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مؤسسة مهجة القدس

ُيمنـع ُيمنـع نسـخ أو اسـتعامل أي جـزء مـن هـذا الكتـاب بـأي وسـيلة تصويريـة أو إلكرتونية أو 
ميكانيكيـة بـام يف ذلـك التسـجيل الفوتوغـرايف، والتسـجيل عـى أرشطـة أو أقراص مدجمـة أو أي 

وسـيلة نـر أخـرى أو حفـظ املعلومـات واسـرتجاعها دون إذن خطـي مـن النارش.

)اآلراء الواردة يف الكتاب ال ُتعّب بالرضورة عن وجهة نظر مؤسسة مهجة القدس(







إىل روح األخ املجاهد املهندس سليم محادة.
إيامًنا باهلل، ووفاًء للمقاومة ورجاهلا الصادقني.

إىل ذويه األفاضل.
حًبا وعرفاًنا وبًرا.

إهـداء

 





لست أول الشهداء، ولكنك من أمجلهم
األستاذ/ زياد رشدي النخالة )أبو طارق(
نائب األمني العام حلركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني

أخــي أبــا أمحــد، أقــف مــردًدا يف الكتابــة واالقــراب خوًفــا مــن عجــزي عــن   
التعبــر عــا تســتحقه، وخوًفــا أن يعيــدين هــذا لــأمل واحلــزن مــرة أخــرى. ولكــن أجــد 
مــن واجبــي أن أمــي رغــم كل يشء ألكــون حــارًضا معــك ومــع إخــوة كثريــن كتبــوا 
عنــك وأنــا الــذي أحببتــك وكنــت رفيــق العمــر الصعــب فكيــف يمكننــي أن أقــول ال؟! 

ــا عــن اجلهــاد واملقاومــة. وأنــت الــذي مل تتأخــر يوًم

ــا أن ال  ــك خوًف ــب عن ــس أن نكت ــى النف ــب ع ــو صع ــم ه ــد، ك ــا أمح ــي أب أخ  
ــن يف  ــة. ولك ــك العالي ــك وهامت ــي لقامت ــا ال يرتق ــب م ــا أن نكت ــك، وخوًف ــك حق نفي
ــاد  ــة اجله ــاد وحرك ــروع اجله ــى إىل م ــاز وانتم ــن انح ــك أول م ــول إن ــام أق ــذا املق ه
اإلســامي خــارج فلســطني، فكنــت أنــت وكانــت أرستــك، والدتــك ووالــدك الــذي 
ُيشــيع األمــل واليقــني. وكنــت أنــت وأبدعــت كــا مل يبــدع غــرك وقدمــت هلــذه احلركــة 

ــطني. ــون فلس ــاد ولتك ــون اجله ــردد لتك ــدون ت ــرك وب ــدم غ ــا مل يق م

األيــام ثقيلــة يف غيابــك أخــي أبــا أمحــد وأشــياء كثــرة حتتــاج ملســاتك وأشــياء   
كثــرة مــا زالــت تذكرنــا بغيابــك، رغــم أن املــوت حــق لكننــي مل أتوقــع أن تغادرنــا هبــذه 
الرسعــة، وكنــت دوًمــا تنــام وأنــت قلــق عــى مــا مل ينجــز، ومتفائــل بــا ســيأيت، وجاهــز 
يف الصبــاح لعمــل جديــد. كنــت ال أتفاجــأ عنــد دخــويل مكتبــي تنتظــرين بــدون موعــد، 
ــض  ــم ببع ــار تتمت ــاء ووق ــك حي ــورك، وكان في ــي بحض ــاذا مل تبلغن ــك مل ــب علي وأعت

ــوم ســوًيا. ــه الي ــا مــا نعمل ــة، وتبتســم وتقــول لدين الكلــات اجلميل

هـذا العمـر الطويل الذي قضيناه سـوًيا كنـت فيه حـارًضا وكبًرا، أًخـا وصديًقا،   
وفًيـا للجهـاد واملقاومـة. ال تعـرف التعب وال يتسـلل إليك اليـأس، كنت دوًمـا )بلدوزر( 
حركـة اجلهـاد اإلسـامي، وكنت حتظـى بمحبـة وثقـة إخوانـك، إذا قلت أحسـنت، وإذا 
عملـت أبدعـت، أمـني وصـادق، ويّف وخملـص، ودود ومقاتـل، تعمـل بدون كلل، تسـأل 

وأنـت مطمئـن، وتطمئـن حـني تسـأل، مسـكوًنا باليقـني دوًما.

تقديـم



أخي أبا أمحد:
ما زال يومنا مطر  
ما زال قدسنا وتر  
ما زال رمزنا علم  
ما زال حلمنا أمل  

أســتودعك اهلل الــذي ال تضيــع ودائعــه، وأدعــو لــك بواســع الرمحــة واملغفــرة،   
وجعلــك اهلل مــع النبيــني والصديقــني والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــا.

أخوك املحب
أبو طارق



مقدمـة
سالم عى قدوة الرجال واملجاهدين

ــه  ــه وصحب ــد وآل ــيدنا حمم ــى س ــالم ع ــالة والس ــني، والص ــد هلل رب العامل احلم  
أمجعــني. أمــا بعــد:

هــذا الكتــاب يلقــي الضــوء عــى قائــد مــن قــادة حركــة اجلهــاد اإلســامي يف   
فلســطني، عمــل عــى مــدار ســنوات عمــره بصمــت بعيــًدا عــن األضــواء، ورحل بشــكل 
رسيــع وبصمــت، كان كاجلنــدي املجهــول ال يــراه الكثــرون، أســهم مــع إخوانــه يف كافــة 
املواقــع لرفــع شــأن احلركــة يف املجــاالت كافــة، وكان أول مــن أطــاع والتــزم، مل يعــرف 
عنــه اجلــدل والفرقــة واخلصــام، شــديد االنتــاء واإلخــاص لفكرتــه _فكــرة اإلســام 

ــر األمــور. ــه صغائ ــه يتســع لأمــة كلهــا، ال هتمــه وال تعني ــاد وفلســطني_ قلب واجله

ــهيد  ــاه األخ الش ــدس( جت ــة الق ــة )مهج ــن مؤسس ــة م ــة متواضع ــاب حماول الكت  
ــيها، وكان  ــد مؤسس ــة وأح ــذه املؤسس ــام هل ــه الع ــل املوج ــذي كان يمث ــادة ال ــليم مح س
ــاد  ــة اجله ــام حلرك ــني الع ــعلتها األخ األم ــاء ش ــد أن أض ــات األوىل بع ــه رشف البداي ل
ــة  ــميتها )مهج ــا بتس ــه اهلل_ ورّشفن ــلَّح _حفظ ــد اهلل ش ــان عب ــور رمض ــامي الدكت اإلس
ــني  ــة األخ األم ــا يف مدرس ــا ونجيًب ــتاًذا بارًع ــد أس ــهيد القائ ــدس(، وكان األخ الش الق
العــام، الــذي ســانده يف إدارتــه هلــذه املؤسســة وإنجــاح هــذه التجربــة اإلنســانية واحلركية 
املميــزة، ونشــهد اهلل تعــاىل أن قيــادة احلركــة مل تبخــل بــأي يشء إلنجــاح هــذه املؤسســة 

ــى اآلن. ــأهتا وحت ــذ نش من

ال تّدعــي املؤسســة بطــوالت ومهيــة أو زائفــة، فقد أنشــئت يف ظــروف كان جيش   
االحتــال قــد اجتــاح كافــة حمافظــات الضفــة الغربيــة، ويف ظــّل انســحاب االحتــال من 
ــا هــذا االنســحاب  ــة، ومــا ت ــة واجلوي ــة والبحري ــة حــدوده الربي قلــب القطــاع إىل كاف
مــن انقســام فلســطيني فلســطيني مــؤمل ال تــزال آثــاره ماثلــة أمــام ناظرينــا حتــى يومنــا 
هــذا. يف تلــك الســنوات كان عــى )مهجــة القــدس( أن تشــقَّ طريقهــا، ومتــارس دورهــا 
ــت  ــد كان ــطني، لق ــل فلس ــى داخ ــهداء واألرسى واجلرح ــايل الش ــة أه ــي يف رعاي الطبيع
ــني  ــوال ب ــخاص واألم ــل األش ــت تنق ــث كان ــة حي ــد والصعوب ــة التعقي ــة يف غاي مهم
ــارة،  ــة والطي ــز الثابت ــي واحلواج ــيق األمن ــال والتنس ــش االحت ــكرية جلي ــز العس احلواج
ــة  ــن )مهج ــل م ــل متكام ــق عم ــوس فري ــي واملحس ــر املرئ ــد غ ــذا اجله ــف ه وكان خل

ــو أمحــد(.  ــد ســليم محــادة )أب القــدس( عــى رأســه األخ الشــهيد القائ



سـنوات طويلـة من اجلهـد والتعب واملتابعـة... كنا نريـد أن نتقـدم وننجح... أن   
نصـل لبيـوت أهلنا وإخواننـا الشـهداء واألرسى... نعم نجحنـا لكن ال يـزال لدينا الكثر 
مـن العمـل والسـهر واملتابعـة يف وقت رحـل عنا فيـه األخ الشـهيد القائد بصمـت وهبدوء 
ونحـن يف أمـس احلاجة إليـه، وإىل توجيهاتـه وإرشـاداته ومتابعاته، لكن هذا هـو قضاء اهلل 

تعـاىل وقـدره وليـس أمامنـا إال التسـليم واإلذعـان ألمـر اهلل تعاىل.

يف هــذا الكتــاب تلقــي مؤسســة )مهجــة القــدس( بعــض الضــوء عــى الســرة   
الذاتيــة للشــهيد القائــد املهنــدس ســليم محــادة )أبــو أمحــد( أو كــا كان حيلــو لــه وحيلــو أن 

ــلم(. ــا مس ــميه )أب نس

رحــم اهلل تعــاىل األخ الشــهيد القائــد )أبــو أمحــد( وكل الشــهداء، ســائلني املــوىل   
عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رمحتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
إخوانكم

مؤسسة مهجة القدس
حممد حسن محيد



سليم حمادة
مسيرة عطاء بال حدود

مقدمة
ســحاتا هــي قريــة فلســطينية مهجــرة تقــع يف قلــب اجلليــل األعــى، ناهضــة عــى   
قمتــي تّلتــني، وترنــو بعــّزة وشــموخ إىل مرجهــا يف اجلنــوب، وعــى ينابيــع القواطيــع )وادي 
اخلــرب( يف الغــرب. تطــلُّ عــى كــروم التــني والزيتــون وصربهــا املشــهور، وتســّلم عــى 
ــوردة  ــم والغ ــجار البط ــا أش ــادى هب ــي تته ــات الت ــى الغاب ــال، وع ــال واجلب ــاد والت الوه
املحيطــة هبــا. يمــرُّ بمحاذاهتــا طريــق عــام يربطهــا بمدينــة صفــد، وبمدينتــي هناريــا وعــكا 
ــا،  ــة جنوًب ــميع والبقيع ــر س ــا، وكف ــيحا غرًب ــة ترش ــا قري ــرى. حتّده ــرى األخ ــض الق وبع
ــااًل. ــوطة ش ــايس وفس ــر الق ــا، ودي ــبان رشًق ــش وس ــوب رشق، وحرفي ــن جن ــت ج وبي

الفصل األول

الجذور ..
قرية سحماتا)1(

أصل التسمية
يذكــر املــؤرخ الفلســطيني مصطفــى الدبــاغ يف كتابــه "بادنــا فلســطني" أن أصــل   
تســمية ســحاتا قــد يكــون حمرًفــا مــن كلمــة "ســاحا" الرسيانيــة بمعنــى النــور واإلرشاق. 
ــة  ــة القديم ــت القري ــول: "كان ــف )1912-1999( فيق ــو عفي ــمعان، أب ــيخ س ــا الش أم
موجــودة عــى اجلهــة الشــالية مــن القريــة احلاليــة، وفيهــا كنيســة يعــود تارخيهــا إىل مــا قبــل 
ــا". ــا، فمــن املمكــن أن يكــون االســم بيزنطًي ــر مــن 1500 ســنة وكان اســمها قرحات أكث

www.suhmata.com 1( نقالً عن موقع قرية سحامتا عىل شبكة االنرتنت(

وعــاش فيهــا وجيــه اســمه مّتــى، مــرض مرًضــا قوًيــا وأعجــز األطبــاء يف عاجــه،   
فنقلــوه إىل تلــة جانــب القريــة، فيهــا هــواء نقــي ومــاء نظيــف وطبيعــة خابــة. وبعــد فــره 
ــت  ــك حتول ــد ذل ــى". وبع ــح مت ــى، ص ــح مت ــول: "ص ــاس تق ــارت الن ــى، فص ــفي مّت ش

ــم". ــحاتا، واهلل أعل ــارت س ــني فص ــوا الكلمت ــني ووصل ــاد إىل س الص

مـن  غالبيتهـم  نسـمة؛   1200 حـوايل   1948 العـام  يف  القريـة  سـكان  عـدد  كان   
املسـلمني، وكانـت مثـااًل حيتـذى هبا يف التسـامح والرفـع عن الطائفيـة، والتعصـب الديني. 
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احلياة الزراعية
ــي  ــت تغط ــث كان ــون حي ــجار الزيت ــام 1948 بأش ــل الع ــحاتا قب ــتهرت س اش  
أكثــر مــن 2110 دونــات. فــكان اخــرار الزيتــون الدائــم، واخــرار الســنديان والبطــم 

ــا.  ــًا ألهله ــر وبلس ــة للناظ ــحاتا هبج ــت س ــااًل؛ فكان ــا مج ــد مجاهل ــرور يزي والزع

ــا  ــا كنّ ــا(: "احن ــمعان )75 عاًم ــدا س ــة مب ــا لطفي ــة حدثتن ــاة الزراعي ــن احلي ع  
فاحــني، كنــا نــزرع دخــان، قمــح، عــدس، شــعر، حلبــة، فــول، محــص، سمســم، تــني، 
ــا نــزرع سمســم بــاألرض التــي يصعــب فيهــا  صــرب وعنــب. وبأيامــات زرع الدخــان كنّ
زرع الدخــان. وعندمــا ننتهــي مــن الدخــان كنــا نــروح عــى أرض التــني ونقطفــه بشــهور 
متــوز وآب وأيلــول كــا كنــا نحــّوش صــرب وعنــب. ومل يكــن مجيــع ســكان القريــة يملكــون 
ــل  ــزرع بص ــا ن ــا كن ــًا عندم ــا. مث ــا عنده ــاس م ــا، ون ــاس عنده ــة كان يف ن أرايض زراعي
وبطاطــا وفــول كنـّـا نقــول للنــاس الذيــن ال يملكــون أرًضــا بــأن يزرعــوا بأرضنــا. وكانــت 
ــوان  ــا. النس ــوج ألوالده ــن املنت ــوي م ــذ ش ــاألرض وتوخ ــاعدنا ب ــي تس ــا تيج جارتن
ــا  ــاألرض وإحن ــوكل ب ــب األكل ون ــا نجي ــاألرض وكن ــوا ب ــتغلوا س ــوا يش ــال كان والرج
نشــتغل. بشــكل عــام أهــل بلدنــا مــا كانــوا يبيعــوا املنتــوج الزراعــي، بــس الدخــان كنــا 
نبيعــه. ملــا خيلــص شــهر الدخــان، بالشــتاء، يبــدأ النــاس يكرســوا الدخــان ويعّبــوه ببــاالت 
ــة.  ــاحة األرض املزروع ــب مس ــة حس ــه 20  أو 30 بال ــي ل ــد يعب ــان_ كل واح ــة دخ _بال
ــناه وال  ــان، ال كّرس ــش دخ ــق 600 كب ــت معل ــا بالبي ــحاتا تركن ــن س ــا م ــا طلعن وعندم

وّردنا".

ــا(:  وعــن دور النســاء الشــاق يف العمــل: حدثتنــا نجيــة أســعد ســليان )74 عاًم  
ــوا  ــا كان ــر، مل ــن الب ــي م ــب امل ــب وجتي ــزرع وحتّط ــخ وت ــل وتطب ــت تغس ــوان كان "النس
يروحــوا عــى االرض كانــوا حيطــوا رسيــر الطفــل اخلشــب عــى راســهم والــزواده حتــت 

ــر". ــب كت ــوان تتع ــت النس ــي، كان ــل امل ــت حتم ــا كان ــت إيده ــل، وحت ــن الطف إجري

ــاحة  ــربك، وس ــا ال ــل بينه ــيتني تفص ــني أساس ــحاتا إىل حارت ــة س ــم قري تنقس  
ــا( يتوســطها  ــة )التحت ــايل األعــراس. احلــارة الغربي ــي كانــت تشــهد لي ــة الت ــة الرحب القري
املســجد والكنيســة. وفيهــا املدرســة االبتدائيــة التــي أسســها العثانيــون يف العــام 1886، 
والدراســة فيهــا كانــت حتــى الصــف الرابــع، وتضــم أيًضــا املنــزول )الديــوان(. واحلــارة 
ــة )الفوقــا( التــي تقــع يف أعاليهــا القلعــة التــي بناهــا الصليبيــون، وبالقــرب منهــا  الرقي
جنوًبــا كانــت املدرســة الزراعيــة التــي تأسســت أيــام االنتــداب الربيطــاين، حتيطهــا حديقــة 
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تقــدر مســاحتها بعــرة دونــات لتدريــب الطــاب عــى طــرق الزراعــة العمليــة، وتربيــة 
ــث. ــلوب احلدي ــل باألس ــة النح ــة إىل تربي ــام(، باإلضاف ــاج واحل ــن )الدج الدواج

جيوش االنجليز يف سحامتا
مل يفلـت أهـايل سـحاتا من تعذيـب ومهجية جيـوش االنتـداب الربيطـاين، خاصة،   
أن أهـايل القريـة ناضلـوا وثـاروا ضد االنتـداب وحتيـزه للحـركات الصهيونية. وعـن معاناة 
القريـة مـن اجليـش الربيطـاين حدثتنـا اجلّدة نجية أسـعد سـليان: "ملـا كانت تصر مشـاكل، 
كان اإلنجليـز جيّمعـوا الرجـال عند الربكة والنسـوان عند اجلامـع، يف ناس كانـت توكل قتلة 
ويف نـاس كانـت تنفـد وما تنـرب، كانوا كتر حيبسـوا الرجال، مّره حبسـوا أخـوي ضاهر. 
بمركـز اإلنجليـز يف ترشـيحا، قريـب منّـا، وبتذكـر بالشـتا أجـا جنـدي انجليـزي وقعد عى 
الروزنـة ويـن بطلـع الدخان، صـار الدخـان يدخل عـى دارنا، أجـت أمي ودخّلـت حديده 
مـن الروزنـة وغزتـه، صار يرصخ وهـرب. أيـام الثورة كانـوا يدخلـوا عى البيـوت وحيرقوا 
الفـراش واملنتـوج. مـرة ثانيـة أجـو عـى البلـد بالشـتا، فجمّعـوا الرجـال وصـاروا يرموهم 
بالربكـة، ومـن بيناهتـم كان رشـيد املتـويل فصـار يـرصخ ويقـول "يـا أوالدي بـدي أموت"، 

فنزلـوا أوالد البلـد وطلعـوه مـن املي".

اخلوف من الرتحيل
عــن مظاهــر الرعــب يف عيــون أبنــاء ســحاتا حدثتنــا أم عفيــف )83 عاًمــا(: "يف   
شــهر نيســان، قبــل شــهور مــن احتــال ســحاتا، بــدأت النــاس تشــعر باخلطــر واخلــوف، 
كل مــا شــافوا ايش حوالــني البلــد كانــت النــاس ختــاف وتقــول اجــت قــوات اهلاجانــاه، 
ــا بتمطــر  يف مــّرة كان يف بنــات راحــوا مــع بغلتهــم عشــان جيمعــوا الدخــان، كانــت الدني
ــت،  ــاه أج ــه اهلاجان ــّرت أن ــاس فك ــهم، الن ــى راس ــتيك ع ــاس باس ــني أكي ــوا حاط وكان
ــازر  ــن املج ــمع ع ــت تس ــا كان ــة ألهن ــاس خايف ــت الن ــرة كان ــاي الف ــوا، هب ــاروا هيرب وص

ــر. ــي بص ــل ال ــن القت ــني وع ــر ياس بدي

أهـل سـحاتا كانـوا يطلعـوا دوريـات كل ليلـة علشـان حيمـوا البلـد، مـا كان يف   
سـاح، السـاح كان كثـر بسـيط ومـّرات يكـون خربـان، ضّلـت النـاس بحالة قلـق حلتى 
تريـن أول، صـارت النـاس تقلـق أكثـر وأكثـر، أخـذوا قـرى الكابـري وجديـن ومـا بقي 
غـر قريـة معليـا. النـاس كانت تشـتغل وهـي قلقانـة، مّرة أمـي كانت عـم بتمّي عـى البيدر 
)عنـا كان بـر(، أجـا واحـد عى فـرس وطلب من أمـي ميا للحصان، وشـوية تبـن، أخذ من 
القمحـات. قالـت لـو. "ليـه تأخـذ مـن القمحات، خـذ من التبـن". قلهـا: واهلل يـا خالتي ما 



سليم حمادة
مسيرة عطاء بال حدود

الفصل
األول

الجذور ..
قرية سحماتا 16

راح توكلـوا وال إيش منـه إنتـوا بتتعبـوا لغركـم، وهيك صـار! القمـح عنا بقي عـى البيدر، 
دّخلنـا القمـح وعبينـا دخـان وكل املونـه ضلـت بالبيت".

احتالل سحامتا
قامـت الطائـرات بقصف سـحاتا من اجلـو يف 28 ترين أول من العـام 1948، ثم   
29 منـه بـإرشاف القائـد الصهيـوين يتسـحاق رامـون.  دخلتهـا قـوات االحتـال يف الــ 

ــارة  ــت الطي ــف برم ــوم القص ــام: "ي ــك األي ــن تل ــا ع ــر وحتدثن ــف تتذك أم عفي  
ــون، تصــاوب عمــي  ــن الزيت ــن احلواكــر ووي ــاس تركــض وي حــوايل البلــد. صــارت الن
ــفنا  ــا ش ــة، مّل ــت التين ــد حت ــي، كان قاع ــم أم ــات ع ــوي(، م ــو أب ــواد )أخ ــو ع ــف أب يوس
هــاي الشــوفة ضبينــا أغراضنــا، وصــارت النــاس تركــض وتتخبــا بــأرض الزيتــون، كنــت 
أســمع القنابــل حوالينــا وكان زوجــي أبــو عفيــف يقلــي مــا ختــايف، هــذا جيــش اإلنقــاذ 
عــم يــرب! بــدون مــا نحــس احتلــوا ســحاتا كلهــا، وقفــوا الشــباب الــي معنــا وقالــوا 
يــّا الزم نبعــد، وأهــل البلــد كلهــم ضلــوا ماشــني، يف وحــدة مــن بلدنــا، أم حممــد انقتلــت 

ــا". ــارع وطّخوه ــع الش ــا تقط ــل م ــا قب ــر. حلقوه ــة الدي ــى برك ع

إعدام عى مرأى من الوالد واألهايل
بلغـت حصيلـة جمـزرة سـحاتا 16 شـهيًدا، وعـن إحـدى حـوادث القتـل أخربنـا   
وجيـه مبـدا طنـوس سـمعان )70 عاًمـا(: "بعـدين لليـوم بذكـر حادثـة صـارت مـع شـاب 
اسـمه حممـد عبد الرمحن حسـني قـدورة، كانـت إصبعـه جمروحـة وكان الففها. اجـو اليهود 
واعتقلـوه وادّعـوا أنـه كان يقـاوم، بعدهـا صلبوه قـدام أبوه وأهـايل القرية وطخوه، علشـان 
النـاس ختـاف وترحـل. اليهـود قتلوا كـان جمموعة مـن األهايل، مـن بينهم مصطفـى عي، ملا 
كان راجـع مـن املرعى مع بقراته. وقتلوا حسـن املوسـى قـدام بيته، يف احلـارة الرقية، وعبد 

الوهـاب سـلمون وعطـاهلل موسـى، وزوجـة نعيم املوسـى".

وتضيـف نجية أسـعد سـليان: "كتـر اجو الجئـني ع بلدنـا، من قـرى الكويكات،   
الغابسـية وعمقـا والـربوة، حـوايل أربعـني عائلـة، ايش ينـام عنا عـى السـدة، وايش ينام عى 
األرض معنـا، ويف الليـل كانـوا ينامـوا بالبيـوت الفـايض بسـحاتا الي طلـع أهلهـا ع لبنان، 
إحنـا حسـينا باخلطـر ملـا سـقطت ترشـيحا، لو ما سـقطت ترشـيحا ما طلعـوا أهل سـحاتا، 
النـاس كانـوا يقولـوا راحـت علينـا طلعـوا أهـل ترشـيحا، إحنـا طلعنـا عـى لبنـان ونمنـا 
بـاألرض ورصنـا نشـوف مـن بعيـد قصـف البيـوت، أبـوي كان مريـض ومـا قـدر يطلـع، 
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بقـي حتـت شـجرة زيتون نايـم وقلنـا اطلعوا انتـو، بس بعـد بفرة رجعنـا تسـلل وجبناه عى 
بعلبـك وهنـاك مـات، النـاس طلعـت مثل املجنونـة. الـي مّركـب أوالده عى كتفـه... والي 
عـى ظهره... شـو بدها حتمـل العامل لتحمـل، البيوت كانـت مليانة، الناس صـارت بالطريق 
ترمـي أغراضهـا عـى األرض ألن الطريـق طويلة للبنـان. الطيـارات حلقتنا عى لبنـان كانت 
تقصـف علينـا، إحنـا نمنا 11 يـوم باحلاكوره بقريـة لبنانية صغرة اسـمها دبـل، بعدها طلعنا 
مـن دبـل وسـكنّا بمنطقـة اسـمها عني قبـل، حـوايل 8 أيـام، بعدين رحنـا عى بنـت جبيل 6 
أيـام، األطفـال كانـت متـي بالقوة، مسـاكني مـني بـده حيملهـم، اللبنانية مـا اسـتقبلونا وما 
بدهـم نبقـى هـون. رحنـا بعدهـا عـى صـور وقعدنـا فيهـا، بعـد هيك جابـوا باصـات حتى 
يوخدونـا عـى بعلبـك، املسـافة كانـت كبرة كتـر، قعدنـا ببعلبك ثاث سـنني وكنـا نايمني 
عـى األرض، ال يف مؤمـن وال ايش، بعـد هيـك رجعنا عى بادنا عن طريـق الصليب األمحر، 

رجعنـا عـن طريـق الناقورة".

