بــعــت اجلــنــانــا قــد بــذلــت الــنــفــس، تــشــري ب
جـــمانـا كــانــت  دّرة،  وكـــــــــــانــت  الـــّدنـــيـــا،  هــانــت 
مصانـــــــــــا  فيها  خــالــًدا  عــدًنــا  الــيــوم  فارتضيت 
ربانــــــــــــا  يف  شــهــيــد  عـــن  حلــنــًا  ــدس  قـ يـــا  رّددي 
محانـــا حيــمــي  كـــي  راح  شــهــم  تـــاريـــخ  واكـــتـــيب 
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تناقلت وسائل اإلعالم الصهيوني اخلرب ونقلت عن وزير احلرب الصهيوني بن 
مه جمللس الوزراء يف اليوم التالي للمجزرة: إن من  أليعازر قوله يف التقييم الذي قدَّ
ت بشكل مباشر  أهم إجنازات عملية التصفية اليت استهدفت قادة محاس أنها مسَّ

الروح املعنوية للجمهور الفلسطيين.

أيادينا الطويلة ستطال كل من  أن  أثبتنا هلم  أليعازر قائاًل: »لقد  يضيف بن 
نعتقد أنه يتوجب أن يلقى العقاب الذي يستحقه، ل ميكن أن يلوذوا بأي مكان، 

فطائرات سالح اجلو اإلسرائيلي وصوارخيها الذكيَّة باملرصاد لكل هؤلء«.

أما وزير الثقافة الصهيوني اجلنرال 
»ماتان فلنائي« فقد قال يف مساء 
نفس اليوم الذي متَّت فيه املذحبة:
أنه  محاس  لقادة  نثبت  أن  »نريد 
أن  نريد  هلم،  آمن  مكان  يوجد  ل 
جنعلهم ينتقلون من مكان إىل آخر 
جنعلهم  أن  نريد  األمن،  عن  حبًثا 

ينشغلون باحلرص على توفري وسائل األمن هلم«.

وخاب العدو يف توقعاته وخسئ، فقد بقي الدم الفلسطيين املبارك يسقي األرض 
الطاهرة فال تنبت إل قادة وجنوًدا كتبوا سطور النصر ممهورة بروح ل تكل  ول 

متل حتى ُيعاد كل شرب احتل يف فلسطني.

ليس اخللوُد ملْن ميــوُت جبــــانا    إن اخللوَد ملْن ميوُت جمـــــاهًدا       
  أو ليس مـــوتي يف حياتي مــــــرًة            مل ل يكون ختامها استشهادا؟

تقبل اهلل الشهداء يف عليني وجعلنا على خطاهم سائرين
غري مبدلني ول مغريين.

الشهيد جمال منصور
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سيرة الشهيد القائد

جمال سليم
1958م - 2001م

إن الســـالح األقـــوى واألمضـــى 
فـــي مواجهـــة المحتـــل هـــو 

»وحدتنـــا الوطنيـــة«.
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مثل نسمة رقيقة أو رمبا مثل جناح فراشة يتحرك 
إىل  وميضون  بسالم،  ميرون  األرض.  يف  الشهداء 
احلياة.  فصول  لكل  سالًما  كانوا  فقد  السالم  دار 
كنز  مثل  لنا  تتكشف  تظل  تتوقف  ل  أسرارهم 
منه  انتفعت  نبشته  كلما  األرض،  تراب  يف  مغمور 
يف  صامتون  الشهداء  مكنوناته.  جليل  وأدركت 
يف  عميًقا  يظل  صداهم  ولكن  األصوات،  فوضى 
مسامع الكون، ويتشعب يف مالمح الوجود مثل نهر 
رقراق يتهادى خبفة ولكنه ل يدع ناحية من األرض 
على  الغرس  أزهر  إذا  إل  له  ننتبه  فال  سقاها،  إل 

جانبيه وتألأل األقحوان ضاحًكا على ضفتيه!
أنبت  جرح  حكاية  هو  روح،  حكاية  هو  شهيد  كلُّ 

حديقًة إذ يف كل جرح حديقة !!!
معانيه  يف  ختتبئ  قمح.  كسنابل  فيه  اآللم  تزهر 
هو  وما  كالدم.  العني  تظهره  القاني.  الورد  ألوان 
أفراحهم  أن تتفتح! تبدو  إل امحرار وردة قضي هلا 
ناقصة وما ندري أنه ما نقص من فرحهم شيء، إل 
ليزاد هلم يف أفراح اآلخرة األزلية. الشهداء قدرهم أن 
يكونوا يف خفاء الصمت الذي هو عالنية املراتب يوم 
القيامة! ندهش بهم إذ ُيقلَّدون األومسة يف الدنيا، 
فكيف حني يناَدون من بيننا ليكونوا يف رفقة النبيني 

والصديقني.
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أخربونا  فينا...  أعماقكم  انثروا  الشهداء  أيها  فيا 
يف  السعي...  عتمة  يف  مثلكم  الوصية  نتلو  كيف 
يف  للمشهد...  التصوير  حلظة  يف  اخلندق...  عتمة 

ثبات صربكم إذ ترحلون وتبتسمون كاألنبياء.
يا أيها الشهداء اهدموا أسوار عجزنا، وعلمونا كيف 
نبتعد عن ظلنا عن ذاتنا، ونلتقي باهلل يف ُعْمٍر جديد. 
وأقيموا  الفجر  أعلنوا  تدفنونا.  ل  الشهداء  أيها  يا 

فينا الصالة وأقيمونا!
سليم،  مجال  البطل  القائد  الشهيد  كان  ولقد 
الذي حنن بصدد سريته العطرة، صاحب البتسامة 
فلسطني  أقمار  أحد  هو  الوقادة،  والعزمية  الدائمة، 
نوًرا. كان جنًما  فينا  وتدفقت  اليت تألألت بصمت 
سطع يف مساء اجملد والكرامة، فكان سياًل من الفكر، 
يف  متقدمة  وأستاذية  والعطاء،  البذل  من  ونهًرا 

القيادة والسياسة.
 انفرد خبصائص زكية، ولطائف بهية، جعلته منًطا 
جامعة،  عزٍّ  وملحمة  واعية،  وطن  ومدرسة  فريًدا، 
وساحة  معني،  هلا  ينضب  ل  اليت  للمجد  وساحة 
فكرية  ومدرسة  الوفري،  النافع  والعلم  املنري،  للفكر 
فريدة، مّثلت الوسطية والنضباط، فرتمجت املعامل 
الشهادة  عشق  متجّدد،  فكرّي  عامل  إىل  الدعوية، 

والشهداء، فحق له أن يسمي نفسه أبا جماهد«1.
   http://www.twtheq.com/flag.aspx?id=39 -1

الشهيد جمال سليم
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ة  أواًل: ميالد همَّ

وِلَد القائد مجال سليم الداموني، بتاريخ 1958/2/2م، يف خميم عني بيت املاء، 
غربي مدينة نابلس، مشال الضفة الغربية، وتعود أصوله لقرية الدامون، قضاء 
عكا احملتلة عام 1948م، وهي قرية فلسطينية مهّجرة، تقع على مسافة 11 كم 
من عكا السليبة، يرجع أهلها يف أصوهلم إىل قبيلة الزيدانية، اليت نزحت من 

احلجاز.

ولد مجال سليم ألسرة متدينة، ربته على اإلميان، واألخالق احلميدة، فرضع 
من والديه حبَّ اهلل، وحبَّ الرسول ]، وحبَّ الوطن واجلهاد، وكان والده سليم 
أمحد إبراهيم الداموني، يعمل تاجًرا، لكن ظروفه املالية كانت صعبة بسبب 
اهلجرة، مما أدى بالطفل إىل أن يعيش حياته يف املخيم، كباقي أقرانه، يف حياة 
كلها مكابدة ومعاناة، إل أن هذا الطفل متيز بني أقرانه بشجاعته وجرأته، فال 

يرضى بالذل واهلوان على صغر سنه.
 كان جده إبراهيم الداموني -رمحه اهلل- رجاًل صاحًلا، وقد تنبأ جلمال سليم 
بالتزامه  مبكًرا  الطفل  عرف  إذ  عظيًما،  مستقباًل  له  يكون  بأن  صغره،  منذ 
بالصالة والصيام، وحب املساجد، وحب اخلري، وخفة ظله، حيث حيدثنا والده 
أنه مرض يف صغره وهو صائم وأخذه إىل الطبيب، وطلب منه الطبيب أن يفطر؛ 

لتناول الدواء وتتحسن صحته ولكنه رفض أن يفطر رغم شدة مرضه.
وكالة  مدارس  يف  واإلعدادية،  البتدائية  املرحلة  سليم  مجال  الشيخ  درس 
الغوث، يف مدينة نابلس، ومتيز بذكائه وتفوقه منذ صغره، فنال حمبة واحرتام 
املعلمني وزمالئه الطالب. وأنهى املرحلة الثانوية يف املدرسة الصالحية الثانوية 
بنابلس، عام 1977م، وكان األول على الضفة الغربية، يف مادة اللغة العربية يف 
الثانوية العامة، حيث كان حيب اللغة العربية، وتفوق فيها، وعشق الشعر وبرع 

يف التأليف والكتابة.
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ولعله من األهمية مبكان، أن يسجل للشعب الفلسطيين حرصه الشديد على 
القاسية،  احلياة  وظروف  والتهجري  الفقر  رغم  ذكائهم  ورعاية  أبنائه،  تعليم 
الذوبان  املبارك من  الشعب  الذي محى هذا  السياج  العلم هو  ولقد كان هذا 
والضياع يف خمططات اليهود اليت كانت تسعى إىل جتهيل وتفريغ الشعب من 

قضيته.

ثانيًا: ميالد الفكرة

درس القائد الشهيد يف اجلامعة األردنية، يف اململكة األردنية، وحصل منها على 
لطبيعة  فكان  1982م.  العام  يف  اإلسالمية،  الشريعة  يف  البكالوريوس،  درجة 
التخّصص الذي اختاره الشهيد القائد يف دراسته أثٌر واضح يف بناء شخصيته 

وتشكيل معاملها.
انضم القائد مجال سليم إىل مجاعة اإلخوان املسلمني، أثناء دراسته اجلامعية، 
يف كلية الشريعة، يف اجلامعة األردنية، يف الفرتة ما بني عامي 1978م - 1982م، 
حيث تتلمذ على يد جمموعة من القادة العظماء، واألعالم الكبار، من الرعيل 
األول للجماعة، ومنهم الشيخ عبد اهلل عزام، والشيخ فضل عباس، والشيخ حممد 
املبارك، والشيخ حسن أبو عيد، والشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ أمحد نوفل، 
فنال فضل صحبتهم، وتربى على فكرهم ومنهجهم، ونهل من معينهم الذي ل 
ينضب، رجع إىل فلسطني، حيمل فكر اإلخوان املسلمني، ويدعو له بكل محاس 

وإخالص، ويرفع راية العمل واجلهاد، فكان من أبرز الناشطني اإلسالميني.
وبعد خترجه ُعِرَض عليه أن يعمل يف األردن، وكذلك يف السعودية، لكنه رفض 

لرغبته يف العودة خلدمة أبناء وطنه، فأكرمه اهلل بأجر الرباط واجلهاد.
عاد القائد الشهيد مجال سليم بعد ختّرجه وزواجه، إىل مسقط رأسه يف الضفة 
واملقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  يف  واخلطابة  اإلمامة  يف  ليشتغل  الغربية؛ 
اإلسالمية يف نابلس والقرى اجملاورة، فعمل إماًما وخطيًبا ملسجد )مادما( بقرية 
مردة قضاء سلفيت جنوب نابلس، ولقد أحبه أهل هذه القرية، وأعجبوا بدروسه 

الشهيد جمال سليم
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القيمة، وخطبه املميزة، ونال احرتام الكبري والصغري يف هذه القرية، ثم عمل 
إماًما وخطيًبا يف مسجد الباذان، فأحبه أهل الباذان، وأعجبوا بأسلوبه املميز، 
واشتهر خبطابته وحماضراته يف مسجد »معزوز«، ثم انتقل للتدريس يف قرية 
اإلسالمية، يف  الرتبية  ملادة  ثم عمل مدرسًا  قليلة،  لشهور  نابلس،  سامل، شرق 
الثانوية اإلسالمية بنابلس، اليت اعتربت معقاًل حصيًنا لإلسالميني،  املدرسة 
الكلمة  عندهم صاحب  والطلبة، وكان  املدرسني  زمالئه  احرتام  الشهيد  ونال 
األوىل من باب التوقري والحرتام لرأيه ومكانته، وظل معلًما ومربًيا لألجيال، 

إىل يوم استشهاده.
من  اجلماهريي  احلب  هذا 
هو  واألصدقاء  والطلبة  الناس 
رائحة  )للصدق  إذ  صدقه  دللة 
ُس  حُتَ ولكن  باألنوف  تشم  ل 
الشيخ  يقول  كما  بالقلوب( 
اهلل-،  -رمحه  الطنطاوي  علي 
يقذف  ولكنه  ُيشرَتى  ل  فاحلب 
معه  وَيلقى  الناس  قلوب  يف 

القبول للصاحلني.

معالم التميز

أواًل: أخوة الهدف

كان الشهيد مجال سليم صادًقا يف أخوته، خملًصا يف عواطفه اإلميانية وكان 
عالقة  بينهما  كانت  حيث  منصور،  مجال  القائد  مع  عالقته  يف  جلًيا  ذلك 
قوية ومتينة، وكان كل منهما حيب اآلخر حًبا عظيًما، يلتقون على طاعة 
اهلل، ويفرتقون على حمبته وطاعته. وقضوا مًعا عدة سنوات يف زنازين السلطة 
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منصور،   مجال  الشيخ  اعتقال  وأثناء  الصهاينة.  لرغبة  تنفيًذا  الفلسطينية، 
كان يسعى مجال سليم جاهًدا مع السلطة لإلفراج عنه، وعندما حاول اليهود 
قصف السجن الذي كان فيه، قاد أبو جماهد أبناء نابلس يف مسرية واعتصام 
أمام سجن جنيد، طالبوا فيها باإلفراج عن املعتقلني، وعلى رأسهم القائد مجال 
جماهد  أبي  عن  تبحث  أن  أردت  فإذا  عنهم.   اإلفراج  فعاًل  مت  أن  إىل  منصور، 
مجال سليم، جتده عند أبي بكر مجال منصور، فقدر اهلل -تعاىل- أن يكونا مًعا 
اليت  الضربة،  نفس  مًعا يف  يستشهدا  وأن  املختلفة،  األنشطة  حياتهما، يف  يف 
استهدفت املكتب الذي تواجدا فيه، فكان من )رمحة اهلل( بهما أن استشهدا مًعا. 
وقد قاهلا األديب الطنطاوي: )إذا شئتم أن تذوقوا أمجل لذائذ الدنيا، وأحلى 
أفراح القلوب، فجودوا باحلب كما جتودوا باملال!( هذا احلب الفياض هو الذي 
يبين مناذج القدوات وخيلق تأثرًيا يف أرواح اجلماهري. وقد قيل: )ل تعترب القدوة 
أهم عنصر من عناصر التأثري على اآلخرين، بل هي العنصر الوحيد(،  ولقد 
وصفت زوجة الشهيد أم جماهد األثر األخالقي هلذه العالقات األخوية الراقية 
لزيارة  جاء  األجانب  الصحافيني  أحد  أن  جماهد  أبو  تقول:»حدثين  حيث 
ألنه  خوًفا؛  يرجتف  وهو  عليهم  دخل  وصل  وعندما  الزهور،  مرج  يف  املبعدين 
يقال عنهم إرهابيني ظًنا منه أن هؤلء املبعدين هلم خمالب وأنياب يبطشون 
تعرف  وعندما  منهم،  خوًفا  رجاًل  يؤخر  و  رجاًل  يقدم  وهو  عليهم  فدخل  بها، 
عليهم ورأى مجيل ما بينهم ُأعجب بهم وبأخالقهم وأعلن إسالمه«، ولعل هذا 
الرقي األخالقي يصدق فيه قول القائل »عمل رجل يف ألف رجل، خري من قول 
ٰئِكَ الَّذِينَ  َ ألف رجل يف رجل«. إن هذه أخالق الذين هداهم اهلل وقال عنهم ﴿أُول

هُ فَِبهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾.]األنعام:90[ هَدَى اللَّ

ثانيًا: صوابية القناعات

كان القائد مجال سليم يتمتع بقراءة عميقة للواقع واملستقبل، وكان يقّدر 
أروقة  يف  الضياع  من  القضية  وفهٍم حيمي  عاٍل  وعي  على  يدل  تقديًرا  الواقع 
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القرارات الدولية إذ كان يعترب سليم مثاًل أن قضية الالجئني الفلسطينيني 
هي »لبُّ الصراع العربي الصهيوني، وجتسيًدا ملأساة شعب، ُدّمر من قراه أكثر 
جرمية  »أطول  هي  املأساة  هذه  أن  على  يؤكد  دوًما  وكان  قرية«.   530 من 
ضد اإلنسان الفلسطيين، وهي قضية متوارثة ل متوت طاملا بقي فلسطينيون 

يتوالدون ويتناسلون«.
السلطة  مناطق  إىل  الفلسطينيني  لبعض  اجلزئية  العودة  فكرة  سليم  ورفض 
إنساني  48 كحل  إىل فلسطني  األول  للجيل  الفردية  العودة  أو  الفلسطينية، 
»إلتفاًفا  والدعوات  األطروحات  هذه  واعترب  العائلة،  مشل  مجع  إطار  ضمن 
وأوطانهم«. كان هذا اإلصرار على  ديارهم  إىل  العودة  الالجئني يف  على حق 
عتبة الرؤية الصائبة هو احلصانة اليت حتفظ للقضية الفلسطينية حقوقها 
على تقادم الزمن وتكاثر األوجاع وحماولت اللتفاف على القديم كي ينسى، 

وتغليب منطق الواقع على أصل احلقوق.

ثالثًا: التأسيس للبناء

 شارك يف احلوار الذي جرى يف القاهرة بني السلطة الفلسطينية ومحاس عام 
حوار  يف  محاس  لوفد  اإلعالمي  الناطق  موقع  الشهيد  الشيخ  وشغل  1994م، 
القاهرة مع السلطة الفلسطينية والذي كان يف العام 1996م، كما نشط يف 
جلان التوعية واإلصالح وكان عضوا يف جلنة املؤسسات اإلسالمية والوطنية 
أمني  وكان  نابلس  يف  اإلسالمية  التوعية  جلنة  تأسيس  يف  وشارك  بنابلس، 
سّرها، كما ساهم يف تأسيس رابطة علماء فلسطني وشارك يف اللجنة العليا 

لالحتفالت الوطنية والدينية يف حمافظة نابلس.
ترأس الشهيد القائد »أبو جماهد« العديد من اللجان والفعاليات، خاصة بعد 
اندلع انتفاضة األقصى يف أيلول/سبتمرب2000م، وكان من األعضاء املؤسسني 
للجنة »التنسيق الفصائلي« يف حمافظة نابلس، اليت كان من أهم أهدافها 

تنسيق املواقف بني املقاومة الفلسطينية مبختلف تياراتها يف امليدان.
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علماء  رابطة  سر  وأمني  اإلسالمية  التوعية  جلنة  سر  أمني  اختري  أن  وبعد 
فلسطني يف نابلس، أخذ يركز يف لقاءاته اجلماهريية على دحض فكرة عدم 
قبول اإلسالميني لآلخر، واختيارهم الدميقراطية خياًرا تكتيكًيا ل اسرتاتيجيًا. 
ومن كلماته يف هذا األمر: »إن احلركة اإلسالمية تقف بكل ما أوتيت من قوة 
ضد احلكم الفردي الديكتاتوري والستبداد السياسي وظلم الشعوب، وترفض 

أن تسري يف ركاب أي ديكتاتور مستبد، وإن أظهر الود هلا«1. 
لقد حتمل الشهيد القائد الكثري من األعباء، وأسس كثري من األعمال املهمة 
الدائم  والسعي  اهلل،  عند  فيما  والرغبة  التواضع  إل  شخصه  يف  نلمح  أن  دون 
ألجل تثبيت قواعد بناء قويم ل تهزه األعاصري. وكان يف ذلك كله خملًصا 
صابًرا صامًتا كسنبلة ممتلئة بالقمح ل تزيدها الوفرة إل اخنفاًضا وتواضًعا. 

رابعًا: ضخامة التضحيات

سيظل الناس حتت أثقال العزلة املخيفة، حتى يتصلوا باهلل ويفكروا دائًما يف 
يف  واجلوع  لذة،  اهلل  يف  اآللم  تصري  هنالك  ويسمعهم،  يراهم  وأنه  معهم  أنه 
اهلل صحة، واملوت هو احلياة السرمدية اخلالدة، هنالك ل يبالي اإلنسان أل 
يكون معه أحد؛ ألنه يكون مع اهلل!(. ولقد كان األمر كذلك مع هؤلء القادة 
العظام الذين قضوا غالب أعمارهم يف املعتقالت والتعذيب ومع ذلك مل يهنوا 

ومل يتنازلوا وظلوا هم األعلون!
ولعل استعراض يسري لعمر القائد مجال سليم يدرك معه املرء كيف قدم هذا 
الشهيد زهرة أيامه هلل -تبارك وتعاىل- إذ بدأ الشهيد مجال سليم جهاده ضد 
احملتل منذ صغره، فاعتقل وهو مل يتجاوز السابعة عشر من عمره، وحكم تسعة 
اعتقاله صلًبا  أثناء فرتة  1975م، وكان  املركزي عام  نابلس  شهور يف سجن 
أن  الحتالل،  يستطع جنود  اهلل، ومل  أصابه يف سبيل  ما  ثابًتا، حمتسًبا  قوًيا 

يأخذوا منه ولو كلمة واحدة.

.http://www.nablustv.net -1
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  ثم اعتقل يف النتفاضة األوىل عام 1989م، وحكم ستة شهور، يف معتقل النقب.
تسعة شهور،  وحكم  املركزي،  اجلنيد  1990م يف سجن  العام  اعتقل يف  ثم    
ولقى الشهيد ورفاقه تعذيبًا شديدًا أثناء هذا العتقال، وكانت حمنة شديدة 
للحركة اإلسالمية، حيث اعتقل معظم قادتها وأفرادها، وزج بهم يف السجون.

  ثم أعيد اعتقاله يف العام 1991م، وحكم حكًما إدارًيا.
  يف عام 1992م ُأِسَر اجلندي الصهيوني )نسيم توليدانو( على يد جمموعة من 
رابني رئيس وزراء  املقاومة اإلسالمية محاس، فجن جنون  جماهدي حركة 
واجلهاد  محاس  حركة  قيادات  مشلت  اعتقال  بعملية  وقام  آنذاك،  الكيان 
يف  الزهور  مرج  إىل  بإبعادهم  القرار  وكان  غزة  وقطاع  الضفة  اإلسالمي يف 
جنوب لبنان وكان الشيخ الشهيد مجال سليم أحد أولئك القادة املبعدين، 
حيث استمر إبعادهم عاًما كاماًل، وبعد عودته من اإلبعاد مل يكن مستقره 
بيته بل املعتقالت الصهيونية إذ اعتقل وحكم عليه ملدة مخسة أشهر قبل أن 

يطلق سراحه.
  اعتقل مرة أخرى عام 1995م، وحكم ستة شهور يف سجن النقب.

وعلى الرغم من قسوة البعد عن األهل واألوطان إل أن الشيخ وإخوانه املبعدين 
قيادة  انتخاب  طريق  عن  قيادتهم  اختيار  يف  رائعًا  منوذجًا  تقديم  على  أصّروا 
مجاعية تتحدث بامسهم، مكونة من 17 عضوا، يعاد انتخابها مرة كل ثالثة 

ة إبعادهم أكثر من أربع جولت انتخابية1. أشهر. وجرى انتخابه أثناء مدَّ
احلديد،  من  أقوى  شيًئا  الوجود  يف  )إن  بقوله  الطنطاوي  الشيخ  صدق  لقد 
وأمضى من السيف، وأمحى من النار، وأنكى من القنبلة الذريَّة، هو اإلميان(.  
اإلبعاد  جتربة  عن  يعربِّ  سليم  مجال  الشيخ  جيعل  الذي  هو  اإلميان  هذا 
وحيثياتها اليت ظلَّت حيًَّة يف قلبه وعقله ليقول عنها:»إن اإلبعاد ميثل ملحمة 
صورة  وأعطوا  الفلسطيين،  الشعب  مثلوا  الذين  ألولئك  وبطوليه   صموٍد 

http://www.omamh.com/site/pages/details.aspx?itemid=10858 -1
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للثبات والصرب واإلميان حبتمية العودة، رغم صور العقلية اهلمجية للصهيونية 
يف  فشلت  اليت  البائسة  سياساتها  عرب  األرض  تفريغ  استهدفت  اليت  البشعة، 

إطفاء جذوة النتفاضة«.
حماولت  كل  على  عملي  انتصار  هي  سليم  مجال  القائد  حياة  كانت  لقد 
اإلحباط واهلدم والسعي املنهجي لغتيال الروح املعنوية والعقلية لدى القادة 
واملرابطني على أحقية هذا اجلهاد املبارك، وكانت حياته هي تلخيص لفكرة 
عالية تقول: إنه »مهما كان القادم جمهوًل افتح عينيك لألحالم والطموح 

َفغًدا يوم جديد وغًدا أنت شخص جديد«.

خامسًا: سعي دؤوب

)إن حياة اإلنسان ل تقاس بطول السنني، بل بعرض األحداث( و )إّن أصحاب 
إذا هبطوا اجلبل من جانب قاموا حياولون صعوده من اجلانب  العالية  اهلمم 
اآلخر(... وكان ذلك هو ديدن مجال سليم وملخص حياته، فلقد واصل سعيه 
إذ أكمل  وحركته دون توقف، وظل يعطي بال تردد حتى يف أقسى الظروف، 
كتابة رسالة املاجستري، أثناء اعتقاله عند السلطة، وبعد خروجه من السجن، 
متكن من احلصول على شهادة املاجستري، بعنوان »أحكام الشهيد يف الشريعة 
اإلسالمية«، من جامعة النجاح الوطنية يف العام 1996م، ومن يقرأ هذه الرسالة، 
جيد يف كل سطر من سطورها، أن الشهيد كان يتمنى ويتوق للشهادة، فكتب 
اليت  القيمة،  الرسالة  بها، فكانت هذه  له  بأن ختم  عنها بصدق، وأكرمه اهلل 
طبعت فيما بعد يف كتاب، إضافة نوعية للمكتبة اإلسالمية، اليت كانت تفتقر 

لكتاب شامل، خيتص بأحكام الشهيد1.
التعويض،  وحق  العودة  حق  بني  التفريق  ضرورة  على  يؤكد  حبثه  يف  وكان 
فيقول: »حق التعويض ليس بدياًل عن حق العودة، وإمنا هو حق مالزم لعودة 

http://www.twtheq.com/flag.aspx?id=38 -1
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واملعنوية،  املادية  املعاناة  ودرء  الضرر،  إصالح  إىل  يهدف  فالتعويض  الالجئني، 
ل  ولكنه  الزمن،  من  قرن  نصف  خالل  الفلسطينيني  بالالجئني  حلقت  اليت 
يعترب حبال تعويضًا عن األرض، أو بدًل عن حق العودة، فالتعويض بدًل عن 

حق العودة بيع للوطن وتفريط يف األرض، وشعبنا ل يبيع أرضه ووطنه أبًدا.

شارك الشهيد يف العديد من الندوات الفكرية والسياسية والدينية يف املهرجانات 
واجلامعات واملؤسسات الفلسطينية وتشهد له بذلك مساجد فلسطني وأرض 

فلسطني.

استراحة المحارب الشهادة
)لقد علمنا ديننا أن نستوهب احلياة بطلب املوت، وحبب إلينا نبينا الشهادة. 
تريد  أمة  ختيفون  فبماذا  عنا.  ضلت  إذا  عنها  ونفتش  منا،  هربت  إذا  نلحقها 

املوت؟!(. 

2001/7/31م حني  من ظهر الثالثاء املوافق   كانت الساعة تشري إىل )1.45( 
كان مدير املركز الفلسطيين للدراسات واإلعالم )فهيم دوابشة( قد فرغ من 
إعداد مستلزمات املؤمتر الصحفي الذي عقده الشهيدان مجال سليم ومجال 
منصور عضوا القيادة السياسية حلركة املقاومة اإلسالمية محاس يف املركز 
اعتقال  من  محاس  يف  السياسيني  القادة  مبوقف  تتعلق  بتصرحيات  لإلدلء 
صالح  القائد  الشهيد  اغتيال  جلرمية  املدبر  للعميل  الفلسطينية  السلطة 
الدين دروزة قبل أسبوع واحد، بينما كان الصحفيان  حممد البيشاوي وعثمان 

ِبنظـــرة الشهيــــــد  إىل  َرَنـوِت  هـاّل 
وعــــــابــــــــًدا      لإللـه  ولــــــــّيــــــــًـا  وتـــــــــــَري 
َقَســـــَماتــــه          يف  الليـل  قيــــــام  هـذا 
وكـذا الشـجاعُة ليـس يف ُأْسـد الّشـرى     
افتـدى        والقـدس  للديـن  مـن  مـــات  مـا 

إخفــــــاُء لــه  مــا  ضيـــــــاًء  ِلــرَتْي 
اآللُء  تتـــــــزاحم  وجهـــــــه  يف 
البلغـــــاُء بوصفــــــه  حيـــاُر  نــوٌر 
فــّداُء شـــــــهيدنا  كمثــــل  َأَســـــــٌد 
اإلســراُء   تربــــــها  قــّدس  والقــدس 



217

قطناني أول الواصلني حلضور املؤمتر واجتمع مشل اخلمسة  واحلارس األمني 
للشيخني عمر منصور يف مكتب أبي بكر.

أرواح  لرتتفع  املكتب  جتاه  حقدها  صواريخ  صهيونية  أباتشي  طائرة  أطلقت 
قرب  يتمشيان  كانا  اجلنة  طيور  من  طائرين  مع  باريها  إىل  الستة  الشهداء 
املركز فطالتهما الشظايا وفّتتت أجسادهم الغّضة. ومع إصابة هذه الصواريخ 
أجساد القادة اجلمالني ومن معهما وإزهاقها أرواح اجملاهدين الستة كانت هذه 

الصواريخ تهز كيان كل فلسطيين يف الوطن والشتات.
 أصدرت يومها حركة محاس بيانًا، وذلك بعد ارتكاب اجملزرة، أعلنت فيه أن 
ردها لن يطول، ولن يكون كاملعتاد، وكان اجملتمع الصهيوني، يعيش أسوأ أيام 

حياته يف انتظار الثأر.
ويف تاريخ 2001/8/11م، نّفذ الستشهادي عز الدين املصري أقوى ردود احلركة 
على استشهاد قادتها وأساتذتها، حني فّجر حزامه الناسف يف مطعم )سبارو(، 
بهذه  وليوقع  بفشلهم،  العرتاف  على  وجيربهم  املسخ،  كيانهم  أمن  ليهز 
العملية 21 قتياًل صهيونًيا، وليجعل من القدس املوعد املنتظر، والكابوس الذي 

يطارد احملتلني.
)أيها الناس إن قطعة الذهب قد تسقط يف الوحل فيصيبها األذى ولكنها تبقى 
ذهًبا والصفيح ليس كالذهب والشر ليس كاخلري، والليل األسود البهيم ليس 
كالضحى املشرق املضيء. واليهودي ليس كاملسلم ولو وضعت يف يده أموال 
الدنيا ولو مجع يف خمازنه أسلحة الدنيا، ولو وقفت وراءه أقوى دولة يف الدنيا (.
ولقد صدق الشيخ علي الطنطاوي بكلماته تلك إذ قتالنا إىل اجلنة وقتالهم 
اهلل،  أحقها  اليت  احلقائق  من  يغري  لن  القوى  موازين  واختالف  النار،  إىل 
امسهم  كان  لذا  الفكرة؛  صواب  على  يرابطون  وموتهم  حياتهم  يف  والشهداء 

ولقبهم شهداء اهلل!
تقبل اهلل الشهداء يف عليني وجعلنا على خطاهم سائرين

غري مبدلني ول مغريين.

الشهيد جمال سليم
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سيرة الشهيد القائد

ود محمود أبو هنّ
1967م - 2001م

يا رّب أسألك موتًة في سبيلك 
تشـفي بهـا صـدور المسـلمين 
الكافريـن  قلـوب  بهـا  وتغيـظ 
وتسـيء بها وجـوه المنافقين 

والمتخاذلين.
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فلسطني،  أقمار  من  أبيض  قمر  هّنود  أبو  حممود 
وقائد أخضر العينني علمنا كيف نتلو سورة النصر 
ونقطف العزة من بني يديه...كان حممود أبو هّنود 
السماء  إىل  يصعد  كيف  يعرف  ثائر  فارس  مثل 
ويعتكف  الليل،  بها  يقوم  اليت  ببندقيته  ليلة  كل 
معها رباًطا يف ذرى اجلبال. كانت السهول والتالل 
اليت  مطاردته  يف  حممود  خطوات  ختتزن  واجلبال 
به وتزاور  اتسعت سنوات سبعًا كانت تؤويه وتأنس 

يف حرها وصقيعها عنه ليل نهار. 
تاريخ حممود هو تاريخ أسطورة فلسطني الذي أذاق 
العناية  عني  وظلت  النهار  وضح  يف  ويالت  اليهود 

اإلهلية حترسه وحتميه حتى يؤدي باقي املهام. 
حممود قصة الشاب الذي ظل على موعد مع احلور 
أفراح  على  كانت  عينه  ألن  يتزوج  أن  وأبى  العني، 
واختار  بعناية،  قدره  اختار  أمري  األعلى.  الفردوس 

يوم زفافه بعناية!
ُيشُم  أبدية.  ببهجة  اآلتي  للفرح  الفردوس  يشع 
التاريخ يف عطورهم، يصغي األزل إىل حكاية حزينة 
احلياة  شالل  يتوقف  فرًحا.  صارت  عذابات  من 
يف  اللحظات  تلك  إن  اجلليلة.  األرواح  توهج  أمام 
الفردوس كافية ألن تكنس األرض كلها من حتت 
الذاكرة  يف  وتبقيها  واملتفانني  الصابرين  كل 

املنسية!
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ولقد كان حممود أبو هنود العريس الذي انتظرته 
ل  عروًسا  الشهادة  انتظر  ولكنه  عمره،  صبايا  كل 
بديل عنها. كانت أمه كلما أثقلت عليه برغبتها 
يف زواجه يقرتب منها بامًسا ويقول: »لك من األولد 

الذكور سبعة أل تعطني اهلل واحدًا!«.
هكذا إذن للشهادة نية مسبقة، وكلما علت الدقة يف 
إليك. فتعلن للدنيا كلها  الشهادة  قلبك جذبت 
أن عرسك قد دقت طبوله، والسماء أضاءت أنوارها 
عزيزة  الشهادة  لستقبالك،  تزينت  واحلور  لك، 
ولقد  مهرها،  ويقدم  يغازهلا  ملن  إل  تذهب  ل  جًدا 
املهر  على  قابًضا  عمره  كان حممود طوال سنوات 
قابًضا على  تراخ!  دون  بندقيته  قابًضا على  بعناية، 

أمنية دافئة عذبة، أمنية الشهادة!

الشهيد محمود أبو هّنود
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الهوية الشخصية
ولد  السبعة(.  األرواح  )صاحب  لقب  صاحب  هنود،  أبو  أمحد  حممد  حممود 
نابلس.  قضاء  الشمالية  عصرية  قرية  يف  1967/07/01م،  يف  البطل  الشهيد 
وحني ُبشر اجلد به قال بلهجة عامية:»اهلل يعينه على مقارعة اليهود«، مسع 
دار، وهو  زوجته وأخربها مبا  العبارة من اجلد فانطلق مهروًل حنو  األب هذه 
ل يستطيع منع نفسه من التساؤل: كيف يقول هذا الكالم وحممود ما زال 
أشد  أثبتت فراسة اجلد حيث أصبح حممود من  األيام  عمره ساعات؟!...لكن 

» املقارعني« لالحتالل، بل ذاق الحتالل الصهيوني على يديه ويالت وويالت.
نشأ حممود يف أسرة متدينة معروفة بتدينها وحمافظتها املميزة وله ستة أشقاء. 
مل يكن حممود طفاًل عادًيا، بل متيز كثرًيا عن إخوته ورفاقه، حيث مل ميارس 
ملفتة.  بطريقة  ألعابه  خيتار  دائما  كان  بل  العادية،  األطفال  ألعاب  حممود 
فلعبته املفضلة هي أن يقود املعارك، وينظم رفاقه يف الشارع حتى كأنه فطر على 
القيادة وملك خصاهلا! كان يصنع أهداًفا من خامات البيئة البسيطة من حوله، 
ويصوب حنوها فيصيبها بكل دقة، وحسب أقرانه، فإن حممود كان حيب أن يلعب 
دور الطفل احملارب حيث كان يصوب بندقيته البالستيكية عليهم ويالحقهم يف 
حقول الزيتون املمتدة يف اجلبال احمليطة بالقرية، ولطاملا مسع صوته عالًيا يف 

فناء البيت وهو يصرخ بعد انتهاء اللعب شهيد لقد استشهد حممود! 

ما أعجب حكايات الوطن تشعر معها كأن فلسطني تهرول يف صغارها وتكرب 
القضية بأعمارهم. ويظل األطفال سر فلسطني! هم اجلمر املخبوء يف حجر 
من  تغزل  الوطن  قصيدة  أن  تدري  وما  احلارات  يف  أصواتهم  تسمع  الوطن، 

ألعابهم... من ضحكاتهم... من أمنية صغرية تكرب يف حدقاتهم!

ويفتخر  بها،  الصلة  دائم  باملساجد  متعلًقا  صباه  بواكري  منذ  حممود  كان 
املقربون  له  ويشهد  أظافره،  نعومة  التدين منذ  بأن جنله حممود عشق  والده 
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أنه منذ بلوغه السادسة من عمره وهو حريص على صالة الفجر يف املسجد مع 
والده، ويصف أهل قريته أحوال قريتهم قبل أن يثب فيهم البطل ويؤجج حبهم 

هلل قائلني: )كان اجلميع نائًما فأيقظ حممود عصرية(.

بواكير الغيث

يصفه والده: متيز منذ صغره عن أشقائه وأبناء جيله باهتمامه بقضية شعبه، 
فكان ميضي وقته يف قراءة التاريخ، وخاصة تاريخ فلسطني، ويف حفظ القرآن 
واحلديث النبوي الشريف، حتى أصبح من أكثر شباب القرية متسًكا باإلسالم 
لوائها  محلة  طليعة  يف  كان  األوىل  النتفاضة  اندلعت  وعندما  والوطن. 
واملشاركني بها. ومع انطالقة حركة محاس كان أبو هنود من أوائل الشباب 

الذين محلوا لواءها«.

لقد عكف حممود مبكًرا على القراءة من مكتبة كان قد أحضر كتبها عمه 
سيد  فكر  إليهم  ونقل  دمشق  يف  حينها  يدرس  كان  الذي  هنود  أبو  كامل 
املهمة يف  واملراجع  املسلمني  القرضاوي وكبار مفكري اإلخوان  قطب ويوسف 
العلوم الشرعية والسرية النبوية واليت تلقاها حممود بعناية شديدة والتهمها 
الغرفة اخلشبية حتى ل  إنه كان يضع نفسه يف مقابل حائط  التهاما،حتى 
ينشغل عن القراءة بشيء ويعكف على ذلك ساعات وساعات مما جعله متميًزا، 

وصاغه صياغة مبكرة، نضج بها نضوًجا صنع ألمته نهاًرا طوياًل!

انعكست هذه الثقافة على سلوك حممود، وخلقت فيه حس الرسالة، فبدأ مع 
أطفال عصرية الشمالية وأشباهلا يعقد هلم اجللسات الدينية يف حفظ القرآن 
الكريم، وجلسات احلديث عن أمور الدين، حتى ربى أجياًل من املسلمني تعتز 

بهم عصرية الشمالية وما حوهلا.

الشهيد محمود أبو هّنود
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إن حممود هو مثل النموذج الواعي، هم املبصرون يف طوفان النائمني ويف األوساط 
التائهة وكما قال  الكاتب الربتغالي جوزيه ساراماغو »ما أصعب أن يكون املرء 
مبصًرا يف جمتمع أعمى« حيث يرتتب على من امتلك الرؤية أن يشعل الطريق 
ملن تغمرهم العتمة، يرتتب عليه أن يعقد جسوًرا من القرابة واأللفة والتفاهم 
واملشاركة اللغوية بني )جزيرة أهل الفكر( و)شاطئ الناس( الذين ابتعد كل 
منهما عن اآلخر. ولقد سعى حممود أبو هنود بكل طاقته كي حيمل الناس 
من حبار الغفلة إىل شواطئ الفكر الواعي واملهام العليا والغايات النبيلة للحياة.

الدراسة العلمية

أكمل دراسته يف مجيع مراحلها يف قريته حتى أنهى الثانوية، ثم التحق بكلية 
الدعوة وأصول الدين بالقدس احملتلة حيث حصل على شهادة البكالوريوس يف 
الشريعة يف شهر شباط فرباير عام 1995م، وكان من ابناء الكتلة اإلسالمية، 
اليت احتضنت الكثري من الشهداء. ولقد كان من املعروف عن حممود وسط 
أهله ورفاقه شدة اهتمامه بالعلوم الشرعية منذ صغره. وكان اختياره لدراسة 
إىل  والنضمام  الربانيني  العلماء  بركب  اللتحاق  منه يف  رغبة  الشريعة عن 

مواكب محلة الرسالة املباركة. 

ومما يشهد حملمود أنه كان شديد العزمية يف دينه، أخذ الكتاب بقوة وسعى يف 
إحياء معامل الدين يف نفوس أهل قريته. كان حممود صاحب إميان مبصر، إذ 
اإلميان أقسام كما قال الشيخ حممد الغزالي -رمحه اهلل-:»هناك إميان ضرير 
ل يبصر احلياة ول يبحث يف أسرارها! هذا اإلميان ميكن أن تنسبه إىل أي مصدر 
غري القرآن الذي خيلق اإلميان البصري ل الضرير. وهناك إميان جبان قاعد قد 
يفر إىل صومعة أو حييا داخل قوقعة ل جيرؤ على الضرب يف أرض ول يستطيع 
مغالبة األنواء. هذا اإلميان تستطيع أن تنسبه إىل أي مصدر إل كتاب اهلل الذي 
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قذف باملسلمني يف كل فّج. وهناك إميان ذليل يعيش يف كنف املبادئ األخرى 
امللقى منها، هذا اإلميان ل يستقيم مع منطق صاحب  الفتات  أو يعيش على 
الرسالة الذي جعل اليد العليا خري من اليد السفلى وجعل املسلم يعطي ول 
يأخذ يصلح ويتحرك يف األرض ويعلم أن له رسالة هي جزء من دينه وعقيدته 

وإميانه !
             وكْن رجاّل إْن أتوا َبعَده               يقولون َمَر وهذا األثر    

سمات الشهيد

 السمة األولى: الطبيعة الخيرة

املواسم  أهل قريته يف احلصاد يف  أبو هنود مساعدة  الشهيد حممود  عهد عن 
وبدون أجر وكان خيرج للحصاد قرابة املغرب بعد أن ينصرف أصحاب األرض 
حتى ل يكلفهم طعامًا كإكرام للمساعدين يف احلصاد، وكان يدعو الشباب 

للمشاركة وللمساعدة يف ذلك.

إىل  يسعى  بل كان  األقران،  بني  واملنازعات  املشاكل  يكون عن  ما  أبعد  كان 
الطبع  الظهور، هادئ  رياء، وكان ل حيب  بينهم وبكل صمت وبدون  اإلصالح 

وصاحب خلق وأدب.

السمة الثانية: الرغبة في الخفاء

حني أبعد الشهيد البطل مع جمموعة من قيادات وخرية محاس إىل مرج الزهور 
عام 1992م يف حادثة ل تنساها الذاكرة اجلمعية ألبناء فلسطني كان حممود 
-رمحه اهلل- شديد احلرص على عدم الظهور أو لفت نظر الصحفيني إليه وكان 
دائم اخلدمة يف األعمال املتعلقة باملخيم والبعيدة متاًما عن األضواء ولقطات 

الكامريا!
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حيث  اخلليل  حمافظة  يف  محاس  ممثل  النتشة  اخلالق  عبد  األستاذ  يصفه 
أبو  لقد كان  قال:  لبنان  الزهور يف جنوب  مجعته احملنة معه يف خميم مرج 
هنود -رمحه اهلل- جندًيا جمهوًل ل حيب الظهور، هادئ الطبع وصاحب خلق 
دينه، كل من عرفه  الغيور على  امللتزم بدعوته،  الشاب  نعم  وأدب جم، وكان 
أحبه جملرد رؤيته، ولقد كان تالًيا للقرآن حمافًظا عليه، ثم أصبح جماهًدا باع 

روحه وهي أغلى ما ميلكه املرء دفاًعا عن دينه ووطنه املسلوب.
هم الرجال فعيب أن يقال ملنْ    مل يتصف مبعاني وصفهم رجُل        

وعبقت  فضله،  عبري  فاح  سريرته  أصلح  »فمن  قالوا:  يوم  السلف  صدق  لقد 
القلوب بنشر طيبه فاهلل اهلل يف إصالح السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صالح 
الظاهر«، وهذا الذي نراه يف سري الشهداء من مجال ذكرهم وإلقاء القبول هلم 
يف قلوب الناس، وما ذلك إل بسر اإلخالص. وكما قال ابن تيمية:»إذا حسنت 

السرائر أصلح اهلل الظواهر وسدد األعمال ووفق يف املآل«.

السمة الثالثة: شجاعة نادرة

كان الشهيد كما وصفه رفاقه رجل املواقف، قوي العزمية، وُيعرف بالتقوى، 
واخلشية من اهلل، وحب القرآن الكريم، وغالًبا ما ينام بني الصخور واملصحف 

بني يديه.
الوراء،  إىل  يلتفت  فإذا مضى فال  ول يرتدد  يهاب  أسد ل  بقلب  كان حممود 
وكان -رمحه اهلل- سريع القرار خفيف احلركة. وخالل إحدى املواجهات اليت 
الكبد  يف  بالغة  إصابة  حممود  أصيب  1988م  عام  الشمالية  عصرية  شهدتها 
25 % من كبده، ومنع جنود الحتالل  والطحال والرئتني أدت إىل استئصال 
سيارة اإلسعاف من نقله، وتقدم حنوه جندي صهيوني وداس بقدمه على رأسه 
وقال:لزم متوت، فرد حممود:»إذا كان لي ُعمٌر فسوف أعيش رغمـًا عن أنفك! 

ثم بصق يف وجه اجلندي اإلسرائيلي ودفعه جانبـًا«.
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الوسطى يف جيش الحتالل  املنطقة  إيتان( قائد  يقول عنه اجلنرال )إسحاق 
اإلسرائيلي وذلك يف تعليقه على عملية الغتيال للشهيد: »انه الصيد الثمني 
الذي طاملا حبثنا عنه يف كل بقعة من بقاع الضفة الغربية، انه الكابوس الذي 
أقلق مضاجعنا ردحـًا من الزمن، لقد كان تصفية هذا الرجل هو إجناز حقيقي 
جلهاز املخابرات واجليش اإلسرائيلي، انه يكاد أن يكون اإلجناز األكرب لنا منذ 

أن اندلعت النتفاضة. !!«
أما )جدعون عيزار( نائب وزير األمن الداخلي الصهيوني والذي شغل يف السابق 
منصب نائب مدير املخابرات اإلسرائيلية العامة »الشاباك« قال:»حتى بعد قتل 
أبو اهلنود، فان احلديث يدور عن قائد ميداني من الطراز األول، شاب ميثل زخم 
الوطنية الفلسطينية يف العصر احلديث، شاب ميثل الرفض الفلسطيين املطلق 

والنهائي للوجود اليهودي بني نهر األردن والبحر األبيض املتوسط«.
وأضاف »أنه قد اوهن جهاز املخابرات اإلسرائيلية العامة الذي خصص الكثري 
من املال واجلهد من أجل إلقاء القبض عليه أو قتله، وعدد »عيزرا« حماولت 
تصفيته أو إلقاء القبض عليه، وحسب »عيزرا« فإن املخابرات الصهيونية وحتى 
عملية عصرية الشمالية يف صيف العام 2000م، قامت خبمس حماولت إللقاء 
القبض عليه، لكنه جنح يف الفرار يف اللحظة األخرية، ويف العصرية الشمالية 
له  بأعجوبة تقرتب من اخليال، ويضيف »عيزرا« لقد حشدنا  اهلنود  أبو  جنا 
خرية وحداتنا اخلاصة اليت تعد باملئات إللقاء القبض عليه، أو قتله، مل يكن 
لدى قادة اجليش أي شك يف أن أبا هنود سيلقى القبض عليه ويف أسوأ األحوال 
سيقتل يف نهاية هذه العملية، لكن بدًل من ذلك فاذا به يقتل ثالثة من خرية 

جنودنا وجيرح عددا آخر ويهرب«.
حيث  اهلنود،  أبي  مع  اإلسرائيلية  املخابرات  قصة  عن  حديثه  عيزرا  ويواصل 
يشري أنه بعد أن ألقت السلطة الفلسطينية القبض عليه وأودعته السجن يف 
نابلس مل يكن هناك أي شك يف أنه آجاًل أو عاجاًل، فإن إسرائيل ستطاله يف 
السجن، فقط كان األمر حيتاج إىل مربر أمام العامل، وبعد عملية اخلضرية 
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األمر  العسكري حلركة محاس، فقد كان  بها اجلهاز  قام  اليت  الستشهادية 
مناسًبا حسب عيزرا لقصف سجن جنيد الذي كان يتواجد فيه أبو هنود، لكن 

هذه املرة جنا من حماولة التصفية بشكل أسطوري على حد تعبري عيزرا.
ولعل الناظر يف سرية الشهيد يدرك أن مثة توفيقًا وتأييدًا وعونًا من اهلل أوتيه 
ابن  اإلمام  قال  اهلل، وكما  وبني  بينه  فيما  بصدقه  وأعانه  وقواه  رعاه  اهلل  وأن 
القيم:»وعلى قدر نية العبد وهّمته ومراده ورغبته يكون توفيق اهلل له وإعانته، 

فاملعونة من اهلل تنزل على العباد على قدر هممهم«!

أهم اإلنجازات المباركة
يقول الرئيس البوسني السابق علي عزت بيغوفتش:» إما أن تغير وإما أن تستسلم 
للتغيير« إما أن تكون أنت قدر اهلل في األرض وستار قدرته وبصمة األثر المدوي، 
أو أن تمر عليك رياح الحياة فتشكلك كيفما تريد. ولقد قالها شاعر اإلسالم 
القوي هو  والمؤمن  وقدره  اهلل  بقضاء  الضعيف  المؤمن  إقبال:»يتعلل  محمد 

قضاء اهلل وقدره«!
التي  حياته  في  محمود  قدمها  التي  اإلنجازات  ألهم  سريًعا  استطالًعا  ولعل 
عاشها بين السجن والمطاردة، لتكشف عن أنه كان من أولي العزم في تغيير 
األوضاع القائمة من الذل والستسالم والتصالح مع العدو، فقد سجل له الكثير 

من العمليات التي تنسب المسؤولية فيها إلى خلية أبي هنود ومنها:
  نوفمرب 1995م: إطالق نار باجتاه سيارة أحد حاخامات املستوطنني املتطرفني 

قرب مستوطنة »كوخاف يعقوب«، وهو ما أدى إلصابة احلاخام جبروح.
  ديسمرب 1995م: إطالق نار باجتاه سيارة عسكرية إسرائيلية قرب وادي الباذان 

»شرق نابلس« من دون وقوع إصابات.
  مايو 1996م: إطالق نار على حافلة مستوطنني يف مستوطنة بيت إيل، وهو ما 

أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين جبروح.
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  مايو 1996م: إطالق نار على سيارة عسكرية لقوات الحتالل يف جبل عيبال 
قرب نابلس، وهو ما أدى إىل جرح ضابط إسرائيلي جبروح طفيفة.

الرئيس  التجاري  املركز  يف  استشهادية  لعملية  التخطيط  1997م:  إبريل    
العملية عن مقتل مخسة إسرائيليني، وجرح  الغربية، أسفرت  القدس  وسط 

حوالي 169 آخرين.
  مايو 1997م: إطالق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة )ألون موريه( 

من دون وقوع إصابات.
لقوات  تابعة  –جانبية-ضد سيارة جيب  ناسفة  عبوة  تفجري  1997م:  يوليو    
النيب يوسف« يف  لـ »مسجد  املؤدي  الطريق  حرس احلدود اإلسرائيلية على 

مدينة نابلس، أسفرت عن إصابة جنديني إسرائيليني جبروح.
  يوليو 1997م: خطط لعملية تفجري استشهادية مزدوجة يف سوق )حمانيه 
آخرين  وإصابة  إسرائيليا   16 مقتل  عن  أسفرت  الغربية،  القدس  يف  يهودا( 

جبروح خمتلفة.
  يوليو 1997م: خطط لتنفيذ عملية تفجري استشهادية »مزدوجة« يف شارع 

)بن يهودا(، أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليني وإصابة أكثر من 120 جبروح.
  نوفمرب 1997م: حماولة اختطاف جندي إسرائيلي مل يكتب هلا النجاح.

الذي  اخلفي  الظل  أن  للجميع  عربة  و  للحق  إحقاًقا  يسجل  أن  جيب  ومما 
كان يرعى هذا اجملاهد وحيفظ له سره و يعينه يف حتقيق جهاده كان والده 
-رمحه اهلل-، فقد كان حممود يأمتن والده طوال سنوات املطاردة والتخطيط 
خيتار  والده  كان  وقد  اجملاهدين،  وإخوانه  هو  اختبائه  مكان  على  للعمليات 
األوقات الصيفية احلارة أو الشتائية املمطرة فيتحرك فيها ليجلب هلم الطعام 
حتى يكون بعيًدا عن أعني اليهود وكان -رمحه اهلل- يتحرك يف األوقات العادية 
حاماًل هلم الزاد فيقطع مسافات ملتوية تكلفه ساعات من املشي حتى يضلل 
عني العدو ولطاملا كان سبًبا يف حفظ أرواحهم حبفظه للسر وصربه على املشي 
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يف جبال فلسطني حتى يظنه املراقب أنه يرعى ليس إل وكان ذلك من شدة 
حبه للجهاد ورغبته يف حتقيق غاية اجملاهدين، ومل يدر أحد من أهل بيته بكل 

ذلك إل بعد استشهاد حممود -رمحه اهلل- وتقبلهم أمجعني.

الموعد الشهادة
)إن حياة اإلنسان ل تقاس بطول السنني، بل بعرض األحداث( كما قال الشيخ 
ورائه  من  الشباب  أهلمت  حكاية  حممود  حياة  كانت  ولقد  الطنطاوي،  علي 
وزرعت املعاني العظيمة يف قلوب من ترقبته أعينهم وتعلقت به قلوبهم، وكان 
يوم اغتياله يوم بعث لبقية القساميني والشباب الذين يبحثون عن السبيل كان 
يف شهادته إماًما كما كان إماًما وقدوة وجنًما هادًيا يف حياته وعمره اجلميل.
تعرض حممود خالل سبع سنوات من املالحقة الدؤوبة لعدة حماولت اغتيال 
فاشلة، ويف مساء يوم اجلمعة املبارك 2001/11/23م، كان حممود مع موعد مع 
احملطة األخرية يف رحلة جهاد طويلة، فبينما كان ينتقل يف سيارة )فان( مع 
مساعديه أمين ومأمون يف بلدة ياصيد قرب نابلس كان الحتالل قد أعد له 
كميًنا حمكًما، حيث استهدفته املروحيات الصهيونية خبمسة صواريخ أصابت 
ومتكن  وأمين،  مأمون  الشقيقني  مقتل  إىل  وأدت  يستقلها  كان  اليت  السيارة 

حممود من القفز من السيارة، فطاردته األباتشي بالرصاص والصواريخ.
الثائر املوقُد من نار.. كالصباح أنار.. ُضربت عليه ألف زوبعة. وسحابة سوداء 

كالقار.
نعم لقد احتاج العدو الصهيوني إىل ألف زوبعة من السالح الغاشم كي يقضي 

على هذه األسطورة اجلليلة! يقول املتنيب:
              وإذا كانت النفوس كبـاًرا          تعبت يف مرادها األجسام

املوقع سوى بضعة عشرات من  يبعد عن  بيت ل  رواية سيدة تسكن يف  وحسب 
األمتار، »فقد لحقت املروحية أبو هنود، وأطلقت عليه صاروًخا أصابه مباشرة، 
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عدم  فضلت  اليت  السيدة  وقالت  رشاش«.  سالح  من  عليه  النريان  فتحت  ثم 
ذكر امسها:»لقد شاهدت رجاًل يلبس قمبازًا وهو يركض يف العراء، وشاهدت 

الطائرة تطلق عليه صاروًخا ثم تتبعه بعدة رشقات من الرصاص«. 
وقالت السيدة، وهي يف اخلمسني من عمرها، بـ »أن املروحية ظلت تقوم بأعمال 
الرصاص من حني آلخر، حلوالي  رشقات من  تطلق  وهي  املنطقة  متشيط يف 

نصف ساعة، وقد غادرت، على ما يبدو، بعد أن حتققت من مقتل أبي هنود«. 
وألن اهلدف حبجم أبو هنود، حرص العدو على تصوير عملية الغتيال، وظهر 
بعد  على  صاروخ  يصيبه  أن  قبل  املطاردة  أثناء  التالل  بني  يقفز  وهو  الشهيد 
حوالي مئيت مرت من مكان السيارة وميزق أشالءه، ونقلت الشالء إىل املستشفى 
يف سلة صغرية حيث مل يبق من آثارها شيء، حيث كشف مدير مستشفى جنني 
أنه أصيب بصاروخ متفجر مزقه بشكل كامل. وبعد سلسله اتصالت وتدقيق 

أعلنت محاس أن هذه اجلثة ألبي هنود.
ولشدة فرحتها سارعت رئاسة حكومة العدو إىل إعالن مسؤوليتها عن الغتيال 
اإلرهاب«.  إسرائيل يف حربها ضد  انتصارات  أبرز  بأنه »أحد  واصفة ما حصل 
وقالت:إن »أبو هنود« أحد أكثر اإلرهابيني خطورة، بل أنه األشد خطًرا على 
اإلطالق. وكان على رأس اللوائح اليت سلمت إىل السلطة الفلسطينية، وكنا 

نالحقه منذ وقت طويل وحتى قبل بدء النتفاضة«.
فور انتشار النبأ خرجت جنني عن بكرة أبيها لوداع القائد ومساعديه، ولتتحول 
املسرية اجلماهريية احلاشدة اليت مل تشهد جنني مثلها إىل تظاهرة غاضبه ضد 
الحتالل وجرائمه، وللتأكيد على الوحدة الوطنية والتمسك بعهد الشهداء.
املستشفى  من  انطلقت  شخص،  ألف  مخسني  من  أكثر  املسرية   يف   شارك 
احلكومي، حيث وضع الشهداء يف صناديق سجيت بأعالم حركة محاس فيما 
وتعهدت  النكراء  اجلرمية  على  بالرد  توعدت  اليت  الغاضبة  اهلتافات  تعالت 
»كتائب  دعت  كما  هنود،  أبي  درب  على  واجلهاد  املقاومة  مسرية  باستمرار 
القسام« و»سرايا القدس« و»كتائب األقصى« لرٍد فوري يف العفولة واخلضرية. 
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وفيما امتألت الشوارع باملشيعني اصطف املئات على امتداد الشارع الرئيس الذي 
سلكته املسرية كما جتمهر املئات فوق املنازل والعمارات مرددين اهلتافات ذاتها. 
وتقدم املوكب مقاتلو »كتائب شهداء القسام« الذين أطلقوا النار يف اهلواء 

حتية للشهداء.
أرعبت  أسطورة  فلسطني  شعب  وأبناء  الشمالية  عصرية  بكت  اليوم  ذلك  يف 
باستشهاده،  شرفين  الذي  هلل  »احلمد  الكرمية:  والدته  وقالت  طوياًل،  اليهود 
اهلل يرضى عليه وييسر أمره، كان له سنوات يطلب الشهادة، ومل مُيت خسيًسا 
أن  اغتياًل، فكنت أمتنى  راح  أن حممودا  آملين  والذي  وعمل كل ما يف جهده، 
مرات  ثالث  واجهوه  الذين  الحتالل،  جنود  مع  حقيقية  مواجهة  يف  يستشهد 

وخرجوا خاسرين ومكسوفني، إن ابين مات شهيًدا، وهذا األمر يكفي«.
ويقول والده احلاج أبو أمحد: »إن هذه امليتة مشرفة، وكان يسعى حممود هلا، 
حتى يلحق بربه شهيًدا«. كما يدعوه للفخر والعتزاز أن حمموًدا سبقه للجنة، 
وأنه اسُتشهد ومل يتمكن اإلسرائيليون من ملس جسده كما كان يتمنى. فلقد 

كان حممود يكره الضيم ويسأل اهلل دوًما أل ميكن أحدًا من سجنه!
حركة  باسم  اإلعالمي  الناطق  الرنتيسي«  العزيز  »عبد  الدكتور  عنه  قال 
محاس: إن »أبو هنود« قد استشهد يف عملية الغتيال اليت وقعت مشال الضفة 
»أبو  إىل  يصلوا  أن  هلم  ميكن  ل  الصهاينة  أن  على  الرنتيسي  د  وشدَّ الغربية، 
أياٍد قذرة يعلمها الشعب الفلسطيين شاركت يف  هنود« وحدهم، ولكْن هناك 

عملية الغتيال.
الدفاع  وزارة  يف  كبري  مصدر  عن  العربية  باللغة  الصهيونية  اإلذاعة  ونقلت 
الصهيوني قوله: إن التجربة قد أثبتت بشكل ل يدع جمال للشك أن الشعب 
حتقيق  على  قادًرا  دائًما  سيكون  محاس  حركة  مجهور  وسيما  الفلسطيين 
العمل العسكري، وأضاف كلما رفعنا  املفاجآت يف كل اجملالت خصوًصا يف 
كؤوس الشمبانيا احتفاء بتصفية هذا الزعيم من محاس أو ذاك تبني لنا كم 
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فإنه  محاس،  من  قيادي  تصفية  فيه  تتم  مرة  كل  يف  أنه  إذ  خمطئون،  حنن 
يصعد من خلفه العشرات، إن مل يكن املئات، وحسب املصدر اإلسرائيلي فإن على 
اجلمهور الصهيوني أن يعي أن املعركة الدائرة حالًيا مع الشعب الفلسطيين لن 
تنته بتصفية أي قائد مهما كان مؤثًرا، مشدًدا على أن كثرًيا ما حيدث العكس 
حيث أن تصفية القادة العسكريني ذوي احلضور الكاريزماتي، وإن كان له تأثري 
إجيابي يف بادئ األمر، فإنه يشكل يف النهاية دافعًا للكثري من الفلسطينيني أن 

يسلكوا طريقهم.
علق )يوسي بيلني( الوزير السابق يف حكومة باراك وأحد قادة حزب العمل:»إننا 
املسؤولية عما  زدنا من شهيتهم لالنتقام، وحنن سنتحمل  أننا  مل نفعل سوى 

سيحدث اآلن«. 
وداًعا يا حممود. وداًعا يا جنرال القسام، ويا قائد الكتائب امليمونة... وداعا ويف 
اجلنة امللتقى، رمبا نراك على ميني احلوض بهًيا كما كنت يف الدنيا. ونبحث 
عن الشهداء يف الزحام نود لو كنا حنن األشالء يوم اللحظة العاصفة، ونود لو 

كان عمرنا كله مثًنا ملقام الشهداء يوم اجلائزة!
ومما جاء يف وصية الشهيد القائد »أبو هنود«

بسم اهلل الرمحن الرحيم
هذه وصية قائد كتائب عز الدين القسام الشهيد حممود أبو هنود كتبت وقد 
أيقنت يوم كتابيت بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملُت خرًيا ستجزى مبثله، 
و إن عملت شًرا عليها حسابها. وصييت للناس عامة وللحركة اإلسالمية خاصة.
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه اخلرّيين 
ومن تبعهم وسار على دربهم من املسلمني واجملاهدين بإحسان إىل يوم الدين: 

وبعد أيها املسلمون، يا أبناء شعيب الفلسطيين اجملاهد الصابر. 
إليكم مجيًعا أوجه حتياتي، وإليكم أشواقي ومن أجلكم جل دعواتي، من أجلك 
يا فلسطني تطيب التضحيات، ومن أجلك يا قدس نستلذ اآللم ولعيونك يا 

أقصى ترخص النفوس واألرواح. 

الشهيد محمود أبو هّنود
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الثبات، والصرب الصرب، مزيًدا من التضحيات  الثبات  أبناء شعيب احلبيب:  يا 
مزيًدا من اللتفاف حول راية اجلهاد فمن طلب احلسناء مل يغله املهر، فأرضكم 
عزائم  إل  األعادي  هجوم  عنها  يذّب  ولن  حيميها  لن  وأعراضكم  ومقدساتكم 
أرواحهم  الذين مشروا عن سواعدهم، ووهبوا  النشامى  أبنائها وفتيانها  وهمم 

رخيصة يف سبيل عزة وكرامة ورفعة أمتهم ودينهم وشعبهم.

صفوف  يف  أكون  بأن  اختارني  بأن  علّي  وتفضل  أكرمين  الذي  هلل  احلمد 
خري الناس يف صفوف اجملاهدين. فاحلمد هلل ربي على نعمك وكرمك بأن 
جعلتين جماهدًا يف سبيلك. وأسألك يا ربي موتًة يف سبيلك تشفي بها صدور 

املسلمني وتغيظ بها قلوب الكافرين وتسيء بها وجوه املنافقني واملتخاذلني. 

نبيه  ونهج  اهلل  إىل  بالعودة  أوصيكم  اهلل،  بتقوى  أوصيكم  املسلمني:  أخواني 
وسرية صحبه اجملاهدين الصاحلني أوصيكم بالوحدة حتت راية الدين القويم 
حبماه  وتلوذون  النصرة  املعني  اهلل  من  تستمدون  املتني  اهلل  حببل  والعتصام 
ربكم  بأوامر  واعملوا  وصوموا  صلوا  اخلطوب.  داهمتكم  ما  إذا  إليه  وتلجئون 
وقفوا عند نواهيه، واعملوا على تنشئة أولدكم وذراريكم على اإلسالم وربوهم 
اخلنا  أسباب  كل  عن  أبعدوهم  اجلهاد  وعشق   [ الرسول  وحب  القرآن  على 

والتعلق بالدنيا علموهم التمرد على الذل ورفض الواقع السيء.

اخفضوا اجلناح لبعضكم البعض وأحبوا إخوانكم، وتعاونوا على الرّب والتقوى 
يف  إسقاطهم  واحذروا  هلم،  العمالء  كيد  من  وامحوهم  أبناءكم  وراقبوا 
إياكم  يورث اجلنب.  الذي  وحبها  الدنيا  والعمالة. طلقوا  الرذيلة  مستنقعات 
واليأس والقنوط من رمحة اهلل ونصره، ول تستمعوا لصوت اجلبناء واملتخاذلني 
لَهُمُ النَّاسُ ِإنَّ  والذين خيذلونكم ويهددونكم بقوة أمريكا وأوروبا. }الَّذِينَ قاَل 

هُ وَنِعْمَ الْوَكِيُل{ ]آل عمران:173[ . النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَُكمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ ِإميانًا وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّ
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إل بعدنا عن  أمتنا وشعبنا ما كان سببه  أن ما أصاب  اعلموا  املسلمون:  أيها 
منهج ربنا وهدي نبينا وهلثنا وراء الغرب تارة ووراء الشرق تارة أخرى، فما أورثنا 

ذلك وما زادنا إل ذًل واستعباًدا وفتًكا وفرقًة.
أما أنتم يا أبناء احلركة اإلسالمية يا من اصطفاكم اهلل من بني خلقه؛ ليحقق 
بكم قدره وليجري أسبابه فيعيد على أيديكم قوة دينه ويعلي بكم رايته وحيقق 

بكم وعيده بإساءة وجوه بين إسرائيل، فمزيًدا من الرباط والثبات على نهجه.
اجلهاد  رايات  الرايات  وامحلوا  الصفوف  تقدموا  اإلسالمية  احلركة  أبناء  يا 
بكم  تتولوا فيستبدل اهلل  والوطن، ل تتخاذلوا ول  الدين  والدفاع عن حياض 

خرًيا منكم. 
وإليكم يا خرية اخلرية يف أرض اهلل يا من ترفعون راية اجلهاد، ويا من تقدمون 
بالعمل  ُشرفت  القسام،  كتائب  يف  وأحبيت  وإخواني  قادتي  إىل  التضحيات، 
من  العمل  وداوموا  هلل  النيات  ومرها،أخلصوا  حبلوها  مًعا  األيام  عشنا  معكم، 
أجل دينكم ووطنكم، ل جتعلوا العدو يرتاح يف كل موقع على أرض فلسطني 

}وََل تَِهنُوا وََل تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ اْلَعْلَوْنَ ِإن ُكنتُم مُّؤْمِنِنيَ )139( ِإن يَمْسَسُْكمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ 

هُ َل  ۗ وَاللَّ خَِذ مِنُكمْ شُهَدَاءَ  الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّ هُ  اللَّ النَّاِس وَلِيَعْلَمَ  بَيْنَ  نُدَاِولُهَا  اْلَيَّامُ  ۚ وَتِلْكَ  الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ 

الِمِنيَ{ ]آل عمران:140-139[ يُحِبُّ الظَّ

استودعكم اهلل الذي ل تضيع ودائعه والسالم عليكم ورمحة اهلل
أخوكم الفقري إىل عفو اهلل ورمحته

 أخوكم احملب حممود بن حممد أبو هنود
كتائب عز الدين القسام 2001/8/29م.

تقبل اهلل الشهداء يف عليني وجعلنا على خطاهم 
سائرين غري مبدلني ول مغريين.

الشهيد محمود أبو هّنود
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سيرة الشهيد القائد

يوسف السركجي
1961م - 2002م

وال  اهلل  بيـد  حياتـى  نهايـة  إن 
يملـك أحـد من النـاس أن يضع 
يخيفنـي  ال  لذلـك  حـدا،  لهـا 
حتـى  سـأعمل  التهديـد،  هـذا 

اهلل. ألقـى 
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يف حياة الشهداء والقادة واجملاهدين واملطاردين 
والسجناء الكثري مما مل يذكر، ومما ل ينتبه 
التاريخ، ترى من الذي يفهم كيف يعيش  له حرب 
السجني أو املطارد، كيف يعد خطواته ويعيش يومه 

ويسمع صوت الساعة وهي تدق يف عمره! 
كيف يتلقى النهار كل يوم دون ألوان، دون مشس، 

ودون صوت الصباح! 
الطبيعة،  خارج  والنهار  الليل  تعيش  أن  جربت  هل 
خارج فطرة احلياة، أن تضبط يومك بالساعة وليس 
بتموجات الشمس وألوان الشفق وسكون الغسق مثل 
يف  أعمارهم  سحابة  قضوا  الذين  السجناء  كل 

السجون! 
هل تعرف كيف تصبح حياة أمك وأبيك وحبيبة 
القلب خربا على ورقة عرب الصليب األمحر، أو خربا 
جافا يأتيك عرب أحدهم ليس فيه لغة العيون ول 
دفء األيدي احلميمة، يأتيك مهربا ألنك مطارد 
أو قائد ميداني، تتسلل األيام من بني يدي املطارد أو 

كل من نذر نفسه للشهادة.  
منه  تهرب  رجعة،  غري  إىل  صغاره  طفولة  متضي 
زينة  تصنع  اليت  الصغرية  التفاصيل  من  الكثري 
احلياة الدنيا، يكربون خلفه، ويسمع حكاياتهم مثل 
الغرباء، وذات يوم يكتشف أن جتاعيد البعد ارتسمت 
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حتكيه  احلزن  من  الكثري  وأن  رفيقته،  وجه  على 
عيناها الذابلتان، وابتسامتها الفاترة !،  

ترى من حيسب فاتورة اجملاهدين، من يكتب دقائقها، 
ول  صغرية  يغادر  فال  التفاصيل  تلك  يسجل  من 

كبرية إل أحصاها هلم، من سوى اهلل!
نلتقط يف نشرة األخبار حلظة الشهادة هلم،  تذهلنا 
وتوقفنا على قاماتهم العليا،  ونتحدث عن إجنازاتهم 
إىل  العبور  على  جيرؤ  منا  أحد  ل  لكن  القتالية،  
مبغادرة  الشهيد  قرار  إىل  احلقيقية،   التضحيات 
من  انسحابه  حلظة  إىل  الطبيعية،   احلياة  رحم 
حلظة  والعذاب،   اجلهاد  حصباء  إىل  األنس  فراش 
خلعه ملشاعره على عتبة الفداء وإغماض عينيه عن 
أو  سجنه  يف  اجملاهد  يئن  مرة  كم  صغاره،   صورة 
كان  لو  قلبه  يشتهي  مرة  كم  قراره،   أو  مطاردته 
طفله بني يديه،  وكم مرة علمنا بذلك ؟،  وحده 
اهلل كان هو احلسيب وكان هو الرقيب وكان هو 
مينحهم  أن  بيده  الذي  هو  وكان  البصري  السميع 

السكينة ويربط على قلوبهم كي تكتمل املسرية.
العظماء  هؤلء  حياة  يف  اإلنساني  اجلانب  سيبقى 
ويعرف  يعاش  أن  له  وحق  بعد،  يكتب  مل  خمفيا 
يف  تذكر  أن  تستحق  اليت  تضحياتهم  بعض  فهذا 

صحائف اإلنسانية اخلالدة.

الشهيد يوسف السركجي
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أواًل: ميالد روح  

أشرقت مشس الثالثني من أيار عام 1961 على جبل النار لتزف نبأ ميالد يوسف 
ذلك الطفل الذي سيكون له فيما بعد مستقبل حافل باجلهاد وسيتوىل لفرتة 
ومن خرية  وملهمها  قائدها  وسيكون  القسامية  العز  قيادة كتائب  الزمن  من 

رجاهلا.

حياته  سرية  متيزت  إذ  ملتزمة  عائلة  يف  طارق(  )أبو  السركجي  يوسف  نشأ 
اإلسالمية  األخالق  فيها  تتجذر  شخصية  من  إل  تنبثق  ل  ومالمح  بإضاءات 

السامية.

مبكرا  باإلسالم  التزامه  كان  حيث  األخالق  هذه  على  وترعرع  الشهيد  نشأ 
من  جعل  حيث  ربيعا،  عشر  أربعة  كان  أن  منذ  ذلك  وكان  سنه  حداثة  ويف 
اإلسالم منهجه وطريقه وكان من شدة حبه لدينه قد اختذ من دراسة الشريعة 

اإلسالمية وسيلة إلرواء عطشه وحبه هلذا الدين.

تلقى الشهيد تعليمه األساسي والثانوي يف مدارس نابلس، ثم درس البكالوريوس 
يف اجلامعة األردنية يف كلية الشريعة، وتتلمذ على أيدي علماء وقادة إسالميني 
بارزين منهم الدكتور عبد اهلل عزام-رمحه اهلل-واألساتذة أمحد نوفل وفضل 
عباس، وآخرون إل أن الشيخ عبد اهلل عزام كان له تأثري خاص ل يوازيه أي 
تأثري حيث تنفس معه حب اجلهاد والستشهاد وبقي متمسكا بهذا اإلرث الذي 
ورثه من شيخه اجلليل إىل أن لقي ربه. ونتيجة لنشاطه املبكر يف مجاعة اإلخوان 
املسلمني يف األردن تعرض القائد السركجي لصنوف املضايقات واملساومات من 
اجلامعية  استالم شهادته  من  واليت جتلت يف حرمأنه  األردنية  السلطات  قبل 

لعدة سنوات1.

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=942653 -1
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العليا  دراسته  دراسته فأكمل  إمتام  استالم شهادته عن  بعد  يتوان  أنه مل  إل 
وحصل على شهادة املاجستري يف الشريعة اإلسالمية من جامعة النجاح الوطنية.

ثانيًا: ميالد الفكرة 

حنن حنمل مسؤولية الكثري مما جيري حولنا، حنن حنمل مسؤولية الكثري مما 
رشد وصواب،  أو  فاسد،  بذر  أو  ما هو من غرس صاحل،  إذ كل  اليوم،   حنصده 
فإمنا هو سعي األيام وجهد السنني، يبذهلا العاملون،  وما كان من ضياع وضالل،  
فإمنا هو عجزنا !، إذ  كما قال اهلل تعاىل: }مِنْ عِنْدِ أَنُْفسُِكمْ{ ]آل عمران: 165[ 
السرخسي  الفقيه  ألف  ولقد  اهلل!!،   شاء  ان  الفردوس  تبلغ  أن  حتسن  اليت 
موسوعته الفقهية يف بئر عاقبه فيه السلطان!!، و كتب ابن القيم كتابه زاد 
املعاد على ظهور اجلمال، !!،  هذه املعاني فقهها متاما رعيل التأسيس املبارك 
للقسام إذ نراهم يعملون مبسؤولية عالية مدركني أنهم أسباب التغيري وأقداره 
فهذا القائد الشهيد السركجي يعمل إماما وخطيبا يف عدة مساجد قبل أن 
يستقر به املقام يف مسجد السالم وهناك يعكف على تربية وتنشئة جمموعة من 
الشباب فيرتبى على يديه جيل من الشباب الذي محل هم دينه ووطنه وشعبه،  
وكانوا فيما بعد طالئع اخلري واإلصالح فلقد كان ممن تلقى الرتبية على 
يديه  القائدان جاسر مسارو ونسيم أبو الروس الذين كان هلما شرف مرافقته 

يف سجنه ومطاردته واستشهاده.

كان  اليت  ألحاديثه  والستماع  منه  التعلم  وأقرانه  إخوانه  ُحب  له  ويذكر 
وفنون  بالعلم  يزخر  ممتعا  حديثه  وكان  بالفصحى،  تكون  أن  على  حيرص 
الرتبية، وكان من شدة حرصه على العلم والتعلم أل يفوّت فرصة إل ويغتنمها 
على  حرص  حياته  مبستهل  السفر  فرصة  له  أتيحت  وكلما  ولغريه،  لنفسه 
انفرد برواية  حديث  الفقهاء والعلماء لينهل من علومهم، فكان ممن  مقابلة 

الرمحة املسلسل حيث أجازه بروايته أحد أعالم احلديث يف السعودية.
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صفات الشهيد الوضاءة

أواًل: علو اإلنسانية 

)ل ميكن ألي إنسان أن يصبح عاملا مبعنى الكلمة من غري أن يصري قبل ذلك 
على  املنتصرة  اخلري  طاقة  ألنها  الروح  قمة  اإلنسانية  الكلمة(،  مبعنى  إنسانا 
طاقة املادة و على النزعة البهيمية اجملبولة فينا،  ول يرقى إليها إل من انتصرت 
روحه على جسده ولقد كان الشهيد كذلك فقد كان حسن العشرة ألهل 
بيته مستنا بسنة الرسول ] فكان يف خدمة أهله طاملا توافر له الوقت والظرف، 
ويساعد زوجته يف أعمال البيت ويشعر بإرهاق العمل والوظيفة اليت متارسها، 
فكان كلما تسنى له يطلب منها أن تنال قسطا من الراحة ريثما يعد الطعام 

بدل عنها.

 كذلك كان قريبا من أبنائه وبناته ل يبخل بوقته وجهده، يالعبهم وينزل 
أنه كان   بهذا اخلصوص  بيته  أهل  العمري، ومما يذكره عنه  إىل مستواهم 
وينشد  به  الصغرى  صفاء شريطا مسجال حيادثها  أثناء غيابه لبنته  يرسل 
هلا األناشيد احملببة ويطلب إليها أن تردد معه وكأنه إىل جانبها، مما دفعها أن 
تتخذ هذا األمر كعادة حمببة حتى بعد استشهاده، ومما يؤمل صفاء ويؤرقها 
تصف  فهي  كافية  مدة  الشهيد  الشيخ  والدها  وحنان  بدفء  تنعم  مل  أنها 
أن  وأمنيتها  والدها بقوهلا:»أبي عاش معنا مشاهد وصور فقط«.  حياتها مع 
الدنيا مما تنعم به غريها  تنام يف حضنه يف اجلنة حتى تعوض ما فقدته يف 
من فتيات جيلها، وهي يف هذا كله حمقة كل احلق، فصفاء وشهد وطارق 
ومعاذ أحبوا أباهم حبًا عظيمًا، حبًا يتناسب مع حبه وعطفه وحنانه، فقد كان 
حليما صبورا متفهما يراعي أبناءه وحيل مشاكلهم بنفسه ويراعي مناسباتهم 

اخلاصة العزيزة على قلبه ومل يكن ليبخل عليهم بشيء.
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وعيشته  اختفائه  أيام  أثناء  ويف  أنه  لشؤونهم  وتعهده  ألبنائه  حبه  شدة  ومن 
الطويلة مطاردا، كان ميتلك منظارا فيحمله ويذهب إىل بقعة تواجه منطقة 
سكناهم فرياقبهم أثناء مغادرتهم ملدارسهم ويكحل عيناه برؤيتهم ولو عن بعد، 
ويف يوم شديد املطر اتصل لريسل إليهم سيارة أجرة لتنقلهم إىل مدارسهم، فقد 

كان غائبا حاضرا بروحه وقلبه وتفكريه!

املشاعر  من  حتريره  التاريخ،  لتحرير  احملاولة  ترفض  املعلومات  هذه  مثل 
التاريخ  أقسام  تريد  دورًا حمايدًا كما  األقالم  تؤدي  أن  واألحاسيس، حماولة 
األكادميية، حماولة إجياد أقالم تكتب بال نبض، بال تصوير للحظات اإلنسانية، 
للتقاط دمعة اإلنسان وآهته وزفرة الشوق فيه، وذلك مما ل جيب أن ينسى أو 

يغفل عنه،  وحنن نوثق لتاريخ املقاومة اليت محت األمة وصنعت سياجها!

ثانيًا: ُرقي خلقي 

كان اإلمام علي بن أبي طالب يف كل معاركه يقول: )واهلل لو أعطيت األقاليم 
السبعة على أن أعصي اهلل يف منلة أسلبها ُلب شعرية ما فعلت(،  كان يقاتل ألجل 
إحقاق احلق وليس لسلب احلق،  وكان وهو يف غبار معاركه ل تلتبس عليه 
الصورة واخلطوط الفارقة بني مفاهيم اجلهاد ومفاهيم الستيالء والظلم،  لذا 
فإنك ترى يف اجملاهد صورتني،  صورة الثائر اجلبار للحق وصورة الشفوق الذي 
ل يقاوم أمام عيين أمه وصوت مظلوم يف الساح،  وقد كان الشهيد السركجي 
يف ثوب علي بن أبي طالب إذ كان شديد الصرب، ل يشكو األمل، يعمل بصمت، 
ما  أفضل  هلم  ويقدم  ويؤثرهم  اجملاهدين،  وإخوانه  وأسرته  أهله  على  شفوق 
ميلك، أتاه أحد إخوانه املطاردين ذات يوم يطلب ما يلتحف به، إذ كان ينام 
بالعراء، فما تردد حلظة بأن حيمله فراشه الذي ينام عليه ويدفعه إليه، وكان 
أفضل ما لديه، وفى احدى املرات جاء فقري ذات يوم إىل بيته مل يذق اللحم منذ 

الشهيد يوسف السركجي



ِسَيُر الّشهداِء القادة في حركة حماس 

244

  

  

مدة فتقاسم معه كل ما لديه يف الثالجة مناصفة، وكان رده دائما على من 
مِمَّا  تُنفُِقوا  الِْبرَّ حَتَّٰى  تَنَالُوا  } لَن  تعاىل:  قوله  برتديده  احتج على سلوكه هذا 

تُحِبُّونَ { ]آل عمران: 92[

ومن شدة حبه للناس كان حيس بأملهم ويقف إىل جانب أصحاب احلاجة حتى 
ممن ل يعرف، فقد كان يزور اجلرحى باملستشفيات يف النتفاضة األوىل، ويقلم 
واحللوى،  املرطبات  هلم  ويشرتي  بيديه  ويطعمهم  شعورهم  ويقص  أظافرهم 

وكان هو املقاتل الذي أصاب دولة الحتالل برهق وقلق وزلزال عميق!

ثالثًا: عطاء متدفق

كان رمحه اهلل يقبل قدم أمه إرضاًء هلا، وكان يف أيام إجازته يف معتقل السلطة، 
حيث كان يسمح للمعتقلني أحيانا باخلروج وزيارة أهلهم ملدة يوم أو يومني، 
فكان يقضي إجازته مع والديه وإخوانه وأهله مجيعا ول خيصص زيارته ألهل 
بيته كما يفعل اآلخرون، وكان يف إجازاته يتصل هاتفيا مع إخوانه يف اخلارج 

ويدعوا هلم1.

رابعًا: بلسم الجراح

وهم  بالعامل اخلارجي  مبال  البطل غري  ترى  الغموض حني  تبدو عظمة  رمبا 
يعلقون مشنقته، تراه متدثرا بغطاء رحلته، ومعرضا عن الزمهرير يف اخلارج، 
قراره  يعلن  به،  القوى احمليطة  بكل  ابتسامة الستهزاء  يعلن موقفه عرب  تراه 
بالستمرار يف الرحلة عرب إغماض عينيه عن صوت العواء يف اخلارج وإطالق 
صوته مبعزوفة احلق اليت تستحق أن تسمع فقط، وتلك هي املسؤولية، وتلك 

هي ضريبة العظمة.
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=942653 -1
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الروح  القادة يدركون ذلك فظلوا مرابطني على يقظة  الشهداء  ولقد كان 
إذ ُوصف من مجيع من عاصروه يف  السركجي منهم  اجلميلة فيهم،  وكان 
كل الظروف واألحوال القاهرة أنه كان  شخصية مرحة، وصاحب نكتة وكان 
القاسية  األجواء  تلك  هلم  طيبت  خاصة  نكهة  املبعدين  إخوانه  بني  لوجوده 
وكان  مرحة،  دعابية  روح  صاحب  كان  فقد  ووحشتها،  وخشونتها  بربودتها 
خلدمة  وحمبًا  اإليثار  شديد  وكان  إلخوانه،  والدفء  واحلب  احلنان  شديد 
اآلخرين، كان معروفا حببه وإتقانه لفنون الطهي، وكانت ألطباقه النابلسية 
أصحابه  نفوس  على  والبهجة  السرور  وإدخال  املعاناة  دورًا يف ختفيف  الشهية 

وإخوانه املبعدين.

وللشهيد طرائف مجيلة وذكريات حبيبة يف نفوس إخوانه ومن ذلك أنه ذات 
يوم احتفل فيه معسكر اإلبعاد بأكمله لوصول حذاء يناسب مقاس قدمه  حيث 
أوصله أحد الصحفيني بعد عناء، حيث أن الشيخ قد عرف جبسامته وضخامة 
حجمه وطوله، مما جعل من مقاس حذائه مقاسا متميزا بكربه وكان طول 

رباط احلذاء يوايف طول رجل قصري.

وكذلك من الدعابات اليت سجلت بتاريخ اإلبعاد أن أجريت مصارعة من نوع 
خاص بينه كأطول رجل بني املبعدين وبني الشيخ حسن يوسف –فرج اهلل عنه 

وفك أسره- حيث عرف عن األخري بأنه أقصر اإلخوة املبعدين.

خامسًا: إيمان قوي، وإرادة كالصخر

يقول أهل احلكمة: »هيئ نفسك لتقبل التجارب فهي املدرسة األخرى يف احلياة، 
ففي جتربة احلياة املثرية يتعلم اإلنسان من حادثة احلياة ما يزيد أحيانًا على 
ما ناله من علم الكتاب، فإذا عركتك األيام، وأمكنك النتصار على كثري 
من عوائق الزمان، فإن َنْصرك يف الغالب يهديك السبيل إىل مزيد من دروس 

النتصار«.
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 وقدميًا قالوا: »إن النجاح 
يرتك  األيام  معرتك  يف 
ترشده،  عالمات  لصاحبه 

كيف ل تتعثر قدماه!« 

اجملاهدون  كان  لقد 
صنعت  جتارب  يعيشون 
فقد  فريدة  مناذج  منهم 
اإلبعاد  جتربة  يف  عاشوا 
يف  أياما  الزهور  مرج  إىل 

يقتاتونه، ومع هذا مل  أو  يلتحفونه  القارس ل جيدون ما  الربد  العراء وحتت 
تفت هذه املعاناة القاسية من عضدهم ومل جتد طريقا لتنال من عزمهم، ولقد 
كان القائد السركجي معهم، وكان صاحب يقني عال، وثقة بقضاء اهلل وقدره 
وإرادته اليت تهيمن على كل أمر، فكان يف أيام املطاردة إذا لقاه إخوانه مصادفة 
يف مكان ما يتعرفون عليه بشدة ويذكرون أنه ما كان ينبغي أن يتواجد يف ذاك 
املكان خوفا على حياته، فكان يرد عليهم »وما أدراكم فقد تسبقوني بالشهادة 
الكثري من أحبابه  وّدع  وقد يكتب لي من بعدكم احلياة« وهذا ما كان فقد 

وأصدقاء دربه، فودع اجلمالني وأبا هنود وأبا النور والكثريين غريهم.

وحني اعتقل أحد األشخاص لدى الحتالل ويف أثناء التحقيق معه أخربوه أن 
السلطات تنوي قتل أو اعتقال الشيخ يوسف السركجي، وملا بلغ اخلرب للشيخ 
كان رده: »إن نهاية حياته بيد اهلل ول ميلك أحد من الناس أن يضع هلا حدا، 
يشحذ  وأحاديثه  ومواعظه  بدروسه  وكان  الكالم«،  هذا  خييفين  ل  لذلك 
إخوانه ويشحن هممهم ويتنقل بينهم لريفع من معنوياتهم ويبقيهم دائما على 

أهبة الستعداد.
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لقد عاش أبو طارق حياة مليئة مبعاناة اجملاهد الذي نذر نفسه فداء لدينه ووطنه، 
فكان له مع زنازين العتقال صولت وحكايات، حيث قدر له أن يعيش خلف قضبان 
متقطعة  فرتات  على  1995م  عام  وحتى  1988م  عام  من  الصهيونية  املعتقالت 
ختللها سنة من اإلبعاد يف عام 1992م حيث كان ممن أبعدوا إىل مرج الزهور مع 

417 من قادة وكوادر حركة محاس وحركة اجلهاد اإلسالمي يف لبنان.

واعتقل بعد اإلبعاد يف العام 1995م لدى الحتالل اإلسرائيلي يف سجن عسقالن 
وعانى من املرض أثناء التحقيق ووصل لدرجة أقرب من الفشل الكلوي دعاها 
إلطالق سراحه وإبعاده إىل غزة وبعد توسط لدى احملتلني من السلطة أعيد إىل 

نابلس بعد عدة أيام وأدخل إىل املستشفى ومت استئصال إحدى كليتيه.
واعتقل لدى سلطة حركة فتح أكثر من مرة على خلفية اعرتافات من بعض 
وتدهورت  السلطة  لدى  التحقيق  يف  وجوده  أثناء  بشدة   عانى  كما  اإلخوة، 
صحته حتى كاد أن ميوت من التعذيب كما ذكرت عائلته ونشرت الصحف 

الفلسطينية تقارير عن وضعه آنذاك.
أعيد للتحقيق أكثر من مرة لدى األمن الوقائي يف أرحيا بعد نقله من سجن 
جنيد بنابلس وكان كلما اعتقل عنصر من كتائب القسام أعادوا الشيخ أبو 
طارق للتحقيق يف أرحيا ونابلس، ووجهت له تهم باملسؤولية عن كتائب القسام 

يف الضفة أثناء التحقيق1.
وبقي بعدها ملدة ثالثة أعوام ونصف يف سجن جنيد يف نابلس يتعرض للتحقيق 
املتواصل على يد جهاز األمن الوقائي، ولعل سبب استشهاده يف تلك املنطقة 
حتديدا »املعاجني« هو بسبب هروبه من أعني السلطة الفلسطينية اليت نشطت 

يف مالحقته يف الفرتة األخرية2.

https://ar.wikipedia.org/wiki -1
http://www.alqassam.ps/arabic -2
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اهلل  رام  يف  لسجن  الشهري  الصهاينة  قصف  إثر  النظار  عن  الشهيد  اختفى   
ليعيش مطاردا، وكان هذا منذ بداية شهر ايار2001 وحتى تاريخ استشهاده.

واحلقيقة أن العتقال أثر يف تأصيل دور هذا الشيخ اجملاهد الفّذ، كما كان 
لإلبعاد حيث اختص بتجربة سياسية وجهادية فريدة، وكان ممن حظي بفرصة 
ممارسة حياة منوذجية يف جمتمع إسالمي نقي وفريد، مما أخرجهم من هذه 

احملنة مبكاسب ما كانوا ليدركوها لو مل يعيشوا هذه التجربة الفريدة.

ول شك أن مأساة حياة العتقال واإلبعاد والختفاء كان هلا عند أبي طارق 
قال شيخ  فكما  النوع من احلياة،  وعاش هذا  إل من جرب  يعرفه  آخر ل  وجه 
أتيح  فقد  سياحة«،  ونفيي  خلوة  سجين  اهلل-:»إن  –رمحه  تيمية  ابن  السالم 
لشيخنا اجملاهد أبي طارق أن يزيد من علومه ومعرفته يف السجن وان يوصل 
احلقيقي  اجلهاد  باب  يدخل  أن  له  وأتيح  املخلصني،  تالمذته  إىل  العلم  هذا 
ويأخذ دوره الفاعل فيه، فكان ما كان وما كشف عنه النقاب لحقا وبعد أن 
والبارز  املهم  دوره  اغتياله عن  بعد  أعلنوا  واإلنسانية حيث  اهلل  أعداء  منه  نال 

كقائد لكتائب الشهيد عز الدين القسام يف الضفة الغربية.

سادسًا: علو في الثبات

يقول فولتري:)إن التعذيب يهدر الكرامة اإلنسانية، ليس فقط كرامة املتهم بل 
أيضًا كرامة احلاكم ألن هذا األخري بتعذيبه إنسانًا مثله يكون فاقدًا معنى 
اإلنسانية  تربط  اليت  احللقة  فقد  هو  التعذيب  إن  نعم  بكاملها(،  اإلنسانية 
ببعضها البعض، فمع كل حلظة تعذيب حنن نفقد املزيد من إنسانيتنا اليت 

متيزنا عن بقية الكائنات.  

يقول املفكر اإلسالمي علي عزت بيجوفيتش: )على خالف احليوانات وهبنا اهلل 
إذ ينحنون  املنتصب والكثريين ل يستثمرون هذا المتياز  البشر اخلطو  حنن 
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طوال احلياة أو يقرفصون أليس هذا رفضا كافرًا هلذه اهلبة اإلهلية الكبرية أن 
نسري باستقامة؟، إن هذا اإلنهيار القيمي هو إنهيار يف متيزنا البشري!

لقد كان الشهيد أثناء وجوده يف غرفة التحقيق وأقبية الزنازين الصهيونية 
ثابتًا ثباتا يوحي لك بأنك ترى جبال أو سلسلة من اجلبال تستعصي على كل 
حماولت اهلدم املنهجية لروحه وإنسانيته وقيمه وفكره، قال له احملقق:عليك 
اخلليل  من  اعرتافات  عليك  الضفة  يف  محاس  عن  مسؤول  أنك  اعرتافات 
ومن نابلس وجنني وطولكرم وكل مدن الضفة فعدل الشيخ جلسته وقال له: 
»صحيح فأنا يدي طويلة تصل لكل مكان وأشار بيده لصدر الضابط الذي ارتعد 

وعلم أنها رسالة تهديد له«.

أرسل الشيخ يوسف رسالة إىل جندي من جنوده وهو الشهيد قيس عدوان يقول 
له فيها: )يا من تصنع اخلرب العاجل هل من خرب عاجل(.

كان الشهيد معروفا عنه أنه مستجاب الدعوة غالبا موصول باهلل، فقد تعرض 
ومن اخلروج  النفرادي حيث منع من حقوقه  مرة لظلم شديد يف سجنه  ذات 
من زنزانته فدعا على سجانه بأن يقع عليه مثل ما يعانيه الشيخ فما لبث حتى 
استجاب اهلل دعوته وبات ذلك السجان من ليلته تلك سجني الفراش بغرفة 
العناية املكثفة بعد أن أصابته جلطة حادة، ومنع حتى أقرب أقربائه من زيارته، فما 

كان من بقية سجانيه إل أن حتاشوا حتديه حتى ل يعرضوا أنفسهم لدعواته.

ولكنه مل يستخدم سالحه هذا إل ضد أعداء اهلل، أما إخوانه وبقية من عامله 
فما وجدوا منه إل مساحة وطيبة ولينا ندر أن يوجد مثلها1.سابعًا:أش

www.paldf.net/forum/showthread.php?t=942653 -1

الشهيد يوسف السركجي



ِسَيُر الّشهداِء القادة في حركة حماس 

250

سابعًا: أشداء على الكفار رحماء بينهم   

هذه الصفة يف غاية التعقيد النفسي وهي أكثر ما حيري من يدرس الشخصيات 
إذ جيمع اجملاهد بني صفتني يف غاية التناقض الشدة على العدو والرمحة على 
السركجي  يوسف  الشهيد  القائد  بينا يف شخصية  وقد كان ذلك  املؤمنني 
حيث مجع بني بساطة مظهره وهدوء سلوكه وبني بركان جهاد كان يغلي يف 

داخله ل يدركه إل من عمل مع الشيخ يف ميدان اجلهاد.

كان الشيخ يبذل جل وقته وجهده يف رعاية اجملاهدين، وكان دائم التحريض 
على تشديد الضربات ضد الحتالل، بل كان يطالب اإلخوة  بتنفيذ عمليات 
ضخمة بواسطة السيارات املفخخة، فكان سقفه دائما أعلى من سقف الشباب.

يقول أحد رفقائه: رأيته بأّم عيين حيضر الطعام إلخوانه يف السجن وجيهز هلم 
فطورهم، كان يطعم إخوانه بيده يقول له: هذه من يدي ويعود ليطعم األخ 
اآلخر، يقولون له كل أنت يا شيخ فريد عليهم: ل ختافوا علّي … ويعود يطعم 

األخ اآلخر ويستحلفه أن يقبلها من يده.

ضرورة  على  حوله  من  إخوانه  ويذكر  للشهادة،  الستعداد  دائم  الشيخ  كان 
يقوم  أن  منهم  وطلب  بل  اجلهاد،  ساحة  يف  اهلل  للقاء  والستعداد  النية  عقد 

بنفسه بتنفيذ عملية استشهادية.

مجع الشيخ -رمحه اهلل – يف شخصيته بني الدعوة والرتبية والسياسة واجلهاد 
الواجب،  وأبدع يف كل ميدان وما ختلف يومًا عن نداء  والتنظيم،  واحلركة 
فكانت حياته كلها هلل، وكانت مقولته: »سأعمل حتى ألقى اهلل«1. وقد عمل 

بصدق حتى لقي اهلل وأدى األمانة على أكمل وجه.

http://www.omamh.com/site/pages/details.aspx?itemid=12821 -1
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العائلة واسطة العقد في اهتمام القائد
مل تكن أعباء القائد الشهيد تنسيه خطورة لبنة األسرة وأمانة األبناء وقداسة 
رعاية  اليت تستلهم يف  الزوجية ولقد سطر يف ذلك أمجل احلكايات  العالقة 
العائلة من قبل إنسان قضى عمره بني السجن واملطاردة والسعي للمقاومة، فهذه 
زوجة الشهيد يوسف السركجي تشهد له بالقول:أن زوجها كان مثاليًا بكل 
ما تـحمله الكلمة من معنى على الرغم من أن الظروف مل تسمح له بـممارسة 

حياته بشكل طبيعي. 
وتضيف:كان الشيخ السركجي مهتمًا بأهل بيته وصلة أرحامه وأقربائه بشكل 
أمور  يف  زوجته  يساعد  كان  عندما  يستغربون  كانوا  الناس  أن  حتى  كبري، 
املنزل حتى يف أيام مطاردته من قوات الحتالل، وتذكر أم طارق أنهم عندما 
نقلوا إىل منزل جديد خالل مطاردة الشيخ السركجي، فوجئت بزوجها يعود 

إىل املنزل اجلديد من أجل مساعدتـها يف فرشه. 
قبل  والدها  مع  األخري  اللقاء  السركجي  يوسف  الشهيد  الشيخ  ابنة  وتصف 
استشهاده بثالثة أيام حيث تقول:»كان يرمقين مع أخوتي بنظرات غريبة كأنه 
يودعنا، وضع يده علي كتفي وربت على بـحنان، فأحسست يف تلك اللحظة 

أن والدي ينظر إلينا للمرة 
األخرية يف حياته«.

والدها  أن  شهد  وتضيف 
الرسائل  هلا  يرسل  كان 
خالل  متكرر  بشكل 
أكن  وتقول:»مل  مطاردته، 
املعاني  من  كثريا  أفهم 
الرسائل  هذه  يف  والعرب 

الشهيد يوسف السركجي
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لكين اليوم أدركت كثريا منها، وأكتشف اجلديد فيها كلما قرأتـها ملا فيها 
من دروس وعرب وعظات1.

كما تصف صفاء)18( عامًا، وشهد )21( عامًا والدهما الشهيد يوسف بأنه كان 
أبًا رائعًا ليس ألنه شهيد فقط بل ألنه كان كذلك يف احلقيقة. وتذكران أنه 
كان يأتي أيام املطاردة ليلعب معهما األلعاب اليت تفضالنها حيث كان ينزل 

ملستواهما من أجل إدخال السرور واملرح عليهما.
تقول »أم طارق« أن زوجها كان يعدها هلذه املرحلة –أي بعد الشهادة- للمهمات 
»أم  اجملاهدة  الصابرة  لزوجته  يقول  كان  عاتقها،  على  ستلقى  اليت  الثقيلة 
العباد  اطلع  فلو  وأولدك،  اهلل  يضيعك  فلن  الفراق  من  ختايف  طارق«:ل 

الصاحلني على حالنا ألشفقوا علينا فكيف باهلل سبحانه وتعاىل !!«.

تذكرة المعراج: الشهادة

يا دامـــي العـــينني والـــكفــني، إن الليل زائل
ل غــرفة التوقيف بــاقية، ول زرد السـالسل
نريون مــات، ومل متت روما بعينيها تقــــاتل!

وحبوب سنبلة متوت، ستمأل الوادي سنابل. 

وتلك هي احلقيقة اخلالدة يف ضمري الكون أن احلق هو الباقي وأن الشمس هي 
قدر األرض وقدر البشرية وقدر احلياة والظالم زمن عابر.

حتت  جديد،  من  اجملاهدين  مجع  السجن  من  السركجي  الشيخ  خرج  حني 
إخوانه  بصحبة  األنظار  عن  ليختفي  مباشر  بشكل  السالح  ومحل  قيادته 
الطاهر  ومهند  وجاسر مسارو  الروس  أبو  ونسيم  هنود  أبو  اجملاهدين حممود 
القسام من  لتنطلق من ثم كتائب  وكريم مفارجة، وغريهم من اجملاهدين 
الكيان  أركان  وتهز  الضفة احملتلة  إىل مدن  ولتمتد  نابلس،  جديد يف مدينة 

http://www.abrrar.net -1
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الصهيوني بسلسلة من العمليات النوعية حتى لقي اهلل شهيدًا، مع إخوانه، يف 
عملية اغتيال جبانة.

ففي حنو الثالثة من فجر الثاني والعشرين من يناير عام 2002م كانت نابلس 
اخلاصة  الوحدات  من  جمموعة  كانت  حيث  رهيبة،  جمزرة  مع  موعد  على 
وتطوق  الشمال  جهة  من  املدينة  إىل  تتسلل  اإلسرائيلي  الحتالل  جيش  من 
بناية مؤلفة من تسع طبقات يف شارع  األرضي من  الدور  تقع يف  شقة سكنية 
عصرية يف اجلبل الشمالي يتواجد بداخلها أربعة من قادة كتائب الشهيد عز 
و»جاسر  الروس«  أبو  و»نسيم  السركجي«  »يوسف  القائد  هم  القسام  الدين 
مسارو« و»كريم مفارجة«، وتتبعها بعد ذلك حنو عشر دبابات وناقالت جند 
بإطالق  الحتالل  بدأ جنود  البناية،  مواقع هلا يف حميط  وتتخذ  من جهتني 
القذائف احلارقة داخل الشقة قبل أن يقتحموها، ثم بدأوا بإطالق النار على 

رؤوس األربعة بعد القتحام، بغرض التأكد من قتلهم.
وبعد انسحاب القوات الصهيونية سارع الناس إىل مسرح اجلرمية ليجدوا أربعة 
أجساد حمرتقة وقد ُمّثل بها وأطلق الرصاص على رؤوسهم من مسافة قصرية، 
وتعالت أصوات التكبري املنددة باجلرمية وخرج األلوف يف مسرية غاضبة جتوب 
شوارع املدينة مطالبة بالثأر العاجل فيما أصدرت حركة محاس بيانا مقتضبا 
نعت فيه القائد وإخوانه وتعهدت فيه بالنيل من كل عصابات اإلجرام الصهيونية.
اجلناح  مؤسسي  أبرز  أحد  كان  الذي  السركجي  يوسف  الشهيد  اهلل  رحم 
)كتائب  الغربية  بالضفة  )محاس(  اإلسالمية  املقاومة  حلركة  العسكري 
الشهيد عز الدين القسام( والقائد السري للكتائب، وهو أول معتقل يبعد إىل 

غزة من الضفة الغربية1. 

رحم اهلل الشهيد رمحة واسعة ومجعه بأحبته يف عليني وجعلنا 
على خطاهم سائرين غري مبدلني ول مفتونني

http://www.omamh.com/site/pages/details.aspx?itemid=26883 -1
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سيرة الشهيد القائد

صالح شحادة
1952م - 2002م

»الجهـاد أمـر ربانـي« وال نطلب 
إذن أحـد لمواصلتـه، ولن نحيد 

حتـى نلقى اهلل شـهداء.
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   األعمار الوافرة دوًما زاخرة مثل جرار خيتبأ فيها 
دفء  بالزيت  فيتقد  الشتاء  ملواسم  العتيق  الزيت 
الوافرة  األعمار  سرها  يف  احلياة  وتطمئن  الفصول 
نادرة يف سياق البشرية، ولكنها هي من تكتب عناوين 
من  للسائرين  الطرقات  ومتهد  البشري،  الوجود 
اختارت  جنوم  يقظة  هي  الوافرة  األعمار  املاليني.، 
اإلنسانية  تكمل  أن  واشتعلت؛ ألجل  هادية  تظل  أن 
فطرت  اليت  والكرامة  والعدالة  احلق  حنو  طريقها 

عليها البشرية.  
للبقاء  حتفظ   مبعان  وثرية  غنية  الوافرة  األعمار 
الظلم  عجالت  حتت  تنتثر  أن  من  معامله  اإلنساني 
واملصاحل الفاسدة، وتدفع ضريبة ذلك من عذاباتها 
وآلمها وتضحياتها وترضى أن تكون هي فداء املعاني 
دقائق  بغري  ساعتها  تدق  الوافرة  األعمار  اجلليلة، 
الناس، وتشري عقاربها إىل غري جهة الناس، ومتضي 
ساعاتها يف مسرى ل تطيقه الناس؛ ألنها تدرك أن 
أعمارها احلقيقية تبدأ بعد عتبة املوت، ولقد كان 
القائد صالح شحادة ممن بورك له يف عمره وانتظم 
حاله يف سلك )ُربَّ ُعْمٍر قليلة آماده كثرية أمداده(، 
وإمنا تبارك األعمار حبسن األعمال وقد كان ذلك 

يف عمر الشهيد جلًيا!
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ولئن قال الشاعر:
ما العمُر ما طالْت به الدهوُر    العمُر ما متَّ به السروُر  
سرور  شحادة  صالح  الشهيد  للقائد  مت  فلقد 
أحب  على  ومصابرة  سعي  من  قدم  مبا  اخلالدين 
األعمال إىل اهلل   أل وهو اجلهاد وتأسيس جيوش 
املراغمة للعدو، لقد كان صالح شحادة حييي كل 
يوم من أيامه كأنها أخر يوم فيما بقي له من ُعمٍر. 
ُتتِعِب  أن  تعين  اليت  املراغمة..  عبودية  يتقن  وكان 
متسك  أن  يسرتيح...  أن  أراد  وقد  الشيطان  حزب 
بأوراق بقائك يف ارتعاشة اخلريف! أن توقف النواح 
وجتمع األكفان وتعلن حلزب الشيطان أننا باقون 

ولن منوت!
فتزرع  الشيطان  تفاجئ  أن  تعين  املراغمة  عبودية 

الفسيلة يف املقربة!
مثل  أيامها  تطل  لسرية  بيان  القادمة  األسطر  ويف 
ريح  مثل  سنواتها  وتبدو  اجلدب،  تعرف  ل  حدائق 
قائد  سرية  شحادة  صالح  يغيب!  ل  الذي  املسك 
املسافة بيننا وبينه كأنها سنوات فلكية فقد ارتضى 
لنفسه علًوا سامًقا يف هيبة ووقار تبدو كأنها هيبة 
يف  صدق  مقعد  يف  الشهداء  تنتظر  اليت  املقامات 

عليني.

الشهيد صالح شحادة
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زمن البداية

اآلفاق  يف  طار  الذي  ولقبه  مصطفى  أبو  شحادة،  حممد  مصطفى  صالح  هو 
)الرجل الكتيبة( أو )رجل القسام األول(. وقد كان لقًبا ل زيف فيه ول بهتان 
تاريخ الذاكرة الفلسطينية وتاريخ  ألقابه بأفعاٍل سجل صداها يف  إذ كتبت 

احلق األزلي. 

صالح شحادة طفل فلسطيين امتلك من تاريخ النكبة نصيًبا يف عمقه وجرت 
عليه رياح الحتالل بسمومها وغبارها كما جرت على كل اجليل الذي عرف 
أن  بعد  يافا  مدينة  من  غزة  قطاع  إىل  أسرُته  نزحت  فقد  مرًّا،  التهجري  مذاق 
احتلتها العصابات الصهيونية عام 1948م حيث أقامت األسرة يف خميم الشاطئ 
لالجئني الفلسطينيني، ويف هذا املخيم ولد صالح شحادة يوم 24_فرباير 1952م، 
يف خميم صار له وطنا... رمبا مل تكن جغرافيا املسافات تعين للمهاجر شيًئا لو 
ولكنها هجرة  الطبيعية  احلياة  رحلة  أو  العيش  لقمة  البتعاد يف سبيل  كان 
قسرية أرغمتهم على مذاق النكبة أوًل، ثم مذاق النكسة ثانًيا، وبينهما كانت 
طاحونة الحتالل تسحق القمح، فال تذره إل هشيًما! كانت العذابات من كل 
الريح حول اخليام كي  العربية. تصفر  الفرقة  املذاقات تتحد عليهم يف زمن 
تقتلعهم، فيزدادون قوة وجتذًرا يف الوجدان البشري يكملون تعليمهم، وتطول 
قامة أبنائهم، وتشهد احلياة هلم أن املوت مات على أعتاب إرادتهم، وكان أولئك 

هم املهاجرين!

ولد صالح شحادة يف ظروف التشرد لكنه كان حيمل يف طياته معنى الفرح إذ 
جاء هذا الطفل بعد مخسة عشر عاًما، وكان البن األول الذي رزق به والده 
بعد البنات، يف سياق كان يرى الطفل الذكر بعًضا من معاني الرزق والعون 
للوالدين لغيب جمهول وحياة ُكِتَب الفقر على عناوينها، ثم رزق والديه من 

بعده بأخوين. 



259

كان والداه يغدقان عليه احلنان وخيشيان عليه من نسمه اهلواء، ولكنهم رغم 
الفلسطيين  طبيعة  فتلك  صغره،  منذ  واإلقدام  الرجولة  معنى  علماه  ذلك 

وفطرته اليت فطر عليها.

يف  وهو  الغوث  لوكالة  التابعة  البتدائية  املدرسة  صالح  دخل  1958م  عام  يف 
سن اخلامسة وذلك يف مرحلة مبكرة من عمره، ودرس يف بيت حانون املرحلة 
العامة من مدرسة فلسطني يف غزة، ولكنه مل  الثانوية  اإلعدادية، ونال شهادة 
حيصل على اجملموع الذي يؤهله للحصول على منحة دراسية من وكاله الغوث 
لدراسة الطب باجلامعات املصرية، ولعدم القدرة على تكاليف الدراسة مل يكمل 

دراسته يف هذا الجتاه.

املبّكر  الشاب  انشغال  ولكن  طبيًبا،  ابنه  يصبح  أن  يتمنى  صالح  والد  كان 
أثر على حتصيله  1967م  يونيو  بعد حرب  غزه  لقطاع  اإلسرائيلي  بالحتالل 
العلمي. إذ مل يكن الشاب ليتجاوز اخلامسة عشر من عمره حتى بدأ خيوض 
غمار املقاومة ويؤوي اجملاهدين يف بيارات بيت حانون، ويزودهم باألكل والشرب 
خفية عن والده، ويرصد هلم الطرقات واملنافذ ويقدم الدعم اللوجسيت، وهذا ما 
شهد به أخو القائد صالح شحادة من أن العمل الفدائي كان قد استهوى قلب 
صالح منذ بواكري شبابه وملك عليه تفكريه، حتى أنه فكر بالذهاب للبنان، يف 

ظل غياب العمل العسكري للحركة اإلسالمية آنذاك.

)أيام اهلجرة تطول والعمر ينتهي فجأًة هكذا كلحظة  كان العامل يتنبأ أن 
تتطاير مع  املهاجرين فتات خبز  الدوّي(. حتى كأن هؤلء  وينتشر  النفجار 
اجلزر  يف  أو  البحر  عرض  يف  بعضهم  سرتى  رمبا  اهلوجاء،  الحتالل  عاصفة 
البعيدة أو على خارطة املنايف، ولكن لن يكونوا ذات يوم حقيقة ثقيلة ل ميكن 
جتاوزها، هكذا تنبأ العامل ذات يوم إل أن جهود قلة رابطت على زناد الفكرة وألقت 
بثقل إميانها يف املعرتك غريت معادلت الصراع وجعلت من غزة واملخيمات خنادق 
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الدوامات اليت ستطيح مبشاهد الصراع، فعندما انتقلت أسرة صالح شحادة إىل 
خميم الشاطئ يف غزة بدأ الشاب مشواره باللتزام باإلسالم احلركي واملفاهيم 
اجلهادية من خالل التحاقه باملسجد الذي كان الشيخ أمحد ياسني يقدم فيه 
دروسه وفيه ترعرع الشاب صالح علي يد شيخه اجملاهد، وستذكر الصحائف 
يوم القيامة أن الناس قدموا على ربهم حبسنات من ذكر وصالة وقدم الشيخ 
أمحد ياسني حبسنات من بعضها صناعة قادة التحرير وشهداء املسرى، وبناء 

جيل كان حمكوم عليه بالتيه!

 بقي الشاب صالح ملتزًما حبضور دروس الشيخ، ومل ينقطع إل بسبب مغادرة 
األسرة من جديد إىل بلدة بيت حانون، حيث التحق باملرحلة الثانوية ومل يكن 

قد جتاوز السابعة عشر من عمره.

زمن الصياغة والتشكل

يقول املفكر اإلسالمي علي عزت بيجوفيتش: »إن اجملتمع العاجز عن التدين، 
هو أيًضا عاجز عن الثورة«  إن التدين احلقيقي هو الذي يلهم مجاهريه الثورة 
على الظلم والفساد والعدوان، وكل تدين منقوص خيلق قعوًدا وعجًزا ؛ لذا 
الشيخ  حمضن  من  شحادة  صالح  استقاها  اليت  الصاحلة  الرتبية  تلك  فإن 
صالح  الشاب  وصل  فحني  بوضوح  طريقه  اختيار  إىل  به  أدت  ياسني  أمحد 
الجتماعية يف  للخدمة  العالي  باملعهد  التحق  فيها،  ليستقر  اإلسكندرية  إىل 
طابًعا  يأخذ  باإلسالم  التزامه  بدأ  دراسته  من  الثالثة  السنة  ويف  اإلسكندرية، 
الذين  الفلسطينيني  من  علي جمموعة كبريه  تعرفه  بسبب   وذلك  أوضح،، 
سبقوه  يف جامعة اإلسكندرية  مثل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الذي كان 
الذي كان يدرس  امللح  والدكتور أمحد  الطب وسبقه خبمس سنوات  يدرس 

طب األسنان واللذان تركا تأثرًيا عالًيا يف نفسه وعقله وتوجهاته.
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واتضح ذلك جلًيا حني بدأ العمل يف الدعوة إىل اإلسالم فور عودته من مصر 
إىل قطاع غزة، إذ بدأ نشاطه الدعوى يف الربوز سريًعا وخاصة أن  املنطقة اليت 
يقطنها الشيخ  كانت يف تلك الفرتة معقل احلركة الشيوعية، مما أدى إىل 
كثرة استدعاءات املخابرات اليهودية للشاب الشيخ، وأكثر العمالء يف تلك 
الفرتة من ترددهم على مسجدي العزبة والعجمي وحاولوا إثارة الفتنه ولكن 
لتقدميها  الشيخ  دروس  تسجيل  من  ومنعوهم  باملرصاد  هلم   كانوا  الشباب 
لليهود، ولقد دفع ذلك بالكولونيل يوسف طحان احلاكم العسكري لقطاع غزة 
ومعه ضابط الشاباك ومخسني جنديا يهودًيا إىل مداهمة بيت الشاب الشيخ 
وتفتيش مجيع أحناء املنزل للبحث عن منشورات وزعتها احلركة اإلسالمية 
بالقطاع، وملا مل جيدوا ما يدينون به الشيخ صادروا هويته الشخصية وطلبوا 

منه أن حيضر إىل مبين احلاكم العسكري بغزه بعد يومني.

ولكن هذه اإلجراءات مل تنل من عضد الشيخ واستمر يف نشاطه الدعوي وقد 
نظم يف تلك الفرتة رحلة حج ضمت الكثري من الشباب وعدًدا من كبار السن 
مت  وقد  املساجد،  طريق  عن  الدعوة  نشر  دائرة  توسعت  بعد  وفيما  وزوجاتهم، 
تكليف الشيخ رئاسة جلنة بناء مسجد عمر بن عبد العزيز وأصبح خطيًبا فيه 

واستمر كذلك حتى اعتقل سنه 1984م.

زمن التغيير

آخر يستثمر  أن  السنة يف حني  أسبوًعا من  قيمته  ما  )هناك شخص يستثمر 
الوقت  قيمة  يعرفون  الذين  أولئك  أسبوع،  كل  من  كاملة  سنة  قيمته  ما 
يستخدمونه يف اإلعداد لألبدية(، ويف حجز مقاعدهم يف الصفوف األوىل على 
أيقونة رمزية تلهم السائرين على الدرب، فحياته كانت ثرية وسخية ثرية يف 
ترنو إىل  أعينهم  إل فيمن كانت  آثارها وذلك ل جيتمع  تدفقها وسخية يف 
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ٌة مِّنَ اْلَوَّلِنيَ وَقَلِيٌل مِّنَ  املطايا الراحلة باملقربني إىل املطايا اليت حتمل }ثُلَّ
اْلخِِرينَ{ ]الواقعة: 13-14[ ولعل هذا الستعراض العام حلياة القائد ليكشف عن 
هذا العمر السخي الثري  ففي عام 1983م أصبح  الشيخ صالح عضًوا يف أول 
مكتب إداري شكل للحركة اإلسالمية، وذلك جنًبا إىل جنب مع الشيخ أمحد 
ياسني والدكتور إبراهيم املقادمة، وشكل يف هذا املكتب نواة اللجنة العسكرية 
املقادمة  وإبراهيم  متراز  الرمحن  عبد  وعضوية  ياسني  أمحد  الشيخ  برئاسة 
املسلم  للشباب  النفسي  اإلعداد  للجنة  وأوكل  شحادة   وصالح  امللح  وأمحد 
أُوِكل  إليه كل ما يتعلق بأمور التدريب  وتدريبهم بربامج تربوية وعسكرية 

العسكري من شراء وختزين للسالح املناسب، والتعامل مع جتار األسلحة.

خالهلا  جرى  العام  ونصف  العام  قرابة  مبهماتها  العسكرية  اللجنة  واستمرت 
وضع اللبنة األوىل للجهاز العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية )محاس(، وقد 
أدى اعتقال اليهود ألحد السماسرة الذين كانوا على عالقة بعبد الرمحن متراز 
إىل اعتقاله ثم الدكتور إبراهيم املقادمة يف وقت لحق ويف ساعة متأخرة من 
يوم 15 يونيو 1984م داهمت قوة من اليهود منزل الشيخ أمحد ياسني يف جورة 
للبيت، ويف  للمنزل اجملاور  انتقلت  بتفتيشه ثم  وقامت  الزيتون  الشمس حبي 
سياق مشابه اعتقل صالح شحادة وحممد خليل مسارة وحممد شهاب، وحممد 
رمضان مهره، وصابر أبو عودة، وبعد شهرين من التحقيق مع التعذيب قدمت 
1949م  لسنه  الطوارئ  قانون  حسب  وحوكموا  مجاعية  اتهام  لئحة  ضدهم 
على  أفرادها  وتدريب  عسكرية  خاليا  بتشكيل  تهًما  التهام  لئحة  وتضمنت 
أوامر بشن هجمات ضد أهداف عسكرية صهيونية،  استعمال السالح، وإصدار 
إقامة دولة  والعنف، ثم  بالقوة  وإقامة تنظيم ديين هدفه املس بدولة إسرائيل 

إسالمية على أنقاضها، والتآمر من أجل شراء أسلحة ووسائل قتاليه.
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كان صالح شحادة آخر أعضاء اللجنة العسكرية يف أقبية التحقيق، وقد بقي 
فيها سبعني يوًما نقص خالهلا أكثر من مخس وثالثني )كجم( من وزنه، وقد 
13 عاًما،  الشيخ أمحد ياسني ب  صدرت ضدهم أحكام عالية، فقد حكم على 
وعبد الرمحن متراز وإبراهيم املقادمة ب 12 عاًما، وصالح شحادة 5 أعوام منها 
ثالثة مع وقف التنفيذ، ومصادرة سيارته اليت اليت استخدمت يف نقل األسلحة، 

ولقد صدر احلكم خمفًفا عليه ألن الشابك مل يستطع إثبات التهمة عليه.
حلركة  األول  العسكري  اجلهاز  مؤسس  هو  شحادة  صالح  الشيخ  كان  لقد 
املقاومة اإلسالمية محاس، والذي عرف باسم )اجملاهدون الفلسطينيون( وكان 

هذا وحده عماًل مبارًكا جلياًل تزهر به األعمار.

تميز مبهر

 أواًل: التوازن الداخلي

للشهداء مسات مشرتكة من أهمها أنهم على رقي عاٍل من األخالق وأصحاب 
توازن نفسي عجيب وذوو سلوك مجيل يشهد هلم أهل األرض مجيًعا، وقد كان 
القائد الشهيد ممن امتلك ناصية األدب واخللق الرفيع إذ تصف زوجته ماجدة 
أخالقه فتقول: »تعلمت منه التواضع وامتالك األعصاب اهلادئة، والتصرف يف 
األمور حبكمة« كان دوًما يقول هلا:»إن القائد جيب أن يكون هادئ األعصاب ل 
ينفعل!« وحني سألته: أين تعلمت هذا؟ قال هلا: »يف السجن، كان الوقت مير 
ببطء، كنت يف زنزانة عتمة طوهلا أقصر مين، وعرضها ل يكفي ألنام، وظالمها 
ل أرى منه يدي، ورائحتها كريهة، يف الشتاء أبرد من الثلج، ويف الصيف رطوبة 
قاسية، ل أعرف فيها الليل من النهار، ومع ذلك عشت ومل أشعر فيها بأي أمل«. 
وقد صدق أحدهم إذ قال: »إذا أردت أن تصاحب رجاًل فأغضبه، فإن أنصفك من 

نفسه فال تدع صحبته«.
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حًقا  »كان  زوجته:  تقول 
احلادي  القرن  يف  صحابًيا 
والعشرين، لقد كان أّمة تفيض 
كان  فقد  والتسامح.  باحلبِّ 
األجيال  نربي  أن  »جيب  يقول: 
والتواضع«.  احلبِّ  على  القادمة 
وقد كان هو مدرسة يف التواضع 
أنه  ماجدة  زوجته  تؤكد  حيث 
التواضع، ل يغضب  كان شديد 
استعداد  على  وكان  منه،  أحد 
أن  سبيل  يف  بروحه  خياطر  ألن 
ألن  عنه؛  إنسان  أي  غضب  يزيل 
شعاره كان دائًما: »أحب أن ألقى 

الرمحن«،  ورضى  باجلنان  أفوز  أن  أريد  ألحد،  مظلمة  كتابي  يف  وليس  ربي 
القلوب  أسر  من  ميكنه  عجيًبا  سحًرا  ميتلك  قائلة:»كان  زوجته  وتستكمل 

بنظرة واحدة منه، وفرض احرتامه على العدو قبل الصديق«. 

القطيعة  ل  والعفو  الصلح  احلياة  يف  فيها:»األصل  يقول  عميقة  مقولة  له 
تهديد؛  بكل  يهزأ  يتحرك  عندما  والشعب  والقتال،  والعدوان  والضغينة 
فالنتفاضة جعلت الشعب قادًرا على أن يفهم كل ما يقال له«. ويعين بذلك 
أن جهاد العدو ليس حمضنا للكراهية، بل هو سبيل إلزاحة الظلم ونشر العدالة 

والسالم.

كان  فقد  عالية  إنسانية  وذا  رقيًقا  احلق  يف  شدته  على  شحادة  صالح  كان 
حيب مساع األناشيد اإلسالمية اليت حتض على اجلهاد خاصة نشيد »هيأت لي 
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أمي فراًشا« وكان يبكي بكاء شديًدا إذا مسعها ويقول:»ودعت شهداء كثر من 
خرية شباب احلركة اإلسالمية سبقوني إىل اجلنة، أوشك أن أقّبل قدم أحدهم 
وأنا أودعه وأرجوه أن يسلم لي على صحابة رسول اهلل ] أبي بكر وعمر، وأرجو 

من اهلل أن جيمعين بأولدي الستشهاديني وصحابة رسول اهلل«.

فتقول: زوجته  تصفه  الكبائر  قبل  الصغائر  يف  اهلل  خيشى  وتقًيا  ورعا  وكان 
صرف  كيف  كثرًيا  ويدقق  محاس،  حركة  أموال  على  جًدا  حريًصا  »كان 
قائلة: هذا  على  ودللت  ذلك«  على  بشدة  معاونيه  وحياسب  الواحد،  الشيكل 
»وجد رصاصة يف املنزل ملقاة على األرض فغضب غضًبا شديًدا وتناوهلا بسرعة 
وهو يقول: من يتهاون بالقليل ميكن أن يتهاون بالكثري«! وذلك كله من شدة 

خمافته من اهلل وإحساسه العميق بعظم األمانة وثقلها.

ثانيًا: الجندية الدائمة

القيادة احلقة هي  بل  البسيطة،  املهام  والرتفع عن  القيادة ل تعين الستعالء 
يف وراثة منهج حممد ] الذي كان يقود الدعوة السالمية  وجيمع احلطب 
املدينة ول ينقص  نواحي  بيده يف  وتأخذ عجوز  بيته  ويكنس  املعركة  ليل  يف 
ذلك من قدره شيئا، ولقد كان  القائد الشهيد يف سره وعالنيته على منهج 
املثالي،  الزوج  إذ تذكر زوجته ماجدة قنيطة:»بأنه كان نعم  املباركة  النبوة 
وكان  بالنهار-  الليل  يصل  أحياًنا  أنه كان  خاصًة  التعب-  أو  بامللل  إذا شعر 
ميارس الرياضة، وإذا وجد بعض األعمال املنزلية كان يقوم بها بنفسه، فكنت 
أنهاه، وأقول له: »يكفيك ما عليك من أعباء جهادية؛ فريد عليَّ بقوله:لسُت 
خرًيا من رسول اهلل ] لقد كان يساعد أهل بيته، فدعيين أحيي سنته«،  وقد 
صدق  الشيخ الشهيد أمحد ياسني يوم قال عنه:»بأنه نعم القائد واجلندي«، 
1982م أصبح  ويضيف:»منذ أن بايع شحادة حركة اإلخوان املسلمني يف عام 
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مسؤوًل عن مشال قطاع غزة؛ ملا متيز به من حبٍّ للعمل، واستعداد للتضحية 
من أجله، باإلضافة إىل شخصيته القيادية والجتماعية واإلدارية«.. سعي يف 
املسؤولية  مواقع  بني  متيز  ل  وخطوات  القيادة  رداء  يف  وجندية  والنهار  الليل 

ومواقع اخلنادق وتلك هي مسات الشهداء القادة.

ثالثًا: التوريث الذكي

رمبا يعد التوريث يف العمل العسكري أو احلركي أو اإلداري هو أخطر احللقات 
على اإلطالق وهو املفصل الذي إن بقي نابًضا وولوًدا بقي جسم احلركة خبري 
عاٍل  هو مؤشر ذكاء  التوريث  إن  بل  مقتل،  يصيبها يف  أن  العدو مبنأى  وظل 
ودللة وعي خبطورة  وأهمية المتداد والبقاء مهما كانت معاول العدو قوية 
وضرباته موجعة، ولقد أدركت إسرائيل ذلك وصرحت به مراًرا واعرتفت بأن 
ُهيئت  قد  كانت  جديدة  ودماًء  عناصر  يقدم  بل  فراًغا،  يصنع  ل  القادة  قتل 
سابًقا، ولقد أكد الشيخ ياسني أن القائد صالح شحادة توىل مسؤولية اجلناح 
العسكري حلماس عام 1988م وأنه جنح  خالل عامني يف بناء اجلهاز العسكري 
لكتائب القسام، وجنح من خالل عمله املؤسساتي أن جيد له تالميذ يف امليدان 

يتولون القيام مبهمته فور غيابه.

 كان يقول دوما:»أيها اإلخوة.. رؤية النصر أمنية يتمناها كل إنسان مسلم، 
من  ترى  يا  ولكن  ترابنا،  من  ذرة  فوق كل  احلرية  أعالم  يريد  منا  واحد  فكل 
سيموت منا قبل ذلك؛ ألنها سنة اهلل يف احلياة، اقتضت أن يدفع أناٌس أرواَحهم؛ 
أننا  يرى  فهو  غريهم«.  لريتفع  يداسون  أناس  باحلرية...  غريهم  أرواح  لتنعم 
منوت لصاحل فكرة وغرينا يرث إكمال املسرية لصاحل احلق الذي جيب أن يعلو 

ول يعلى عليه.