الرحيل مرة أخرى وموت زكية محادة
ــة، وحــاول مــن تبقــى  بالرغــم مــن القصــف، أرّص األهــايل عــى البقــاء يف القري  
منهــم العــودة إىل بيوهتــم، فالتجــأوا حتــت األشــجار، ويف الكهــوف أو يف القــرى املجــاورة، 
ــام 1949. ــل ع ــى أوائ ــال حت ــذه احل ــى ه ــوا ع ــك، وبق ــن ذل ــم م ــش منعه إال أن اجلي

ــار يف  ــحاتا، الكب ــًرا بس ــوايل 40 نف ــي ح ــف: "بق ــا أم عفي ــل حدثتن ــن الرحي وع  
ــرش  ــم 12 ق ــذوا أجره ــون، يأخ ــف الزيت ــتغلوا يف قط ــوا يش ــان، كان ــباب ك ــر وش العم
ــوا  ــد، جاب ــّوق كل البل ــش وط ــا اجلي ــا أج ــاد. ليلته ــد املي ــا لعي ــوا تقريًب ــار، ضل بالنه
اليهــود شــاحنتني مكشــوفات، الدنيــا كانــت تشــتي بشــكل قــوي، حّطوهــم بالشــاحنات 
ــت  ــة، حّس ــت مريض ــادة وكان ــي مح ــد ع ــة حمم ــت زكي ــن كان ــني املطرودي ــم، ب ورّحلوه
ــدى الســمعان )أمــي( متــأ كفهــا مــن  ــق وطلبــت مــاء، فصــارت ن بالعطــش عــى الطري
مــاء املطــر وتســقيها، بعدهيــا طلبــت أن يضيئــوا شــمعة ألهنــا مــا بتشــوف يشء، بعــد دقائــق 
مــّدت أمــي إيدهــا عشــان حتــس جســد زكيــة، كان بــارد مثــل الثلــج وهيــك ماتــت زكّيــه، 
ــّا َع لبنــان" وصــاروا يطخــوا عليهــم  وصلــت الشــاحنات إىل كفــر برعــم، قالــوا هلــم "ي
والشــاطر يركــض، أمــي ومعهــا نســاء تنتــني مــا قبلــوا يرحلــوا قــرروا يدفنــوا زكيــة، بــس 
مــا القــوا )ال منكــوش وال منجــل(، شــافوا )مربــاج حطــب(، وصــاروا هييلــوا باحلطــب، 
حّطوهــا بنــص احلطبــات وصــاروا يقيمــوا احلطــب وحيّطــوا عليهــا، دفنوهــا ونزلــوا عــى 

ــان". ــش يف لبن رمي
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تـمَّ إسـكان اليهـود يف بيـوت القريـة إىل أن تـمَّ االنتهـاء مـن بنـاء مسـتوطنات هلـم   
عـى أرايض القريـة، وبعـد ثـاث سـنوات، ُدمـرت القرية تدمـًرا كامـًا حتى يفقـد األهايل 
األمـل يف العـودة إليها. أقيمت عى أرايض القرية مسـتوطنتان مها: "حوسـن" و"تسـورئيل"، 

واجلنـاح الرقـي مـن مسـتوطنة "معلـوت"، وكذلـك البحـرة االصطناعيـة.

ُمهجرون يف الوطن
ــن يف وطنهــم، ينتمــون إىل عائــات  بقــي حــوايل 7% مــن أهــايل ســحاتا مهجري  
ســمعان، موســى، قــدورة، ســليان، عبــد الوهــاب، اجلــّي، حممــود، وأمحــد يبلــغ 
تعدادهــم اليــوم حــوايل 600 نســمة يتوزعــون يف 140 عائلــة، ويقيمــون يف قــرى فســوطة، 
ترشــيحا، البقيعــة، كفــر ســميع، الرامــة، املكــر، شــعب، املزرعــة، ويف مــدن حيفــا، وعــكا، 
وشــفاعمرو. عاشــوا كبقيــة شــعبهم ليــل احلكــم العســكري حتــى العــام 1966 إذ حرمــوا 
مــن العــودة إىل قريتهــم، ومــن زيــارة األطــال فيهــا. وال زالــوا يتعرضــون لسياســة القهــر 
ــايل  ــا أه ــرَّ هب ــي م ــة الت ــة الصعب ــم احلال ــعبهم. ورغ ــم بش ــي تل ــرصي الت ــز العن والتميي
ســحاتا وضيــق ذات اليــد، فقــد نجــح العــرات مــن املهجريــني يف اســتكال دراســاهتم 

ــاالت. ــتى املج ــة يف ش ــة عالي ــاءات علمي ــوا كف ــا، وحصل العلي

قطـع األهـايل عهـًدا عـى أنفسـهم القيـام بأعـال تطوعيـة أسـبوعًيا للمحافظة عى   
املقدسـات واملقابـر، التـي مل تتـورع السـلطات عـن تدنيسـها وإدخـال األبقـار واحليوانـات 
إليهـا. واألدهـى من كل ذلـك، قيام بعض املسـتوطنني برسقة شـواهد القبور، وآثار سـحاتا 

ووضعهـا يف سـاحات بيوهتـم للزينـة، يف معلـوت وتسـوريئيل وغرمهـا. 

إن أهــايل ســحاتا يف الوطــن يتشــبثون برموشــهم بحقهــم يف العــودة إىل قريتهــم،   
وإىل لقــاء أهلهــم يف الشــتات عــى أرض قريتهــم الغاليــة. إهنــم خيوضــون معركتهــم العادلة 

ــام 1996. ــت ع ــي تأسس ــحاتا الت ــاء س ــة أبن ــال مجعي ــن خ م

أهايل سحامتا يف الشتات
حّولــت النكبــة التــي طالــت الشــعب الفلســطيني معظم أهــايل ســحاتا إىل الجئني   
ــع يف  ــى مواق ــرة ع ــد ف ــوزع بع ــوريا، وت ــل إىل س ــم وص ــم منه ــتات، قس ــايف والش يف املن
ضواحــي دمشــق. وأمــا الغالبيــة العظمــى منهــم فقــد حــطَّ الرحــال هبــم يف لبنــان وتوزعــوا 
عــى املخيــات. وهنــاك عائــات عــدة اســتقّرت يف بعــض مــدن وقــرى لبنــان. باإلضافــة 
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إىل العديــد مــن الــدول العربيــة واألوروبيــة، وبقــاع أخــرى مــن العــامل جلــأت إليهــا أعــداًدا 
غــر قليلــة مــن الجئــي ســحاتا كبقيــة الجئــي فلســطني.

إحنا تغّربنا وطالت غربتنا
غــادر أبنــاء ســحاتا قريتهــم يف العــام 1948 طــرًدا بالقــوة، لكنهــم مل ينســوا أي   
ــا  ــوا يوًم ــاس. ومل يتنازل ــان الن ــا إىل أذه ــا... يدخلوهن ــا... يذكروهن ــا. يزوروهن ــر منه حج

ــا.  ــادة جمده ــا وإع ــاق هوائه ــا واستنش ــاء أرضه ــا، إلحي ــودة إليه ــم بالع ــن احلل ع
تغني لطفية مبدا سمعان عن حنينها إىل القرية:

إحنا تغربنا وطالت غربتنا
وابكوا علينا يا رفقتنا

وإن قعدتوا سوا جتيبوا سرتنا
وان مسكتوا بالدبكه إبقوا تذّكرونا

عى دلعونا عى دلعونا
باي باي الغربة الوطن حنونا

أنا بالغربة واهلل مغبونه
أنا بالغربة والدار مهدومه

تسلموا خيا وأوالد عمومي
والوطن علينا أغى ما يكونا
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مقدمة:
ٹ ٹ    نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ    

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿمث  ]األحزاب: 23[.
تذكـر كتب التفسـر أن هـذه اآلية نزلت يف بعـض الصحابة الذين جاهدوا يف سـبيل   
اهلل، ومنهـم أنـس بـن النـر، إال أنـه يظهـر جلًيـا أهنـا شـاملة لـكل من مـات عـى عهد اهلل 

تعـاىل مـن املؤمنـني أو بقـي ينتظـر اللحـاق بمـن سـبقه يف دربـه عـى طريـق اجلهـاد.

وٹ ٹ    نثگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻمث   
 ]آل عمران: 169[.

لقــد مــّن اهلل بفضلــه وكرمــه عــى األّمــة، وذكــر الشــهداء والذيــن عاهــدوه عــى   
طاعتــه، وهــم ينتظــرون املــوت يف ســبيله، يف كتابــه الكريــم وكرمهــم. وانطاًقــا مــن هــذا 
ــة  ــه حــق هلــؤالء الشــهداء، وكل مــن مــى وقــى يف ســبيل اهلل تكريمهــم وكتاب نــرى أن
ســرهتم لتكــون منــارة هتتــدي هبــا األجيــال القادمــة، فتتعلــم مــن مآثرهــم، ومتــي عــى 

ــه. ــا اهلل ب ــذي وعدن ــرص ال ــق الن ــى حتقي ــم حت طريقه

انطاًقـا مـن هـذه الرؤيـة، كان ال بـد لنا من تسـليط الضـوء عى بطوالت الشـهداء   
العظـام، الذيـن رووا األرض بدمائهـم الزكية، وأنعشـوا العيون الباكياِت مـن الظلِم بالربيق. 

مــا نضعــه اليــوم بــني أيديكــم، مــا هــو إال حماولــة متواضعــة ال ترتقــي إىل مســتوى   
البطولــة والتضحيــة التــي متتــع هبــا الشــهيد القائــد املجاهــد يف حركــة اجلهــاد اإلســامي 
يف فلســطني ســليم محــادة )أبــو أمحــد( ولكــي نعــرج عــى املحطــات األساســية يف مســرة 
جهــاده ونضالــه الطويــل الــذي جتــاوز الثاثــني عاًمــا عامــًا بصمــت وفعاليــة يف خدمــة 
ــأ  ــي نش ــة الت ــد البيئ ــف عن ــن التوق ــة، م ــد، بداي ــطني، كان الب ــاد يف فلس ــروع اجله م
ــة  ــة النضالي ــّكلت احلاضن ــي ش ــة، األرسة الت ــد( خاص ــو أمح ــهيد )أب ــا الش ــرع فيه وترع
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ــة التــي ســاعدته عــى الفهــم الصحيــح لطبيعــة الــرصاع مــع العــدو الصهيــوين،  والوطني
وبالتــايل فهــم طبيعــة املســؤوليات امللقــاة عــى عاتــق كل إنســان فلســطيني، تبــدأ باإلعــداد 

ــطني. ــر فلس ــل حتري ــن أج ــاد م ــروع اجله ــراط يف م ــي باالنخ لتنته

الوالدة والنشأة
ــة  ولــد الشــهيد القائــد ســليم أمحــد محــادة بتاريــخ 1960/12/28 يف خميــم ثكن  
ــود  ــان، وتع ــاع يف لبن ــهل البق ــال س ــك ش ــة بعلب ــطينيني يف مدين ــني الفلس ــورو لاجئ غ
أصولــه إىل قريــة ســحاتا يف اجلليــل األعــى لقضــاء مدينــة عــكا شــال فلســطني املحتلــة.

1963 أنشـأت وكالـة غـوث الاجئـني الفلسـطينيني )األونـروا( خميـم  يف العـام   
الرشـيدية اجلديـد جنـويب مدينـة صـور، وتـمَّ ترحيـل سـكان ثكنـة غـورو إليه، وقد شـكل 
موقـع املخيـم القريـب من حـدود فلسـطني املحتلة 23 كلـم بارقة أمـل لدى سـكان املخيم، 
ومنهـم أرسة الشـهيد القائـد سـليم محـادة، عى اعتبـار أن قرَص املسـافة بني فلسـطني ومواقع 
الشـتات يفعـُم اإلحسـاس بـأن حلـم العـودة اقـرب، السـيا أن قرية سـحاتا تبعـد 7 كلم 
فقـط عـن احلـدود اللبنانيـة، وهـذا يعني أن املسـافة بني مـكان إقامـة األرسة اجلديـد يف خميم 

الرشـيدية، وبـني القريـة يف فلسـطني هـو 30 كلـم فقـط.

ككل األرس الفلســطينية التــي تكابــد عذابــات اللجــوء يف املخيــات، كانــت   
أرسة الشــهيد تتســلح بحلــم العــودة، وانتظــار الوقــت املناســب الــذي يســمح هلــا البــدء 
ــام 1967  ــة ع ــد هزيم ــر. وبع ــم املنتظ ــق احلل ــل حتقي ــن أج ــي م ــال الوطن ــرة النض بمس
تصاعــد الكفــاح الفلســطيني املســلح عــرب احلــدود مــع فلســطني املحتلــة، ومــع هنايــة عــام 
1968 بــدأت خايــا الفدائيــني تنشــط يف منطقــة العرقــوب جنــويب لبنــان بشــكل رسي مل 
يــرِض احلكومــة اللبنانيــة التــي خاضــت سلســلة مــن املواجهــات معهــم يف العــام 1969 

ــل. ــن املحت ــل الوط ــات داخ ــذ عملي ــدود لتنفي ــراق احل ــن اخ ــم م ــم ومنعه ملحارصهت

تـّم توقيـع اتفاق القاهـرة بني منظمـة التحريـر الفلسـطينية والدولة اللبنانيـة بتاريخ   
1969/11/03، وتـّم بموجبـه السـاح للوجود الفلسـطيني املسـلح يف لبنـان بالعمل ضد 

العـدو الصهيـوين يف فلسـطني املحتلـة انطاًقـا مـن اجلنـوب ضمـن بنـود حمـددة.
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وقبــل توقيــع اتفــاق القاهــرة كانــت قيــادات فلســطينية شــابة تعمــل رًسا داخــل   
ــو  ــي. وكان أب ــي اجلاهــري لدعــم العمــل الفدائ ــم العمــل الوطن ــوب لتنظي ــات اجلن خمي
يوســف محــادة والــد الشــهيد القائــد ســليم محــادة، مــن أوائــل الذيــن قــادوا هــذا العمــل يف 

ــيدية. ــم الرش خمي

وبعــد توقيــع االتفــاق، ظهــر الوجــود الفلســطيني يف خميــم الرشــيدية إىل العلــن،   
ــد ســليم  ــدة مــن مســرة العمــل الوطنــي ألرسة الشــهيد القائ ــة جدي ــدأت معــه مرحل وب
محــادة، حيــث تطــوع الوالــد مــع الفدائيــني وانتســب إىل تنظيــم قــوات التحريــر الشــعبية، 

ــطيني. ــر الفلس ــش التحري ــي جلي ــاح الفدائ اجلن

كان أبــو يوســف محــادة يتمتــع بــروح وطنيــة عاليــة جــًدا، وكان هيمــل مصاحلــه   
ــام إىل  ــى االنض ــم ع ــال وحثه ــد األجي ــه يف جتني ــم وقت ــي معظ ــم، ويم ــل املخي داخ
صفــوف الفدائيــني. وكّثــف نشــاطه حتــى أصبــح منــزل األرسة مكاًنــا تعقــد فيــه اجتاعات 
التنظيــم، فضــًا عــن كونــه خمزًنــا للســاح. كل ذلــك جيــري وعينــا املجاهــد ســليم محــادة 
ــّكل  ــد ش ــارشة. لق ــاوز الع ــذي مل يتج ــنه ال ــر س ــم صغ ــا رغ ــن حوهل ــدور م ــا ي ــان م ترقب
انخــراط الوالــد يف العمــل الفدائــي بيئــة حاضنــة لزيــادة الوعــي والشــعور الوطنــي لــدى 
مجيــع أفــراد األرسة، وســاهم بتثقيفهــم بأمهيــة العمــل الفدائــي ورضورة مشــاركة اجلميــع 
كٌل حســب اســتطاعته يف كافــة جمــاالت العمــل الوطنــي اجلاهــري والطــايب واملســلح، 
وقــد أدى ذلــك فعــًا إىل انخــراط معظــم أفــراد األرسة بعــدة نشــاطات خمتلفــة، وهــم يف 

ــادة. ــليم مح ــد س ــهيد القائ ــم الش ــًدا، وكان أبرزه ــرة ج ــن مبك س

تصــف والــدة الشــهيد القائــد ســليم محــادة ولدهــا بأنــه كان: "جمتهــًدا يف املدرســة،   
ــى  ــا ع ــي، وكان حريًص ــًدا جتاه ــا ج ــده، وعاطفًي ــاعد وال ــوة، ويس ــًا، ذا نخ ــا، كري حنوًن

ــجد".  ــاد املس ارتي

وتضيـف: "أملـت الظـروف الصعبة عى ابني سـليم أن يسـاعد والـده يف مرصوف   
املنـزل فاشـرى بـراد بوظـة ليتحمـل املسـؤولية باكـًرا ويسـاعد والـده يف خميـم الرشـيدية".

ــه  ــرصف وكأن ــًدا، وكان يت ــه ج ــد كان حيب ــده، فق ــًدا بوال ــًرا ج ــدة: "كان متأث ــد الوال وتزي
ــة". ــن العائل ــئول ع مس
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املسرية العلمية
ــات  ــض الصف ــادة ببع ــليم مح ــد س ــهيد القائ ــز الش ــه األوىل، متي ــني طفولت ــذ س من  
ــا،  الشــخصية التــي كانــت مثــار إعجــاب األهــل وخاصــة الوالــد. لقــد كان جمتهــًدا، ذكًي
طموًحــا، وحيــب التحــدي، مــا حــث والــده عــى رضورة توفــر فــرص تعليــم جيــدة لــه 

ــة. ــة الصعب ــروف االقتصادي ــم الظ رغ

درس ســليم االبتدائيــة يف مدرســة "جّديــن" يف خميــم الرشــيدية، يف صــور جنــوب   
ــني عامــي 1966-1972. بعدهــا درس يف "مدرســة النقــب" يف الرشــيدية، أول  ــان، ب لبن
وثــاين متوســط )1973 و1974(، ويف العــام 1974، تعــرض خميــم الرشــيدية لقصــف مــن 
البــوارج العســكرية الصهيونيــة أدى إىل إصابــة منــزل عائلــة محــادة بــأرضار أجربهتــا عــى 
ــدرس  ــطة لي ــية املتوس ــة الدراس ــي املرحل ــل أن ينه ــاورة قب ــور املج ــة ص ــزوح إىل مدين الن
بعدهــا يف "متوســطة فلســطني" يف خميــم بــرج الشــايل الثالــث املتوســط )1975(، وأكمــل 
ــام )1976(.  ــص ع ــم الب ــروا يف خمي ــة لأون ــجرة" التابع ــة الش ــته يف "مدرس ــليم دراس س

وبـا أن األونـروا كانـت تقـدم خدمـات التعليـم املجـاين للطـاب الفلسـطينيني   
حتـى هنايـة املرحلـة املتوسـطة فقـط، فقـد كان لزاًمـا عـى األرس الفلسـطينية أن تبحـث عن 
مصـدر متويـل لتغطيـة نفقـات تعليـم أبنائهـا للمرحلـة الثانويـة، أو تضطـر إىل إرسـاهلم إىل 
مركـز التدريـب املهنـي التابـع لأونروا يف منطقة الشـوف )سـبلني(. ونظًرا لتفوقـه وحتصيله 
العلمـي املتميـز قـرر والـده تسـجيله يف الكليـة اجلعفريـة يف مدينة صـور حيـث درس األول 

والثـاين الثانـوي عامـي )1977 و1978(، وأهنـى فيهـا دراسـته بتفـوق ودرجـة ممتـاز. 

أدرك الوالــد أن االبــن ســليم يســتحق أن يكمــل دراســته اجلامعيــة يف االختصــاص   
املناســب، لكــن مدينــة صــور مل يكــن يتوفــر فيهــا التعليــم اجلامعــي، فشــّكل ذلــك نوًعــا 
ــة  ــور وهتيئ ــهيل األم ــت تس ــاىل اقتض ــيئة اهلل تع ــل، إال أن مش ــدان األم ــاط وفق ــن اإلحب م
الظــروف لتمهــد الطريــق أمــام ســليم ملتابعــة تعليمــه اجلامعــي رغــم الظــروف الصعبــة. 
ويف العــام 1977 أهنــى شــقيقه األكــرب دراســته يف مركــز ســبلني بتخصــص الرســم 
ــليم  ــقيقه س ــاعدة ش ــاهم يف مس ــج، ليس ــدى دول اخللي ــل يف إح ــل للعم ــاري، وانتق املع
إلكــال دراســته. ويف هنايــة عــام 1979 نفــذت جبهــة التحريــر الفلســطينية، عمليــة بحريــة 
ــدأ  ــار. فب ــمر القنط ــا س ــي ُأرس فيه ــة، والت ــطني املحتل ــال فلس ــا" يف ش ــة، يف "هناري جريئ
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ــة  ــي ملدين ــف مدفع ــة وقص ــة وجوي ــة بحري ــكرية مكثف ــات عس ــوين عملي ــدو الصهي الع
صــور وضواحيهــا، مــا اضطــر العائلــة للنــزوح جتــاه بــروت واإلقامــة عــى أطــراف خميــم 

ــة. ــة اجلنوبي ــة يف الضاحي ــرج الرباجن ب

ــث  ــف الثال ــل الص ــت أن يكم ــك الوق ــليم يف ذل ــع س ــاب الياف ــى الش كان ع  
الثانــوي )1979-1980(، يف مــدارس املقاصــد اإلســامية، يف منطقــة قصقــص - الرببر، 
وبالفعــل  اجتــاز بنجــاح االمتحانــات الرســمية فــرع الرياضيــات، ثــم انتســب إىل جامعــة 

ــام 1981. ــن الع ــول م ــة يف أيل ــة املدني ــة اهلندس ــرع كلي ــة ف ــروت العربي ب

ــات  ــة للدراس ــة الريع ــليم إىل كلي ــب س ــة، انتس ــة اهلندس ــن كلي ــه م ــد خترج بع  
ــوي  ــل الدع ــغاله بالعم ــم انش ــن بحك ــنتني، ولك ــدة س ــتر مل ــة املاجس ــامية - درج اإلس
والتنظيمــي، إضافــًة إىل بنائــه اجلســم األمنــي والعســكري للخــط اجلهــادي الــذي أّسســه 
مــع جمموعــة مــن العلــاء واملجاهديــن منــذ بدايــة الثانينــات، قــد شــغله عــن إكــال الســنة 

ــة.  ــوم الرعي ــتر يف العل ــهادة املاجس ــن ش ــة م الثاني

تأسيس العائلة
ــدا للعــام  ــة صي ــان يف مدين ــا يف مدرســة اإلي ــد ســليم مدرًس عمــل الشــهيد القائ  
الــدرايس )1988 - 1989(. وقــد تــزوج يف )1989/07/27(، مــن الســيدة آمنــة أمحــد 

ــد(. ــعد )أم أمح س

وتقـول زوجة الشـهيد القائد )أم أمحد(: "إن املرحوم سـليم كان كتوًمـا جًدا، وكنت   
عامـًا مسـاعًدا له بحيـث مل أخالفه يوًما ومل أسـأل عـن يشء مل يقله يل". مضيفـة: "كان يعزل 
نفسـه يف املنـزل يف غرفة خاصة به، ويسـهر حتى الصبـاح، وترك يل مسـؤولية املنزل واألوالد 
-طبًعـا بإرشافـه-، حريًصـا عـى تعليـم األوالد ومواصلتهم ملسـرهتم التعليميـة، من حيث 
تشـجيعهم عـى العلـم، وتوجيههـم ألفضـل التخصصـات، كـا كان حريًصـا عـى متابعـة 
األوالد مـن ناحيتـي اآلداب والسـلوك، فتابعهـم يف حركاهتـم وعاقاهتـم مـع أصدقائهـم 
واملجتمـع، كان يسـعى لبنـاء جيـل يتحّمـل املسـؤولية. وهـو دائـم التشـجيع هلم مـن خال 

توزيعـه اجلوائـز عليهم".
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وتضيــف زوجــة الشــهيد القائــد ســليم محــادة: "كنــا دائمــي التنقــل بســبب عمــل   
ــط  ــرصت فق ــاء وُح ــن األصدق ــا ع ــت زياراتن ــروت انقطع ــا إىل ب ــد انتقالن ــي، وعن زوج

ــه". ــروف عمل ــبب ظ ــه بس ــي وأهل بأه

ــم:  ــاء ه ــبعة أبن ــا بس ــادة: إن اهلل رزقن ــليم مح ــد س ــهيد القائ ــة الش ــد زوج وتزي  
أســاء )مواليــد 1990(، إرساء )مواليــد 1992(، تســنيم )مواليــد 1994(، أمحــد )مواليــد 
ــد 2004(". ــارة )موالي ــد 2001(، س ــنا )موالي ــد 1998(، س ــف )موالي 1996(، يوس

شـارك الشـهيد القائـد سـليم محـادة يف دورات تدريبيـة عديـدة، وكان حريًصـا عى   
العمـل مـن خال الرسية التـي كان يتبعهـا يف حتركاته وتنقاتـه وخصوصيات عملـه التي ال 
ُيطلـع أحـًدا عليهـا حتى أقـرب املقربني إليـه. فعائلتـه مل تكن تعلـم الكثر عن عملـه إال بعد 
وفاتـه، وكان عملـه يف الـركات املختلفـة كمهنـدس مـدين هو غطـاء لعمله اجلهـادي، فهو 
أحـد املؤسسـني حلركـة اجلهاد اإلسـامي يف لبنان اسـتقطاًبا وتنظيـًا. فضًا عن مشـاركته يف 

املرابطـة اجلهاديـة قبـل االندحـار الصهيـوين من جنـوب لبنان.

ويقـول رفيـق درب الشـهيد القائـد سـليم محـادة حتسـني عبـد اهلل يف شـهادة لـه:   
"جـاءت حـرب املخيـات عـام 1985 بكل معاناهتـا، ومن جديد هتجر سـليم محادة وسـكن 
يف بـروت لترسـخ العاقـة معـه أكثـر، وكان حريًصـا عـّي يف كل مراحل عاقتنـا من حيث 
اهتامـه باملوضـوع الربـوي والبنـاء وصقـل شـخصية الشـباب املسـلم حلمل األمانـة، ومن 
الذكريـات التـي ال أنسـاها عندمـا طلـب منـي االلتحاق بـدورة حلفـظ القـرآن، وحتى اآلن 

أذكـر سـورة احلاقـة حيـث كان يسـّمعها يل وحفظتهـا عـى يديـه رمحـه اهلل.

توالــت املحطــات حتــى االنتفاضــة األوىل، وأصبحــت املســؤولية تكرب، وفلســطني   
ال تــزال هــي البوصلــة واهلــدف، وجــاء إبعــاد الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي )مؤســس 
وأمــني عــام حركــة اجلهــاد اإلســامي رمحــه اهلل( إىل بــروت كطــوق نجــاة لنســلك درب 
ــد ســليم محــادة رمحهــا  ــة العمــل معــه بواســطة األخ الشــهيد القائ فلســطني فكانــت بداي
اهلل، وتطــورت العاقــة ووضعنــا ســوًيا فكــرة بنــاء نــواة عمــل جهــادي خــاص يف إطــار 
حركــة اجلهــاد اإلســامي عــى الســاحة اللبنانيــة، فــكان لــه اإلرشاف املبــارش عــى نشــاطنا 
ــات، وكنــت أشــعر  ــة الثانين ــذ هناي ــة من ــا هــذه التجرب ــا يف هــذا املجــال، وخضن وتطويرن
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ــًا باهتامــه يب وحرصــه عــّي مــن أجــل التقــدم يف أدائــي يف هــذه املســرة.  دائ

ــا دامــت حــوايل )3( أشــهر، عشــناها مــع جمموعــة مــن  شــاركنا يف أول دورة مًع  
ــات  ــن املفارق ــامي، وم ــاد اإلس ــة اجله ــر حرك ــى فك ــر ع ــا أكث ــزاء، وتعرفن ــوة األع اإلخ
اجلميلــة معــه أن رزقــه اهلل أول مولــودة وغــادر إىل تلــك الــدورة، وكنــت حديــث الــزواج، 
لكــن ليــس لــدي أوالد، مل أكــن أشــعر بــا يشــعر بــه عندمــا خيلــو لوحــده ممســًكا صــورة 
طفلتــه )أســاء(، يتحــدث معهــا مــن شــدة حبــه هلــا، حقيقــة كنــت ال أفهــم مــا يقــوم بــه، 
ولكــن بعــد عودتنــا مــن الــدورة رزقنــي اهلل مولــودة، بــدأت طفلتــي تكــرب، فهمــت مــاذا 

ــه". ــان وعطــف جتــاه طفلت ــدور يف صــدره مــن حــب وحن كان ي

ووصــف احلــاج زيــاد النخالــة )أبــو طــارق( نائــب األمــني العــام حلركــة اجلهــاد   
اإلســامي يف فلســطني الفقيــد بـــ "القائــد الكبــر واألخ العزيــز"، قائــًا: "هــو مــن القــادة 
الذيــن عملــوا يف صفــوف احلركــة بجــد، وأيًضــا، أحــد اجلنــود املجهولــني األكثــر أمهيــة يف 

ــامي". ــاد اإلس ــة اجله حرك

ويف هـذا املجـال يقـول ممثـل حركـة اجلهـاد اإلسـامي يف لبنان أبـو عـاد الرفاعي:   
"لقـد كان أبـو أمحـد املقـاوم واملجاهـد والقائد الـذي عمل فـرة أكثر مـن ثاثني عاًمـا بعيًدا 
عـن األضـواء، قـد يكون أقرب النـاس إىل أبو أمحـد مل يعرفوا ما هـي مهمته؟ ومـا هو دوره؟ 
ومـا هـي الرسـالة التـي كان حيملهـا؟، وقد يكـون الكثر مـن أقرب النـاس إليـه ال يعلمون 
الطاقـة التـي كانـت تسـكنه والقـدرة واإلرادة والتصميـم، وإذا أردنـا أن نعـرف بصات أبو 
أمحـد ودوره جيـب علينـا مجيًعـا أن ننظـر إىل فلسـطني، أن ننظـر إىل غـزة، إىل الضفـة، وإىل 
القـدس، أن ننظـر إىل حركـة اجلهـاد اإلسـامي هنـاك، إىل مقاومـة رسايـا القـدس، إىل مـا 
امتلكتـه املقاومـة يف غـزة وإىل مـا أعده املجاهـدون من عمليـات واستشـهاديني، يف كل ذلك 

نجـد أبـا أمحد لـه حضـور يف ذلـك وهـذا ليـس للمبالغة".

وأضــاف أبــو عــاد: "جيــب أن نذكــر للتاريــخ، ونذكرهــا ألبنــاء أبــو أمحــد ليعلموا   
أن أبــا أمحــد الــذي خــرج مــن لبنــان إىل دمشــق كان بســبب التحضــر لعمليــة اغتيــال لــه 
ت رغــم  مــن قبــل املوســاد "اإلرسائيــي"، وكانــت حركــة اجلهــاد اإلســامي دعتــه وأرصَّ
عــدم قناعتــه ورغبتــه يف الذهــاب إىل دمشــق، لكــن إلــزام احلركــة لــه فــرض عليــه الذهــاب 
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إىل هنــاك. ألنــه كان مــن األشــخاص املطلوبــني للكيــان الصهيــوين، وقــد يرتــاح االحتــال 
ــال، لكــن عــى العــدو أن  ــأن هــذا الشــخص قــد أزيــل عــن الئحــة االغتي اآلن ويقــول ب
يــدرك بــأن هنــاك عــرات أبــا أمحــد يف حركــة اجلهــاد اإلســامي فــا يطمئــن وال يرتــاح".

وزاد: "إن أبــو أمحــد كان رجــًا يصــل الليــل بالنهــار، كان ال يتعــب ال يــكل، ولــن   
أكــون مبالًغــا إذا قلــت إن أبــا أمحــد كان يعمــل أكثــر مــن عريــن ســاعة يومًيــا، مل يعــرف 
النــوم، وكنــا نســتغرب، ويســتغرب اإلخــوان أيًضــا، هــذه اجلــادة والقــدرة التــي يمتلكهــا 
أبــو أمحــد حتــى أصابــه التعــب واملــرض، وعندمــا كان يشــتد عليــه املــرض كان يقولــون 
لــه اإلخــوة: "اذهــب إىل الطبيــب" فــكان يرفــض ذلــك، ومل يكــن يذهــب إىل الطبيــب إال 

ــا". ــا تنظيمًي إذا قيــل لــه اعتــرب ذهابــك إىل الطبيــب تكليًف

الشخصية القيادية
ــد  ــهيد القائ ــأخ الش ــة ل ــخصية القيادي ــح الش ــول إن مام ــاز والق ــن اإلجي يمك  

وهــي: رئيســة  أبعــاد  بأربعــة  تتلخــص  محــادة  ســليم 

1 - التحصيل العلمي والنجاح املهني:
أثبــت املجاهــد ســليم نجاًحــا وتفوًقــا يف كافــة مراحــل دراســته االبتدائيــة   
ــزوح  ــات الن ــة، وعملي ــة الصعب ــروف األمني ــم الظ ــة رغ ــة واجلامعي ــطة والثانوي واملتوس
املتكــررة، وبعــد خترجــه مــارس مهنــة اهلندســة املدنيــة يف مدينــة صيــدا والشــوف ومنطقــة 
عرمــون وعمــل مــع جمموعــة مــن املهندســني عــى إنجــاز مــروع جممــع الرببــر يف صيــدا، 
ــلم  ــل ويتس ــل أن ينتق ــدا قب ــار يف صي ــارة واإلع ــة للتج ــة العاملي ــع الرك ــل م ــم عم ث
ــة  ــة اهلندس ــة مهن ــتمر يف مزاول ــاوالت. اس ــاء واملق ــار للبن ــة املس ــاريع يف رشك إدارة املش
ســنوات عديــدة حتــى قــرر التفــرغ بالكامــل للمــروع اجلهــادي، وكان ذلــك مــع هنايــة 
العــام 1992، بعــد أن التقــى بمجوعــة مــن اإلخــوة مــن قــادة وجماهــدي حركــة اجلهــاد 
اإلســامي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة املبعديــن إىل مــرج الزهــور يف جنــوب لبنــان.

2 - االلتزام الديني والنشاط الدعوي:
الديني  االلتزام  العلمي، عى  إىل جانب حتصيله  القائد سليم محادة،  الشهيد  حرص   
واكتساب العلوم الرعية من خال االنخراط يف حلقات العلم واإليان يف املساجد، وحضور 
الندوات واملؤمترات اإلسامية، ومن ثم االلتزام بربنامج الدراسات اإلسامية يف كلية الريعة 
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يف بروت. لعل هذا البعد الثاين هو األهم يف هذه الشخصية العتبارات كثرة أمهها:

)أ( باإلضافــة إىل كــون فلســطني هــي وطــن ســليب، فإهنــا أرض األنبيــاء وأرض   
اإلرساء واملعــراج، وأوىل القبلتــني، وثالــث احلرمــني، ومهــد املســيح عليــه الســام، ومقــام 
ــد  ــاىل ق ــبحانه وتع ــة وأن اهلل س ــاز، خاص ــة بامتي ــة عقيدي ــي قضي ــذا ه ــم، هل ــيدنا إبراهي س

ــورة اإلرساء. ــم يف س ــه الكري ــا يف كتاب ــس وباركه ــذه األرض بالتقدي م ه ــرَّ ك
)ب( إن التجـارب النضاليـة التـي خاضهـا الشـعب الفلسـطيني من خـال فصائل   
مقاومتـه املختلفـة، والتـي غلبـت عليهـا الكثر مـن األيدولوجيـات الغريبة عن ثقافة شـعبنا 
وتارخيـه، السـيا الشـيوعية واملاركسـية وما إىل ذلـك، أفضـت إىل نتائج غر مشـجعة مقارنة 
بالتضحيـات اجلسـام التـي قدمهـا شـعبنا. وأدى سـقوط العاصمـة اللبنانيـة بيـد االحتـال 
الصهيـوين يف العـام 1982، وخـروج مقاتـي املقاومة الفلسـطينية إىل املنايف، إىل نكسـة كبرة 
أضيفـت إىل النكسـات السـابقة؛ فسـقطت معهـا الطروحات السـابقة البعيدة عن اإلسـام، 
فشـكل ذلك رافعة لصعود البديل اإلسـامي اجلهادي عى السـاحتني اللبنانية والفلسـطينية.
فالتقـف علـاء وشـباب جماهـدون _ومـن بينهـم سـليم_ املبـادرة، وبـدأوا بتأسـيس حالـة  
إسـامية جهاديـة، رفعـت رايـة اإلسـام مـن جديـد يف مواجهـة العـدو الصهيـوين. وكان 
الستشـهاد الشـيخ أبـو بكـر، مع جمموعـة مـن املجاهدين، أثنـاء توجههـم جنوًبا للمشـاركة 
يف التصـدي لاجتيـاح الصهيـوين للبنـان يف األيام األوىل مـن العام 1982، بعـد اصطدامهم 
بقـوة "كومانـدوز صهيونيـة"، خرجـت مـن البحر عنـد جرس القاسـمية، أصـدق تعبر عمي 
هلـذه احلالـة التي عمـل من خاهلا الشـهيد القائد سـليم مع إخوانـه من العلـاء واملجاهدين.

3 -  اإلعداد للمروع اجلهادي وتأسيس البنية التنظيمية:
إن البيئـة األرسيـة التـي نشـأ وترعـرع فيها الشـهيد القائد )سـليم محـادة( كانت بيئة   
ل انخـراط والـده يف العمـل الفدائـي حافـًزا منـذ الطفولـة لبناء  وطنيـة ونضاليـة، وقـد شـكَّ
شـخصية قياديـة متأثًرا بشـخصية والـده. وقد سـاعد يف ذلك أيًضـا، حرص الوالـد عى بناء 

هـذه الشـخصية مـن خـال تكليفـه ببعـض املهـام، وهـو يف سـن مبكـرة جـًدا، منها:

◈ املهمة األوىل: مهمة تنظيمية يف عمر الـ 13:
ــع  ــات، ومواق ــم احلراس ــن تنظي ــئواًل ع ــد مس ــام 1974 كان الوال ــة الع ــع بداي م  
املراقبــة العســكرية اخلاصــة بقــوات التحريــر الشــعبية املقامــة عــى طــول الواجهــة البحريــة 
ملخيــم الرشــيدية. وقــد كانــت مهمــة هــذه املواقــع مراقبــة الشــاطئ خوًفــا مــن عمليــات 
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إنــزال بحــري صهيــوين ليــًا، وكــا يذكــر أحــد أشــقاء الشــهيد ســليم فــإن الوالد اســتدعى 
ــتام  ــام باس ــت بالقي ــارد، متثل ــتاء الب ــايل الش ــن لي ــة م ــة يف ليل ــه بمهم ــًا ليكلف ــليم لي س
جــدول احلراســات، وزيــارة منــازل ســتة عنــارص مــن التنظيــم وإباغهــم بموعــد ومــكان 
حراســتهم لليــوم التــايل، وكان املطلــوب أن يوقــع كل مــن يتــّم تبليغــه مــن العنــارص عــى 

اجلــدول للتأكــد مــن ســامة هــذا اإلجــراء.

سـليم،  الفتـى  لـدى  الوطنـي  الشـعور  بتنميـة  البسـيطة  املهـات  هـذه  وسـامهت   
بخاصـة، أنـه يعلـم طبيعـة مهمتـه وعاقـة ذلك بالـرصاع مـع العـدو الصهيوين الـذي حيتل 

عائلتـه. مـن  النـوم  قبيـل  مسـاء  كل  حكايـة  أصبـح  والـذي  أرضـه 

◈ املهمة الثانية: احلصول عى التدريب واستالم بندقية يف عمر الـ 16: 
يف العـام 1977 كانـت األرسة قـد انتقلـت إىل السـكن يف ضواحـي مدينـة صـور   
الشـعبية  التحريـر  لقـوات  البـص، وصـادف وجـود موقـع عسـكري  بالقـرب مـن خميـم 
التـي ينتمـي إليهـا والـد سـليم يف مـكان قريـب جـًدا ال يبعد أكثـر مـن 500 مر عـن منزل 
األرسة. ويف صيـف العـام ذاتـه تصاعدت املعـارك بني الفدائيـني والقوات اللبنانية املسـيحية 
املواليـة للعـدو الصهيـوين يف جنـوب لبنان، وشـارك شـقيقا سـليم األكـرب منه سـنًا _كا كل 
الفلسـطينيني آنـذاك_، يف صفـوف حركـة التحريـر الوطنـي الفلسـطيني "فتـح"، يف املعـارك 
املحتدمـة مـع القـوى العميلـة للعـدو الصهيـوين يف بعـض قـرى اجلنـوب اللبنـاين. يف ذلك 
الوقـت كان والـد سـليم ينتظم يف صفـوف قوات التحرير الشـعبية، فأرص سـليم عـى والده 
أن ينظـم لـه زيـارة إىل مركـز التدريـب القريب من املنـزل للتدرب عـى السـاح، وبعد عدة 

أسـابيع مـن التدريـب أحـر الوالـد لـه بندقيـة إىل املنزل. 

4 - االلتحاق باجلامعة وبداية التحّول
كانـت جامعـة بـروت العربيـة بـا هـي رصح علمـي عريـق سـاحة رئيسـية ونقطة   
العـام. واالسـتقطاب  للتأطـر  وميداًنـا  املختلفـة،  السياسـية  التيـارات  لعمـل  انطـاق 

وشـّكلت اجلامعة ومسـجدها مركز التقـاء الطاب داخل اجلامعـة وخارجها، وكان   
لسـليم وإخوانـه دور حيـوي يف نـر الوعي اإلسـامي اجلهـادي بني الطـاب، حيث عمل 
عـى اسـتقطاب الطـاب باجتـاه العمل املقـاوم ضـد العـدو الصهيوين. وشـّكل هـذا العمل 

بدايـة احتضـان الشـباب الفلسـطيني امللتـزم الراغـب باجلهـاد ضـد العدو. 
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احتجازه واإلفراج عنه
متّتع الشهيد القائد سليم بقوة الشخصية والصابة ورباطة اجلأش، ومتثل ذلك خال   
احتجاز قوات االحتال الصهيوين له بعد أن وشى به أحد العماء يف األيام األوىل لاجتياح 
1982، حيث ُصودف قيامه بزيارة إىل خميم برج الشايل رشقي مدينة صور. وأثناء  يف العام 
التحقيق معه حاول املحقق الصهيوين جاهًدا اإليقاع بسليم إال إنه مل يفلح يف ذلك. واستطاع 

سليم التملص من األسئلة بحنكة وذكاء، فأطلق رساحه بعد احتجازه لساعات.

بعدهـا اسـتطاع سـليم اخلـروج مـن اجلنـوب باجتـاه بـروت، برفقـة عائلـة لبنانية.   
وبعـد وصولـه إىل خميـم بـرج الرباجنـة، بـدأ مـع آخريـن العمـل اجلـّدي لبنـاء بنيـة تنظيمية 
إسـامية ملـلء الفراغ داخـل املخيات الناجم عـن انسـحاب الفصائل الفلسـطينية من لبنان.

بـدأ اجليـش الصهيـوين باالنسـحاب يف العام 1983 مـن بعض قرى اجلبل، وشـهد   
عـام 1984 انتفاضـة 6 شـباط ضـد اتفـاق 17 أيـار الـذي وقعه الرئيـس اللبنـاين أمني مجيل 
مـع دولـة االحتـال "اإلرسائيـي" برئاسـة مناحيـم بيغـن حيـث تـمَّ بموجبهـا حتريـر غرب 
بـروت والضاحيـة اجلنوبيـة مـن القـوات اللبنانيـة، وسـقوط اتفـاق 17 أيـار، وفتـح طريق 
بـروت اجلبـل إىل البقاع ثم الشـال اللبنـاين، بعد معـارك ضارية يف اجلبل، وحتديًدا يف سـوق 
الغـرب وعاليـة وبحمدون بمشـاركة الفصائل الفلسـطينية التـي قدمْت من البقـاع. كل ذلك 
سـاهم يف رفـع الضغـط عـن خميـات بـروت، وأدى إىل رفـع معنويـات سـكاهنا ودفعهم إىل 

االنخـراط أكثـر، والتفاعـل مـع املـروع اجلهادي.

وتفّجـرت حـرب املخيـات، بني أيـار )مايـو( 1985 ومتـوز )يوليـو( 1988، التي   
كان مـن نتائجهـا خـروج قـوات حركة "فتـح"، بزعامـة يارس عرفـات، إىل خميـات اجلنوب، 

وإحـداث دمـار كبـر يف املخيـات وتدهـور يف األحـوال املعيشـية لسـكاهنا.

واضطـرت عائلـة سـليم إىل النـزوح جنوًبا نحو صيدا حيث مل يمِض سـوى أسـابيع   
عـى انسـحاب اجليش الصهيوين منهـا إىل الرق باجتاه مدينة جزين، تاركـني وراءهم القوات 
اللبنانيـة ومـن حتالـف معهـم، والذيـن بدورهـم انسـحبوا، بعـد خـوض القوى اإلسـامية 
والوطنيـة يف مدينـة صيـدا، قتـااًل عنيًفـا اسـتمر لعـدة شـهور، أجربهـم عى االنسـحاب من 

بعـض أحيـاء وضواحـي مدينـة صيـدا، وقـرى رشق صيدا. 
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بعـد حتريـر مدينـة صيـدا وضواحيهـا بـرزت قـوة اإلسـاميني، الذيـن عملـوا عى   
إنشـاء مراكز تدريب عسـكرية كبـرة يف رشق املدينة، فأصبـح لدهيم ثكنـات ومراكز تدريب 
وخطـوط مواجهـة مبـارشة مـع العـدو الصهيـوين. وأتاح ذلـك التدريـب ألعـداد كبرة من 
الشـباب الفلسـطيني املؤمن الذيـن توافدوا من كافـة خميات لبنان وخاصة بـروت واجلنوب 

مـن أجـل التـدرب ملواجهـة العـدو الصهيوين.

وكان لثكنـة عـربا، التـي كان يقودها سـليم دوًرا مهًا وأساسـًيا يف عملية اسـتقطاب   
الشـبان.  هـؤالء  وتدريـب 

وجـاء تفّجـر انتفاضـة احلجـارة يف العـام 1987، ليشـكل إضافـة جديـدة للعمـل   
اجلهـادي يف لبنـان؛ فلسـطني مركزيته، ولينسـج األوارص اإلسـامية اجلهاديـة ضمن مرحلة 

العـدو الصهيـوين. املعـامل واالجتـاه ضـد  الواضحـة  الـرصاع  جديـدة مـن 

التقـى املهنـدس سـليم محـادة بالشـهيد القائـد الدكتـور فتحـي الشـقاقي بعـد قيـام   
السـلطات العسـكرية الصهيونيـة بإبعـاد األخـر يف 1 آب )أغسـطس( 1988 إىل جنـوب 
لبنـان، وكان سـليم مـن أوائـل املنتمني إىل حركة اجلهاد اإلسـامي واملؤسسـني هلـا يف لبنان.

ــاق  ــف إىل اتف ــون يف الطائ ــواب اللبناني ــل الن ــول( 1989 توص ــبتمرب )أيل يف س  
ســّمي بـــ "اتفــاق الطائــف" الــذي كان بدايــة إلهنــاء احلــرب األهليــة. وبعــد بســط اجليــش 
اللبنــاين ســيطرته عــى مناطــق واســعة، خصوًصــا يف اجلنــوب اللبنــاين، انكفــأت عنــارص 
ــة العــام 1990  املقاومــة الفلســطينية إىل داخــل املخيــات بعــد حصــول اشــتباكات، بنهاي

ــدا.     ــة رشق صي ــش يف منطق ــني اجلي ــا وب بينه

ــة  ــامية والوطني ــوى اإلس ــع الق ــع مجي ــاق م ــيطرته باالتف ــش س ــط اجلي ــد بس وق   
اللبنانيــة يف مدينــة صيــدا، واختفــت مجيــع املظاهــر املســلحة لــكل القــوى بــا فيهــا اللبنانية، 
ــارصي..  ــعبي الن ــم الش ــامية، والتنظي ــة اإلس ــامي، واجلاع ــد اإلس ــة التوحي ــل حرك مث
لقــد حــرم هــذا الوضــع املســتجد مجيــع العاملــني مــع القائــد املهنــدس ســليم محــادة مــن 
ــع  ــكرية يف املواق ــدورات العس ــج ال ــب، وختري ــات التدري ــتمرار عملي ــن اس ــتفادة م االس

ــا. ــمَّ إغاقه ــد أن ت ــدا بع ــأوها رشق صي ــي أنش الت
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بعـد ذلك، انحرص نشـاط القائـد املهندس سـليم محـادة التنظيمي داخـل املخيات،   
وخاصـة خميـات بـروت واجلنـوب يف عملية إعـادة ترتيب األمور وتنسـيق اجلهـود مع باقي 

القـوى اإلسـامية العاملـة عـى السـاحة اللبنانيـة.

شـّكل إبعـاد سـلطات االحتـال الصهيـوين يف العـام 1992، لــ )413( جماهـًدا   
مـن قـادة وجماهـدي حركتـي اجلهاد اإلسـامي ومحـاس، حمطة جديـدة للتعـارف والتواصل 

الزهـور. مـرج  إىل  املبعديـن  مـع  اخلـربات  وتبـادل 

شخصية متزنة ومنسجمة مع نفسها
أحـب فلسـطني وعـرف واجبـه الوطنـي والديني جتاههـا، فعقـد العـزم وعاهد اهلل   
صادًقـا أن يتحمـل املسـؤولية وأن يعمـل خملًصـا للقيـام بواجبـه اجلهـادي جتـاه ربـه ووطنـه 
وشـعبه. حـرص عـى األخذ باألسـباب وعـرف أن فاقد الـيء ال يعطيه، فسـعى إىل امتاك 
كل أسـباب القـوة التـي متكنـه مـن القيـام بواجبـه، ويمكـن اإلجيـاز بذكـر هـذه األسـباب:

ــد  ــا إىل احل ــح يف كليه ــد نج ــوي، وق ــي والدني ــقيه الرع ــم بش ــزود بالعل )أ( الت  
عملــه. بســاحة  املحيطــة  والظــروف  املتاحــة  اإلمكانيــات  ضمــن  املقبــول 

)ب( إحــداث التغيــر اإلجيــايب عــى مســتوى الــذات واألرسة أواًل، لكــي يتمكــن   
مــن التأثــر باملجتمــع واملحيــط، وقــد نجــح إىل حــد كبــر يف ذلــك.

ــوى  ــات والق ــراد واجلاع ــتوى األف ــى مس ــًدا ع ــة ج ــات قوي ــج عاق )ت( نس  
ــروع  ــم امل ــاد، ودع ــة اجله ــم ثقاف ــطينية لتعمي ــة والفلس ــاحة اللبناني ــى الس ــة ع العامل

اجلهــادي يف فلســطني، وقــد نجــح يف ذلــك نجاًحــا كبــًرا.
)ث( امتــاك الوســائل الروريــة خلدمــة مــروع اجلهــاد، وهــذا يشــمل التدريب   

ــادي. ــروع اجله ــذا امل ــوي هل ــادي واملعن ــم امل ــني الدع ــلح وتأم والتس

جماهد عامل
َعــرف الشــهيد القائــد ســليم محــادة أن اإلنســان جيــب أن يكــون لــه قــدوة يف حياته   
يتأثــر بســرهتا ويمــي عــى خطاهــا لكــي ينجــح يف عملــه، فلــم جيــد خــًرا مــن رســول 
ــه الذيــن انضمــوا إليــه يف  ســها ألهــل بيتــه وإخوان اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــدوة لــه، فــدرس ســرته ودرَّ
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ســعيه خلدمــة مــروع اجلهــاد. كانــت أحاديــث الرســول عليــه الصــاة والســام تتمثــل 
يف الكثــر مــن أفعالــه وســلوكه، مصداًقــا لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: "اإليــان مــا وقــر يف القلــب وصّدقــة 
العمــل". فــكان إيانــه وحبــه لفلســطني قوًيــا كإيانــه بــاهلل وكتبــه ورســله لذلــك كان عملــه 

يصــدق أقوالــه.

إن الصــدق واإلخــاص هلل يف العمــل مــن أجــل فلســطني كانــا مــن ســات عمله،   
ولعلنــا هنــا نعــرض بعــض األمثلــة للعــربة مــن حيــاة وإخــاص هــذه الشــخصية الرائــدة:

)1( بعـد انتهـاء دراسـته الثانويـة وحصوله عـى شـهادة البكالوريا الثانية الرسـمية   
متهيـًدا لدخـول اجلامعـة. آثـر رفـض قبـول منحـة دراسـية إىل خـارج لبنـان، وكانـت وجهة 
نظـره أن السـفر سـيبعده عن سـاحة العمل احلقيقي، وسـيقطع هذا السـفر إن حصـل ما كان 

قـد بـدأه مـن عمل مـع بعـض اإلخـوة يف بـروت.

)2( بعـد خترجـه مـن اجلامعـة كان السـفر متاًحا لـه، وكانـت املغريات أمامـه، لكنه   
مل يـرض بعـرض مـن الدنيـا عـى اآلخـرة، وظـل ثابًتـا عـى الطريـق الـذي اختطـه وآمن به 

وعمـل مـن أجلـه، طريـق ذات الشـوكة.