و مما يذكر أن  الشيخ املعتقل مجال أبو اهليجا كان يقول له: »يا أبا مصطفى 
أنت  أما  العدو؛ فاليوم هو دور تالميذك،  انتهى دورك يف اجلهاد ومقارعة  لقد 
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فقد كرب سنك، وإن املطاردة عليك ستكون صعبة، وبإمكانك أن تفيد الدعوة 
يف اجملالت السياسية أو الجتماعية أو الدعوية، لكنه كان يبتسم ويقول:»لن 
مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ  حنيد حتى نلقى اهلل شهداء«، وكان يردد قول اهلل تعاىل:} 
هَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قََضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلً{       ِرجَاٌل صَدَُقوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
] األحزاب:23[ فالقائد صالح شحادة كان يرابط على مهمته وُيعلم أبناء احلركة 

اإلسالمي  املفكر  لكلمات  مصداًقا  ذلك  وكان  وجهده،  سعيه  يتوقف  أن  دون 
بيجوفيتش الذي يقول:»ليس اإلنسان مبا يفعل وليس اإلنسان مبا يريد، بل 

مبا يرغب فيه بشغف«، وكان العمل وبناء القيادات هو شغف صالح شحادة.

رابعًا: السعي الدؤوب

املفكر  يصف  عميقة  كلمات  يف 
بيجوفيتش  عزت  علي  اإلسالمي 
م  حركة التغيري بقوله: »إن تقدُّ
آخر- تقدم  أي  -مثل  اإلسالم 

الشجعان  أيدي  على  سيتحقق 
الوديعني  أيدي  الثائرين، ل على 
أن  إىل  بذلك  مشريا  املطيعني« 
الشهود  إىل منصة  اإلسالم  تقدم 

ثورة حقيقية  يقول:» كل  ثم  الثائرين  أخرى يتطلب شجاعة  احلضاري مرة 
العارمة يف التضحية واملوت، وكل  تتميز بسمات معينة وهي اإلميان والرغبة 
الثورات   شروط  هو  سبق  ما  كأن  املصلحة«  عن  تكون  ما  أبعد  املشاعر  هذه 
وخيتم كلماته مبقولة خالدة وهي »املسلم بني خيارين ل ثالث هلما. إما أن 
يغرّي العامل، وإما أن يستسلم للتغيري«، وقد أخذ قادة محاس على عاتقهم أن 
يكونوا هم قدر التغيري يف فلسطني. ويف الشهيد صالح شحادة منوذج وبرهان 
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على ذلك فبعد أن خرج من السجن الذي قضى فيه األحكام الظاملة اليت صدرت 
حبقه، واليت تعدت العشر سنوات، كان أكثر صالبة وأكثر عزة، إذ خرج من 
املعتقل وهو يضع نصب عينيه أن ُيِذيَق الصهاينة ويالت اجملاهدين، وأن جيعلهم 
ساخنة  األجواء  كانت  »إذا  بأنه  يؤمن  كان  إذ  غالًيا  جرائمهم  مثن  يدفعون 
فيكفي عود ثقاب أو شرارة إلحداث احلرائق الكبرية، علينا أن نتمسك حبقوقنا 

كاملة مهما اشتدت الكروب، فال يوجد سقف للعطاء الوطين واإلسالمي«. 

لذا مل يضع وقًتا طوياًل بعد اإلفراج عنه حتى عاد إىل قيادة كتائب القسام 
األول  املطلوب  ويصبح  األنظار  عن  وليختفي  وإمكانياتها،  عملياتها  ليطور 
جليش الحتالل الصهيوني خالل انتفاضة األقصى 2000م، وليوجع الصهاينة 
اليت مت تصنيعها  القسام  والعسكرية وصواريخ  الستشهادية  القسام  بعمليات 
وتطويرها جبهود ذاتية وإمكانيات متواضعة، واليت أوقعت يف جنود العدو وقطعان 
استخبارات  لحقته  وقد  اجلرحى،  من  واآللف  القتلى  من  املئات  مستوطنيه 
العدو لتصفيته بعد أن أقّض مضاجعهم ونّكل بهم، و كان اهلل ينجيه يف مرات 
كان  شارون  الصهيوني  اإلرهابي  أن  درجة  إىل  ومكرهم،  شرورهم  من  كثرية 
خيطط لجتياح قطاع غزة كما اجتاح الضفة الغربية؛ لعله يعتقل أو يغتال 
الشيخ صالح شحادة كأحد أهم أهداف الجتياح، كما صرح الصهاينة بذلك.

وقد متكن القائد صالح شحادة من إعادة بناء اجلهاز العسكري حلركة محاس 
مع مطلع سنة 2000م، والذي دمرته السلطة الفلسطينية يف عام 1996م وما 

بعدها وفق اتفاقية »أوسلو« اهلّدامة. 

أو  »احلوت«  الصهاينة:بأنه  أركان  هيئة  رئيس  يعالون(  )بوغي  يصفه  كان 
»القنبلة الثقيلة املوقوتة«، أنه مل يكن يسيطر على محاس القطاع فقط، وإمنا 
وأطلق  ُبعد،  عن  التحتية  البنية  بناء  بإعادة  قام  حيث  للضفة؛  ذراعني  أرسل 
يف  للبدء  الضغوط  وماَرس  و»القسام«،  الصواريخ  تكنولوجيا  ونقل  العمليات، 
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إطالقها باجتاه املدن الصهيونية، كما أجرى اتصالت مع محاس يف اخلارج، 
وألقى بظالله على الشيخ أمحد ياسني، مكلًفا الصهاينة مثًنا دمويًّا بصورة شبه 

يومية؛ فعمليتا عمانويل مثاًل كانتا من تنفيذ خلية ُأرسلت بإحياء منه.

رباني ول  أمر  به فقد حفظ عنه قوله:»اجلهاد  آمن  دؤوًبا فيما  الشهيد  كان 
نطلب إذن أحد ملواصلته«. ولطاملا قال:»أوصيكم بتقوى اهلل واجلهاد يف سبيله، 
وأن جتعلوا فلسطني أمانة  يف أعناقكم وأعناق أبنائكم إىل أن يصدح األذان يف 
وخياًرا  وعقيدة  قناعة  فلسطني  حترير  كان  وعسقالن«،  وحيفا  يافا  شواطئ 
ل بديل عنه، وسعًيا ل يتوقف يف حياة الشهيد إذ كان كما قال بيجوفيتش:
»ليست عظمة اإلنسان أساسها يف أعماله اخلرية وإمنا يف قدرته على الختيار«، 
وكان خيار القائد الشهيد هو اخليار الذي قامت عليه السماوات واألرض نصرة 

احلق وإعالء كلمة اهلل العادلة.

خامسًا: الحياة الزاخرة

عمل الشهيد باحًثا اجتماعًيا يف مدينة العريش يف صحراء سيناء، وُعنيِّ لحًقا 
مفتًشا للشؤون الجتماعية يف العريش، بعد أن استعادت مصر مدينة العريش 
من الصهاينة يف العام 1979م ثم انتقل الشهيد لإلقامة يف بيت حانون، واستلم 

يف غزة منصب مفتش الشؤون الجتماعية لقطاع غزة.

ويف بداية العام 1982م انتقل للعمل يف دائرة شؤون الطالب يف اجلامعة اإلسالمية 
إمساعيل  الدكتور  الشهيد  الطالب  شؤون  عميد  عن  بدياًل  غزة.  مدينة  يف 

اخلطيب، والذي اغتالته حركة فتح لرفضه تزوير النتخابات لصاحلها.

وبعد  وفى ظل سعى حركة فتح للسيطرة على اجلامعة اإلسالمية يف غزة،  
اقتحام  فتح  قررت  للجامعة،  مسيحي  رئيس  وفرض  النتخابات،  تزوير  فشل 
حاقدة   تنظيمات  و  يسارية  قوى  ومبساندة  بالقوة،  عليها  والسيطرة  اجلامعة 
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على كل ما هو إسالمي،  وقد مُحل صالح شحادة مسؤولية الدفاع عن اجلامعة 
اإلسالمية ضد كل التنظيمات املتحالفه، وقد قامت القوى السياسية بقيادة 
فتح مبهامجة اجلامعة لالستيالء عليها بالقوة وذلك بهجوم مباغت يف صباح 
يوم السبت املوافق 1983/6/4م شارك فيه بعض الطالب العلمانيني من جامعه 
وصفائح  املولوتوف  بقنابل  اجلامعة  هامجوا  وقد  الغربية،  بالضفة  بريزيت 
املفاجأة  ولكن  احلديدية،  والقضبان  والسالسل  األكسجني  وأجهزة  البنزين 
ونصب كمائن هلم  باملخطط  اإلسالميني  معرفه  هو  بانتظارهم  اليت كانت 
باملساجد اجملاورة مثل مسجد السالم ومسجد الكتيبة، وقد لعب الشيخ صالح 
ورد  بعضهم  واعتقال  وضربهم  للمهامجني  التصدي  يف  حمورًيا  دوًرا  شحادة 
كيدهم إىل حنورهم، وقد أصيب أكثر من ثالمثائة طالب منهم جبروح وقد 
بقي صالح شحادة داخل اجلامعة حتى الساعة 12 ليال ملراقبة الوضع وتأكيد 

فشل اهلجوم وعدم تكراره.

العام 1986م شغل منصب مدير شؤون الطلبة يف  بعد خروجه من املعتقل يف 
اجلامعة اإلسالمية إىل أن قررت سلطات الحتالل إغالق اجلامعة؛ يف حماولٍة 
الشيخ  أن  غري  1987م،  العام  يف  اندلعت  اليت  الفلسطينية  النتفاضة  لوقف 

صالح شحادة واصل العمل يف اجلامعة حتى اعُتقل يف أغسطس 1988م.

هذه احلياة الزاخرة بالتأسيس للمقاومة وبالعمل اجلهادي والعتقال والبناء 
واستنفد  له  وعاش  الشهيد  القائد  به  آمن  على مجيع األصعدة كانت خياًرا 
إمكانياته وطاقته ألجله وقد عرب عن ذلك بقوله: »جيب أن نرتقي إىل احملاربة 
فسنقاتلهم  السالح  فقدنا  وإن  كلفتنا،  مهما  املقاومة  وسنواصل  بالدماء، 
بأيدينا، علينا أن ندرك أن الشعوب املضلَلة ل تستيقظ إل بدفع الضريبة من 
دماء املسلمني، فال بد من تقديم القرابني، وعلى مشهد من العامل، ول بد من 

التحدي السري والعلين«.
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سادسًا: ثبات فريد

كان الشهيد بطال يؤمن باملواجهة ويردد دائمًا: »أعمل عاًما واقفا خرٌي من أن 
أعمل عشرات السنني حتت األرض، فاألجل إذا جاء فال أحد يدفعه، والشهادة 
أسهل من شربة ماء يشربها أحدنا«. ولقد اعتقلته سلطات الحتالل أول مرة يف 
العام 1984م؛ لالشتباه بنشاطه امُلعادي لالحتالل الصهيوني، غري أنه مل يعرتف 
بشيء، ومل يستطع الصهاينة إثبات أي تهمة ضده، وأصدروا ضده لئحة اتهام 

حسب قانون الطوارئ لسنة 1949م، وهكذا قضى يف املعتقل عامني.
1989/6/26م  حتى  التحقيق  واستمر  1988/8/18م،  يف  ذلك  بعد  اعتقل  ثم 
ويف  األسرى،  غرف  إىل  التحقيق  زنازين  من  انتقل  ثم  السرايا،  سجن  يف 
1989/5/14م ُأعيد إىل زنازين التحقيق بعد أن مت العرتاف عليه مبسؤوليته 
عن اجلهاز العسكري حلركة محاس، واستمر التحقيق ملدة 200 يوم، وبذلك 
إليه املسؤولية  املوجهة  التهم  بلغ جممل التحقيق معه عاًما كاماًل، وكانت 
)سبورتس،  اجلنديني  باختطاف  أوامر  وإصدار  حلماس،  العسكري  اجلهاز  عن 
وُحِكم  الشمالية،  املنطقة  يف  اإلعالمي  واجلهاز  محاس  ومسؤولية  وسعدون(، 
عليه بالسجن ملدة عشر سنوات على تهمة مسؤولية محاس واجلهاز اإلعالمي 
يف املنطقة الشمالية، ُأضيفت إليها ستة أشهر بدل غرامٍة رفَض الشيخ اجملاهد 

أن يدفعها لالحتالل.
إىل  حّول  املدة  انتهاء  وبعد  النفرادي،  العزل  يف  حمتجًزا  البطل  القائد  ظل 
2000/5/14م وهو حيمل  20 شهًرا؛ ليتم اإلفراج عنه يف  العتقال اإلداري ملدة 
بأية  قيامه  حال  اغتياله يف  بضرورة  الصهيونية  املخابرات  من ضباط  تهديًدا 

نشاطات ضد الحتالل.

ويصف تعذيبه أثناء التحقيق:»مل َيَدع جنود الحتالل شعرة يف ذقين أو صدري 
إل نتفوها، حتى شككت هل ميكن أن تنبت لي حلية مرة أخرى؟ واقتلعوا أظافر 
قدمي ويدي، ولكين واهلل مل أشعر بأمل، ومل أتفوَّه بآهة واحدة. فقد كنت أردد 
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هُ الَّذِينَ  القرآن«. وتلك كرامة مين اهلل بها عليه وصدق اهلل القائل:}يُثَبِّتُ اللَّ
يَشَاءُ{ مَا  هُ  اللَّ وَيَْفعَُل  الِمِنيَ  الظَّ هُ  اللَّ وَيُضِلُّ  اْلخِرَةِ  وَفِي  الدُّنْيَا  الْحَيَاةِ  فِي  اِبتِ  الثَّ ِبالْقَوِْل  آمَنُوا 
مواقفهم  من  الكثري  يف  األمة  سلف  مع  الشهداء  القادة  متاهى  لقد  ]إبراهيم:27[ 

العظيمة وكانوا على خطاهم املباركة إذ يذّكرنا هذا الصرب مبوقف لإلمام 
أبا عبد اهلل؟ قال: خبري يف عافية، فقال  يا  له رجل: كيف جتدك  أمحد قال 
عافية  يف  أنا  لك:  قلت  إذا  احلمى-قال:  أصابتك  -أي:  البارحة؟  له:محمت 
فحسبك، ل خترجين إىل ما أكره »أي أنه ل يريد أن يشكي حاله فيضيع أجر 

صربه!«

بالصرب  عباده  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أمر  »لقد  شحادة:  صالح  القائد  يقول 
والحتساب وحثهم على القتداء بآثار اجملاهدين املصابرين، ولقد دخلت السجن 
ومل أكن أدري أن السجانني واحملققني كانوا حيرصون على معامليت معامله 
خاصة، وقد مكثت مائيت يوم يف التحقيق تعرضت ألبشع عمليات التعذيب اليت 

مل يتعرض هلا باقي اجملاهدين«.

يقول شهيد الظالل:»فأما الثبات فهو بدء الطريق إىل النصر، فأثبت الفريقني 
يأمل  وأنه  يعانون؛  أشد مما  يعاني  أن عدوهم  آمنوا  الذين  يدري  وما  أغلبهما، 
كما يأملون، ولكنه ل يرجو من اهلل ما يرجون؛ فال مدد له من رجاء يف اهلل يثبت 

أقدامه وقلبه!«1.

يف  )الشاباك(  السابق  الصهيوني  األمن  جهاز  رئيس  بريي(  )يعقوب  يقول 
مذكراته اليت متت ترمجتها للعربية الشهادة التارخيية التالية:

1- يف ظالل القرآن-سيد قطب-ج3ص1528: دار الشروق-بريوت-القاهرة – ط17 - 1412 هـ
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»إن صالح شحادة ميتلك شخصية قوية وصلبة وقادر على امتصاص مجيع 
كامت  هو  شحادة  كان  التحقيق،  يف  إغراءات  أية  ومواجهة  التعذيب،  وسائل 

أسرار الشيخ أمحد ياسني، وهو ضليع يف الشؤون الدينية وحسن احمليا«.

بالتهم  العرتاف  إىل  ودفعه  شحادة  على  التأثري  يف  فشل  بأنه  )بريي(  ويروي 
املوجهة إليه، ولكي يضاعف من التأثري عليه أحضر يف إحدى جلسات التحقيق 
اليت كان يشرف عليها بنفسه قائد القطاع اجلنوبي يف جيش احلرب الصهيوني 
التحقيق ومع  املستوى يف  وقتذاك إسحاق موردخاي وضابطني آخرين رفيعي 
ذلك مل يفلح اجلميع يف التأثري على إرادة الشيخ، وقال )بريي(: »لقد حرمناه 
من النوم لفرتات طويلة، وحققنا معه بصورة مكثفة وطويلة، لكنه كان قوًيا 

ومصًرا على عدم اخلنوع«.

ملده  اإلداري  لالعتقال  حتويله  ومت  عاًما،  عشر  اثين  السجن  يف  الشيخ  مكث 
كل  من  يستفيد  بسجنه  وكان  عليه،  احلكم  مدة  انتهاء  بعد  شهًرا  عشرين 
دقيقه، حيث يبدأ اليوم عنده بعد صالة الفجر مبراجعة ما حفظه من القرآن 
الكريم واألذكار، ثم يرتدي مالبس الرياضة ملدة ساعة تقريًبا، وبعد السرتاحة 
مطالعة  يف  يقضيها  كان  النهار  ساعات  وباقي  الصباح،  بدروس  الشيخ  يبدأ 
من  التخصصات  كافة  وتضم  باملعتقل  مكتبته  يف  بها  حيتفظ  اليت  الكتب 
طب واجتماع وعلم نفس، ثم يعقد جلسة ثقافيه ملناقشه املعتقلني حول آخر 

التطورات السياسية.

كان هذا البطل اجملاهد متزوًجا، وعندما دخل السجن كان لديه ستُّ بنات، 
ُعْمر أكربهن عشر سنوات، وخرج وله ستة أحفاد.

الشهيد صالح شحادة
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مواقف في ذاكرة األمة

صالح شحادة، واإلرهابي اسحاق موردخاي:

حيكي صالح شحادة قصته مع هذا اجلنرال احملتل فيقول: »يف هذه املرة أشرف 
مرّْ  مثلي  عسكري  رجل  أنت  لي:  يقول  وأخذ  موردخاي،  إسحاق  تعذييب  على 
جنودك أن يسلموا جثة سعدون، فسألته: هل سلم اجملاهدون سالحهم؟ وعندما 
ردَّ عليَّ باإلجياب قلت له: من اخلطأ أن يفعلوا؛ فطلقة رصاص واحدة أفضل 

عندنا من جندي منكم؛ ألننا بالطلقة سنقتل جندًيا آخر«.

اجلنوبية  للمنطقة  قائدًا  موردخاي  اسحاق  اللواء  الصهيوني  اإلرهابي  كان 
قبل  1988م  عام  الصهيوني  الحتالل  جيش  يف  والنقب  غزة  قطاع  تضم  اليت 
أن يصبح وزيًرا للحرب، وقد حضر هذا اإلرهابيُّ موردخاي إىل سجن غزة حيث 
كان يعتقل الشيَخ صالح واستدعاه إىل مكتب مدير السجن، فجاء به اجلنود 
الصهاينة مقيد اليدين والرجلني، فأبى الشيخ العزيز أن يتحدث مع موردخاي 
األسد  هذا  من  حلمايته  اجلنود  موردخاي  فاستدعى  قيوده،  فك  يتم  حتى 
األسري، وأمر بفك قيوده، وسأله عن مكان جثث العسكريني الصهيونيني، فأنكر 
األسد اهلصور صادًقا معرفته أو معرفة أحد من إخوانه السجناء باملكان، فقال 

له اإلرهابي موردخاي: »يا جنرال صالح إّن جنودك جبناء يكذبون«.

فقال له الشيخ صالح: »إعلم أيها اجلنرال أن رجالي مؤمنون وشجعان ل يعرفون 
الكذب ول جيبنون، لقد اختطفوا جنودك وهم مدججون بالسالح، بينما يقتل 
جنودك األطفال والنساء والشيوخ والشباب العزل، وقد بالوا على أنفسهم عندما 
يصرخون  وكانوا  سراحهم،  إلطالق  اجملاهدين  أقدام  وقّبـلوا  اختطافهم،  مّت 
ويبكون كالنساء ويستنجدون بأمهاتهم، عندها خرج اإلرهابي غاضًبا خجاًل 

من فعل جنوده اجلبناء«.



275

»أعدتها إلى منزلها تبكي«!  

 بهذه اجلملة كان يلخص شحادة قصته مع والدة اجلندي الصهيوني »أيلون 
سعدون« اليت كانت ترتدد كثرًيا على صالح ليخربها عن مكان جثة ولدها، 
وكان يرد عليها بلطف وأدب شديد »دعي خمابراتكم اليت تدعي أنها ل تقهر 
لتخربك عن مكانه«، وُيشار إىل أن اجلندي سعدون ُقتل يف عام 1989م؛ حيث 
استطاعت اخللية العسكرية اليت يرأسها شحادة خطف جنديني وقتلهما وإخفاء 

جثة أحدهما، وكان قد أدار عملية اخلطف من داخل املعتقل.

السالل الوافرة بالخاتمة المباركة

الشهداء عوامل  الشهداء؟ وكيف يستدعي  األقدار ألحالم  ترى هل تستجيب 
كيف  نلمحها؟  ل  معارج  عرب  بيننا  من  فجأة  يرحلون  كيف  الصطفاء؟ 
يغادرون إىل اخللود وإىل مقعد صدق عند احلبيب؟ كيف ل نشم هواء اجلنة 
يف روائحهم؟ كيف ل نرى شوق اجلنة يف عرباتهم؟ كيف ل نسمع فرح املأل 
األعلى يف خطوات رحيلهم؟ هل فجأة يصبحون شهداء فجأة دون أن خيرّبون؟ أم 
تهيؤهم األقدار للمواعيد احملتومة؟ أم أنه علم اهلل الذي سبق فيهم وتهيأت هلم 
الفردوس األعلى منذ حلظة خلق القلم وقال اهلل له اكتب ما هو كائن وما 
سيكون، فكتب أمساءهم وبعدها جفت األقالم ورفعت الصحف وكان ما كان!

تصف زوجة الشهيد صالح شحادة آخر يوم له: »ذهب ليلتها لوداع جثمان أحد 
الستشهاديني فتقول:»عاد إىل املنزل بعد منتصف الليل بعدما ذهب لذوي أحد 
الستشهاديني بنفسه ليبشرهم خبرب استشهاده، وليخفف عنهم مصابهم، وأخذ 
يقول لي:إني أشم رائحة املسك تعطر مالبسي ومتأل املكان، وظلت رائحة املسك 
يف أنفه حتى بعدما اغتسل وبزغ الفجر«. فقد كانت تلك روائح اخلامتة تزف 
إذ بعد مراقبة طويلة ومكثفة لتحركات  إليه يشمها ويهيئ اهلل روحه للقاء  

الشهيد صالح شحادة
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القائد العام لكتائب القسام، أصبح واضًحا للعدو أن مثة أحًدا ما من اخلارج 
يدير هذه الشبكة بصورة وثيقة؛ واتضح هلم فيما بعد أن هذا الدماغ يقيم يف 
شحادة  أنه:»صالح  الستخبارية  للمعلومات  تأكد  األخرية  األشهر  ويف  غزة، 
حيث  غزة،  قطاع  يف  القسام  الدين  لعز   ]1[ رقم  يعترب  الذي  اللغز  الرجل  هو 
احتل مكان رجال محاس الذين متت تصفيتهم أو اعُتقلوا يف »السور الواقي« 
و»الطريق احلازم«، وشكل مرجعية روحية وميدانية يف كل شيء، وبدأ اجلهاز 

الستخباري حيكم الطوق على هذا الشخص«. 

العمالء يف  إىل جانب  التكنولوجية  والتقنيات  الوسائل  أحدث  العدو  استخدم 
العملية املشؤومة.

كانت يومها عقارب الساعة تشري إىل الدقيقة العشرين بعد منتصف الليل من 
فجر يوم الثالثاء املوافق 23 يوليو _2002 حني اتصل العميل اجملرم مبرؤوسيه 
هاتفيا )اجلماعة وصلوا( يف إشارة إىل القائد صالح شحادة وزوجته وابنته إميان 
إف_16  طائره  كانت  حتى  حلظات  إل  هي  وما  نصار  زاهر  اجملاهد  ومساعده 
املكتظ إىل ركام وبدت غزة  تنفذ غارتها وتلقي قنابلها وحتيل احلي السكين 
اليت أفاق سكانها على أصوات النفجارات اآلتية من حي الدرج باملدينة واليت 
أوصاهلم  تقطعت  وأطفال  النساء  مشاهد  أمام  مصعوقة  البحر  هدير  أسكتت 
شحادة  صالح  الشيخ  استشهد  فقد  مروعه  احلصيلة  وكانت  الركام،  حتت 
وابنته الصغرى إميان ومساعده زاهر نصار وتسعة أطفال وأربع نساء يف حني 
أصيب 174 من بينهم 36 طفاًل دون السادسة عشر و23 امرأة، هكذا يكون اليهود 
قد قضوا على حي بأكمله لستهداف القائد اجملاهد، وقد اعترب اجملرم أرئيل 
شارون عمليه الغتيال إحدى أجنح العمليات اليت قاموا بها مهددا مبزيد من 

البطش حملاربة محاس.
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وذكرت صحيفة »يديعوت احرونوت« أنه بعد احلادث مباشرة رنَّ اهلاتف يف منزل 
)أرنون فرملان(- املستشار اإلعالمي لشارون-سأله شارون إذا كان على علٍم بآخر 
املستجدات وردَّ فرملان: »نعم. تقصد الستقالة املتوقعة »لداليا رابني فيلوسوف« 

نائبة وزير الدفاع؟! ل. ردَّ شارون: »أقصد اغتيال صالح شحادة يف غزة«. !!

الذي  البيت  ُهدم  العملية:  عن  تقرير  أول  شارون  تلقى  الليل  منتصف  بعد 
يقيم فيه شحادة، ومل يكن من الواضح إذا كان شحادة قد ُقِتل أو ل، وبعدها 
مسع شارون من سكرتريه العسكري اجلنرال )يوآب غالنط( أن العملية ُتوِّجت 
من  مدنيني  أن  شارون  ُأبلغ  وقد  شحادة،  جثة  على  التعرف  مت  فقد  بالنجاح، 

النساء واألطفال ُقتلوا يف العملية.

ولقد تداعت الصحافة اإلسرائيلية إىل التعليق على خرب العملية يف تباين واضح 
إذ يقول الصحفي )ابن فيت( مراسل صحيفة معاريف:هو أبرز الشخصيات اليت 
مت اغتياهلا حتى اآلن بال شك بينما ينبه  )ألي فيشمان( احمللل السياسي يف 
رائًعا، فحني مت إبطال مفعول  صحيفة يديعوت: »يف البداية اعترب قتله أمًرا 
قادة خاليا »عز الدين القسام« يف منطقة جنني الواحد تلو اآلخر خالل أسبوع 
تقريًبا ظهر على الفور آخرون مكانهم،  وقد وصف رئيس الشاباك الصهيوني، 
)آيف دخيرت( الضرر الذي سببه الشهيد صالح شحادة إلسرائيل، يف تقرير قدمه 
للجنة األمن واخلارجية التابعة للكنيست الصهيوني، فقال:» لقد أشغل شحادة 
جهاز األمن مدة طويلة، ألن الضرر الذي سببه إلسرائيل ل يقل عن الضرر الذي 
سبتمرب.  من  عشر  احلادي  أحداث  يف  املتحدة  للوليات  لدن  بن  أسامة  سببه 

وعليه فإن تصفيته كانت ناجحة لكن العملية كانت فاشلة«. 

أما الصحايف )امنون ابراموفيتش( أحد أبرز املعلقني الصهاينة يسخر كثريا 
من وصف شارون لعملية اغتيال شحادة بأنها »أكرب إجناز« للجيش الصهيوني، 

الشهيد صالح شحادة
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ويضيف ابراموفيتش أن مشكلة شارون تكمن يف حقيقة رفضه التعلم من جتارب 
املاضي، ويتساءل ابراموفيتش قائاًل: »أمل يتعلم شارون من زميله برييس عندما 
أصدر أوامره بتصفية حييى عياش، ماذا حدث عندها؟ أمل تتحول إسرائيل كلها 
إىل ساحة مواجهة؟ أمل يتعلم شارون من نتائج تصفية حممود أبو هنود؟ ماذا 
بقراره تصفية صالح  »إن شارون  قائاًل:  ابراموفيتش  ؟!! وجيزم  بعدها«  حدث 

شحادة قد أصدر يف الواقع حكم اإلعدام على املئات من الصهاينة«.

وصية الشهيد القائد

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا أبي القاسم حممد بن عبد اهلل. أما بعد، 
فهذه وصية شرعية أدعو من يقرأها إىل تنفيذها بكل ما يرد فيها:

أوًل:أوصيكم بتقوى اهلل واجلهاد يف سبيله، وأن جتعلوا فلسطني أمانًة يف أعناقكم 
وأعناق أبنائكم إىل أن يصدح األذان يف شواطئ يافا وحيفا وعسقالن.

ثانًيا:أوصي يف كل أموالي وديوني اليت ستفصل يف ملحق خاص بتنفيذ حكم 
عامل  على  وديوني  بأموالي  يتصل  ما  تفاصيل  بعرض  وذلك  فيها،  اهلل 

شرعي خمتص من أتقياء املسلمني.

ثالًثا:أؤكد بتنفيذ املواريث حسب شرعنا احلنيف. 

فاألخ            يكن  مل  فإن  ريان،  نزار  األخ  ُغسلت-  -إن  غسلي  يتوىل  أن  رابًعا:أوصي 
عبد العزيز الكجك، على أن يسرتا عورتي وحيفظا سري-حفظهما اهلل-

وأن يتوىل حلدي يف قربي َأحد األخَوين املذكورين.

خامًسا:تنتهي التعزية بي عند قربي وإني بريء من كل من يقوم بنصب مأمت 
لي، وأبرأ إىل اهلل من كل عمل خيالف شرع اهلل من النياحة أو اللطم أو 

شق اجليوب أو نتف الشعور أو تكبري صوري ووضعها على اجلدران.
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سادًسا:أوصي أهلي وزوجيت وذرييت بالدعاء لي باملغفرة والسرت، وأن يساحموني 
من أي عمل جيدونه يف خواطرهم علي.

سابًعا:أن يكون قربي جبوار قبور الصاحلني ما أمكن، وأل يبنى قربي أو جيصص 
أو يكتب عليه الشهيد، وإن استشهدت فاهلل أعلم بعباده.

وهلل دّر اإلمام الشافعي القائل:

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم      وعاش قوم وهم يف الناس أموات

تقبل اهلل الشهداء يف عليني وجعلنا على خطاهم
سائرين غري مبدلني ول مغريين.

الشهيد صالح شحادة
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سيرة الشهيد القائد

الدكتور إبراهيم المقادمة
1952م - 2003م

سـتظل القدس مركـزا للصراع 
القـدس  فـى  وليـس  الكونـى 

للضعفـاء. مـكان 
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لتغريه  تكن  مل  شهيد  عن  نكتب  أن  هنا  حناول 
اللحظة الراهنة، ومل يكن ممن يتوقفون عند أضواء 
الكامريات، أو نقطة جمد عابرة، بل كان يبحث دوًما 
عن حلظة متجذرة يف العمق باسقة يف مالمح الكون، 
ويف ضمري الوجود كان يبذر الفعل الصادق والقول 

احلق؛ لينبت شجرة أصلها ثابت وفرعها يف السماء.
حيفرون  كيف  يعرفون  عمن  هنا  نكتب  حنن 
حضورهم بإتقان مذهل عرب نقطة دم سخية، تظل 
تفور يف تضاريس الفعل البشري حتى تصبح شالًل 
أو رمبا طوفاًنا غامًرا، نكتب عن الذين تتغري بعدهم 
الكثريون يف بصريتهم  املعادلت، وحيتار  من  الكثري 

ول تبقى ذاكرة التاريخ بعدهم كما هي! 
سرب من احلمام حيلق فوق اجلثمان، ويقرتب رويًدا 
رويًدا من جسده الطاهر يف مالبسه املنداة مبسك 
رؤوس  مستوى  إىل  الطيور  تقرتب  الفواح،  دمه 
املشيعني بالقرب من اجلثمان، ثم ترتفع، رمبا تبشره 
مبا رأت من منزله اجلديد. أو كأن الفضول قادها 
لتشاهد هذا الذي تستقبله السماء بكل هذا الفرح. 
طّوفت احلمامات يف جو معبق برائحة املسك الفوَّاح، 
املشيعون إىل تنسمها من  الرائحة اليت تسابق  هذه 

الشهيد علَّها تستنشق بعًضا من ريح اجلنة. 
مل ُترَو هذه الكرامات يف أحد كتب السلف الصاحل، 
ول هي جزء من الرتاث الصويف، وإمنا شهدها قرابة 

100 ألف فلسطيين يف جنازة أحد رجاهلم األفذاذ.
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إنه نفس الرجل الذي تعود جريانه أن يروه يف املسجد 
املالصق ملستشفاه، ممسًكا مبّساحة لتنظيف أرضية 
أن يقوم واحد من  رافًضا بإصرار شديد  احلمامات، 

الشباب بتحمل هذا العمل عنه. 
شخصية  جمرد  املقادمة  إبراهيم  الشهيد  يكن  مل 
عسكرية أو سياسية فحسب، وإمنا كان له من العلم 
نصيُب الذين فتح اهلل عليهم يف العقيدة، كان عاملًا، 
له  كان  احلديث  ويف  جمتهًدا،  كان  التفسري  ويف 
شاعًرا،  كان  كما  وقفات،  له  الفقه  ومع  نظرات، 
ومفكًرا، وصاحب نظرية يف الرتبية، رغم أنه حاصل 

على بكالوريوس يف طب األسنان!!
ول  احلياة  منصة  هلم  أن  يعلموننا  دومًا  الشهداء 
ميلكون  مبا  كثرًيا  يضحون  لذا  بالعتبات!  يقبلون 
من أوراق عمرهم لكنهم دوما هم الراحبون! يرمسون 
خطوات الصعود إىل املقاعد الشاغرة جبانب النبيني. 
إذ يبدؤون بتقلد اجلزاء  ويبتسمون يف ألق الشهادة 

قبل العروج!
قرر  إنسان  هو  فالشهيد  خمتلفون،  دوما  والشهداء 
ولدة ثانية واستهل عمره احلقيقي خبطوة منحته 
تارخًيا جديدا. وحق للشهداء ان يكون هلم وثيقتان: 
الوثيقة األوىل يوم كانوا يف تعداد األرقام البشرية 
أمساء جمهولة. والوثيقة الثانية يوم صاروا شهداء 
بسعيهم وعملهم الصاحل حني أصبحوا من أصحاب 
الخِِرينَ{.          }وَقَلِيٌل مِنَ  تعاىل:  قوله  يف  املقام 

]الواقعة: 14[
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وثيقة الميالد األولى

اهلل  مينحه  حيث  البتالء،  عامل  إىل  املباركة  الروح  هذه  قدوم  تاريخ  وهي 
نْسَاِن حِنيٌ مِنَ  )سبحانه( هبة احلياة وقد أتى عليه }هَْل أَتَى عَلَى اْلِ
هِْر لَمْ يَُكنْ شَيًْئا مَْذُكورًا{ ]اإلنسان: 1[ يهبه اهلل هذه اهلبة العالية ليجعل له بعدها  الدَّ
مكاًنا علًيا، ففضله يف اإلجياد سابق ثم يف اإلعداد واإلمداد، وهو األمر الذي 

يراه املرء جلًيا يف أعمار الشهداء.

تذكر الوثائق أن الدكتور إبراهيم املقادمة  وِلد عام 1952م  يف مستشفى الشفاء 
بغزة بعد أربع سنوات من تهجري أهله إىل قطاع غزة من قريته »بيت دراس« على 
يد املغتصبني الصهاينة عام 1948م، فسكن يف خانيونس أوًل ثم انتقل إىل غزة، 
وأقام يف خميم الشوا ثم خميم جباليا1، إل أن احلقد الصهيوني لحق والده، 
فهدم بيته، وأجرب على الرحيل إىل خميم الربيج وسط قطاع غزة، وذلك عام 
1970م يوم أن كان أرئيل شاورن حاكًما عسكرًيا لغزة، وكانت سياسته تنتهج 

تدمري املنازل للقضاء على ثورة الشعب الفلسطيين املقاوم لالحتالل.

املشاعر  خيتزن  اليومية  املشاهد  وتلك  الرتحال  ذلك  يف  الطفل  وكان 
واألحاسيس الثقيلة يف عمق نبضه.

واحلقيقة أن التاريخ إذ يسجل األحداث اليومية لتبدو يف عني الرائي اعتيادية 
مثل حركة فراشة هادئة. نظنها متر دون أن حتدث أي ضجيج لكنها يف احلقيقة 
ترتاكم يف عقلنا الداخلي، وتستقر مثل موجات صغرية تتسع دوائرها يوًما بعد 
يوم تشتد يف عمق حبريتنا الساكنة وتتعاظم ذات يوم، ثم تنفجر سلوًكا هادًرا.

مل يكن الحتالل اإلسرائيلي يفطن لكل ذلك، ومل يكن يظن أن حملة القهر اليت 
يراها يف عيون الصغار كانت تكرب يف احلدقات الربيئة، كانت عيون األطفال 

1 - ابو العمرين، اميرة، الشهيد ابراهيم المقادم، جهاده وفكره، رسالة ماجستير، ص 78 بتصرف.
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قضبان  يرى يف  ل  مثل عصفور  وتتنفسها  تفاصيلها  بكل  الظلم  ختتزن صور 
القفص امللون إل مشنقة متحركة!

الصغار يدونون بطريقتهم األحداث وتوجعهم أشياء ختتلف عن مواجع الكبار، 
ويف النهاية يصبحون سجاًل عامًرا بتجربة هلا مذاق ل حيتمل املغفرة! 

كيف يفهم الطفل رحلة التهجري إل من خالل الستيالء على مساحة لعبه 
وأصدقائه وذكرياته احلميمة، ونفيه بعيًدا عن وقت الفرح! الطفل ل ميتلك 
فلسفة عالية ولكنه يفهم األشياء مباشرة، وتظل يف ضمريه كما استقرت أول 

مرة، ولذا كان الصهاينة خمطئني يوم ظنوا أن الصغار ينسون!

كان إبراهيم املقادمة ذات يوم طفاًل وكان الرهان على الصغار خاسًرا. فلقد 
كرب حبكاية التهجري والرتحيل والفقد املستمر للحظات الثمينة! 

وصل إبراهيم املقادمة إىل خميم جباليا وهي احملطة األخرية اليت استقرت فيها 
الثانوية  على  وحصل  الدولية  الغوث  وكالة  مدارس  يف  درس  وهناك  العائلة، 

العامة بامتياز، وكان األول على مدرسته وتلك أوىل إشارات السبق!

معالم تشكل العقل النقدي 

ل يبدو إبراهيم شاًبا عادًيا فقد تركت فيه أسرته واألحداث العامة الكثري من 
-رمحه  والده  وكان  عقوًل،  وقلبًا  سؤوًل،  لساًنا  فيه  وخلقت  املهمة  البصمات 
اهلل- حيثه على الصالة، والتحلي مبكارم األخالق وأداء شعائر اإلسالم يف الوقت 
الذي كان فيه أغلب رواد املساجد من كبار السن والذين ينشغلون باحلديث 

عن مشاغل الدنيا. 

كان النسيج العام حول إبراهيم ينبض بالكثري من التفاعالت اليت تصنع يف 
روح وضمري الشاب حوارات تدفعه دفعا حنو البحث عن إجابات مهمة ملا جيري 
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على ساحة وطنه وعلى ساحة العامل العربي فقد كان لتنقل الشهيد، وسكنه 
يف عدد من خميمات غزة قبل اللتحاق باجلامعة سبًبا يف إثارة الكثري من الوعي 
املبكر لدى الشاب وكما كانت معاصرته حلركة الفدائيني يف املخيمات سبًبا 

آخر يف وعيه وإدراكه لطبيعة الحتالل وجرائمه. 

 كان حلملة العتقالت اليت قام بها مجال عبد الناصر لقيادات اإلخوان يف 
غزة األثر البالغ يف زيادة إدراك ووعي هذا الشاب الصغري، وخاصة عند اعتقال 
جاره يف خميم جباليا الدكتور عبد الرمحن بارود، والذي متيز بالسمعة الطيبة 
واألخالق الرفيعة، حيث كان املقادمة حيرص على مساع دروسه وحماضراته 

ويسعى من مسجد آلخر لسماعه.

ولنتوقف قلياًل عند هذه املرحلة من عمر الشهيد، وهي مرحلة املراهقة، حيث 
أن  فإما  للشباب،  العاطفي  التشكيل  مراحل  أخطر  من  املراهقة  مراحل  تعد 
يتقد الشاب جبمرة خبيثة وإما أن يتقد بوقود ل انطفاء له. تتنازع الشاب يف 
هذه املرحلة مشاعر الفيض العاطفي ويظل يف صراعاته بني فورة الغرائز وبني 

البحث عن هوية واضحة لشخصه. 

هذه املرحلة هي زمن اقتناص الطاقات والعقول الواعدة والشباب الذين يبحثون 
خالله  من  وينشدون  ورغباتهم  ضمائرهم  فيه  وتهدأ  فيه  يرتاحون  قالب  عن 

الصورة اليت يكتملون عربها!

ولعل إبراهيم جنا من ضغط الضطراب يف هذه املرحلة عرب احملاضن اآلمنة 
وهي املساجد، والصحبة اليت توجه العقل والروح إىل األحالم اخلالدة واألمنيات 
استقرار  ومتابعته هلم سبًبا يف  الكبار  الدعاة  لدروس  فكانت مالزمته  العالية، 
رؤى الشاب ونضجها وقد استلهم إبراهيم من هذه املتابعة احلثيثة الكثري من 

املعلومات والكثري من الفهم.
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ولعل ما أورده األستاذ خضر الكردي يشهد بذلك؛ إذ إن إبراهيم عندما كان 
القطاع وكان من  لزيارة  بعثة صحفية مصرية  اإلعدادية، عندما حضرت  يف 
ضمن البعثة األستاذ الصحفي والكاتب املشهور أنيس منصور، وكان من ضمن 
برنامج هذه البعثة زيارة املدارس وفتح حوارات مع الطالب، وكان إبراهيم يومها 

يف الصف الثالث اإلعدادي )أ( حيث رشح صفه ملقابلة السيد أنيس منصور.
جمال  كل  يف  يسأل  منصور  أنيس  األستاذ  وبدأ  الصف  إىل  البعثة  دخلت 
واألمور  السياسة،  القضايا  الطالب يف شتى  مواقف  يتعرف على  أن  منه  رغبة 
الجتماعية، فانربى له إبراهيم الذي متيز بإدراك أكثر من أقرانه، وبدأ يسأل 
بدل أن جييب، وكأنه يقارع املوقف باملوقف، ففوجئ أنيس منصور مبوقف هذا 
الطالب الذي متيَّز مبنطقه ورجاحة عقله، وعندما انتهت احلصة خرج مع بقية 
أعضاء البعثة وهو يقول: »أنا شعرت نفسي صغريًا جدًا وأنا واقف قدام العّيل 
ده!«، وتلك شهادة حتمل نبوءة يف داخلها وإرهاصات مستقبلية وقد جاء اليوم 

الذي وقفنا فيه مجيًعا صغاًرا أمام قامة الشهيد البطل. 
 جعلت هزمية 1967م، املقادمة يبحث عن ما يشبع فكره وعقله، فسمع للشيخ 
الكالم  ووقوع  وبطرحه،  بفكره  فاقتنع  العباس،  مسجد  خطيب  ياسني  أمحد 
منه موقع القلب وتركت هذه الكلمات بالغ الثر يف عقل الفتى، بعدها انتقل 
دراسته اجلامعية  العامة إىل مصر ملواصلة  الثانوية  النتهاء من  إبراهيم بعد 
بعد  وعاد إىل قطاع غزة  1976م،  عام  األسنان وخترج  بكلية طب  التحق  حيث 
أن تزوج من ابنة عمه املقيمة يف مصر، وفور عودته ُعنيِّ يف مديرية الصحة زمن 
كان  الذي  العريش  مبستشفى  األشعة  قسم  يف  وعمل  اإلسرائيلي،  الحتالل 
حتت الحتالل اإلسرائيلي قبل أن يعود إىل مصر، ثم انتقل للعمل يف مستشفى 

النصر لألطفال ومستشفى الشفاء بغزة ثم أصبح أخصائيا يف األشعة.
فصلته السلطات الصهيونية من وزارة الصحة بعد اعتقاله، حيث انتقل بعدها 

إىل العمل يف مستشفى اجلامعة اإلسالمية يف غزة.
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بعد ذلك عاد الدكتور إبراهيم املقادمة إىل خميم جباليا وفتح يف املخيم عيادة 
لطب األسنان حتى يقدم خدمة ألهل خميمه الذي عاش سنني طفولته وشبابه 
فيه. )ومن طرائف احلكايات اليت يتندر بها أن عجوزًا جاءته تُلف طقم أسنان 
خبرقة، فقالت: يا دكتور أريد أن أرجع طقم السنان ألن احلج مات-وكان قد 
ابتاعه زوجها من الدكتور قبل أسبوع من موته-فقبله الدكتور وأعاد هلا قيمة 

الطقم كاملة(.

ورغم النجاح الذي حققه يف عمله، فانه تفرغ فيما بعد لعمله اإلسالمي ودعوته 
اليت وهب هلا عمره.

انتماء وتميز

وكانت يف فرتة دراسته اجلامعية حيث التقى الشهيد جبماعة اإلخوان املسلمني 
وارتبط بهم فكًرا وتنظيًما وولًء وسعًيا مبارًكا أمته اهلل له بالشهادة يف سبيله، 
ونستعرض يف هذه السطور أهم املواطن اليت شكلت اإلضاءة احلقيقية يف عمر 

الشهيد املبارك. 

أواًل: االنتماء لجماعة اإلخوان المسلمين 

تعرف الشهيد على مجاعة اإلخوان املسلمني بشكل مباشر أثناء دراسته بكلية 
طب األسنان يف مصر، وشارك بأنشطة اجلماعة، فكان إىل جانب حتصيله للعلم 
يقوم مبهام الدعوة مع اإلخوان املسلمني، فكان أحد أهم املسؤولني عن النشاط 
بالذكر  اجلدير  ومن  املصرية،  اجلامعات  يف  الفلسطيين  اإلسالمي  الطالبي 
أثناء  أن الشهيد قرأ يف تلك الفرتة كتب اإلخوان اليت طبعت يف مصر  هنا 
ارتباطه باجلماعة  دراسته اجلامعية مما أعطاه عمًقا يف الوعي والفهم، فكان 

على بصرية ودراية وقناعة مبنية على اطالع شامل.
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حيدث بنفسه -رمحه اهلل- عن بداية انتماءه للحركة اإلسالمية وبيعته فيقول: 
عند بيعيت للشيخ اجملاهد أمحد ياسني قال لي -رمحه اهلل-: يا إبراهيم إنك 
تنحو طريًقا صعًبا مليئًا باألشواك واملتاعب فهل أنت مستعد، وقد انتهيت من 
كلية الطب، أن تبيع يف السوق وترتك مهنة الطب إذا لزم األمر، بدًل من هذه 
املكانة العظيمة واملرموقة أل وهي الطب، فقال الدكتور إبراهيم املقادمة: نعم 

أنا مستعد.

ثانيًا: المشاركة في تأسيس حركة حماس 

عندما عاد املقادمة عام 1976م إىل قطاع غزة التحق بقيادة اإلخوان املسلمني، 
وكان على مقربة من الشيخ أمحد ياسني الذي أحبه حبًّا ل يوصف، وشكَّال مًعا 
ل املقادمة مع الشهيد  القيادة الفاعلة حلركة اإلخوان يف فلسطني، كما شكَّ
العسكري  للجهاز  األوىل  النواة  األخرى  الكوادر  وبعض  شحادة  صالح  القائد 
لإلخوان املسلمني يف قطاع غزة، وعمل على إمداد املقاتلني باألسلحة. ويف عام 
وإنشاء  أسلحة،  على  احلصول  بتهمة  ياسني  أمحد  الشيخ  مع  اعتقل  1983م 

جهاز عسكري لإلخوان املسلمني يف قطاع غزة، وحكم على الشيخ أمحد ياسني 
بثالثة عشر عاًما، وعلى املقادمة بثماني سنوات لعدم اعرتافه. 

»إداريًّا«  إضافية  أشهر  بستة  عليه  حكم  سجنه  فرتة  الشهيد  أنهى  أن  وبعد 
القضية  على  أوسلو وخماطرها  اتفاقية  عن  أن كتب  بعد  )بدون حماكمة( 
الفلسطينية، وعندما خرج عام 1992م علقت الصحف العربية بأنه مت اإلفراج 

عن »نووي محاس يف غزة« واصفًة إياه بأنه أخطر املعتقلني على إسرائيل!

وكان  محاس،  حلركة  والفكري  الدعوي  اجملال  يف  املقادمة  الدكتور  نشط 
يقوم بإلقاء الدروس الدينية والفكرية والسياسية واحلركية بني شباب محاس 

وخاصة اجلامعيني منهم، وكان له حضور كبري بينهم. 
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ويف أوائل الثمانينات فاز املقادمة بعضوية جملس إدارة اجلمعية الطبية بغزة، 
وكذلك فاز الشهيد القائد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، والدكتور حممود 
الطبية إىل  اليازوري، وسرعان ما حتولت اجلمعية  إبراهيم  الزهار، والدكتور 
رائدة للعمل النقابي والنضالي ضد ممارسات الحتالل فخاضت إضراًبا شاماًل 
أبرز احملرضني  من  املقادمة  يوًما، وكان   21 واستمر  غزة  قطاع  مناطق  غطى 

واجملتهدين يف إجناح اإلضراب، ضد سلطة الحتالل الصهيوني.

معالم التفرد

 أواًل: القراءة والثقافة العميقة 

معامل التفرد يف شخصية العظماء دوًما هي نتاج صناعة طويلة، وحفر عميق 
يف الصمت، وسعي دؤوب يف غفلة الناس، وعتمة األحداث، لبناء قامة تزهو بها 
مثل  نراها  ولكننا  سريهم،  يف  الكبار  خلطوات  ضجيًجا  نسمع  ل  دوما  احلياة 
اليت متر  األجيال  الصدى يف حياة  أبعاد  آثارها ونسمعها جلًيا يف  الشمس يف 

على خطواتهم.

لقد أدرك الدكتور إبراهيم املقادمة أهمية العلم والثقافة العالية يف صناعة 
عيون  يف  املعرفة  أبواب  فتح  هو  نهجه  وكان  القادة،  عقل  يف  املبصرة  الرؤية 
بصريته كي يبلغ بها إىل ناصية الفهم و القرار الصائب.  كان الدكتور يفهم 
قيمة »اقرأ« يف بناء إنسان الرسالة األوىل وخطورة هذا املفتاح يف بلوغ مرامي 
الوعي اليت هي عتبة التغيري احلقيقية والسبيل األوحد لبناء جيل ل حتصده 
املقادمة  الدكتور  فقد كان  لذا  العدو؛  متاهات  تبعثره  ول  العدو  خمططات 
مشهوًدا له بسعة  اطالعه على شتى التخصصات ثقافة ووعًيا، بل وصفه كل من 
عرفه بأنه كان عاملًا يف كل شيء، وقد روى من عاصر الشيخ يف سجن عسقالن 
أن الشيخ ُشهد له بأنه قرأ مكتبة السجن كاملة بال استثناء، ومن حرصه وحبه 
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للكتب كان يقوم بإصالح وجتليد ما أوشك على التلف منها، ويصف الشهيد 
هذه احلقبة من السجن وكيف قضاها فيقول: »عشت مثاني سنوات ونصف 
يف السجن كأني يف شهر المتحانات يف اجلامعة، حياة استنفار يف مرحلتها 
األوىل يف سجن عسقالن تثقيف للذات، بعد صالة الفجر، أجلس وأقرأ مخسني 
صفحة يف تفسري القرآن الكريم يومًيا، ثم أمارس الرياضة مع الشباب، وأعقد 
تفسري  السجن  قرأت يف  3 ساعات،  منها  واحدة  ذلك ثالث جلسات كل  بعد 
القرطيب، وتفسري ابن كثري، وصحيح مسلم، وتاريخ البداية والنهاية، وكل ما 
يتعلق بفكر اإلخوان املسلمني، وما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما كتبت 

القصائد الشعرية، ومل أندم على يوم واحد قضيته يف السجن«.

ولعله من املهم جًدا أن تدون هذه املالحظة يف سرية كل صناع التغيري وقادة 
اإلصالح يف العامل أنهم كانوا على صلة محيمة باملعرفة وعالقة مميزة بالكتاب، 
فالطالع على احلكمة اإلنسانية والتجارب التارخيية وخالصة العقول الذكية 
هو سبب وجيه يف رفع القدرة العقلية لدى القيادات املرشحة لإلصالح وحتريك 
هنا  والفقه  تسودوا«،  أن  قبل  »تفقهوا  بن اخلطاب  عمر  قاهلا  وقد  اجلماهري، 

أوسع من العلم إذ هو الفهم العميق لوظيفة املعلومات!

»ما  بقوله:  الرتبية  يف  جليلة  قاعدة  أصل  إذ  السكندري  عطاء  ابن  اهلل  ورحم 
نبت مما مل يدفن مل يتم نتاجه«! وقصد بذلك أن سنوات التأسيس العقلية 

والنفسية هي اليت تثمر قمًحا يستحق احلصاد وتصنع أرغفة الفجر القادم! 

لقد استحق الدكتور إبراهيم املقادمة بهذه الثقافة العالية اليت شهد بها اجلميع 
أن يكون أحد مفكري اإلخوان املسلمني، وعلى منابر حركة محاس يف فلسطني. 

كان املقادمة ل ينام حتى يقرأ ما يشبع نهمه. وكان يقرأ حتى بعد إطفاء 
ضوء الغرفة ونوم السجناء. يقرأ ولو على بصيص الضوء اخلارجي اخلافت... 

الشهيد إبراهيم المقادمة
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يقرأ فال ينام حتى يغلبه النوم، وكم نام يف سريره على وضع القراءة، أو شبه 
أو  قابٌض على كتابه  للنوم بعد طول إجهاد وهو  استلقاء، فرتاه قد استسلم 

جملده أو هو مفلٌت منه على صدره!!  

وكان إذا وقع بني يديه كتاب ل يدعه حتى يتم قراءته كاماًل، وجيدر بالذكر 
أن ثقافته واطالعه مل تقتصر على الكتب العربية بل تعدته للكتب األجنبية 
وخاصه إجادته الجنليزية، وقد وصل به احلد أنه إذا أعجب بكتاب ووجده قيًما 

طبعه على نفقته ووزعه على الشباب.

هذه القراءة اهلائلة أنتجت قلًما سياًل ورغبة عارمة يف الكتابة وحاجة ملحة يف 
داخل الشهيد إىل تسطري نتاج القراءة الواسعة واحلوارات العقلية الداخلية؛ إذ 
أنه من املعلوم أن الكتابة تولد من رحم القراءة وختلقها احلياة املمتلئة بالكتب، 
عن  تكشف  املقادمة  للدكتور  والعلمي  الفكري  لإلنتاج  سريعة  مطالعة  ولعل 
املتنوعة  بالقراءة  الواسع  نهمه  نتيجة  الدكتور  به  يتمتع  كان  هائل  ثراء 
واطالعه على التخصصات الكثرية حتى يبدو الدكتور كأنه موسوعة علمية 

وثقافية متحركة. 

ألفها  اليت  والكتب  أعدها  اليت  الدراسات  طباعة  من  الدكتور  مينع  ومل 
واحملاضرات اليت كان يلقيها سوى ظروف حياته الصعبة وسجنه الطويل. 

بأمساء  ودراسات  كتب  عدة  يصدر  السجن-أن  -لظروف  املقادمة  اضطر  فقد 
مستعارة، ككتابه الشهري »الصراع السكاني يف فلسطني« الذي أّلفه يف سجن 
يتناول  حيث  كريم«،  »حمسن  الدكتور  اسم  حتت   1990 عام  يف  عسقالن 
املقادمة يف هذا الكتاب بالتفصيل عمليات اهلجرة اليهودية إىل فلسطني منذ 
السكاني  النمو  على  فيه  ونبه  وآثارها،  ودوافعها   ،1990 عام  وحتى   1881 عام 
الطبيعي عند اليهود والفلسطينيني، ثم انتهى فيه إىل بيان مسؤولية احلركة 

اإلسالمية يف إدارة الصراع السكاني. 
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أضف إىل ذلك »معامل يف الطريق إىل حترير فلسطني«، و»الصراع السكاني يف 
فلسطني«، وما كتبه الدكتور عن أوسلو وعن اجلهاد وعن األمن، وعن أحكام 
التجويد وغريها من القضايا. ناهيك عن حرصه على كتابة مقالت أسبوعية 
شعري  ديوان  وللشهيد  اإلسالمية،  اإللكرتونية  واملواقع  والنشرات  الصحف  يف 

امسه )ل تسرقوا الشمس( يقع يف مخس وستني صفحة.

حيث  فلسطني«  حترير  إىل  الطريق  يف  »معامل  أهمية  األكثر  كتابه  ويعد 
هلم:  قائال  مكان  كل  يف  املسلم  الشباب  إىل  حديثه  املقادمة  الدكتور  يوّجه 
»إن عليهم يرتكز األمل يف تفهم أبعاد القضية الفلسطينية، والنطالق بها يف 

الطريق الصحيح«. 

من  لنا  يدبرونه  وما  أعدائنا  بقوة  قيس  ما  إذا  تعيس  واقعنا  »إن  ويضيف: 
الباطل  وينصر جنده وخيذل  دينه  يتوىل  أن  أماًل  اهلل  أن لي يف  مؤامرات، غري 
وأهله. وبشارات القرآن الكريم وأحاديث رسول اهلل ] لتجعل هذا األمل يقيًنا 

راسًخا أراه رأي العني«.

ويكمل: »ولي أمل يف شباب احلركة اإلسالمية أن يقوموا وينفضوا عن أنفسهم 
الغبار، ويواصلوا العمل ليل نهار جهاًدا يف سبيل اهلل وتضحية بكل ما ميلكون 

من جهد ونفس ومال ووقت، 
وخيلصوا توجيه هذا اجلهد 
هلل سبحانه، ويوّطدوا العزم 
طريق  على  السري  على 
على  متحدين  اإلسالم، 
لتحرير  اإلسالم  طريق 
من  األرض  وكل  فلسطني 

رجس الطاغوت«. 
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كتب الدكتور عشرات املقالت، ومن مقالته األخرية »الدور األمريكي وخارطة 
الطريق«، وعن »املبادئ واملصاحل«، و»أين اجلماهري العربية؟«، و»استعينوا باهلل 
والثقافة«،  و»طالبنا  العزلة«،  يعين  ل  باملقاومة  محاس  و»انفراد  واصربوا«، 
و»فرصة الذبابة وفلسفة املقاومة«. وكان آخر ما كتب املقادمة »احلل األمريكي 
احملاضرات يف  مئات  بإلقاء  الدكتور  قام  احلرب«. كما  من  أسوأ  الصهيوني 
مسجلة  صوتية  إصدارات  عدة  وأصدر  واجلامعات،  واملعاهد  املساجد  خمتلف 
تتضمن بعض حماضراته، منها: سلسلة »بناء الشخصية«، و»حسن املعاملة« 
»أساس  اجلهادية«،  والروح  الستشهادية  و»العمليات  اإلسالمية«،  و»األخوة 

الدعوة«، و»توبة كعب بن مالك«، و»األمر باملعروف والنهي عن املنكر«. 

ثانيًا: القوة النفسية

العلماء  مواقف  هلا  تشهد  حقيقة  اجلنان«.  ثبات  من  األركان  ثبات  »إن 
أهل  يرددها  مقولت  التاريخ  سطر  فقد  والصاحلني  والشهداء  واجملاهدين 
العلو تنم عن قوة نفسية انعكست يف سلوك متساٍم عن اجلزع ومتعال عن رهبة 

السجون وأعواد املشانق.
ربه  وعد  فرأى من  انفسح  الصدر حتى  بشرح   [ للنيب  الوعد  أول  ولذا كان 
الثبات  بني  الفاصل  اخليط  ولعل  إليه،  ُتهدى  روما  ومفاتيح  كسرى  كنوز 
القوة  يف  يكمن  بل  البدنية  احلالة  ول  اجلسدية  القوة  يف  يكمن  ل  والهتزاز 

النفسية للمجاهد واليت جتعله يرى ما فوق الرتاب تراب!
ويصف حممد بن إبراهيم بن مصعب، _ وهو يومئذ صاحب شرطة املعتصم _ 
ثبات اإلمام أمحد بن حنبل يف حمنته بقوله: »ما رأيت أحدا مل يداخل السلطان 
ول خالط امللوك كان أثبت قلًبا من أمحد يومئذ، ما حنن يف عينيه إل كأمثال 

الذباب!«1 وذلك من شدة استعالئه ومتكن الثبات من فؤاده. 

الَذَهبــي-ج1ص285 المحقق:مجموعــة محققيــن بإشــراف شــعيب       بــن أحمــد  أبــو عبــد هللا محمــد  1- ســير أعــالم النبالء:شــمس الديــن 
الرســالة. األرناؤوط:مؤسســة 
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وتشابه هذا املوقف حني  اعتقل الدكتور املقادمة يف زمن السلطة الفلسطينية 
حيث  التعذيب،  حتت  اجلبال  صمود  فيها  صمد  سنوات  الثالث  عن  تزيد  ملدة 
مكث الدكتور يف زنازين دحالن )األمن الوقائي بغزة( حتديًدا تسعة أشهر حيث 
كان وزنه عندما دخل السجن تقريًبا 100 كيلو وبعد تسعة أشهر منها 4 شهور 
قضاها يف التحقيق، خرج من الزنازين ووزنه 54 كيلو بالضبط، ووصل األمر 
من شدة التعذيب أنه مت تكسري أضالع قفصه الصدري يف سجون السلطة، حيث 
كانت التهمة املنسوبة إليه هي قيادة اجلهاز السري لكتائب القسام يف حقبة 
قدوم السلطة بقيادة ياسر عرفات، وهذا غيض من فيض قرحية الشهيد ابراهيم  

يصف غلظة السجان، وقسوة التعذيب فى سجون السلطة فيقول: 

ويأتي الليل يطرق بابنا املقفل
وميضي الليل، هيا دونكم جسدي

وهات القيد، مزق معصمي األجدل
وهات الكيس واكتم زفرتي احلرَّى
وصب الثلج، يف كانون يف صدري

فإن القلب كاملرجل
وهات الغاز واحرق مقليت احلّرة

وسد منافذ األنفاس يف رئيت فلن أوجل
وهدد كيفما تهوى وعذب كيفما تهوى

 فدونك قليب املقفل
وميضي الليل هيا، دونك، اصلبين
على اجلدران، واحرم مقليتَّ النوم

هات الضرب، هات الركل، ل تبخل
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وكل وسائل التعذيب جربها، فال ختجل
عذب صبييت، هيهات، أن أهن
وقليب عامر بالذكر، يبتهل

وعزمييت نار بها اإلميان يشتعل
وروعي بارد كالطل

وكل وسائل التعذيب لن جتدي
فتياًل يف فمي املقفل

سأصرب رغم تعذييب وآلمي
وأصرب رغم أوجاعي وأسقامي

وملا تّصعد اآلهات من قليب فال تعجل
فتلك اآله للرمحن أرسلها لتثبييت

فإن املوت أهون من قبول العار يا أرذل
وإن اآله للرمحن أطلقها

ختفف وطأة اآللم، تطفئ لذعة احلنظل
بالل، يا بالل اخلري علمين

دروًسا يف حتدي البطش أحفظها ول أغفل
وأرفع هاميت للشمس أستعلي

ومن ُظلِم الزنازين سأخرج يف يدي املشعل
ألرشد أميت العزلء

أصنع للغد اآلتي بطولت ومستقبل.
اجلامعة  يف  والنقد  األدب  أستاذ  العّف  اخلالق  عبد  الدكتور   الستاذ  يقول 
ألن  املتلقي  نفس  يف  انفعالًيا  أثًرا  الشهيد  القائد  لشعر  »إن  بغزة:  اإلسالمية 

نبض احلياة قد سرى يف شرايني الكلمات بعد أن استشهد قائلها يف سبيلها«.
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مكث الشهيد يف أقبية التحقيق عند األمن الوقائي حوالي أربعة أشهر ويف كل 
مرة كانوا يساومونه على أن يتنازل عن املبدأ حتى يرحم نفسه -كما يقولون-
ويرحم الذين كانوا معه من شباب الكتائب، وعندما كانوا يضعون له أوراًقا 
فارغة على مكتب التحقيق ويطلبون منه أن يكتب عن رؤيته للمرحلة ورؤيته 
ملوقف احلركة اإلسالمية، وهل هو ضد أو مع اتفاقية أوسلو؟ فكان الدكتور 

إبراهيم املقادمة يكتب هلم ما يغيظهم.