وكتـب القيـادي يف حركـة اجلهاد اإلسـامي خالد البطـش، يف شـهادته: "كان األخ   
املهنـدس )أبـو أمحـد( رجـل املهـات الصعبـة يف بـروت ودمشـق ويف كل السـاحات، فهـو 

وإنجازاهتـا". احلركـة  مقـدرات  عـى  واحلريـص  لأمانـة  احلافـظ 

ويقـول أحـد اإلخـوة يف مؤسسـة )مهجـة القـدس(، طـارق أبـو عـي عـن املرحوم   
)أبـو مسـلم(: "لقـد كانت مؤسسـة مهجة القدس حمطة رئيسـية يف مسـرة جهـاده ومقاومته، 
وهنـا حتـرين مقولـة هامة لـه يف إحـدى رسـائله التوجيهية للمؤسسـة: "من حق فلسـطني، 
والشـهداء واألرسى واجلرحـى الذيـن متيـزوا علينـا أن نقـدم هلـم ما هـو متميز، وكـا كانت 
مهجـة القـدس دائـًا متميـزة بكم وبـكل اإلخوة اآلخريـن جيب أن يكـون ما يصـدر أو ينتج 

متميًزا". عنهـا 

ويضيـف أبـو عـي يف شـهادته: "أذكر جيـًدا حلظة لـن تكـون عابرة يف حيـايت حيث   
املوقـف الاشـعوري يف ذلـك اللقـاء األول املبـارش مـع احلاج أبـو مسـلم؛ ال أدري كيف أنه 
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قفـز مـن مكانه فرًحـا ليقبل رأيس بمجرد سـاعه أن مؤسسـة )مهجة القدس( اسـتطاعت أن 
تقـدم التزامـات ماليـة ألهايل الشـهداء واألرسى بنسـبة نجاح عاليـة، وقد أشـار يف حينها أن 
هـذه بشـارة وسـعادة كبرة بالنسـبة لـه؛ ألن كل خدمـة أو رعايـة أو كلمة جتاه أرس الشـهداء 
واألرسى هـي بمقـام عبـادة نتقـرب هبـا خالصـة لوجـه اهلل عـز وجل. هـذا املوقـف الرسيع 
واملفاجـئ مـن األخ احلاج املهنـدس أبو مسـلم جعلني أدرك أكثـر وأكثر أننا ما زلنا وسـنبقى 

تاميـذ يف مدرسـة عطائـه وتضحيته".

وأضــاف أيًضــا: "لقــد ســجل األخ احلــاج املهنــدس أبــو مســلم نموذًجــا اســتثنائًيا   
يف العمــل املؤســي حلركــة اجلهــاد اإلســامي، فهــو كان يديــر مروًعــا أكثــر منه مؤسســة، 
وقــد انعكــس هــذا عــى إدارتــه ملؤسســة )مهجــة القــدس( منــذ نشــأهتا، وكان حريًصــا عى 
ــايت  ــل املؤسس ــادي يف العم ــوذج الري ــدوة والنم ــدس( الق ــة الق ــة )مهج ــون مؤسس أن تك
حلركــة اجلهــاد اإلســامي بــل واملؤسســات الفلســطينية الرســمية واألهليــة، ويف هــذا املقام 
أســتذكر مقولــة لــه يف ســياق حرصــه عــى مســرة املؤسســة وهــي: "ال نريــد أن نتشــبه بــأي 
أحــد لديــه ســلوك غــر مناســب، وإذا تشــبه بنــا أحــد جيــب أن نكــون قــدوة يف االلتــزام 

والطاعــة واحلــرص عــى املصلحــة العامــة للحركــة".

عاشق فلسطني
ــة إىل  ــد ســليم محــادة باإلضاف ــد مــن لقــب نطلقــه عــى الشــهيد القائ إذا كان ال ب  
اللقــب الــذي اختــاره واشــتهر بــه وهــو )أبــو مســلم(، فليــس هنــاك أمجــل مــن أن نطلــق 
عليــه لقــب "عاشــق فلســطني". فــإذا جالســت الشــهيد ســليم لســاعة أو اثنتــني أو عــر 
ختــرج بنتيجــة واحــدة مــن حديثــك معــه أال وهــي أن فلســطني هــي خبــزه اليومــي، وهــي 
ــن  ــاق املجاهدي ــة عن ــامل بلحظ ــه احل ــب خيال ــذي يداع ــيم ال ــه، والنس ــذي يتنفس ــواء ال اهل
عــى تراهبــا املقــدس. ليــس لديــه وقــت للحديــث عــن أي يشء ومــع أي إنســان إال عــن 

ــمى إًذا؟ ــاذا ُيس ــًقا ف ــمى عش ــذا ال يس ــطني. إذا كان ه فلس

ولــو تطلعنــا إىل اخلفايــا خلــف هــذا العشــق، لوجدنــا أن لغــة احلــب عنــده هــي   
ــات  ــف آي ــدع يف وص ــه ويب ــل حمبوبت ــذي يتأم ــق ال ــؤاده كالعاش ــي أرست ف ــطني الت فلس
اجلــال فيهــا. كان أبــو مســلم يف كل يــوم، وكل ســاعة ينظــر إىل فلســطني، يتأملهــا ويمتــع 

ــا. ــه بجاهل ناظري
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نفتتــح هــذا الفصــل بقبــس ممــا خطــه الشــهيد املجاهــد ســليم بمــداد مــن قلمــه   
ــى  ــهر ع ــؤوهنم ويس ــع ش ــو يتاب ــطني، وه ــني يف فلس ــائله للمرابط ــن رس ــس م ــه، قب وقلب

ــا. ــا أمينً ــا وناصًح ــا وموجًه ــم مربًي حاجياهت

أنتم تاج رؤوس األمة ومهجة روحها

املهم أن نقوم نحن بواجبنا عى أكمل وجه كام كنا دائاًم

اخلميس 2009/01/09

االثنني 2009/02/02

"إخـواين املجاهديـن: َثبَّتكـم اهلل، نرصكـم اهلل، أنتـم تـاج رؤوس األمـة ومهجـة   
الباقـي.  واألمـل  اآليت،  الفجـر  عنـوان  أنتـم  روحهـا، 

ــم اهلل،  ــا ثبتك ــة وعزهت ــة األم ــواب كرام ــى أب ــون ع ــدون واملرابط ــا املجاه أهي  
أعزكــم اهلل، نرصكــم اهلل. أرجــو منكــم أن تنتبهــوا ألنفســكم يف حتركاتكــم وتنقاتكــم 

وأن تأخــذوا كل احليطــة واحلــذر.
أيدكـم اهلل بنـرصه ورعاكم وثبتكم، سـدد خطاكم وبارك يف جهدكـم وجهادكم،   
نسـتودعكم رمحـة وحمبـة ورىض املـوىل عز وجـل، وال تنسـونا مـن دعائكم بحفـظ الدين 

واإليـان، وشـدة العزيمـة واإلرصار لنتابـع مًعـا مسـرة جهـاد حركتنـا املباركـة".

"نحـن كمؤسسـة بـإذن اهلل نقـوم ومازلنـا بواجبنـا ونحـن واثقـون مـن سـامة   
وصحـة ممارسـاتنا، ولكـن حتـى تكـون عيوننـا مفتوحـة أكثـر ومهتنـا عاليـة أكثـر خلدمة 
أهلنـا وإخوتنـا بصـورة أفضـل إن شـاء اهلل، ال نريـد أن نتشـبه بـأي أخ لديـه سـلوك غـر 
مناسـب، وإذا تشـبه بنـا أحـد جيـب أن نكـون قـدوة يف االلتـزام والطاعـة واحلـرص عى 
املصلحـة العامـة للحركـة. املهـم أن نقـوم نحـن بواجبنـا عـى أكمل وجـه، كا كنـا دائًا، 

وأن نلتـزم بـكل توجيهـات اإلخـوة يف قيـادة احلركـة".

سليم حمادة
مسيرة عطاء بال حدود
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 عدم االلتفات إىل األقاويل أقرص الطرق لإلنتاج

 أوصيكم بالصب عى اإلخوة

إن شاء اهلل نلتقي عى تراب فلسطني الطاهر

األربعاء 2009/03/04

الثالثاء 2009/05/05

اخلميس 2009/08/20

ــر،  ــذل أكث ــا الب ــن يلزمن ــد، ولك ــن اجله ــر م ــر الكث ــذل الكث ــن نب ــم نح "نع  
وهــذه عبــادة قبــل كل يشء. ال نســتطيع ومــن موقــع املســؤولية الرعيــة أن نقــول إن 
املشــكلة ليســت مــن طرفنــا، ولكــن مــن طــرف اإلخــوة اآلخريــن حتــى ولــو كانــوا 
غــر جاديــن يف مســاعدتنا. إن عــدم االلتفــات إىل األقاويــل هــو أقــرص الطــرق لإلنتاج، 
ويف النهايــة كل أخ يقــوم بعملــه يبتغــي مرضــاة املــوىل عــز وجــل، واإلخــوة الكــرام يف 

ــه. ــه وإنتاج ــم جتربت ــج ويراك ــرط أن ينت ــل ب ــدرون كل أخ يعم ــة يق ــادة احلرك قي
ــا  ــى م ــذل أق ــدس لب ــة الق ــرام يف مهج ــواين الك ــو إخ ــي وأدع ــو نف أدع  
ــة الرضــا وهــي جــزء مــن احلديــث الريــف املشــهور  يمكــن، وأذكركــم ونفــي بآي
عــن اإلحســان وهــو مــن أرقــى درجــات الطاعــة هلل: "أن تعبــد اهلل كأنــك تــراه"، وإىل 

ــل". ــز وج ــاهلل ع ــتعينني ب ــا مس ــة مهامن ــل ومتابع ــن العم ــد م مزي

" إننـي مـدرك حجـم الصعـاب التـي تواجهنـا ويف خمتلـف االجتاهـات، ولكـن   
أملنـا بـاهلل عـزَّ وجـلَّ وبجهودكم كبـر يف إنجاز مـا فيه خر لتعزيز مسـرة جهـاد حركتنا 
إن شـاء اهلل. وإننـي أويص نفـي قبـل أن أوصيكـم بالصرب عـى اإلخوة، واألخـذ بيدهم 
باملـودة والرمحـة واإلخـوة. فا هـو واقع علينـا من قسـوة األعـداء واجلهلة يكفينـا ويزيد 
عـن قـدرة حتّملنـا، ومل يبق لنـا بعد اهلل عـز وجـل إال أن نتآلـف ونتكاتف ويقـوي بعضنا 
بعًضـا، وحيمـي بعضنـا بعًضـا، فالقـادم من األيـام فيه من القسـوة مـا ال يعلمـه إال اهلل".

" إخـواين املجاهديـن: رمضـان كريـم، وكل عـام وأنتـم وأهلوكـم ومجيـع مـن   
حتبـون مـن املجاهديـن يف مسـرة جهادنـا بألـف ألف خـر. إن شـاء اهلل يتقبـل جهادكم 
ودعاءكـم وقيامكـم وصيامكـم. إن شـاء اهلل نلتقـي عـى تـراب فلسـطني الطاهـر أحياء 

بإذنـه تعـاىل". منترصيـن 
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مهجة القدس ثغر أسايس من ثغور مسرية جهاد حركتنا

 الرتاكم اإلجيايب يعزز العمل املؤسسايت

املؤسسة هي املرجع اإلداري بشكل كامل

اجلمعة 2010/01/01

االثنني 2010/01/04

 

 

" إذا كان لنـا أن نقـدم بـني يـدي اهلل سـبحانه وتعـاىل، وبـني يـدي رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص   
النصيحـة إلخـويت، فهـي قبل كل يشء مـع نصيحتنا ألنفسـنا بتقوى اهلل عزَّ وجـّل واعتبار 
مؤسسـة مهجـة القـدس ثغـًرا أساسـًيا من ثغور مسـرة جهـاد حركتنـا، مؤمتنـني فيها عى 
ُحسـن رعايـة أرس وأبنـاء الشـهداء واألرسى واجلرحـى، ونربأ بأنفسـنا مـن أي تقصر يف 

ذلك".

" نتمنـى مـن اهلل عـز وجـل أن نكـون مجيًعـا عنـد حسـن ظـنِّ عوائـل الشـهداء   
واألرسى واجلرحـى، وأن نكـون مجيًعـا جنـوًدا جمهولـني هلل عز وجـل بعيًدا عـن أية موقع 
أو منصـب، بـل ننكـب لإلنجاز، واإلنجـاز وحده يف السـياق الصحيح، ويف اجتـاه الراكم 
اإلجيـايب يعـزز العمـل املؤسسـايت حيـث روح فريـق العمـل، وروح االلتـزام بالقوانـني 
والضوابـط. ونسـأل اهلل أن تتقدم مؤسسـة مهجـة القدس يف خدمتها أكثر وأكثر، وتتوسـع 
يف عناويـن خدمتهـا أكثـر وأكثـر، وهذا هـو التحـدي أمامنا مجيًعـا. وفقكـم اهلل عز وجل، 

واىل اللقـاء دائـًا عى طاعـة اهلل".

" ال يمكـن تنـاول القوانـني واللوائـح اإلداريـة واملاليـة إال بعـد دراسـة فعليـة   
السـابقة. لآلليـات  أشـهر  ثاثـة  عـن  تقـل  ال  زمنيـة  لفـرة 

املوضــوع ليــس نظرًيــا، فيمكننــا مناقشــة الضوابــط اإلداريــة واملاليــة العامــة   
ــا للخدمــة التــي تقدمهــا هــذه املؤسســة أو النشــاط  يف أي وقــت، وألي مؤسســة وفًق

ــه. ــذي متارس ال
سـياق  يف  الـواردة  األخطـاء  نتجنـب  وحتـى  العمـي،  املوضـوع  يف  ولكـن   
املتابعـات، فاحتـة الكتاب هـو حتديد مواطـن اخلطأ. وبعد ذلـك امتـاك أدوات التحكم 
بتنفيـذ الضوابـط عى املسـتوى املهنـي ووجود الـكادر املؤهل ليـس علمًيا فقـط، ولكن 
إدارًيـا. بمعنـى أن يكـون هـذا األخ أو هـذا الـكادر أو هـذا الفريـق يعـرف متاًمـا كيفيـة 

العمـل ضمـن فريـق مؤسـي.
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 واجب اإلخوة املساعدة يف اختاذ القرار الصحيح

 جيب أن يعذر بعضنا بعًضا يف املصاعب

اخلميس 2010/02/25

االثنني 2010/03/08

ــرار  ــاذ الق ــاعدة يف اخت ــي واإلداري املس ــي والتنظيم ــوة الرع ــب اإلخ "واج  
الصحيــح الــذي يكســبنا بعًضــا مــن األجــر، ويف هــذه احلالــة فــإن نصيبهــم مــن األجــر 
أكــرب وأعظــم عنــد اهلل؛ ألهنــم مــن َســهّل علينــا األمــر، وهــم َكمــن ســنَّ ســنة حســنة، 
ولــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل هبــا إىل يــوم القيامــة، ونحــن لنــا أجــر واحــد، هــو أجــر 

ــل هبا". العم

ــه.  ــرف يف متابعات ــا كل ط ــي يواجهه ــب الت ــا يف املصاع ــا بعًض ــذر بعضن ــب أن يع "جي

ــربون  ــوم تك ــم كل ي ــه، وأنت ــرون ب ــا مت ــول م ــم وه ــني بحج ــم ويق ــى عل ــن ع ونح
ــره  ــعبنا و ذخ ــاد ش ــرة جه ــتمرار مس ــًا الس ــًا أم ــكلون دائ ــا وتش ــا وعقولن يف قلوبن
وذخرتــه، إال أننــا نعتقــد أيًضــا أن غيــاب الصــورة التفصيليــة عــن معاناتنــا الصعبــة، 
والعقبــات اهلائلــة أمــام قدرتنــا عــى ترمجــة مــا نريــد ميدانًيــا جيعــل األمــور يف أحيــان 

ــورة". ــة الص ــدل وضبابي ــار واجل ــع االستفس ــذ طاب ــرة تأخ كث

أعتقـد أننا نسـتطيع أن نبـدأ بالبحـث، ولكن التطبيـق أمامه فـرة زمنية لنضمن   
الفريـق. هـذا  عمـل  آليـات  اسـتقرار 

ونحـن جاهـزون للبـدء فـوًرا يف مناقشـة املوضوع، ولكـن جيب وضـع هيكلية   
وخطـة عمـل واضحـة، بحيـث تكـون املؤسسـة هـي املرجـع اإلداري بشـكل كامـل.
وتكمــن أمهيــة أي الئحــة، مهــا كانــت دقــة جودهتــا وختصصهــا وتفصياهتــا   
يف الزمــة وحيــدة دون أي اســتثناء، وهــذه الازمــة، هــي خضــوع كل النــاس للمعايــر 
الــواردة يف هــذه اللوائــح، وعنــد حــدوث اســتثناء واحــد تنهــار الثقــة هبــا فــوًرا خاصــة 
ــن  ــع م ــة األوس ــة للرحي ــر واضح ــة وغ ــات ملتبس ــه حيثي ــتثناء ل ــذا االس إذا كان ه

ــاس. الن
إن أي تعديــل، وحتــى لــو كان نحــو األفضــل جيــب تأمــني الغطــاء املوضــوع   

لــه، والغطــاء األوحــد هــو تطبيقــه عــى اجلميــع".
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 كل خدمة أو رعاية أو كلمة جتاه أرس الشهداء واألرسى يشهد اهلل أهنا بمقام
عبادة، نتقرب هبا خالصة لوجه اهلل عز وجل

األربعاء 2010/03/24

ــم  ــاء لك ــات الدع ــمى آي ــة وأس ــجون: كل التحي ــزاء يف كل الس ــواين األع "إخ  
ــا  ــم، وكن ــاد حركتك ــرة جه ــني ملس ــارس األم ــتبقون احل ــم وس ــم ومازلت ــا، كنت مجيًع
ــم  ــع صربك ــم، م ــم وهاماتك ــع جباهك ــن م ــل ممك ــع تواص ــع إىل أوس ــنبقى نتطل وس
وجهادكــم، وأشــهد اهلل الــذي ال إلــه غــره شــهادة نســأل عنهــا مــع كل واحــد منكــم 
ــا  ــان تشــكلون أهــم أســس عزيمتن أمــام اهلل عــز وجــل أنكــم أنتــم، ومــن وراء القضب

ــر. ــني الب ب
أتـرف كلـا تصلنـي كلمـة أو رسـالة حتى ولـو كان فيهـا الكثر مـن العتب أو   
األمل، وهـو عنـوان آلالمنـا، وهو أيًضـا، نيابة عن هذا السـيل من البر املنتمـني اىل األمة.

ــا  ــهد اهلل أهن ــهداء واألرسى يش ــاه أرس الش ــة جت ــة أو كلم ــة أو رعاي كل خدم  
ــمُّ  ــا اهل ــا يصيبن ــًرا م ــل. وكث ــز وج ــه اهلل ع ــة لوج ــا خالص ــرب هب ــادة، نتق ــام عب بمق
ــم،  ــات األرسى، وأهله ــم، وعذاب ــات أهله ــهداء، وعذاب ــر دم الش ــن هن ــزن، ولك واحل
ُيلجــم فينــا أي وهــن، ويشــحذنا بــاإلرادة والعــزم جمــدًدا لنســتمر معكــم وبكــم عــى 

ذات الشــوكة.
لقـد بـذل إخوتكـم يف مهجة القـدس واجبهم جتـاه األرسى قدر املسـتطاع الذي   
بـني أيدهيم سـواء من الناحية املالية أو اللوجسـتية. وهم يسـهرون وحتـت إرشاف اإلخوة 
يف قيـادة احلركـة الذيـن يؤكدون مـراًرا وتكراًرا األولويـة يف كل يشء، وخاصـة يف الضفة 
الغربيـة هـي لـأرسى وأرسهـم، وللشـهداء وأرسهـم، وعندما نقـوم بالواجـب أمامهم 

نعتـرب أننـا ال نـزال بخـر ويف االجتـاه الصحيح".

بــكل صــدق وشــفافية وثقــة وإجيابيــة، وطــوال مــا يزيــد عــن عريــن عاًمــا يف   
امللــف التنظيمــي، فــإن الثوابــت التــي حتكــم العاقــة بــني املســئول والعضــو واملــال هــو 
القانــون الــذي يســتفيد منــه مــن تنطبــق عليــه الــروط. وإذا أردت أن حتكــم بضوابــط 
حمــددة فــإن مــن أهــم الــروط وأوالهــا أن يتــمَّ تعميــم هــذه الضوابــط عــى كل النــاس، 
وباألخــص أقــرب النــاس. ولــن جيــرؤ حينهــا أي أحــد عــى وجــه األرض النظــر إليــك، 

ولــن يســتطع أي أحــد خمالفــة أوامــرك أو سياســاتك. 

العالقة التي حتكم اجلميع... هي القانون
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نتقرب إىل اهلل عز وجل من خالل خدمتكم والتحدث معكم والتحاور معكم
"نحــن عــى العهــد إن شــاء اهلل، ومًعــا ســوف نصل مــع كل اإلخــوة األرسى إىل   

مــا يــريض املــوىل عــزَّ وجــّل، وحيفــظ أمهاتنــا وآباءنــا وأبناءنــا بــكل عــزة وكرامــة وهــذا 
أقــل مــن أقــل واجــب.

إخـويت، وأحبائـي ومهجـة قلوبنـا، إخـويت األرسى مجيًعـا: نحن نعلـم عظيم ما   
متـرون بـه، ونتقـرب إىل اهلل عـز وجـل من خـال خدمتكـم والتحـدث معكـم والتحاور 

معكـم.
ونحـن أملنـا احلقيقـي بكم قبـل اإلخوة األعـزاء خـارج االعتقال مـع حمبتنا هلم   
وتقديرنـا جلهودهـم. نريـد منكـم فقـط مراقبة مـا نقوم بـه وتشـجيعنا عى ما نحسـن من 

عمـل وتنصحونـا عندمـا يكـون باسـتطاعتنا أن نعمـل أكثـر وبشـكل أفضـل.
اليـوم، نحـن نفخـر معكـم بأننـا رسـخنا مؤسسـة اسـمها )مهجـة القـدس( مل   
نسـتطع قبلهـا أن نتعامـل مـع هـذا امللف كـا نتعامـل معه اليـوم. وعـى الرغم ممـا نعرفه 
مـن جهـود كثـرة وكبـرة يقـوم هبـا فريـق مهجـة القـدس، إال أننـا عـى يقـني أن أمامنـا 

مشـواًرا طويـًا جـًدا السـتكال بنـاء هـذا الـرصح لكـم.
وعندما تناقشـنا مع األخ األمني العام عى اسـم املؤسسـة )التي سـبق أن حصلنا   
هلـا عـى ترخيـص بغـر هـذا االسـم(، أرصَّ األخ األمـني العام عى اسـم مهجـة القدس؛ 
ألن األرسى والشـهداء هـم مهجـة قلوبنـا وعقولنا وحياتنـا. نحن نفخر عندمـا تذكروننا 
باسـتمرار بموضـع خطأ هنـا أو هناك؛ ألننـا بحاجة ملن ينبهنـا إن أخطأنـا لنصوب وبكل 

فخـر هـذا اخلطأ.
لقـد تكرمتـم بعدد من األسـئلة، ولكن كونـوا عى يقني أن هنالـك العرات من   
األسـئلة التـي نحتـاج إليكم هبا من أجـل املزيد من تفعيـل األداء. ولكـن عذرنا وعذركم 
أننـا نعمـل وكأننـا يف عاملـني خمتلفـني عـى املسـتوى اللوجسـتي. فالتواصـل معكم وعى 

مثــال عــى ذلــك إذا كان عنــدك 1000 شــخص بحاجــة املســاعدة عليــك أن   
ــال الــازم؟ وبعدهــا  ــدي امل ــني ي ــة عــى أي طلــب: هــل أملــك ب ــل اإلجاب تفكــر قب
ــا إذا كنــت ال متلــك  ــي ســوف تضعهــا عــى كل طلــب. أم تبحــث عــن الــروط الت
املــال، ال تطــرق هــذا البــاب. قــد يكــون هنالــك العديــد مــن أبــواب الــرصف الواجبــة 

ــات؟. ــة إمكان ــن؟ وبأي ــن أي ــدأ؟ وم ــى نب ــد مت ــب حتدي ــن جي ــة، ولك أو الازم
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االثنني 2010/05/24

ندرتـه حمكـوم بـا ال نسـتطيع وال تسـتطيعون وهـو خاضـع لرقابـة العـدو، ومع تفسـخ 
األوضـاع داخـل فلسـطني كانـت املصيبـة أشـد إياًما وأكـرب رضًرا. 

نحـن معكـم وبكم نتقدم كل يـوم خطوة إىل األمام، وبنظرة موضوعية مسـؤولة   
ورحيمـة وبعيـدة عـن جلـد الـذات نجد أن مـا نحـن عليه اليـوم حتـًا أفضـل بكثر مما 
كنـا عليـه قبل العـام 2007، ومـا كان يف العام 2008 أفضـل من العـام 2007. ال نريد 

أن نجعـل ذلـك مدعـاة للراخـي، وال لتربيـر أي تقصـر ال واهلل، وال ورب السـاء.
يكفـي أن تطلعـوا عـى اللغـة التـي نخاطـب هبـا إخوتنـا وأحبتنـا فريـق عمـل   
مهجـة القـدس عندمـا نتعـرض ألوضاعكـم وأوضـاع أرسكم. وهـم بكل صـرب وإيان 
ومسـؤولية يتحملـون مـا يتعرضـون لـه، وهـذا أملنـا هبـم. دعونا نرّسـخ ونثّبـت ما هو 
بـني أيدينـا، ونسـتكمل اخلطـوات التي نعمـل عى إنجازها، وسـنقف بكـم ومعكم حلل 

مـا أمكن مـن مشـكات سـابقة".

عطاؤكم أثمر، فأوجع العدو

اخلميس 2010/05/27

هــذه ليســت دعــوة للخــوف.. هــذه ليســت دعــوة للتقوقــع وعــدم احلركــة   
والعمــل.. هــذه ليســت دعــوة لابتعــاد عــن النــاس.. هــذه دعــوة للتقــرب أكثــر إىل 
اهلل، والتمســك أكثــر يف ســامة خياراتنــا.. هــذه دعــوة الســتمرار العطــاء.. عطائكــم 
أثمــر، فلفــت انتبــاه النــاس والعــدو. عطاؤكــم أثمــر، فأوجــع العــدو. ربــا تكونــون 
مــن بــني أول النــاس املســتهدفني مــن قبــل العــدو، فــا تســتخفوا باألمــر. خــذوا األمر 
بــكل جديــة، ويف املحصلــة، ويف كل األحــوال، هــذا واجــب رشعــي نحــن مطالبــون 
باألخــذ بأســبابه؛ ألن حجــم الــرر الــذي نتكبــده مــن جــراء االلتــزام هبــذه الضوابط 
ال يمكــن مقارنتــه بحجــم املصيبــة التــي يمكــن أن تصيبنــا فيــا لــو اســتخففنا باألمــر. 

ــد عنكــم!. ال تعتقــدوا أن العــدو بعي
ســأرشح لكــم نظريــة أعمــل هبــا منــذ أكثــر مــن عريــن عاًمــا: ختيــل أنــك يف   
القــدس، وليــس يف غــزة أو بــروت أو دمشــق أو غرهــا مــن املــدن داخــل أو خــارج 
الوطــن، وقــم بجدولــة عاقاتــك وحياتــك بنــاًء عــى ذلــك. توقــع أن العــدو قريــب 
ــذر  ــرك بح ــك. حت ــة حول ــة عام ــة ومدني ــر اجتاعي ــرك يف دوائ ــًدا، ويتح ــب ج وقري
ــعبكم  ــم وش ــم وأمتك ــم لدينك ــل أن حيفظك ــز وج ــأل اهلل ع ــى اهلل. نس ــوكل ع وت

ــم". ــم وعائاتك وجهادك
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عقدنا العهد مع اهلل، وسنميض

لن ننسى املرابطني هلل عز وجل يف مسرية جهاد حركتنا
اخلميس 2010/06/17

ــن  ــب أن يتيق ــن جي ــوة الذي ــابًقا أول اإلخ ــا س ــا تعودن ــدس، وك ــة الق ــن كمهج "نح  

اجلميــع أننــا نحــن باســم كل دمــاء الشــهداء، وباســم كل عذابــات األرسى، وباســم كل آالم 
ــة  ــا امللتزم ــة وقياداهت ــة احلرك ــا ملصلح ــا وفوالذًي ــًدا منيًع ــف س ــع نق ــل اجلمي ــى، وقب اجلرح

ــة. ــة والفاعل ــة والعامل والصادق
وأنــا شــخصًيا أكثــر اإلخــوة متســًكا، وبشــدة بالدفــاع عــن حقــوق احلركــة بشــهدائها   

وأرساهــا وجرحاهــا ومســتقبلها ومســتعد للمــي إىل آخــر مــا يلــزم يف ذلــك.
ــز وجــل بقــول  ــا أمــام اهلل ع ــد يقينً ــع اهلل، وســنمي. ونعتق ــد م ــا العه ــن عقدن نح  

رســوله الكريــم يف غــزة تبــوك: "مــن يــرد اهلل بــه خــًرا يلحقــه بنــا".

"نتقـدم مـن أعاق قلوبنـا وعقولنا مـن إخواننا املجاهديـن يف أرسة مهجة القدس   

بأحـر الدعـاء والتهنئـة بقدوم شـهر رمضان الكريـم. كا نتقدم مـن مهجة قلوبنـا اإلخوة 
األرسى، كل األرسى بعظيـم املباركـة والدعـاء والتهنئـة بقـدوم شـهر رمضـان الكريـم.
ــف  ــا يف خمتل ــاد حركتن ــرة جه ــّل يف مس ــزَّ وج ــني هلل ع ــى كل املرابط ــن ننس ول  
ــهر  ــة وش ــرة والتوب ــهر املغف ــة ش ــع بداي ــتثناء، وم ــع دون اس ــات إىل اجلمي ــر واهليئ األط
القــرآن ندعــو اهلل ســبحانه أن يثبتنــا مجيًعــا عــى كل مــا حيــب ويــرىض وأن يبعدنــا مجيًعــا 
عــن كل مــا ال حيــب ويــرىض، وأن نكــون مجيًعــا كرجــل واحــد نجاهــد ونكابد يف ســبيل 
ــوة  ــع اإلخ ــام ومجي ــا الع ــة وأمينه ــة احلرك ــت راي ــاه اهلل حت ــاًدا يرض ــل جه ــز وج اهلل ع

ــجن. ــارج الس ــل وخ ــار داخ ــادة الكب الق
بلغوا كل حمبتنا لكل اإلخوة أينا استطعتم.  

اللهم يا واسع الرمحة واملغفرة.  
اللهم اعتقني وإخويت مجيًعا يف مسرة جهاد حركتنا العظيمة من النار.  

وأدخلنا بعظيم رمحتك اجلنة مع األخيار،  
وسخر لنا بفضلك الطيبني من خلقك،   

وارشح لنا صدورنا ملحبتك وحسن عبادتك،  
وامجعهم إىل عظيم حمبتك ورعايتك ومحايتك.  

كل عــام وأنتــم وأهلكــم بألــف خــر. وال تنســونا مــن دعائكــم يف ســجودكم   
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الثالثاء 2010/08/10

تقبل اهلل جهدكم يف مسرية جهاد حركتكم حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني
"تقبــل اهلل صاتكــم، تقبــل اهلل صيامكــم، تقبــل اهلل قيامكــم، تقبــل اهلل   

ــة  ــم حرك ــاد حركتك ــرة جه ــم يف مس ــل اهلل جهدك ــم، تقب ــل اهلل جهادك ــم، تقب دعاءك
اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني. وجعلــه يف ميــزان حســناتكم يــوم القيامــة. وإىل مزيــٍد 
مــن الطاعــة هلل واجلهــاد يف ســبيله ســبحانه وتعــاىل لتتحقــق أمنيتنــا يف طاعتنــا وحتريــر 

مقدســاتنا.
اإلخــوة األحبــاء، وكل باســمه وأرستــه وأحبتــه: كل عــام وأنتــم بخــر   
ــطني كل  ــب فلس ــا احلبي ــوع وطنن ــة اهلل يف رب ــى طاع ــإذن اهلل، وع ــًدا ب ــنلتقي غ وس

. فلســطني
اإلخــوة األحبــاء: أويص نفــي قبــل أن أويص أي أخ منكــم بمزيــد مــن   
ــى  ــاس ع ــني الن ــاهًدا ب ــا ش ــلوًكا ونموذًج ــاًدا وس ــًا وجه ــة وعم ــرب إىل اهلل طاع التق

إياننــا وجهادنــا.
ــورتكم  ــم ومش ــن نصيحتك ــم وال م ــن دعائك ــونا م ــاء: ال تنس ــوة األحب اإلخ  

ومنكــم". منــا  اهلل  تقبــل  ومســاعدتكم. 

بــأن يقبضنــا اهلل إليــه، ونحــن عــى العهــد لــه، بحســن عبادتــه وطاعتــه، وأن يــرىض عنــا 
ــا". ــا وبناتن ــا وأبنائن ــر يف أهلن ــا كل اخل وخُيلفن

األحد 2010/09/05

 أفوض أمري إىل اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل

اجلمعة 2010/10/01

"أتــربأ إىل اهلل عــز وجــل مــن ســوء تــرصف أي أخ، ومــن مل يــراِع حقــوق غــره   
مــن أبنــاء حركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني أمواًتــا وأحيــاء. أفــوض أمــري إىل اهلل، 

ــاهلل. ــوة إال ب ــول وال ق وال ح
ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   نث   
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک  

]37 ]إبراهيــم:  ڱمث 
  نث ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک     مث ]األعراف: 126[.
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 لن نخشى إال اهلل

 إنام األعامل بالنيات. واإليامن ترمجانه العمل
اخلميس 2010/11/04

اخلميس 2010/11/04

"نتيجــة كل الغــم الــذي نعيشــه عــى املســتوى العــريب، جيــب أن نرفــع رؤوســنا   

ــا ومســؤولياتنا. وجيــب أن  ــا وتكاليفن ــا جــادون جــًدا وجــًدا وجــًدا يف تــويل مهامن بأنن
نفخــر أكثــر بأننــا، وبــكل ثقــة وقــوة نجيــب عــى أي ســؤال بــكل دقــة وموضوعيــة، 

ــى إال اهلل.  ــن نخش ول
ــا  ــرة جهادن ــام مس ــات أم ــاة أن العقب ــذه احلي ــن ه ــم م ــا، أن نتعل ــب أيًض وجي  
كبــرة، وكبــرة جــًدا ومتعــددة األوجــه والســاحات واخللفيــات والثقافــات، وعلينــا أن 

ــدي". ــدر التح ــى ق ــون ع نك

ــام،  ــفافية، واألرق ــل، والش ــه العم ــان ترمجان ــات. واإلي ــال بالني ــا األع "إن  

ــا  ــا. ويكفين ــا بينهــم عــن مســرة عملن ــاس في ــه الن والتوثيــق، والصــدق الــذي يتداول
بعــد أن نــريض اهلل عــز وجــل أن يكــون القطــاع األوســع مــن أهــل الشــهداء واألرسى 

ــف. ــا للمل ــة إدارتن ــني بصوابي ــجون مقتنع ــى والس واجلرح
ــا يف  ــن طاقتن ــة ع ــباب خارج ــد ألس ــا نري ــل كل م ــا ال نعم ــا بأنن ــع إقرارن وم  
كثــر مــن األحيــان، إال أننــا نعتقــد وبعمــق بأننــا ســاهرون هلل عــزَّ وجــّل عــى إدارة هــذا 

ــّل. ــزَّ وج ــريض اهلل ع ــا ي ــف ب املل
ــم أال  ــن امله ــل، لك ــاء والرس ــى األنبي ــك ع ــزَّ ذل ــد ع ــر فق ــاء الب ــا إرض أم  
ــد  ــى الصعي ــو ع ــّل، ول ــزَّ وج ــب اهلل ع ــف أي يشء يغض ــذا املل ــا هل ــب يف إدارتن نرتك
النفــي واملعنــوي، والــذي كنــت أشــدد عليــه دائــًا بــأن ال نتعامــل باســتثناء أو حمابــاة 
مــع أحــد عــى حســاب أحــد آخــر، وبــني أيديكــم العــرات مــن الرســائل التــي كنــت 
ــهداء أو  ــب ومصلحــة عمــوم الش ــا يناس ــف إال ب ــع أي مل ــا م ــل فيه أرفــض أن أتعام

ــد". ــوين واح ــط إداري وقان ــا لضاب ــى وفًق األرسى أو اجلرح
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كل عام واإلسالم بخري، فلسطني بخري، اجلهاد بخري
" بمناســبة حلــول عيــد األضحــى املبــارك، يرفنــا أن نتقــدم مــن مجيــع اإلخــوة   
ــه، ســائلني  ــدة لــكل أخ وألفــراد أرست ــات التربيــك واملعاي بأســمى وأعــز وأصــدق آي
املــوىل عــز وجــل أن جيعــل أيامكــم مجيًعــا يف طاعتــه ورحــاب رمحتــه وحمبتــه، وأن يزيــد 
ــا طاعــة هلل عــز  ــر خلدمــة مــروع حركتن ــر وأكث ــة أكث مــن إرادتكــم وعزيمتكــم القوي

ــل. وج
كــا ونتمنــى أن تبلغــوا كل مــن يعرفنــا أو نعرفــه بالتهنئــة واملعايــدة والتربيــك.   
ال تنســونا مــن دعائكــم، فمنــه وبــه فضــل كبــر لنــا وعلينــا؛ ألنكــم يف أرض الربــاط. 
ــام  ــدًدا كل ع ــر. وجم ــاد بخ ــر، اجله ــطني بخ ــر، فلس ــام بخ ــام واإلس ــدًدا كل ع جم

ــر". ــا بخ ــم مجيًع وأنت
السبت 2010/11/13

أريد من كل واحد منكم النظر يف قلبه وعقله وتارخيه وإيامنه

ــأل اهلل  ــه. نس ــه وأمانت ــه وتارخي ــه وموقع ــمه وصفت ــواين األرسى: كل باس "إخ  

عــزَّ وجــّل أن تصلكــم هــذه الرســالة وأنتــم كــا كنتــم، وكــا ســتبقون مهجــة قلــوب 
احلركــة وفرســاهنا الصادقــني والقابضــني أكثــر مــن غركــم عى مجــرة اإليــان واملؤمتنني 
عــى مســرة جهــاد حركتنــا. ولكــي تفــي رســالتي هــذه بــا هــو مأمــول منهــا ســوف 

ــة! ــوع. الصفق ــب املوض ــارشة إىل صل ــرق مب أتط
ــه  ــه وجتربت أريــد مــن كل واحــد منكــم النظــر يف قلبــه وعقلــه وتارخيــه وإيان  
ــزَّ  ــام اهلل ع ــئولني أم ــون مس ــى نك ــا حت ــه ويل أيًض ــايل لنفس ــؤال الت ــن الس ــب ع ليجي

ــا: ــاء عليه ــمُّ البن ــة يت ــرب وثيق ــي يعت ــّل، ك وج
ــة  ــأن صفق ــاوض بش ــوع التف ــى موض ــة ع ــي املؤمتن ــاس ه ــة مح ــا أن حرك ب  
ــان  ــدة واإلي ــا يف العقي ــاس إلخوهت ــه مح ــذي تبنت ــدد ال ــو الع ــا ه ــؤايل: م األرسى: س
ــوا  ــاء حركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني ليكون ومســرة اجلهــاد واملقاومــة مــن أبن

ــدو؟ ــع الع ــه م ــاوض علي ــع التف ــام املزم ــم الع ــن الرق ضم
هــل مــن رقــم حمــدد؟ أو هــل هنالــك نســبة مــن العــدد العــام الــذي ســيتم   

رساحــه؟ إطــاق 
هل تعرفون هذا الرقم أو هذه النسبة؟  
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السبت 2010/11/13

 

 اهلل سبحانه وتعاىل هو احلق املطلق

نعم مروعنا كبري... وكبري جًدا
اخلميس 2011/01/06

األربعاء 2011/01/19

"اهلل ســبحانه وتعــاىل هــو احلــق املطلــق، وكلــا اســتطعنا متابعــة أمورنــا بدقــة   

نســتطيع عنــد اللــزوم أن نكــون قادريــن عــى رضب يدنــا بــكل قــوة أمــام مــن يســأل 
ســواء كانــت نيتــه ســليمة أو غــر ســليمة. وحتــى اإلخــوة اجليــدون، يف أحيــان كثــرة 
حتــت ضغــط احلــدث يصيبهــم اإلربــاك، ويلجــأون إىل الســؤال فقــط _وهــم يعرفــون 

ــة_ مــن أجــل قيامهــم بواجــب الســؤال". مســبًقا اإلجاب

"نعــم مروعنــا كبــر وكبــر جــًدا كحركــة اجلهــاد اإلســامي. نعــم مروعنا   

ــنا  ــع أنفس ــّدي م ــث التح ــامي. وحي ــاد اإلس ــة اجله ــًدا كحرك ــب ج ــب وصع صع
ومــع غرنــا نكــون. مســؤوليتنا أن نكــون مــع أرسة الشــهيد، واألســر واجلريــح أينــا 
وجــدوا. وهنــا أريــد فقــط أن أذكركــم وأذكــر نفــي بنــص اآليــة القرآنيــة وبالســرة 
النبويــة الريفــة وحيــاة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحيــاة الصحابــة رضــوان اهلل عليــه، وقــد ورد 

ــف: ــث الري ــم واحلدي ــرآن الكري يف الق
نث ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    
ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

]9-8 ]النســاء:  ڍمث  ڇ   ڇ   ڇ  
ڌ      ڍ   ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  نثڃ   
]22 ]النــور:  گمث  گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ  

ــك: "ال  ــن مال ــس ب ــن أن ــلم، ع ــح مس ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يف صحي ــول رس ويف ق  
لنفســه"". حيــب  مــا  ألخيــه  حيــب  حتــى  أحدكــم  يؤمــن 

ليـس مـن احلكمة، وال مـن املنطق، وال مـن الصـدق، وال من األمانـة، وال من   
املسـؤولية، أن ال يكـون رقم مـن حركة محاس حمدد وواضح، أو نسـبة حمـددة وواضحة.

بالتأكيــد ال نريــد مــن أي أحــد منكــم أن يقــول ســمعت مــن أحــد اإلخــوة يف   
ــبة. ــذه النس ــم، أو ه ــذا الرق ــاس ه ــة مح حرك

نريـد كاًمـا مسـئواًل من شـخصية مسـئولة من حركة محـاس تتحمل مسـؤولية   
عنـه".  تتغـاىض  أو  لـه  تتنكـر  أو  تنكـره  وال  محـاس.  حركـة  قيـادة  أمـام  كامهـا 
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للقلق واخلوف حدود

األربعاء 2011/01/24

ــم معاناهتــم، ونقــّدر  ــة، نســتميح العــذر لإلخــوة يف الســجون عــى عظي "بداي  

ــا أن  ــّدر ألي من ــو ق ــل. ول ــاء، وأم ــام، ورج ــا، آالم، وأح ــرون هب ــي يم ــروف الت الظ
يكــون يف موقفهــم أو موقعهــم، ربــا لــكان هنــاك الكثــر ممــا يطرحــه أو يشــتكيه ياثــل 

ــكوانا. ــا وش طرحن
ولكن: هل يعلم اإلخوة يف السجون، كيف نعيش؟  

مــرت علينــا أيــام كنــا نحلــم فيهــا بالتواصــل فيــا بيننــا وذلــك بســبب الضغــط   
األمنــي الصهيــوين )بشــكل أســايس(، ناهيــك عــن األوضــاع العامــة التــي قاربــت إن 
شــاء اهلل عــى هنايتهــا بشــكل عــام مــع تقديرنــا أن مــن يســتهدف هــذه البيئــة املقاومــة 

ــض. ــط والتحري ــواع الضغ ــة كل أن ــتمر يف ممارس ــوف يس ــا س ــبب مقاومته بس
ــا أن يدركــوا حجــم املخاطــر والضغوطــات التــي  عــى اإلخــوة األرسى مجيًع  

تقــع عــى اإلخــوة.

"إنــه إنجــاز ربــاين بــكل مــا يف الكلمــة مــن معنــى؛ ألن اهلل عــز وجــل أكرمنــا   

بنفــر قليــل عقــد صفقــة مــع اهلل تعــاىل ثــم مــع اجلهــاد اإلســامي، وهــم ال ينامــون مــن 
، فيهــا الكثــر مــن التدخــات،  أجــل احلفــاظ عــى املكتســبات الكبــرة، والتــي نصــدُّ
وحتــى اللحظــة، وبرمحــة مــن اهلل عــز وجــل وعونــه اســتطعنا، وبدعــم مطلــق مــن األخ 

ــة. ــاب حســن الني ــو كان مــن ب ــى ول ــدي أي تدخــل حت األمــني أن نكــفَّ أي
ــط  ــال فق ــنة_، املج ــا احلس ــكان للنواي ــتقيم _وال م ــط مس ــد خ يف اإلدارة يوج  
مفتــوح للعمــل احلســن، واإلنجــاز احلســن، والقــول احلســن، واجلهــد احلســن.
ــاء اهلل  ــارب _إن ش ــن نح ــًدا، ونح ــًدا ج ــًدا ج ــة ج ــة صعب ــا املالي إن إمكانياتن  
ــة  ــل احلرك ــل، ومح ــا ثقي ــر؛ ألن محلن ــن أو أكث ــا أمك ــني م ــهر لتأم ــني_ يف كل ش صادق

ــر. ــل بكث أثق
ــكان  ــة يف اإلدارة: ال م ــدة ذهبي ــى قاع ــة ع ــراتيجيتنا مبني ــت إس ــا كان ــن هن م  
ــاظ  ــد احلف ــا نري ــا، إال أنن ــية أحياًن ــا قاس ــت قراراتن ــتثناءات، وإذا كان ــن اس ــث ع للبح
ــع  ــيكون وض ــف س ــن كي ــا ال نضم ــتمرارية؛ ألنن ــبات واالس ــة واملكتس ــى املؤسس ع
حقــوق الشــهداء واألرسى وأرسهــم فيــا لــو تعثــرت ال ســمح اهلل مهجــة القــدس يف 

إنجازاهتــا".

 اإلدارة خط مستقيم، وال مكان للنوايا احلسنة
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األحد 2011/05/29

نعـم هـم كأرسى قيـد األرس واالعتقـال، ولن يسـتطيع أحـد التقليل مـن املعاناة   
التـي يعيشـوهنا، ولكـن يف النهايـة هناك حـدود للقلـق واخلـوف واالنتقال مـن مدينة إىل 

مدينـة ومـن بلـد إىل بلـد ومـن سـكن إىل سـكن.
وهنـاك حـدود لتحمـل املسـؤولية، فهـم عندمـا يتسـع مـدار اهتامهـم الفعـي   
وامليـداين، يعيشـون أيًضـا هـذا اهلم. ولكـن من يعيش هـّم احلركـة يف الداخـل واخلارج، 
األمنيـة  األعاصـر  هـذه  ظـل  يف  ومحايتهـا  حاجاهتـا،  مـن  األدنـى  احلـد  تأمـني  وهـّم 

وهنـاره؟! يومـه  يكـون  فكيـف  والسياسـية، 
هــل يعــرف اإلخــوة، واهلل عــى مــا أقــول شــهيد، أن البعــض منــا ال يــرى أهلــه   

وأوالده أشــهًرا وهــم ليســوا بعيديــن عنــه إال مســافة ســاعة فقــط؟!
نعــم إخواننــا األرسى بعيــدون عــن أهلهــم بحكــم األرس، ولكــن البعــض منــا   

ــم". ــة هل ــم محاي ــرب منه ــار أن ال يق ــه اخت ــم؛ ألن ــد عنه بعي

 لكل إنسان قدرة عى التحمل

االثنني 2011/06/06

"ال يوجـد أي موضـوع غـر قابل للحـوار والنقاش اهلادف واهلـادئ، ولكن عى   

مـن يطـرح أي فكـرة أن ينظـر إىل جممـل الصـور يف الوضـع الفلسـطيني العام )السـيايس 
والوطنـي( واملشـهد احلركـي والتحديات التـي نواجهها يف املسـتويات املختلفـة، وأيًضا، 
اإلمكانيـات املتاحـة. وعى اإلخـوة يف املواقـع االعتباريـة والتارخيية والقياديـة أن يقوموا 
بدورهـم الفاعـل من أجـل وضع األمور يف سـياق احلل، ليس يف سـياق وضـع وأحداث 

جديدة. مشـكلة 
لـكل إنسـان قـدرة عـى التحمل، ومسـؤولية يقـف عندها أمـام املوىل عـزَّ وجّل   
قبـل احلركـة، وأي حركـة أو تنظيـم أو حـزب ال يمكـن التعامـل معـه إال بلغـة املصلحة 

العامـة واللغـة اجلامعـة".

ال نخشى من أي مرتبص
" مهجـة القـدس تعتمـد الشـهيد الذي استشـهد وهـو يف اجلهـاد ما دام شـهيًدا،   

الشـهيد. اعتـاد  السـتمرار  ضوابـط  وهنـاك 
مهجـة القـدس تعتمـد األسـر الـذي أرس وهـو يف اجلهاد مـا دام أسـًرا، وهناك   
ضوابـط السـتمرار اعتـاد األسـر، وبعـد  اإلفـراج عنـه، يتحمـل التنظيـم املسـؤولية.
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 ال نجد موضًعا ذكر فيه اإليامن إال واقرتن بالعمل
"عـى أعتـاب شـهر اهلل، شـهر اجلهـاد، شـهر رمضـان الكريـم؛ نتقـدم مـن كل   

اإلخـوة املجاهديـن بأعطـر وأطيـب التهاين سـائلني املـوىل عزَّ وجـّل أن جيعـل رمضاننا 
ورمضانكـم فيـه كل الرمحـة واخلر والعتـق من النار لنـا ولكم وجلميع أرسكـم الكريمة.
نحـن وأنتـم وبالرغـم مـن كل الصعوبـات والعوائـق املختلفـة نحـاول معكـم   

صعيـد. كل  عـى  املمكـن  القليـل  ننجـز  لكـي  بالصخـر  نحفـر  أن  وبكـم 
وهذا رمضان، شهر اهلل يطّل علينا، وحيفزنا ملزيد من األجر والثواب.

ويف القرآن الكريم، ويف آياته املباركة، ومع كل حروفه الطاهرة من أول آية نزلت   
إىل آخر آية ال نجد موضًعا ُذكر فيه اإليان إال واقرن بالعمل: "الذين آمنوا وعملوا".

ــن  ــهر الرمح ــهر اهلل، ش ــاب ش ــى أعت ــّل، وع ــزَّ وج ــا إىل اهلل ع ــك، وتقرًب لذل  
ــوا كل اجلهــد املمكــن كــي  ــار نتطلــع إليكــم آملــني أن تبذل ــق مــن الن واملغفــرة والعت
نســتقبل شــهر رمضــان وقــد اســتطعنا أن نضفــي عــى إخوتنــا القليــل.. القليــل مــن 
ــر  ــزة وفخ ــكل ع ــاء اهلل، وب ــم إن ش ــطني، ولك ــام يف فلس ــل واالهت ــة والتواص الرمح

ــوب. ــان يف القل ــاوة اإلي ــم ح ــم وطع ــر العظي األج
لذلــك، عليكــم املبــارشة إىل االســتعداد امليــداين والعمــاين واإلداري واملــايل   
ــطني". ــا يف فلس ــل ألهلن ــل القلي ــم القلي ــا لتقدي ــن اهلل بن ــن ظ ــد حس ــون عن ــي نك لك

األربعاء 2011/06/15

مهجـة القـدس تعتمـد اجلريـح الـذي جـرح وهـو يف اجلهـاد حتى يتم شـفاؤه،   
اعتـاده. باسـتمرار  تتعلـق  و  العجـز،  بنسـبة  تتعلـق  ضوابـط  وهنـاك 

هــذه هــي مهجــة القــدس. لذلــك، ال نخشــى مــن أي مربــص، ولــن نضعف   
ــتغل". ــن يس ــام م ــاون أم أو نته

السبت 2011/06/25

 اللهم ال حول وال قوة إال بك
ــة  ــؤولية، وقل ــام واملس ــة االهت ــم وقل ــجى والظل ــزن والش ــأمل واحل ــا ل "جتنًب  

ــذه  ــتحروا ه ــاء أن تس ــض الرج ــل البع ــن قب ــه م ــرض ل ــذي نتع ــخ ال ــة اهلل.. ال خماف
ــا: ــاء دوًم ــذا الدع ــة وه اآلي

نث ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  مث  
 ]غافر: 44[
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الثالثاء 2011/06/28

  نث  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹمث  ]األنبياء: 83[
عندمـا خـرج رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل الطائف ماشـًيا عـى قدميه الريفتـني  بعد عدم   

إىل ظـل شـجرة: لـه، وصـل  أهـل مكـة  اسـتجابة 
صى ركعتني وقال عليه الصاة والسام:  

اللهم إليك أشكو ضعف قويت، وقلة حيلتي، وهواين عى الناس.  
يا أرحم الرامحني.  