والدكتور الشهيد يذكرنا بهذا املوقف بسلف األمة الصاحل وخاصة إمام أهل 
ضربت  لقد  قائال:  التائب  )شاباص(  جالده  روى  الذي  حنبل  بن  أمحد  السنة 

أمحد بن حنبل مثانني سوًطا، لو ضربتها على فيل هلّدته!!

وكان عمر اإلمام يف ذلك الوقت يف منتصف العقد السادس من عمره حيث 
اِبتِ  الثَّ ِبالْقَوِْل  آمَنُوا  الَّذِينَ  هُ  اللَّ }يُثَبِّتُ  ولكن  والنهيار  والعجز  الضعف  مبثله  يظن 
 ،]27 ]ابراهيم،  يَشَاءُ{  مَا  هُ  اللَّ وَيَْفعَُل  الِمِنيَ  الظَّ هُ  اللَّ وَيُضِلُّ  اْلخِرَةِ  وَفِي  الدُّنْيَا  الْحَيَاةِ  فِي 

ويكتب اهلل بهؤلء معجزات احلياة وأيقونات الثبات وأساطري العزة يف التاريخ.

يف احلياة املباركة تصبح احملنة منحة واملنع عطاء! وتزهر اآللم آماًل وكما 
قيل: »ويف كل جرح لنا حديقة غناء«! فالعظماء فقط هم من يصنعون من 
التاريخ يوم  الوجع سلًما حنو فردوس اخللود وقد صدق  السجن مدرسة ومن 
كتب عن اإلمام أمحد قائال: »لول سياط على ظهر ابن حنبل ما كان إمام 

أهل السنة«!

بقوله:  الشهيد  حياة  من  الفرتات  تلك  هنية  إمساعيل  الستاذ  وصف  ولقد 
»كم كان ذلك الوقت مؤملًا أن يكون الدكتور املقادمة يضرب بالسياط حتى 
ل يستطيع الوقوف على قدمه، يف حني كان هو من يوقف العدو الصهيوني 

على قدميه... كم هي مفارقة عجيبة!!«.

الشهيد إبراهيم المقادمة
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أمم  إلحياء  البيعة  قبلوا  من  يدفعها  ضريبة  لكنها  عجيبة  مفارقة  تبدو  رمبا 
َيعقوب  أبو  قاهلا  وقد  القيام!  إىل  الركوع  يعلمها كيف تعرب من  حتتاج من 
الُبَوْيطي وهو يف قيوده: »واهلل ألموتنَّ يف حديدي هذا حتى  يوسف بن حييى 
يأتَي من َبعدي قوٌم يعلُمون أنه قد ماَت يف هذا الشأِن قوٌم يف َحديِدهم، َولِئْن 

ُأْدخلُت عليه ألصُدقّنه«1 يعين اخلليفة الواثق يف كلمة احلق! 
لقد فهم الدكتور الشهيد هذه املعاني وتشربها قلبه عرب قراءاته الواسعة وشدة 
صلته بربه؛ لذا حني شاهد أحد الشباب وقد تورم جسمه من شدة التعذيب فقال 
ملن معه يف السجن يا إخواني: »هذه طبيعة اإلسالم طبيعة دعوتنا أن فيها شدة 
وابتالء وعلينا أن نصرب وحنتسب فما هي إل أيام قالئل ومدة يسرية بإذن اهلل 

وكل شيء يزول«.
بل إن الشهيد املقادمة يقدم جتربته عن العتقال يف حلة تدل على عميق فهمه 
للمعاني اإلميانية وعلى قوته النفسية العالية حيث يقول: »السجن حمطة من 
حمطات الرتبية، فهي فرتة متحيصية، فمن كان معدنه قوًيا يزداد صالبة، وهي 
جتربة حية يف حياة الدعوة اإلسالمية وليس كما يتصور البعض أنها إحباط 

للعمل، بل هي ثغرة لألمام ونهضة باملستوى الفكري واأليدلوجي«.
حتاك  اليت  املخططات  كل  رغم  شعبنا  مقاومة  يوقف  أن  أحد  يستطيع  لن 
إلمخادها من قبل أمريكا وأعوانها متسائاًل: ماذا يتوقع العامل من األمة اليت 
الراية  رافعة  تقف مستسلمة  بيوتها؟ هل  وتدمر  أطفاهلا  ويقتل  أرضها  تسلب 
ولو  األرض؟  يف  ودينه  اهلل  أعداء  مواجهة  على  والصرب  التحدي  أم  البيضاء؟ 

كانت الضريبة عالية.
ومن مظاهر قوة الدكتور املقادمة النفسية وعلو كعبه يف ذلك وشدة يقينه 
بربه وعظيم صلته باهلل ما ذكره أحد الذين اعتقلوا برفقة الدكتور املقادمة 

1- مناقب اإلمام أمحد: بن اجلوزي –ص535 احملقق: د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي:دار هجر-ط2، 1409 هـ
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نبأ استشهاد جنله أمحد غريًقا يف  يف سجون الحتالل الصهيوني يوم بلغهم 
البحر حيث بدأ اجلميع بإعداد مكان لستقبال العزاء حتى انتهوا قرب املغرب 
وتزامن ذلك مع موعد مسبق لدرس ديين يف اإلسالم والدعوة وعندما شاهدهم 
الدكتور املقادمة سأهلم ماذا تفعلون، قالوا »بيت عزاء بشأن أمحد«، ردَّ وقال: 

»بعد الدرس إن شاء اهلل«. 

غرفة  للعزاء يف  »اجتمعنا  فيقول:  املوقف  هذا  الدكتور حممد شهاب  يصف 
السجن وانتظمنا ملواساته،  ثم جلسنا يف حلقة كبرية واستحضرت ما شاء اهلل 
آيات وأحاديث وأمثال الصرب واملواساة، ولكن  بالغة من  أن استذكر وبصعوبة 
هيهات هيهات لقد ضاعت الكلمات واختنقت العربات فبكيت رغم أنفي وبكى 
احلاضرون لعظم املصيبة، فإذا به ميسك دفة اجمللس وينطلق باحلديث كما 
يريد معلًما هادًيا ومربًيا بال دموع ول حشرجة ول اختناق، وكان درًسا عملًيا 
يف الصرب واليقني ل ينسى، وانفض العزاء ول عزاء!!.، و بالفعل أعطى املقادمة 

الدرس ثم تقبل العزاء يف جنله البكر.

ورباطة  الثبات  يف  مدرسة  اهلل-  -رمحه  املقادمة  إبراهيم  الدكتور  كان  لقد 
اجلأش والصرب وسكينة اإلميان حتى كأنه  شيخ اإلسالم »ابن تيمية« يف ذلك 
والذي قال عنه تلميذه ابن القيم: »علم اهلل ما رأيت أحًدا أطيب عيًشا منه قط 
أطيب  كان  ذلك  مع  وهو  واإلرجاف  والتهديد  احلبس  من  فيه  كان  ما  مع 
الناس عيًشا، وأشرحهم صدًرا، وأقواهم قلًبا، َوَأَسرَُّهْم نفًسا، تلوح نضرة النعيم 
على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا اخلوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا األرض 
وينقلب  كله،  ذلك  عنا  فيذهب  كالمه  ونسمع  نراه  أن  إل  هو  فما  أتيناه؛ 
انشراًحا وقوًة ويقيًنا وطمأنينًة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح 
هلم أبوابها يف دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم 

لطلبها واملسابقة إليها«.

الشهيد إبراهيم المقادمة
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وأخرًيا فإن من أهم عالمات قوة املرء النفسية ودلئلها ومسو روحه وعلو قيمة هو 
طريقة تعامله مع خصومه، وقد ظهر ذلك جلًيا يف مواقف الدكتور املقادمة 
فبالرغم مما أصاب املقادمة من عذاب يف سجون السلطة الفلسطينية فقد كان 
حريًصا على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعدم الجنرار إىل احلرب األهلية، 
وحتريم  الصهاينة،  األعداء  صدور  إىل  فقط  الرصاص  توجيه  على  حريًصا 

توجيهه إىل صدور أبناء الشعب الفلسطيين الصابر اجملاهد. 
وقدوته يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي كان يقول: »أحللت كل من 
آذاني، ومن آذى اهلل ورسوله فاهلل ينتقم منه، وقال القاضي ابن خملوف وكان 
من أعدائه الذين تسببوا يف سجنه واضطهاده وعذابه يف داخل السجن: ما رأينا 

أتقى من ابن تيمية مل نبق ممكًنا يف السعي فيه، وملا قدر علينا عفا«! 
ولقد متكن الدكتور املقادمة من رقاب الكثريين من جالدي األمن الوقائي، فما 
انتقم لنفسه، بل كان قدوته رسول اهلل ]: »اذهبوا فأنتم الطلقاء« واحتسب 

ما أصابه عند ربه.

ثالثًا: الوعي االستراتيجي 

قال األستاذ الشيخ حممود حممد شاكر -يف تقدميه لكتاب )يف مهب املعركة(: 
»فإذا حنن نرى أنفسنا يف ضوء ما ُكتب قدميًا، كأننا مل نتقدم خطوة يف فهم 
البالء الذي ينزل بنا ول يزال ينزل، وأشد النكبات اليت يصاب بها البشر نكبة 

الغفلة عن الدروس والعرب«.
متيز الدكتور الشهيد بوعي اسرتاتيجي عاٍل اتضح جلًيا من خالل كتاباته 
وحماضراته، وكان الشهيد ينظر للسياسة من خالل الدين فيؤمن بالسياسة 

املنطلقة من وعي ديين مؤسس على بصرية شرعية وفهم جملريات التاريخ.
وكان  املقادمة،  يتبناها  اليت  السياسة  مالمح  أبرز  من  الصدق  كان  كما   
يرجع يف حتليل أية قضية سياسية إىل الكتاب والسنة ثم يصدر حكمه عليها. 
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إن الوعي السياسي عند 
الدكتور املقادمة ميثل 
تارخيي  وعي  من  جزًءا 
الدكتور  أن  فنالحظ 
التاريخ  يقرأ  املقادمة 
السياسي جيًدا ويقيمه 
حماور  على  ويتعرف 
اخللل وحياول عالجها 

يف الوقت احلاضر فيقارن بني صلح احلديبية يف عهد الرسول ] وصلح الرملة 
بني املسلمني بقيادة صالح الدين األيوبي والصليبيني وبني اتفاق واشنطن فيجد 
أن املسلمني يف صلح احلديبية وصلح الرملة كانوا يف مركز قوة وتفاوضهم 
كان من مركز القوة، أما يف اتفاق واشنطن فاملسلمون يف موضع اخلاسر دائًما، 
فريفض هذا التفاق مجلة وتفصياًل؛ لذلك جنده يرفض تعريف السياسة بأنها 
فن املمكن أي أن السياسي حياول حتصيل املصلحة لشعبه يف حدود اإلمكانيات 
ودبلوماسيته  السياسية  مناوراته  عليها خالل  يستطيع احلصول  اليت  املتاحة 
بإمكانيات  يثق  السياسي  كان  فإن  مدلول  هلا  السياسي  نفسية  ألن  وذلك؛ 
شعبه ويعرف طاقته الكامنة، فإن سقف هذا املمكن يرتفع ويتخذ السياسي يف 
عمله منحى جهادًيا متصاعًدا يفجر طاقات شعبه أما إذا كان السياسي فاقد 

الثقة يف أمته خائر العزمية فإن املمكن الوحيد يف نظره هو الستسالم.

هذه احلقائق هي ما اتفق عليها املفكرون الصادقون وسطروا ألجلها الصحائف 
وهي جتربة التاريخ ونتاج ما بلغته احلركات والتيارات اإلصالحية، لقد كانت 
وعي  على  كان  الذي  املقادمة  الدكتور  عقل  يف  جلية  كلها  املفاهيم  هذه 
سياسي واضح فيها خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يراد هلا من 

خمتلف التوجهات سواء حملًيا أم عربًيا أم عاملًيا. 

الشهيد إبراهيم المقادمة
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ففي كتابه معامل يف الطريق إىل حترير فلسطني حيلل أغلب مشاريع التسوية 
اليت عرضت حلل القضية الفلسطينية ويستنتج أن هذه املشاريع إمنا تهدف يف 
النهاية إىل ترويض العرب واملسلمني وجعلهم يقبلون بوجود دولة صهيونية يف 
قلب بالد اإلسالم ألن هذه املبادرات كانت تقدم للشعب الفلسطيين وقتًا يظن 
أنه يستطيع احلصول على أكثر من ذلك فيفرض املبادرة وبالتالي يظهر يف 
صورة املتعنت، وحتى إذا وافق بعض قادة الشعب الفلسطيين على هذه املشاريع 

جند الدول الستعمارية الكربى تعمل على سحب هذه املبادرة حبجج واهية. 

رابعًا: العمق التربوي 

»أنه من السهل إقامة دول ولكن من الصعب إحياء أمم« وقد وصف مالك بن 
نيب يف كتابه »وجهة العامل اإلسالمي« يف طبعته الفرنسية اليت مل تتعرض 
للمراقبة واحلذف دور الشهيد اإلمام حسن البنا -رمحه اهلل- بقوله: »حسن البنا 
مصلح وعامل جمدد بعث يف الناس إسالًما خلع عنه سدول التاريخ! واستطاع أن 
يؤثر تأثرًيا عميًقا يف سامعيه وما كان ذلك إل لنه مل يكن يفسر القرآن، بل 
كان حيييه إىل الضمائر اليت يزلزل كيانها، فالقرآن مل يكن على شفتيه وثيقة 
باردة أو قانون حمرر، بل كان يتفجر كالًما حًيا وضوًءا آخًذا يتنزل من السماء، 

فيضيء ويبصر السامعني، وكان منبًعا للطاقة يشحذ إرادة اجلوع للحق«.

املصلحون  عليها  رابط  اليت  اجلليلة  للمهمة  تلخيص  هي  الكلمات  هذه  إن 
وعكفوا عليها وقاموا ألجلها قياًما ل قعود بعده! ولقد كان الدكتور إبراهيم 
فطًنا  وواعًيا  فيها  الكربى  للمسؤولية  مدرًكا  املهمة  هلذه  متيقًظا  املقادمة 
إذ  املباركة،  املقاومة  أهداف  حتقيق  على  البعيدة  وآثارها  وعتباتها  ملراحلها 
زاد اجلهاد الذي ل ينطفئ،  الفهم والبصرية هي  املبنية على  العميقة  الرتبية 

وعدة النصر الذي ل ينهزم بإذن اهلل.
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لذا فقد سخر الدكتور فكره وعمله يف تربية جيل جهادي، تتجسد فيه اهلوية 
الفلسطينية اإلسالمية، والوعي السياسي، ليسهم هذا اجليل بواجبه يف خدمة 
قضية فلسطني وقضايا األمة إذ غلب على فكر وثقافة الدكتور ابراهيم املقادمة 
الفكر اجلهادي الرتبوي، ويتضح ذلك جلًيا يف مقالته األسبوعية يف صحيفة 
الدائم بني  »الصراع  أن  واجلوع« يوضح  والفقر  الرسالة: ففي مقالة »اجلهاد 
ضغط احلاجة للطعام وبني حاجة اإلنسان للكرامة وما تقوم به إسرائيل من 
اجلهاد  طريق  عن  تثنيهم  حتى  الفلسطيين  الشعب  وجتويع  احلصار  فرض 
الفلسطيين اختار اجلوع  أن الشعب  املقال إىل  واملقاومة«..، وخيلص يف نهاية 

ورفض الركوع.
الختيار  وهذا  النتيجة  بهذه  سعيًدا  كان  ابراهيم  الدكتور  أن  واحلقيقة 
ألنه حيبذه ويتوافق مع طريقة تفكريه ومبادئه ودليل ذلك قوله: »إن الرتبية 
اإلسالمية تأثريها على األخالق الفاضلة والعبادة الصحيحة وهي معرب أساسي 

للوصول إىل اجلهاد الصحيح وأن نؤمن إمياًنا عميًقا أن النصر من عند اهلل 
وأن النصر يتنزل على الفئة املؤمنة اليت ختاف ربها وتتقيه وأن املعاصي دوًما 

سبب للهزمية«.
وهو  اإلسالم  لدعوة  عنوان  اجلهاد  »أن  يوضح  والدعوة«  »اجلهاد  مقاله  ويف 
عمودها الفقري ول حياة هلا بدونه« ويف ختام املقالة ينصح احلركة اإلسالمية 
أن ختتار للجهاد رجاًل صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، وجيب أن تتوفر بهم شروط 
الكامل  اإلميان  وهي  الطريق«  وطول  »اجلهاد  مقاله  يف  يوضحها  ومواصفات 
باهلل  وإخالص النية يف العمل والرتباط باهلل من خالل العبادة الصادقة 
والصرب ألنه أساس العمل اجلهادي،  والصدق واألمانة والطاعة فهي أساس أي 
عمل عسكري، و الشجاعة املستمدة من قوة العقيدة والتواضع هلل  مهما كرب 
عمله وكذلك السرية والكتمان واخلربة واملعرفة اجليدة بالسالح فهذه الصفات 

جيب على كل جماهد التحلي بها.

الشهيد إبراهيم المقادمة
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إن العاملني يف الساحة الرتبوية ليدركون بعمق قيمة اجلهد الرتبوي يف رعاية 
تقود األمة  اليت  الفئة  ينتج إصالًحا حقيقًيا على صعيد  الذي  املثمر،  املشروع 
حنو التغيري، وعلى صعيد اجملتمعات اليت يراد هلا صواًبا يف حياتها وكرامة يف 

معاشها.
سرًيا  املصلحون  ضمن  العميقة كلما  الرتبية  اجتاه  يف  السعي  تكثف  وكلما 
صائًبا يف اجتاه املبتغى، وأخطر ما تبتلى به حركات التغيري هو ضياع بوصلة 
الطريق وضبابية الرؤية واليت تؤدي حتما إىل فشل يف النتائج نقطفها مثارًا مرة.

لقد كان الفكر اجلهادي عند الدكتور املقادمة نابعًا من إميان عميق، وعقيدة 
يتعرض هلا شباب  اليت  املعاناة خالل احملن  وبلذة  بالفرح  يشعر  ثابتة، جعلته 
الذي  املضين  اجلهاد  طريق  على  خطوة  أول  احملن  ألن  اإلسالمية؛  احلركة 
إىل  أنظر  »كنت  فيقول:  اهلل  بإذن  النتصار  إىل  للوصول  خالله  من  يسعون 
شباب احلركة اإلسالمية وهم يضربون وهم يتظاهرون ويستشهدون وجيرحون 
ويسجنون وأنا يف متام الرتياح للمستقبل، لقد بدأت الدعوة تؤتي مثارها شباًبا 

جماهًدا يف سبيل اهلل«. 

فيها  ينتصر  إرادة  حرب  هي  إبراهيم  الدكتور  يراها  كما  املقاومة  فلسفة  إن 
األكثر عزًما وتصميًما وليس األكثر تسليًحا، وأنه لبد من دفع ضريبة احلرية 
ولكن  إليه من نصر ومتكني،  واملصابرة؛ لنصل إىل ما نصبوا  الصرب  ولبد من 
من يتخلى عن اجلهاد سيلحقه اخلسران ولن يضر اهلل شيًئا وسيأتي اهلل  
بقوم جياهدون يف سبيله ألن اجلهاد قدر اهلل الغالب وإننا حني منارس اجلهاد يف 
سبيل اهلل جيب أن نوطن أنفسنا أن اجلهاد ل يعرف التوقف ول الرتاجع حتى 
املؤمنة  الدولة  بناء  وإن  العمل اجلهادي سيستمر  فإن  لو حررنا كل فلسطني 
بعد التحرير ل يقل أهمية عن اجلهاد لتحريرها، بل لعله أخطر ألن إقامة دولة 

العدل واإلسالم هو طريق املؤمنني الصادقني.
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إن إدراك الشهيد املقادمة لكل هذه املفاهيم جتلت بوضوح يف سجن غزة وعسقالن، 
فقد كان الشباب داخل املعتقالت يف أمس احلاجة إىل من ميأل عليهم أوقات 
الفراغ، وكانت األغلبية منهم ميلؤون هذا الفراغ باحلديث التافه ولعب النرد 

والورق، مما يسبب هلم الكثري من املشاكل.

انكب  حيث  للحياة،  آخر  منوذًجا  يعلمهم  أن  استطاع  املقادمة  الدكتور  ولكن 
على القراءة بشكل كبري هو وإخوانه، كما وضع لنفسه برناجًما يومًيا يبدأ 
بالرياضة، ثم احملاضرات الرتبوية والتاريخ الفلسطيين، وقدم للشباب منوذًجا 
فريًدا يف بناء الذات للتحرير وبناء اإلنسان الذي يليق به مشاهد النصر القادمة، 
ابن  نهج  وخطى  إىل مدرسة على  السجن  أن حيول  اهلل  استطاع بفضل  ولقد 

تيمية، بعد أن تعلم منه اجلميع الرجولة والثبات والصرب والثقافة والعلم.

اإلصالحي  املنهج  وبناء  عالية  معاٍن  حتقيق  يف  املقادمة  الدكتور  جنح  لقد 
الدميومة  وعدم  النقطاع  سببها  نكسات  إىل  اإلصالح  تعرض  فلطاملا  املستمر 

ونقصان اخلط املتواصل يف التدفق الرتبوي.

فحني تعرض اجلهاز العسكري حلماس يف عام 1996م إىل ضربة قوية من األجهزة 
»األمنية الفلسطينية« جنح الدكتور إبراهيم أن ينهض به عقب الضربة، جنح 
وهو يف قلب احملنة مع أبناءه يف اجلهاز العسكري وهم يف السجون جنح يف تعبئتهم 

روحًيا وإميانًيا على أن هذه مرحلة من مراحل اجلهاد.

كان الدكتور الشهيد دائًما يقول هلم: »أننا يف معسكر صيفي تربوي مغلق«، 
ولذلك كان يف بعض األحيان يقوم بتنظيم قرابة العشر لقاءات تربوية وفكرية 
داخل  العسكري  اجلناح  بشباب  ينهض  أن  واستطاع  الواحد،  اليوم  يف  وروحية 

السجن.

الشهيد إبراهيم المقادمة
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 وعندما خرج من السجن يف بداية عام »2000 م« وكان ذلك يف بداية انتفاضة 
القصى ظل هؤلء الشباب على تواصل مع الدكتور إبراهيم املقادمة فقد رباهم 
داخل السجن وقام بهم وهيأ هلم أمورهم نفسًيا وروحًيا وفكرًيا، وقطف مثار ذلك 

العمل الدؤوب يف اخلفاء شباًبا هزَّ أعطاف التاريخ.

- اإليمان بالعمل المؤسسي جزء من عمق الوعي التربوي: 

كان املقادمة يؤمن أن أي عمل سياسي لبد وأن يكون له عمل نقابي مؤسسي 
يرسخ أقدامه على أرض الواقع، فقام بدعم املؤسسات اإلسالمية يف قطاع غزة 

واإلشراف عليها.

وكان يرى أنه لبد من زيادة الوعي السياسي لدى شباب الدعوة اإلسالمية، ألن 
الشباب اإلسالمي إن مل يكن على قدر كبري من الوعي السياسي والنضباط 
التنظيمي فلن يستطيع استيعاب بعض املواقف احلركية اليت تتطلبها طبيعة 

املرحلة وبالتالي ستتعرض للتشكيك املستمر واإليقاع بني القاعدة والقيادة. 

آلياته و براجمه       املفاهيم تربز خطورة العمل املؤسسي والنقابي وخطورة  هذه 
و أدواته يف بناء طليعة قادرة على العمل اجلماعي، ومهيئة للتجميع وإدراك أن 
الفردانية ل تقيم أمة ول تصنع مستقبال بل الذي خيدم مشروع التحرر والبناء 
يغادر  مل  نيب  بن  مالك  ولعل  الواحد،  الصف  بنيان  يشبه  الذي  الفريق  هو 
مساحة هذه األفكار حني وجه اجليل إىل ضرورة اللتفات إىل املبدأ اجلماعي ل 
إىل وهم القدرة املنفردة على صياغة احللول يف زمن تتكثف فيها القوى وتشكل 
احتادات و جتمعات و تبين املؤسسات على مبدأ الفريق و اجملموعة ل على أساس 

البطل الواحد! 
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خامسًا: االستعالء على متاع الدنيا 

وصف الدكتور الزهار الشهيد املقادمة بقوله: »كان رجاًل عابدًا زاهدًا«، ويروي 
عنه أحد الشهود أنه كان يشاركهم يف بناء أحد املساجد وكان حيمل الطوب 
والمسنت بيده، وكان من ينظر إليه يظنه عاماًل بهذا املوقع، وحني أصيب أحد 
الشباب املشاركني بالبناء محله الدكتور يف سيارته إىل املستشفى وعند إحضار 
صورة األشعة شخصها املقادمة بكل دقة، فتعجب الطبيب من هذا العامل الذي 
جييد التشخيص الطيب، ومل خيطر بباله أن طبيًبا ميكن أن يكون بهذه احلال 

وهذه البساطة.

كان -رمحه اهلل- يتوىل اإلنفاق على إخوته بعد وفاة أبيه وكان يرسل املال هلم 
من أجل إكمال تعليمهم ومعيشتهم، وكان كمثل أبي بكر يف اإلنفاق إذ أنفق 
كل مدخراته يف املشاركة يف بناء عيادة طبية خريية خلدمة الناس يف املخيم.

الخاتمة المباركة: الشهادة

األمنيات املستحيلة هي اليت تصنع النهايات املستحيلة!

األمنيات اليت تبدو كأنها ولدة من الالمعقول هي اليت توقفك على شاهق من 
اجلبال حيث تستقر هناك دوًما القلة!

للسماء  املسافة  يعاد رسم اخلرائط فمن مكة إىل األقصى تصبح  يف فلسطني 
أقرب عند نقطة الصخرة!

يف فلسطني فقط يعاد كتابة األسطر باملعاني احلقيقية. حيث تصحح فلسطني 
الكلمات. تضع يف أول السطر البطولة. والنقطة هي الشهادة، ويصبح الدم هو 

املداد والروح هي القلم!

الشهيد إبراهيم المقادمة
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يف فلسطني الشهداء موسومة ضلوعهم باألدلة، أقدامهم مغربة، وبرائحة تراب 
األقصى يبعثون!

فقد  املباركة  باخلواتيم  حياتهم  تنتهي  أن  فلسطني  يف  العاملني  قدر  هو  إذن 
قدموا الثمن كاماًل وعلى اهلل اجلزاء. وأي جزاء أكرم من أن يكون اجملاهد يف 

مصاف الشهداء والنبيني يف نهاية املشوار!
ويف حديث ودود تصف زوجة املقادمة يومه األخري فتقول: عاد إىل املنزل مساء 
يوم اجلمعة 7 مارس بعد أن ودعنا يوم اخلميس دون أن يبني لنا أسباب عزوفه عن 
الختفاء عن العيون ثم جلس يقرأ ما تيسر له من كتاب اهلل، وينهي مراجعته 
فيها  يلقي  أن  اعتاد  اليت  املساجد  لدروس  وحيضر  ويقرأ  اهلل،  كتاب  حلفظ 
حماضرات، ونام قلياًل ثم استيقظ قبل الفجر وصلى وعاد يقرأ القرآن وخرج من 

املنزل منشرح الصدر مسروًرا.
تصمت زوجته حلظة وهي تصف مشهد النهاية ثم تكمل بابتسامة عريضة خرج 
الذين سبقوه إىل  وإخوانه  ربه  للقاء  مسرًعا على غري عادته وكأنه مستعجل 
الشهادة، وما هي إل دقائق معدودة حتى مسعنا صوت انفجار يهز املنزل لينتقل 

إىل ربه شهيًدا.
اغتالته القوات اإلسرائيلية مع ثالثة من مرافقيه صباح السبت 8 مارس 2003م، 
حيث قصفت طائرات األباتشي سيارته بالصواريخ أدت إىل وفاتهم وطفلة كانت 

يف الطريق.
 وصل جثمان الشهيد املقادمة إىل املسجد العمري الكبري حممول فوق رؤوس 
املشيعني احتفاء بالطبيب اجملاهد الذي شيعه حوالي مائيت ألف فلسطيين يف 

شوارع مدينة غزة.
ونقل الشهيد املقادمة يف كرامة ثانية ليصلى عليه مرة ثانية يف خميم الربيج 
احملافظة  مجاهري  الوسطى  املنطقة  يف  محاس  املقاومة  حركة  دعت  حيث 
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الذي طالته  املقادمة  إبراهيم  الدكتور  الشهيد  تشييع جثمان  للمشاركة يف 
يد الغدر الصهيونية عندما اغتالته طائرات صهيونية من نوع أباتشي خبمسة 

صواريخ غادرة.

تداعى الناس من كل صوب وحدب وبلغوا ما يزيد عن مائة ألف شخص جتمعوا 
مجيًعا بالقرب من مسجد الفاروق يف خميم النصريات حيث انتظرت اجلماهري 
القادم من مدينة غزة وكأن اجلماهري كانت تؤكد  جثمان الشهيد الطاهر 

كلمات اإلمام أمحد بن حنبل يوم قال:  )بيننا وبينهم اجلنائز(!.

اجلماهري  حناجر  بدأت  النصريات  خميم  إىل  الشهيد  جثمان  وصول  لدى 
احملتشدة بالتهليل والتكبري وهي تهتف بضرورة الرد السريع على هذه اجلرمية 

النكراء مطالبة  كتائب القسام بالنتقام.

وعند وصول جثمان الشهيد الدكتور إىل دوار النصريات وإذا  بسرب من احلمام  
حيلق فوق جثمانه الطاهر وكانت بعض احلمامات تهبط إىل مستوى رؤوس 
وبعد ذلك  ترتفع  ثم  الشهيد،  الدكتور  وبالقرب من جثمان  املشيعني  الناس 
إىل  توجهت  اليت  احلاشدة  املسرية  كانت  وقد  املنطقة  احلمام  أفواج  غادرت 
اجلماهري  اشتمت  كما  كبرية  بسرعة  تسري  الدكتور  الشهيد  رأس  مسقط 
املشيعني  من  العديد  هجم  وقد  الطاهر  جسده  من  فاحت  اليت  املسك  رائحة 
على جثمانه ليأخذوا رائحة املسك من وجهه الطاهر وسط صيحات التهليل 
والتكبري والبكاء من الفرحة على هذه الكرامات اليت رأتها اجلماهري أثناء عملية 

التشييع1.

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=8243 - 1

الشهيد إبراهيم المقادمة
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ومن ضمن كرامات الشهيد افتتاح ثالث بيوت عزاء يف قطاع غزة حيث افتتحت 
حركة محاس يف مدينة غزة قرب بيت الشهيد الذي انتقل إليه نتيجة تقطيع 
أوصال قطاع غزة وافتتح بيت عزاء يف منطقة سكناه الرئيسية يف خميم الربيج 

وافتتحت محاس بيت عزاء يف خان يونس.

يقول الدكتور حممد شهاب: ومن اللطائف أنين رأيته يف املنام بعد استشهاده 
بقليل، فيما يرى النائم كأننا على هامش لقاء جامع، وكان بأحسن ما يكون 
صحة وعافية ونضارة وسرورًا، فلما رآني أقبلت قام فعانقين وعانقته حبرارة بالغة، 
وأنا أعلم أنه شهيد وجاء حيضر معنا، وأنا أربت بكفي على ظهره أثناء العناق 
ها؟ كيف  وأقول: كيف أنت؟ كيف حالك؟ أين ذهبت وتركتنا هلمِّ الدنيا وغمِّ
وجدت اآلن؟ فريبت على ظهري كذلك بقوة ويقول: كله صحيح. كل شيء 

وجدناه. كل ما كنا نؤمن به ونقوله وجدناه.

أن  فرصة  فوجدتها  مرًة  ني  حريَّ سؤاًل  وتذكرت  قلياًل،  ومشينا  بيده  فأخذت   
خيربني ألنه قادم من العامل اآلخر فقلت: صحيح أن كل شيء بإذن اهلل؛ لكن 
إليه  ونظرت  إلينا؟  أرواحكم  ومتى تطلق  باحلضور؟  لكم  قل لي كيف يسمح 
ألمسع اإلجابة فإذا بالذي ميسك بيدي وجييبين هو األخ أمحد اجلعربي قائاًل 
بابتسام: واهلل هذا سؤال حيتاج إىل جواب منك!! وكانت هذه الرؤيا قبل أسبوع 

فقط من قصف بيت األخ أمحد اجلعربي وإصابته رمحهما اهلل!

الشهيد  نظارة  فلسطيين  يلتقط طفل  احلطام  بني  ومن  القصف  ميدان  ومن 
املقادمة، ويسلمها ألبي العبد إمساعيل هنية؛ ليقف يوم التأبني ويقول: »نظارة 
ودم  بفكر  الطريق  األجيال  لتميز  اليوم  املقادمة  ونظارة  باألمس،  املختار  عمر 

وجهاد املقادمة«.
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يـحــيـون لـيلهـــم بـطــــــاعــــــــــــــة ربـهـم           بــــــــتــــــــــــالوة، وتـــــــــــــــــضــــــرع وســــــــــؤال                                               
وعيونهم تــــجــــري بفيض دمــــوعـهم        مــثــل انه مـــــــال الــــــوابــــــل الــهــّطـــــال

يف الليل رهبان وعند جــــــــــــهــــــادهـــم           لـــعـــــــدوهـــــم مـــن أشجـــــع األبــــطـــال
بــوجوههم أثر السجــــــــــــــود لربهـــــــم            وبــــهــا أشـــعـــة نــــوره املـــــــتـــــاللــــــــي1

تقبل اهلل الشهداء يف عليني وجعلنا على خطاهم سائرين
غري مبدلني ول مغريين.

1- الرقائق- حممد أمحد الراشد –ص-15 مؤسسة الرسالة 1981م.

الشهيد إبراهيم المقادمة
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سيرة الشهيد القائد

عبد اهللا القواسمي
1960م - 2003م

 24 حمـاس  مـع  نعمـل  بدنـا 
. عة سـا
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يبدو يف ليل األمة ما جتهله البشرية، ففي زوايا دولة 
خيرب  تاريخ  من  موروثة  صناديق  قبعت  الحتالل 
وبين قريظة، صناديق حتمل وثائق بين النضري، ويف 
الشاة  طياتها أحاديث اغتيال احلق، ووصية بإعداد 
املسمومة لقيادات احلق واجلهاد ! ينزف مداد أقالم 
ويقتلون  التثبيط  مناشري  يصيغون  وهم  يهود  بين 
صوت  على  أقالمهم  وسواس  تشوش  األمة،  همة 

جيش الوعد الرباني الذي بشرت به سورة اإلسراء.

تضبط دولة بين صهيون دقات املسرية مع ساعة صفر 
يتهيؤون هلا، مع ساعة ولدة اهليكل، وحمو املسجد 
األقصى، ترى ملاذا تغيب عن عقلنا اجلمعي حقائق 

التاريخ، وعنهم ل تغيب!

يظل التاريخ فيهم حاضرا ويشمون رائحة أجدادهم 
من خيرب. ترى ملاذا ميوت فينا كل يوم عمر ويكرب 

فيهم  أبو لؤلؤة!

وأمسال  ووجعا  هزمية  فينا  يكرب  ظل  سؤال  ملاذا، 
وشتاتا، ملاذا، سؤال مل يكن له جواب إل يقظة األمة 
على يد فئة بشر بها النيب حممد ] بقوله: )ل تزاُل 
يت عَلى احلقِّ ظاهريَن ل يضرُّهم من  طائفٌة من أمَّ
الرتمذي،حتى  اهللَِّ( صحيح  أمُر  يأتَي  خذهُلم حتَّى 
يبلغوا زمن الفتح املبني، فئة اصطفاها اهلل لتحقيق 
آياته يف األرض، وجعلها مفتاح بوابة النعتاق ألمة 
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الظلم  غياهب  يف  ورمتها  املؤامرات  قيود  نالتها 
وأقصتها عن موقع القيادة ردحا طويال. 

وأن  للحق  تنتصر  وأن  العدل  مع  تظل  أن  آلت  فئة 
حترر املقدسات من عبث العابثني املفسدين، فئة نذر 
خلود  هلم  أباحت  لفكرة  أعمارهم  وشبابها  رجاهلا 

الفردوس األعلى،  

تاريخ  عن  الكتابة  يوازي  الفئة  هذه  عن  الكتابة  إن 
مكة وصناعة األمل يف املدينة وحكاية األحزاب يوم 
من  اجتثاثهم  تبغي  املستضعفني  على  اجتمعت 
قادة  وترى يف  املراحل،  تتشابه  خارطة اجلزيرة، هنا 
ترى  معاذ،  بن  وسعد  وعلي  عمر  رائحة  الفئة  هذه 
إلرجاف  األقدام  وسعي  الكيد  وتآمر  الظلم  غيظ 
املواقف، وترى مقابل ذلك مشوخ  القلوب وزحزحة 
فئة استعصمت باحلبل املتني فأرى اهلل العدو والعامل 
منها ما مل يكن يف احلسبان، والقائد الشهيد عبد اهلل 
القوامسي يف سريته التالية يكشف لك عن مسات 

هذه الفئة املباركة، مسات صنعها اهلل على عينه. 

الشهيد عبد اهلل القواسمي
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أواًل: عنفوان االبتداء  

 السم: عبد اهلل عبد القادر القوامسي، أبو أمين، ولد القائد بتاريخ 1960/7/19م 
وكان  أظفاره،  نعومة  منذ  الدينية  مبيوله  عرف  وقد  متدينة،  بسيطة  ألسرة 
ولدها، كان رحيما  األم على  اهلل، حريصا عليها كما حترص  لبيوت  عاشقا 

رؤوفا وذا أسلوب دعوي طيب نادر.

ودرس يف مدارسها  ونشأ يف حاراتها  ولد  والتى  القائد يف مدينة اخلليل  عاش 
1982م ملدة  حتى نال الشهادة الثانوية العامة، ثم التحق جبامعة اخلليل عام 
من  يتمكن  مل  واقتصادية  اجتماعية  ولظروف  عربية،  لغة  ختصص  عامني 

إكمال دراسته اجلامعية، ثم التحق بالعمل َكَفين أملنيوم1.

تزوج الشهيد فيما بعد من السيدة فتحية غازي املتياني، واليت كانت تدرس 
الضفة  مشال  نابلس  مدينة  من  وهي  اخلليل،  جامعة  يف  اإلسالمية  الشريعة 
الغربية، وتعمل اآلن مديرة للمدرسة الشرعية، له من األبناء والبنات ستة، بيان، 

ودعاء، وأمين، وحنني، وصالح الدين، وعبد القادر.

رجل من القلة اليت عزمت على ارتقاء طريق مرهوب، رجل ل خيشى يف اهلل لومة 
لئم، اعتقل وعذب فصرب وصمد، وأبعد فاحتسب وثبت، وكان مطاردا فجاهد 
اهلل  سبيل  يف  الشهادة  بلغ  حتى  الرمحن  برعاية  واألولد  الزوجة  خلفه  وترك 
ليلتحق بركب الصادقني األوفياء ويكمل طريقه جماهدون صدقوا ما عاهدوا 

اهلل عليه.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF -1
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ثانيًا: جمال التشكل وااللتزام  

التدين احلقيقي هو الذي ينعكس يف سلوك اإلنسان ويشتم الناس عبريه،  وإمنا 
جعلت الشعائر كي تعلمنا وظيفتنا يف احلياة،  وتبين فينا أخالقا مميزة وقد 
كان الشهيد القوامسي قد تربع على قمة األخالق الراقية فهو كما  تصفه 
أخته أنه مل يكن شقيقها األكرب يف األسرة فقط، لكنه كان بالنسبة هلا أكثر 
من أب وأخ، لقد كان مرشدها وقائدها، حتى إنه كان يدعوها لاللتزام بالزي 
الشرعي بطريقة مؤثرة ولطيفة، فكانت أول فتاة تلبس الزي الشرعي يف مدرستها 
بفعل أبي أمين، وتضيف كان ينصحهم بقراءة القرآن واملأثورات، وكان حيرص 
يف  الصالة  إىل  يصحبهم  وكان  خالصة،  إسالمية  تربية  تربيتهم  على  دائمًا 
األقصى واحلرم اإلبراهيمي والحتفالت اإلسالمية، ومن أروع ما حتدثت به أن 
الشهيد كان حيرص باستمرار على نظافة املساجد، وخاصة مسجد احلرس، 
علمًا  لتنظيفه،  شقيقاته  يصحب  وكان  ونظافته،  سدانته  على  يعمل  وكان 

بأنه قطاع خاص ول يندرج ضمن املساجد التابعة ملديرية األوقاف.

وكان الشهيد يذهب كل عام للمسجد األقصى ويعتكف العشر األواخر من 
شهر رمضان ول يتخلف عن ذلك، وتقول أخته إميان: عندما تزوج قال بعض 
الناس هذا العام لن يعتكف عبد اهلل، ولكنه اعتكف واصطحبنا معه، وتضيف 
هلل  تواضع  »من  احلديث:  فيه  صدق  وقد  متواضعا  كان  الشهيد  إن  أيضًا: 
الشهرة والربوز اإلعالمي، ولكن اهلل  رفعه«1، وهذا ما حصل، حيث كان يكره 
سبحانه رفع ذكره بني الشعوب واألمم هذا فضال عن أهل فلسطني حيث أصبح 
ذكره حديث الشارع بعد العمليات املوجعة اليت وجهها للعدو واليت انطلقت 

من منطقة اخلليل.

1- رواه ابو نعيم  في حلية األولياء

الشهيد عبد اهلل القواسمي
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وعندما  بنفسه،  األقصى  املسجد  بساحات  امللقاة  املهمالت  جيمع  دائمًا  كان 
كان يصطحب عائلته إىل املسجد األقصى، كان خيرج كيسا من جيبه ويقوم 
بهذه  اهلل  إىل  التقرب  حيب  وكان  األجر،  ليكسب  ساحاته  من  األوراق  جبمع 

األعمال الصغرية.

ويوزع  الدينية،  املناسبات  يف  واجبه  يؤدي  دائمًا  كان  »أنه  زوجته:  وتقول 
ويعرف  إل  حمتاجون  فيه  بيت  يوجد  ول  والفقراء  املساكني  على  األضاحي 
من هو عبد اهلل، وحول هذا املوضوع تروي أم امين قصة فريدة حدثت معهما 
يف أحد أيام عيد األضحى املبارك حيث طلبت منه وبإحلاح البقاء ذلك اليوم 
بني أبنائه وأهله كي حنتفل بالعيد خاصة وأنى من مشال فلسطني ول يوجد 
وأخريا  بقائه،  على  أنا  وأصررت  اخلروج  على  أصر  لكنه  أهلى حوىل،  من  أحٌد 
اقرتحت عليه أن أخرج معه، فوافق على خروجي معه، وقد أمضى ذلك اليوم 
بني الفقراء واملساكني يوزع عليهم األضاحي، علمًا بأنه مل يكن حيب أن أطلع 
على أعماله، وملا شاهدت ذلك، قال لي هل تفضلني أن أمضى هذا اليوم بني 
الفقراء واملساكني بأجر عظيم أم أجلس يف البيت بأجر قليل ؟ فقلت له افعل 

ما تشاء، واهلل لن أسألك بعد اليوم.
إن الشهداء يبلغون أعلى املراتب بأخالقهم قبل تضحياتهم، فَعْن َعاِئَشَة َرضى 
ُخُلِقِه  ْسِن  حِبُ َلُيْدِرُك  امْلُْؤِمَن  »ِإنَّ  َيُقوُل:   [ اهلِل  َرُسوَل  ْعُت  مَسِ َقاَلْت:  عنها  اهللَُّ 

اِئِم اْلَقاِئِم«1. َدَرَجَة الصَّ

1- صححه أبو داود.
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ثالثًا: خيركم خيركم ألهله  

تقول زوجته السيدة فتحية املتياني: إن عبد اهلل كان يقتدي برسول ] يف كل 
أمر، كان بارا بوالديه واصال لرمحة حمبا للضعفاء واملساكني.

تقول زوجته يف ليلة زفافنا يف تاريخ 1986/11/14 كان العهد بيين وبينه سورة 
العصر، وقرأنا سويا يف ظالل القرآن، وتعاهدنا أن نبدأ حياتنا يف اهلل، وأن ل يكون 
فراقنا إل هلل… واحلمد اهلل بدأنا املسرية يف اهلل وانتهت يف اهلل، وكان تعامله 
معنا تعامل الزوج الصاحل، فكان نعم الزوج واألخ واألب والصديق واحلبيب، ومل 
يشعرني أنين أعيش يف غربة، ومل يؤذني ولو بكلمة، وكان يساعدني يف حياتي 
اليومية، وكان عطوفا على أطفاله وكثريا ما كان يقوم بإطعامهم بيديه، 
وكم من املرات كان يساعدني يف حتضري وجبات الطعام ويف تربية األطفال، 
كان شعلة من النشاط الدؤوب، حتى يف ساعات الراحة كان يساعدني يف كل 

شيء، لقد كان مدرسة يف العمل والنشاط والتضحية والصرب واجلهاد.

وتشري أنه كان ذو همة عالية ل يكاد أحد يكلفه مبهمة إل ويقضيها دون كلل 
أو ملل حتى إنه كان يشاركين يف أعمال البيت وكان خيفف عين اهلم ويبعد 

عين الضجر والتعب.

أربع مرات، وكان  اليوم  بها وأخالقه فتقول: »كان يزورني يف  بره  أمه  تصف 
متدينًا من صغره، ويدعو إىل اإلسالم بدون ملل، وكان إذا شاهد إحدى أخواته 
بدون حجاب، يقول هلا أنا أشرتي لك حجاب، وإذا شعر أن أحدًا ل يلتزم بصالة 
منه  حرصا  الفالنية  الصالة  الناس  يف  أّم  الذي  من  له  يقول  كان  اجلماعة، 
على صالة اجلماعة، وكان يقول لشقيقاته إذا لبست اجللباب سوف يتضاعف 

املصروف، وهكذا حتى جيعل اهلل يف قلوبهم  وأن تتعلق  قلوبهم بالطاعات«.

الشهيد عبد اهلل القواسمي
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رابعًا: ضريبة الطريق  

اتهمت سلطات الحتالل عبد اهلل القوامسي بالوقوف وراء العمليات الستشهادية، 
القوامسي  عبداهلل  الشهيد  الحتالل  سلطات  اعتربت  2003م  آذار  شهر  ومنذ 
العمليات  من  للعشرات  واإلعداد  بالتخطيط  واتهمته  واحد،  رقم  املطلوب  هو 
الستشهادية، وقامت قبل استشهاده بشهرين حبمالت تفتيش ومداهمات واسعة 

لعتقاله.

بشكل  منزهلا  يداهمون  كانوا  الحتالل  جنود  »إن  أمين(:  )أم  زوجته  تقول 
شبه يومي ويقومون بأعمال تكسري يف املنزل وكانوا حيققون معها باستمرار 
ويسألونها عن أبي أمين وتقول أنها تركت أثاث املنزل ومالبس األطفال بدون 
ترتيب وعندما لحظوا هذا األمر قالوا هلا من األفضل لك أن تقنعيه بأن يسلم 

نفسه«.

تجربة االعتقال

»كنت أتصور أن احلزن ميكن أن يكون صديقا لكنين مل أكن أتصور أن احلزن 
ميكن أن يكون وطنا نسكنه ونتكلم لغته وحنمل جنسيته،  إنين أحس على وجهي 
بأمل كل صفعة توجه إىل كل مظلوم يف هذه الدنيا فأينما وجد الظلم فذاك 
هو وطين،  وتلك قضييت«،  نعم ما أقسى أن تصبح أوطاننا سجونا،  واألقسى 
أبناء جلدتنا!  لقد اعتقل القوامسي يف  من ذلك أن تصبح سجوننا يديرها 
املرة األوىل عام 1988م وأمضى يف السجن شهرين وقد وّجهت له تهمة مقاومة 
الحتالل، ويف عام 1992م اعتقل أبو أمين يف السجون الصهيونية قبل اإلبعاد 
بشهرين، حيث كانت هذه الفرتة فرتة حتقيق، وقد حاولوا الضغط عليه حيث 
داهموا بيته ليال، وحاولوا اعتقاله، وأبلغوا شقيقه أنه جيب أن يذهب ملقابلتهم، 
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مرج  إىل  ُأبعد  مباشرة  وبعدها  التحقيق،  فرتة  يف  ثبت وصرب  فقد  اهلل  بفضل 
الزهور، وبعد العودة منها كان دائم التحدث عن هذه الرحلة  لدرجة أن زوجته 
تقول:  مل مير علينا يوم وليلة إل وكان يتحدث عن هذه الرحلة اليت قضاها 
يف سبيل اهلل، حيث كان متهيئًا هلا، فقد كنت أستيقظ يف جوف الليل وأجده 
نائما على األرض وكان الفصل شتاًء، فأقول له: إن الدنيا برد، فيقول لي ل 
الليل  يف  وكان  لذلك،  نفسه  يعد  كان  وكأنه  القادمة  األيام  هي  ما  تدري 
الليل  ويقوم  يتهجد  كان  ما  وكثريا  يذهب،  أين  أدري  ول  البيت  من  خيرج 

والناس نيام.

التابعة حلركة فتح اعتقلته  ولألسف فانه بعد جميء السلطة الفلسطينية 
عناصر املخابرات العامة يف السلطة ونقلوه إىل سجن أرحيا املركزي، وكانت 
وذلك  زيارته،  أثناء  أرحيا  إىل  اخلليل  من  للوصول  يعانون  وأطفاله  عائلته 
بسبب احلرارة املرتفعة صيفًا والربد القارس شتاًء حيث كان أطفاله يقيئون 

أثناء سفرهم للزيارة لبعد املسافة وارتفاع درجات احلرارة.

والشبح  التعذيب  صنوف  ألشد  البطل  شهيدنا  تعرض  السلطة  سجون  يف 
بعزله يف  الوقائي  واألمن  الفلسطينية  املخابرات  قامت  وقد  النفسي،  والعذاب 
السلطة  سجون  يف  األول  اعتقاله  صادف  وقد  يومًا،   130 ملدة  انفرادية  زنزانة 
اعتقل  وقد  1998/1/14م  يف  محاس  حركة  لنطالق  العاشرة  الذكرى  مع 
وإيهاب  باسل  وأبناؤه  عاما   55 القوامسي  شفيق  الشيخ  األكرب  شقيقه  معه 
وأشقاؤه حممد وحممود وأمحد وعمر، واعتقل معهم عدد آخر من املستأجرين 
يف البناية اليت كان يقطنها القوامسي  وقد مت اإلفراج عن مجيع املعتقلني 
باستثناء عبداهلل الذي اتهمته السلطة الفلسطينية بتقديم مساعدات ملطاردين 

فلسطينيني منهم الشهيد القائد حممود أبو هنود1.
http://www.omamh.com/site/pages/details.aspx?itemid=10754 -1
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ِسَيُر الّشهداِء القادة في حركة حماس 

322

على  بزيارته  أهله  من  ألحد  يسمح  مل  التحقيق  يف  األوىل  يوم   40 الـ  وخالل 
اإلطالق، وبعد عناء شديد وتدخالت من قبل شخصيات فلسطينية وأخرى من 

مجعيات حقوق اإلنسان مسح ألهله بالزيارة حتت احلراسة املشددة.

وكانت الزيارة اليت مسحت بها املخابرات الفلسطينية ملدة نصف ساعة وكانت 
جبانبهم  بالوقوف  فلسطيين  أمن  رجل  يقوم  حيث  احلراسة  حتت  باستمرار 
80 كيلومرت ألجل نصف  وأطفاله مسافة  أن تقطع عائلتة  بعد  تنتهي  حتى 
وقد كانت مطالب  لعامني.  السلطة  احلال يف سجون  وبقي على هذا  ساعة، 
من تدخلوا لدى السلطة الفلسطينية هي نقله إىل سجن اخلليل فقط لرفع 
املعاناة عن أطفاله وزوجته أثناء الزيارة. وبعد مدة طويلة وضع أبو أمين حتت 
اإلقامة اجلربية حتى اندلع انتفاضة األقصى حيث طورد من قوات الحتالل 
الصهيونية استنادا إىل التهم اليت وجهت إليه يف سجون السلطة وظل على هذا 

احلال حتى اغتياله.

وقد كتب الشهيد عن جتربته يف سجون سلطة فتح حيث وعد رئيس السجن 
مكاتب  إىل  وصولي  »وفور  كتبه  ومما  معه  جرى  ما  كل  ويوثق  سيخرج  أنه 
وفورًا  هناك  الغرف.  إحدى  إىل  وُأدخلت  السيارة  من  نزلت  أرحيا  يف  املخابرات 
املخابرات  خملفات  من  ثخني  قماش  من  الرأس  يف  يوضع  كيسًا  أحضروا 

اإلسرائيلية«.

سألت العسكري وهل بقيت هذه األكياس حتى اليوم فانهال علّي ضربا وشتمًا 
وكفرًا وقادني والكيس على رأسي إىل غرفة مدير التحقيق وكانت هذه اجلولة 
األوىل، حتدثت معه عن الستقبال األول وكذلك يف غرفة استالم األمانات 

حيث ساءت األحوال وزاد الضرب. 
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يوما،  عشر  ثالثة  مدة  احلالة  هذه  على  ومكثت  رأسي،  يفارق  ل  الكيس  كان 
وكان ذاك الشهر )كانون ثاني والرابع عشر من رمضان( وبقيت كذلك حتى 
عيد الفطر والغريب أنين حرمت من كل شيء حتى من الفرشة والغطاء طيلة 
هذه الفرتة من الربد القارس حتى الفروة اليت كنت ألبسها أخذوها حيث أنين 
كانت  الفراش  اطلب  كنت  وحينما  األرض،  يغطي  والثلج  بييت  من  خرجت 

الشتائم هي اجلواب، لدرجة أننا ترمحنا على أيام زمن الحتالل اإلسرائيلي.

أربعة شهور ونصف كان التحقيق فيها عبارة عن جو من الرعب والرهبة حيث 
إنين خالل هذه املدة مل يسمح لي بالختالط باملساجني أو حتى الكالم مع أي 

منهم، وحتت احلراسة املشددة.

جوالت التحقيق

يتحدث الشهيد عن جتربة العتقال فيقول: »كانت هذه اجلولت يف الشهر 
األول، كل يوم ثالث جولت وأحيانا جولتان، وكانت غالب اجلولت يف ساعات 

آخر الليل إىل قبيل الفجر، وكان غالبها يف شهر رمضان الفضيل.

ولكن  والشتائم،  الضرب  حيث  احملقق  غرفة  يف  والتعذيب  املضايقات  كانت   
اليوم باللغة العربية الفصحى وليس بالعربية املكسرة كما تعودت يف سجون 
ومن  اإلسرائيلية،  السجون  من  مُجعت  كثرية  التعذيب  وأساليب  الحتالل، 
الذين تعلموا التحقيق يف الدول العربية، لكن اليوم ضد أبناء شعبهم وأمتهم، 
وأيضًا نتف اللحية وهو فن من الفنون اجلديدة والتهديد حبلقها مستشهدين 
بأمساء كثريين من املشايخ والرموز، ومما ل أصدقه سلوك رجال أمن السلطة 
حيث كانوا يفطرون يف نهار رمضان ويدخنون واألعجب اجلرأة  بشتم الذات 

اإلهلية  وسب الدين. 

الشهيد عبد اهلل القواسمي
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وبعد أربعة أشهر ونصف من املعاناة والتعذيب، بعث األهل إىل مجيع منظمات 
حقوق اإلنسان مذكرات للتدخل يف قضييت ووضع حد هلذه العتداءات، فقال 
كل  ولدينا  مراقبة  دون  نشاء  ما  نعمل  الذي  اجلهاز  حنن  إننا  احملققون  لي 
الصالحيات حتى املوت، وحياة الشخص وموته مثل شرب فنجان القهوة وكل 
حقوق اإلنسان واملنظمات اإلنسانية ل اعتبار هلا عندنا، فنحن حنقق بال حدود 
واآللم،  املعاناة  رغم  املدة   نهاية  وفعال مل يستجيبوا ألحد حتى  ول ضوابط، 

ومالنا إل اهلل وهو الشهيد«.

سيرة مكتوبة بالعرق ودماء األعداء 
العمليات  كافة  وراء  بالوقوف  القوامسي  اهلل  عبد  الحتالل  سلطات  اتهمت 
باخلليل  القسام  كتائب  كوادر  من  جماهدون  نفذها  اليت  الستشهادية 
ومعظمها جنحت يف تكبيد الحتالل خسائر مادية وبشرية ووصفه الحتالل 

بأنه مصنع إلنتاج قنابل موقوتة.

وقد وضعت املخابرات الصهيونية كافة إمكانياتها إللقاء القبض على الشهيد، 
وهذه بعض العمليات اليت نسَب للقوامسي التخطيط هلا وقد جنح معظمها 

جناحا باهًرا: 
مدينة  يف  صهيونية  حافلة  داخل  نفسه  يفجر  استشهادي   :2002/11/21   

القدس، ويقتل 11 صهيونيا ويصيب 46 جبروح.
  2002/12/12: مقتل جندي وجمندة صهيونية يف البلدة القدمية يف اخلليل 
جنح  اهلجوم  منفذ  وأن  العملية،  عن  مسؤوليتها  تعلن  القسام  وكتائب 

بالنسحاب من املكان.
ويقتحمان  استشهادية  عملية  ينفذان  قساميان  استشهاديان   :2003/1/17   
أربعة  وإصابة  متطرف  مغتصب  قتل  من  ويتمكنان  »خارصينا«  مغتصبة 

آخرين قبل أن يستشهدا.



325

  2003/1/23: مقتل ثالثة جنود صهاينة بالقرب من بلدة يطا وكتائب القسام 
تعلن مسؤوليتها عن العملية ومنفذو اهلجوم رجعوا إىل قواعدهم بسالم.

  2003/3/5: مقتل 16 صهيونًيا يف عملية استشهادية تنفذها كتائب القسام 
يف انفجار حافلة يف شارع موريا يف القدس.

اقتحام  عملية  خالل  جبروح   4 وإصابة  مغتصبني  ثالثة  مقتل   :2003/3/7   
مستوطنة نفذها جماهدان قساميان. 

على  املقامة  »نغهوت«  مغتصبة  يقتحمان  قساميان  جماهدان   :2003/3/7   
الدخول  قبل  تقتلهما  الحتالل  وقوات  اخلليل  جنوب  )يطا(  قرية  أطراف 

للمغتصبة.

  2003/3/10: استشهادي قسامي يهاجم عدًدا من جنود الحتالل بالقرب من 
املسجد اإلبراهيمي ويقتل أحدهم وجيرح أربعة آخرين.

  2003/4/5: جماهد قسامي يقتحم مغتصبة كريات أربع املقامة على قرية 
)بين نعيم(، ولكن قوات الحتالل متكنت من اكتشافه، واستشهد يف اشتباك 

مسلح داخل املغتصبة.

  2003/5/17: جماهد قسامي ينفذ هجوما استشهادًيا ويقتل مغتصب ويصيب 
أربعة جبروح.

بالقرب من  القدس  استشهاديان يفجران نفسيهما يف مدينة   :2003/5/18   
التلة الفرنسية ويقتالن 6 صهاينة ويصيبان العشرات جبروح.

  2003/6/8: مقتل جندي صهيوني وإصابة آخر جبروح يف عملية استشهادية 
نفذها الستشهاديان وليد اعبيدو وعالء الدين الفاخوري.

الشهيد عبد اهلل القواسمي
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عملية  يف  جبروح   100 وإصابة  صهيونًيا  جندًيا   17 مقتل   :2003/6/11   
استشهادية نفذتها كتائب القسام، وقد جاءت هذه العملية بعد وقت قصري 

من حماولة صهيونية فاشلة لغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي.

وقالت مصادر يف األجهزة األمنية الصهيونية إن القوامسي كان مسؤوًل عن 
عمليات أوقعت عشرات الصهاينة بني قتلى وجرحى، خالل السنة األخرية من 

استشهاده.

مسك الختام: الشهادة 

أول قربان  البداية بضع قطرات من قابيل وهابيل، سفك الظلم فيها  كانت 
بشري، ثم تسرب الدم من بعدها على طول اخلطوات البشرية، يف فلسطني ترى 
فلسطني  يف  عبادة  مثة  األنني،  بهم  يطوف  الفداء،  قرابني  بني  تسعى  الرجال 
املالئكة،  ترابط  هناك  املعتكفني،  وركعات  القديسني  تسابيح  كل  جتاوزت 
حتمل الصحائف املثقلة بالدم املسكوب، لتستقر بها يف عليني، وترتفع أمساء 

من وقفوا يف وجه الظلم وقدموا األرواح هلل وقبلوا البيع.

فيهم  يلمح  كان  إذ  كثريا،  الشهداء  حيب  القوامسي  الشهيد  القائد  كان   
حتدث  لطاملا  بالشهداء  تعلقه  ولكثرة  بهم  التعلق  شديد  كان  اجلنة،  عوامل 
ألبنائه عنهم وعن قصصهم، بل إنه يف كثري من األحيان كان يصحبهم لزيارة 
بأخذهم  يقوم  ثم  فالن  للشهيد  اشتقنا  اليوم  ألطفاله  ويقول  الشهداء  قبور 
لزيارة قربه، ومل ميض يوم دون أن يتكلم فيه عن الشهداء، ودائما يتحدث عن 
اجلنة، وعندما رزق بابنته الكربى قال هلا: »اهلل أعلم، هل ستكربين وتشاهدين 

والدك أم ل«؟1.

http://www.omamh.com/site/pages/details.aspx?itemid=10754 -1
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كان يف عمر الشهيد بقية لذا كانت ُتعمى عنه األبصار إذ يروي أحد األشخاص 
اخلليل  مدينة  إىل  األيام يف طريقه  إحد  أنه كان يف  أمين   أبا  يعرفون  ممن 
الحتالل  جنود  قام  حيث  حلحول  النصبة  طريق  عرب  2003/6/16م،  بتاريخ 
بعمل كمني للمجاهد عبد اهلل القوامسي أثناء انتقاله من مدينة اخلليل إىل 
بلدة سعري ول أحد يعرف وجهته ويضيف هذا الشخص أنه شاهد الشهيد أبا 
أمين حيمل حقيبتني وكان يسري بني كروم العنب ول تفصله عن أفراد القوة 
الصهيونية سوى خطوات قليلة جدا ومل يشاهده اجلنود الذين انتشروا بكثافة 

يف املكان وقد اختفى أبو أمين علما بأنه كان يسري بهدوء وطمأنينة ويضيف يف 
البداية مل أمتكن من التعرف عليه وبعد فرتة قصرية من الزمن شاهدناه على 
مسافة أقل من مائة مرت ميشي مبتعدا ومل تتمكن القوة من مشاهدته وكان 

اهلل قد محاه1.

بعد ذلك وضعت املخابرات الصهيونية كافة إمكانياتها إللقاء القبض على 
الشهيد ومنها حتليق الطريان الصهيوني طوال األسبوع األخري يف مساء مدينة 

اخلليل والقرى واحملافظات التابعة هلا.

بتاريخ 2003/6/21م وفى متام الساعة 9:20 مساءًا بتوقيت فلسطني حضرت 
قوة صهيونية خاصة تطلق على نفسها اسم )وحدة ميام( كانت متخفية يف 
ثالث سيارات عربية إىل مسجد األنصار الذي يقع يف شارع وادي التفاح وسط 
النار  أطلقت  اخلاصة  القوة  فإن  عيان  شهود  روايات  وحبسب  اخلليل  مدينة 
باجتاه السيارة اليت كان يستقلها القوامسي بالقرب من املسجد بعد خروجه 
من صالة العشاء، وأفاد الشهود أن القوامسي أصيب جبروح ومن ثم قام أفراد 

القوة بإطالق النار عليه بعد التعرف على هويته.

http://www.radio-dream.net/vb/archive/index.php/t-3349.html -1

الشهيد عبد اهلل القواسمي



ِسَيُر الّشهداِء القادة في حركة حماس 

328

تضاربت األنباء يف البداية حيث ُأعلن أن الشهيد مت اعتقاله ومل يستشهد إل أن 
شهود العيان شاهدوا جثة الشهيد وهي ملقاة على قارعة الطريق بعد أن مت سحبها 
وفحصها جبهاز  يتحكم به عن، وبعد عملية التصفية قامت قوات صهيونية كبرية 
باحلضور إىل منطقة املسجد وحاصروا العشرات من املصلني حبجة البحث عن 

املطلوب أمحد بدر الذي ادعت سلطات الحتالل أنه كان برفقته.

يف فلسطني يعبث اليهود باحلياة، يعبثون حتى خبصوصية الشهداء، يبعثرونهم 
أمواتا، ويسرقون ما تبقى هلم من هدأة املوت.

أطرافهم  تتجمد  واعوانهم،  الحتالل  سجون  يف  األسرى  يعذب  فلسطني  يف 
اجلماهري  بقيت  احلناجر،  تصرخ  مل  العربية،  الشوارع  تنتفض  مل  ويذبلون، 

ساكنة متماسكة، وهاجت ذات مرة ثم تناست !!!

فما زالت القطرات املسكوبة من دماء الشهداء يف فلسطني تتساقط، حيث تصبح 
القطرات شالًل تشهد له، وحده كان حيمل املعول يف وجه يهود ! 

يتلفت الشهيد يبحث عنا فريانا نهرول يف اجتاه آخر، ترتفع أرواح الشهداء مثل 
الرايات النبوية كي تعيدنا إىل قبلتنا، فأرواح الشهداء هي البوصلة!

وحني مسعت والدة الشهيد )أم شفيق( اخلرب قالت: »بأن عبد اهلل كان طول 
عمره مرضي، وأنا أطلب له الرضا، وعندما مسعت خبرب استشهاده تعاملُت مع 
األمر على أنين أم وكيف يكون شعور األمهات، لكن واحلمد اهلل مل أفعل إل ما 
يرضي اهلل، لقد كنت أتأمل أن ينجو عبد اهلل، ومل أتوقع له الشهادة، خاصة 
أن خالد بن الوليد خاض حروبا كثرية، ولكنه مات وهو على الفراش، ولكننا 
اهلل،}ِإنَّ  اختاره  فيما  دائما  واخلرية  باآلخرة  الدنيا  باع  اهلل  عبد  إن  نقول 
هِ  يُقَاتِلُونَ فِي سَِبيِل اللَّ  ۚ لَهُمُ الْجَنََّة  هَ اشْتَرَٰى مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ أَنُفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم ِبأَنَّ  اللَّ
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جِنيِل وَالقرآنۚ  وَمَنْ أَوْفَٰى ِبعَهْدِهِ  وْرَاةِ وَاْلِ فَيَْقتُلُونَ وَيُْقتَلُونَۖ  وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّ

ٰلِكَ هُوَ الْفَوُْز الْعَظِيمُ{ ]التوبة: 111[. هِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا ِببَيْعُِكمُ الَّذِي بَايَعْتُم ِبهِ ۚ وََذ مِنَ اللَّ

تقبل اهلل الشهداء يف عليني وجعلنا على خطاهم سائرين
غري مبدلني ول مغريين.

الشهيد عبد اهلل القواسمي
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سيرة الشهيد القائد

إسماعيل أبو شنب
1950م - 2003م

مقبـواًل  الداعيـة  يكـون  كـي 
فـي مجتمعـه، فإنـه يجـب أن 
أسـرته  داخـل  مقبـواًل  يكـون 
أواًل، فـإن كان عاقـًا لوالديـه أو 
مشـاغبًا فـي أسـرته، فال يصلح 
أن يكـون قائـدًا فـي المجتمـع.
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يف  اجلذرية  والتحولت  الكربى  النقاط  ترتسم  ل 
سريعة،  قفزة  أو  زمنية  هنيهة  عرب  الشعوب  تاريخ 
فذلك خارج سنن الكون وقوانني النمو، إذ تستغرق 
صناعة املنعطفات يف اخلارطة البشرية زمنا وجهودًا 
جبارة ومناذج إنسانية حتملت ضريبة التغيري فكان 
بشأن  الكريم  القرآن  بأمة كما ذكر  الرجل منهم 
أُمًَّة{       كَانَ  ِإبْرَاهِيمَ  السالم-}ِإنَّ  -عليه  ابراهيم 
الشروط  هذه  املسرية  يف  جتتمع  وحني   ،]120 ]النحل: 

فمن احملال أن خيلف اهلل سنته أو مينع وعده. 

الكربى  املعجزات  »إن  نيب:  بن  مالك  قال  وكما 
اليت  الدافعة«  باألفكار  دائما  مرتبطة  التاريخ  يف 
لكتابة  حياتهم  نذروا  ممن  صفوة  لواءها  حيمل 
حقهم  هؤلء  البسيطة،  وجه  على  احلقيقة  سطور 
يف  اإلنساني  للمشهد  التاريخ  عناوين  يف  يظلوا  أن 
حيفظ  أن  حقهم  هؤلء  للحق،  املنحازة  إجنازاته 
وقُع أقدامهم يف سجل الذاكرة وأن ُترصد أفعاهلم 
وجتمع ألن شالل التغيري مل يكن له أن ينبثق دون 
اليت  اجلبارة  اجلهود  من  املتتالية  القطرات  تلك 
ُحفرت بصمت املخلصني حتى بلغنا حلظة النتصار 

اجمليدة يف كل مشاهدنا التارخيية.

اجلهاد  ومؤسسي  املقاومة  جلنود  التوثيق  فإن  لذا 
يف فلسطني هو حق جيب الوفاء به لصاحل األجيال 
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اليت من حقها أن تسمع القصة مكتملة دون تشويه 
ول نقصان ول زيف ول بهتان.

الذين  أحد  هو  شنب  أبو  إمساعيل  الشهيد  القائد 
كل  يف  وتعكسها  صورته  مع  الكون  مرايا  تتجاوب 
أصبح  الذين  أحد  هو  احلق،   إلرساء  جياهد  وجه  
املشتاقة لنشيد  بها احلناجر  أنشودة ترتمن  صوتهم 
احلرية، إذ كل اللحظات الرهيبة تتشابه يف تاريخ 
تكسر  أيد  هناك  كانت  زمن  كل  ففي  البشرية،  
من  بها  وتبصر  املختار  عمر  نظارة  حتمل  املشانق، 
جديد، تبين النواعري وتغسل عنها دماء املظلومني،  
منه خطوات  فتخلق  ياسني  تستلهم كرسي أمحد 
يتغول  بقعة  تتشابه يف كل  اآلتي،  مشاهد  الزمن 
السوداء، لذا ستظل  إل قامته  ُيرى  الظلم ول  فيها 
القادة،   الشهداء  كلمات  تستصرخ  اجلماهري 
وستظل كلماتهم متتد يف مسع الكون ويف ماضينا 
وحاضرنا وغدنا، سيظل الشهداء أحياء يف نضالتهم 
يهدونها للسائرين حكاية وقصة و نشيدا يسمعونها 
منها  ويقتاتون  النوم  قبل  ولصغارهم،  ألرواحهم،  
حقا  كان  هلذا  اليوم،   بعد  الفناء  يعرف  ل  لبقاء 

علينا كتابة مسرية هؤلء الشهداء.

الشهيد إسماعيل أبو شنب
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أواًل: تاريخ البدايات  

ولد املهندس إمساعيل حسن حممد أبو شنب »أبو حسن« يف خميم النصريات 
لالجئني وسط قطاع غزة عام 1950م، وذلك بعد عامني من هجرة عائلته من 

قرية »اجلّية« من قضاء اجملدل عسقالن، 

ُهّجروا  الذي  أبناء فلسطني  األعظم من  السواد  نشأة  أبو شنب  نشأ إمساعيل 
من ديارهم يف نكبة عام 1948م، فاملخيم هو عاملهم، والفقر هو القاسم املشرتك 
القرآن  أميًا ولكنه كان يستطيع قراءة  الذي جيمعهم. وكان والده »حسن« 
الكريم. وكان حريصًا على تعليم أبنائه وخاصة القرآن الكريم، فما إن فتحت 
وهو  بإشراك إمساعيل  أبوابها حتى سارع  الكريم  القرآن  تعليم  بعض مراكز 

طفل صغري فيها.
كان والده جادًا جمدًا يف السعي على عياله، لكن الوالد وافته املنية واألطفال 
املدرسة  يف  يزال  ما  كان  والذي  إمساعيل،  كان  أكربهم  صغارًا  يزالون  ل 
عائلة  تنتقل  أن  رأوا  الذين  األقارب،  بعض  العائلة  رعاية  وتوىل  البتدائية، 
إمساعيل إىل خميم الشاطئ لالجئني غرب مدينة غزة، حيث يقطن العديد من 

أقاربهم هناك.  

هذه حكاية تتشابه يف تفاصيلها وفصوهلا وجمرياتها مع حكايات كثرية مرت 
بها أسر الالجئني املنكوبني، ولو كان لألحداث قدرة على ردم الطاقات أو إنهاك 
القدرات لفعلت تلك األحداث فعلتها يف اجملتمع الفلسطيين، ولنالت منه يف 
صميم بنيته الداخلية،  ولكن هذا قدر اهلل يف األرض والشعب الفلسطيين يعد 
منوذجا جبارًا على قدرة اإلنسان على جتاوز األمل باملصابرة والسعي قدمًا حنو 
الفكرة اليت يؤمن بها. ولقد آمن هذا الشعب بأن على األرض ما يستحق احلياة،  
وعلى الرغم من البقعة السوداء اليت كان امسها خميم، كان خليط األمل يف 

نفوسهم قوة هائلة.
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كانوا حيلمون على الرغم من كل ثيابهم املثقلة باألوجاع وبقع التعب ورائحة 
الشمس  وكانت  للشمس،  شروق  كل  مع  يغسلها  األمل  كان  إذ  التهجري، 
تزينه مالمح فلسطني، وميتد يف كل عواملها شفافا  أبيض  فرح  ثوب  حتيلها 

أنيقا، تلتمع فيه حقائق الصمود، وتزينه قوة اليقني بزمن النصر.  

ألجل ذلك ظلت املخيمات مثل وقود، أو مثل حطب يشتعل، ومل تقبل يوما أن 
تكون انكسارا ول سطرا يف اهلامش املنسي!

ثانيًا: الفترة التكوينية 

كانت فرتة مكث الطفل إمساعيل مع أبيه قصرية لكنها تركت فيه أثرا بالغًا يف 
تكوين شخصيته والتزامه الديين حيث كان والده يشجعه على ارتياد املسجد 
واحملافظة على الصالة واللتزام مبراكز حتفيظ القرآن فما أن بلغ الصغري 

السادسة حتى أمت حفظ نصف القرآن.

قضى إمساعيل أبو شنب معظم دراسته البتدائية يف مدرسة وكالة الغوث يف 
النصريات، وبعد أن أكمل املرحلة اإلعدادية من دراسته يف مدرسة غزة اجلديدة 
الثانوية،  فلسطني  مدرسة  إىل  انتقل  1965م،  عام  يف  الغوث  لوكالة  التابعة 

وكان دائمًا من الطالب املتفّوقني يف صفه.

 تأّثر الشاب بالشيخ أمحد ياسني مؤسس حركة »محاس« منذ كان صغريًا، 
حيث كان يسكن يف نفس خميم الشاطئ الذي يقطن فيه الشيخ ياسني آنذاك 
حيث كان األخري ورغم إعاقته اجلسدية دائب احلركة والنشاط وكان له تأثري 
واضح وكبري يف احلياة الجتماعية والثقافية للمخيم، ويف نهاية الستينيات 
تعّرف على العمل اإلسالمي من خالل الشيخ ياسني، وُتؤكد زوجته أن عالقته 

بالشيخ ياسني بدأت يف سن الرابعة عشر.

الشهيد إسماعيل أبو شنب
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يضيء  من  ألنه  كالقمر،  الفلسطيين  الشعب  تاريخ  يف  ياسني  أمحد  كان 
السماء رغم انطفاء النجوم وعتمة الليل، كانت يده املشلولة تكتب آثارا سيمتد 
صداها بعيدا يف مشهد التاريخ، وعلى ضفاف اجلنة فقد أقام للجهاد صروحا 
من الرجال واملؤسسات إذ يندر أن جتد قائدًا أو شهيدًا مل يتتلمذ على يد الشيخ 

أمحد ياسني -رمحه اهلل-.

ثالثًا: مرحلة التهيئة واإلعداد 

وضعت حرب عام 1967م أوزارها يوم أنهى إمساعيل الصف الثاني الثانوي، ويف 
أول أعوام الحتالل تقّدم إمساعيل مع من تقّدم من الطالب لمتحان الثانوية 
العامة وذلك يف صيف عام 1967م، وحصل على شهادة الثانوية العامة، واليت 
مل تعرِتف بها أّي من الدول العربية يف ذلك الوقت فالتحق مبعهد املعلمني برام 
اهلل ليدرس اللغة اإلجنليزية ومدة الدراسة يف هذا املعهد سنتان، حيث يتخّرج 
الطالب ويصبح مؤهاًل ليكون معلمًا يف مدارس الوكالة، لكن يف عام 1969م 
جرت ترتيبات مع احلكومة املصرية، عن طريق منظمة اليونسكو واللجنة الدولية 
للصليب األمحر إلجراء امتحانات الثانوية العامة يف قطاع غزة بإشراف وزارة 
الرتبية والتعليم املصرية حتى مُيكن لطالب القطاع أن حيصلوا على شهادات 
العليا،  دراستهم  إكمال  من  يتمّكنوا  كي  عربية،  جهة  من  وموقعة  مصدقة 
حينها تقّدم أبو شنب إىل هذا المتحان إىل جانب دراسته مبعهد املعلمني وجنح 
القبول للجامعات املصرية ومت قبوله فعاًل،  فيه ثم تقّدم بطلب ملكتب تنسيق 
مما دفعه إىل ترك الدراسة يف املعهد رغم أنه مل يبَق على خترجه منه إل أشهر 

معدودات، فقد كان طموحًا أكثر مما ميكن أن تقّدمه له الدراسة يف املعهد.

الفرتة  تلك  ويف  مصر،  إىل  القطاع  طالب  وصل  1970م،  عام  شباط  شهر  يف 
كان من الصعب على الكثري منهم النتظام يف الدراسة، وقد مضى ثلثا العام 
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الدراسي وأمامهم تقف مشكالت يف التأقلم مع ظروف احلياة املصرية يف املدن 
واليت خيتلف جّوها كثريًا عن أجواء املخيمات الفلسطينية يف ذلك الوقت.

يستثمر  وأن  الثالثة،  للمرة  العامة  الثانوية  لمتحان  يتقّدم  أن  شنب  أبو  قّرر 
األشهر القليلة الباقية يف الدراسة عّله حيصل فرصة أفضل متّكنه من دخول 
الفين،  العالي  املعهد  يف  قبل  فقد  أخريًا،  ذلك  له  مت  وفعاًل  اهلندسة،  كلية 
وانتقل يف السنة التالية إىل املعهد العالي الفين باملنصورة والذي حتّول فيما 
عام  املنصورة  جبامعة  اهلندسة  كلية  من  وختّرج  املنصورة،  جامعة  إىل  بعد 

1975م، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وكان األول على دفعته1.

كان أبو احلسن -رمحه اهلل- إسالمًيا خمضرمًا، عرف حركة اإلخوان املسلمني 
منذ أن كان طالبًا يف الثانوية العامة مبعسكر الشاطئ بغزة، وقد مسحت له 
سنوات الدراسة يف مجهورية مصر العربية أن يلتقي بقيادات تارخيية وكوادر 
نضالية من حركة اإلخوان املسلمني هناك، تأّثر وهو يف املرحلة اإلعدادية كثريًا 
بتوّجهات ورعاية األستاذ محاد احلسنات أحد الدعاة يف منطقة النصريات وهو 

من قادة حركة محاس.

رابعًا: الزمن المبارك 

عرض أحد األساتذة يف اجلامعة على املهندس إمساعيل أبو شنب أن يتم تعيينه 
»معيدًا« يف الكلية لكنه فّضل أن يعود إىل قطاع غزة ليعمل هناك، وفعاًل عاد 
واشتغل مهندسًا للمشاريع يف بلدية غزة ملدة مخس سنوات، عرفه خالهلا زمالؤه، 
ومن اختلط معه، مهندسًا متميزًا سواء يف الناحية األخالقية أو املهنية ويشهد 

بذلك الكثري ممن عرفه.

https://ar.wikipedia.org/wiki -1

الشهيد إسماعيل أبو شنب
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هي  اإلنسان  )قيمة  قال:  حني  حممود  مصطفى  اإلسالمي  املفكر  صدق  لقد 
أعمارنا  وعاء  يف  يضع  من  حنن  إذ  وموته(،  ميالده  بني  احلياة  إىل  يضيفه  ما 
اختياراتنا وسعينا وحنن من يكتب معزوفة حياتنا بلحننا الشخصي وحنن من 
جنعل النهاية مدهشة رغم كل السياق القاسي، وهذا ما اختاره الشهيد يوم قرر 

أن يظل يف فلسطني وأن يعود إىل فلسطني وأن يلقى اهلل يف فلسطني!

يف تلك الفرتة اعتزمت جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن تفتح فيها كلية 
دراستهم  لستكمال  للمهندسني،  دراسية  بعثات  توفري  عن  فأعلنت  اهلندسة، 
بطلب  شنب  أبو  وتقّدم  اهلندسة،  كلية  يف  مدرسني  ويعملوا  ليعودوا  العليا 
لالبتعاث للدراسة ومت اختياره هلذا الغرض فاستقال من عمله يف بلدية غزة 
املاجستري يف  درجة  على  األمريكية حيث حصل  املتحدة  الوليات  إىل  وسافر 

هندسة اإلنشاءات من جامعة كولورادو عام 1982م.

إكمال  فرصة  له  سنحت  ثم  فيها،  ليدّرس  النجاح  جامعة  إىل  شنب  أبو  عاد 
1983م، حيث  عام  األمريكية  املتحدة  الوليات  إىل  أخرى، فرجع  دراسته مرة 
النجاح استدعته  ولكن جامعة  الدكتوراه،  الدراسة للحصول على شهادة  بدأ 
إىل  وعاد  دراسته  فقطع  اجلامعة،  يف  للتدريس  وألمثاله  له  املاسة  حلاجتها 
 – 1983م  عام  يف  املدنية  اهلندسة  قسم  رئيس  بأعمال  قائمًا  وعنّي  اجلامعة 
اشتعال  مع  الحتالل  أغلقتها سلطات  اجلامعة حتى  يدرس يف  وظّل  1984م، 

النتفاضة أواخر عام 1987م.

بالوعد  ومؤمنا  قابضا على حلمه  الكبري  املهندس  السنوات كان  تلك  طوال 
ويردد  قمح،  سنابل  فتمطر  بسعيه  األماني  يلمس  الغيب،  طيات  يف  املخبوء 
وَدع  وقبضتيك،  ركبتيك،  بني  الروح  على  اقبض  هويت،  »وإن  خطواته،  يف 

أحالمك ُتصارع النصل، مهزومًا هو النصل، ووحدها األحالم تنتصر…« !
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 كان القائد إمساعيل أبو شنب وكل الذين تفانوا للحق ذاك احللم، أو عتبات 
صناعة حلم النتصار!

مالمح القيادة

 أواًل: اإلخالص الصادق 

كان الشهيد إمساعيل )أبو احلسن( مييل يف معظم نشاطاته لتجنب األضواء، 
إدارة اجلمعية اإلسالمية،  الناس عنه هو نشاطه يف  أبرز ما يعرفه  فيما كان 
ونشاطه الدعوي اهلادئ يف املسجد الشمالي )مسجد أمحد ياسني(، باإلضافة 
إىل كونه مهندسًا ناجحًا يسهل التعامل معه والثقة به، بينما ظلت مهاراته 
احلركية وقدراته يف التخطيط وقيادة العمل اإلسالمي بعيدة عن أعني سلطات 

الحتالل.

لكأن الشهداء يتقامسون يف مالحمهم وجتمعهم رغبة اخلفاء أو حب اخلبيئة 
وذاك أمر ل يطيقه إل الصادقون الذين يكتمون حسناتهم كما يكتم أحدنا 
سيئاته، ورحم اهلل الزاهد الورع بشر بن احلارث الذي قال: )ل جيد حالوَة اآلخرة 
بعد:  من  احملاسيب  احلارث  قاهلا  وقد  الناس(،  يعرفه  أن  الدنيا  يف  حيب  رجل 
»الصادق هو الذي ل يبالي لو خرج كل قدر له يف قلوب اخللق من أجل صالح 
قلبه، والصادق هو الذي ل حيب اطالع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله«.

ثانيًا: األخالق الراقية

عظيمة  إنسانية  خبصال  شنب«  أبو  »إمساعيل  املهندس  الشيخ  القائد  متتع 
وصفات أخالقية جليلة فعرف عنه مساحته وطيبة قلبه واشتهر جبوده وكرمه 
فكان غوثا للملهوف وعونا للمحتاج وسندا ملن ل سند له، واتسم طوال حياته 
مبحبته للناس واقرتابه منهم واجتهاده يف حل مشاكلهم ومعايشة أفراحهم 
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اجلزيل  العطاء  يف  سباقا  فكان  عليه  اهلل  أنعم  مبا  أبدا  يبخل  ومل  وأتراحهم 
ومبادرا بتقديم العون الوفري حتى أصبحت أصالة طبعه وسخاء جوده تتناقلها 

األلسن ويدركها القاصي والداني. 
وقد صدح الشهيد بتلك املعاني يف أقواله حيث ذكر أنه )كي يكون الداعية 
مقبوًل فى جمتمعه، فإنه جيب أن يكون مقبوًل داخل أسرته، فإن كان عاقًا 

لوالديه أو مشاغبًا، فال يصلح أن يكون قائدًا يف اجملتمع(.

ذكر أحد املراسلني العاملني يف طاقم شبكة )CNN(، أن املهندس إمساعيل أبو 
شنب كان مقصد الصحفيني األجانب، وكانوا جيدون عنده الراحة والبتسامة 
وحسن اخلطاب، وكان هو الشخص الذي يفضلون اللتقاء به، شهد له كل 

من عرفه باحلكمة ورجاحة العقل والرأي السديد.

ولقد امتد أثر هذا السلوك األخالقي الرفيع على العالقات يف شتى مستوياتها 
وبرز بوضوح يف النشاط السياسي فقد شهد له الدكتور أمحد يوسف بأنه كان 
صمام أمان على الساحة الفلسطينية، ملا يتمتع به من أخالقيات عالية ومهارات 
الفصائل  خمتلف  يف  لإلخوة  وصداقة  ملحوظ،  سياسي  ووعي  متميزة،  إدارية 
له  وكانت  الفلسطينية، 
عالية  ومكانة  حظوة  كذلك 
أمحد  الشهيد  الشيخ  لدى 
مؤسس  اهلل-  -رمحه  ياسني 
محاس واألب الروحي للحركة 
ورمبا  فلسطني،  يف  اإلسالمية 
العالقة  هذه  مرجعية  كانت 
بالشيخ أمحد ياسني  الوطيدة 
البدايات  سنوات  إىل  تعود 
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األوىل للعمل اإلسالمي يف قطاع غزة، حيث كان األخ إمساعيل يقيم يف نفس 
خميم الشاطئ الشمالي الذي يقيم فيه الشيخ أمحد، وقد عمال معًا لسنوات 
عديدة هناك، قبل أن ينتقل الشيخ أمحد إىل حي الصربا يف سكن قريب من 

مركز نشاطه باجملمع اإلسالمي.

يأسر  كان  الذي  الرفيع  واخللق  اجلم  األدب  صاحب  الشهيد  القائد  كان 
بأخالقه وحسن تعامله كل من تعامل معه أو يلتقي به، متواضع، دمث األخالق 

يتعامل مع أصغرهم كما يتعامل مع أكربهم.

ثالثًا: ُمَجّمعًا ال مفرقًا

التنظيمات  يف  الفاعلني  القادة  معظم  مع  قوية  صداقات  للشهيد  كان 
الفلسطينية وكان الكل جيمع أن وجود القائد أبي احلسن يف أي قضية كفيل 
الوطنية  بالوحدة  يؤمن  كان  فقد  والتوافق  للحل  طريقها  املشكلة  جتد  بأن 
فعاًل ل قوًل وكان على استعداد تام للتنازل إلخوانه يف الفصائل األخرى من 

أجل احلفاظ على اللحمة والتوحد.

ويسجل له تاريخ النضال الفلسطيين أنه لعب دورًا مهمًا خالل األحداث املؤسفة 
اليت وقعت بني التنظيمات الفلسطينية يف عام 1986م يف قطاع غزة حيث تداعت 
املؤسسات واهليئات األهلية يف القطاع لوأد الفتنة ومت اختيار املهندس إمساعيل 
اللجنة  أّدت  وقد  التجّمع  هذا  عن  املنبثقة  اإلصالح  جلنة  يف  عضوًا  شنب  أبو 

برئاسته دورًا طيبًا يف تصفية األجواء وتهدئة اخلواطر.

 يعترب الشهيد رمزًا من رموز الوحدة الفلسطينية القائمة على املساواة والحرتام 
واملصداقية والتطلع إىل اهلدف األكرب واملصري املشرتك، وكان مبنهجه من 
القالئل الذين مجعوا بني العمل السياسي والنقابي واألكادميي، وتفّوق يف هذه 

اجملالت بشكٍل ملفت للنظر.

الشهيد إسماعيل أبو شنب
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كان  إذ  العائلي  اخلريي  الجتماعي  اجملال  يف  البارز  حضوره  له  كان  كما 
أقرباؤه وجريانه يلجؤون إليه عند اخلالف والنزاع فيبذل جهده لنصحهم وحّل 
مشكالتهم والتوفيق بينهم، وكان جريانه وأهالي احلي الذي كان يسكن فيه 
»حي الشيخ رضوان مبدينة غزة« يعرفونه شخصًا مؤّديًا للواجب بل مبادرًا إليه، 
وكان أهل اخلري يف الضفة وغزة يلجؤون إىل مكتبه اهلندسي لعمل التصميمات 
اهلندسية وأخذ الستشارة لبناء املشاريع اخلريية واملساجد وغريها جمانًا ودون 

أن يتقاضى عليها أجرًا.

لقد كانت حياة الشهيد صدى ملعنى )إن الدين كله خلق. فمن زاد عليك يف 
ويكأنه يشد سرج خيله وميتطي اخللق احلسن  الدين(،  زاد عليك يف  اخللق 
بن  عمرو  فعن  القرب،  مرتبة  سلوكه  وطهارة  روحه  بندى  فيبلغ  لنبيه  شوقا 
ُشعيب عن أبيه عن جده، أنه مسع النيب ] يقول: »َأَل ُأْخرِبُُكْم ِبَأَحبُِّكْم ِإَليَّ , 
ِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة؟«، َفَسَكَت اْلَقْوُم ,»َفَأَعاَدَها َمرََّتنْيِ َأْو َثاَلًثا« ,  َوَأْقَرِبُكْم ِمينِّ جَمْ

َفَقاَل اْلَقْوُم: َنَعْم َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: »َأْحَسُنُكْم ُخُلًقا!«1.

رابعًا: الرؤية الثاقبة 

على  ومقدرة  واضح  وعمق  ثاقبة  ونظرة  مستقل  رأي  ذا  الشهيد  القائد  كان 
مبقتضيات  ودراية  وفهم  السياسي  التعاطي  يف  وحنكة  األوضاع  استشراف 
السياسة العربية والدولية. مل يكن نسخة مكررة من غريه من كبار القادة بل 
كان دائما صاحب رؤية جديدة وبعد خاص يف التعاطي مع احلدث وكان ذلك 
يسبب له أحيانا إساءة يف فهم مواقفه إل أن إبداعه يف التفكري كان نابعًا من 

إخالصه حلركته وعقليته الفذة.

1- مسند اإلمام أمحد بن حنبل-رقم احلديث 6735
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ومن املهم سرد بعض األقوال اليت تكشف عن هذا الوعي املتقدم للشهيد ومنها 
توصيفه للموقف من العملية السياسية احلالية إذ يقول: »موقفنا جيب أن تكون 
املقاومة مواجهة لالحتالل ول ميكن أن تسقط، وهي الطريق الوحيد ملواجهة 
الحتالل، ولو مل يكن هناك احتالل ملا كانت هناك مقاومة، وجيب أن تكون 
هناك صيغة إلخراج اجلميع من تعقيدات الوضع الداخلي، وحنن مستعدون إذا 
أوقف العدو عملياته ضد املدنيني الفلسطينيني أن ُنوِقف العمليات داخل اخلط 
األخضر، ولكن تبقى املقاومة مستمرة ضد الحتالل، وهذا موقف نتمسك به 
إذا وافق العدو الصهيوني على ذلك، وإذا رفضوا فاحلرب مفتوحة على كل 

اخليارات«1.

خامسًا: الفاعلية العالية

شارك الشهيد القائد قادة محاس يف أحلك الظروف، واستطاع يف تلك الفرتة 
تثبيت اسم حركة محاس يف احملافل العربية والدولية كأبرز القوى فاعلية يف 
حتريك انتفاضة الشعب الفلسطيين األوىل عام 1987م، ولقد ُعهد إليه قيادة 
احلركة يف قطاع غزة يف الفرتة من ابريل 1988م حتى اعتقاله مطلع يونيو 
عام 1989م، وعلى الرغم من قصر تلك الفرتة إل أنها كانت من أغنى الفرتات 

يف حياة حركة محاس وانتفاضة الشعب الفلسطيين األوىل.

منذ  قيادتها  يف  مميزًا  ودورًا  األوىل  النتفاضة  خالل  بصمات  للشهيد  كان 
الشرارة األوىل لشتعاهلا وظلت بصماته واضحة عليها، ومنذ اليوم األول الذي 
يف  غزة  قطاع  مبسؤولية  ياسني  أمحد  الشيخ  كّلفه  النتفاضة  فيه  اندلعت 
أبو شنب منذ  وقد عمل  ياسني،  للشيخ  نائبًا  النتفاضة وكان  أحداث  تفعيل 
بها محاس  تقوم  اليت  األحداث  متابعة كافة  على  النتفاضة  يف  األول  اليوم 

/http://hamas.ps/ar/martyr/459 -1
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وعمل على تقوية هذه الثورة من خالل عوامل كثرية وتطوير أساليبها حتى ل 
تقتصر على احلجر فحسب، أيضًا عمل على تنظيم األجهزة املتعددة للحركة 
اليت  الضربة  إطار  يف  اعتقل  حتى  اخلاص  بعمله  جهاز  كّل  وتفّرد  وترتيبها 
وجهتها املخابرات الصهيونية حلركة محاس وكان ذلك بتاريخ 1989/5/30م.

 لقد كانت حبق فرته حامسة يف ابتكار وسائل احملافظة على استمرارية وزخم 
اليت  والوسائل  التحديات  لتكافئ  عملها  أساليب  وتطوير  الشعبية  النتفاضة 
كان يلجأ إليها األعداء لوأد النتفاضة، حيث سعى فيها أبو احلسن إىل تطوير 
هيكليات وأطر عمل حركة محاس لتواكب ضمان استمرار النتفاضة، وعمل 
على إضافة أجهزة اإلعالم واألحداث إضافة إىل جهازي األمن والعسكري اللذين 
سبقا بداية النتفاضة. لقد آمن أبو احلسن بتوزيع األعمال واستغالل الطاقات 
وحرية احلركة واملبادرة مما كان له أكرب األثر على تطوير العمل وإضافة 

خربات جديدة1. 

لقد كان أبو احلسن مدرسة متميزة يف العمل اإلسالمي وجتربة غنية ومتعددة 
األوجه فكما أبدع داخل الوطن بشطريه متيز أيضا خارجها وخاصة يف الوليات 
املتحدة األمريكية، فقد أتاحت له األيام قدرا وافرا من اخلربات والتجارب اليت خرج 
خبالصتها وعطائها وعربها وتوجه بالقراءة الواسعة وحب العلم واملعرفة والسعي 

الدؤوب على األخذ من معني الكتب اليت كانت حتظى باهتمامه وعنايته2. 

يشهد له السيد إمساعيل هنية بالقول: »إن عملية تصفية القائد إمساعيل أبو 
شنب كانت قرارًا اسرتاتيجيًا، سعت إسرائيل من خالله إىل تغيري قواعد اللعبة، 
تنسج  كانت  اليت  التفاهمات  تلك  على  وحتى  اهلدنة،  على  املربم  والقضاء 

خيوطها مع قيادات يف السلطة الفلسطينية«3. 
http://aldalw.montadalhilal.com/t553-topic -1

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=664196 -2
/http://www.alwatanvoice.com -3
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العمل  مفاصل  ينتقي  العدو  كان  لقد 
العقليات  على  وجُيهز  اغتيالته  يف 
ويسعى  السفينة  إدارة  دفة  متتلك  اليت 
اجلهاد  غمرت  اليت  الطاقات  إلجهاض 

بفهمها وسعيها وحكمتها.

الشهيد  أن  نذكر  التارخيية  وللحقيقة 
القائد كان مؤمنا أشد اإلميان بأن لديه 
قوة مدخرة،  تلك اليت عرّب عنها مالك 
قومي  »إّن  عنها:  وقال  بالفاعلية  نيب  بن 
يف  دروس  إىل  حيتاجون  ما  أحوج  اليوم 
ُغيبت  أو  غابت  اليت  الفاعلية  الفاعلية،  

عن عقل وجسد املسلم،  وصرنا بعدها أحوج ما نكون إىل صناعة الرواحل،  إىل 
إىل  املؤثرة،   الفاعلية  ثقافة  تنشر  وأفكار  قناعات  استيالد  إىل  فاعلة،   مناذج 
قدوات ختلق يف ضمري اجليل فكرة  إن مل تكن بئرًا فكن دلوًا، أو مل تكن دلوًا فكن 
حباًل، أو مل تكن حباًل فكن َبَكرة على األقل،  ول تكن حجرًا يطرحه العابثون يف 

البئر ليسمعوا ضجة املاء فيه«!

سادسًا: الصبر المؤثر 

واحلركة(،   العمل  منطق  ولكن  الفكرة،  منطق  ليس  املسلم  ينقص  الذي  )إن 
تلك كلمة خالدة للمفكر اإلسالمي مالك بن نيب يكشف فيها عن اهلّوة بني 
التنظري وبني العمل وعن الفارق بني األفكار يف صمتها وبني تفعيلها لتصبح 
ّحية مثمرة،  ولقد كان القائد إمساعيل أبو شنب طاقة جّبارة متور مورا مل 
تكسره ظروف العتقال بل ضرب فيها أعظم األمثلة على استبسال وجهاد ل 
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مرحلة  إىل  انتقل  أنه  مدركًا  األوىل لعتقاله  اللحظة  منذ  إذ كان  يتوقف، 
جديدة يف العمل اجلهادي فهّيأ نفسه جيدا هلذه املرحلة  وبإدراك واع أن البداية 
ستكون صعبة جدًا وهو األمر الذي حدث فعاًل فقد أخضع للتحقيق من قبل 
املخابرات الصهيونية يف سجن الرملة وعّذب عذابًا قاسيًا ملدة ثالثة شهور وبعد 
هذه الفرتة من التعذيب مت نقله إىل زنازين العزل يف نفس السجن ظّل فيها 

مدة 17 شهرًا مل يَر النور.

ممثاًل  يصبح  أن  العزل  فرتة  انتهاء  وبعد  1990م،  عام  يف  الشهيد  استطاع   
للمعتقلني يف الرملة، وقد شّكل داخل املعتقل قيادة حركة محاس وذلك بعد 
انتقاله من سجن الرملة إىل سجن عسقالن، حيث أمضى بعد ذلك باقي مدة 
حمكوميته البالغة مثاني سنوات قاد خالل هذه الفرتة حركته بصورة رائعة، 
وإخوانه  خاض  حيث  شنب  أبي  مثل  قائدًا  األسرية  احلركة  تشهد  مل  حيث 
السجن  داخل  حياتهم  حتسني  على  بالغ  أثر  هلما  كان  إضرابني  املعتقلون 

وحّققوا من خالهلما إجنازات عظيمة وذلك يف عام 1992م، وعام 1995م.

قضى الشهيد مثانية سنوات كاملة يف سجون الحتالل بتهمة قيادة التنظيم 
الشيخ أمحد ياسني،  السياسي حلماس خالل النتفاضة األوىل عقب اعتقال 

وتعده بعض املصادر الرجل الثاني يف احلركة.

وجيدر بالذكر أن القاضي الصهيوني فرض على الشهيد غرامة مالية  قدرها 
4000 ألف دولر، أو إمضاء فرتة إضافية يف حال عدم دفعها، وملا أراد الشهيد دفع 

املبلغ رفض القاضي وقال: »ل نريد من هؤلء أمواًل، بل نريدهم يف السجن«، 
وكان حكم احملكمة بالسجن 5 سنوات وظل القاضي ميدد له حتى وصلت فرتة 

اعتقاله اىل 8 سنوات.  
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مسيرة في انجازات 

قيل »والشرف مراتب، فهناك رجل يصنع نفسه وهناك رجل يصنع أولده وهناك 
التاريخ وهو أشرف الشرفاء مجيعا«،  رجل يصنع اجملتمع وهناك رجل يصنع 
ومسرية الشهيد القائد إمساعيل أبو شنب تقدم الربهان أنه حاز قصب السبق يف 
مراتب الشرف، فقد ساهم يف إجناز العديد من األمور املهنية والجتماعية اليت 

كانت بدورها ختدم القضية الفلسطينية واملواطن الفلسطيين، ومن أهمها: 

  كان رئيسًا للمركز اإلسالمي، وإمامًا للمسجد يف مدينة »فورت كولينز« 
يف ولية كولورادو يف الوليات املتحدة األمريكية يف بداية الثمانينات أثناء 

دراسة املاجستري.

  شارك يف تأسيس نقابة املهندسني عام 1976م بهدف الرتقاء املهين والتطوير 
للكادر اهلندسي والتحسني من أدائه باإلضافة إىل احملافظة على حقوقهم.

1976م بهدف احلفاظ  بغزة عام  تأسيس اجلمعية اإلسالمية  املشاركة يف    
على الشباب الفلسطيين ثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا من الفساد الصهيوني 
الذي كان حياول بثه بني صفوف الشعب الفلسطيين فكان للشهيد يف هذه 
وحل  من  وإنقاذهم  الفلسطيين  الشباب  استقطاب  يف  رئيس  دور  اجلمعية 
رافدًا  اعترب  الذي  األمر  وهو  أخالقهم  تدّمري  هدفه  كان  الذي  الحتالل 
نشاطات  للجمعية  كان  حيث  املباركة  النتفاضة  اندلع  روافد  من  هامًا 

اجتماعية وثقافية رياضية.

  املشاركة يف تأسيس رابطة األندية الفلسطينية عام 1977م.

  املشاركة يف تأسيس كلية اجملتمع باجلامعة اإلسالمية بغزة عام 1998م.

  املشاركة يف تأسيس مركز أحباث املستقبل بغزة عام 2000م.

الشهيد إسماعيل أبو شنب
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  عضو جملس شورى اإلخوان واهليئة اإلدارية يف قطاع غزة يف نهاية السبعينات 
وبداية الثمانينات.

  شارك يف العديد من اللقاءات الوطنية يف فرتة السبعينات والثمانينات.
  شارك يف اجتماع جملس شورى األخوان مع آخرين ممثاًل عن قطاع غزة يف 

عام 1980م يف األردن ملناقشة املشاركة يف الكفاح املسلح يف فلسطني.
  قائد احلركة اإلسالمية يف جامعة النجاح بنابلس ما بني 1983-1987م. 

  شارك يف تأسيس حركة املقاومة اإلسالمية محاس وتوىل قيادتها يف 1988م 
حتى اعتقل يف مايو 1989م1.

التجربة النقابية 

يف جمال العمل النقابي يعترب أبو شنب رائدًا يف هذا اجملال فهو من مؤسسي 
يف  عضوًا  وكان  1976م،  عام  غزة  قطاع  يف  الفلسطينيني  املهندسني  مجعية 
جمللس  رئيسًا  انتخب  ثم  1980م  عام  وحتى  1976م  عام  من  إدارتها  جملس 
إدارتها ونقيبًا للمهندسني يف نفس العام، حيث ترك هذا املنصب لسفره للدراسة 
يف أمريكا، وبعد عودته من هناك مت انتخابه عضوًا لدورتني متتاليتني وجرى 
1997م، أعيد انتخابه رئيسًا  1989م، وبعد اإلفراج عنه يف عام  اعتقاله يف عام 

جمللس إدارة اجلمعية ونقيبًا للمهندسني.

وأثناء عمله يف التدريس يف جامعة النجاح كان له دور بارز يف توجيه احلركة 
الطالبية والنقابية يف اجلامعة لتكون يف موقع الريادة للمجتمع الفلسطيين 
يف مواجهة احملتلني، وبعد عام من إغالق اجلامعة مع بداية النتفاضة استقال 
1988م، وعمل مهندسًا يف وكالة الغوث حيث مارس عمله  منها يف أواخر عام 

النقابي هناك حتى اعتقاله يف أيار )مايو( لعام 1989م.
http://alresalah.ps/ar -1
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لقد كان أبو شنب -رمحه اهلل- من القالئل الذين استطاعوا التوفيق واجلمع 
احلياة  الواضحة يف  ومشاركتهم  وبروزهم  إبداعهم يف جمال ختّصصهم  بني 
صغرية  للخري  فرصة  يدع  ل  كان  حيث  والوطن،  األهل  هموم  ومحل  العامة 
كانت أم كبرية إل وحياول أن يكون له نصيب فيها،  هذا باإلضافة إىل قدراته 
الشخصية ومواهبه اليت كانت سببًا يف أن يكون أحد الشخصيات الجتماعية 

املرموقة يف القطاع.

توقيت السعادة 

زمانك بستان، وعصرك أخضر، وذكراك، عصفور من القلب ينقر.

وكنت، فكانت يف احلقول سنابل، وكانت عصافري، وكان صنوبر.

وأنت أبو الثورات، أنت وقودها، وأنت انبعاث األرض، أنت التغري.

تضيق قبور امليتني مبن فيها، ويف كل يوم أنت يف القرب تكرب.

يف حوالي الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم احلادي والعشرين من أغسطس من 
العام 2003م، أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية مخسة صواريخ باجتاه سيارة 
من  عودته  طريق  يف  شنب  أبو  القيادي  يستقلها  كان  جولف  نوع  من  مدنية 
مقتل  إىل  السيارة  قصف  وأدى  الرئيس،  غزة  حمافظة  شارع  باجتاه  اجلامعة 
املهندس وإثنان من مرافقيه، باإلضافة إىل وقوع عدد كبري من اجلرحى يصل 

إىل 18 من الذين كانوا موجودين يف املكان حلظة قصف السيارة1. 

رحل أبو شنب لكن ريح املسك منه ظل فواحًا، وبني اهلل لنا ذلك عرب كرامة 
أجراها له إذ تقول زوجُة:»عندما أردنا دفن ابين حسن والذي استشهد يف بداية 
احلرب الصهيونية األوىل على غزة عام 2008م، مل جيدوا مكانا لدفنه مبقربة 

http://www.almoslim.net/node/85256 -1
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الشيخ رضوان وأرادوا أن يتوجهوا به للشمال لدفنه هناك، فرفضت وقلت هلم ادفنوه 
مع والده رمحه اهلل، وحينها فتح اإلخوة قرب املهندس أبي حسن، ونزل شاب ليدفن 
حسن ففوجئ مبا رآه وأصابته رعشة حيث إنه وجد جثمان الشهيد أبي حسن 
كما هو والكفن ما زال ناصع البياض ومل يطرأ عليه أي تغيري من عوامل الزمن 

فضاًل عن الدماء اليت كانت على الكفن وكأنها خرجت يف تلك اللحظة«.

ولفتت أم حسن النتباه إىل أن »الراية اليت لفت جسد املهندس إمساعيل يوم 
جنازته مازالت حتى اليوم تعطرها رائحة املسك اليت خرجت من الشهيد رمحه 

اهلل«1.

ل ريب يا سيدي أنك كنت تفهم ما 
هو املغزى من وجودك، من نفخة الروح 
وهبت يف خريطتك  روحك، ومما  يف 
الوراثية ؟! لقد قبض الشهيد بني يديه 
على رسالة اهلل فيه، على سبب قدومه 
للحظة  وتفان  بصدق  وعمل  للحياة، 
مساع الصوت اجلليل يقول له، وكان 

سعيكم مشكورا.

ولقد نقلت وكالة األنباء األملانية عن مسؤولة أمنية إسرائيلية أن أبا شنب قاد 
عمليات محاس يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت إننا ل نفرق بني القيادة 

السياسية والعسكرية حلماس، أنها منظمة إرهابية.
شنب  أبا  أن  إسرائيلي  أمين  مسؤول  عن  الفرنسية  األنباء  وكالة  نقلت  كما 
العديدين  أرواح  إسرائيل  تنقذ  إسرائيل، ومبقتله  كان خيطط هلجمات على 

من اليهود وتتفادى خسائر كبرية.
1- املصدر فلسطني اآلن
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بيان حركة حماس في نعى الشهيد 

دماء املهندس ورفاقه لن تذهب هدرًا 

يا مجاهرينا اجملاهدة، ها هم قادة العصابات الصهيونية يقدمون على ارتكاب 
قادة  من  وقائٌد  اإلسالمية،  األمة  رموز  من  رمٌز  ضحيتها  ذهب  بشعة  جمزرة 
)أبو  شنب  أبو  حسن  امساعيل  املهندس  القائد  الشهيد  الفلسطيين:  الشعب 
اإلسالمية  املقاومة  السياسيني حلركة  القادة  أحد  اجلية«  بلدة  »من  حسن( 
»محاس« ورفيقاه األخ اجملاهد/ مؤمن حممد بارود »من بلدة بيت دراس« واألخ 

اجملاهد/ هاني ماجد أبو العمرين »من بلدة محامة«.
والعشرات من اجلرحى وعلى إثر هذه اجلرمية النكراء والعمل اإلرهابي اجلبان 
فإن حركة املقاومة اإلسالمية »محاس« تعلن بأن مبادرتها اليت أطلقتها بتعليق 
الصهيونية  العصابات  وقادة  شارون  ويتحمل  انتهت،  قد  العسكرية  العمليات 
املسؤولية التامة عن ذلك. وإن حركة محاس إذ تزف لألمة العربية واإلسالمية 
ولشعبنا الفلسطيين املرابط شهداءها األبرار فإنها تؤكد أن دماءهم الطاهرة 

لن تذهب هدرًا.

}وَسَيَعْلَمُ  تعاىل  اهلل  بإذن  مزلزًل  سيكون  النكراء  اجلرمية  هذه  على  ردنا  وإن 
الَّذِينَ َظلَمُوا أَيَّ مُنْقَلٍَب يَنْقَلِبُون{] الشعراء:227[

وانه جلهاد، نصر أو استشهاد
حركة املقاومة اإلسالمية

محاس-فلسطني
اخلميس، 23 مجادى اآلخرة، 1424هـ
املوافق 21 أغسطس، 2003م

تقبل اهلل الشهداء يف عليني وجعلنا على خطاهم
سائرين غري مبدلني ول مغريين.

الشهيد إسماعيل أبو شنب
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سيرة الشهيد القائد

الدكتور نزار ريان
1959م - 2009م

نراهـا  التـى  المجـدل  سـتعود 
مـن بعيـد  بـاذن اهلل،مـا بقيـت 
بنادقنـا فـى الطريـق الصحيـح 

والـذى أعدنـا غـزة مـن خاللـه.
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قد متنحك األقدار ذات يوم طريقا للبطولة، التفرد 
منفردا،  عزفا  إيقاعك  فتعزف  مالحمها،  بعض 
تسبح  فكرة  أو  رمزا،  أو  كأيقونة،  حينها  وتبدو 
معاني  يف  الشوك  ينالك  وقد  الطوفان،  ضد  بها 
ضريبة،  من  له  بد  ل  الذي  التفرد  لكنه  حياتك، 
دفعها نوح -عليه السالم- يف تفرد صربه يف الدعوة، 
و دفعها زكريا -عليه السالم- يف خاصة حكاياته، و 

دفعها حممد -عليه السالم- يف علو خلقه وصربه.

 وسجينًا أو أسريًا، أو صاحب قلم تقتات الكلمات من 
حياته ودمه، لكن حربه سيظل نديا حيا فقد سقاه 
روحه ودم العروق، وتلك هي عتبة التفرد اليت بلغها 
أن  لنفسه  ارتضى  يوم  ريان  نزار  الدكتور  الشهيد 
يكون على خطا الشهيد عبد اهلل عزام -رمحه اهلل-  
العلماء  سلطان  السالم  عبد  بن  العز  خطا  وعلى 
تيمية  ابن  خطا  وعلى  واحُلكام،   السالطني  وبائع 
الذي كتب التاريخ  أنه حني أقبل التتار كان يدور 
الناس  حيرض  الشام  وبالد  دمشق  يف  األسوار  على 

على اجلهاد، و يقرأ هلم سورة األنفال.

بأخبار  املفجوعني  للناس  ُيقسم  تيمية  ابن  وكان 
اهلزائم أنهم منصورون، فيجيبوه إن شاء اهلل فيقول: 
أن  الناس  أمر  ثم  تعليقا«،  ل  اهلل حتقيقا  »إن شاء 
تشعل القناديل والسرج يف البيوت واملساجد، وتضج 
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وقال  تثبت ول تفن،  وأن  والبكاء،  بالتوسل  إىل اهلل 
املصحف  رأسي  وعلى  التتار  مع  رأيتموني  »لو  هلم: 

فاقتلوني« !!

وثبت الناس على هدير ابن تيمية، وكان ذلك هو 
خرجوا  الذين  اجملاهدين  الربانيني  العلماء  موقف 
من فقه األوراق إىل فقه الواقع وأشعلوا بعلمهم سبل 

اهلداية للناس وخلقوا هلم بصرية اإلصالح.

لقد كان الشهيد نزار ريان رجاًل بألف رجل، محل 
كان  امليادين،  كل  يف  اهلل  إىل  الدعوة  عاتقه  على 
عاملًا وفقيهًا، جماهدًا ومرابطًا، مربيًا ومعلمًا، زوجًا 
وأبًا، مل يقابله أحد داخل أو خارج فلسطني إل وترك 
تعاىل،  هلل  شهيدا  ابنه  ّقدم  رائعة،  بصمة  قلبه  يف 

وانتظر الوقت بفارغ الصرب حتى يلقاه.

 والقيادي الشهيد هو أحد علماء فلسطني البارزين 
علماء  كبار  وأحد  النبوي،  احلديث  يف  عاملًا  كان 
حركة محاس الذين تعتمد عليهم يف فتواهم، رباني 
مقدمة  يف  كان  ذلك  ورغم  وتقواه،  بورعه  ُيعرف 

صفوف املقاتلني حيثهم على اجلهاد ضد إسرائيل.

الشهيد نزار ريان
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أواًل: الهوية التعريفية 

السم: نزار عبد القادر حممد عبد اللطيف حسن ريان العسقالني والكنية: أبو 
بالل.

إىل  أسرته  أصول  وتعود  1959/3/6م،  يف  جباليا  الشهيد يف خميم  القائد  ولد 
قرية نعليا إحدى قرى عسقالن.

أبصر الطفل نزار الدنيا على غري ما ُيبصرها أطفال العامل، فقد أبصرها على 
اغتصاب األرض، وقتل الشيوخ واألطفال، وتدنيس املساجد واألمصار على أيدي 
الصهاينة األشرار، أبصر الدنيا على استشهاد جده حممد وعمه أمحد، اللذين 
بهم وحوهلم  انفجر  بلغٍم  بتشريكها  اليهود  قام  دفن جثة  إثر حماولتهم  ُقتال 
إىل أشالٍء ممزقة، فكان هلذا التفنن يف القتل أثٌر كبرٌي يف نفسية ذاك الطفل 
النجيب، أثٌر حيمل احلقد والكراهية هلذا الفساد الكبري، وهلذه األيدي اخلبيثة 
اليت عاثت يف األرض فسادًا وإفسادًا، لذلك محل قضية بالده وشعبه، ومتسك 

حبقوقهم املسلوبة، فتعلم وعلم، وجاهد واستشهد.

ثانيًا: البطاقة العلمية 

لالجئني  الغوث  وكالة  مبدارس  واإلعدادية  البتدائية  دراسته  الشهيد  أنهى 
الفالوجة احلكومية، وحصل على  الثانوية مبدرسة  أنهى  ثم  مبعسكر جباليا، 

شهادة الثانوية العامة عام 1976م.

فقد  والسودان،  واألردن  السعودية  يف  اجلامعي  األكادميي  تعليمه  تلقى  ثم 
جامعة  من  الدين  أصول  يف  البكالوريوس  شهادة  على  ريان  الدكتور  حصل 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام 1982م، وتلقى العلم الشرعي 
على أيدي علماء احلجاز وجند، ومشاخيها الشيخ عبد الرمحن الرباك، والشيخ 
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بن جربين. ثم حصل بعد ذلك 
على شهادة املاجستري من كلية 
األردنية  باجلامعة  الشريعة 
بعّمان، عام 1990م بتقدير ممتاز. 

وبعد ذلك نال درجة الدكتوراه 
الكريم  القرآن  جامعة  من 
وعمل  1994م،  عام  بالسودان 
أصول  بكلية  للشريعة  أستاذا 
الدين باجلامعة اإلسالمية بغزة.

ميتلك  الدكتور  الشيخ  كان 
وعلوم  والتاريخ،  والعربية  والفقه  احلديث  يف  الكتب،  بنفائس  عامرة  مكتبة 
أخرى، تتجاوز كتبها مخسة آلف جملًدا يف قاعة خمصصة هلا أوقفها على 

طالب العلم.

ولقد انكب الشيخ ريان يف مكتبته العامرة على علم احلديث اختصاصًا وعلوم 
الدين عمومًا ينهل منها ما استطاع إىل ذلك سبيال، فكان لذلك نتاج عظيم 

يف حياته العلمية والعملية، أبرزه: 

  حصوله على درجة األستاذية يف عام 2004م أي بعد خترجه من الدكتوراه 
بعشر سنوات فقط وهو أمر قلما يتيسر حلاملي درجة الدكتوراه.

  تصنيفه العديد من املصنفات العلمية املتعلقة بعلم احلديث الشريف، أبرزها: 
إمداد املنعم، شرح صحيح اإلمام مسلم، وأظلمت املدينة وهو كتاب يف وفاة 
وطبعاتهما،  وخمطوطاتهما  ونسخهما  أسانيدهما  الصحيحان   ،  [ النيب 

شرح كتاب الورع عن اإلمام أمحد بن حنبل رواية أبي بكر املّروذي.
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   إلقاؤه للمحاضرات العلمية املنهجية املنتظمة يف مسجد اجلامعة اإلسالمية 
بغزة، ومسجد اخللفاء الراشدين مبعسكر جباليا.

اجلامعة  يف  املاجستري  لطلبة  العلمّية  الرسائل  من  العديد  على  إشرافه   
اإلسالمية.

   كتابة العديد من األحباث العلمية احملكمة، منها: 

النّقاد املتشددون، رسم األسانيد بالرموز، شروح أحاديث، منهج حتليل النصوص 
يف السرية، حبوث يف الصحيحني، أسباب اإليراد، فهرست احلديث الشريف.

   كتابة األحباث العلمية اليت ختدم الناس يف واقعهم املعاصر، منها: 

 الشهادة والشهيد، مستقبل اإلسالم.

   استخدام احلاسوب خلدمة احلديث الشريف يف قطاع غزة.

وصفاتـه  األسـرية،  وحياتـه  الشـخصية،  هيئتـه  يف  النبويـة  بالسـنة  التزامـه   
الدعويـة،  وطريقتـه  املهنيـة،  وحياتـه  الجتماعيـة،  وعالقاتـه  األخالقيـة، 

التعبديـة. وأعمالـه  الفكريـة،  ومنهجيتـه 

  متيزه امللحوظ يف طريقة التدريس ملساقات احلديث الشريف وعلومه باجلامعة 
اإلسالمية بغزة.

 انتفاع الطلبة به فقد تتلمذ على يديه العديد من الطالب الذين ساروا على 
طريقته العلمية والعملية، أبرزهم: د. نعيم الصفدي، د. زكريا زين الدين،   

د. وائل الزرد.

عدة  من  مسلم  لصحيح  شرح  من  ينتهي  أن  على  أوشك  قد  الشهيد  وكان 
واستشهاده  غزة  قصف  قبل  فلسطني  عائالت  أنساب  عن  وسلسلة  جملدات، 

املبارك.
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إن هذا الستعراض العلمي لنشاط الدكتور الشهيد والذي مجع فيه بني العلم 
والعمل ليؤكد للقارئ دور العلماء الذي وصفه النيب ] بقوله: )َوِإنَّ اْلُعَلَماَء 
َوَرَثُة اأَلْنِبَياِء َوِإنَّ اأَلْنِبَياَء مَلْ ُيَورُِّثوا ِديَناًرا َوَل ِدْرَهًما َورَُّثوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ 

ظٍّ َواِفٍر( صححه أبو داود. حِبَ
والذين  العليا،  الشهادات  الكثري من األكادمييني محلة  لديها  اليوم  أمتنا  إن 
ل  وهؤلء  عقالنية  وقراراتهم غري  مضطربة  ورؤاهم  جيدًا  واقعهم  يفهمون  ل 

يقدمون للناس إل تنظريًا مزوقًا من أبراج عاجية.
وقد قيل: »إن كون العامل جاهال، وبقاء املثقف عاطال من الشعور، أو إعطائه 
وأمثاهلما حلالة  والربوفسور  واملهندس  البارزة كالدكتور  واأللقاب  العناوين 
مؤملة جدا، فيما إذا كان فاقدا للفهم والنباهة والشعور باملسؤولية جتاه الزمن، 
وحركة التاريخ اليت تأخذه معها هو واجملتمع، وهو حال بعض محلة الشهادات 
العليا ول ينجو من ذلك إل من كان العلم جسرا له للتمكني لرسالته وخدمة 

فكرة تستحق احلياة واملوت يف سبيلها.

ثالثًا: البطاقة الدعوية 

منذ  جباليا  مبعسكر  اخللفاء  ملسجد  متطوعًا  وخطيبًا  إمامًا  الشهيد  عمل 
1985-1996م. وأشرف على عشرات املساجد وحلقات القرآن. 

سنوات،  أربع  حنو  سجونها  يف  ليمكث  مرارا  الحتالل  سلطات  اعتقلته  وقد 
كما اعتقلته أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية وأخضع فيها للتنكيل 
والتعذيب، ول ضري فتلك ضريبة اإلمامة واهلدى قال تعاىل: }وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمًَّة 

يَهْدُونَ ِبأَمِْرنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا ِبآيَاتِنَا يُوقِنُونَ{ ]السجدة: 24[

لقد كان الشيخ يتجول للخطابة فيما ميكن أن يصل إليه من مساجد القطاع 
ويشرف مع عدة جمموعات من طلبة العلم على إعداد وتوزيع الكتيبات واألشرطة 
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اخلطب  حتوي  اليت  والسمعية 
وخطباء  لعلماء  واحملاضرات 
اإلسالمي  العامل  و  فلسطني 

وخصوصا بالد احلرمني. 
الذين  أحد  أن  نذكر  أن  ويكفي 
وكانت  ريان  الشيخ  فيهم  آثر 
الشيخ  يديه  على  اهلل  هدايه 
شحادة  صالح  الشهيد  اجملاهد 
اهلل،  رمحه  القسام  كتائب  قائد 
صالح  القائد  وصية  من  وكان 
ُغسله  يتوىل  أن  املوجزة  شحادة 

الشيخ نزار ريان. 
الشهيد  روح  كانت  لقد 
اخللفاء  مبسجد  معلقة  ريان 
التربعات  مجع  وقد  الراشدين، 
إلعادة بناء املسجد، ليصبح قلعة 
للعلم والدين، وصمم على ذلك، وبالفعل بدأ يف املشروع الكبري، وقطع شوطا 

كبريا يف ذلك قبل أن تقوم الطائرات الصهيونية بقصفه1. 
على  العشاء  بعد  ويدور  العصر،  بعد  يوم  كل  لإلفتاء  جيلس  الشهيد  كان 
جمموعات الشباب اجملاهد يعظهم ويذكرهم باهلل، وجييب على فتاواهم كما 
وذلك يف  الدور  هذا  بنفس  الشرعية حبماس  اهليئة  أعضاء  من  آخرون  يقوم 
أغلب الليالي، كما يتوقف كل منهم عند آخر جمموعة ليقوم معهم من الليل 

ويرابط على حدود غزة جزءا ولو يسريا من الليل.

/http://www.ikhwanwiki.com -1
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بالتصاقه  واشتهر  الفلسطيين،  الشارع  يف  كبرية  بشعبية  ريان  الشيخ  متتع 
الشديد باحلياة اليومية للمواطنني، وقام مبشاركة الوسط الذي يعيش فيه، 

وكان أحد رجال اإلصالح بني الناس.

 كان للشيخ مساهمات اجتماعية بارزة، خاصة يف متكني عشرات األكادمييني 
يف  والدكتوراه  املاجستري  لدراسات  منح  على  احلصول  من  الفلسطينيني 
رجالت  أحد  يعّد  كما  التخصصات  شتى  يف  واإلسالمية  العربية  اجلامعات 
البني  ذات  اإلصالح الجتماعي يف قطاع غزة، من خالل ترؤسه »جلنة إصالح 

ومل الشمل«.

قال الغزالي -رمحه اهلل-: »عندما يكون الطريـق كثري احلفر، متموج السطح، 
فال صالح له إل ردم احلفر وتسويه السطح«.

وقد كان هذا هو ديدن العامل الرباني نزار ريان حيث أفرغ وسعه يف اجلهاد يف 
وإنشاء للكوادر وردمًا لكل احلفر  سبيل اهلل إصالحًا وتعليمًا وصناعة للرجال 
اليت تبعثر سري الناس، لقد أدرك الدكتور أن اجلهاد منظومة متكاملة تشمل 
كل مناحي صناعة اإلنسان فأعمل علمه وفكره وكلمته وماله يف إحياء جيل 
وتارخيه  حاضره  وتشوه  ربيعه  من  تنال  أن  الحتالل  ووسائل  العوملة  كادت 

ومستقبل أحالمه.

رابعًا: المدرسة التربوية  

والولع  له  احلّب  شديد  ياسني،  أمحد  بشيخه  التأّثر  غاية  يف  ريان  نزار  كان 
برتاثه، وكان يذكره كثرًيا، وكان يراه إمامه يف عصرنا وشيخه املقتدي به، 
فقد كان الشيخ أمحد ياسني أحد ربانيي هذه األمة الذين تركوا آثارا تشهد 
هلم إىل يوم الدين،  كان كما قال السلف: »إذا كان الرجل عاملا عامال معلما 
قيل له هذا رباني«،  كان أمحد ياسني وتالميذه من الذين اقتدوا بالنيب ]، 
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وقال ابن قيم اجلوزية-رمحه اهلل: 
األمم،  أكمل  األمة  هذه  )فإنَّ 
وخري أمة أخرجت للناس، ونبيها 
خامت النبيني ل نيب بعده، فجعل 
َهلَك  ُكلَّما  فيها  العلماء  اهلل 
ُتطمَس  لئال  عامل؛  َخَلفه  عامل 
أعالمه(1،   وخَتفى  الدين  معامل 
أن  للعلماء  اهلل  كرامة  وتلك 

جعلهم يف وراثة النبوة.
ولقد تعلق الدكتور ريان بشيخه وقدوته يف اإلصالح واجلهاد حتى إنه كتب 
عنه كثريًا وله مقالة شهرية بعنوان »شيخي أمحد ياسني« ختم بها مشاعره 
القلوب  ِحبَّ  يا  تعلمنا  اهلل،  بإذن  ربك  عند  حّي  وأنت  تعلمنا  »واليوم  بقوله: 
واألفئدة، يا زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار، فكيف وقد مّسته النار، 
للغرباء  مكان  بالدنا  يف  فما  لريحلوا،  احملتلني،  الغاصبني  حيرق  هليًبا  فامتد 

والغربان، إنها بالدنا، إنها فلسطني«.
باكورة  منذ  الدعوية  رحالته  بعض  يف  ويالزمه  أموره  بعض  يف  يرافقه  كان 
أيامه فقد قال الشيخ نزار ريان: »أرسلين عّمي أبو ماهر-وهو جّدي ألّمي وأحد 
أخلص أصحاب الياسني ومن القادة املؤسسني للحركة-إىل شيخنا الياسني يف 

بعض أموره، وكنت حينها فًتى يف السابعة عشرة«.
احلكايات  بعض  عنه  براء  ابنه  يروي  حيث  ياسني  الشيخ  مع  الدعوة  يف  عمل 
اليت منها: أنه خرج بشيخنا أمحد ياسني إىل بعض قرى الضفة الغربية أثناء 
للمقعدين( كما  َعـَربة )كرسي  للشيخ  يكن  اهلل، ومل  الدعوة إىل  تطوافه يف 
بعض  يف  ميشي  هو  فبينما  محاًل،  يديه  على  حيمله  وكان  لحقًا،  له  أصبح 

1- مفتاح دار السعادة: )1/451( 
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الشيخ قطعة  يد  بأحدهم يضع يف  وإذ  يديه،  والشيخ على  البلدة،  طرق تلك 
عملة قليلة القيمة. يظّن أنهما حمتاجان يتسّولن، فغضب غضبًا شديدًا، وهّم 
بالّرجل يريد أن يرّد لشيخه الكرامة فحال الشيخ بينه وبني اللحاق به، وقال: 
يا نزار الّرجل أحسن فيما يظّن، فال تقابل إحسانه باإلساءة، واحتفظ مبا جاد 

به للدعوة.

خامسًا: المحطات المفصلية 

يعد النتماء جلماعة اإلخوان املسلمني هو احملطة املفصلية يف حياة الدكتور 
الشهيد فقد بايع مجاعة اإلخوان املسلمني عام 1977م، وأعطى البيعة ألستاذه 

وملهمه ومربيه الشيخ أمحد ياسني.
ثم بعد ذلك كان للشهيد دور فاعل يف املشاركة يف التأسيس حلركة املقاومة 
اإلسالمية محاس كما أنه شغل عضوية املكتب السياسي يف حركة محاس لعدة 
دورات متتالية حتى استقال من عضوية املكتب السياسي للتفرغ للبحث العلمي.
واعتقله الحتالل عّدة مرات؛ ليقضي يف سجونه حنو أربع سنوات، كما اعتقلته 
ب يف سجونها، بتهمة إيوائه للمجاهدين  السلطة الفلسطينية مرات عديدة وُعذِّ

أمثال الشهيد عدنان الغول.
ومـــن أهـــم الصفـــات والمحطـــات المفصليـــة فـــى حيـــاة الدكتـــور 

الشـــهيد:  

1- العالم المجاهد
قال يومًا: »تركت كل شيء وتفرغت للعلم، فرتكت العمل السياسي ولست 
نادمًا عليه! ولو طلب مين إخواني أن أعود لعدت، وتركت التدريس يف اجلامعة! 
ولكين أبدًا ل أترك البندقية«، وكان -رمحه اهلل- يف الفرتة األخيـرة قـد كرس 

حياتـه ألمرين: البحـث العلمـي يف مكتبته، واجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل1.