إىل من تكلني؟! إىل عدو يتجهمني؟! أو إىل قريب ملكته أمري؟!  
إن مل يكن بك غضب عيَّ فا أبايل. غر أن عافيتك أوسع يل.  

أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له الساوات واألرض،  
وأرشقت له الظلات.  

وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة.  
أن حتل عيَّ غضبك، أو تنزل عيًّ سخطك.  

لك العتبى حتى ترىض، وال حول وال قوة إالَّ بك.  
انتهى دعاء سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.  

اللهم ال حول وال قوة إال بك.   
اللهم ال حول وال قوة إال بك.  
اللهم ال حول وال قوة إال بك.  

ونستذكر قول اإلمام الشافعي ريض اهلل عنه يف أبيات شعره حينا قال:  
نعيب زماننـا والعيـب فينـا                وما لزماننا عيـب سوانـا  

ولو نطق الزمان لنا هجانا". وهنجو ذا الزمان بغر ذنب    

 الرصاخ من الوجع أبسط تعابري األمل
"ربا من املناسب أن نتذاكر سوًيا بعًضا من مهنا ومهومنا، وقد يكون من األنسب   

أن نذهب بقلوبنا وأرواحنا إىل اهلل عز وجل، واىل نبيه الكريم عليه الصاة والسام.
نثۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې    
ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبمث.
]آل عمران: 173-171[



الفصل
الثالث

كلمات مضيئة في 
مسيرة العطاء والمقاومة

سليم حمادة
53مسيرة عطاء بال حدود

وإذا دامهتنـا اهلمـوم واملحن، نسـتذكر أهـوال ما امتحـن به الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص والكثر   
عليهـم. اهلل  رضـوان  أصحابـه  مـن 

ومــن أجــل أن تــربد قلوبنــا، وتــزداد عزيمتنــا نتذكــر أيًضــا، أن ثــواب مــن آمــن   
بــاهلل عــز وجــل وعمــل بــا آمــن بــه اآلن، ويف هــذه األزمنــة، أعظــم وأكــرب وأكــرم عنــد 
ــد  ــه عن ــن ب ــا آم ــل ب ــل وعم ــز وج ــاهلل ع ــن ب ــن آم ــواب م ــن ث ــاىل م ــبحانه وتع اهلل س
نــزول الوحــي وبــني يــدي رســول اهلل؛ ألن مــن ســمع الوحــي عــى لســان ســيدنا حممــد 
ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يف صحبــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كان لــه وبــني يديــه القــوة الدافعــة العظيمــة واملبــارشة 
ــر إىل  ــه ملسو هيلع هللا ىلص، ونفتق ــر صحبت ــا نفتق ــي ملسو هيلع هللا ىلص، ك ــوت النب ــر إىل ص ــن نفتق ــة، ونح واحلي

ــة. ــن باجلن ــة املبري الصحاب
ويف ظــل تاطــم أمــواج املحــن واألزمــات عــى كل صعيــد، قــد يكــون الرصاخ   

ــر األمل. ــط تعاب ــع أبس ــن الوج م
يف عــرص النبــوة، وبــني يــدي الوحــي كان هنــاك أيًضــا، مــن يعمــل بصمــت،   

واالمتيــازات. واملناصــب  املواقــع  عــن  وبعيــًدا 
ويف عرصنا احلايل أيًضا منهم، ويف العصور القادمة سيكون فيه منهم أيًضا.  

وربـا تسـلل إلينـا أو علينـا استسـهال جهـد املجتهـد، وربـا غـاب عنـا لكثـرة   
املتاعـب وقلـة العاملـني، إرهاقهم وتعبهم وحـق أهليهم عليهـم. ولكـن، إن كان لنا عذر 
عنـد اهلل، فإننـا رشكاء يف املغـرم وقـد رضينـا بـه، ونسـأله سـبحانه وتعـاىل أن يبعدنا ومن 

نحـب عـن أي مغنـم.
ــّل  ــزَّ وج ــام اهلل ع ــول أم ــم الق ــي أصدقك ــواهد، ولكن ــل يف ش ــد أن أطي ال أري  
أننــا مررنــا بظــروف ونحــن لســنا حتــت االحتــال، ونحــن نعيــش بــني النــاس، ولعــدة 
ســنوات، وهنــا أحتــدث عــن نفــي، وليــس عــن غــري، وأســأل اهلل ســبحانه وتعــاىل 
أن يســاحمني عــى قــول ذلــك، ولــوال حــريص وأمــي وحمبتــي وتقديــري لكــم مل أذكــره، 
واهلل الــذي ال إلــه غــره ولســنوات عــدة وعندمــا كان أوالدي ال يبعــدون عنــي مســافة 
نصــف ســاعة بالســيارة مــع زوجتــي وأمــي وأهــي، كنــت حمروًمــا _ألســباب أمنيــة_  
مــن النظــر إىل وجوههــم وال أشــاهدهم إال بعــد ســتة أشــهر أو ســبعة أشــهر ال تزيــد عن 
ســاعة وربــا كانــت دقائــق معــدودة. ال أذكــر هــذا األمــر كــي أظهــر أي منــة عــى اهلل 
ســبحانه وتعــاىل أو  عــى أحــد مــن خلقــه، ولكنــي أذكــره تطييًبــا لــروح ونفــس وخاطــر 

ــه. ــت كاهل ــاب، وأثقل ــه الصع أخ أوجعت
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االثنني 2011/09/12

 ال تتوقف املسألة عند دفع مبلغ ألرسة قدمت شهيًدا
"نشكر جهود كل قيادات وكوادر وأعضاء احلركة الذين يسامهون يف رعاية أي   

فرد من أي أرسة ألي شهيد أو أسر أو جريح أو أحد أبناء احلركة. املسألة ال تتوقف عند 
دفع مبلغ ألرسة قدمت شهيًدا، فهذا أقل الواجب جتاه قدسية ما قدم األخ الشهيد. املسألة 
هلا أبعاد خمتلفة جًدا، وال تتعلق هبذه األرسة أو تلك، املسألة تتعلق بمراعاة الضوابط التي 

نطمئن فيها إىل العدل والرمحة، ونمتلك بالتايل العزم واملقدرة والقدرة عى ذلك.
هـل حيتـاج تقديـم مبلغ إىل كثـر من التعقيـد وكثر مـن الضوابـط؟ ومنذ متى؟   
فأقـول نعـم عندمـا تعمـل كمؤسسـة، حتتـاج إىل أكثـر من هـذا التعقيـد، وعندمـا تعمل 
كمؤسسـة من واجبـك الرعي والتنظيمي أن تطـرح جمموعة تسـاؤالت؛ ألن أي إجراء 
سـيصبح عرًفـا، وأي عـرف هو مرشـح ليصبـح قانوًنـا، وأي قانـون إذا مل متتلـك أدوات 

تنفيـذه ال معنـى لـه بـل يصبـح عبًئـا ثقيـًا عليك.
السـؤال األول: هـل مـن العـدل أن نقدم هـذه اخلدمـة أو املسـاعدة أو اهلبة هلذه   
األرسة أم مـن الواجـب تقديـم هـذه اخلدمـة أو هـذه املسـاعدة أو هـذه اهلبـة لـكل مـن 

نفسـها؟ الظـروف  تعيـش  التـي  مـن األرس  يسـتحقها 
بعـد معاناة اسـتمرت مخـس سـنوات حول موضـوع العـرف والقانون، اسـتقر   
األمـر، ومنـذ العـام 2009 عـى عـدم معاجلـة أي مسـألة ختـصُّ أرسة أي شـهيد، أو أي 
أسـر، أو أي جريـح، مـا مل نسـتطيع معاجلة احلـاالت كلها، التـي هلا نفس الظـروف التي 

تنطبـق عـى هـذه األرسة.
السؤال الثاين: هل يمكننا وضع عرف وحتويله إىل قانون؟  

طبًعا يمكننا ذلك، ولكن جيب أن نضمن إمكانية تطبيق هذا القانون".  
الثالثاء 2011/12/20

وكـا يقول الرسـول حممد ملسو هيلع هللا ىلص كـا ورد يف الصحيحـني: "األرواح جنـود جمندة،   
اختلـف". منهـا  تناكـر  ومـا  ائتلـف  منهـا  تعـارف  فـا 

أريـد مـن هـذه الرسـالة معكـم أن نفتح باًبـا للتناصـح ملا فيـه اخلر ملـا تقومون   
بـه، ونقـوم بـه مـع إخواننـا مـن جهـاد يف سـبيل اهلل، وللتذكـر بـأن مـا قمتـم بـه معهم 
عظيـم وكبـر جـًدا وقـد يعجـز عنـه الكثـرون. ومـن عظيـم عبـادة اهلل عـز وجـل، أن 
نسـاعد بعضنـا بعًضا يف تيسـر هـذه العبادة وهـذا اجلهـاد، وأن نضع األمـور بنصاهبا يف 

موضعهـا. فلـكل داء أو علـة دواء". 
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األخ األمني العام شخصًيا، وقيادة احلركة أوجدت مؤسسة اسمها )مهجة القدس(
"مهجـة القـدس، املؤسسـة الوحيـدة يف احلركـة التـي تـمَّ تكليفهـا برعايـة كل   

شـؤون الشـهداء واألرسى واجلرحـى، ويف كل سـاحة جيـب مسـاعدهتا للقيـام بواجبها 
_وهـو أقـل واجبهـا_ عـى األقـل بدراسـة أي فكـرة دراسـة موضوعيـة وإجيـاد أفضل 

للتنفيـذ. وأرسعهـا  الطـرق 
مهجة  اسمها  مؤسسة  أوجدت  احلركة  وقيادة  شخصًيا،  العام  األمني  األخ   
القدس، وهذه املؤسسة بفضل اهلل أواًل وأخًرا، ونتيجة جهد وعمل وتعب العاملني فيها 

ميدانًيا أثمرت خال مخس سنوات الكثر الكثر.
دعونــا نســاعد يف حــّل كل مــا يواجهنــا بطريقــة نســتطيع فيهــا ضــان إمكانيــة   

توفــر رشوط تطبيقهــا يف املســتقبل ملثــل مــا واجهنــا مــن مســائل".
الثالثاء 2011/12/20

نحن من عامة املسلمني الذي ينصحون هلل عز وجل 

الثالثاء 2012/01/03

"مـن واجبنـا التذكر. قال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "الديـن النصيحة، قلنا ملن يا رسـول   

اهلل، قـال هلل، ولرسـوله، وألئمـة املسـلمني وعامتهـم". ونحن نرجـو أن يعتربنـا اإلخوة 
مـن عامـة املسـلمني الـذي ينصحـون هلل عز وجـل، ونرجـو مـن اهلل أن تتنـزل نصيحتنا 
عليهـم بـرًدا وسـاًما وتلقى القلـب الدافئ والسـكينة ويكفينـا الدعاء يف ظهـر الغيب.
أواًل  القـدس مـن إجيابيـات، فهـذا مـن فضـل اهلل  وإذا كان ملؤسسـة مهجـة   
وأخـًرا، وال بركـة وجهـد ألحـد منـا يف ذلـك إال بمقـدار مـا يقـدم الدعـم األخـوي 
والنفـي والروحـي واملعنـوي هلم، حتى يسـتطيعوا العطـاء هلل أكثر، ونحن سـيكتب لنا 
بعـض األجـر عنـد اهلل، فتلـك االجيابيات سـوف تزيـد وتتجـذر عندما حيصنّهـا اجلميع 

اجلميـع". وحيرسـها 

جيب أن نساعد أنفسنا بالتخفيف كل منا عن اآلخر 
"ليـس املقصـود مـن التطـرق إىل املفاهيـم الدفـاع عـن رأي، أو إدانـة رأي آخـر،   

بقـدر مـا هـو حتديـد املفاهيـم التـي جيـب االلتـزام بتطبيقها وفـق ما نعتقـد أنه يـريض اهلل 
عـزَّ وجـّل ومـا فيه مصلحة مسـرة جهادنـا الطويلة والشـاقة. ونشـهد اليـوم أن أصحاب 
الديـن والقـرآن واآليـة مـن أبنـاء شـعبنا قـد تعبـوا، ويريدون ربـا التخـي عن اآليـة، أو 
ربـا يظهـر للبعـض منـا ذلك سـواًء عن خطـأ أو عن صـواب، وبـا أننا أصحاب مشـوار 
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األربعاء 2012/01/04

الوقت ليس يف صاحلنا 
"الصحيـح يف اإلدارات التنظيميـة هـو ضان اسـتمرار آليات العمـل بمعزل عن   

الظـروف الطارئـة يف حدودهـا الدنيا عـى األقل، حتى نضمن اسـتمرار اإلنتـاج والعمل، 
وحتـى نغتنـم الوقـت الـذي ال يرحـم أحـًدا عـى وجـه األرض، ال مؤمنًـا وال كافـًرا.

إًذا، الــدرس األول لنــا مجيًعــا، وليــس لكــم فقــط هــو االلتــزام بالوقــت )اغتنــم   
ــُة امْلُْؤِمِن  ْكَمــُة َضالَّ مخًســا قبــل مخــس( كــا قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وأيًضــا يف قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: "احْلِ

ــذي[ ــع الرتم ــا". ]جام ــقُّ هِبَ ــَو َأَح ــا َفُه ــُث َوَجَدَه َفَحْي
ومــن احلكمــة، االلتــزام بــرأس القواعــد الفقهيــة "املعــروف عرًفــا كاملــروط   
رشًطــا" أن نحتــاط يف الوقــت لــكل يشء، وجيــب أن يكــون واضًحــا أمامنــا، أن الوقــت 

ــرسع". ــدون ت ــاز ب ــرسع يف اإلنج ــى ن ــا حت ــس يف صاحلن لي
السبت 2012/01/07

من يأيت بعدي له القرار
"أرجــو أن تســاعدوين عــى أن ال يكــون يف أي ملــف مــن ملفــايت يف اخلــارج ويف   

الداخــل مــن يتجــاوز املتفــق عليــه مــا دمــت عــى وجــه األرض. بعــد مــويت، مــن يــأيت 
ــرار. ــه الق ــدي ل بع

طويـل، ونتشـارك مجيًعـا يف اهلـم، جيب أن نسـاعد أنفسـنا بالتخفيـف كل منا عـن اآلخر، 
وليـس زيـادة مهـه وتعبه.

وأي سـؤال يطـرح ال نجيـب عنـه لغوًيـا أو مصطلحًيا، بقـدر ما نريد أن تشـكّل   
املفهـوم. هـذا  تطبيـق  عـى  لاتفـاق  ارتـكاز  قاعـدة  اإلجابـة 

لكل  معلوًما  الوحي  وكذلك  للجميع،  معلومة  أهنا  اهلل  كتاب  يف  اآلية  أمهية  إن   
الناس، فا يوجد آية رسية، أو وحي رسي، وال يوجد قسم من الناس يعرف هذا اجلزء من 

اآلية الرسي، وال يعرفه غره.
ــه  ــد أن لدي ــي أح ــع وال يّدع ــاول اجلمي ــروف ويف متن ــاس مع ــني الن ــي ب الوح  
وحيــه اخلــاص، أو آياتــه اخلاصــة، بمعنــى آخــر واســتفادة مــن هــذا القيــاس جيــب أن 
نعــرف مجيعنــا ونلتــزم مجيعنــا بتحديــد هــذا املفهــوم بصــوره العامــة عــى األقــل حتــى 

ــق ذلــك".  نتشــارك يف تطبي
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االثنني 2012/01/10

أرجــو أن تعــذروين، ولتضعــوا ذلــك يف مزيــد حســناتكم يــوم القيامــة، وزيــادة   
ــن  ــة: إن كل م ــرة وهام ــة خط ــاك ماحظ ــا. هن ــة واحراًم ــًة ورهب ــاس حمب ــني الن يف أع
يعمــل يف امللــف املــايل يدفــع ثمنًــا باهًظــا، وباهًظــا جــًدا يف كل حياتــه. فهــو حمــط نظــر 
النــاس بحــق أو بغــر حــق. وتأكــدوا إخــويت الكــرام، أنكــم ســوف تســمعون كاًمــا قــد 
ال يرحيكــم مــن بعــض اجلهلــة أو املتملقــني، أو ســيئي النوايــا، أو الغيوريــن أو احلقودين، 

ــدي النــاس". ــن يتطلعــون إىل مــا يف أي أو الذي

ال وجود هلذه الدنيا مكان فيام بيننا 
 

"نحــن كفريــق عمــل ال يوجــد مــا جيمعنــا إال حــب وطاعــة اهلل عــزَّ وجــّل، وال   

وجــود هلــذه الدنيــا مــكان فيــا بيننــا. أحتــدث هنــا عــن نفــي أمــام اهلل عــزَّ وجــّل، وهــو 
شــاهدي يــوم القيامــة. وعندمــا أحتــدث بقســوة عــى أنفســنا، أحتــدث كمؤسســة وهنــج 
وممارســة وليــس عــن شــخص بعينــه هنــا أو هنــاك. وإن بــدت بعــض الكلــات ختــصُّ 

ــا، فهــي يف ســياق احلديــث العــام. ــا معينً موضوًع
املهـم: ال أريـد ألي أحـد منكـم إطاًقـا أن يعتقد، ولـو لربهة واحـدة أنني كنت   
سـابًقا، أو حالًيـا، أو مسـتقبًا قـد نويـت أو تعمـدت أو قصـدت ال سـمح اهلل اللمـزَّ عى 

أحـٍد بعينـه".
االثنني 2012/01/16

ما هلل فهو هلل وما لقيرص فهو لقيرص 
 

"مــا يعنينــي هــو مــا أنــا مســئول عنــه ليــس عنــد اجلهــاد اإلســامي وال قياداهتا،    

بــل أبعــد مــن ذلــك بكثــر وكثــر جــًدا، وطبًعــا هــذا ال يمكــن أن يــيء إىل أي أخ مهــا 
كان موقعــه أو مركــزه ولســت يف صــدد أن أؤيــد هنــا، أو أعــارض هنــاك، فــا هلل فهــو هلل 
ومــا لقيــرص فهــو لقيــرص، وأنــا طبًعــا لــن أكــون لربهــة واحــدة مــع قيــرص حتــى ولــو 

كان إمــام األمــة وخليفــة املســلمني".
الثالثاء 2012/01/17

هامات الرجال الدعاة، موطن ثقة الناس وحبهم وقدوهتم
 

"اإلخـوة الدعـاة: مـن واقع عمـل الدعـاة الذي عشـناه ونتمنـاه سـوًيا، أريد أن   

أطـرق هـذا البـاب معكم أشـارككم يف محـل هذا اللـواء الكبر الذي اسـتخلفنا به سـيدنا 
حممـد ملسو هيلع هللا ىلص وأئمـة العلـم والدعـوة عـى مـرِّ السـنني.



الفصل
الثالث

كلمات مضيئة في 
مسيرة العطاء والمقاومة

سليم حمادة
مسيرة عطاء بال حدود 58

واسـمحوا يل أن أتذاكـر معكـم يف مفهوم ومصطلـح وروح عمل الدعـاة تذكًرا   
املسـؤولية. تذكـًرا إلخـويت ممـن أشـاركهم ويشـاركونني هـذه  ثـم  أواًل ومـن  لنفـي 

العمل الدعوي يذكرنا فوًرا بـ:  
1 - كتاب اهلل عز وجل، قراءًة، حفًظا، رشًحا وتفسًرا وتاوة.  

2 - املسـجد، الصـاة، اجلاعـة، اخلطبـة، اإلمامـة، دروس العلـم يف املسـجد،   
جلسـات التناظـر االتعليميـة أو حتـى الرفيهية الطيبة يف علـم احلديث، ويف علـم التاوة، 
ويف علـم التفسـر، واملسـجد هـو خليـة النحـل الدائـم ليـل هنـار للرتيـب ألي فعالية أو 
نشـاط.. مكتبـة املسـجد، خطيـب املسـجد، مـؤذن املسـجد، خـادم املسـجد ممـن تبقـى 

أسـاؤهم حـارضة يف القلـوب والعقـول عـى مـر السـنني.
3 - السرة النبوية الريفة، ومتون الفقهاء، وأعام ومشايخ الفقه اإلسامي.  

4 - صحبــة الصــاة، صحبــة صــاة الصبــح والعشــاء والراويــح وقيــام الليــل   
وزيــارات اإلخــوة يف البيــوت.

والفتوحـات  املجاهديـن  سـرة  و  اجلهـاد،  وفقـه  واملغـازي،  السـر  فقـه   -  5  
. مية سـا إل ا

ــام  ــة اإلخــوة، وصي 6 - دعــوات اإلفطــار يف رمضــان يف املســجد، أو يف ضياف  
الســنوية. أو  الشــهرية  أو  األســبوعية  النوافــل 

7 - السـعي الشـاق واملمتـع للذهـاب مـن مدينـة إىل مدينـة لتلقي العلـم عى يد   
والفقـه. والتفسـر  القـرآن  علـوم  يف  األفاضـل  املشـايخ 

8 - هامــات الرجــال الدعــاة، موطــن ثقــة النــاس وحبهــم وقدوهتــم، وحمــط   
واألمــل. الرجــاء  يف  أنظارهــم 

9 - إذا كنـت تسـأل عن علم، فتبدأ يف املسـجد، وإذا كنت تسـأل عـن جهاد تبدأ   
يف املسـجد، وإذا كنـت تسـأل عـن خطبـة أو زواج تبـدأ يف املسـجد، وإذا كنت تسـأل عن 

مشـورة تبـدأ يف املسـجد، تسـأل اإلخـوة واألحبـة.
10 - كان الـردد إىل املسـجد مكرمـة، وعامـة عـزة بـني أهـل احلـي، يلهـث   

واالبـن. والزوجـة  واألخـت  األخ  واجلـار،  واألم  األب  لـك  بالدعـاء 
11  - عــار املســاجد الوجهــاء والعلــاء والقــادة واملشــايخ مــع عمــوم النــاس   

الكــرام.
12 - عندمـا كان بعض اإلخوة حيفظون كتاب اهلل وحيسـنون تاوته، كان عرًسـا   
لـكل املسـجد وكل احلـي، يتسـابق كل املصلـني إىل احلافـظ واملحفـظ بالتهنئـة، ويتلقـى 
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األهـل التهـاين ويوزعون احللويـات، ويف بعض األحيـان يقيمون حفل تكريـم، أو مولًدا 
باملناسـبة. رشيًفا  نبوًيـا 

ــة مــا كانــت لتغيــب عــن  يف احلقيقــة كل هــذه التوصيفــات اللطيفــة والروحي  
بــال الداعيــة، ولكنهــا أثقلــت الســؤال علينــا يف تناولنــا لأمــر يف كل مــكان، يف الداخــل 
واخلــارج ويف الســجون أيًضــا، ونحــن مــا زلنــا نقــف عــى بدايــة الطريــق نحــو حتريــر 

ــاتنا. ــا ومقدس أرضن
ربا عند بعض اآلخرين، الوقت يف هناية الطريق.  
وربا عند البعض اآلخر، عند بداية هناية الطريق.  

ولكنـه طريـق طويـل وشـاق، درب ذات العرسة، نحـو األمل والرجـاء والدعاء   
لنقـوى. منـه  وعزيمـة  منـه  بقـوة  وتعـاىل  سـبحانه  املـوىل  يمدنـا  بـأن 

أقــول هــذا كلــه عندمــا تيقنــت مــن معلومــة، تابعتهــا بعزيمــة وقــوة. وجــدت   
يف كشــف الدعــاة رجــااًل يرفــون بعلمهــم وصدقهــم ومهتهــم، ولكنهــم غابــوا عــن 
املســجد، غابــوا عــن دور الداعيــة واإلمامــة واخلطابــة، والســبب ليــس ضعًفــا يف العلــم، 
ــم  ــغلون يومه ــم يش ــل ألهن ــب، ب ــن أداء الواج ــًا ع ــاء، وال تكاس ــًحا يف العط وال ش
ــكري  ــل العس ــيايس، أو العم ــل الس ــري أو العم ــي أو اخل ــل التنظيم ــم بالعم وهناره
الدعــوة واخلطابــة واإلمامــة  أو.... ملــن تركــون ســاحة اجلهــاد األوىل، ســاحة 
والــدروس واحتضــان اإلخــوة وترشــيدهم؟ ملــاذا هتجــرون تعليــم كتــاب اهلل، وحتفيــظ 

ــه؟ ــر وأعام ــب التفس ــور كت ــرب غ ــه، وس آيات
طبًعا، وطبًعا كل الدعاء للقائمني اآلن.  

طبًعا، وطبًعا كل الشكر والتقدير واالمتنان للقائمني اآلن.  
ولكننـا نتوجـه باحلديـث إىل مـن كان املسـجد حمـط حلهـم وترحاهلـم وال يزال،   

خيرجـون. عندمـا  وأرسع  يدخلـون  مـا  رسيًعـا  ضيوًفـا،  اليـوم  أصبحـوا  لكنهـم 
توقفـت عند مناطـق كثرة، فسـألت عن أهم رمـوز العمل الدعـوي اآلن وفيهم   
اخلـر الكثـر الكثـر، ولكن يف إحـدى املناطق مثـًا ذكر يل أسـاء مرفة ومرقـة وطيبة 
ولكنهـا ليسـت يف املسـجد، هجـرت املسـجد إىل العمـل السـيايس والعمـل التنظيمـي.