يَّان إْسَحاق، كرامات الشيخ الشهيد أ.د. نزار ريان،ص23 1- الزَّ
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كان العامل اجلليل الدكتور ريان يقدم لألجيال منوذج القدوة اهلادية اليت قال 
عنها أحد السلف الصاحل: )مثل العلماء مثل النجوم اليت ُيهتدى بها، واألعالم 

وا، وإذا تركوها َضلُّوا(. اليت ُيقتدى بها، إذا تغيَّبْت عنهم حتريَّ

وقد  بأسبوع،  استشهاده  قبل  معه  »رابطت  الشيخ:  مع  املرابطني  أحد  يقول 
الرباط، وطلبت  آخر وقت  يتوضأ ويصلي ركعتني يف  أن يذهب حتى  استأذن 
منه أن أصلي معه فأذن لي فأردت أن أقف للصالة واضعًا سالحي جبواري فأنكر 
على ذلك« وقال لي: »إن الكرة األرضية كلها حتاربنا، ل تضع سالحك وصل 

وأنت حتمله، فأطعته رمحه اهلل رمحة واسعة«1.

أن يدخل عدونا معسكرنا،  الشهداء ليسوا خسارة، اخلسارة  »إن  وكان يقول: 
ولذلك أقسمنا حنن اجملاهدين أن نصد عدونا عن املعسكر مهما كلفنا ذلك، 
الشهداء  ُأسر  فإن  سبحانه،  ربي  بنعمة  وحتديثا  اجلراحات،  فينا  كثرت  هلذا 
معنوياتهم عالية، وكذلك نفسية أهاليهم، واحلمد هلل تعاىل، ل نرى الدموع، 
وإمنا نرى الصرب والصابرين، اخلسارة أن ُيقتحم املخيم ل قدر اهلل، ولن يكون 
بإذن اهلل، ألن تفّقدي للمجاهدين أعطاني ثقة كبرية بأن قدرتنا على صدهم 

ممكنة حبمد املوىل سبحانه، مجعنا اهلل وإياكم يف خنادق العّز والكرامة«2.

إن هذه الكلمات املباركة لتشهد للدكتور بعمق الفهم لكتاب ربه وسنة نبيه 
يف زمن وصف فيه الغزالي -رمحه اهلل- بعض علماء القرآن بأنهم ممن »اختذوا 
تقصر،  أن  جيب  حيث  وطالت  معوجة،  أفكارهم  منت  حيث  مهجورا،  القرآن 
وقصرت حيث جيب أن تطول،  وحتمسوا حيث ل مكان للحماس،  وبردوا حيث 
جتب الثورة !«،  فمهمة عامل األمة أن حييي مفاهيم الشريعة و يستنبط الفتوى 
اليت حتيل حياة األمة إىل نور يف حاضرها ونارا على عدوها،  ول يصنع ذلك 

1- املرجع السابق، ص20
http://www.alukah.net/culture/0/4676/#ixzz43qwLTDq6 -2
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إل الربانيون من العلماء،  وكما قال الغزالي: )إن الغفلة عن مفاهيم القرآن 
الدقيقة عاهة نفسية وعقلية ل  أو  القريبة  إدراك معانيه  والقصور يف  الكريم 

يداويها يف األمة شيء(!

ويسّجل له التاريخ يف أثناء تلقيه التهاني يف استشهاد جنله كلمته املباركة 
)إّن اليوم عرس إبراهيم؛ فهو أول اجملموعة اجملاهدة من أسرتي، وأنا فخور به 
وبعمله؛ ألن الوطن ما زال حيتاج منا ملزيد، وسنبذل أرواحنا حتى نعود إىل قرانا 
ومدننا اليت ُهّجرنا منها، وتابع إن إبراهيم برغم صغر سنه فإنه رجل، وكنت 
أتوقع من شاب مثله أن يقدم مثل هذا وأكثر للوطن؛ فهو نشأ على حب اجلهاد 

والستشهاد(.

وتروي ابنة أخيه عن عمها الشهيد قوله ألبنائه: »أحب أن استشهد واذهب مباشرة 
للجنة« فقال له أطفاله: »يا أبانا أنهم يضعون األطفال األموات بالثالجات«، 
فأجابهم: »ل أريد سأشعر بالربد، ثم إن ثالجة املوتى ل تتسع جلسدي الضخم 

أنا أريد أن ُأدفن مباشرة وأذهب للجنة«.

 قال يف آخر أيامه ألطفاله كما تنقل عنه زوجات أبنائه بالل وبراء وحممد أنه 
كان ميازح أطفاله قائال: »من حيّب أن يستشهد معي« فأجابه مجيع أطفاله: 
»حنن يا بابا إما أن منوت معا أو نعيش معا«، حتى إن ابنه الصغري عبد الرمحن 
قال: »ل أستطيع أن أختيل يا والدي أن تستشهد ول أراك بعدها أريد أن أستشهد 

معك«.

ولقد كان يقول دوما: »منذ يوم استشهاد عبد اهلل عزام مل يتقدم أي من العلماء 
الشرعيني للعمل يف ميدان اجلهاد بشكل مباشر ومل يستشهد أحد من طلبة 
العلم الشرعي البارزين، أمتنى الستشهاد كعبد اهلل عزام يف ساحات املعارك«1.

http://alresalah.ps/ar/post -1
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واستجمع  الفداء،  أيقونة  أنت  وصرت  ّريان،  يا  وحدك  لك  الزمان  صار  لقد 
أمام  هنا نصطف مجيعا  تاريخ عطاءاتك،  من  البداية  ليكتب  أوراقه  التاريخ 
مدرسة العلم الرباني لنتقاسم فضلك ونستلهم دروس العلماء على مائدتك 
األبدية، ولنحمل حياة سرمدية من خبزك املعجون مبرياث النبوة ! وقد قاهلا 

علّي كرم اهلل وجهه، 

الناُس ِمن ِجَهِة اآلبــــــــاء َاكفــــــاءُ                َأبـــــــــــــــوُهــــــــُم آَدُم َواأُلُم َحــــــــــــّواُء
َنفٌس َكَنفٍس َوَأرواٌح ُمشـــاَكلـــــــَةٌ                َوَأعـــــُظٍم ُخـِلــــَقـــت فيها َوَأعضاُء
هاُت الناِس َأوِعــــــــــــَيــــــةٌ               ُمسَتوِدعـــــــــاٌت َوِلأَلحـــــــساِب آباُء َوِإنَّـــمــــــا ُأمَّ
َفــِإن َيكـُـــن هَلُُم ِمـن َأصِلِهم َشــــَرٌف               ُيفـــاِخـــروَن ِبــــــــــِه َفــالطـنُي َواملاء
مـــــا الَفضُل ِإل أَلهِل الِعلِم أنهـــــُمُ                 َعلى اهُلدى ملَــــــــِن ِاسَتهدى َأِدّلُء
َوَقدُر ُكلِّ ِامِرٍئ ما كــــَان حُيِسُنُه         َوِلـلِرجــــاِل َعلى اأَلفـعـــاِل امساُء

2- العالم الرباني
تعرف بصمات الشيخ طائرات الحتالل، واليت فشلت يف قصف عشرات منازل 
على  املواطنني  مئات  ومعه  ريان  الشيخ  جتد  كانت  إذ  واجملاهدين،  املواطنني 
أسطح تلك البيوت للحيلولة دون تدمريها، فيما هو يف النهار عامل يتجول بني 
جملدات العلم يف مكتبته اليت كانت تضم ما يزيد على مخسة آلف جملد 
ومرجع شرعي، وهنا استعراض موجز لبعض املشاركات الفاعلة للشيخ تقبله 

اهلل يف عليني.

الحتالل  ضد  1987م  عام  األوىل  الفلسطينية  النتفاضة  إشعال  يف  شارك   
الصهيوني.

 اعتقل مراٍت عدة من قبل الحتالل الصهيوني، بتهمة املشاركة يف فعاليات 
النتفاضة، وأنشطة احلركة اإلسالمية، فتعرض لشتى ألوان التعذيب.
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الحتالل  ملواجهة  استعدادًا  العسكرية  الدورات  من  العديد  يف  املشاركة   
الصهيوني.

 الرباط على الثغور، كان حيرص على الرباط يف الصفوف األوىل، رغم أعباءه 
الكثرية، ومرضه يف بعض األحيان.

 شارك يف العديد من املعارك اليت دارت بني أهالي مشال قطاع غزة واليهود، 
األنفاق  حفر  يف  املشاركة  عن  فضاًل  2004م،  عام  الغضب  أيام  كمعركة 

وإطالق الصواريخ جتاه املستعمرات يف األراضي الفلسطينية احملتلة.

ويشري أحد رفقاء الشيخ إىل كرمه مع املرابطني خاصة فيقول: »كان الشيخ 
سلحهم  اجملاهدين  من  الكثري  فإن  إخوانه  مع  جدًا  كرميًا  اهلل-  -رمحه  نزار 
الشيخ بنفسه، وكان كثريًا ما يكرم املرابطني بوجبة عشاء، إضافة إىل أن بيته 

ومكتبته مكان جتمع للمجاهدين يف األزمات والحتياجات«.

 لقد كان الدكتور ريان على خطا سلفه الصاحل من العلماء الربانيني أمثال 
ابن تيمية الذي سجل له التاريخ دوره يف نصر املسلمني على املغول وذلك حني 
اجتمعت جيوش املسلمني من الشام ومصر وبادية العرب يف مرج الصفر جنوبي 
دمشق يف شهر رمضان فأفتى يومها ابن تيمية باإلفطار وأنه خري من الصيام وأخذ 
يلف على اجلند يأكل من طعام يف يده يشجعهم على األكل، وكانت تلك 

ابن  معركة  املعركة 
الفضل  إذ كان له  تيمية 
والشد  الناس  تشجيع  يف 
على عزمية احلكام ومجع 
دمشق  جتار  من  األموال 
الدفاع عن  لتمويل جيش 
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دمشق وكان على رأس جيش دمشق الذي حارب وهزم املغول وطاردهم شرقًا يف 
داخل سورية حتى نهر الفرات. أولئك هم العلماء الذين تفتقدهم األمة اليوم، 

رجال امللة ل رجال  السلطان والدولة!

3- العالم المرابط:
مل يكن العامل الدكتور نزار ريان رهني مكتبته كما يفعل  بعض العلماء، لكنه 
قائد يف ميادين اجلهاد مرابط يف سبيل اهلل، وقد اعتلى عرش اجملد واخللود يف 

العلم واجلهاد حتى الشهادة.

وتعرف بصماته ثغور الرباط على حدود قطاع غزة اليت دأب على الرباط فيها، 
ليحيي ليله مرابطًا جماهدًا. وكان الشيخ ريان بارزًا يف كل امليادين، فخاض 
من  الحتالل  دبابات  اندحرت  حتى  الغضب  أيام  معركة  يف  وجولت  صولت 
مشال القطاع عام 2004م، وكان يقود طليعة اجملاهدين على الثغور مرابطًا، 
ودأب  الرباط.  ميدان  يف  معهم  الليل  ويقوم  والثبات،  العزمية  روح  فيهم  ويبث 

شيخنا على تقدم صفوف اجملاهدين، بل هو يف النقطة األقرب إىل العدو.

عام  سيناي(،  )إيلي  مغتصبة  يف  فدائية  عملية  يف  شهيًدا  إبراهيم  جنله  وقدم 
2001م قتل فيها ستًة من جنود الحتالل، بينما استشهد أخوه األصغر واثنان 

من أولد أخيه يف حمرقة غزة، وأصيب ابنه بالل.

»وكان الشيخ قد قاد أول مبادرة جريئة حلماية بيوت اجملاهدين من القصف 
بالتجمهر مع املواطنني فوق أسطحها، مانًعا الحتالل من سياسته اليت حاول 
فرضها، بل عّلم الناس العتصام فوق أسطح البيوت املهددة بالقصف من قبل 
اعتصم يف  بيته  بقصف  َد  ُهدِّ فلما  اإلجرام  ذلك  من  أن حيدَّ  واستطاع  يهود، 
بيته هو وأبناؤه وزوجاته األربع وبنوه ورفضوا إخالء البيت والنجاة بأرواحهم، 
وُقصف البيت على رؤوسهم، فارتقوا إىل اهلل شهداء صدقوا اهلل فصدقهم اهلل، 
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فالوفاء بالعهد عنده ديٌن تهون يف سبيله كل التضحيات، حق لك يا شيحنا 
أن تسكن أنت وزوجاتك الطاهرات وَبنوك الكرام القمم السامقة مع السابقني 
والصّديقني،  واألنبياء  املخلصني  والدعاة  الربانيني  والعلماء  اجملاهدين  من 
فاملفاخر ل يدركها من رضي بالصف الِخر، قّدمتم فتقدمتم فهنيًئا لكم يف 
علّيني، فصاحب املبدأ احلق ل يتسرب اليأس إليه، ويقدم كل تضحية طيبة 

بها نفسه كما قال املتنيب:
ْهِد من إبر النْحِل         تريدين إدراك املعالي رخيصة             ولُبدَّ دون الشَّ

وقال: 
       إذا غامرت يف شــــــــــرف مــــــروم             فـــــــال تـقنــــــع مبـــا دون الــــنجوم 
       فـــــطعم املوت يف أمـــــر حـــــقري             كطعم املــــوت يف أمـــر عـــــــظيم

وبعد  املشرقني  بعد  اجملد  وبني  بينه  كان  فيه  هو  مبا  وقنع  السالمة  آثر  مْن 
املغربني، وتذكر أن املكارم منوطة باملكاره«1. 

كما أضفى طابًعا خاًصا على املناورات العسكرية لكتائب القسام، حني يتقدم 
ركبهم ببدلته العسكرية حيثهم على اجلهاد، وحيبب إليهم الشهادة.

يروي أخو الشيخ نزار األخ عبد اللطيف أن الشيخ »نزار« حّدثه أّنه رأى يف املنام 
استشهاد  وبعد  إبراهيم،  يذبح  أنه  صغريًا  إبراهيم  الشهيد  ولده  كان  عندما 

إبراهيم قال: هذا تأويل رؤياي! 

لقد رزق الشيخ إميانا شجاعًا، وبعض القوم ل يبلغ إميانه ذلك بل هم أصحاب 
)إميان جبان قاعد، قد يفر صاحبه إىل صومعة أو حييا داخل قوقعة، لكنه ل 
جيرؤ على الضرب يف أرض ول يستطيع مغالبة األنواء وصناعة األحداث، هذا 
اإلميان تستطيع أن تنسبه إىل أي مصدر إل كتاب اهلل الذي قذف باملسلمني 

1- إشراقات اهلّمة، أبو القرع، خضر حممد، مكتبة ومطبعة دار األرقم ،غزة فلسطني 2009م.
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أَرْضِي  آمَنُوا ِإنَّ  عِبَادِيَ الَّذِينَ  }يَا  النداء:  هذا  ورائهم  ومن  فّج،  يف كل 
وَاسِعٌَة فَِإيَّايَ فَاعْبُدُوِن{ ]العنكبوت:56[ (.

إن »التدين احلقيقي إميان باهلل العظيم، وشعور باخلالفة عنه يف األرض وتطلع 
إىل السيادة اليت اقتضتها هذه اخلالفة، أعين السيادة على عناصر الكون وقواه، 
ول تتاح هذه السيادة بداهًة إل لعقٍل ذكٍي وهمة جّوابة متطلعة إىل اقتحام 

اجملاهل«.

لكل  بها، فسبحان من جعل  التضلع  املعاني إىل حد  بكل هذه  ريان  وقد كان 
امرئ من امسه نصيب، إذ الريان هو املمتلئ وهو من ارَتوى من كّل خري، وهو َمن 
َشبع من كّل َفضل، وهو الُعود الذي اْخضّر؛ حّتى صار ناِعمًا ِمن َكثرة الرَّيِّ 

وَدلل الَفضل ومَجال الّسقيا.

فيا هلل، حني جَعل الّريان كأنه مدخاًل حلناء الَفرح وشاّللت اأُلنس اليت تنتظره 
وتشتاق إليه! 

وصدق حوط بن رئاب األسدي )أبو املهوَّش( حيث قال: 

ُــّفوِس وألَقوا دونه اأُلُزَرا اعوَن قد بـــلغوا           َجهَد النـ     َدَبْبُت ِلْلَمْجِد والسَّ

    وكابُدوا اجملَد حتى َملَّ أكثُرهْم           وعانق اجملَد َمْن أوفى وَمْن َصرَبا

رِبَا َد َحتَّى َتْلَعَق الصَّ ًرا َأْنَت آِكُلُه           َلْن َتْبُلَغ اجمَلْ ــــــــَد مَتْ َسِب اجمَلْ     ل حَتْ
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العالم الشهيد 

يروى أخو الشيخ نزار األخ عبد اللطيف أن الشيخ نزار كان يف أيامه األخرية 
ينزل إلينا يف املكتبة ويقول: )رأيت الليلة يف املنام الشيخ صالح جاء وأخذني، 

وكان يقول كأني َح أستشهد(1.
الرافعي  فيهم كلمات  الذين صدقت  أولئك  باملنازل  الشهداء احلاملني  در  هلل 
يقول: »املرئي يف عني الرائي«، فما ترغب أن تراه فقط اجعله حلما معلقا بني 
بكل  تشمها  حقيقة  سرتاه  اإلهلي  العطاء  سويعات  من  سويعة  ويف  عينيك، 
حواسك املشتاقة للعطاء اجلميل، لقد اقتبس الرافعي هذا املعنى الرائق من 

قوله تعاىل: }ِإنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا i وَنَرَاهُ قَِريبًا{ ]املعارج 7-6[.
ُقْل  هُوَ  مَتَٰى  }وَيَُقولُونَ  يولد«،  فجر  بشارة  القلب  »يف  يرى  الشهيد  وهكذا 
عَسَٰى أَن يَُكونَ قَِريبًا{ ]اإلسراء:51[، أي وربي إنه قريب، يشمه الشهيد ويراه 

مناما ثم ل يلبث القوم أن يلمحوه وقد كان الشهيد حيياه انتظارا! 
والتصال  والستهداف  بالقصف  له  املسبق  التهديد  رغم  الشهيد  كان  لقد 
املتكرر رافضا لفكرة مغادرة بيته، وقال ملن نصحوه؛ كنت أطالب الناس بالبقاء 
َل  مَا  تَُقولُوا  اللَّهِ أَن  عِندَ  مَْقًتا  }كَبُرَ  بييت؟!  أترك  أن  تريدون مين  فكيف  بيوتهم  يف 

تَْفعَلُون{2]الصف:3[.

ولقد كان موعده مع الشهادة عصر يوم اخلميس، األول من يناير عام 2009م، 
خالل معركة الفرقان، إذ قرر الصهاينة قصف بيت الدكتور اجملاهد نزار ريان، 
لكنه رفض اخلروج، كيف ل وهو الذي كان يقف على أسطح بيوت اجملاهدين 
حلمايتها، ليبقى الشيخ يف منزله حتى قصفته طائرات الحتالل واستشهد مع 

زوجاته األربع وأحد عشر من أبنائه.3
يَّان، إْسَحاق، كرامات الشيخ الشهيد أ.د. نزار ريان، ص33. 1- الزَّ

http://alresalah.ps/ar/post -2
http://aqsatv.ps/ar/details-5204.html -3
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بناته  وفلذات كبده من  الطاهرات،  زوجاته  ريان مع  نزار  الشيخ   ارتقى  هكذا 
وأولده رمحهم اهلل تعاىل، ومن قبل تلك الكوكبة سبقهم إىل اجلنة الشهيد 

ابراهيم ليستقبل العائلة الكرمية والديه وخالته وإخوته. 

     وصدق الشاعر حني قال:

      جيود بالنفس إذ ضن البخيل بها                واجلود بالنفس أقصى غاية اجلود

وصية الشهيد العالم الدكتور نزار ريان

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه 
وسلم، أما بعد: 

فمرحبًا بالشهادة يف سبيل اهلل اليت طال انتظارها، فقد واهلل تعاىل عيل صربنا 
يف هذه احلياة الطويلة وحنن ننتظر أن نعود إىل جنة اخللد، وأن نصري ممن قيل 
هِ أَمْوَاتًا بَْل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِِّهمْ يُرَْزُقونَ{ فيهم: }وَل تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ُقتِلُوا فِي سَِبيِل اللَّ

]آل عمران: 169[، ومرحًبا بالصحبة املؤمنة مع العصابة اليت بايعت اهلل تعاىل على 

املوت يف سبيل اهلل، مرحًبا باللقاء مبن سبق، مرحًبا مبن لقي اهلل تعاىل ويده على 
الطلقة األخرية، مرحًبا مبشاخيي وعلمائي، وإخواني اجملاهدين،  الزناد حتى 

مرحًبا مبن سبق.
اللهم اجعل خري أيامنا يوم لقاك.

فهذه وصية عبد اهلل تعاىل نزار بن عبد القادر بن حممد ريان من أهالي بلدة 
نعليا املغتصبة منذ مخسني عاًما، أوصي مبا هو آت: 

 أوصي حبسن الظن باهلل تعاىل، يف كل باب، ومن هذه األبواب، لقاء اهلل، ومنها 
ما  )بتتبري  احلق  ووعده  وعدنا  قد  تعاىل  اهلل  فإن  اليهود،  من  بالدنا  تطهري 
علو تتبريا(، والعمل اجلهادي املتواصل حتى حترر بالدنا فلسطني، وبقية بالد 
املسلمني املغتصبة من الكفار أو العلمانيني؛ مرتزقة أمريكا؛ أعداء دين أمتنا.
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 أوصي َمن يقرأ هذه الكلمات مبواصلة اجلهاد يف سبيل اهلل، وعدم الركون إىل 
احللول اهلزيلة، فبالدنا أمانة يف أعناقنا، ل حيل لنا التنازل حلظة واحدة 

عن خيار اجلهاد حتى تعود، وتأكيدا بالعمل على العلم.

  أوصي طالب العلم الشرعي خاصة، أن يكونوا األوفياء هلذا الدين، وقضية 
القرآن  بتالوة  وأوصيهم  احلنيف،  الشرع  أهل  يكن  مل  إن  هلا  فمن  فلسطني، 
والتوبة، وحنوها مما حيرض على اجلهاد  األنفال  آياته، خاصة سورة  وتدبر 
يف سبيل اهلل تعاىل، وأوصيهم بعقيدة اإلمام الطحاوي خريا، فانها بشرح ابن 
أبي العز احلنفي العقيدة الصحيحة بإذن اهلل تعاىل، وأن يبتعدوا عن مهاترات 

الضالني أيًا كانوا.

  أوصي أسرتي وعائليت وأزواجي الكرميات، وأولدي وبناتي بتقوى اهلل وبالعمل 
بكل ما يأمر به ديننا العظيم، وبطلب العلم الشرعي، كتاًبا وسنة، وأن يلزموا 
مع  يبقوا  وأن  احلنفي،  العز  أبي  ابن  بشرح  كالطحاوية  السلفية  العقيدة 
اإلسالميني اجلهاديني ما بقوا على الدين حمافظني، وأن يتجاوزوا عما جتاوز 
وتعدد  النسل،  املبكر، وكثرة  بالزواج  وبناتي  أولدي  وأوصي  للناس،  اهلل عنه 
الزوجات الصاحلات، فإن نبينا عليه السالم مباهي بكم األمم يوم القيامة، وإن 
بالدنا حباجة إىل العدد الكثري؛ للتحرير والتتبري، كما أوصي ذرييت باجلهاد 
واجملاهدين،  اجلهاد  عن  الناس  كل  الناس  ختلى  وإن  تعاىل  اهلل  سبيل  يف 
وأوصي أسرتي أن يكونوا بيتا واحدا، وأل يشمتوا بنا زنادقة العلمانية، وجهلة 

الناس، فكونوا شامة يف الناس يف دينكم وخلقكم وسائر أمركم.

الذين  وأسأل طالبي  واملقاومة،  والسداد يف اجلهاد  التوفيق  تعاىل  أسأل اهلل   
درستهم املساحمة على ما بدر من سوء خلق أو تقصري أو حنوهما.

الشهيد نزار ريان
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 أسأل اهلل تعاىل أن يديم على مساجدنا اخلري كله، من إقبال الشباب على 
العلم والعمل واجلهاد، خاصة مسجد اخللفاء الراشدين، السابق يف اخلريات 
اجلهادية، فصربا شباب اخللفاء على مجرة اجلهاد، حتى يصري يف كل بلد 

من بالدنا املغتصبة مسجد خلفاء يواصل الطريق.

غريهم،  أو  السلطة  من  ل  قط،  عربًيا  دمي  يف  أسامح  لن  أني  أمر  إىل  أنبه   
ومن  وحكومته،  وطائفته،  وحزبه،  قاتلي،  من  دمي  ربي  يدي  بني  وسأطلب 
حرضه، وعائلته، ودعائي عليهم مجيًعا، اللهم ل تبارك ملن ساهم بقتلي ولو 
بشطر كلمة، ل يف ماله ول أولده ول ذراريه، واجعل ذله وصغاره يف الدنيا قبل 
 اآلخرة. أما شهادتي على يد يهود، فهي مطليب، اللهم نولين ما أريد وأبغي.
  أوصي أخي عبد اللطيف بأمي خريًا، وبأسرتي خريًا، تربية على الدين كما 

ربيته، وعلى اجلهاد والعلم الشرعي، وفقه اهلل وسدد رأيه. 

اهلل  عنه، حسيب  رضيت  ول  ما ساحمته  ينشر صوري  من  على  اهلل    حسيب 
على من يقيم لي ما يسمى عرس الشهيد، حسيب اهلل على من يرفع صوته يف 
جنازتي، خذوا هذه اجلثة، واجعلوها يف أي قرب شئتم، ثم انصرفوا مأجورين 

إىل جهادكم وعملكم.

ما  كل  من  التامة  الرباءة   
يفعله الناس اليوم يف اجلنائز 
اجلنازة  تبدأ  وأن  واملآمت، 
هادئة،  املسجد  أو  البيت  من 
صامتة، بال رايات، أو هتافات، 
أو إذاعات، أو نعي يف الصحف 
واريتموني  فإذا  املذياع،  أو 
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الثرى، فالدعاء الدعاء، ول بأس مبوعظة على القرب، والنصراف إىل شؤون 
يفعله  مما  شيئا  تقيموا  فال  املراسم،  كل  تنتهي  القرب  شفري  وعند  احلياة، 
تسمونه  ما  أو  وغريها،  والشراب  التمور  وتوزيع  والعرش  كالكراسي  الناس، 

عرس الشهيد.

 عدم جتصيص القرب أو بنائه أي بناء، والكتفاء برتابه الذي أخذ منه، وعدم 
الكتابة على القرب غري السم »هذا قرب نزار عبد القادر ريان، تويف بتاريخ كذا 
اهلجري فقط« وأن أدفن يف املقربة الشرقية، قريًبا من قرب ولدي إبراهيم إن 

أمكن، ول يقال عين  شهيد أن قضيت مقتول بيد اليهود أو نوابهم.

  أل يكتب على اجلدران شيء مما يفعله الناس عند موت أحد، ول ترسم صورة، 
أو تطبع أو تكرب أو تصغر أو تنشر بأي وسيلة كانت، ولو باحلاسوب.

 ل بأس بصناعة طعام يكفي عشرين ألسرتي يف األيام األوىل، دون إسراف.

 حتية إىل اجلنود الكرام، ممن تعاملت معهم لنصرة دين اهلل تعاىل يف األرض، 
وحترير بالدنا، من رجال ونساء، وشباب وأشبال، وأطلب من اجلميع الدعاء 

واملساحمة. والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

نزار بن عبد القادر بن حممد ريان الثالثاء 21/ ربيع األول/1425هـ.

تقبل اهلل الشهداء وجعل سعيهم ودمهم 
يقظة ألمة آن آوان قيامتها

الشهيد نزار ريان
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سيرة الشهيد القائد

سعيد صيام
1959م - 2009م

إياكـــم والتنـــازل، فلـــن يســـجل 
بعنـــا  أننـــا  علينـــا  التاريـــخ 
ـــا فـــي  حقـــوق شـــعبنا أو تهاون
ســـتنتهي  عليهـــا،  الحفـــاظ 

وســـننتصر. الحـــرب 
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قال تعاىل: } وَجَعَلَنِي مُبَارًَكا أَيْنَ مَا ُكنتُ وَأَوْصَانِي 
ِبالصَّلَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا{]مريم: 31[  تنفرد هذه الكلمات 
اإلهلية يف تفسري بعض احلالت البشرية اليت نقف 
أمامها ويف جعبتنا أسئلة متور موًرا. متتلكنا الدهشة 
وحنن نستعرض حياتهم، ونقف على حافة اخلروج 
نعلن  ونكاد  سريتهم،  نتابع  وحنن  املنطق  عامل  من 
عجزنا عن فهم هذه الرتكيبة البشرية اليت ترتدي 
ثياب اإلنسانية، ولكنها تصطف يف سلوكها لتنتمي 
لعامل آخر، لكون أعلى وخلطوات ل يليق بها إل تربة 

اجلنة.

يباركهم اهلل. فإذا باركهم صار العبد منهم موطن 
ثبوت اخلري اإلهلي، ومنا فيه حتى فاض وانتفعت به 
احلياة واألحياء، فهو مبارك أينما حّل سواء يف قعر 
الفقهية  موسوعته  ألف  الذي  كالسرخسي  البئر 
علمه  كتب  حيث  تيمية  كابن  سجن  يف  أو  فيها، 
مقعده  يف  أو  الصابون،  وقطع  السجن  جدران  على 
مبارًكا  يكون  أن  يكفيه  ياسني،  كأمحد  مشلوًل 
ليظل شجرة خضراء ل حترتق. وجنمة ل تسقط، 
الربكة  مع  فقلة  حني،  كل  متطر  دمية  وغيمة 
هي  حياتهم  الشقوة!  مع  الوفرة  من  خري  املوعودة 
معنى )ُربَّ عمر قلت آماده واتسعت أماده(... اتسعت 
كأنها  منها  سويعة  كل  تبدو  أن  استطاعت  حتى 
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أنهم  ذلك  آثارها،  وجليل  امتدادها  فلكية يف  دهور 
عاشوا لفكرة...عاشوا لغريهم وكما قال سيد قطب 
مضاعفة،  حياة  ألنفسنا  نعيش  »إننا  اهلل-:  -رمحه 
حينما نعيش لآلخرين، وبقدر ما نضاعف إحساسنا 
ونضاعف  حبياتنا،  إحساسنا  نضاعف  باآلخرين 
من  فكل  صدق  وقد  النهاية«.  يف  ذاتها  احلياة  هذه 
ذلك  يرى  القائد سعيد صيام  الشهيد  يتابع حياة 
جلًيا واضًحا والسطور التالية فيها بعض من قبس 

احلكاية. 

الشهيد سعيد صيام
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أواًل: البطاقة الشخصية  

السم: سعيد حممد شعبان صيام، والكنية )أبو مصعب(، ولد يف خميم الشاطئ 
يف غزة يف عام 1959/7/22م، متزوج وأب لستة أبناء )ولدان وأربع بنات(. سكن 
العلوم  تدريس  دبلوم  على  حصل  رضوان،  الشيخ  حي  يف  اهلل-  -رمحه  واستقر 
والرياضيات من دار املعلمني يف رام اهلل عام 1980م، ومل يتمكن من حضور حفل 
التخرج لستالم شهادته من كثرة استدعاءاته ملقابلة املخابرات اإلسرائيلية، ثم 
حصل على بكالوريوس الرتبية اإلسالمية من جامعة القدس املفتوحة)2000م(.

ثانيًا: مكونات التشكيل الشخصي 

وافرا  معنى  كانت  حياة  أسرار  بقية  تتبدى  الشخصية  البطاقة  تفاصيل  يف 
لقوله تعاىل: }وَقَلِيٌل مِّنَ اْلخِِرينَ{] الواقعة: 14[  قليل هم الذين أضناهم حلم 
حظوظ  إىل  أنفسهم  حظوظ  من  خلصوا  حتى  ذواتهم  عن  وشغلهم  الفردوس 
هم  »قليل  اهلل-:  -رمحه  قاهلا سيد  وقد  نقصان  ول  فيها  ل غنب  اليت  اآلخرة 
الذين حيملون املبادئ، وقليل من هذا القليل الذين ينفرون من الدنيا من أجل 
ودماءهم  أرواحهم  يقدمون  الذين  الصفوة  هذه  من  وقليل  املبادئ،  هذه  تبليغ 
من أجل نصرة هذه املبادئ والقيم، فهم قليل من قليل من قليل!«. تعود أصول 
و يف  1948م قرب مدينة عسقالن احملتلة،  أراضي  لقرية »اجلورة« يف  الشهيد 
مدرسة  يف  البتدائية  املرحلة  أنهى  الالجئني  وتشغيل  الغوث  وكالة  مدارس 
غزة  مدرسة  يف  اإلعدادية  املرحلة  وأنهى  األول،  ترتيبه  وكان  الشاطئ  ذكور 
العلمي  القسم  1977م  عام  والثانوية يف مدرسة فلسطني  اإلعدادية،  اجلديدة 

وكان من املتفوقني.

 متيز الطفل سعيد صيام  باهلدوء، وبكر يف اللتزام باملسجد واحملافظة على 
شخصيته  يف  أثًرا  ترك  الذي  األبيض  املسجد  على  يرتدد  كان  حيث  الصالة 



381

أن  شك  ول  وتكوينها، 
بعد  ما  مرحلة  يف  املساجد 
بفضل  استطاعت  النكبة 
الرتبويني  الدعاة  سعي 
للكثري  مهد  جيل  صناعة 
من النتصارات اجلبارة اليت 
نهتز هلا اليوم طرًبا، مثلهم 
يف  شجرة  مثل  ذلك  يف 
حتت  بذورها  تبقى  اليابان 
تامة،  سنوات  أربع  األرض 
بالرعاية  أهلها  يتعاهدها 

والسقاية حتى أن املار  ميرُّ، ول يعلم أن يف تلك البقعة بذرة خمفية...! فإذا 
إنها تنمو منوًا  أنهت سنواتها األربع ظهرت دفعة واحدة مبا يوازي غيابها، ثم 
مضاعًفا عن بقية الشجريات من حوهلا، ولقد غدت يف الثقافة اليابانية رمًزا 
ملعاني الصرب على غرس البذور لساعة القطاف، وتلك فلسفة العمل الرتبوي 

ذي الرؤية البعيدة والسرتاتيجية الواعية.

وكان سعيد متميًزا أثناء دراسته حمًبا للعلم شغوًفا باملطالعة خاصة الكتب 
الشرعية واللغة العربية مما جعله يتخصص بها لحًقا، وهذا الشغف بالدراسات 
العربية واإلسالمية كرب يف قلبه رغم ختصصه العلمي، ولقد ختللت مراحل 
بعد  وخاصة  والده  غياب  فرتة  يف  عائلته  ملساعدة  العمل  من  فرتات  الدراسة 
اعتقاله  مبصر بسب مساعدة رجال املقاومة، فكان رجل البيت والقائم بشؤونه، 
السجون  من  أبيه  عودة  وبعد  مبكرة،  مرحلة  منذ  املسؤولية  حتمل  على  فنشأ 
املصرية كان والده يقدر رأيه ويشاوره يف أمور العائلة واحلياة ومشاكلها، وقد 

الشهيد سعيد صيام
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من  يف كثري  أشاوره  ابًنا،  وليس  أخًا  سعيًدا  أن  أشعر  عنه: »كنت  والده  قال 
األمور ألنين أدرك أنه رغم صغر سنه كان عميق اخلربة يف شؤون احلياة أكثر 

ممن هو أكرب منه سناً«. 

تقدم الشهيد بأوراقه جلامعات مصر من أجل إكمال دراسته اجلامعية فقوبلت 
اآلخر  للشطر  التوجه  إل  مفر  من  يكن  مل  هنا  والده،  بسب  األمين  بالرفض 
من الوطن، فسجل يف معهد املعلمني برام اهلل، وشاء اهلل أن تكون السنة األوىل 
بدون أي مضايقات من احملتلني، أما السنة الثانية فكان الشهيد يداوم يف مقر 
واستمر  الحتالل  دوام جنود  انتهاء  وحتى  الصباح  من  اإلسرائيلية  املخابرات 

ذلك طيلة شهر رمضان.

مالمح واعدة

 أواًل: التخصص الشرعي الواعي   

أحبر القائد سعيد صيام يف العلوم اإلسالمية والدراسات العربية إحبار عاشق 
فكر  صبغ  يف  قوًيا  سبًبا  ذلك  وكان  اإلسالمية،  وهويته  ودينه  للغته  حمب 
الثقافة  الشهيد بصبغة خاصة، حيث أضفت هذه التخصصات املختلفة وهذه 
الشرعية عليه هيبة العلم ووقار العلماء ونسجت له بردة الرقي ومكنته من صهوة 
املنابر فغدا حماضًرا وخطيًبا ومعلًما ذا هيبة وجالل وصاحب حجة وعلم واسع.

ولقد عمل الشهيد خطيًبا وإماًما متطوًعا وواعًظا يف العديد من مساجد قطاع 
غزة، حيث بدأ مرحلة اخلطابة يف مسجد منطقته )املسجد األبيض مبعسكر 
الشاطئ( ثم انتقل إىل حيث سكنه اجلديد يف حي الشيخ رضوان وهناك عمل 
على تأسيس مسجد الريموك والذي أصبح خطيبه الدائم، ومتيز هذا املسجد 
بني  احتضن  ألنه  بالبنان،  هلا  يشار  اليت  الدعوية  القاعدة  غدا  بأنه  غريه  عن 
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ثناياه داعيًة ومربًيا للشباب يتمتع بعلم شرعي واسع وفهم عميق، تتلمذ على 
يديه العديد من الشباب، وقد لحظ الشيخ ياسني ذلك النبوغ املبكر  والتميز 
والرملة  النور  أم  يف  1948م  أراضي  إىل  الدعاة  قوافل  يف  يرسله  فكان  الفريد، 

ورهط وغريها من املدن والقرى.

عاش الشهيد سعيد صيام حياة تنبض بالفكرة اليت آمن بها ونثرها على من 
املباركة ولقد صدق سيد قطب  حوله عبريًا فاح يف كل أرض وطأتها قدماه 
تصبح  ومل  إنسان،  روح  تتقمص  مل  لفكرة  حياة  »ول  قال:  حني  اهلل-  -رمحه 

كائنا حيا يدب على وجه األرض يف صورة بشر!«. 

إن كل فكرة انتصرت وكل عقيدة قامت وكل دين ثبت إمنا ثبت )بالصفوة 
املختارة ل بالزبد الذي يذهب جفاء ول باهلشيم الذي تذروه الرياح(! حًقا إن 
أما  لسان،  تبقى خالدة على كل  دم صاحبها  اقتاتت من جنيع  اليت  الكلمات 
الكلمات اليت تلوكها األلسن وتقذفها األفواه، ول تنهل من ذلك النبع الرباني 
فإنها تولد كسيحة مشلولة، وتصل إىل آذان الناس ميته والناس ل يتبنون املوتى.

ثانيًا: ذكاء في التواصل االجتماعي 

عمل القائد سعيد صيام بعد التخرج مدرًسا يف مدارس وكالة الغوث الدولية 
تلك  الشهيد يف  ولقد متيز  2003م،  العام  نهاية  1980م حتى  العام  من  بغزة 
الفرتة اليت عمل بها معلًما حبب الطالب له وذلك لشدة قربه منهم وحتسسه 
ملشاكلهم و سعيه الصادق يف العمل على حلها، ميد يد العون للمحتاج منهم 
من  األقران  واحرتام  اجلميع  حبَّ  السلوك  بهذا  كسب  ولقد  يستطيع،  مبا 
املعلمني، بل نال إعجاب مدراء املدارس اليت عمل بها وكان حمط ثقتهم حتى 
قال أحد مدرائه يف حقه: »طاملا أن أبا مصعب جبانيب ل أشعر بصعوبة يف حل 
أي مشكلة مهما كانت صعبة ملا يتمتع به من معارف كثرية وحب الناس له«.   
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كان هو اإلنسان احلي يف مشاعره وإحساسه يف اآلخرين يف وظيفته ويف حيه 
ويف كل موضع جتري به األقدار إليه حيث يذكر جريانه أنه كانت له املهابة 
اختلفوا  له  أن جرياًنا  اهلل-  -رمحه  عنه  روي  الشديد يف حيه حيث  والحرتام 
الناس على صراخهم حتى  أن جتمهر  وما  والقتتال  العراك  إىل  األمر  ووصل 
مسعه أبو مصعب فخرج ليستطلع األمر، وما أن رآه اجلريان حتى انفض العراك 

وكأن شيئا مل يكن من شدة توقري الناس له واجتماعهم عليه. 

ثالثًا: في مضمار السبق

امليدان صهلت كل  إذا دخل  ينبو،  الذي ل  والسيف  يكبو،  الذي ل  هو اجلواد 
الفرسان للفارس الذي ل يبارى والسهم الذي ل  اخليول، وتنحت جانًبا كل 

حييد عن قلب الرمية.
أنتخب القائد سعيد صيام يف أكثر من مخس دورات انتخابية متتالية عضًوا 
يف قطاع املعلمني يف وكالة الغوث الدولية، ثم رئيًسا لقطاع املعلمني ملدة ثالث 
مما  املدة،  تلك  طوال  أحد  املنصب  هذا  توىل  أن  حيصل  ومل  متتالية،  دورات 
يشري  اىل تعدد جوانب التميز يف شخصيته، فعَّل خالهلا التواصل الجتماعي 
حتى   منهم،  الكثري  وانتماء  توجهات   على  انعكس  مما  املعلمني  مع  والدعوي 
ل  أمام خيارين  فوضعته  بسعيد،  ذرًعا  الالجئني  وتشغيل  غوث  ضاقت وكالة 
أو أن يتنازل عن حقه يف النتماء  ثالث هلما، إما أن يرتك عمله يف الوكالة، 
املمارسة  يف  حريته  فاختار  »محاس«،  اإلسالمية  املقاومة  حلركة  السياسي 
املبادئ«  تتغري  ول  املواقع  »تتغري  يقول:  ولسان حاله  العمل،  وترك  السياسية، 
العناية  أن  واحلق  بعدها..  ما  الشهيد هلا  فارقة يف حياة  تلك مرحلة  فكانت 
اإلهلية اليت تلحظ هذا الوجود، لن تدع فكرة صاحلة متوت، بل إن اهلل بفضله 
يهيء األسباب اليت قد تبدو يف مظهر املنع ليعطي العبد الصاحل عطاء فوق ما 

كان يأمل ويظن.
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)فهو سبحانه ما منعك إل ليعطيك، ول ابتالك إل ليعافيك، ول أخرجك 
إل لتتأهب للقدوم عليه ولتسلك الطريق املوصلة إليه(.

وحصل  2006م،  عام  الفلسطينى  التشريعي  اجمللس  انتخابات  يف  شهيدنا  فاز 
الرقم األعلى على اإلطالق، حيث أصبح  76 ألف صوت، وهو  يومها على حنو 
قائمة  واإلصالح  التغيري  قائمة  عن  الفلسطيين  التشريعي  اجمللس  يف  عضًوا 

حركة املقاومة اإلسالمية محاس يف دائرة غزة. 

على مستوى عائلة صيام حصل على أعلى األصوات ليصبح خمتار العائلة رغم 
حداثة سنه، ووجود الكثري من الرجال الذين يفوقونه سًنا وجتربه، لكن شهيدنا 
املصطفى  بل  عائلته،  ليكون خمتار  القريب؛  قبل  الغريب  قلوب اجلميع  سكن 

واجملتبى عند ربه تعاىل، فال تعجب أن اختاره ربه إىل جواره.

رابًعا: أصالة الخير في روحه

ومن مميزات هذا القائد الكبري أن ِفعل اخلري أصيل يف شخصه حبيث ل حيتاج 
إىل تفكري أو تردد، وقد روى عنه أحد األصدقاء يف العمل أنه ويف أثناء يوم عمل 
جاءت امرأة فقرية تطلب مساعدة وكان الشهيد حاضرا للموقف فأخرج كل ما 
يف جيبه بال تردد وأعطاه للمرأة، ويف نهاية يوم العمل جاء ليقرتض أجرة طريق 
العودة إىل البيت! وذلك حدث يشابه سرية السلف الصاحل يف إنفاق كل شيء، 
وهي مرتبة عالية ل يبلغها إل القالئل. الذين يدركون أنه )لو أنفق اإلنسان 
ماله كله يف احلق مل يكن مبذًرا، ولو أنفق مدًا يف غري حق كان مبذًرا(. ومع  
سخائه يف النفقة كان أيًضا شديد التحري عن فعل اخلري وشديد التحري عن 
مواطن الصدقة والتفقد ملستحقيها، فقد ذكر كل من عرفه أنه كان يتحرى 
أنه  له  وُيذَكُر  حمتاجني،  فعاًل  إن كانوا  أمكن  ما  ويساعدهم  املتسولني  عن 
يف إحدى املرات جاء متسول مبتور القدم إىل املسجد الذي خيطب به الشهيد، 
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فجمع ما تيسر له من صدقات ثم مضى، ويف األسبوع التالي فعل نفس الشيء 
هنا تدخل الشيخ صيام حيث أمر أحد الشباب  مبراقبته وعند انتهائه من مجع 
املال وجهه إىل أن يأخذ منه ما مجعه من مال. تعجب بل واستنكر البعض فعل 
الشيخ، ولكنه أزال هذا التعجب، بل حوله إىل إعجاب وثناء حينما شرح هلم أنه 
سأل عن هذا املتسول عندما جاء يف اجلمعة املاضية وعرف أنه يعاقر اخلمر مبا 
جيمع من مال، فأمر أحد  الشاب أن يذهب إىل بيت هذا املتسول ويعطى املال 

لعائلته الفقرية.

خامسًا: تضحية في صمود وصبر

ل بد من الصرب ليجتاز العابدون البالء، ول بد من قرابني للحق حيتملون يف 
سبيل ربهم وراية معتقدهم ما يبلغهم معراًجا ل هبوط بعده. ولقد كان سعيد 
صيام أحد القرابني اليت ضحت بعمرها واحتملت العذاب؛ ألجل بقاء راية احلق 
العتقال يف  لتجربة  القائد صيام  تعرض  إذ  احلقوق ألصحابها  وعودة  عالية 
سجون الحتالل، فاعتقل أربع مرات إدارًيا من قبل اجليش اإلسرائيلي خالل 
فرتة النتفاضة األوىل واليت كانت قد اندلعت يف 7 ديسمرب 1987م، ومت بعدها 

إبعاده إىل مرج الزهور يف جنوب لبنان عام 1992م ملدة عام كامل.

ويسجل له على شدة شوقه ألهله، فإنه آثر بعد عام من اإلبعاد يف مرج الزهور 
أن يذهب ملسجد املنطقة ويصلي ويسلم على إخوانه وكان ذلك قبل الفجر 
العميق  حبه  عن  صادًقا  تعبرًيا  ذلك  وكان  بيته،  إىل  توجه  الصالة  بعد  ثم 

للمسجد وصحبته الطيبني.

 ومل ينج القائد الشهيد أيًضا من جتربة العتقال يف سجون السلطة حيث اعتقله 
جهاز املخابرات العسكرية الفلسطيين عام 1995م، واستمر يف معتقله أكثر من 
أن يستحم فقالوا  له بالستحمام، فطلب من سجانيه  يوًما مل يسمح  أربعني 
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واستهزاء:  سخرية  يف  له 
لك  نبين  حتى  »انتظر 
واعتقل  سباحة«  بركة 
الوقائي  األمن  جهاز  عند 
شنتها  اعتقالت  ضمن 
السلطة الفلسطينية ضد 
واجلهاد  محاس  من  كل 
اإلسالمي بعد سلسلة من 

العمليات الستشهادية يف عمق الكيان الصهيوني، وكانت تلك كلها أومسة 
الثبات على جبني القائد وبعًضا من بيعة الطريق.

سادسًا: عمق اإلحساس بالرسالة 

كان أبو مصعب يؤدى دور الداعية بنفسه ويف مكان عمله ومع كل موظفيه 
على اختالف درجاتهم. وخري شاهد على ذلك الشهيد توفيق جرب قائد الشرطة 
الفلسطينية إذ كان يردد كثرًيا: لقد أحببت اإلخوان املسلمني وهذه احلركة 

عن طريق الشيخ سعيد صيام.
ويروي عنه أحد املقربني منه وأثناء عمله إذ بدا عليه اإلرهاق والتعب فنصحه 
أن يرتاح قلياًل فقال له: »إن هذه أمانة ومصاحل شعب وحقوق ول ميكن أن نغفل 

عنها ساعة وإنها تكليفًا وليست تشريفًا«.
هو  سبحانه  اهلل  متبايعني...  بني  صفقة  اإلسالم  يف  )الدخول  إذ  صدق  ولقد 
املشرتي واملؤمن فيها هو البائع، فهي بيعة مع اهلل، ل يبقى بعدها للمؤمن شيء 
الدين كله هلل(؛  العليا، وليكون  يف نفسه، ول يف ماله. لتكون كلمة اهلل هي 
لذا كانت حياته -رمحه اهلل- مليئة بالنشغالت واألعباء ويذكر له أن إحدى 

الجتماعات بلغت 14 ساعة متواصلة وهو يشارك فيها بفاعلية تامة.
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سابعًا: الوعي بأهمية الجبهة الداخلية   

 على الرغم من شدة انشغال القائد سعيد صيام بالكثري من املهام الثقيلة فإنه 
كان يقتطع من وقته سويعات قليلة يف األسبوع لعائلته، فكان يعطي كل فرد 
املنزلية على  واجباته  يؤدي  بل كان  أسرته،  بتاتا جتاه  يكن يقصر  فلم  حقه، 

الرغم من ضغط الوقت وكثرة املهام اليت كان يعيشها.

ول  هادئة  شخصية  صاحب  والدي  »كان  قائاًل:  مصعب  األكرب  ابنه  يصفه 
يتكلم كثرًيا وكان رحيًما، وكان يهتم كثرًيا بإيقاظنا على صالة الفجر كل 
يوم، فكان كلما ناد علينا إىل الصالة كنا نؤجل ونقول له اتركنا دقيقتني 
وهكذا فكان عندما يعود من صالة الفجر وجيدنا نائمني يقوم ببل يديه ويبدأ 
يف وضع قطرات املاء على جباهنا، وكان -رمحه اهلل- حيرص على تربيتنا تربية 

إسالمية«.

لقد كان الوزير اهلمام صيام مدرسة كبرية من الرتبية والعطاء والتضحيات، 
كان األب احلنون فأمجل اللحظات هي اليت يقضيها األطفال واألحفاد مع 

جدهم أبي مصعب -رمحه اهلل-.

كان سعيد صيام الرجل الذي يقضي وقته يف الطاعة والعبادة وينتقل من تالوة 
القرآن إىل ذكر اهلل إىل التسبيح إىل الصالة والقيام، وكان املؤمن القوي الذي 
الذي  اليقظ  املسؤول  الرياضية، وكان  التمارين  قليل من  جيتهد يف ممارسة 
الشهيد  كان  لقد  واردة،  ول  شاردة  يرتك  ل  أعماله  جدول  دفرت  دوًما  يالزمه 

إنساًنا ودوًدا يف ثوب قائد إذ كان شديد احلرص على صلة األرحام. 

 قائد مجع بني حزم ابن اخلطاب، وصمت الصديق، وشجاعة علي، وحياء عثمان، 
وعلم معاذ باحلالل واحلرام. فكان رجل احلركة ورجل احلكومة واألمن ورجل 

املرحلة احلرجة احلساسة.
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التجربة السياسية 

وإن  اإلنسان(  عامل  يف  والسلطان  احلكم  يف  الكمال  غاية  القوة  مع  )احلكمة 
)اجلاهلية املنظمة ل يهزمها سوى إسالم منظم(. وقد كانت تلك املفاهيم هي 
شعار الرجل الفذ الذي قاد أخطر جهاز مؤسسي يف الدولة أل وهو وزارة الداخلية 
وتسنم منصًبا كان يعد يف املنطقة العربية من املناصب املكروهة شعبًيا بسبب 
أساليب القمع والستبداد اليت متارسها وزارات الداخلية العربية، خبالف تلفيق 
التهم لألحرار، وقمع املعارضة الشريفة والزج بها يف السجون واملعتقالت، لكنه 
استطاع حبنكته وحكمته وقوته النفسية والعقلية أن جيعل منه منصًبا خلدمة 
قضايا الوطن وأن جيعله منوذجا فريًدا يف غزة وحكاية نادرة يف وطننا العربي 

املغلوب واملقهورة شعوبه دائًما.

صيام  سعيد  الشهيد  إليه  وصل  املنصب  هذا  ألن  غزة  يف  خمتلفا  األمر  كان 
إىل  بسببها حركة محاس  وجاءت  نزيهة  انتخابات  تامة حيث متت  بشفافية 
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للنظر  الالفت  من  كان  ولقد  احلرة،  الفلسطيين  الشعب  إرادة  عرب  احلكم 
حينها أن سعيد صيام هو الذي حصد أعلى األصوات يف النتخابات، وهذا ليس 
والشيخ  املقاومة،  وابن  املخلص،  فلسطني  ابن  العمالق  القائد  على  مستغرًبا 
العائالت  عرفته  الذي  الجتماعي  واملصلح  الريموك،  مسجد  خطيب  الداعية 

الفلسطينية بإصالحه ذات البني، وشهد اجلميع مبكانه ومكانته.

أعلى  يتبوأ  بأن  واإلبعاد،  السجن  سنوات  بعد  الرجل  هلذا  ميكن  أن  اهلل  وشاء 
املناصب ويصبح وزيًرا للداخلية يف احلكومة الفلسطينية العاشرة.

حركة  شكلتها  اليت  احلكومة  يف  للداخلية  وزيرًا  صيام  سعيد  اختيار  كان 
محاس نقطة ملفتة وبارزة جًدا يف عامل وزراء الداخلية العرب؛ فألول مرة يرشح 
ملنصب وزير الداخلية رجل جاء بإرادة الشعب، رجل هو مصلح اجتماعي وداعية 
إسالمي، رجل تربوي تّعلم وترّبى على يديه اآللف من شباب غزة، وكان ذلك 
يف عاملنا العربي أحد العجائب السبعة!... واحلقيقة أن يتوىل مصلح للوزارة هو 
األصل إذ كما قال سيد -رمحه اهلل-: »من الصعب علي أن أتصور كيف ميكن 
أن نصل إىل غاية نبيلة باستخدام وسيلة خسيسة!؟ إن الغاية النبيلة ل حتيا إل 

يف قلب النبيل«. ول يؤمتن على احلقائب الوزارية إل األمناء...!

 لقد اندهش وزراء الداخلية العرب من هذا الوزير الذي خيالفهم يف أصل توليه 
للمنصب وطريقة إدارته ورؤيته وغاياته، إذ مل يعني من طرف حاكم ملهارته يف 
ُيْدَع لجتماع  القمع، بل جاء بإرادة شعب فرفضوه ألنه ليس من جبلتهم ومل 
واحد لوزراء الداخلية العرب إمعاًنا من وزراء القمع وجالدي التعذيب باستبعاده 

عن الصفة الرمسية اليت تتيح له حضوًرا يف عامل السياسة! 

 تسلَّم القائد الشهيد منصب وزارة الداخلية يف احلكومة العاشرة وازدادت بذلك 
املرحلة  تلك  يف  عاتقه  على  ملقى  األكرب  اجلهد  وكان  وأمحاله،  همومه 
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الفارقة ولعلها كانت األكثر صعوبًة يف حياته، وذلك لنتشار حالة الفلتان 
األمين، ومترد األجهزة األمنية بل ووقوفها ضد النظام واألمن، ومشاركتها يف 
الفوضى وتعطيل قرارات الوزير  املنتخب، لسيما بعد أن أضربت هذه األجهزة 
الصعوبات  إىل  إضافة  السلطة،  من  بأوامر  كامل  بشكل  العمل  عن  األمنية 
اإلدارية واملالية اليت كانت متر بها احلكومة، يف هذه الظروف احلرجة واليت 
حيتار فيها اللبيب، كان الشهيد كما قال عنه د. عزيز دويك: »إن خري مْن 

يستشرف املستقبل هو أبو مصعب«. 

فلقد فهم -رمحه اهلل- املقصود  من هذه الفوضى وعرف مآلتها ببعد نظره، فقام 
فوًرا وبال تردد بتشكيل قوة داعمة لألجهزة األمنية، وهي )القوة التنفيذية(، حيث 
أعلن عن ميالدها من فوق صهوة  منرب اجلامع  العمري بغزة يف حضور آلف 
من اجلمهور والوجهاء، ومل تسلم القوة التنفيذية  من شراسة اهلجمة النكدة 
من ِقبل األخرين؛ فأطلقوا ألسنة السوء  تبذر اإلشاعات املغرضة؛  إلضعافها 
)احلسم  التصحيحية  احلركة  مرحلة  جاءت  َثمَّ  ومن  احلكومة،  وإسقاط 
العسكري(، صيف 2007م فوضعت حًدا للفوضى و الفلتان وأعادت للشارع  أمنه 

وأمانه، لقد كان أبو مصعب رجل املرحلة بامتياز.

ومن القرارات اليت تؤكد صواب رأيه وبعد نظره أنه أقر تشكيل دائرة التعبئة 
وأوكل هلا  الشرعية،  العلوم  الشهادات يف  تتكون من حاملي  واليت  والتوجيه، 
طريق  عن  وذلك  التنفيذية،  القوة  لرجال  والعقائدي  الفكري  البناء  مهام 

التواصل الدعوي معهم والدروس واملواعظ وطباعة النشرات التوعوية.

الشهيد سعيد صيام
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الشهادة وسام القبول 

كان سيد قطب ينظر إىل أفق يتماهى مع جتليات الفيض يف عامل الفردوس 
األعلى يوم قال: »لو كان املوت يصنع شيًئا ألوقف مد احلياة! ولكنه قوة ضئيلة 
حسرية جبانب قوى احلياة الزاخرة الغامرة! فمن قوة اهلل احلي تنبثق احلياة 
وتنداح«. نعم تنبثق حياة الشهيد من قوة اهلل احلي، هلذا خائب من يظن أن 

الشهداء ميوتون... الشهداء ل ميوتون... الشهداء ينبتون. 

وتعشب الصحراء من دمائهم. وتكرب األجيال يف جراحهم...!

إن الشهيد دوًما جرحه شامة واهلل يرعى مقامه.      

هلو  البتالء  يف  اهلل  أعطاكه  ما  »إن  قال:  يوم  بربه  العارفني  أحد  صدق  وقد 
اإلنعام وهو خري مما أعطاهم من النعم يف حال الستدراج«، وأي نعمة أكرب 

من نعمة الصطفاء والشهادة ولو كانت الضريبة العمر واألرواح!

لقد بدأ اسم الشهيد البطل سعيد صيام يظهر يف قوائم الغتيال اإلسرائيلية 
تصدر  بل  2004م،  عام  ياسني  أمحد  والشيخ  الرنتيسي  الدكتور  اغتيال  بعد 
التنفيذية،  القوة  وتشكيل  الداخلية  وزير  منصب  توليه  بعد  الغتيال  قوائم 
ونشرت الصحافة العربية حينها امسه ضمن 16 امسا مرشحة لالغتيال قبيل 

احلرب على غزة.

وكان بدء ذلك السعي املشؤوم يف حزيران من عام 2006م حيث قصف سالح 
اجلو اإلسرائيلي مكتب صيام وذلك يف أثناء اهلجوم على غزة بعد عملية أسر 
عز  الشهيد  كتائب  بها  قامت  نوعية  عملية  يف  شاليط  اإلسرائيلي  اجلندي 

الدين القسام.

وحني بدأت معركة الفرقان أواخر عام 2008م على غزة يف بداية قاسية ومؤملة 
مئات  ارتقى  األوىل  القصف  حلظات  منذ  إذ  وتوقعاتهم  البشر  طاقة  تفوق 
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األجهزة  عناصر  من  الشهداء 
صيام،  يقودها  اليت  األمنية 
املوقف  هذا  يف  ظهر  حيث 
صيام  سعيد  شخص  العصيب 
القائد وبان مدى  وبدا فيه دور 
صالبته يف موقفه الذي يوضح 
مدى رابطة اجلأش وبعد النظر 
اخلرب  وصله  عندما  وذلك 

الضربة  إثر  الفلسطينية  للشرطة  العام  املدير  جرب  توفيق  اللواء  باستشهاد 
قال: ساحموني ألنين مل أستطع  الصهيوني وحينها  األوىل للقصف اهلمجي 
املشاركة يف جنازته، ولكن أعدكم أن التحق به قريبا، ولقد صدق اهلل فصدقه 

فكان له ما متنى.

إن كلمات الشهيد صيام األخرية قبيل حلظات استشهاده ل زالت تسطع شاهدة 
على سرية عطرة إذ تقدم صفوف اجلهاد واملقاومة وهو يوصي أبناء شعبه وقيادة 
النصر وسبيلنا يف مواجهة  بـ »تقوى اهلل فهي مفتاح  الداخلية من بعده  وزارة 
ظهر  وسأمحي  شيء  كل  قبل  مقاوم  ألنين  اجلحور،  يف  أختبأ  لن  العدوان. 

املقاومة، ولن أترك أهل غزة لوحدهم، فما سيعانونه سأعانيه معهم«.

دفع  مما  الحتالل  لطائرات  هدًفا  العصيبة  الفرتة  تلك  يف  صيام  كان  لقد 
ذلك  رفض  أنه  إل  آمن،  مبكان  والحتماء  منزله  مبغادرة  تطالبه  أن  عائلته 
كونه يريد البقاء معهم. إل أن القائد الشجاع كان يبحث عن الشهادة. وكان 
دوًما يف قلق إذ يروي ابنه مصعب: »أن والدي كان دائم التساؤل، ماذا فعلت 
حتى يؤخر اهلل شهادتي هلذه اللحظة؟ فقد كان يف آخر حياته تتملكه »ثقافة 

الستشهاد«.

الشهيد سعيد صيام
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ويف تاريخ  2009/01/15 قصفت طائرات الحتالل منزل أخيه إياد  فتحول البيت 
النصف  على  بيده  وقابًضا  صائًما  مصعب  أبو  الشهيد  لريتقي  عني؛  بعد  أثًرا 
املتبقي من املصحف الذي أحرق ويده على آية } أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنََّة وَلَمَّا يَْأتُِكم 
رَّاء وَُزلِْزلُواْ حَتَّى يَُقوَل الرَّسُوُل وَالَّذِينَ آمَنُواْ  مَّثَُل الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُِكم مَّسَّتْهُمُ الْبَْأسَاء وَالضَّ
مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَل ِإنَّ نَصْرَ اللّهِ قَِريبٌ{] آل عمران: 214[ يرتقي أبو مصعب بصحبة 
كوكبة من آل صيام منهم إبنه حممد  وأخوه  إياد وزوجته،  وآخر من أقاربه 

وبعض من جريانه الذين دمر  الصاروخ بيوتهم من  شدة التفجري.

فرح العدو الغاشم بهذه العملية اجلبانة وأعلن أنه باغتياله قضى على نصف 
أن  علموا  وما  املباركة  الباسقة  الشجرة  من  نالوا  بذلك  أنهم  ظنوا  محاس، 
محاس مثلها مثل كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤتي أكلها كل 

حني بإذن ربها.

نعم لقد غادرتنا يا أبا مصعب مسرًعا كاجلواد األصيل وقد عشت فينا مخسني 
عاًما كما السيف الصقيل، ل متاري ول تهادن يف احلق ول ختشى يف اهلل لومة 

لئم.

صيام  سعيد  كان  فقد  اجلنازات،  الباطل  وأهل  احلق  أهل  بني  قيل  قدمًيا 
والتدمري، وحتت  اآللف وسط احلرب  داخلية يشهد جنازته عشرات  وزير  أول 
الفوسفورية  والقنابل  والصواريخ  النريان  وحتاصرهم  خائفني،  غري  القصف 
احلارقة، ورغم ذلك خيرج عشرات اآللف من أهل غزة لتوديع وزير داخليتهم 
اهلل  ويدعون  له،  بالثأر  ويهتفون  فراقه،  ويبكون  له،  والدعاء  احملبوب،  الشهيد 
العربية  املنطقة  الداخلية يف  وزراء  الكثري من  بينما  به يف اجلنة،  أن جيمعهم 
عندما ميوتون ل يعرفهم أحد، وينكرهم الناس، ويدفنون سًرا أو حتت احلراسة، 
ول خيرج يف جنازتهم إل عدد حمدود معروف، واجلماهري تلعنهم، ويدعو كل 

مظلوم عليهم!!!
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فهنيًئا لك يا سعيد صيام، يا أبا مصعب، حّب الناس واختيار اهلل لك بالشهادة، 
تعرفه  ولن  تعرفه  مل  داخلية  وزير  أعظم  يا  برضوانه  اجلنة  يف  اهلل  وأسعدك 

املنطقة العربية.

إىل جنة عرضها السماوات واألرض يا من صدقتم اهلل.

تقبل اهلل الشهداء يف عليني وجعلنا على خطاهم
سائرين غري مبدلني ول مغريين.

فأجـــابـــــــــــــــــــوا الــعــال  ريــح  بهم  هتفَت 
ثابــــــــــــــــــــــوا التـــــجهز  بعد  الـــــوغى  وإىل 
واشـــرتوا فباعــــــــــــــــــوا  نفوسهُم  ملكوا 
هـــــــابـــــــوا أو  الــعــدا  خــافــوا  مــا  اهلل  يف 
وإن يـــرهـــبـــهـــم  ــُم  ــصـ ــاخلـ فـ ــوا  ــحـ ــبـ أصـ إن 
أّواُب فـــــــــــــــكـــــــــــــــلـــهـــم  ــاء  ــ ــســ ــ ــ امل ــنَّ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ جـ
ــٍر ــ ــابـ ــ عـ ــة  ــ ــيـ ــ حتـ الـــــدنـــــيـــــا  إىل  ألـــــــقـــــــوا 
ِغضــــــــــــــــــــاُب ــاِء  ــ اإلب درب  إىل  ومــضــوا 
ــوا، وانــــــربوا محـــلـــوا مـــدافـــعـــهـــم وخـــــاضـــ
خــــــــــــــــــــراُب والــــــــــــــــــــعريُن  يــزأُر  واملــوُت 
صالحــــــهـــــا أن  األجــيــال  عــلــمــوا  هـــــم 
ســــــــــــــــراُب والبـــاقيـــــــاُت  جبهـــــــــــادهــــــا 

الشهيد سعيد صيام
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سيرة الشهيد القائد

محمود المبحوح
1960م - 2010م

هو  ما  نعرف  الطريق  هذا 
مشكلة،  لدينا  وليس  ثمنه 
واألعمار بيد اهلل، ورب العالمين 
شاء  وإن  يشاء،  من  يصطفي 

اهلل ننال الشهادة.
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يرجتف القلم مثل أصابع بللها شتاء قارس وتركها 
يف الصقيع، يرجتف وهو يتقدم حبربه الفقري للكتابة 
عن قامة طالت اجملد وقبضت على السحاب ونثرت 
التفاني  وروعة  التضحية  سخاء  عليائها  من  علينا 
أنه سيتعثر  يدرك  إذ  القلم  العظيم، يرجتف  للحق 
جيد  أن  قبل  ومرات  مرات  سيتلعثم  ورمبا  كثريا، 
عبارة حتتمل وصف ما بلغه هؤلء العظماء، يرجتف 
القلم وهو يقرتب من أنوارهم، من مسك عبريهم، 
حمياهم،  على  باقتدار  املرسومة  اهلمم  لوائح  من 

وحيتار القلم وحتتار معه اللغة يف الوفاء حبقهم.  

صاحبه  يكفي  السم  هذا  كان  املبحوح،   حممود 
السم  أمام  نقف  وكي  به  األجيال  تستظل  كي 
مدركني أن مثة أسطورة حقيقية ختتبأ يف عباءته،  
اسم ملع يف حلظة الغتيال وتنادت له أجهزة اإلعالم 
كلها وارجتت األرض فجأة على احلادثة دون ميعاد،  
وتسابق الناس لستلهام حكاية الشهيد الذي كان 
يسعى يف خفاء مقصود،  ويصبح وميسي فينا وحنن 
ل نراه من شدة حرصه على احلفر اهلادئ الصامت،  
األخفياء،   األتقياء  مدرسة  من  املبحوح  كان  فقد 
ينتثر  كيف  املدرسة  هذه  من  يعلمنا  أن  اهلل  وشاء 
كانوا   ولو  احلياة  بها  تعبق  روائح  املخلصني  عبري 
املبحوح  األضواء،  كان  بعيدا عن  األرض  يف عمق 
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مدرسة يف احمليا و يف املمات وأسطورة يف احلضور ويف 
الغياب،  وكان بعض معنى قوله تعاىل:}كَشَجَرَةٍ َطيِّبَةٍ 

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ{ ]براهيم: 24[.

اهلل  وشاء  عظيما  ومات  كبريا  املبحوح  عاش  لقد 
أل يظل حبيس اخلفاء بل أكرم املوىل نهايته بأن 
جعله سببا يف النتصار للفكرة الصاحلة وللمقاومة 
املباركة وتلك سنة اهلل، ما كان هلل دام واتصل، وما 
كان لغري اهلل انقطع  وانفصل، بل تالشى كالرسوم 

على رمال الشاطىء متحوها أمواج البحر.

املبحوح ورفاقه خلصوا من حظوظ نفوسهم وعربوا 
من أنفسهم اىل اهلل، عربوا على جسر صاغوه بلحن 
وأوتارها  استثنائية،  أحلانها  دوما  والبطولة  فريد، 
مشدودة إىل أرواح الشهداء والعظماء، وكلما ارتقى 

منهم شهيد أدركنا أن هذا العزف صاغته السماء!

الشهيد محمود المبحوح
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أواًل: انبثاقة الخير   

السم  بني  وكم  اجلنود،  آسر  اللقب  املبحوح،   الرؤوف  عبد  حممود  السم: 
واللقب من حميطات تنقطع نياط القلوب قبل أن تبلغها، فكلنا نولد بأمساء 
يهبنا إياها قانون احلياة والجتماع البشري ولكن قلة منا من يرحلون بألقاب 

نزفوا كثريا يف صياغتها وحاكوها بعرق ودماء.

لقد كان حممود املبحوح طفال مثل باقي أطفال النكبة وقصته تشابه بقية 
القصص اليت حتكي عن هجرة األقدام احلافية وشعث الشتات ورجفة اخلوف 
من اجملهول إذ هاجر والده من قرية بيت طيما القريبة من بلدة عسقالن سنة 

1948م حاماًل معه مفتاح العودة ووعد بهجرة لن تطول.

يف الشق الثاني من اخلارطة الفلسطينية ولد حممود يوم 14فرباير 1960م يف 
خميم جباليا يف خارج حدود اخلارطة احلقيقية، ودرس يف مدارس املخيم حيث 
للمنفى مسميات بعضها املخيم، درس حتديدًا يف مدرسة األيوبية حتى الصف 

السادس البتدائي. 

كان لوالد حممود 12 من الذكور، ومن اإلناث اثنتان، وكان ترتيب حممود 
اخلامس بني إخوانه، وامتاز حممود بني إخوانه بأنه كان ميارس رياضة كمال 
األجسام، ويف إحدى البطولت حاز على املرتبة األوىل يف كمال األجسام على 

مستوى قطاع غزة.

 ويف عام 1982م انتقل حممود مع عائلته للعيش يف خميم تل الزعرت وبعدها 
حصل على دبلوم امليكانيكا وتفوق يف هذا اجملال، وكان ناجحًا يف عمله فافتتح 
حمبة  على  حاز  معه  الناس  تعامل  خالل  ومن  الدين  صالح  شارع  يف  ورشة 
اجلميع، وقد انتشرت مسعته الطيبة مثل ريح املسك بني الناس فكان الكثري 
من أهل فلسطني احملتلة من أراضي عام 1948م يأتون إليه يف أوقات إجازاتهم 
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إلصالح سياراتهم عنده حلسن أخالقه وملعاملته الطيبة مع الناس وكان ذلك 
من شهادة اخللق له، ولقد ظل حممود يعمل ميكانيكيًا للسيارات حتى خروجه 
من غزة سنة 1989م.1 نعم تلك شهادة طبعْت لفارسنا فشهد له اخللق بطيب 
منبته وأصالة معدنه، وتفرده جبميل اخلصال، وحسن الفعال، واتقانه لصنعته 

كل ذلك محلهم على العرتاف له بالفضل.

تزوج حممود سنة 1983م، ورزق بأربعة من األبناء، وهم على الرتتيب: منى، عبد 
الرؤوف، جمد، رنيم. 

ثانيًا: بواكير الخير 

مسجد  يف  التزم  عندما  1978م،  العام  يف  اهلل-  -رمحه  الشهيد  بداية  كانت 
التزامه  الشرقي حاليًا«، حيث ظهر  أبو خوصة »وهو املسجد  الستاذ حممود 
الشديدة على حمالت  أعلن احلرب  إذ  اهلل  بوضوح يف شدة غريته على حمارم 
القمار واملقاهي اليت تفسد شباب املسلمني حرصا منه على هوية اجليل وأحكام 
ودللة  مبكر  وعي  بواكري  تلك  وكانت  الفساد،  مبعاول  تهدم  أل  الشريعة 
تعظيم حلرمات اهلل وشعائر دينه وإشارات اشتعال لدين اهلل مثل مجرة تتقد يف 

مبدأها ثم سرعان ما تصبح نارا تضيء ما حوهلا. 

1983م، كانت هناك محالت شرسة من  أنه يف عام  يسجل للشهيد كذلك 
اجلماعات  تلك  وكانت  اإلسالمية  اجلامعة  ضد  وعلمانية  يسارية  مجاعات 
قيام مجاعات  ملنع  عليها  للسيطرة  وتسعى  اإلسالمية  اجلامعة  تقوم مبحاربة 
إسالمية مناهضة هلا، ويف ذلك احلني وقف الشهيد حممود املبحوح وقفة جادة 

وقوية ملناصرة اجلامعة. 

https://ar.wikipedia.org -1

الشهيد محمود المبحوح
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حممود  الشهيد  يكن  مل 
األوىل  نشأته  خالل  املبحوح 
بعيدًا  املباركة  بداياته  ويف 
املسلمني،  اإلخوان  مجاعة  عن 
مؤسسوها  يرتدد  كان  فقد 
منزل  على  جباليا  خميم  يف 
وكانت  دائم،  بشكل  والده 
طيبة،  عالقات  به  تربطهم 
الدينية  الدروس  فيقدمون 
انتباههم  لفت  وقد  باستمرار، 
قوة وعنفوان الشهيد، والتزامه 
الشديد، وحرصه على العبادات 

األجسام،  كمال  رياضة  يف  وبروزه  القوية،  وبنيته  للجهاد،  وحبه  والطاعات، 
فسعوا إىل تنظيمه يف صفوف اجلماعة.

ثالثًا: انطالقة الخير 

انضم الشهيد إىل مجاعة اإلخوان املسلمني قبل انطالق حركة محاس، حيث 
كانت مجاعة اإلخوان املسلمني ذات حضور قوي وواضح يف املؤسسات املدنية 
فكان  اإلسالمية،  واجلمعيات  املساجد  وبعض  اإلسالمي  اجملمع  مؤسسة  مثل 
الشهيد ملتزما ببعض أنشطة اجملمع اإلسالمي، فنفعه اهلل بغيث املكان وعلو 

القامات اليت كان ينتصب اخلري على مناكبها.
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الجهاد قصة عشق 

توان،  ول  تلكؤ  بال  البيعة  على  قبضت  اليت  األيدي  يف  النصر  رايات  تستقيم 
األزلي  الفرح  طرق  هلم  تستقيم  اآلخرة،  حقائق  هلم  وتصهل  الدروب  تستقيم 
لألمة  فيها  خيانة  ل  صالة  يصلوا  أن  قبلوا  من  فهؤلء  اجلنان،  هلم  وتتزين 
وشدة  الفاحتني  غبار  قدر  على  يتشكل  الذي  للتاريخ  ول  الربانية  للفكرة  ول 

استبساهلم وثباتهم حتى آخر حبة عرق تنبض فيهم.

اهلل،  سبيل  يف  واجلهاد  املقاومة  يعشق  صغره  منذ  املبحوح  الشهيد  كان  لقد 
املراق على  والدم  املطاردة  الثمن هو  وأن بعض  العشق عالية  أن ضريبة  ويعلم 
بساط الوصول للفردوس األعلى ومع ذلك سعى للتدرب على السالح وإتقان 
1986م ملدة عام يف سجن غزة  فنون املقاومة، وقد اعتقل بسبب ذلك يف العام 
انتمائه  وبتهمة  »الكالشينكوف«،  سالح  حيازة  بتهمة  السرايا  سجن  املركزي 
األوىل،  النتفاضة  اندلع  لدى  1987م  عام  السجن  من  حلركة محاس، خرج 

وعاود نشاطاته املناوئة لالحتالل بسرية وتكتم.

وشاء اهلل له يف هذه املرحلة خريا إذ بعد خروجه من السجن ومن خالل عمله 
يف ورشته تعرف على الشيخ صالح شحادة ومن هنا بدأت العالقة التنظيمية، 
حيث كانت جتمعهم عالقة مميزة جدًا، ويف تلك الفرتة أيضا ازدادت عالقة 
بالشيخ  العالقة  املؤسس حلماس »أمحد ياسني«  ثم تطورت  بالشيخ  املبحوح 
املؤسس لكتائب عز الدين القسام »صالح شحادة« إىل بدء التدريبات العسكرية 
على السالح ثم تال ذلك تنظيم املبحوح يف اجلهاز العسكري حلماس وأصبح 
القائد  أسسها  اليت  األوىل  العسكرية  اجملموعة  يف  عضوا  يومها  من  املبحوح 

»حممد الشراحتة« -رمحه اهلل-.

الشهيد محمود المبحوح
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آثار محفورة في سجل الخلود  

استطاعت جهود املبحوح العسكرية تقديم الكثري للمقاومة املباركة فقد جذر 
املبحوح لفكرة أسر اجلنود ونفذها يف مرات عديدة وكانت تلك الفكرة بداية 
خلق أسلوب اسرتاتيجي جديد يف اجلهاد والقتال، إذ يسجل هلم تاريخ املقاومة 
القسام  لكتائب  تابعون  جماهدون  متكن  1988م  عام  يف  أنه  العز  من  بسطور 
بقيادة الشهيد »حممود املبحوح« من أسر رقيب صهيوني يدعى »آيف سبورتس« 
ويف  الرمسية،  وأوراقه  أن جردوه من سالحه  بعد  الصهيوني،  الكيان  داخل  من 

وقت لحق مت تصفيته وإخفاء جثته.
يف  آخر  جندي  بأسر  القساميون  اجملاهدون  قام  األوىل  احملاولة  جناح  وبعد 
1989/5/3م يدعى »إيالن سعدون«، حيث جرى اختطافه بكامل عتاده العسكري، 
إل أن اجملاهدين اضطروا لقتله وإخفاء جثته؛ نظرا لصعوبة الحتفاظ به حيًا. 
فيه  تدون  وأن  التفاصيل  بكل  ُيكتب  أن  فلسطني  يف  املقاومة  تاريخ  حق  من 
اخُلطوات وَسْعَي الليل وكل دبيب أحدث دويا فاصال يف معركتنا مع الحتالل 
اإلسرائيلي الظامل،  إن من حق األجيال أن تكتب هلا قصة الفتح كاملة مبا 
سبقها من مشاهد تشابه يف جالهلا معارك التاريخ األوىل، ذلك حق تارخيي 
بد من  ولذا كان ل  العامة،   الكتابة  به  يليق  السرد اجململ ول  ل جيوز معه 
تفصيل يف مسألة أسر اجلنود ففي هذه البداية يكمن جنني الولدات الكربى 
1988م، حيث  فيما بعد،  لقد بدأت عمليات اإلعداد هلذا احلدث املهم يف عام 

انضمت العناصر املؤهلة ومت تكوين أول اجملموعات العسكرية هلذه الغاية.

رمسي  بشكل  العسكرية  العمليات  أول  هي  العسكري  اجلهاز  عمليات  كانت 
العسكري  العمل  يباشر  بدأ اجلهاز  العسكري،  وكان يطلق عليها جهاز جمد 
الشيخ صالح شحادة  بأوامر من  1988م  عام  بداية  فعلي كعمليات يف  بشكل 
والذي كان معتقاًل يف السجن على خلفية تنظيم محاس يف أحد سجون غزة. 
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عمليات  وهي  العسكرية  العمليات  بتنفيذ  األوىل  األوامر  خرجت  السجن  من 
خطف للجنود فتم تنفيذ عملية خطف اجلندي األول يف شهر 2 عام 1989م،  
ومل يكشف عن جثته إّل بعد 80 يومًا من اختطافه، ويف شهر 5 من نفس العام 
والثاني  األول  بني  إيالن سعدون حيث كان  وهو  اآلخر  اجلندي  اختطاف  مت 
تقريبًا ثالثة شهور، ويالحظ أنه يف العملية األوىل كانت العملية عملية خطف 
بهدف القتل  وقد جنحت العملية، واجلندي الثاني كانت عملية بهدف األسر 
قاوم وحينها اضطروا  باختطافه  واإلبقاء عليه حيًا، لكن اجلندي حني قاموا 
إىل قتله، وكان السبب الرئيس يف كشف هذه العملية أن السيارة مل حترق 
كاألوىل، وذلك لقلة املال وضيق اإلمكانيات إذ مت القرتاح أن يتم بيعها وشراء 
سيارة أخرى بثمنها لتقوم اجملموعة باختطاف جندي آخر، ومن هنا كشفت 

العملية من خالل السيارة اليت مت التعرف عليهم يف التحقيقات. 

ومن اجلدير بالذكر أنه يف قصة اخلطف الثانية فشل الحتالل يف الوصول إىل 
جثة جنديه بكل الطرق، فقرر شن محلة اعتقالت غري مسبوقة طالت املئات من 

قيادات حركة محاس وأنصارها وعلى رأسهم الشيخ أمحد ياسني.

وللتاريخ فإن الحتالل مل يعثر على جثة اجلندي إل يف عام 1996م أي بعد 7 
سنوات من البحث، عندما حققت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع بعض 
لالحتالل  اجلندي  دفن  خريطة  وسلمت  حلماس  العسكري  اجلهاز  أعضاء 
اإلسرائيلي، لُتفشل بذلك صفقة تبادل مت التوصل إليها مع قوات الحتالل 
العالية مقابل جثة  األحكام  ذوي  وأسرية من  أسريًا   76 بإطالق سراح  وتقضي 

اجلندي سعدون.1

/http://hamas.ps/ar/post/4701 -1

الشهيد محمود المبحوح
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النفي ضريبة المقاومة 

مثل خيط ينسل من روح احلياة انسل الشهيد املبحوح من عباءة الوطن، وخرج 
منها )خائفا يرتقب(، يشابه يف صدى قدميه وقع خطى فارس جتمهر الظلم له 
واشتد الباطل يف إثره وامتر القوم عليه، يلتحف املبحوح بيقينه، يتدثر بوعد 
ويضمد  ]اجملادلة:21[،  عَِزيزٌ{  قَِويٌّ  َّهَ  الل ِإنَّ  وَرُسُلِي  أَنَا  َلَْغلِبَنَّ  َّهُ  الل }كَتَبَ  اهلل 
جراح النفي بسكينة الواثق أن لألقصى ربًا حيميه ويدبر له موعدا مع )عباد 

لنا(، موعدا }ِإنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا i وَنَرَاهُ قَِريبًا{ ] املعارج: 7-6[

إذ بعد التعرف على السيارة التى خطف فيها اجلندي الخري انكشفت اجملموعة 
ذلك  فجر  خاصة  قوات  قامت  1989/5/11م  يف  الشهيد،  شخص  حتديد  ومت 
املنزل  ُشرف  على  جوي  إنزال  بعمليات  وقاموا  الشهيد  بيت  بتطويق  اليوم، 
وسطحه، وقاموا بإلقاء قنابل صوتية وتكسري أبوابه  بدون سابق إنذار واعتقلوا 
كل من يف البيت مبا فيهم أطفاله الصغار، وكانت هناك قوات خاصة تكمن 
يف ورشة الشهيد تنتظر قدومه لقتله أو اعتقاله، حيث كان اجلنود الصهاينة 
متخفني بزي عمال زراعة، إل أن أخويه عندما توجها إىل الورشة )الكراج(، قام 
الصهاينة بإطالق النار عليهما حلظة دخوهلما حيث أصيب أخوه »فايق« ومت 
اعتقاله من قبل الصهاينة، ورغم  احلصار واملطاردة ذهب املبحوح إىل املستشفى 

ليطمئن على أخيه وغادر املكان دون أن يشعر به أحد من القوات احملاصرة. 

واستمرت  اإلسرائيلي  العدو  أجهزة  من  مالحق  وهو  فرتة  املبحوح  قضى  لقد 
رفاقه املسؤولني عن خطف اجلنديني  مطاردة الحتالل اإلسرائيلي له وألحد 
النهاية من اجتياز احلدود املصرية1،  وعندما  ملدة ثالثة أشهر، لكنه متكن يف 
اكتشف أمرهم من قبل الصهاينة، طالبوا احلكومة املصرية بتسليمهم إل أنهم 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons -1
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متكنوا من الختفاء عن أعني قوات األمن املصرية ملدة 3 شهور حتى مت التفاق 
على تسليم انفسهم وترحليهم فاعتقلتهم السلطات املصرية مدة أربعني يوما 
ثم رحلوا إىل ليبيا ومن هناك غادروا إىل سوريا حيث أكمل الشهيد املبحوح 

مشواره اجلهادي هناك.

بعد ذلك ويف عام 1990م حتديدًا قررت احملكمة الصهيونية هدم بيت الشهيد 
ومصادرة األرض، وكانت التهمة املوجهة إليه خطف جنود صهاينة.

سمة الشهيد الخفاء

كان املبحوح أحد مؤسسي كتائب القسام- اجلناح العسكري حلركة محاس، 
أول  وقتل  أسر  يف  وشارك  محاس،  حركة  تنفذها  نوعية  عملية  أول  وصاحب 
جنديني إسرائيليني، وهو أول من هدم بيته يف النتفاضة األوىل، وكان ذلك 
بعض دوره يف داخل فلسطني املباركة،  أما الدور الذي قام به يف اخلارج كما 
أصدرتها  اليت  الرمسية  البيانات  عنه  وكشفت  محاس،  قيادات  به  صرحت 
اختاروا  الذين  املقاومة،  جنود  ضمن  كان  أنه  إىل  يشري  كان  فقد  الكتائب، 
العمل لسنوات طويلة يف اخلفاء، لتنفيذ مهمات كبرية، ل جمال إلمتامها إل 

يف صمت، وقد حقق إجنازات، قد ل يزاح عنها النقاب قبل سنوات وسنوات.

كان املبحوح رجاًل من العارفني باهلل و )العارفون باهلل حيرصون على أل يعلم 
مسة  وتلك  النفس(،  ورؤية  العجب  آفات  يف  الوقوع  من  حترزًا  أحد،  بأمرهم 

يعلمها كل من تعامل مع هذا الشهيد البطل. 

لقد كان يقال: إن يف قرى بغداد ألولياء ل يعرفهم اخللق وحيق للمقاومة أن 
تقول إن يف صفوفها أولياء وشهداء ل يعرفهم إل رب اخللق،  لقد سطر السلف 
الصاحل عجبهم من عباد كانوا ل حيبون أن يسروا من العمل شيئا إل أسروه،  

الشهيد محمود المبحوح
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وحنن اليوم نعجب من رجال محلوا جبال من اهلم ومل يسمع بوجعهم وزفرات 
األول  املطلوب  هو  طويلة  لفرتة  املبحوح  كان  فلقد  اخللق،  من  أحد  قلوبهم 
للجيش اإلسرائيلي، وحاول املوساد يف أكثر من مرة اغتياله فى عدة عواصم 
عربية لقناعتهم أنه من يقف وراء تهريب الوسائل القتالية والصواريخ إىل قطاع 
غزة، وألنه كان عنصرًا اسرتاتيجيًا بالنسبة حلماس، حيث يعمل على تزويد 
محاس باألسلحة، حبرًا وبرًا، من خالل دول عربية، زاعمه أنه كان يقف خلف 
أنها  اعتبار  على  السودان  يف  اإلسرائيلي  الطريان  قصفها  اليت  السالح،  قافلة 

كانت تتجه لغزة.

ظلت محاس ترفض اإلعالن عن طبيعة عمل املبحوح، أو الدور الذي قام به يف 
السورية دمشق  العاصمة  املقاومة، حيث كان يعيش لفرتة طويلة، يف  تسليح 
يكن  مل  إذ  عسكرية«،  قيادية  »شخصية  بوصفه  احلركة  واكتفت  وغريها، 
املبحوح سياسيًا أو إعالميًا، بل عمل يف أطر خاصة وغري معلنة، وكل عالقاته 
حقيقي،  وإخالص  بصمت  يعمل  املبحوح  كان  لقد  معلنة،  غري  عالقات  هي 
ليدعم املقاومة بكل الوسائل والسبل، وله أعمال متعددة، ظل يعمل حتى حلظة 

موته، وقد استحق الشهادة1. 

 ختتار إرادة اهلل للحسنات أصحابها وللمقامات أهلها، ولقد اختارت إرادة اهلل 
الشهيد ألعمال تستوجب الصمت وقد كان هو كذلك إذ كان ل حيب الكالم 
فقد  روحه  قوة  من  ذلك  وكان  عالية وكتمان  سرية  صاحب  وكان  الكثري، 

وصف بأنه صاحب شخصية قوية جدا.

كان دومًا متخفيًا ول يتحدث عّما يفعل، وقد كان يفعل الكثري لكنها الرغبة 
األبقى، وقد  ما عند اهلل هو  أن  وفقه  املقاومة  القبول واحلرص على جسد  يف 
قاهلا السلف إن اهلل ينظر إىل قلبك ل إىل صورتك، ينظر إىل ما وراء الثياب 

http://www.twtheq.com/flag.aspx?id=44 -1
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واجللود والعظام، ينظر إىل خلوتك، ل إىل جلوتك، وقد كان املبحوح يف كل 
خلواته خملصا لدينه وألمته وللجهاد يف سبيل اهلل.

قال حممد بن واسع: »لقد أدركت رجال، كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته 
ولقد  امرأته«،  به  بل ما حتت خده من دموعه ل تشعر  واحدة قد  على وسادة 
أدركنا يف املقاومة أبطال اذاقت إسرائيل العلقم وما علمنا بهم إل بعد أن فاح 

طيب عبريهم وانتشر.

حني اضطر املبحوح للخروج من فلسطني، ظل حديثه دومًا عن عودته لفلسطني، 
ودعم اجلهاد يف فلسطني، وعرف عن الشهيد أنه كان مواظبًا على قيام الليل، 

داعيًا اهلل وملحًا عليه بأن يتقبل عمله خالصًا لوجهه الكريم.

الجانب اإلنساني في البطل المقاتل 

اعتالئه قمة  وتفرد يف  إل  إنسانيته فال جتد شهيدا  إنسان مكتمل يف  الشهيد 
األخالق الراقية ونال حظًا وافرًا يف طيب الذكر من أهله وممن حوله، تلوح 
على كل شهيد مالمح تدل على طهر عميق وطيب مبارك كأنه قطعة من 
اجلنة وهبت لألرض فرتة من الزمن، ولرمبا لو تيسر لعلماء النفس دراسة أحوال 
الشهداء يف فلسطني لكتشفوا أنهم أمام أرواح معجونة بصفات تقارب املالئكة 
يف علوها، الشهداء يقفون على ناصية النسانية بثبات راسخ، ويبدو قتاهلم هو 

قتال لصاحل اإلنسانية ورفع للظلم رضوا بأن يكون دمهم هو الضريبة .

لقد كان مثل املبحوح مثل بقية الشهداء يف مساتهم إذ يشهد له أهله بكل خري 
فقد كان على كثرة أعبائه يشارك أهله وأولده العمل يف البيت ويغدق عليهم 
من حبه وحنانه، وهم الذين افتقدوه كثريًا بسبب السفر والغياب املتكرر ملتابعة 

العمل، واحتملوا ذلك هلل. 
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اإلسالم  قيم  أولده على  تربية  أهله حريصًا على  الشهيد كما يذكر   كان 
احلنيف الذي تربى عليه، فاصطحب زوجه وبناته إىل العمرة يف رمضان، آماًل أن 

يصحبهم إىل احلج يف وقت قريب، لكنه كان على موعد مع الشهادة. 

إكليل الشهادة

معلقة  العرش،  قناديل  على  معلقة  النعيم،  فضاء  على  الشهداء  عيون  معلقة 
ويظل  بهم خيلهم،  تتعثر  يتلكؤون، ل  ول  لذا ل يرتددون،  على صوت اخللود، 

صهيل الشوق للجنة يف عمقهم حيدوهم للحظة اللقاء.

وقتل  على خطف  مرور سنوات طوال  من  الرغم  على  بنو صهيون  ولقد كان 
اجلنديني الصهيونيني  يتجرعون املرارة بسبب مضي سنوات طوال دون بلوغهم 

غايتهم يف قتل أسد القسام والنتقام جلنودهم املهزومني. 

وللحقيقة فإن الصهاينة مل يستطيعوا مواجهة القائد حممود املبحوح وجها 
أرادوها غدرا وخيانة كما يفعل اجلبناء األنذال، أصحاب اهلزمية  لوجه، لذا 
والوهن، فهذه شيم املهزومني الصهاينة الذين تربوا على الغدر واخليانة عندما 

يصعب عليهم املواجهة، كما حدث مع املبحوح. 

لقد حاول الصهاينة تنفيذ عدة حماولت اغتيال حبق القائد القسامي حممود 
ناسفة يف  عبوة  زرع  الصهيوني  املوساد  إذ حاول  دمشق  أوهلا يف  املبحوح، كان 

كما اجلهاد  مبيدان  ميــوت  من  هل 
ــه بــيــنــهــمــا ــي ــشــب ــي فــــال ت ــ ــ كــــال وربـ
ــار قـــد أمــنــوا ــ أهـــل الــشــهــادة يف اآلثـ

تنتحر ــان  ــطــ األعــ يف  ــهــائــم  ــب ال مــــوت 
ــان حيــتــضــر ــ ــد إذ كـ ــد قـــاهلـــا خـــالـ قــ
ــربوا ــ قـ إذا  وابـــــــتـــــــالءات  ــة  ــنـ ــتـ فـ ــن  ــ مـ
ــولــــه ذعـــــروا ــائـــمـــة مــــن هــ ــاس قـ ــ ــنـ ــ والـ
تـــأوي الــقــنــاديــل حتــت الــعــرش تــزدهــر

لــيــس يزعجهم يــنــفــخ صــــور  ويــــوم 
أرواحـــهـــم يف عـــال اجلـــنـــات ســارحــة
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الصهاينة  حماولة  وباءت  األمر  كشف  ومت  الشهيد  سيستقلها  كان  طائرة 
بالفشل.

ثم كان ثانيها حماولة اختطاف حممود املبحوح يف بريوت وباءت أيضا بالفشل، 
ثم كان ثالثها حماولة تسميم الشهيد من خالل أحد املطاعم ولكن اهلل سلم، 
وآخرها كانت بوضع عبوة ناسفة داخل السيارة اليت كان يستقلها، ولكن قدر 

اهلل كان حافظا له فأجله مل ينته بعد.

وقد شعر الشهيد بقرب أجله إذ قبل سفره اتصل بأحد األصدقاء وقال له: أشعر 
أن جيشًا يطاردني، ولكن يف النهاية هذا قدُر اهلل.

أحد  ونزوله يف  بدبي  مروره  وأثناء  الدول،  إحدى  إىل  الشهيد  ويف طريق سفر 
فريق  يد  على  الصهيونية  الغدر  يد  اغتالته   )2010/1/19( بتاريخ  الفنادق 

خمتص  فارتقى شهيدا.

كان عدد من شاركوا باغتيال املبحوح 26 شخصًا من ذكور وإناث من أعضاء 
املوساد الصهيوني ومبختلف اجلنسيات وباجلوازات املزورة.

وعند صدور التقرير النهائي للجنة الطبية اليت عينتها هيئة التحقيق اخلاصة 
النهائية يف كيفية مقتل الشهيد حممود  يف شرطة دبي اليت قالت كلمتها 
حيث  اغتياله،  حادثة  اكتنف  الذي  الغموض  عن  اللثام  وأماطت  املبحوح، 
كشفت أنه قتل خنقًا بعد صعقه بالكهرباء، وقد تلقى جسده عدة صعقاٍت من 
عصٍي كهربائية، أدت إىل خروج الدم من أنفه وفمه، وأضعفت قوته اجلسدية 
وشلت حركته، وهو املعروف عنه بأنه شديد القوة، ول يقوى مجع الرجال على 
صرعه، ولكن بسبب الصعقات الكهربائية املتوالية اليت تعرض هلا، فقد قوته، 
ومل يتمكن من صد مهامجيه، الذين تأكدوا من مقتله ومفارقته للحياة بعد 
أن خنقوه بالوسادة، قبل أن يغادروا بصمٍت غرفته يف الفندق بعد منتصف الليل، 

الشهيد محمود المبحوح
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بعد أن رتبوا كل شيء فيها، وأعادوا الفراش وغريه إىل طبيعته، ومل خيلفوا 
وراءهم أثرًا، وكأن مفارقة املبحوح للحياة كانت نتيجة جللطٍة دماغية، وهي 
النتيجة اليت خلص إليها األطباء يف الساعات األوىل لعملية الغتيال، ومنها 

اعتربوا أن الوفاة طبيعية وأنها متت نتيجة جللطة دماغية.

رحلت يا سيدي وقد أديت األمانة أداء بلغك مراتب الشهداء يف عليني، أديتها 
على نهج جعفر بن أبي طالب وابن رواحة وكل من سبقوك يف بيعة الروح والدم، 
أديتها خالصة لربك ونصحت من ورائك األمة بفعلك، وكنت على احملجة 

البيضاء ل يزيغ عنها إل هالك مفتون بعرض الدنيا. 
يف يوم موتك قال السيد خالد مشعل رئيس املكتب السياسي حلركة »محاس«، 
ى  ُبَعيد دفنك وأمام قربك: »هنيًئا لك يا أبا العبد بالشهادة؛ فأنت اآلن ُمسجَّ
حتت الرتاب، وروحك حتلق يف السماء يف حواصل طري خضر، عشَت جماهًدا 
عدوَّك  لحقت  ما  بقدر  الشهادة  وراء  سعيَت  اهلل،  شاء  إن  شهيًدا  اهلل  ولقيت 
الصهيوني، واليوم ظفرَت بالشهادة، أما أنت أيها العدو الصهيوني فلقد قتلَت 
الشهيد القائد حممود املبحوح -رمحه اهلل-، آملتنا بقتله، ولكنها احلرب سجاٌل 
بيننا وبينك، وتلك األيام نداوهلا بني الناس، مل يكن »سعدون«، و»سبورتوس« 

آخر من ستقتلهم األيدي املتوضئة من أحبة الشهيد املبحوح وتالميذه«.

من  هو  »املبحوح  قائاًل:  فيك  اخللق  شهادة  مرزوق  أبو  الدكتور  لك  وأرسل 
األوىل  اجملموعة  يف  كان  العدو،  ومواجهة  األسرى  وتبادل  األسر  طريق  خط 

ــــــُه الــســَفــُر ــِه يـــا ُأمَّ ــ ــاَل ِب  أو قــيــَل طــ
الِفَكُر الغيبِة  بعد  القلِب  ــَة  حــبَّ يــا 
ــِد أنــتــِظــر ــ ــل إنِّــــــي هـــنـــاك بــــــداِر اخُلــ
والَبَصُر واإلحــســاُس  القلُب  تسابَق 
ــا اخلـــَطـــُر ــهـ ــزِمـ ــن عـ ــِنـــهـــا عــ ُيـــثـ مل 

ــاَءِك اخَلـــربُ  ــ إْن جـ ــاُه ل حتــزنــي  ــ أّمـ
ل ُتهرقي دمَعِك الغالي إذا َخَطَرْت
فرحتها العنِي  وامــألي  ونامي  قــرِّي 
ــُت نـــــداَء احلـــــقِّ يــدعــَونــي ــْعـ ــا مسـ ــ مّل
هلِل ُمها  أقدِّ نفسي  وَجــْدُت سوى  فما 
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اليت أطلقت السالح يف النتفاضة حيث كانت النتفاضة يف جمملها انتفاضة 
حجارة، جمموعة املبحوح هي اليت أطلقت الرصاصة األوىل يف احلركة، وبيته 
هو أول بيت هدم يف النتفاضة وهو من اجملموعة املطاردة األوىل اليت خرجت من 
قطاع غزة وحتى مالحقتها وبقي منذ ذلك التاريخ حتى اللحظة وهمه كان 
منذ خرج حتى اللحظة معلقًا يف اجلهاد واجملاهدين وكيفية دعمهم والوقوف 
إىل جوارهم، رمحه اهلل رمحة واسعة«1. ولقد ودعك الدكتور حممود الزهار 
الشهادة  استحق  وقد  حقيقي،  وإخالص  بصمت  يعمل  كان  »املبحوح  بقوله: 
لذلك،  فما تغلو دارًا بنيتموها بعرق اجلبني وكدَّ اليمني، ودعوات املخلصني، 
ثم صدقتم ذلك بدفع الدماء رخيصة يف سبيل اهلل، فالسالم عليك ياسيدي 

يف اخلالدين، فأنت أهُل للسالم!«.

جيود بالنفس إذ ضن البخيل بها … واجلود بالنفس أقصى غاية اجلود

تقبل اهلل الشهداء يف عليني وجعلنا على خطاهم 
سائرين غري مبدلني ول مغريين.

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title -1

الشهيد محمود المبحوح
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سيرة الشهيد القائد

أحمد الجعبري
1960م - 2012م

في  جندي  أنا  اإلخوة  أيها 
حيث  فضعوني  الحركة  هذه 
شئتم، أنا ليس لدّي أّي منصب، 
بل مناصبنا في ميدان العمل 

والقتال.
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خياًل  عمره  أيام  أسرج  من  أمام  عاجًزا  القلم  يقف 
أسرج  من  أمام  القادم...  الزمن  يف  يهدر  لوعد 
تتقد  حياته   وجعل  العزمية،  بزيت  تضاء  القناديل 
ألمنيات األسرى ولوجوه األمهات املتكئات على حافة 
تفتح...بطل  السجان  أبواب  انتظار  يف  الذكريات 
عاش لفكرة كانت حبجم أرض اختارها اهلل ملنتهى 

اإلسراء وبداية املعراج.

وسائدها،  على  ليلة  كل  تغفو  األرض  على  الناس 
األبطال  لكن  أحالمها،  تسلمه  كي  الليل  وتنتظر 
حتت  أحالمهم  ليشعلوا  صباح،  كل  يستيقظون 
يعرفون  ول  احللم  على  مرابطني  يظلوا  الشمس! 
منتصف األمنيات... تكرب األمنيات بأعمارهم ألنهم 
يرتلون  خيلهم.  وهلاث  وسبقهم  سعيهم  يسقونها 
ونهاًرا  ولياًل  وجهًرا  وخفاء  وعالنية  سًرا  األمنيات 
نبض  هي  تصبح  حتى  بها  القلب  يشربون  كأنهم 

الضمري وكلمة الفؤاد. 

كل  يسمع  مؤجل  بفرح  مسكوًنا  اجلعربي  كان 
ليلة أهازجيه وينتشي بنشيده ويكاد يبسم يف صالة 
بدموع  مملوء  وطيب  عذب  فرح  يتماله  إذ  الشكر 
ربيعهن مبكًرا. كان  انسل  اليت  والزوجات  األمهات 
بها  ارتبط امسه  بقضية  ومؤمنا  اجلعربي مسكوًنا 
العدو  فيها كل غيظ  وسامه وكان  وأصبحت هي 
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وغضبه، تلك هي قضية األسرى يف سجون الحتالل 
أن اهلل خلق اجلعربي كي  اإلسرائيلي، حتى تظن 
يكون صانع فرح باقتدار!، أو تظن أن اهلل وقت عمره 
بتلك القضية فلما أدى املهمة غادر إىل ربه وقد وَفى 

ما عليه!

حيتار القلم أمام خطوات اجلعربي إذ بعض اخلطوات 
تسمع ول تكتب، يرن صداها يف مسامع اجلنة وعلى 
وميضي  األرض  على  األقدام  تدب  أوراقها.  خشاش 
صوت الدبيب على تربة اجلنان. كل خطوة تنعكس 
يف مرايا اجلنة. أو قل كل خطوة يف األرض تنبعث 
على مسك اجلنة. كيف يكون ذلك؟ قل لي بربك 
كيف يكون ذلك؟!. هل كانت ثقيلة فارحتلت إىل 
صافية  كانت  أم  محلها،  اخللود  تربة  تطيق  حيث 
فشفت وتألألت يف نور النعيم، أم أن بعض اخلطوات 
تتحرك وهي بضعة من اجلنة أهديت لألرض فرتة 
أهل  مساعي  تكون  كيف  تعلمنا  كي  الزمن  من 

النعيم؟!

هي  ميالدهم  وتواريخ  لنا  السماء  هبة  هم  هؤلء 
حلظة التوقيت لبدء العطاء يف حياتنا، وكل أيامهم 
أبًدا ما حيينا، ليست هلم  غيمات مطر تتدفق فينا 
نهاية فهم الذين جتاوزوا املوت وبقوا أحياء عند ربهم 

يرزقون...!

الشهيد أحمد الجعبري
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تاريخ ميالد، أم توقيت عطاء؟
من  اجلعربي،  خليل  سعيد  أمحد 
ومن  1960/12/4م،  عام  مواليد 
مدينة  شرق  الشجاعية  حي  سكان 
اجلعربي  عائلة  أصول  وتعود  غزة، 
الضفة  جنوب  اخلليل  مدينة  إىل 
إىل  انتقلت  اليت  احملتلة،  الغربية 
املاضي،  القرن  مطلع  غزة  قطاع 
حي  يف  أمحد  جنلها  ترعرع  حيث 
الشجاعية ؛ ليصبح فيما بعد رئيس 
وكبري  محاس،  حركة  أركان 
بطل  املفاوضني يف صفقة شاليط، 
»الوهم املتبدد«، ونائب القائد العام 

لكتائب القسام.
حقول  كانت  مبيًنا.  وفتًحا  نصًرا  كانت  فيه  خطوة  كل  كأن  يبدو  عمر 
عمره أبدية... حقول ل تعرف الشيخوخة... حقول امتدت غرسا يانًعا يف غزة، 
إل  يعرفه  زرعت بصمت ل  أينعت يف فلسطني كلها، حقول  واستطالت حتى 
أفراح  الوطن  سيقطف  ما  يوًما  بأن  ويقني  وصرب  تواصل  يف  زرعت  األبطال. 

الفجر ويشعل قناديل احلرية.
يرابطون  الذين  الشرفاء  لكل  بل  لتارخينا،  التالية حكاية ملهمة  السطور  ويف 

على حدود احلق وحيرسونه من أن تغتاله العروش الظاملة. 
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بذرة في رحم الفكرة

مدرسة  يف  البتدائية  املرحلة  يف  طفاًل  املباركة  البذرة  هذه  تاريخ  بدأ  هكذا 
أنهى  ثم  اإلعدادية،  اهلامشية  مبدرسة  بعدها  والتحق  الطفل  كرب  حطني، 
مرحلة الثانوية يف مدرسة يافا، لينتقل بعدها إىل العمل يف الزراعة بعد انهائه 
والبناء  الزراعة  أعمال  يف  اجلعربي  أمحد  الشاب  عمل  حيث  العامة  للثانوية 
ليعيل أهل بيته، فوالده كان يقيم يف األردن ملدة تسع سنوات متواصلة حتّمل 

فيها أمحد مسؤولية البيت يف غياب أبيه.

كانت البذرة املباركة تنمو يف حمضن اإلميان والفكر القويم حيث ترعرع يف 
ياسني  أمحد  بالشيخ  األقدار  مجعته  يوم  صبًيا  كان  ولقد  اإلصالح،  مسجد 
فاستقى من فكر الشيخ وإميانه، وكان أمحد شديد احلرص على حضور دروس 
الشيخ ياسني يف مسجد اإلصالح، وكان يشارك يف الرحالت اليت كان يشرف 
عليها الشيخ أمحد ياسني يف األرض احملتلة، فكان ذلك مدعاة صياغة خاصة 
وتشكيل أنشئ به إنشاء ورمست به معامل روحه وعقله وتبلورت شخصيته حتى 

كأنه خلًقا آخر، فبوركت جهود املصلحني. 

أكمل أمحد اجلعربي تعليمه يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، ليحصل على شهادة 
البكالوريوس يف التاريخ، ولقد سعى من بعدها ملواصلة الدارسة للحصول على 

درجة املاجستري، لكنه استشهد قبل إمتام كتابة الرسالة لنيل هذه الدرجة.

النضوج الفكري والقرار المصيري

إن القراءة العامة يف سري املصلحني واملفكرين والقادة لتربز مرحلة مهمة هي 
األفكار  من  الكثري  تنضج  حيث  الفكرية  خارطتهم  يف  جوهري  مبنحى  أشبه 
فيها ألسباب تتصل بالتجربة والظروف واكتمال احللقات وذلك كما يقول 
املفكر عبد الوهاب املسريي: ألن »عقل اإلنسان ليس جمرد مًخ مادًي أي صفحة 

الشهيد أحمد الجعبري
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املعطيات  عليها  ترتاكم  بيضاء 
مقدرة  له  عقل  هو  وإمنا  املادية، 
مستقر  أنه  كما  توليدية، 
واملنظومات  اخلربات  من  كثري 
ومستودع  والرمزية،  األخالقية 
والصور  الذكريات  من  كثري 
والالوعي«؛  الوعي  يف  املخزونة 
لذا فإن اإلنسان )ل ينقل الواقع 
حبذافريه وكأنه ببغاء أو آلة تصوير صماء، وإمنا ُيعِمل عقله وخياله فريبط 
بطريقة  الواقع  فهم  تساعده على  أمناطا متكررة  منها  التفاصيل، وجيرد  بني 

أعمق وأمشل(. 

أحداث  من  فيها  تهيأ  وما  اجلعربي  القائد أمحد  بها  ّمر  اليت  الظروف  ولعل 
اليت  السجن  مرحلة  ولعلها حتديًدا  وعيه،  عليها  نضج  اليت  النار  هي  كانت 

عايش فيها مناذج فكرية مؤثرة شكلت له تغيرًيا جذريا مهًما. 

كان  حينما  واعتقل  عاما،   19 عمره  كان  عندما  اجلعربي  أمحد  تزوج  فقد 
يبلغ من العمر 22 عاًما بتهمة املشاركة يف خلية مسلحة تابعة حلركة »فتح« 
النضالية يف صفوف  استهل حياته  قد  إذ كان اجلعربي  الحتالل،  ومقاومة 
حركة »فتح«، واعتقل بسبب نشاطه الثوري فيها مع بداية عقد الثمانينيات 
لفتح  تابعة  عسكرية  جمموعات  يف  اخنراطه  بتهمة  الحتالل  قوات  يد  على 
خططت لعملية فدائية ضد الحتالل وكان مثن هذا الخنراط أن أمضى ثالثة 

عشر عاًما يف سجون الحتالل ابتداء )من عام 1982م - وحتى عام 1995م(.

يف تلك الفرتة من السجن عايش أمحد اجلعربي بشكل مباشر وعن قرب بعض 
أّسست  أنه مل تكن حركة محاس قد  املسلمني، علما  قيادات مجاعة اإلخوان 



421

العام  القائد  شحادة  صالح  الشيخ  فكريا   بهم  تأثر  من  أبرز  من  وكان  بعد، 
ام فيما بعد، كما تأثر بعدد من مؤسسي احلركة األوائل، أبرزهم  لكتائب القسَّ
الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، واملهندس الشهيد إمساعيل أبو شنب، والدكتور 

الشهيد نزار الّريان، والدكتور الشهيد إبراهيم املقادمة.

الداعية        الدكتور  الشهيد  فكريًا  اجلعربي  بهم  تأثر  من  أبرز  من  كذلك 
عبد اهلل عزام، فقد تأّثر بفكره وأيدولوجيته املتزنة جتاه اجلهاد والنضال، وتأثر 

بقوته وحنكته يف تارخيه البطولي.

هذا التعامل اليومي مع قيادات الرعيل األول واملتابعة الفكرية للكثري من رموز 
احلركة التارخييني إضافة إىل احلوارات اليت تثار يف داخل السجن مع تربية 
اجلعربي  مسرية  يف  مهم  حتول  يف  سبًبا  مبجموعها  شكلت  الصغر  يف  أصيلة 
اإلسالمية  الشخصية  معامل  وتشكل  ذلك،  بعد  والعملية  والفكرية  النضالية 

اجلديدة.

لـ  وانتمى  »فتح«،  حبركة  عالقته  اجلعربي  أنهى  السجن،  يف  وجوده  فخالل 
»محاس«، إذ ساهمت كّل تلك العوامل يف حتول اجلعربي إىل فكر اإلخوان 
املسلمني، وقد كان هذا النتقال إىل صفوف احلركة اإلسالمية داخل السجون 
وكانت تلك مرحلة جديدة يف حياة هذا اإلنسان العظيم ستشهد هلا صولته 

وجولته مع العدو اإلسرائيلي.

قاد أمحد اجلعربي من سجنه وستة من كوادر حركة فتح متّرًدا على قيادة 
على  حمظوًرا  وكان  اإلسالمية،  احلركة  إىل  لالنتقال  منه  سعًيا  احلركة 
األسرى أي حتويل من تنظيم آلخر، لسّيما وأنَّ تنظيم احلركة اإلسالمية يف 
السجون كان فتًيا، مما جعل قيادة  فتح فى الداخل ترفض األمر رفًضا قاطًعا، 
بينما أصّر اجلعربي على مطلبه، وقد ُرفع األمر إىل قيادة فتح يف اخلارج، واليت 

الشهيد أحمد الجعبري
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وافقت يف النهاية أمام إصرار اجلعربي ورفاقه على النتقال، حتّول اجلعربي داخل 
السجن لاللتزام الديين، وانتمى جلماعة اإلخوان املسلمني قبل إنطالق حركة 

محاس يف عام 1987م، وأخذ منه البيعة الشهيد إبراهيم املقادمة رمحه اهلل.

يف  املركزية  السجون  يف  اعتقاله  خالل  وقته  اجلعربي  كرَّس  السجن  يف 
السنوات التسعة األوىل من اعتقاله لالطالع وخدمة املعتقلني، وقاد معهم عدًدا 
من اإلضرابات، واليت انتزعوا فيها الكثري من اإلجنازات، وكان يف كثري من 
وتهابه  كثرًيا  حترتمه  كانت  اليت  السجن  إدارة  أمام  األسرى  ميثل  األحيان 

كذلك؛ ملواقفه القوّية واحلازمة.

ومن  السجن؛  يف  كانوا  الذين  احلركة  قادة  من  عدٍد  مع  اجلعربي  وعمل 
بينهم الدكتور إبراهيم املقادمة على جتهيز عناصر حركة محاس لالنضمام 
املعتقل، ل سّيما اجلهاز  املختلفة يف احلركة بعد خروجهم من  إىل األجهزة 
ام، وذلك من خالل  العسكري الذي حيمل اسم كتائب الشهيد عز الدين القسَّ
العمل  الشاب لالخنراط يف  تؤهل ذلك  ودينية مكثفة  أمنية وعسكرية  دورات 

التنظيمي فور خروجه من املعتقل. 

وحسب الذين عايشوا اجلعربي يف املعتقل، فإنه يتمتع بشخصية قوية وصاحب 
جييد  وكان  الفلسطينية،  وللقضية  لإلسالم  وشاملة  واسعة  وثقافة  فكر 
اللغة العربية بطالقة، وصاحب عالقات كبرية ووثيقة مع كافة التنظيمات 

الفلسطينية املختلفة مبا فيها حركة »فتح« اليت انفصل عنها.

بين عتبات التأسيس ومدارج التطوير

آمنت مل تعد مبقدار نفسك، ولكن مبقدار  )إذا  الرافعي:  العربية  أديب  يقول 
القوة اليت أنت بها مؤمن!( وهذا ما فعله اإلميان متاًما بالقائد الكبري أمحد 
استمده  مبدد  يغلبها  ول  الشر  تغالب  متفجرة  طاقة  منه  جعل  إذ  اجلعربي، 
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من ربه العزيز القهار. وكما قال الرافعي: )القلب وحده مكان املستحيل( فإذا 
أخرجت املعاني اليائسة منه انبعثت القوة يف عمق اإلنسان وأحالته إىل معجزة 
يسطرها التاريخ ول يدري هلا منطًقا ول سبًبا! وإن تأملت هادًئا يف منجزات 

القائد اجلعربي؛ لتوحي لك بأن مثة أسطورة ختتبأ يف ثياب رجل!

املناصب حتى عمل مبكتب  تدرج يف  القائد أمحد اجلعربي  اإلفراج عن  فبعد 
القيادة السياسية حلركة محاس، ولقد توزع جهد سنوات ما بعد السجن على 

مراحل نوعية مهمة نوردها على النحو التالي: 

  بعد خروج اجلعربي من املعتقل عام 1995م، بعد عام تقريًبا  تعرضت حركته 
لضربة قوية من قبل السلطة الفلسطينية، اليت اعتقلت املئات من عناصرها 
احلياة  عودة  على  آنذاك  جاهًدا  عمل  حيث  ومجعياتها،  مؤسساتها  وأغلقت 
للحركة من خالل تأسيسه ألول مكتب إعالمي للحركة يف الداخل، والذي 

الشهيد أحمد الجعبري
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عرف آنذاك باسم »مكتب امليناء« كون موقعه كان بالقرب من ميناء غزة 
القديم.

  وكذلك تأسيس مجعية النور لرعاية األسرى ومتابعته مللف األسرى بالكامل 
ومشاركته يف كافة فعاليات أهالي األسرى، وبعد عمل دؤوب يف خدمة األسرى 
واجملال اإلعالمي اعتقلت السلطة الفلسطينية اجلعربي عام 1998م بتهمة 
التنسيق ما بني القيادة السياسية والعسكرية حلركة »محاس«، وذلك قبل 
2000م، حيث تسلم ملف األسرى يف  أواخر عام  انتفاضة األقصى يف  اندلع 
حركة »محاس« خلفًا للشهيد رياض أبو زيد -رمحه اهلل-)اغتيل يف 2003م(.

الدكتور                       مع  محاس  حركة  عن  الوطين  احلوار  جلنة  عضوية  شغل   
العام  من  ذلك  وكان  شنب  أبو  امساعيل  واملهندس  الرنتيسي  العزيز  عبد 
العليا مع  املتابعة  الفرتة شغل عضو جلنة  1998م، ويف ذات  1995 حتى عام 

الفصائل الفلسطينية ممثاًل عن حركة محاس. 

لدورتني  2007م  عام  منذ  محاس  حلركة  السياسي  املكتب  عضوية  شغل   
متتاليتني حتى تاريخ استشهاده.

  توثقت عالقة اجلعربي بالقائد العام لكتائب القسام حممد الضيف، والقائدين 
البارزين عدنان الغول وسعد العرابيد، وساهم معهم إىل جانب الشيخ صالح 

شحادة يف بناء كتائب القسام، ما 
التابع  الوقائي  األمن  جهاز  دفع 
إىل  1998م  العام  يف  للسلطة 
اعتقاله ملدة عامني بتهمة عالقته 
بكتائب القسام وأمضى يف زنازين 
التحقيق والتعذيب التابعة حملمد 
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دحالن قرابة مخسة وتسعني يوما، ومت اإلفراج عنه مع بداية النتفاضة إثر 
قصف الحتالل ملقرات األجهزة األمنية يف قطاع غزة.

 ظل اجلعربي ثالث ثالثة يف اجمللس العسكري لكتائب القسام، إىل حني اغتالت 
)إسرائيل( الشيخ شحادة عام 2002م، وفشلت يف حماولة اغتيال الضيف عام 
2003م، واليت أصيب خالهلا بـجروح. ونظًرا لختفاء القائد أبي خالد الضيف 
عن األنظار بسبب املالحقة الشديدة باعتباره أبرز املطلوبني منذ ما يزيد عن 
عشرين عاًما، وبسبب احملاولت املتكررة من العدو الصهيوني لستهدافه، حتول 
اجلعربي إىل القائد امليداني لكتائب القسام إىل جانب »الضيف« القائد العام 

لكتائب القسام يف فلسطني.
وفًقا  العسكري  اجلهاز  قيادة  يف  وإخوانه  العسكري  العمل  برتتيب  قام   
لتخصصات عسكرية أشبه ما تكون باجليوش النظامية، كما أنشأ مع إخوانه 
وأنشأ  القسام،  الدين  عز  كتائب  صفوف  يف  العسكري  للتعليم  أكادميية 
املكتب اإلعالمي للكتائب الذي يقض مضجع احملتل بصوت القساميني اهلادر، 
وهكذا أصبح العمل موضع الفخر جبهود أبي حممد وإخوانه املخلصني الذين 
حددوا الوجهة حنو اهلل والدار األخرة؛ لينتقل أبو حممد حنو اخللود ولسان 

حاله يقول: »ها أنا قد أكملت مهميت وسأرقب نصركم جبوار ربي«.

وسام الشرف 

عما  سأله  حني  الصهيوني  للسجان  قال  سنة   13 بعد  عنه  اإلفراج  حلظة  يف 
سيقوم به بعد اخلروج من السجن فأجابه: »سأعمل على خطف جنودكم حتى 
تستجيبوا  مل  وإن  سنني  ذلك  على  وسأفاوضكم  سجونكم  من  األسرى  ُأخرج 

سأقتلهم«.
وفعال فقد بدأ اسم اجلعربي يلوح يف األفق بعد اختطاف اجلندي الصهيوني 
املسؤولية  الصهاينة  ومّحله  2006م،  )يونيو(  حزيران   25 يف  شاليط«  »جلعاد 
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عن ذلك، حيث كان اجلعربي من يقود املفاوضات غري املباشرة حول شاليط 
باإلضافة إىل ثالثة قادة آخرين، وكان يدرك طبيعة وتنوع القائمة اليت وضعها 
لألسرى اليت من املقّرر أن يفرج عنهم، حبيث تشمل األسرى القدامى وخاصة 
اصحاب املؤبدات والحكام العالية، وكذلك قادة الفصائل والنساء واألطفال 

واملرضى، ولكل اسم يف هذه القائمة معنى عند هذا الرجل.
شاليط،  قضية  يف  املفاوضات  صعوبة  مدى  يدرك  الصهيوني  الكيان  وكان 
)اجلعربي(،  الصفقة  هذه  يف  الفلسطينيني  املفاوضني  بكبري  اجلّيد  لعلمهم 
كونه أمضى يف سجونها 13 عاًما، فقد كان مفاوًضا عنيًدا يف انتزاع حقوق 
وهو  لألسري  دخوهلا  يطلب  »ملعقة«  على  حتى  السجون،  إدارة  مع  األسرى 
أسرى  حرية  على  يتفاوض  حينما  بالك  فما  عنها،  التنازل  ويرفض  معتقل، 
أمضوا سنوات يف سجون الحتالل، وبيده جنديٌّ صهيونّي وهو خارج املعتقل، 

وحتت إمرته اآللف من املقاتلني املدربني واجملهزين جّيًدا.
قال  أثناء مفاوضات شاليط  رسالة وجهها لألسرى يف سجون الحتالل  أرسل 
فيها: »اطمئنوا. قضيتكم يف يٍد أمينٍة ومفاوض عنيٍد وصلٍب ل تؤثر عليه أي 

ضغوط مهما كانت«.
شاليط:  صفقة  إمتام  بعد  وقال 
»إن عمليات أسر اجلنود والضباط 
اإلسرائيليني ستتواصل، طاملا بقي 
سجون  يف  الفلسطينيون  األسرى 
الحتالل. وبني اجلعربي أن كتائب 
القسام وضعت على عاتقها تبييض 
عن  واإلفراج  اإلسرائيلية  السجون 
عن  النظر  بغّض  األسرى  مجيع 

انتمائهم وفكرهم السياسي«. 
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وأضاف: » إن يوم إجناز صفقة التبادل هو أمجل وأسعد أيام حياتي، ألن هذا 
اليوم أدخل الفرحة والبسمة إىل قلب األم واألب والبن واألحباب يف كثري من 
البيوت واألسر الفلسطينية، فما أمجل تلك الفرحة! إنها فرحة احلرية اليت ل 

يشعر بها إل من ذاق مرارة السجن«.

وكما قال الشاعر اليمنى حممد  الزبريي:

لقد كان اجلعربي كما قال الرافعي: )الفرح هو شعور احلّي بأنه حّي كما 
يهوى، ورؤيته نفسه على ما يشاء يف احلياة اخلاّصة به(!

ألق الشهداء

وللشموس توهج وتألق. تفيء الكواكب هلا وتطوف بها األقمار وهي يف مستقر 
جتري إىل العرش حيث املأل األعلى وعامل اصطفاه اهلل، تظل الشموس ترتاءى 
ل  لنا  تيجاًنا  فنضعه  شعاعها  بعض  نقطف  أو  بها  نلحق  لو  نود  ُبعِد  من  لنا 
تنطفئ، نود ولكن هيهات هيهات فالشموس قد اختارت هلا مكاًنا علًيا! الشموس 
إل  يقاس  فال  إنسان؛  ل  إنساني  قالب  فنه،  يف  العظيم  )الرجل  هي  دنيانا  يف 

ليقاس عليه غريه(. فقد صار مثاًل ومثاًل ومشًسا يف مساء العظمة والعلو. 

 للشهداء روائح يعرفون بها أهلها يف األرض قبل اآلخرة وكأن الدنيا جعلت 
هلم داًرا يثبتون بها أن ريح املسك هي بعض مسكهم الذي فاض صفاتًا وفضائل 

وأخالًقا قبل أن يفوح يف قطرات الدم األخرية.

خــرجــنــا مـــن الــســجــن شـــمَّ األنـــوف
الــسيــــوف شــــــــفــــــــرات  عـــــلــى  نـمــُر 
ــا ــ ــامل فـــــــــإن حنـــــــن فــــــزنــــــا فـــــيـــــا طــ
حـــبـــذا فــــيــــا  حــــتــــفــــًا  نــــلــــق  وإن 

ــن غــابــهــا ــُد مـ ــ ـــــخــرُج األســ ـــ كــمــا تـــ
ــن بــابــــــــهــا ـــ ـــ ـــــيــة مـــ ـــ ـــ ـــــمــنـــ ــــــأتـــي الـــ ونـ
تــــــــــــذل الـــــــصـــــــعـــــــاب لــــطــــالبــــهــــا
ــا... جتــــــــــيُء خلـــّطـــابـــهـــا ــ ــ ــايـ ــ ــ ــنـ ــ ــ املـ
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لقد كان الشهيد أمحد اجلعربي ذو ألق مبكر وكانت له لوائح وروائح تدل على 
أنه ممن كتب اهلل هلم خامتة مباركة، واختارهم كي يكونوا قمح اإلنسانية! 

ومما متيز به الشهيد وعرف بني الناس به:

أواًل: شجاعة في بطولة 

حني قررت سلطات الحتالل اإلفراج عن معتقلني فلسطينيني كبادرة حسن 
نية جتاه منظمة التحرير الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو، اشرتطت أن 
يوقع املعتقل على تعهد قبل اإلفراج عنه بعدم »ممارسة اإلرهاب« أي املقاومة 
واللتزام بالتفاقيات، إل أن اجلعربي رفض التوقيع مقابل اإلفراج عنه، وقال 
الباقيني ول  العامني  السجن أحد عشرة عاًما، وسأكمل  آنذاك: »أمضيت يف 
يقال لي يوًما إن اتفاقية أوسلو هي اليت أخرجتك من املعتقل، وإنك وقعت 

على تعهد بعدم ممارسة املقاومة، فلماذا حنن خلقنا واعتقلنا؟!! 

موقف ل يطيقه إل أرواح عجنت مبعاني البطولة عجًنا حتى كأنها هي قمح 
احلرية  انتظار حلظة  من  أحد عشرة سنة  بعد  يطيق  من  وسنابلها.  البطولة 
أنفًسا علت واستعلت حتى احتار املنطق يف فهم  الزنازين إل  أن يبقى يف قهر 

منطقها!

وقال: تقدمت  بها  رافقه  اليت  املواقف  وصف أحد اجملاهدين شجاعته يف أحد 
ترافقها  جنديا  أربعون  قوامها  2007/12/16م  بتاريخ  خاصة  صهيونية  قوة 
طائرات األباتشي حنو احلدود الشرقية حلي الشجاعية يف حماولة لختطاف 
يف  جيلس  اجلعربي  كان  حيث  مسلمة«،  »أبو  مصبح  عّمار  القسامي  القائد 
مكان مبنطقة الزيتون فتم إبالغه مباشرة مبحاولة الختطاف وتقدم القوات 
الصهيونية يف تلك املنطقة، فتقدم اجملاهدون على الفور للوصول إىل أقرب نقطة 
آمنة من ميدان املعركة ليتابعوا احلدث عن قرب، وبعد قليل  تفاجأ اجملاهدون 
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يف  بينهم  حممد  أبي  بوجود 
أقرب نقطة لالشتباكات مع 
كان  وقد  اخلاصة،  القوات 
للطائرات  نار وحتليق  إطالق 
جًدا،  خطرٌي  واملوقف  مكثف، 
شخصية  وجود  اخلطر  ومن 
أبي  مثل  حساس  موقع  ذات 

حممد يف املكان، ولشجاعته وبسالته وحبه ألن يكون يف مقدمة الصفوف رفض 
اجلعربي إخالء املكان إل بعد الطمئنان على انسحاب القوات اخلاصة وسالمة 

اجملاهد أبي مسلمة.