ــام؟  ــو اإلم ــن ه ــب؟ م ــو اخلطي ــن ه ــجد؟: م ــا يف املس ــرف وضعن ــف نع كي  
ــًا هنــار يف  ــم ولي ــاب اهلل؟ كــم يصــي مــن شــبابنا بشــكل دائ ــا حفظــة لكت كــم خرجن
املســجد؟ مــن يرعــى العلــم يف املســجد مــن الدعــاة؟ كــم نشــاط نقيــم يف املســجد يف 
األســبوع أو يف الشــهر أو يف الســنة؟ مــن مــن قادتنــا يصــي يف هــذا املســجد؟ مــن مــن 
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نحن وأنتم يف وجهة واحدة
 

"اإلخــوة يف اإلدارة واملاليــة: نحــن وأنتــم طــرف واحــد فيهــا، وجهــة واحــدة   

فيهــا، والطــرف األول هــو اهلل. وأذكــر نفــي قبــل أن أذكركــم بقــول رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
"أن تعبــد اهلل كأنــك تــراه" وذلــك يف ســياق احلديــث عــن اإلحســان يف حديــث ســيدنا 
جربيــل املشــهور. وهنــا ال جيــوز مــن الناحيــة العقديــة أن تــرى غــر اهلل، ال خلفــاء، وال 
أئمــة، وال قــادة، وال مؤسســني، وال تارخييــني، وال قيــادة احلركــة، وال أي أخ يف احلركــة. 
"أن تعبــد اهلل كأنــك تــراه". وطبًعــا هــذا لــه ثمــن صعــب وشــديد وقــاٍس ومــؤمل عنــد 

كل البــر، ولــه أجــر وثــواب عظيــم وكبــر عنــد اهلل.
ال خيطــرن عــى بــال أحدكــم أننــا وأنتــم جهتــان يف مقابــل املــوىل عــزَّ وجــّل،   
نحــن جهــة واحــدة، وعندمــا نحســن علينــا أن نــرى اهلل يف إحســاننا، جيــب أن نتناصــح، 

ــه. ــة اهلل ومرضات ــه طاع ــا في ــد، مل ــف ونتعاض ونتكات
مـن خياف من أي إنسـان يف هـذا املقام، وكأنه أسـقط عن نفسـه التكليف والعهد   
والعقـد مـع اهلل، فقـد رفعـت أقامـه، وجفـت صحفـه يف هـذا املقـام مـن ناحيـة الفعل، 
ونـأى بنفسـه بـني اهلل والنـاس ولسـان حالـه يقـول يـوم القيامـة والعيـاذ باهلل مـن ذلك: 

نث ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژمث  ]إبراهيـم: 21[.
مـن جيد نفسـه ضعيًفا أمام النـاس، فهذا الـكام ال خيصه، وال يتحمل مسـؤولية   
أي حـرف فيـه، ولكنـه ملـزم بالترصيـح بأنـه ضعيـف وال ُيسـأل أو َيسـأل ، فيخـرج من 

دائـرة احلـوار وكفـى اهلل املؤمنـني رش القتـال.
وال جيــوز وال حيــق لــه حتــى تقديــم النصيحــة للنــاس؛ ألنــه مل ينصــح لنفســه.   

.]2 ]العنكبــوت:  ھمث  ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   نثڻ  

مشــاخينا ودعاتنــا يصــي يف هــذا املســجد؟ مــن مــن شــبابنا يصــي يف هــذا املســجد؟
أرجـو مـن اإلخـوة الكـرام أن يتقبلـوا منـا هـذا احلديـث مـن الـروح والقلب   
وليـس مـن موقـع أية مسـؤولية، بل من موقـع اإلخوة واملشـاركة يف محل األمانـة. بارك 

اهلل فيكـم وسـدد خطاكـم وأعانكـم عـى مسـؤولياتكم".
السبت 2012/01/21
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روحية ومسؤولية يف تعاملنا مع امللف املايل تنطلق من:  
1 - كوننـا فريًقـا واحـًدا وجهـة واحـدة، بمعنـى أن يضـع كل طرف فينا نفسـه   

األسـاس. هـذا  عـى  معـه  ويتعامـل  اآلخـر  مـكان 
احلركـة،  يف  آخـر  كطـرف  معنـا  يتعاملـون  السـابقة  الفـرات  طـوال  اإلخـوة   
فقـط مسـؤوليته هـي تأمـني األمـوال )كإدارة ماليـة طبًعـا(، كيـف نقـوم بذلك؟ ليسـت 
مشـكلتهم. كـم نعاين؟ ليسـت مشـكلتهم. هـل معنا مـا يكفـي أو أقل من ذلك؟ ليسـت 

مشـكلتهم أيًضـا. وهـذا مـا يبـدو واضًحـا يف أكثـر مـن مناسـبة.
ــا  ــون في ــد تتعامل ــيد، ق ــح الرش ــة مصطل ــة العربي ــم اللغ ــك يف معج هنال  
بينكــم بــه عنــد األزمــات، أمــا عنــد احلديــث معنــا فــا تعرفــون، ليــس هــذه املفــردة أو 

املصطلــح أو الكلمــة وحســب، بــل تنســون املعجــم مــن أولــه إىل آخــره.
وهناك الكثر من األمثلة منها:  

إذا حـدث تأخـر يف املوازنـات أو حتـى يف قيمتهـا، وهـذا أمر حيدث باسـتمرار   
وسـيبقى حيدث حتى قيام السـاعة لسـبب بسـيط جـًدا، هو أننا لسـنا أصحـاب رأس مال 
ونديـر رشكات واسـتثارات هلـا مواردهـا املرتبطـة بجـدول زمنـي طبيعـي. نحـن نتلقى 
مسـاعدات مـن جهات كريمة تسـاعدنا يف مسـرة جهادنـا، وال نذهب آخر كل شـهر إىل 
البنـك لنـرصف شـيًكا، بـل نجاهـد وننتظـر... ونجاهـد وننتظـر... ونتحـاور ونتواصل 

حتـى تتوفـر الظـروف املناسـبة هلـم، وليـس لنـا، إىل أن يتـم تأمـني املطلوب.
وســؤايل إليكــم: كيــف ترصفتــم يف األزمــات؟ مل تشــاركونا اهلــم، بــل أثقلتــم   
ــادات، حتــى طالــت  ــازار الزي ــم ب ــا الطلــب )املحــق مــن وجهــة نظركــم( وفتحت علين
أعواًمــا ســابقة يف ملــف الديــون. وحتــى املوازنــات املفرضــة للملفــات احلاليــة تعاملتم 

ــد رصف. ــا ق ــزل ع ــرصف بمع ــب أن ي ــيك جي ــا ش ــا وكأهن معه
مـن الطبيعـي إىل حـد كبـر اعتبـار الراتـب دينًـا )مـع أن العقـد مـع اهلل ليـس   
كذلـك(، ولكـن كبـر، وكواقـع، وكحصـار، وكمسـؤولية وأمانة بـني النـاس، نعم هو 
ديـن واجـب السـداد حتـى ولـو بعد حـني، ولكـن أال يسـأل أحدكم نفسـه سـؤااًل: هل 
100% مـن اإلخـوة الذيـن يسـتحقون هـذا الراتـب هـم يف نفـس املنزلة مـن احلاجة؟ يف 
العـام 1994 حصلـت أزمـة مالية اسـتمرت سـتة أشـهر. يف إحدى السـاحات باسـتثناء 
شـخص كريـم واحـد ومعـه كل احلق، كامـل السـاحة وهبت رواتبهـا للحركـة، وما زال 

معظـم الشـهود عـى ذلـك أحياء.
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طبًعـا ال نريـد أن نطلب ذلك، وال نتطلع إىل ذلك، ولكـن جمرد االلتفات إىل ذلك   
عظيـًا وعظيًا جـًدا عندنا، وعندنـا املقدرة عى التسـديد هلذا الدين. وكانت املشـكلة فقط 
يف الوقـت، ولكـن ماذا لو خرج 10 أشـخاص مـن احلركة من آالف األشـخاص، وبدون 
علـم أحـد وحتدثـوا معكم أنتـم وبدون علمنـا، وقالوا يكفينـا نصف راتب مسـامهة منا يف 
مسـرة اجلهـاد، نحن متأكـدون أنكم سـوف تعظمون ذلـك، وتضعوهنم يف قائمـة املجد، 
وتتحينـون الفرصـة لتكريمهـم عند كل مناسـبة، وربا املسـارعة إىل تفضيلهم يف مسـاعدة 
مـا عـن إخـوة آخريـن. إذا املوضوع ليـس مبلًغا مالًيـا، بل اعتبـار األخ منا رشيًكا أساسـًيا 

يف مـروع اجلهـاد مـع اهلل وليس مـع البر.
هـذا فيـا خيـصُّ الراتـب أمـا يف املوازنـات، فاحلديـث مـؤمل وال داعـي لـه، فقط   
أردنـا اإلشـارة إىل تبـادل املواقـع ليفهم كل منـا موقف اآلخـر، ويتفهمه ويكـون عوًنا له، 

وليـس سـيًفا مسـلًطا عـى رقبتـه ويكـون فقـط سـيف الظـرف أو الوقـت.
ــع،  ــح أو يمن ــه يمن ــا باآلخــر أن نحــن رشكاء، رشكاء وال جيــوز أن يفكــر أحدن  

يقبــض. أو  يعطــي 
والبــد مــن اإلشــارة هنــا أن مــن أكــرب مــآيس الثــورة الفلســطينية، أهنــا ذهبــت   
بقطــاع واســع مــن النــاس يف الشــعب الفلســطيني نحــو الوقــوف أمــام املراكــز اإلغاثيــة 

ــة". ــرت اإلعاش ــن أو ك ــرت التموي ــروا "ك ــن األون ــون م ــا للع طلًب
أن  القبلتـني، جيـب  القـرآن واإلسـام واجلهـاد وفلسـطني، وأوىل  أبنـاء  نحـن   

جمتمعنـا. وعنـد  كأفـراد  عندنـا  اإلحسـاس  هـذا  نحـارب 
أعـود وأكـرر إننـي ال أحتـدث عـن سـاحة حمـددة، وال عـن أشـخاص حمدديـن،   
فيهـا". نقـع  ال  كـي  نجاهـد  أن  جيـب  جمتمعنـا  يف  عامـة  ثقافـة  عـن  أحتـدث  ولكـن 

 

االثنني 2012/01/30

ما مل يكن هلل ال ينمو 
 

"أي أخ يعمـل يف احلركـة، ويف أي جمـال كان، إذا مل يعتقـد أن عملـه عبـارة عـن   

جتسـيد لطاعـة اهلل فهـو خـارس، خـارس يف الدنيـا؛ ألن العمـل يف حركتنـا ال مغنـم فيـه يف 
ينمـو. الدنيـا، بـل عـبء ومغـرم، ويف اآلخـرة خـارس؛ ألن مـا مل يكـن هلل ال 

وأي أخ يف احلركـة، ويف أي جمـال كان، إذا مل يعتقـد أن عمله هـو من أهم األعال   
يف احلركـة، ال يسـاهم يف بنـاء احلركـة بنـاًء قوًيـا.

قد يعتقد البعض أن جماهدة العدو أهم يشء،  
وقد يعتقد آخر أن أمهية املوقع هي أهم يشء.  
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وقـد يعتقـد غـر هـذا وذاك أن العمـل الدعـوي أو التنظيمـي أو األمنـي أو غـر   
ذلـك هـو أهـم يشء، ولكن الـيء األهم هـو أن يقـوم كل أخ يف موقعـه وتكليفـه بإنجاز 
عملـه تقرًبـا إىل اهلل، وطاعـة له سـبحانه وتعاىل عـى قاعدة اإلحسـان: "أن تعبـد اهلل كأنك 
تـراه" وبأعـى درجـات االسـتطاعة املمكنـة مها كانت بسـيطة. فـا القائـد، وال املجاهد، 
وال اإلمـام، وال التنظيم، وال أي مؤسسـة يف احلركة تسـتطيع أن تتقدم بـدون تضافر جهود 

كل العاملـني فيهـا بإخـاص.
ــن ينتظــرون انجــازه،  فــكل أخ مــن موقعــه يقــدم خدمــة جليلــة إلخــوة آخري  
وبدورهــم اآلخــرون ُينتظــر منهــم تقديــم خدمــة جليلــة إلخــوة آخريــن، وهكــذا حتــى 

ــات. ــاز بثب ــرة االنج ــل دائ تكتم
فاإلحســان يف كل يشء، حتــى النظــرة واالبتســامة تســاعد يف انجــاز أكــرب   

أكثــر. واســتقرار 
أردت القول من هذه املقدمة أن كل منا عى ثغر، فا يؤتني من قبله.  

ِذي َعَى  يقول سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص: )َأاَل ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َفاأْلَِمُر الَّ  
َوامْلَْرَأُة  َعنُْهْم،  َمْسُئوٌل  َوُهَو  َبْيتِِه  َأْهِل  َعَى  َراٍع  ُجُل  َوالرَّ َرِعيَّتِِه،  َعْن  َمْسُئوٌل  َوُهَو  َراٍع  النَّاِس 
َراِعَيٌة َعَى َبْيِت َبْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعنُْهْم، َواْلَعْبُد َراٍع َعَى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعنُْه، 

َأاَل َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه(. ]حديث صحيح[
فـإذا كانـت كل الثغـور مؤمنة أمـام العـدو، تقرب سـاعة النـرص. ويف األثر، من   
راقـب النـاس مـات مًهـا، وهـو كام خطٌر جـًدا يف عمليـة االنجاز. فـا يقولـن أحدنا أن 
اآلخريـن غائبـون، فلـاذا إًذا أحـر أنا وأتعب أنـا؟ وال يقولـن أحدنا مهـا فعلت يف ظل 

هـذا األداء القليـل اجلـودة لن نتقدم. يقـول املوىل عزَّ وجـّل: نث  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  
]143 ]البقـرة:  ڄمث  ڄ   ڄ   ڄ  

نسـأل اهلل عـزَّ وجـّل أن يقذَف يف قلـوب اجلميع املـودة واملحبة والرمحـة، لتكتمل   
دائـرة التكامـل والتعاضـد طاعـة هلل أواًل وأخـًرا، و تثبيًتـا ملسـرة جهـاد حركتنـا املباركة. 

."]26 ]املطففـني:  مث  ې   ې   ۉ   نثۉ  

 

السبت 2012/02/04
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اهلل اهلل يف أنفسنا ويف إخواننا ويف حركتنا ويف جهادنا
 

ــأن  ــع ش ــي نرف ــح ك ــدة، نتناص ــًدا، وأرسة واح ــا واح ــون فريًق ــل أن نك "األص  

بعضنــا البعــض، ونقــوي ونتقــوى ببعضنــا البعــض، ونشــد أزر بعضنــا البعــض، وندعــو 
ــهل الطريــق لبعضنــا البعــض،  اهلل عــز وجــل يف الغيــب والعلــن لبعضنــا البعــض، ونسَّ
فــأي نجــاح مهــا كان صغــًرا أو كبــًرا يــأيت نتيجــة جهــد أي أخ فينــا، هــو حتــًا نجــاح 
للجميــع. وأي تقصــر _ال ســمح اهلل_ مــن أي أخ فينــا، حتــًا ســيؤثر يف كل واحــد فينــا. 
ــى  ــرب ع ــن الص ــًا م ــا، وقلي ــا ويف جهادن ــا، ويف حركتن ــنا، ويف إخوانن ــاهلل اهلل يف أنفس ف

ــا". ــى نســتطيع أن نصــرب عــى إخوانن أنفســنا حت
اجلمعة 2012/02/10

تًبا لزعامء العامل العريب واإلسالمي إذا مل جيهزوا املجاهد 
 

اإلخـوة األعـزاء حفظهـم اهلل عـزَّ وجـّل: أحتـدث ليـس بصفتـي مكلًفـا بمتابعة   
ورعايـة العمـل يف جلنتكـم الكريمـة، بـل بصفتـي الشـخصية كأحـد أبنـاء حركـة اجلهـاد 
اإلسـامي يف فلسـطني، بصفـة الـذي حيـق له التعبـر عـن رأيه داخـل مؤسسـات احلركة 
فقـط، وليـس أمـام اإلعـام، وال عـى شاشـات التلفزيـون، وال أمـام امليكرفـون، وليس 
أثنـاء الزيـارات، إال إذا كانـت بتكليـف رسـمي هلـدف حمدد معلـوم وموصـوف وواضح 

نزورهم. وملـن  لنـا 
استعيذ باهلل عز وجل من نفي وأقول:  

أواًل: سيدنا الصديق أبو بكر ريض اهلل عنه هو:  
1 - مـن دون كل املسـلمني، وبعـد رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أكرمـه اهلل عز وجـل حني قال   

ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   الكريـم:نثۀ   كتابـه  حمكـم  يف 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   
ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
]40 ]التوبـة:  ۆئمث  ۆئ    ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائائ    ى  

املقصود هنا:
التكريـم األول هـو أن املوىل قـال "لصاحبه"، هـل يوجد أقدس مـن يؤكد صحبة   

أيب بكـر لرسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مـن كام املـوىل عـز وجـل.
التكريــم الثــاين وهــو األعــى، واألرفــع، واألكــرم، أن املــوىل قــال "معنــا". أي   

أن اهلل مــع الرســول ومــع أيب بكــر.
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2 - أبو بكر أول رجل يف اإلسام، بالغ، راشد، آمن برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.  
3 - أبـو بكـر أول مـن صـدق رسـول اهلل يف رحلـة اإلرساء واملعـراج يف الوقـت   
الـذي وقـف فيـه كفـار قريـش ال يصدقـون بحادثـة اإلرساء واملعـراج بـني مكـة وبيـت 

املقـدس.
4 - أبـو بكـر هـو مـن قـال: "واهلل لـو منعـوين عقـال بعـر حلاربتهـم عليـه" يف   

ملسو هيلع هللا ىلص. اهلل  رسـول  سـيدنا  وفـاة  بعـد  الـردة  حـرب 
5 - أبـو بكـر هـو مـن قـال: "واهلل إين ألخشـى مكـر اهلل _أي أين أخشـى مكـر   
اهلل_، فـواهلل لـو كانـت إحـدى قدمـي يف اجلنـة خلشـيت أن تكـون األخـرى يف النـار.
6 - أخـًرا، أبـو بكـر هـو مـن قـال: "كنا نبتعـد عن ثلـث احلال حتـى ال نقع يف   

احلـرام".
إخويت األعزاء: متهلوا وانتظروا!  

ثانًيا: املسجد األقى:  
1 - كـّرم اهلل سـبحانه وتعـاىل املسـجد األقـى بأن جعلـه قبلة املسـلمني األوىل،   
وبعـد ذلـك وتكريـًا لسـيدنا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أمـر املـوىل سـبحانه وتعـاىل املسـلمني بـأن 

وأهلهـا. اهلل  وحفظهـا  محاهـا  املرفـة  الكعبـة  إىل  يتوجهـوا 
2 - هو ثاين مسجد عى وجه األرض بعد الكعبة.  

3 - هــو احلــرم الثالــث الــذي تشــد إليــه الرحــال كــا ورد يف احلديــث   
الريــف، وال نــدري ملــاذا يتــم تغييــب ذلــك عــن ديــن املســلمني وعقيدهتــم، وثقافتهــم 
عــى املســتوى الرســمي عــى األقــل ولعقــود مــن الســنني، مــا املقصــود مــن وراء ذلــك، 
وملــاذا؟ اهلل تعــاىل أعلــم، ملــاذا يــرصُّ بعــض املســلمني عــى تذكرنــا باحلرمــني الريفــني 

ــط؟! فق
ثالًثا: حركة اجلهاد اإلسامي:  

1 - اإلسام.  
2 - اجلهاد.  

3 - فلسطني.  
رابًعـا: هنـا مربـط الفرس، وهنا بيـت القصيد، وهنـا الكام من بدايتـه إىل آخره:   

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   نث   وتعـاىل:  سـبحانه  اهلل  يقـول 
ڭ  مث  ]التوبـة: 46[. ويقول الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص: "من جهز غازًيا فقد غزا". ]صحيح مسـلم[
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واملجاهـد الفلسـطيني واملسـلم الذي يريد أن حيـرر أرضه ويعيد مقدسـات األمة   
إىل املسـلمني كيـف جيهـزه العـامل العريب واإلسـامي؟ عندما تنظـرون إىل وجـوه الكثرين 
منهـم؛ هـل تتذكـرون رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أم تتذكـرون مسـيلمة الكـذاب؟ هـل هـذه الدول 
واملـدن التـي سـتقدم الدعـم للمقاومـة واجلهـاد لتحريـر القـدس الريـف أوىل القبلتني 

وثـاين املسـجدين وثالـث احلرمـني؟!
هـل العواصـم التي جتاهـر بالصداقة مع "إرسائيـل"، وتفتح أبواب االسـتثارات   
االقتصاديـة معهـا رًسا وعانيـة، والتـي يرتفـع مسـتوى التنسـيق األمني واالسـتخبارايت 

معهـا يومًيـا هـي التـي سـوف جتهـز املجاهديـن؟!
هـل العواصـم التي حتتشـد فيهـا كل دول العامل ضـد دولة عربيـة أخرى )مـع ماحظة أن 
باقـي الـدول العربيـة األخـرى املوجـودة يف نفـس هذا احلشـد ال يوجـد لدهيا مشـكلة مع 
"إرسائيـل" )عـى مسـتوى الفعل( ال مـن قريب وال من بعيـد، فمنها مـن مل يطلق رصاصة 
واحـدة عـى العـدو "اإلرسائيـي" ومنها مـن يقيم عاقـات رسيـة، ومنها من يرفـع العلم 
"اإلرسائيـي" جهـاًرا هنـاًرا وبـدون أي خجـل يف قلب عاصمتـه(، هل هذه هـي العواصم 

التي سـتعد العدة لتحرير فلسـطني؟!
هـل العواصـم التـي مـا زالـت تقيـم التحالفـات اإلسـراتيجية العسـكرية مـع   
حلـف الناتـو، واالتفاقـات العسـكرية مـع العـدو "اإلرسائيـي"، وال تـزال حتـى تارخيـه 
تفتـح قواعدهـا للناتـو واألمريـكان للتموضـع فيهـا، هل هـي التـي ننتظر منهـا أن جتهزنا 

ومقدسـاتنا؟!  أرضنـا  لتحريـر 
هل تتذكرون أن اإليان ما وقر يف القلب وصدقه العمل؟  

هل تتذكرون أن كونوا للعلم رعاة وال تكونوا للعلم رواة؟!  
هـل تتذكـرون أن مـن بـني الذيـن جيهـزون املجاهـد لكـي يقاتـل يف سـبيل اهلل   
لتحريـر أرضه ومقدسـاته، هم مـن يقدمون له بعض املـال والسـاح والتدريب واألرض 
ليقيـم عليهـا، والبعـض ممن حيـرم أهل فلسـطني، وال يطردهم مـن باده وال يسـتعملهم 

كعبيـد وعـال وخـدم؟!
وحتى ال ننخدع بالكام، وحتى ال يزيغ قلبنا وعقلنا:  

تًبا لكل زعاء العامل العريب واإلسامي مجيًعا إذا مل جيهزوا املجاهد.  
أمـا عـن النـاس، أمـا عـن حقـوق النـاس، أما عـن كرامـة النـاس، هنا نعـود إىل   

الطيبـة. ذكـراه  وإىل  عنـه  اهلل  ريض  الصديـق  بكـر  أيب  سـيدنا 
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ال خـاف بـني مجهور املسـلمني عى مـا ذكرناه عـن سـيدنا أيب بكر، وهـو أفضل   
الصحابـة، وهـو أصدق الصحابـة، وهو أتقى الصحابـة. ونحن اليوم يف العـام 2012، لو 
ُقـّدر لسـيدنا أيب بكر الصديـق أن يكون حاكـًا بعدله وتقـواه وصدقه وأفضليتـه. ومع كل 
فضائلـه خـرج النـاس ليطالبـوا بأي حـق يعتقدون بحـق أنه هلم. نعـم، هلم هـذا الطلب ما 

دام هـذا الطلـب، وهلم هـذا احلق.
ــا أن  ــق هل ــامية حي ــة واإلس ــعوب العربي ــا الش ــامل، ومنه ــعوب يف الع كل الش  
ــن  ــر م ــه األرض أكث ــى وج ــد ع ــًة. ال يوج ــًة وكرام ــداًل وحري ــل ع ــٍد أفض ــع لغ تتطل
املســلم الفلســطيني الــذي يعــي بعمــق وقــوة هــذا احلــق وهــذا املطلــب؛ ألنــه مل يتــذوق 
طعمــه بعــد، ومــا زال يف ســجل أحــام عمــره ومســرة جهــاده وحياتــه. هــذا أقــل مــا 
ــا  ــر م ــتباحة آخ ــوان الس ــو عن ــق ه ــذا احل ــوان ه ــح عن ــن إذا أصب ــال، ولك ــب أن يق جي
يمكــن أن يكــون مــن بعــض قــوة عنــد كل العــرب، وعنــد كل املســلمني، وأصبــح كل 
أعــداء اإلســام واملســلمني والعــرب يقولــون ليــل هنــار، وصبــح مســاء، رًسا وعانيــًة، 
ــم  ــداء ه ــؤالء األع ــح كل ه ــي، أصب ــم القوم ــدد األول ألمنه ــو املح ــدو ه ــن الع أن أم
عنــوان هــذا احلــق يف الرويــج اإلعامــي واإلعــاين )ال ســمح اهلل(، هــل تكــون األمــور 
بنصاهبــا؟! ولكــن عندمــا يتباهــى بعــض مــن يتزعمــون "الثــورات" وعى شاشــات تلفزة 
ــات  ــع العاق ــى تطبي ــيعملون ع ــم س ــل" وأهن ــع "إرسائي ــم م ــكلة هل ــأن ال مش ــدو ب الع

ــا؟ ــور بنصاهب ــون األم ــل تك ــمح اهلل(، ه ــلطة )ال س ــتلمون الس ــني يس ــا ح معه
ــدس  ــت املق ــل بي ــا كان أه ــام، وعندم ــدة أي ــذ ع ــز، ومن ــد العزي ــذا البل يف ه  
يتعرضــون للســياط واجللــد، وتــداس كرامتهــم، اجتمعــوا ليخططــوا ضــد دولــة عربيــة 
ــض  ــم بع ــوا معه ــد جلب ــوا ق ــرب، وكان ــاءت كل دول الغ ــهاد، وج ــى رؤوس األش ع
العــرب أو الكثــر مــن العــرب. مل نســمع كلمــة واحــدة عــن القــدس وعــن فلســطني. 
ــريب_  ــق الع ــس الفري ــر _نف ــد آخ ــدس يف بل ــر للق ــام بمؤمت ــدة أي ــد ع ــتدركوا بع واس
كل مــا صــدر عنــه، رفــع القضيــة إىل جملــس األمــن. وال ننســى الشــجب. أمــا هنــاك، 

ــوش. ــداد اجلي ــوال، وإع ــز، ورصف األم ــرب، والتجهي ــليم، واحل ــوة إىل التس فدع
وصدقه  القلب  يف  وقر  ما  )اإليان  إسامنا  يف  هلل  نكون  أن  إال  لنا  جيوز  ال  نحن   
له عدته( ومع فلسطيننا )27027 كلم  أرادوا اخلروج ألعدوا  العمل( ومع جهادنا )ولو 

مربع ويف مقدمتها القدس(.
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ولقد تربينا كا أنتم، ونسأل اهلل أن يثبتنا عى ذلك:  
1 - اإلسام واجلهاد وفلسطني.  