ثانيًا: احتمال في تفاٍن

يروي أحد اجملاهدين موقًفا هو من أكثر املواقف قسوة على النفس اإلنسانية 
وذلك حني طلب منه اجلعربي أن يرافقه إىل بيته ألنه يشتاق ألبنائه كثرًيا، 
وحينما اقرتبا من املنزل ظهر طريان صهيوني بشكل كثيف جًدا، حينها قرر 
اجلعربي أل يدخل البيت خشية أن يتم استهدافه فجلسا يف مكان قريب منه 
على أمل أن يغادر الطريان وُيتاح له أن يرى أبناءه، واستمر احلال قرابة الساعة 
اجملاهد:           لرفيقه  حينها  اجلعربي  فقال  املنطقة  مساء  الطريان  يغادر  أن  دون 
»ختيل، حنن على ُبعد أمتار قليلة من بيتنا وأبنائنا لكن ل نستطيع أن نراهم، 
احلمد هلل على كل شيء، واهلل هذا لن يثنينا عن مواصلة طريق اجلهاد إن شاء 
اهلل«، وغادر املكان دون أن يرى أبناءه وكله شوق هلم وأمل أن يراهم مرة أخرى 

يف وقت أكثر أمانا. 
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لقد كنت عاليا يا سيدي وكنت تدرك أن الضعف هو النقص كله مع لذات 
الدنيا، وأن الصرب هو الكمال كله مع آلمها!

وكنت أنت يف ضمري الشاعر يوم قال: 

وأمس يا أماه.. مررت قرب دارنا.

وكدت أن ُأقتُل قرب دارنا.. ومل أخف. 

ألنين عرفت أن املوت قرب دارنا حياة!

ثالثًا: احتساب األجر عند اهلل 

يذكر شقيقه حسن حني اتصل به ليسأله عن أخبار إخوانه يف بداية معركة 
الفرقان فأخربه باستشهاد إمساعيل اجلعربي باإلضافة إىل استشهاد جماهدين 
هذا  باخلري،  يبشرك  »اهلل  حينها  اجلعربي  فقال  وفالن،  فالن  وإصابة  اخرين 
لقد كان  نقدم هلل سنجده يف حسابنا عنده؟  أن  نستطيع  فماذا  موسم فالح 

راضًيا بقدر اهلل ومطمئًنا له مسلما ألمره«.
كان كثرًيا ما يقول لقيادة العمل: »أنا أيها اإلخوة جندي يف هذه احلركة 
فضعوني حيث شئتم«.. ويف إحدى املقابالت سئل عن منصبه يف الكتائب فأجاب: 
أينما يكون  أنا جماهد مقاتل يف سبيل اهلل، أعمل  أّي منصب،  »أنا ليس لدّي 
هناك ميدان عمل وجهاد يف سبيل اهلل، فسأكون فيه مقاتال جماهًدا مثلي مثل 
اآلخرين من اجملاهدين، حنن يف كتائب الشهيد عز الدين القسام ليس لدينا 

مناصب، أو مسميات شرفية بل مناصبنا يف ميدان العمل، والقتال«.  
بأول نظرة يقع. فأما  الدنيا فخ! واجلاهل  »إن  قال:  ابن اجلوزي حني  وصدق 
العاقل املتقي. فهو يصابر اجملاعة، ويدور حول الـَحب. والسالمة بعيـــــدة.  وكم 
من صابر اجتهد سنني. ثم يف آخر األمر وقع! فاحلذر احلذر!! فقد رأينا من 

كان على سنن الصواب. ثم زل على شفري القرب«.
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رابعًا: البصيرة والثقة العالية   

لعل أمجل ما خنتم به حديثنا عن قيادة هذا اجملاهد هو موقف لن ينساه القادة 
أنفسهم حني زار وفد من مجاعة اإلخوان املسلمني قطاع غزة وطلبوا أن يزوروا 
الذي  الوفد  يف  فكان  ريان،  نزار  القائد  الشهيد  فيه  يرابط  كان  الذي  املكان 
اصطحبهم إىل هناك عدد من قادة حركة محاس ومن بينهم اجلعربي، ووقفوا 
هناك يف مشال قطاع غزة يف منطقة ُترى منها مدينة عسقالن احملتلة فتحدث 
إليهم اجلعربي وقال: حنن اآلن عند الساعة الواحدة والنصف منتصف الليل، 
وأقسم باهلل العظيم لو أردنا أن نشرب القهوة يف عسقالن عند الساعة السادسة 
لفعلنا ذلك« وهذا دللة واضحة على الثقة بنصر اهلل وجبنده وطمأنهم قائال: 
ومقاومتنا  خبري  فنحن  ومحاس  القسام  كتائب  على  تراهنوا  أن  »بإمكانكم 

خبري«. 
لقد صدق الرافعي يوم قال: »الذي حييا بالثقة حُتييه الثقة«...! ولقد أحيت 

الثقة القائد الكبري وأحيت مئات من الناس بعده.
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واثًقا من قدرة اهلل على حتقيق ذلك من خالل  ولقد كان مؤمًنا بنصر اهلل 
أوليائه وعباده ولطاملا ردد قائال: »إن عيوننا ستبقى دوًما صوب القدس واألقصى، 
ولن تنحصر داخل حدود غزة، وإن مشروعنا املقاوم سيمتد كما كان دوًما إىل 
كل أرضنا املغتصبة، إن عاجاًل أم أجاًل، ومل ولن يسقط من حساباتنا أي خيار 
ممكن من أجل تفعيل املقاومة وحترير األسرى وقهر العدو الغاصب اجملرم، وما 

دام الصهاينة حيتلون أرضنا فليس هلم سوى املوت أو الرحيل«.  

الموعد: الجنة

يا سيدي.. أن اجلهاد عبادة..
وأن بساط الدماء امتداد.. لكل صالة وكل دعاء وكل نداء وكل إرادة!
ويف حضرة الشهداء يظل الكالم هلم.. وكل وقود سوى دمهم ل يضاء.. 
وكل قصيدة سوى شعرهم خمتلق.. ولول الدماء نكون مجيًعا سواء!   

صدق اجلعربي ربه.. وصدق يف خطواته.. وصدق يف كل عمره.. وصدق إذ قال: 
)إننا حنرص على املوت يف سبيل اهلل تعاىل، وأقول دوًما هذا وطن غاٍل، وقضيتنا 

عادلة، واجلنة غالية(.

وقال -رمحه اهلل- بعد العودة 
شهادته  الذى سبق  احلج  من 
يف  أعيش  )أنا  معدودة  بأيام 
أعطاني  وقد  الضائع  الوقت 
عمري  عن  زائدا  عمًرا  اهلل 
الفرتاضي فالشهادة بالنسبة 
بعد  وأمل  وحتفة  أمنية  لي 
مل  الذي  املديد  العمر  هذا 
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ينقطع فيه العطاء للحظة(.. أمنية جاءته تتهادى مثل عبري الفردوس األعلى. 
تشتاق  وتشتهي له اخللد رمحة ومستقرا. ولقد سعت إسرائيل بكل طاقتها كي 

تتخلص من هذا البطل  مبكًرا لكن اآلجال هلا أقدارها وللجنة مواعيد. 
فلقد كانت أوىل حماولت الغتيال 2004/8/17م حيث وصف اجلعربي املشهد 
إىل  بنفسي  ورميت  خلفي  الصاروخ  وكان  اجللسة  دائرة  من  »خرجت  قائال: 
الشارع ونطقت بالشهادتني ثم يف اليوم الثاني أبلغوني بأن ولدك البكر حممد 
األصغر مين،  أخي  فتحي  فسألتهم عن  وأخوك حسني،  اهلل-  -رمحة  استشهد 
قالوا  عالء  عن  سألت  استشهد،  قالوا  صالح  عن  سألت  استشهد  أيًضا  فقالوا 
من  الشديد  قربه  وعن  احملاولة،  هذه  بعد  شعوره  عن  سئل  وحني  استشهد«. 
الغتيال، وترّبص احملتل الدوائر به، أجاب: »هذا وطن غاٍل وهذه قضية غالية 

وهذه اجلنة«.
وشاء اهلل أن حييى بعد ذلك سنوات وأعواما حيث كانت له أعمال جليلة ل بد 
أن تؤدى ومهام كأمنا خلق هلا وتلك كانت قضية صفقة شاليط.. اليت ما إن 

متت وحتققت أمنيات الشهيد فيها حتى أكرمه اهلل بالشهادة بعدها.

استشهد القائد اجلعربي ومرافقه البطل حممد اهلمص بعد قصف إسرائيلي  
لسيارتهما وذلك يف يوم الربعاء 14 نوفمرب 2012م، وعلى الرغم من أن مقربة 
الشيخ رضوان مغلقة ول يتم الدفن فيها إل لألقارب يف ذات القرب إل أنه مسح 
بدفن الشهيد أمحد اجلعربي »أبو حممد« قائد كتائب القسام يف قطاع غزة 
ليلتقي بالشيخ أمحد ياسني والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، والشيخ سعيد 
املقربة  ذات  يف  الطاهرة  جثامينهم  ترقد  الذين  شحادة  صالح  والشيخ  صيام، 

فسبحان من مجعهم على غري نسب أو قرابة أحياء وشهداء.

استشهد جنرال القسام. )بزغرودة يف صدره. مل يشعر يف آخر خفقة. هل كانت 
حوريات جنان تطلقها أم كانت طلقة(!.

الشهيد أحمد الجعبري
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تصفية  مبثابة  هو  اجلعربي  اغتيال  أن  اليقني  علم  لتعلم  فلسطني  كل  إن 
احلفاظ  يف  والنجاح  شاليط،  جلعاد  اإلسرائيلي  اجلندي  أسر  لعملية  حساب 
تبادل  صفقة  تنفيذ  حتى  بشأنه  التفاوض  ملف  وإدارة  سنوات  خلمس  عليه 
أفرج مبوجبها عن ألف أسري فلسطيين بينهم 450 من كبار األسرى وأصحاب 

املؤبدات والذين ترفض إسرائيل جمرد احلديث عن اإلفراج عنهم يف السابق.

وقال متحدث باسم اجليش: »إن رئيس األركان الصهيوني، بيين غانتس أشرف 
رئيس  وأن  العمليات،  العامة على  القيادة  العمليات يف  داخل غرفة  بنفسه من 
اجلانب  على  بنفسه  أشرف  كوهن،  يورما  الشاباك  العامة  املخابرات  جهاز 

الستخباري يف اغتيال اجلعربي«.

لكن صحيفة »هآرتس العربية قالت: »إن إقدام اجليش اإلسرائيلي على اغتيال 
قائد كتائب القسام أمحد اجلعربي قد يكون خطأ اسرتاتيجًيا ارتكبه اجليش. 
وأضافت الصحيفة يف افتتاحيتها: »التجربة السابقة علمتنا أن اغتيال القيادات 
العسكرية والسياسية ليس فعاًل واغتيال اجلعربي قد يكون خطأ اسرتاتيجيًا«، 
الشهيد  اغتيال  على  القسام   كتائب  درت  حني  خطئهم  فداحة  أدركوا  وقد 
بقصف عاصمتهم ،حينها أعلنت القناة اإلسرائيلية الثانية: نأسف لقد قصفت 

تل أبيب.

»يا أبا حممد، مل يتعود التاريخ أْن يقف إل على أبواب امللوك ويف ساحات املالحم، 
لكنه اليوم يقف على بابك وبصمات يديك على جبينه، وآثار قدميك على 

صفحاته، وأنت تهمس يف أذنيه بقول اللواء اجملاهد حممود شيت خطاب: 

مثن اجملــــــــــِد دٌم ُجْدَنا به                  فانظُرن كيَف دفعنا الثمَنا!!

العلياء ترجوك قائلة: هذا حدي قف عنده، على رسلك، ارفق بنفسك وأمسك، 
ومْن قرير العني فما استطاع التاريخ إل أن يشهد لك بالبطولة والفداء يا سيد 
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البطولة والفداء، ويا هؤلء أتعرفون ما حق الشهداء عليكم؟ »إن دماء الشهداء-
إذ تسيل: تكتب واجًبا على األحياء أْن يسريوا بال خالف يف إمتام الشوط الذي 

بدأوه«1.

رحاب  نلقاك يف  أن  إىل  إليك  قلوب حمبيك يف شوٍق  أبا حممد، ستبقى  يا 
رب العاملني، يا من ُضوَعْت فلسطني بعبق عطر شهادتك، فالسالم عليك يف 

اخلالدين«2.      

تقبل اهلل الشهداء يف عليني وجعلنا على خطاهم
 سائرين غري مبدلني ول مغريين.

1- فضائح الفنت -ص5.
2- إشراقات اهلّمة، أبو القرع، خضر حممد، مكتبة ومطبعة دار األرقم ،غزة فلسطني  2009م، ص231.

الشهيد أحمد الجعبري
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سيرة الشهيد القائد

رائد العطار
1974م - 2014م

أذق  لم  الصفقة،  إتمام  ليلة 
األول،  لسببين:  النوم،  طعم 
األسرى،  أحبابنا  للقاء  الفرحة 
والثاني حرصًا من غدر االحتالل 

في الدقائق األخيرة.
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إن يف فضاءات التاريخ مواسم ل حتتمل التأجيل، ويف 
دورة احلياة مواعيد ل تقبل التأخري، فشراع سفينة يف 
بدء إحبارها، وحرف يرتسم يف سطر حكاية ملهمة،  
مؤثرة،  ذات  لصناعة  العزلة  من  كهف  يف  وغياٌب 
ضجيج  عن  بعيدًا  مشروع  لعتبة  البناء  من  وزمن 
وفريضة  الوقت،  واجب  يسمى  ذلك  كل  احلياة، 
احلياة  وتنال  األعمال،  تتفاضل  بها  اليت  املرحلة، 
ضيق  الفهم  وسوء  التقهقر  زمن  ويف  مثينا،  معنى 
ركيعات!   يف  ذلك  كل  واختزل  الفريضة،  مفهوم 
فرائض  وغيبت  امللحة،  الواجبة  الفرائض  ونسيت 
تقوم بها األمة وترتكز عليها الشريعة،  فرائض هي 
عماد قيامنا وبها حيفظ بقاؤنا، وتلك هي فرائض 
الذب عن حياض املسلمني،  ولقد كان ابن املبارك 
لذلك  انتبه  يوم  الناس  من  كثري  من  فقه  أكثر 

فأرسل إىل الفضيل بن عياض قائال له: 

يا عــابد الــــحرمني لــو أبصرتنا 

لعلمت أنــــــك يف العبادة تلعب

من كان خيضب خده بدموعه       

فنـــــحورنا بدمـــــــائنا تتــــخضب

لقد فقه ابن املبارك ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه، 
أن رجال قال: يا رسول اهلل َعلمين عمال أنال به ثواب 
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أن  تستطيع  »هل  فقال:  اهلل  سبيل  يف  اجملاهدين 
ُتَصلِّي فال َتْفرُت وتصوَم فال ُتْفِطر؟ »فقال: يا رسول 
اهلل، أنا أْضَعُف من أن أستطيع ذلك، ثم قال النيب 
]: »َفو الَّذي َنْفِسي ِبَيِده لو ُطوْقَت ذلك ما بلغَت 
اجملاهدين يف سبيل اهلل أوما َعلمَت أن الفرس اجملاهد 

لَيْسَنُّ يف ِطَوله فيكتب له بذلك احلسنات«1؟!

ولقد فقه هذا األمر من بعده تلك الثلة اليت صربت 
وصابرت ورابطت على رعاية حقوق اهلل وحفظها من 
أن تستباح، وكان الشهيد القائد رائد العطار ممن 
نصب لنفسه هلذه املهمة يف صمت ل يقدر عليه إل 

من أراد أجره كامال غري منقوص!

1-  رواه أمحد يف املسند )5/ 236(.

الشهيد رائد العطار
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أواًل: البطاقة التعريفية القصيرة   

السم: رائد صبحي العطار )أبو أمين( واللقب فيما بعد كما تصفه إسرائيل 
»رأس األفعى احلمساوية«  ولد يف 21 أغسطس 1974م، وهو  متزوج وأب لعدد 

من األبناء والبنات. 

الشخصية  التفاصيل  عن  يعرف  ل  بطاقة قصرية جدا  تنتهي  النقطة  بتلك 
العملية تكشف  الناس ولكن بطاقته  الكثري، يبدو معها مغمورا بني  لصاحبها 
فالشق  العطار،  رائد  يكون امسه  أن  األقدار  تقدر  أن  به  يليق  عن عمالق جبار 
األول كان مهمته والشق الثاني كان مسك شهادته، وما بينهما سنرى له نورا 

يسعى بني يديه يف يوم احلشر بإذن اهلل.

ثانيًا: البطاقة العملية الممتدة 

يف بداية العمل املسلح للمقاومة يف محاس مل يكن ميتلك الشبان يف القسام 
من السالح سوى بنادق صدئة من خملفات احلروب السابقة، وهي ذات نوعيات 
رديئة، كبندقية »كارل غوستاف«، اليت انقرضت تقريبا من العمل العسكري، 
عن  يزيد  ل  غزة  قطاع  كل  يف  القسام  لكتائب  املنتمني  املسلحني  عدد  كان 
على  الوقت  ذلك  يف  القسام  كتائب  أعضاء  معاناة  تقتصر  ومل  شخصا،   20

قلة السالح والذخرية، بل عانوا الويالت يف توفري »املال واملأوى« وبدأت كتائب 
كانون   1 يف  مرة  ألول  نفسها  عن  أعلنت  لكنها  1990م،  عام  عملها  القسام 
الثاني/ يناير 1992م، حيث أصدرت بيانها األول، وتبنت فيه عملية قتل حاخام 

»مستوطنة كفار داروم«.

وعملوا  للقسام،  انضموا  الذين  األول  الرعيل  من  العطار  رائد  البطل  كان 
إسرائيل يف  الذين جنحت  والقادة،  األفراد  العشرات من  يف صفوفه إىل جانب 
قتلهم، أو اعتقاهلم، إل أن اهلل كتب لرائد العطار طول العمر وحسن العمل، 
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تطوير  على  جبد  فعمل 
وحتويلها  القسام«  »كتائب 
النظامي،  اجليش  يشبه  ملا 
بنهاره  ليله  واصل  كما 
البنية  تطوير  على  للعمل 
العسكرية بكل ما ميلك من 
تعيينه  مت  حتى  ووقت  جهد 
كتائب  يف  رفح  للواء  قائدَا 
اجمللس  يف  وعضوًا  القسام 

العسكري.1

من  تتكون  البداية  كانت 
أصبح  ثم  جماهدًا  عشرين 

عدد عناصر القسام يف قطاع غزة لوحدها ما جتاوز العشرة آلف مقاتل، يكونون 
جيشا حقيقيا حتت تشكيالت عسكرية تبدأ من الفرد واجملموعة مرورا بالفصيل 

والسرية، وانتهاًء بالكتيبة واللواء.

ورامجات  طيار«،  بدون  إلي»طائرات  احلروب  خملفات  من  صدئة  بنادق  ومن 
صواريخ  وتصنيع  املستوى،  عالية  قنص،  بنادق  وتصنيع  املدى،  بعيدة  صواريخ 
يصل مداها إىل أكثر من 80 كيلومرتًا مثل صاروخ M75 وصاروخ R160، بل 
أصبح جيشا بوحدات متخصصة، مثل وحدة اهلندسة، ووحدة الدفاع اجلوي، 
ووحدة املدفعية، ووحدة الستشهاديني، ووحدة اإلسناد، ووحدة الضفادع البشرية 

)الكوماندوز البحري(.

http://arabi21.com/story/770535 -1، بتصرف

الشهيد رائد العطار
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ومل يكن هذا كله ليتم لول إخالص املخلصني وتفاني اجملاهدين وتضحيات 
الشهداء الذين قدموا كل غاٍل ونفيس يف سبيل اهلل.

 لقد قدمت املقاومة منوذجا ملهمًا لألمة كلها وأصبحت غزة أيقونة للعزة يف 
غناء اجلماهري،  كانت املقاومة حتتضن فكرة التحدي اجلبار،  فكرة السباق 
مكنونة،   طاقات  من  متلك  مبا  النهاية  خط  إىل  ستصل  أنها  وتدرك  الطويل 
املقاومة  جتربة  أثبتت  وقد  أبنائها،   وعقول  شبابها  يف  خمزونة  جبارة  طاقات 
أن الستعداد الداخلي يف جسد األمة عال إذا أحسن استثماره وتوظيفه،  ويف 

بعد  املتسابقني  أحد  سقط  حني  أنه  يذكر  املقاومة  وعي  مع  تتماهى  حكاية 
عشرين كيلو مرت من اجلهد والركض املتواصل يف املاراثون عند جبال األلب، 
عاينه الطبيب ثم قال: ما زال هناك طاقة خمزونة يف جسده، طاقة عضوية مل 

تنته بعد، !! وهي طاقة متكنه من بلوغ القمة!

ومل  يتوانوا  فلم  بقدراتهم  عميق  وعي  على  وشبابها  املقاومة  قادة  كان  ولقد 
القائد  إذ يذكر عن  القمة، وبذلوا يف كل اجتاه  يرتددوا وظلت أعينهم على 
على  رفح  أبناء  خبدمته  العسكرية  اجنازاته  فوق  اشتهر  أنه  العطار  الشهيد 
أن  العطار  لنا  يروي  إذ  العائلية.  املشكالت  وحل  واملادي،  الجتماعي  الصعيد 
يأتي هلا  أن  به  واستنجدت  للكتائب،  تابع  إىل موقع  قبل دخوله  أوقفته  سيدة 
حبقها من إخوتها، الذين منعوا عنها حقها يف املرياث. يقول: »مل أنتظر طويال، 
هاتفت أحد رجال اإلصالح وطلبت منه الذهاب إىل إخوتها واحلديث معهم بكل 
صرامة وأن يضعهم بني خيارين: إما أن يدفعوا هلا حقها يف املرياث سريعا، أو 
سيتدخل شخصيا ليأتي مبرياثها مبعرفته«، مشريا إىل أن  املوضوع مل خيذ ال 

ساعات قليلة حتى وصل املرياث للسيدة.
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رائد العطار أم الصمت الهادر

فقد  اهلادر  بالصمت  يسمى  أن  له  بغري امسه حلق  الشهيد  يسمى  أن  لو صح 
بال  الدولة احملتلة،  كان شابا  قلب  يدوي يف  زلزال  كان صمته يف حقيقته 
ضجيج ولكنه صنع ثورة يف العمل العسكري وغري موازين القوى وخلق ضجيجا 
يف داخل دولة العدو لن يهدأ إل على عتبات املسجد األقصى، فمنذ التأسيس 
والبدايات شارك يف العمليات اجلهادية ومالحقة العمالء يف النتفاضة األوىل 
ثم يف تطوير بنية اجلهاز العسكري يف النتفاضة الثانية،  ثم أصبح بعد ذلك 
القسام  الدين  عز  الشهيد  لكتائب  األعلى  العسكري  اجمللس  عضو  اهلل  رمحه 

والقائد العسكري للواء رفح.1 
ذا  البطل  العطار  كان  ولقد 
شعبية واسعة بني شباب القسام، 
وبرغم  رفح،  كتيبة  وخصوصًا 
أنه من أهم املطلوبني لالحتالل، 
الذي أقر مبحاولة اغتياله أربع 
أنه  ال  2008م،  خالل  مرات 
الشباب  تدريبات  بانتظام  تابع 
وأشرف عليها مباشرة ول سيما 
جرى  اليت  النخبة،  وحدات 
عقب  تطويرها  على  الرتكيز 

جناح صفقة شاليط.  
جل  وضع  قد  العطار  كان 
»النخبة«  تدريب  يف  طاقته 
على ضرورة أسر اجلنود، فكانت تعليماته هلم بتعلم اللغة العربية، واخلطوات 

http://www.alqassam.ps -1
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الالزمة يف حال أسر اجلندي، كالدخول يف »الصمت الالسلكي« والتخلص من 
أي وسيلة تعقب إلكرتونية تكون مغروسة حتى يف جسد كل جندي إسرائيلي 
البيضاء واملالمح  البشرة  لتحديد مكانه، مع ضرورة »اختيار اجلنود من ذوي 

الغربية، وجتنب ذوي املالمح العربية واإلفريقية.
الحتفاظ  املسؤولة عن  الظل  تشكيل وحدة  املساهمة يف  للشهيد  ينسب  كما 
الصهيوني  باجلندي  حتتفظ  كانت  اليت  الوحدة  وهى  الصهاينة  باألسرى 

شاليط طوال 5 سنوات.

ولقد تنبه العدو مبكرًا للقيمة احلقيقية للبطل فقد ذكرت صحيفة »يديعوت 
الوحيد  »الشخص  بأنه  املأكول  العصف  معركة  يف  اإلسرائيلية  أحرونوت« 
الذي ميكن أن يعرف مصري الضابط اإلسرائيلي املفقود هدار غولدين«، وجاء 
فيها: إذا كان هناك شخص يعرف أين الضابط غولدين فسيكون العطار ألنه 

املسؤول عن مجيع األنشطة العسكرية حلماس يف رفح. 

رجال  أقوى  أحد  العطار  أصبح  السنني  مر  »على  حينه  يف  الصحيفة  وأوردت 
محاس فهو مسؤول منطقة رفح بأكملها واليت يوجد بها األنفاق اليت أمدت 

محاس باملعدات واملواد الالزمة لبناء القوة العسكرية.

اليت  اجملموعة  بني  من  كان  أنه  اإلسرائيلية  العسكرية  الوساط  وتتهمه 
احتفظت بشاليط. وقالت أنه يعترب أحد مهندسي مشروع األنفاق اهلجومية، 

ومن مؤسسي وحدة النخبة التابعة لكتائب القسام.1

وتقول القناة السرائلية الثانية يف تقريرها إن رائد العطار وضع لنفسه هدفا 
ما  إىل  ذلك  يف  مستندًة  مثن،  بأي  جديد  صهيوني  جندي  خطف  يف  يتمثل 
وصفته باعرتافات مقاتل من محاس مت أسره مؤخرا على احلدود مع قطاع غزة.

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=210896 -1
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وقالت القناة: »يف يوم اإلفراج عن 
دولة  كل  تتبعت  شاليط  جلعاد 
عودته  أثناء  اجلندي  الحتالل 
من اللحظة اليت ظهر فيها رجال 
يف  القسام  الدين  عز  كتائب 
معرب رفح وحتى مت تسليم جلعاد 
إىل اجلانب املصري واملقابلة اليت 
مع  املصري  التلفزيون  أجراها 
رئيس  واستقبال  شاليط  جلعاد 

وحتى  شاليط  جللعاد  جيشه  ووزير  نتنياهو  بنيامني  الصهيونية  احلكومة 
وصوله إىل منزله يف حيفا.

اللحظات  الذي يوثق  الفيديو  بإعادة شريط  قام  أحًدا  أن  لو  القناة:   وتضيف 
األوىل لتنفيذ صفقة شاليط، بإمكانه مالحظة شخص حاد املالمح هادئ ويف 
مالبس  ويرتدي  باإلصرار  مليئة  عيونا  ميتلك  طارئ،  ألي  الستعداد  غاية 
عصرية جدًا«،  وتقول القناة »إن هذا الشخص هو رائد العطار قائد لواء رفح يف 
كتائب القسام، ومتضي القناة إىل القول: »بالتأكيد بناء على مصادر يف جهاز 
الستخبارات الصهيونية فإن رائد العطار الذي قاد بنفسه عملية أسر اجلندي 
جلعاد شاليط قبل أكثر من مخسة أعوام وبعد ذلك واصل العطار الحتفاظ 

باألسري بعد أن كلفته قيادة القسام بتأمني عملية الحتفاظ جبلعاد«.1

 http://www.mepanorama.net/462302 -1
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استراتيجية المقاومة، النفس الطويل 

تصرحياتهم،   وعرب  رموزها  عرب  تتضح  اليت  املقاومة  اسرتاتيجية  هي  تلك 
فالثبات مل يكن على رمال متحركة بل على أرضية صلبة مت اإلعداد هلا كثريا 
ويف فرتة مبكرة من تاريخ احلركة اإلسالمية محاس،  فحني سئل العطار عن 
أمر أسر اجلندي الصهيوني شاليط من دبابته قال : »ليس من املمكن بعد هذه 
التضحيات اليت قدمها شعبنا وقدمتها احلركة أن نقبل بإنزال سقف صفقة 
والقبول  أسرانا  عن  لإلفراج  جندي  خطف  يكفيه  ل  العدو  أن  ويبدو  التبادل، 
بهذه الصفقة، فإن كان هذا اجلندي ل يكفي فسيكون لنا جولت لختطاف 
دينهم  الذين ضحوا حبريتهم من أجل خدمة  بأسرانا  ملبادلتهم  آخرين  جنود 
وقضيتهم«!  لقد وصفه ضابط رفيع يف جهاز املخابرات اإلسرائيلية »الشاباك« 
بالقول: »بالنسبة لنا احلساب مع العطار رأس األفعى مفتوح، وطاملا العطار حي 
سيحاول أسر جنود إسرائيليني«، ثم أكمل قوله بأنه »أكثر من جمرد ُمرسل 
»خمربني« انه دماغ محاس العسكري واألمين، انه رجل يعمل باستقاللية تامة 
حسابنا  سنصفي  الذي  اليوم  وسيأتي  الشخصي  عاتقه  على  قرارات  ويتخذ 

الطويل معه«.1

إن قيادة القسام كانت ترى املستقبل عرب اإلعداد املتني والثقة املطلقة باهلل،  
]الفاحتة:5[، حيث قدمت هلل  نَسْتَعِنيُ{  وَِإيَّاَك  نَعْبُدُ  ِ}إيَّاَك  تفهم معنى  فقد كانت 
اإلعداد فأعانها اهلل باإلمداد،  وجعل منها قلعة اجلهاد احلصينة وقدره املبارك 
يف فلسطني،  لقد كانت كتائب القسام متلك حلمها اجلليل يف روح قادتها 
وشبابها وتسعى له سعيا فطوى هلا اهلل العوائق طويا وجعل منها أسطورة هذا 
الزمان،  ولعله من املهم أن نذكر أنه حني استلم ألربت اينشتاين جائزة نوبل 
يف الفيزياء قال: إن ختيُّل املستقبل هو كل شيء، إنه أشبه بعرض مبدئي حلياة 

https://ar.wikipedia.org -1



447

قادمة، إنه احلكاية اليت ترتسم مشاهدها يف العقل، ثم متنحك األقدار فرصة 
رؤيتها يف احلياة!!!،  وقد قالتها كتائب القسام مرارا أن لديها ما يدهش العامل 
إذ كانت دوما تراهن على وعد اهلل الذي يف عني املؤمن حاضرا كأنه حقيقة 

آتية عما قريب.

املقابالت وقال فيها:  وهذا ما قاله العطار يف رسائل قصرية بثها خالل إحدى 
رساليت للشعب الفلسطيين نوصيهم بالصرب والثبات واليقني بأن نصر اهلل قادم 

وأن بعد العسر يسرا إن شاء اهلل. 

قال  ولقد  واقعا  القسام  جعلته  خبيال  أشبه  األحرار  وفاء  صفقة  كانت  لقد 
الشهيد العطار القائد الذي ساهم يف حتقيق هذه األمنية العظيمة: »ليلة إمتام 
األسرى،  أحبابنا  للقاء  الفرحة  األول،  لسببني:  النوم،  طعم  أذق  مل  الصفقة، 

والثاني حرصا من غدر الحتالل يف الدقائق األخرية«. 

عذابات المجاهدين هي عتبة الشهادة المنتظرة

أن جتد  إذ يستحيل  اهلل،  الكرامة عند  األسري هو خطوة  يد  القيد يف  أنني  إّن 
شهيدا مل تسوره األحداث بسوار السالسل اليت تبلغ به مقاعد الفضل عند اهلل، 
وكذلك كان الشهيد العطار من أبرز املطلوبني للتصفية لدى جيش الحتالل 
اإلسرائيلي قبل النسحاب من غزة، وظل كذلك بعد قدوم السلطة الفلسطينية 
من  1995م يف حماكمة سريعة  أبريل  يف  عليه  إذ حكم  عرفات،  ياسر  بقيادة 
قبل حمكمة تابعة للسلطة الفلسطينية )التابعة حلركة فتح( بسنتني بتهمة 
التدريب على أسلحة يف قطاع غزة، يف مطلع فرباير 1999م ُقِتل نقيب يف السلطة 
الفلسطينية يدعى »رفعت جودة« برفح برصاصة يف الظهر أثناء مطاردته لثالثة 
 10 إثر ذلك وحتديدا يف  العطار وعلى  أعضاء من حركة محاس من بينهم 
مارس 1999م أصدرت حمكمة أمن الدولة التابعة للسلطة الفلسطينية حكم 
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اإلعدام على العطار رميًا 
فحدثت  بالرصاص، 
على  شعبية  احتجاجات 
احلكم، وقتل على إثرها 
شابني برصاص السلطة، 
الحتجاج  اتساع  وبعد 
واملظاهرات اجتمع ياسر 
يف  قيادات  مع  عرفات 

اجملتمع املدني يف رفح وطلب منهم استعادة اهلدوء، وطلب إعادة النظر يف حكم 
اإلعدام.1

استطاع العطار بعد ذلك اخلروج من سجون السلطة يف ظل استهداف الحتالل 
مواقع األجهزة األمنية أثناء أحداث انتفاضة األقصى الثانية.

لقد كانت التجارب املختلفة كفيلة بصقل شخصية العطار حيث أكسبتها 
اليت شهدت  األقصى  انتفاضة  الالحقة، وخاصة يف  املراحل  خربات لزمته يف 

تطورًا كبريًا يف نوعية أعمال املقاومة.
وبعد النسحاب الصهيوني من غزة وخروجه من سجون السلطة حاول اجليش 
الصهيوني أسره أو قتله، ويقول أحد قادة الشاباك: »إن اجليش حاول تسع مرات 
أسره أو قتله لكنه مل ينجح بسبب حذره، مشددًا على أن الشاباك كان يف عدد 
من املرات قريبًا من الوصول له إل أن مجيع تلك احملاولت تفشل يف اللحظات 

األخرية. 
ينام  وكان  أرواح  تسعة  للعطار  »كان  العربية:  »معاريف«  صحيفة  وقالت 
دائما يف أماكن حمصنة داخل النفاق وأماكن أخرى، لعلمه جيدا أنه هدف 

https://ar.wikipedia.org -1
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والشاباك كان يسعى لوضعه حتت عينه ويتابعه  لالغتيال منذ عام 2006م، 
الشاباك  أن وحدة اهلاكرز يف  دائما وينتظر اغتياله«. وأشارت الصحيفة إىل 
وضباط تشغيل العمالء كانوا يعملون ليل نهار ملتابعته ومجع معلومات عنه، 
ألنه يعترب قائدا ميدانيا أكثر خطورة من القائد العام حممد الضيف. وأضافت: 
»طائرات الستطالع نفذت جولت غري حمدودة للحصول على معلومات عنه يف 

رفح وجباليا، لكنها كانت تعود خبيبة األمل يف كل مرة«.
قبل  اختطافه  مرات  عدة  حاولت  املستعربني  وحدة  أن  إىل  الصحيفة  ولفتت 
اإلفراج عن اجلندي جلعاد شاليط أثناء دخوهلا قطاع غزة، إل أنها فشلت، ألنه 
كان  يغري طرق تنقله بشكل دائم. وشددت على أن العطار كان ل يتحرك إل 
بعد أخذ سبل احليطة واحلذر، وذلك خوفا من تسليم العمالء معلومات تدل 

على مكان تواجده.1
أجل  ألن  بالفشل  كلها  باءت  اهلدف  هذا  بلوغ  يف  املستميتة  احملاولت  هذه 
باءت كل حماولت  األقالم،  بعدها  ورفعت  العطار قد قضي يف صحف جفت 
وعنايته وكانت  الشهيد كان يف حرز اهلل  بالفشل ألن  العتيدة  الستخبارات 
له مهام مقدورة مل تبلغ بعد غاياتها، وقد حقق اهلل له كرامة العمر يف حسن 

العمل، قبل أن يتوج سعيه بشهادة مرضية بإذن اهلل.
العظيم من حياته الشخصية، ومن عمره،  العطار مثن هذا اجلهاد  ولقد دفع 
ومن أسرته فقد سئل عن أسرته خالل احلرب على غزة فقال: مل أرهم من قبل 
احلرب بعدة أيام واستمر ذلك يف فرتة احلرب، ورأيتهم بعد احلرب ب 12 يوما، 
فنحن معتادون على البتعاد عن بيوتنا لفرتات طويلة وذلك يهون يف سبيل 
اهلل والدفاع عن وطننا وشعبنا. حنن ننطلق يف ثباتنا على هذه األرض من قوله 

تعاىل: }يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ِإَذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا َزحًْفا فَلَ تُوَلُّوهُمُ اْلَدْبَارَ{]األنفال: 15[.

http://alresalah.ps -1
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ولقد سئل العطار أن: »إسرائيل حاولت يف عدة مرات قتل رائد العطار، لكنها 
العام أمحد اجلعربي،  القائد  نائب  ُبعيد اغتيال  فشلت، وكانت آخر حماولة 
فماذا تقول؟ رد القائد البطل بعد ابتسامة عريضة رمسها على حمياه: »ملناش 
فريضة  أّدينا  أن  بعد  السعودية،  من  راجعني  بأيام  قبلها  كّنا  أنه  مع  نصيب، 

احلج، وكان أملنا أن نلقى اهلل بعدها«.

يقين في صمود 

وكلمة  أستطيع،  ل  كلمة  العظماء،  عامل  يف  احملرمة  الكلمات  قاموس  يف 
والربجمة  العقلي  التدريب  من  نوع  يف  أتوقف،  أن  أريد  وكلمة  مستحيل، 
النفسية لصناعة قدرة ل حتدها التحديات، بل تستثريها الصعوبات، وقد عرب 
مالك شركة فورد عن هذا املعنى الرتبوي بقوله: لو أني أحظى برجاٍل ليس يف 
عقلهم من املعلومات إل كلمة: أنهم يستطيعون لغريت وجه القتصاد العاملي! 

لقد كان قادة املقاومة اإلسالمية ليس يف يقينهم إل موعود اهلل بالنصر ولو 
بعد حني،  تسمع ذلك يف وقع خطواتهم،  ويف ثباتهم،  ويف رؤيتهم للقادم،  فها 
القائد الشهيد العطار يرتجم  هو 
إىل  املهداة  رسائله  يف  كله  ذلك 

إخوانه اجملاهدين فيقول :

وأما رساليت إىل إخواني اجملاهدين 
فأقول هلم: 

 أوًل : إنكم بتم طليعة هذه األمة، 
واإلسالمية  العربية  األمة  وأن 
رأس  أنكم  على  إليكم  ينظرون 
عن  الدفاع  يف  واجلهاد  احلربة 
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حياضها، فعليكم مبزيد من الثبات والصمود والتوكل على اهلل تبارك وتعاىل 
ألنه جبهادكم وصمودكم حتيوا فريضة اجلهاد يف نفوس املسلمني هذا أول. 

وثانيا: نوصي اإلخوة اجملاهدين العمل على أل يكون اهلدف من جهادهم هو 
الستشهاد وحسب واجعلوا غايتكم تكبيد العدو اخلسائر من قتل وتنكيل ورعب 
أَنُفسَهُمْ  الْمُؤْمِنِنيَ  هَ اشْتَرَٰى مِنَ  اللَّ }ِإنَّ  امتثال لقوله تعاىل:  وأسر وذلك 

هِ فَيَْقتُلُونَ وَيُْقتَلُونَ{]التوبة:  111[. وَأَمْوَالَهُم ِبأَنَّ لَهُمُ الْجَنََّة ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَِبيِل اللَّ

عن  والبتعاد  لقيادتهم،  والطاعة  بالسمع  اجملاهدين  اإلخوة  نوصي  وأيضا 
جمريات الساحة الداخلية من مشاكل تلهيهم عن رسالتهم اجلهادية، كما 
نوصيهم بشعبهم خريا لصموده وثباته وحتمله الصعاب وأن يكونوا محاة له من 
أي ظلم يقع عليه، ولتعلم أخي اجملاهد أنك حارس لدينك وممثل إلسالمك 

فال يؤتني اإلسالم من قبلك.1

إىل جنة عرضها السماوات واألرض

يا شهيد، أتسمح لي أن أمر ببابك؟

أتقبلين حلظة يف رحابك؟، أللثم حيث هوى السيف أقبس بعض الشعاع

ألقرأ بني يديك اعتذاري، ألحرق يف الكلمات احلزينة عاري

ألشعر -لو حلظة – أنين آدمي، وأني بظلك صرت الشجاع!

كأنك طيف عابر أدى مهمة ثم رحل، إىل حيث املنزل األعلى، إىل حيث املأوى، 
إىل حيث ينتظرك من سبق!

حني حان أجل العطار متكن أعداء اهلل منه لقد شرح أحد مسؤولي »القسام« 
كيفية آلية الوصول إىل القائد الشهيد بقوله: »إن اخلطأ الذي ارتكبه أبو أمين 

http://www.ikhwanwiki.com -1

الشهيد رائد العطار



ِسَيُر الّشهداِء القادة في حركة حماس 

452

هو إصراره على اخلروج )خالل اهلدنة( من مكانه، فذهب ليقبل رؤوس شباب 
وحدات النخبة القسامية الذين أسروا اجلندي الصهيوني غولدن، مضيفًا: يف 

تلك اللحظات استطاع عمالء الحتالل تتبعه إىل أن وصلوا إىل مكانه«.1

ووجود  املكان  عن  وأبلغه  اجليش  مع  الشاباك  تواصل  األثناء  هذه  يف  وفعال   
فورًا  القسام، فتحرك اجليش  قادة  الذهبية لغتيال ثالثة من كبار  الفرصة 
وخالل دقائق حلقت طائرات f16 فوق املكان وحددت املنزل مبنطقة تل السلطان 
مبدينة رفح وقصفته بـ 12 صاروخًا. أي ما يعادل قنبلة تزن 2 طن مما أدى إىل 
تدمري املنزل بالكامل وارتقاء الشهداء الثالثة العطار وأبو مشالة وبرهوم وكان 

ذلك يف 2014/8/21م.2

جهاد،  كلها  ابين  »حياة  تقول:  وهي  بالزغاريد  اخلرب  الشهيد  والدة  تلقت 
والشهادة شرف لنا«.

 أواه يا شهيد، كأنك املعين بكلمات الشاعر 

وترعرعت على اجلرح، وما قلت ألمي ما الذي جيعلها يف الليل خيمة

 أنا ما ضّيعت ينبوعي وعنواني وامسي، ولذا أبصرت يف أمساهلا مليون جنمة! 

وّلد،  وشعبنا  محاس،  تنتهي  ل  العطار  »مبوت  فقالت:  طفليه  وأم  زوجته  أما 
وسنبقى على درب الشهادة حتى لو استشهدنا كلنا«. هذه كلمات تسطر يف 
املقاومني  ثبات  وراء  أن  التاريخ  الشهيد، وليذكر  القائد  لزوجة  العظمة  سفر 
نساء تقلدن مهاما تشفق منها اجلبال يف رسوخها،  ليذكر جيلنا اآلتي مساربه 

إىل البيت! 

http://www.al-akhbar.com/node/233512 -1
http://www.wattan.tv/news/102518.html -2
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فلسطينية العينني والوشم 
فلسطينية السم 

فلسطينية األحالم واهلم
فلسطينية املنديل والقدمني واجلسم 

فلسطينية الكلمات والصمت 

فلسطينية الصوت   فلسطينية امليالد واملوت
محلتك يف دفاتري القدمية نار أشعاري

محلتك زاد أسفاري
وبامسك صحت يف الوديان خيول الروم! أعرفها وإن يتبدل امليدان!

تقبل اهلل الشهداء يف عليني وجعلنا على خطاهم
سائرين غري مبدلني ول مغريين.

الشهيد رائد العطار
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سيرة الشهيد القائد

محمد أبو شمالة
1974م - 2014م

تكـــون  الجـــراح  هـــذه  لعـــل 
المنجيـــة عنـــد اهلل )تعالـــى(، 
وتكـــون شـــاهدة علـــى مســـيرة 

الجهـــاد..
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مثل  يربو  ميوت..  ول  مرة  ألف  ألف  الشهيد  يولد 
زكاة، وكلما سكب الدم امتدت أغصانه وجتذر له 
البقاء.. يغتالونه فال يبلغون مدى روحه ويصبح بعد 
ما  تضحيته  من  ينسج  يظل  الشهيد  غيمة..  املوت 
حيفظ به وعد اهلل يف األرض.. الشهيد هو من سهر 
وأشعل  العابثني  اغتيال  من  احلقيقة،  رعاية  على 

قناديل الليل بدمه.. 
الشهيد أتقن فن البطولة.. والبطولة هي أن تطوف 
يف  غرقى  والناس  الكربى  الغايات  حول  منفردا 

الطوفان حول ذواتهم وشهواتهم.
أمة  روح  يشبهونك  رفقة  مع  تصنع  أن  البطولة 

بأكملها.. 
البطولة أن تنتصر على اهلامش وتصنع املن والنص 

من حكايتك!
البطولة أن ينتصر الثبات على التهميش واإللغاء!

البطولة أن ل تأذن لليل أن يطفئ النهار! 
رغم  البقاء  على  ثباته  يف  بطولة  هو  شهيد  وكل 

موته! 
وقد قيل .. إذا أردت أن تبين أمتك ختطى توقعاتك.. 
وختطى توقعات العدو! .. وهذا ما انتهجته محاس 
ارتكزت  لقد  وشهدائها..  وخططها  قيادتها  عرب 
املقاومة املباركة دوما على عنصر املفاجأة واملباغتة 
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دائم  ارتباك  يف  العدو  بقي  ولذا  املألوف  وجتاوز 
السياسيني  القادة  لغتيال  وسعى  املقاومة..  أمام 
التطور  عجلة  إبطاء  يف  منه  رغبة  والعسكريني 
وإشغال الكوادر بفجيعة الفقد وبلبلة التفكري العام 
أبنائها  عن  تنفي  املقاومة  لكن  اخلطى..  وتشويش 

اخلطى التائهة وتعرف بوصلتها بال غبش.. 

هل أنقص فرعون من ركب اإلميان يوم صب دماء 
الشهداء يف جذوع النخل! 

يوم  رمادا  وأحالتها  احلقيقة  يف  النار  اشتعلت  هل 
حفر األخدود وهيج الظاملون النار ذات الوقود!

هل ضر احلق أبو هلب وامرأته محالة احلطب! 

القادة  اغتيال  إىل  يسعى  وهو  الصهيوني  العدو  إن 
حركة  وإعاقة  املقاومة  وحصار  اجملاهدين  وسجن 
التحرر ونفي الشباب ومنع اإلمداد املالي فإنه يسلك 
بذلك سبال يائسة قد سلكها من قبله كل الظلمة 
يشهد  والتاريخ  نفعا..  معهم  ليجدي  كان  فما 
إل  احلق  دفن  معركة  يف  الظامل  زمن  وما  بذلك 
مثل سحابة صيف سرعان ما تنقشع وتعلن السماء 

حضورها بال ريب!

ويف السطور التالية حكاية شهيد صمد حتى القطرة 
األخرية يف محاية أسوار احلق والدفاع عن مقدسات 

األمة.

الشهيد محمد أبو شمالة
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خطوة البدء 

ولد الشهيد حممد إبراهيم صالح أبو مشالة »أبو خليل« املعروف بقائد اإلمداد 
)يبنا(  1974م يف خميم  القسام، عام  الدين  الشهيد عز  والتجهيز يف كتائب 
لالجئني جنوب مدينة رفح بقطاع غزة، ومثل أي مولود فلسطيين يف خميمات 
دائم  أنها ستحيل مستقبلهم إىل شتات  اليت ظن الحتالل  القسري  التهجري 
وقسوة  الظروف  بنار  احملروقة  الرماد  من  كومة  منهم  وستصنع   .. ينتهي  ل 
األحداث .. إل أن هذا املولود كان يف قادم أيامه أحد الذين جعلوا من حتمية 
البقاء اإلسرائيلي رمادا ل مجر له .. وموقدا تنتهي يف دخانه أسطورة احلكاية!

 شارك الشهيد منذ أوىل خطواته ومنذ بداية تشكله النفسي والفكري يف مواجهة 
الحتالل اإلسرائيلي يف النتفاضة الفلسطينية األوىل، وكان ذلك من خالل 
املقاومة،  رشق احلجارة، وتنظيم املظاهرات، واملسريات، وحتريض السكان على 

وكتابة الشعارات احلماسية على اجلدران. 

بهم  تزينت  الذين  القسام  لكتائب  األول  الرعيل  من  مشاله  أبو  الشهيد  وُيعد 
ساحات العز واجلهاد وتشرف بهم الوطن احلبيب، وأذاقوا العدو الويالت وجّرعوا 

جنوده املرارة ما يزيد على 24 عامًا.

فقد بدأ الشهيد مشواره مع املقاومة بانتمائه لكتائب الشهيد عز الدين القسام 
-اجلناح العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية )محاس(- يف بداية التسعينيات 
وعمليات  »اجلهادية«  العمليات  من  العديد  وقاد  الضيف،  حممد  القائد  مع 
صفوف  ترتيب  يف  وشارك  األوىل،  النتفاضة  يف  »العمالء«  وتصفية  مالحقة 
كتائب القسام يف النتفاضة الثانية، وتوىل قيادة  عمليات محاس يف القطاع 

اجلنوبي، ويف منطقة رفح وخان يونس.
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وقد عني فيما بعد نائبا لقائد لواء 
وأصبح  غزة،  لقطاع  جنوبي  رفح 
األعلى  العسكري  باجمللس  عضوا 
لكتائب القسام، وأوكلت له قيادة 

دائرة اإلمداد والتجهيز. 

عظمة التأسيس 

منوذجا  الكتائب  قادة  كان 
اهلائلة  العظمة  هلذه  حقيقيا 
والعطار  مشالة  أبو  جنح  فقد 
وبرهوم وبقية القادة خالل عملهم 
حتويل  يف  القسام  كتائب  يف 
مقاتلة  جمموعات  من  اجلهاز 
بأدل  وليس  حمرتف،  جيش  إىل 
على ذلك من عدم قدرة  اجليش 
»اإلسرائيلي« على هزمية القسام 
على مدار ثالث حروب شنها على 
غزة خالل 5 سنوات. حيث جنحت 

كتائب القسام يف تطوير قدراتها الذاتية، ونظام تسليحها بشكل فائق، رغم أنها 
كانت قد بدأت عملها بأسلحة بدائية، وانتهى بإعالنها امتالك »طائرات بدون 
املستوى  عالية  قنص  بنادق  وتصنيعه  املدى،  بعيدة  صواريخ  ورامجات  طيار«، 
ويصّنع »القسام« اليوم صواريخ يصل مداها إىل أكثر من 80 كيلو مرتًا مثل 

.R160 وصاروخ  M75 صاروخ

الشهيد محمد أبو شمالة
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تاريخ التضحية 

ضريبة  يدفع  مل  شهيدا  جتد  قلما 
.. ومل يقدم قرابينه هلل  البطولة مبكرا 
 .. قبل سفح الدم وبيع الروح لصاحبها 
حتى كأن الشهادة هي التوقيع األخري 
األخري  والسطر  هلل  البيعة  صك  على 
 .. العجيبة  التضحيات  من  سجل  يف 
ولقد كانت خطى »أبو مشاله« تتلمس 
وتنحو منحاهم  الدنيا  الشهداء يف  آثار 

وكان يف ذلك يطبع قدميه بطابع اخللود الذي ل يفنى .. 

إذ أمضى الشهيد البطل يف سجون الحتالل تسعة أشهر بني التعذيب والتحقيق.. 
ثم أصبح من أبرز املطلوبني ألجهزة املخابرات اإلسرائيلية منذ عام 1991م، ويف 

سجون السلطة الفلسطينية سجن لثالث سنوات ونصف السنة.

و يف يوم األربعاء بتاريخ 1999/3/10م حكمت حماكم السلطة على الشهيد »أبو 
مشالة« باملؤبد مع األشغال الشاقة، وعلى زميله رائد العطار باإلعدام لتهامهم 
الظهر،فخرجت  يف  برصاصة  قتل  انه  تبني  والذي  السلطة  ضباط  أحد  بقتل 
مظاهرات عارمة مبدينه رفح بعد صدور القرار الظامل حبقهم، وأدت الحتجاجات 
على احلكم إىل  سقوط عدد من الشهداء برصاص أمن السلطة، مما أدى إىل  

تدخل قيادة السلطة إللغاء احلكم.

عندما  2003م  عام  األوىل  كانت  اغتيال؛  حماوليت  من  الشهيد  جنا  بعدها 
من  بالقرب  منها  قفز  أن  بعد  جبراح  وأصيب  جوي،  لقصف  سيارته  تعرضت 
املستشفى األوروبي بني مدينيت رفح وخان يونس، والثانية عام 2004م عندما 
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خميم  الحتالل  قوات  اجتاحت 
يبنا، وحاصرت منزله ودمرته بعد 

أن فشلت يف النيل منه.

يف  يقع  الذي  منزله  يسلم  ومل 
مدينة  وسط  الشابورة  منطقة 
مرات  والتدمري  القصف  من  رفح 
العدوان  أثناء  آخرها  كان  عدة، 

اإلسرائيلي األخري 2014م.

أوسمة الشرف 
للمواهب  استخدامه  يف  ثم  بأفكاره...  إميانه  قوة  يف  تكمن  الشخص  عظمة 
املمنوحة له من اهلل.. ثم يف قراره الشخصي أن ل يظل يف وسط الزحام وأن ل 

يتوقف يف منتصف الطريق.. 

ولقد نال »أبومشاله« بسعيه الدؤوب الكثري من أومسة الشرف رغم كل الظروف 
اليت حتيط باملقاومة ومنها:

1- قتل ضابط إسرائيلي يف رفح عام 1994م.

2- التخطيط لعمليات من خالل حفر أنفاق مفخخة عام 2004م.

3- ختطيط العملية اليت وقعت يف معرب كرم أبو سامل )جنوب القطاع( عام 
2008م، حيث مت تفجري سيارات دفع رباعي وسيارات مفخخة، مما أدى إىل 

إصابة 13 جنديًا.
2006م  عام  أبو سامل  املتبدد( يف منطقة كرم  )الوهم  لعملية  التخطيط   -4
واليت قتل فيها جنديان، وأسر خالهلا اجلندي جلعاد شاليط )الذي أطلق 

سراحه عام 2011م( عرب صفقة وفاء األحرار. 

الشهيد محمد أبو شمالة
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5- املسؤولية عن تسلل 13 قساميا عن طريق نفق إىل منطقة صوفا جنوب شرق 

القطاع. 

الغضب  براكني  عملية  مثل  الكربى  العمليات  من  العديد  على  أشرف   -6

وحمفوظة وحردون وترميد.

7- وتتهمه إسرائيل كذلك ببناء منظومة عسكرية واسعة يف رفح، واملسؤولية 

عن التخطيط املستمر ألسر جنود إسرائيليني ملبادلتهم بأسرى فلسطينيني.

عبير المسك في سيرة الشهيد 

يقول طاغور: )حنن ندنو من العظمة بقدر ما ندنو من التواضع (.. ولقد دنا 
أبو مشاله منها دنوا عاليا .. إذ حتدثنا زوجة الشهيد »أبو مشالة« عن زوجها 
حني أصيب يف قدمه ويف مفاصله ويف ركبته ويف رأسه وأذنه وظهره ويف كل 
أحناء جسده فتقول: »ل يوجد موضع إصبع يف جسد أبي خليل إل كان فيه 
ضربات وآثار غرز وجراح، لكنه كان يقول: لعل هذه الضربات تكون املنجية عند 
اهلل )تعاىل(، وتكون شاهدة على مسرية اجلهاد«.. هكذا يرى جراحه بكل تواضع 

بني يدي اهلل .. 

منظور  ومن  الشخصي،  منظوري  من  خليل«  »أبو  َأُعد  »أنا  خليل:  أم  وتتابع 
هلذا  الوليد  بن  خالد  مبنزلة  له؛  شهدوا  الذين  والناس  واألحباب  األصحاب 
الزمان، فقد كان جسده مليًئا بالضربات والطعنات واجلراح، إثر عمله اجلهادي 

الطويل على مر 25 عاًما«.

أداء الصالة  ذات يوم بعد  بأنه  وحيدث من عرفوه عن كرم نفسه وسخاء يده 
يف املسجد وعند باب املسجد حتديدا وجد حممد امرأًة كبرية يف السن تسأل 
وأفرغ بعدها كل ما يف حمفظته يف يدها  حاجتها، فوقف يسأهلا عن حاهلا 
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وطلب منها عنوانها، وقال هلا: ل أريد أن  أشاهدك جتلسني للتسول بعد اليوم 
يف أي مكان.. ليس غريًبا عليه أن يضحي مبصروف عائلته أليام ورمبا أسابيع، 
وهو الذي ضحى بأوقاته وعمره دفاًعا عن شعبه وأمته، ومل يكن يقبل أن يرى 
أي شخٍص من أبناء شعبه مكسوًرا أو ذلياًل فهو طالب عزة لدينه ووطنه وشعبه.

فيه  يعمل  الذي  بالقدر  اإلنسان عظيما  )يصبح  قوله:  غاندي صدق يف  ولعل 
ألجل أخيه اإلنسان.. ول يقدر على ذلك إل القالئل !(   

مقام العظمة 

النضال  سنوات  مدار  فعلى  بالغتيال  »أبومشاله«  الشهيد  حياة  انتهت 
اإلسرائيلي   الحتالل  بعده  ومن  الربيطاني  الحتالل  اعتمد  الفلسطيين 
اغتيال القادة الفلسطينيني سياسة له، سواء كان هؤلء القادة مقيمني داخل 
األراضي الفلسطينية أو خارجها، ومتيزت بعض هذه الغتيالت بأنها مجاعية 
وقف  اليت  الغتيال  حوادث  من  جمموعة  التاريخ  سجل  ،وقد  القادة  لبعض 
وراءها الحتالل الربيطاني أو اإلسرائيلي ونال فيها من ثالثة قادة فلسطينيني 

يف عملية واحدة. 

استشهد  حني  عاما   85 بعد  نفسها  تعيد  الفلسطيين  الدم  ثالثية  كانت 
1929م،  ففي فجر اخلميس  عام  الزير  فؤاد حجازي وعطا  و  حممد مججوم 
ملقابلة  منزًل  ودخل  خمبئه  من  مشالة  أبو  حترك  احلرب  خالل   ،2014/8/21

بعض إخوانه اجملاهدين وصلت معلومات إىل الشاباك  عن حتركات أبو مشالة 
ورفاقه، فتوصل الشاباك مع اجليش وأبلغه عن املكان  فوجدوها الفرصة الذهبية 
لغتيال ثالثة من كبار قادة القسام، فحلقت طائرات f16 فوق املكان وحددت 
املنزل وألقت عليه ما يوازى 2 طن من القنابل مما أدى لتدمري املنزل بالكامل يف 
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حي تل السلطان غرب مدينة رفح، واستشهد البطال الثالثة أبو مشالة  وزمياله 
رائد العطار وحممد برهوم، حيث تعانقت أرواحهم مبن سبقوهم من الشهداء 

األبرار.

كان الشهداء درع رفح وبهجة نفوس أبنائها وأبناء الوطن وحني احلزن كنا 
ننتظر صوت صفري صوارخيهم أو وقع رصاصاتهم أو صدى ديناميت رجاهلم، إن 
أفراًحا كثرية صنعها أبومشاله مع رفيق دربه العطار دخلت كل بيٍت فلسطيين 
بل وبيوت أحرار العامل، وساهما يف حترير أكثر من ألف أسري فلسطيين من 

سجون الحتالل يف فرحة قلما عاش الفلسطينيون مثلها.

مل تكن بساطة املظهر واهلندام تستطع إخفاء اهليبة والوقار اليت تلمسها كل 
من شاهده، حيث وقف وسط املعركة يف وجه اللهيب حني تراجع أصحاب الرتب 
والنياشني، رفعت شعار النصر أو الشهادة، وكنت تعمل لألوىل وتتمنى الثانية. 

الثمينة أخرجت زوجة الشهيد      من داخل صندوق خمصص حلفظ اهلدايا 
زوجها  دماء  هي  البقع  هذه  أن  وبينت  به،  احتفظت  محراء  بقع  عليه  مندياًل 
الشهيد أبو مشاله، وقالت: »هذا املنديل مبلل بدماء حممد، بقي مدة أكثر من 
عام وهو يفوح برائحة املسك، وهذه الدماء ستبقى رسالة حاضرة وحية وشاهدة 
على عدوان الحتالل الغاشم وعلى جبنه، وتبقى شاهدة على أننا نرقب الثأر 
لروحه ودمائه الزكية،  ولنبقى دائًما على استعداد كل حلظة إىل النطالق 

خلف خطوط العدو، ونأخذ بثأره من نقطة صفر«. 

املنزل الذي هدمه وقصفه العدو الصهيوني عدة   أصرت )أم خليل( على بناء 
مرات كما كان، وتقول: »إن يف ذلك لرسالة قوية إىل العدو الصهيوني، أنه 
وُيَيتم  أزواجنا  ويسرق  فرحتنا  ويهدم  بيوتنا  ويقصف  يغتالنا  أن  حاول  مهما 
أولدنا؛ فإننا صامدون ثابتون ماضون على طريق املقاومة، وتكمل قائلة: »هو 

رباني وأبنائي وأسسنا، كيف نذكره إذ إننا ل ننساه؟!« 
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أبو خليل مل ينس، ولن ُينسى إىل أن نرتقي بإذن اهلل شهداء، نلتقيه يف جنات 
الفردوس األعلى«.. ثم تقول: »إن ذكرى فراقه مؤملة، لكن أملها ليس بالشهادة 
أو التضحيات أو التاريخ اجلهادي الطويل، وإمنا أملها يف فراق أناس نعدهم من 

زمن الصحابة«.

تقبل اهلل الشهيد يف عليني وهنيئا له أفراحه
يف صحبة الصديقني والنبيني.

َيا مــــــْن َضــْرَبت َلَنــــــا امِلَثـــــال مضحيًا
َيـــــــا ُمؤمــــــًنا َكـــــاَنْت َحياُتــــَك ُقْدَوة

يِن إَنـــــَك َخـــــاِلٌد َنـــــــْم َيــــــا َزكي الدِّ

َنـــــــْم َيــــــــا َشِهيــــد احَلق َمْسُروًرا َفَقْد

ًدا مَّ َواْنَعـــــــم َيلقــــــاَك الـرَُّســـــــوُل حُمَ

ــاداأُلوىل ــ ــ ــَهـ ــ ــ َوأَرْيـــــَتـــــَنـــــا َصـــــــوَر اجِلـ
ــريــِق َدِلــيــاًل  َســَتــَظــلُّ ُروُحــــَك يف الــطَّ
ِلَيُزوَل َمـــــــا َكاَن ِذْكـــــــُرَك َيا َأِخي 

َكـــــــاَن امَلَنـــــــاُم َعَليَك َقبــــــُل َثِقيــــاًل

َمــــــْقـــــُبوًل َراِضــــَيًا  َربِّـــــــك  َوِبَوْجـــــِه 
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الخاتمة
لطاملا  الشهداء،  عن  حروًفا  انسكب  يوم  مداده  فأزهر  فقرًيا،  قلمي  كان  لقد 
ظننت أنا ارتقينا بذاتنا وأننا عرفنا رسالتنا يف هذه احلياة، ولكن أخبار هؤلء 
الشهداء جعلتنا ندرك كم هو البون واسع بني قوٍل يصدقه فعل، وبني ان متأل 

الدنيا صراخًا بال حراك، نعم الفارق كبري بني وصف اجلنة ومذاق اجلنة !

لقد أوقفنا الشهداء على منصة احلقيقة، وكشفوا عن بصائرنا وجعلونا ندرك 
أن احلبو هو خطوتنا احلقيقية فى هذه الدنيا!

لقد جالسناهم واحًدا واحًدا وعشنا تفاصيل جهادهم، وتأملنا مع كل قذيفة، أو 
رصاصة أصابت أبدانهم. غضبنا ألجلهم ومتنينا لو كنا لبنة تصد عنهم املوت؛ 

حتى تظل هذه األرواح الكبرية مشوًسا ألمتنا.

ومع نهاية كل سرية - عفًوا - فإن سري الشهداء ممتدة يف عمق الزمان،  ومتجذرة 
يف ذاكرة كل إنسان حر، وفى خامتة كل سرية كنا نسأل الشهيد هل هو راٍض 
عما قدمنا عنه؟ وهل كانت احلروف تليق مبقامه؟ لست أظن، بل أشك أن مثة 

لغة لبشر تقدر أن تفي الشهداء حقهّم!!!

نعتذر من الشهداء األكارم  عن التقصري يف حق سريتهم وكم متنينا لو رمسنا 
لكل شهيد لوحة خالدة، متنينا لو كان الدهر لنا وقتا وجعلناه يف وصف من 

اعتلوا إىل الفردوس األعلى. 

شكرًا لكم شهداءنا إذ رحلتم بنا إىل زمن اجلنة.. إىل الشهداء األحياء.. إىل من 
نرجو أن يذكرونا بالشفاعة يوم ل ينفع ماٌل ول بنون ال من رحم اهلل.
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وشــــــــــاح أبـهى  مى  الدِّ حلــــــل...  من  وعليــه  فرأيته 
الكفـــــــاح للدنى قصص  املشـجوج حيكــــي...  وجبينـه 
األقاحـــــــــــــي ورد  كأنه  يفـــــــــــوح...  عطرًا  وجراحه 
وراحي روحي  يــا  فقلت  الدموع...  خدي  على  وَهَمْت 
الــــــرواح هــذا  عـن  فعدلـت  قلوبنـــــــــــا...  رمحت  هال 
باقتـــراح بـــي  هــازئـــــًا  ـــى...  املَسجَّ البطل  فأجـابين 
كفكف دموعك ليــس... يف عرباتك احلرى ارتياحي
إن صدقـــت... حمبيت فامحل ســالحـــــي هذا سبيلي 
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