2 - القدس قبلة جهاد األمة.  
3 - فلسـطني، مكان اإلرساء واملعراج وبوابة السـاء عى األرض، وقبلة املسلمني   
األوىل، وهـي القلـب الروحـي واإليـاين لعاملنا، وجيـب أن يكـون التحرير مقروًنـا بأقوالنا 

وأفعالنـا وحتريرهـا مـن األعـداء هـو مـؤرش احليـاة يف أي كام أو فعـل.
ــني(،  ــني الريف ــث احلرم ــجدين، وثال ــاين املس ــني، وث ــطني )أوىل القبلت وفلس  
ــلم،  ــى كل مس ــني ع ــرض ع ــو ف ــا ه ــامها، وأهله ــا إىل إس ــا وإعادهت ــاد لتحريره اجله

حتــى ولــو مل تكــن هنالــك رايــة موحــدة للمســلمني أو خليفــة للمســلمني.
هـل تعلمـون أن دولـة عربيـة تّدعي منـارصة الثـورات العربيـة، وتقـدم اإلعام   
واملـال والسـاح قـد رفعـت خارطـة فلسـطني )فقـط الضفـة والقطـاع( عـى شاشـات 

مناسـبات. عـدة  يف  فضائياهتـا 
ــني  ــن املقاوم ــطينيني وم ــن الفلس ــلمني وم ــن املس ــرب وم ــن الع ــك م هنال  
ــن  ــل م ــة وأق ــن الضف ــل م ــم: أق ــاب اهلل( لدهي ــة يف كت ــطني )اآلي ــت فلس ــن أصبح م
ــن  ــلمني وم ــن املس ــرب وم ــن الع ــم )أي م ــا منه ــك أيًض ــدس! وهنال ــدون الق ــزة وب غ
الفلســطينيني ومــن املقاومــني مــن أصبحــت فلســطني )اآليــة يف كتــاب اهلل( فقــط أقــل 
ــن  ــلمني وم ــن املس ــرب وم ــن الع ــم )أي م ــا منه ــك أيًض ــة! وهنال ــة الغربي ــن الضف م
الفلســطينيني ومــن املقاومــني مــن أصبحــت فلســطني )اآليــة يف كتــاب اهلل( فقــط أقــل 
ــزة؟! ــن غ ــل م ــاب اهلل أق ــة يف كت ــطني اآلي ــح فلس ــوم لتصب ــأيت ي ــل ي ــزة! فه ــن غ م

وقبل اخلتام:  
ال أريـد أن أكـون عنرصًيـا فلسـطينًيا حـني أقـول: عـن أي حـق يتحـدث العـامل   
عندمـا يـارس ليـل هنـار إمعانـه يف رفـض حـق شـعب فلسـطني يف احليـاة )12 مليـون 
فلسـطيني مبعثريـن يف العـامل كلـه ال يعـرف أهنم فلسـطينيون وليس هلـم بلد(، هـذا العامل 
الـذي يتحـدث عن حـق الناس وحريتهـم يف هذا البلد العـريب أو اإلسـامي أو ذاك البلد. 
وهـل أصدقـاء هـذا العـامل من زعـاء العامل العريب واإلسـامي هـم من يتحدثـون عن حق 

الشـعوب؟! أو ربـا نسـوا بأننـا شـعب، وبـأن لنـا وطـن حمتل.
هـل جيـوز للمؤمـن أن ينكـر وجـود اهلل سـبحانه وتعـاىل، ويّدعـي إيانه برسـالة   

اإلعـام(؟! هـو  هـذا  )هـل  ملسو هيلع هللا ىلص  حممـد 
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وأخًرا أذكر نفي قبل كل الناس بحديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  
 ، اُس َيْسـَأُلوَن َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعـِن اخْلَْرِ "َوَعـْن ُحَذْيَفـَة ْبـِن اْلَيـَاِن َقـاَل: َكاَن النَـّ  
 ، ا يِف َجاِهِليٍَّة َورَشٍّ ا ُكنَـّ ، خَمَاَفـَة َأْن ُيْدِرَكنِي، َفُقْلُت: َيا َرُسـوَل اهلل، إِنَّ ِّ َوُكنْـُت َأْسـَأُلُه َعِن الرَّ
؟ َقـاَل: َنَعْم، َفُقْلـُت: َهْل َبْعـَد َذلَِك  ، َفَهـْل َبْعـَد َهـَذا اخْلَْرِ ِمـْن رَشٍّ َفَجاَءَنـا اهلل هِبَـَذا اخْلَـْرِ
؟ َقـاَل: َنَعْم، َوفِيـِه َدَخٌن، َقـاَل: ُقْلُت: َوَمـا َدَخنُُه؟ َقـاَل: َقْوٌم َيْسـَتنُّوَن بَِغْرِ  ِّ ِمـْن َخْرٍ الـرَّ
؟  ُسـنَّتِي، َوهَيَْتـُدوَن بَِغـْرِ َهْدِيـي، َتْعِرُف ِمنُْهـْم َوُتنِْكُر، َفُقْلُت: َهـْل َبْعَد َذلَِك اخْلَـْرِ ِمْن رَشٍّ
َقـاَل: َنَعـْم: ُدَعـاٌة َعَى َأْبـَواِب َجَهنََّم َمـْن َأَجاهَبُْم إَِلْيَهـا َقَذُفوُه فِيَهـا، َفُقْلُت: َيا َرُسـوَل اهلل، 
ِصْفُهـْم َلنَـا؟ َقـاَل: َنَعْم، َقـْوٌم ِمـْن ِجْلَدتِنَـا، َيَتَكلَُّمـوَن بَِأْلِسـنَتِنَا، ُقْلـُت: َيا َرُسـوَل اهلل، َفَا 
َتـَرى إَِذا َأْدَرَكنِـي َذلِـَك؟ َقـاَل: َتْلـَزُم مَجَاَعـَة امْلُْسـِلِمنَي، َوإَِماَمُهْم. َفُقْلـُت: َفـإِْن مَلْ َيُكْن هَلُْم 
َها، َوَلـْو َأْن َتَعضَّ َعَى َأْصِل َشـَجَرٍة، َحتَّى  مَجَاَعـٌة َواَل إَِمـاٌم؟ َقاَل: َفاْعَتـِزْل تِْلَك اْلِفـَرَق ُكلَّ

ُيـْدِرَكَك امْلَـْوُت َوَأْنـَت َعـَى َذلَِك".  ]السـنن الكـبى للبيهقي[
َوَعـِن اْبـِن َعبَّـاٍس َريِضَ اهلل َعنْـُه، َقاَل: َقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْن َرَأى ِمـْن َأِمِرِه   
ا َفـَاَت، َفِميَتٌة َجاِهِليٌَّة".]صحيح مسـلم[ ُه َمـْن َفاَرَق اجْلََاَعَة ِشـرْبً ، َفإِنَّ َشـْيًئا َيْكَرُهـُه َفْلَيْصـرِبْ

اهلل سـبحانه وتعـاىل ال يقبـل إال كل مـا هو طاهـر وطيب من األعـال واألموال.   
وال يمكـن أن تكـون كل أمـوال الدنيـا طاهـرة، إذا كانـت مـن أجـل أن ننسـى املقاومـة 
وحتريـر القـدس وكل فلسـطني. إهنـا أمـوال فاسـدة ومفسـدة ، ضالـة ومضلـة؛ ألهنـا ال 

ترفعنـا إىل اهلل، بـل هتـوي بنـا إىل مـا ال يرضـاه اهلل.
بصدق  معربين  سهروا  الذين  العمل  يف  إخويت  وأنصح  نفي  أنصح  أن  أحببت   
وهلفة عن آماهلم وتطلعاهتم ومحاسهم ليء قد ال جيدونه عى األرض، وربا وجدوا صدقه 
يف أحاديث بعض الناس الصادقني هنا وهنالك، يف هذه الزيارة أو يف تلك الزيارة، أو يف 
"اللهم  زيارة قادمة، ولكن هل هؤالء الصادقون هم من يمسكون بزمام أمور بادهم؟! 
اقبضنا إليك مهتدين إىل احلق وهادين له وال تقبضنا إليك ال ضالني عنه وال مضلني عنه".

يقـول اهلل سـبحانه وتعاىل عى لسـان سـيدنا إبراهيـم عليه السـام:  نث ڦ  ڄ     
ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇمث      ]إبراهيـم: 36[.
ونستشـهد هبـذه اآليـة الكريمة عـى احلكام وعى اإلعـام وعى كل مـن ني أو   

تناسـى اإلسـام واجلهاد وفلسـطني. اللهم فاشـهد. وخـر الـكام، كام اهلل: نث ڤ  
ڃ   ڃ    ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  
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ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  
ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے             ے  

.]144-143 ]البقـرة:  ۅ   ۉ  ۉ   مث. 

 

االثنني 2012/02/27

مروع احلركة هو مروع مقاومة، وبدون رسايا القدس ال توجد مقاومة 
 

ــع  ــدس لنرتف ــا الق ــوة يف رساي ــاه اإلخ ــدم باجت ــا نتق ــدار عمرن ــى م ــن ع "نح  
ــة  ــابقة القديم ــرات الس ــن امل ــد م ــايت، ويف العدي ــل املؤسس ــتويات العم ــم إىل مس وإياه
ــل  ــات العم ــه يف آلي ــة خربت ــه وقل ــه واندفاع ــه ومحاس ــم لطيبت ــا بعضه ــة وجدن واحلديث
املؤسســايت ال يريــد أن يعــرف، أو يــدرك بأننــا مؤسســة، هلــا قوانــني، وجــداول، 
ــوائية. ــا بعش ــس تعاطًي ــكل يشء ولي ــة ل ــئولة وموثق ــة مس ــات يومي ــح، ومتابع ولوائ
مميزاهتم  بني  من  إخوة  فيها  يوجد  مؤسسة  فقط  ألننا  القدس؛  مهجة  يف  نجحنا   

الكثرة أهنم تطبعوا بعمل املؤسسات، ودائًا هناك حدود وقوانني ختضع هلا املؤسسات:
الرجاء تبليغ اإلخوة يف رسايا القدس:  

1 - نحــن يف مهجــة القــدس وحتــى يف حركــة اجلهــاد ال نســاوي شــيَئا بــدون   
رسايــا القــدس؛ ألن مــروع احلركــة، هــو مــروع مقاومــة، وبــدون رسايــا القــدس ال 

ــة. ــد مقاوم توج
ب - إن أي أخ يف رسايــا القــدس، يقــف يف أي موقــع مســتعينًا بــاهلل، وجماهــًدا   
يف ســبيله، وهــو عــى ثغــر اجلهــاد واملقاومــة، ويكــون بذلــك أفضــل مــن أي واحــد منــا 

ــر". ــد الب ــس عن ــد اهلل ولي ــه عن ــل من ــو أفض ــن ه ــه إال م ــدم علي وال يتق
اخلميس 2012/03/29

حمبتي جلميع الساهرين حني تنام العيون مطمئنة
ــم يف  ــة.. وأنت ــاء وكل املحب ــة وكل الدع ــدس: كل التحي ــا الق ــوة يف رساي اإلخ  
"عملكــم" كمؤسســة مــع غركــم مــن إخوانكــم ومــن اإلخــوة يف املؤسســات األخــرى، 
إنكــم يف الطليعــة فنحــن ننــام مرتاحــون ومطمئنــون إىل أن مــا نبذلــه مــن جهــد متواضع 

ــب. ــم وتع ــم وغ ــا كل ه ــب عن ــاىل، ويذه ــبحانه وتع ــد اهلل س ــواًل عن ــيلقى قب س
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االثنني 2012/05/28

جيب تسخري كل نفس وكل حلظة من عمرنا 
 
ــَدٌة   ــوٌد جُمَنَّ " اإلخــوة يف رسايــا القــدس: يقــول ســيدنا حممــد ملسو هيلع هللا ىلص: "األَْرَواُح ُجنُ  

َفــَا َتَعــاَرَف ِمنَْهــا اْئَتَلــَف َوَمــا َتنَاَكــَر ِمنَْهــا اْخَتَلــَف"  ]صحيــح البخــاري[، ونحــن وإياكــم 
ــا هلل عــز  والكثــر ممــن نعــرف، وممــن ال نعــرف يف هــذه املســرة ممــن تعارفــت أرواحن

ــون اهلل.  ــون بع ــن مؤتلف ــل ونح وج
ــًا أحــب أن أشــبهها  يف غــزوة تبــوك _وهــي غــزوة ذات العــرسة_ والتــي دائ  
ــيدنا  ــا س ــي تكبده ــة الت ــقة اهلائل ــات وللمش ــات واملعوق ــدة العقب ــا لش ــرة جهادن بمس
ــن  ــن م ــن الكثري ــال م ــب ين ــم، كان التع ــوان اهلل عليه ــه رض ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب رس
مشــقة الســفر، فيتأخــر رجــال. ويف إحــدى مراحــل املســر، وبعــد طــول ســفر، ظهــر 
مــن بعيــد رجــل يلحــق باملســرة، فقــال الصحابــة لرســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هنالــك رجــل يظهــر 
مــن بعيــد كأنــه يشــد للحــاق بنــا، فقــال ملسو هيلع هللا ىلص: "مــن يــرد اهلل بــه خــًرا يلحقــه بنــا"، كــن 

ــرة. ــاق باملس ــدُّ للح ــا ذر يش ــل أب ــايب اجللي ــذا الصح ــكان ه ــا ذر! ف أب
واليـوم مـا أشـبه مسـرة جهـاد حركتنا، بمسـرة رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف غـزوة تبوك،   
ومـا أشـبة الظروف بالظـروف، ولكـن الصعوبات التـي تواجهنا أشـد وأنكـى، فقد كان 
ُجـل الصحابـة مـع رسـول اهلل، ونحـن وحدنـا يف فلسـطني مـن أبنـاء األمـة، ومـن أبناء 

فلسـطني وحتـى مـن أبنـاء اإلسـام واحلركـة اإلسـامية.

املهـم أن تكونـوا عـى قدر التحـدي الـذي وضعنا املوىل عـزَّ وجّل أمامـه يف مثل   
هـذه الظـروف كمؤسسـة فيهـا، وبـكل فخـر شـباب مؤمـن وجماهـد، وننتظـر أن تكـون 
املؤسسـة ذات طابـع مؤسسـايت وهـو مـا نأملـه ونتوقعـه إن شـاء اهلل بجهـود اجلميـع.

ولكنكــم أنتــم وحدكــم "كمؤسســة" مــن يتــّم الرهــان عليــه، فبقــدر مــا تقــوى   
عزيمتكــم "حتــت عــني اهلل ورضــاه" وبقــدر مــا تكونــون عــى جهوزيــة كاملــة مــع اهلل 
ــع اهلل  ــا م ــرة جهادن ــي يف مس ــور اإلهل ــروف الن ــم ح ــب لك ــرص، وتكت ــيتحقق الن س
ســبحانه وتعــاىل وهــي مســرة طويلــة جــًدا ختــى عنهــا الكثــرون "إن مل نقــل اجلميــع" 

ــا. ــل أمانته ــن مح ــا وع عنه
ــة،  ــون مطمئن ــام العي ــع الســاهرين حــني تن ــي جلمي ــي لكــم وحمبت أجــدد دعائ  
محلكــم كبــر وكبــر جــًدا، وحلمنــا بكــم أكــرب، واألمانــة يف أعناقكــم عظيمــة بمســتوى 
ــوال". ــم يف كل األح ــم وجهادك ــا" جلهودك ــًا "خدًم ــنكون دائ ــن س ــطني. نح كل فلس
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نحــن يف احلركــة، نــرص عــى كامــل حقنــا يف وطننــا. وهــذا هــو الواقــع الفعــي   
)بــدون شــعارات اآلخريــن، كل اآلخريــن(، ومــع ذلــك نتطلــع ألحســن وأرقــى وأعــز 

ــلحة. ــة املس ــا املقاوم ــة ويف مقدمته ــط يف املقاوم ــدم التفري ــل رشط ع تواص
ــن  ــة م ــس وكل حلظ ــخر كل نف ــب تس ــا، وجي ــن طاقاتن ــرب م ــبء أك ــذا الع ه  
فقــط. الســياق  هــذا  يف  حولنــا  مــن  وعنــد  عندنــا  ممكــن  جهــد  وكل  عمرنــا، 

ــن والصاحلــني ممــن  اســمحوا يل مــرة أخــرى أن أتذاكــر معكــم ذكــر املجاهدي  
نبتــت قلوهبــم وأبصارهــم وأرواحهــم يف حضــن النبــوة مــع رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. حينــا اشــتد 
ــارن  ــدو، وق ــل الع ــام جحاف ــاص أم ــن أيب وق ــعد ب ــيدنا س ــى س ــكري ع ــر العس األم
بــني عــدد جيــش املســلمني وعــدد جيــش العــدو، وقــارن بــني إمكانياتــه وإمكانياهتــم، 
ســاحه وســاحهم اســتنجد بســيدنا عمــر )أمــر املؤمنــني( ريض اهلل عنــه، فأرســل لــه 
رســالة يشــكو مــن الوضــع امليــداين قبــل املعركــة، فأرســل لــه ســيدنا عمــر ريض اهلل عنــه 
رســالًة كانــت أقــوى مــن كل اإلمكانيــات: "يــا ســعد، واهلل إين ال أخشــى عليكــم العــدو 
َعــدده وال ُعــدده، ولكننــي أخشــى عليكــم مــن معصيــة اهلل، فــإن عصيتــم اهلل تســاويتم 

ــم". ــم اهلل إىل قوتك ــدو، فوكلك ــم والع أنت
نتطلـع دائـًا وأبـًدا لتكونـوا يف عني املسـؤولية، وعـني األخوة، وعـني القرب من   
النـاس وعـني الصرب عـى أنفسـكم وعى النـاس وعلينـا. إياكـم أن تقفـوا لربهـٍة واحدة، 
أو حلظـٍة واحـدة أمـام مـن يقـول لكـم كلمـة ال تليـق بـأي أخ، ففضـًا عـن أهنـا "غيبـة" 
فقـد تكـون "هبتانـا" مقصـوًدا أو غـر مقصود مـن باب الثرثـرة فقـط. القليل مـن الصرب، 

والكثـر مـن حسـن الظـن، والقليـل مـن املتابعـة اهلادئـة يوصـل إىل كل خـر".

ال أريد منكم سوى الدعاء   
"إخـواين األعـزاء: ال أريـد منكم سـوى الدعـاء وال حتملـوا مهي، فأنـا بحمد اهلل   
مـا دمـت معكـم يف مسـرة اجلهـاد واملقاومة، يف مسـرة طاعـة اهلل فأنـا بألف خر إن شـاء 

اهلل".
السبت 2012/06/30
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ُعّمــاْر َبْيتـــــــِي َهـاَجــــــــــــروا                َوُمـْفـتـــــاح َقْلبـــــــــــــي َراْح
َوبِِغَيـــاهِبُــْم َيْومـــي بِــا ّشمـــــِس                َوَعتَّْم َصَباِحي َوُطول َلْيـِلـــي َصـاْح
وَسَكـــــَن النَِســِيـــــــــــم َوال َوِرد                وال ندى بْجنَِينَتِـي وال ُعطتـر َفــــاح
ق َشِمـــــــْل ُعْمــــــــــــرِي                ِوبِراحتــي اْلَوِقـــت َطـــــــــــاح َتَفـــرَّ
ــــــر َدْمِعـتِــــــــي                ِوَعلــى َخــــْدي اْلّوَجـــــــْع الح وهِبَّْمــــي تِْتَكـسَّ
َيا لٍيـــْل َعِجــــْل باْلـَمِشــــــــــــي                واْخربُهم قلبي برصخـة ألـم بـــــاح
ويـــن الصبــــح ويـــــن الفجـــــر                وبدر العمـــر يا ريـــت انـــــو الح
وضحكــــات عينــــــي غابـــــــت                والفرح عن وجـــــي شــــــــــاح
وجيــــــت أونس غربـتـــــــــــــي                لقيت طيـــري حزيــن نـــــــــواح
وسألتـــــو يرحــــم وحدتــــــــــي                أبكانــي وعنـــي عينــــــــــو زاح
تايــــــه كمـــا غـربـتـــــــــــــــي                وكأنوا منــــو األمـــل ســـــــــاح
يا فجــــــر عجــــل لـمـتــــــــــي                وبشمل احلبايـــب داوي جــــــراح
ــْر بَِبـْيـتِـــي ُدوِم لِْفــــــــَراح َتْتُعــــوْد َبْسِمــة َلـْحظِـتِـــــــــــــي                وتَِعمِّ
وينَـبَّــت ُبْسَتــان ِدِينــــي وُدْنِيتــــــي                وتزهــر أْشَجـــار والثَِّمــر ُتَفــــاح
َوُيَزْيـــْن َسَمــا الُعُمــــر كالَتـــــــاج                َفْرِحــة َصَباَيــا َوَشَبــاْب مــــــاح
ْد ِوُيْطِلـــق ســـــــراح َوهِتَـــــدِي َدْمِعـــــــة ُمْقِلتِـــــــــي                ِولِطِيـرِي ِيّغرِّ
َوَيْتَجـــــــَدد أَمــــــْل ُروِحــــــــي                وِيْبَقــى ُطوِل الُعُمر َيْوِمــي َصَبـــاح
وَتُعـــود لَِسْجــــــِدة ُرْكِعتِــــــــــي                َبْسِمة ُدَعا ُشْكُر وَصـاة وفــــــاح
د أرواحنَـــــا بِِرَضــا َربِّـــــــي                وَتُكــون َرمْحُِتــو لِنَا َخْرِ ســــــاح َوَنَتَعهَّ
جـــــــــــــا                فِيها وِمنهــا َمِسِرة َصـــــــــــاح ِونِْختِم َســوى ُدْنِيتنَا بِالرَّ
ـــــــو الح َيا َرب َظِلل َعِلـَيـنـــــــــا نِْعِمَتــــك                ِرَضاك ُحبَّك َرمْحَِتك ِمنُـّ
َتـــــــــك                ْاطِلــق لُِروِحـــــي ســــــــــراح َتنَــــام َنُوِمـــــــي وبِِعـزِّ
ل لُِقْدِرَتك واسُجد لِِعزة َرمْحَِتك                ويف ُمْهِجتِي ملَِِحبِّتِك كل املدى بـراح َأْجُثو بِذُّ

نْتِنــــــي وبِآِمنَتِــــــي                هِبَــــا وِمنَْها َداوِيت ُكــل جـــــراح ُشْكـَرًا ألنـُو أمَّ
ِضــــــــــا                َوبَِمـا ُتـِحـبَّ َعْتِم  َصَباِحـــــي راح َك َوالرِّ الَعْفـــوُّ َعْفـــــــوُّ
َيا َربِّ َجــــــِدد َفــْرِحتِـــــــــــــي                َفْرِحة َعبِد َوبُِحب َمْوالُه صــــــــاح
ح َصـــــــِدر ُأُبـِويـتِـــــــــــي                ِوبِِرَضاَك لِلَصــِدر َخيـــُر شـــــراح وارْشَ

وينهون
السبت 2012/07/07
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آَياُت َريبِّ َخطَّْت  لِلِجَهاِد َقداَسًة
يِف َلْوِح ِحْفٍظ ُتَراَب الُقدِس ُبوِرك َحْوهَلَا

إْساُمنَا ِمْن أمْحٍَد أْوَص بِِه هلل ُقْرَبًة
اُء وآِعْشَقًا فَِلْسطِِينَا ِجَهاُد َحٍق يِف َثَرى اإِلرْسَ

ُدوهَنَا اْكتَِاُل َعدِّ َأْرَواَحنَا مَجِيَعًا ِمْوُهوَبًة
إَِذا مَلْ ُيَكِلْل َمِسِرَتنَا َنرْصٌ ُمْسَتْشِهِدِينَا

َنرْصٌ َوَنرْصٌ أو اْستِْشَهاٌد الَ َنْرىَض بَِثالِثٍة
َحَياُة ِعزٍّ َمْسَكنُنَا أو َعِزيُز ِعزِيُزَنا َأْرَواَحًا ُمْفَتِدينَا

مْحَِن َقْبَضًة َورَساَياَنا َشاخِمٌَة َقْد َسلَّْت بِالرَّ
لَِعُدِو اهلل َواخلَْلِق وأْقَسَمْت َشاَهْت ُوُجوُه الَغاِصبِينَا

أْسَاُؤَنا، أْرَواُحنَا، َوَمْن ِمْن َأْصَابِنَا َمَعَها آتَِيٌة
اَيا ُمنَْتظِرِينَا َ َذَخاِئُر جَمٍْد َوِعٍز لِلِجَهاِد َوالرسَّ

َأْبنَاُؤَنا، فِْتَياُننَا، َفَتَياُتنَا، َنْحُن َوَمْن لِلُعْمِر َزْهَرًة
ُكٌل اْصَطَفى واْرجَتَى لَِدْرِب الُقْدِس بِأْرَواِحنَا ُمتَِّجِهينَا

َيا ُقْدُس، َيا ِمْن اْرَتَضاِك اهلل أُوىَل لِلِعَباِد ِقْبَلًة
َهاِد َراَياُتَك َفْخُر ِدِينَا اَياَنا َرَسَمْت َوَرَفعْت بِاجْلِ رَسَ

اْسَاُمنَا ِدِينُنَا َوِجَهاُدَنا لِِفَلْسطِنَي َخْرُ َراَيًة
ِه الَ ُدْنَيا َوالَ ِدِينَا ْضَواِن َوبَِغْرِ ِز والرِّ َسنَاُم العِّ

َظْفٌر باهلل ُنَواِعُدُه َكَا الَفاُروِق َواَعَدُه َمنِْزَلًة
اَيا الُقْدِس ِشِيَبًا َوُشبَّاَنًا ألَْسَواِرِه َتْرَفُع َفاحِتِينَا رَسَ

الثالثاء 2006/04/25
اَياَنا رَسَ
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بِأْرَواٍح ِجَباُه َهاَماهِتَا اْمَتَشَقْت احْلََّق َساِجَدًة
ُسُجوَد ِعزٍّ ُنَفاِخُر بِِه ُشْكَرًا لَِربِّ الَعامَلِينَا

اُم األََعاِدي َوإِْن َكُثَرْت َخوٌف واْرتَِعاٌد َناظَِرًة َوأيَّ
ِينَا ِ اَياَنا ُمَكربِّ اُمنَا َننُْظُر بَِسَواِعَد رَسَ آَياُت َيوٍم إيَّ

ُتراٌب َوأْشَجاٌر َوأْغَباٌر لَِعْبِد اهلل َتنْطُِق َشاِخَصًة
اَمُهْم َتْطِوي َهاِربِِينَا ْقِد أيَّ ُتَاِحُق ُفُلوَل احْلِ

َفَعْبَد اهلل َعْزَمًا َهِذي ِمْن َبَقاَيا اجْلُْرِم َتاِئَهًة
ْر ُتَراَبًا ُمنَِجِسينَا َهُلمَّ َكربِّ َوبَِعنْيِ اهلل َطهِّ

َفَيا َسْعُد ِمْن جُيَاِهد َوَيْرىَضَ َلُه اهلل َمنِْزَلًة
اَياَنا ُطْهَر الَعامَلِينَا َرفِيَق َدْرٍب بَِمِسرَة رَسَ

ًة َيْفَرُح امُلؤِمنُوَن هِبَا أْرَواَحُهم جُمَاِهَدًة َمرَسَّ
اِة َحاِمِدينَا َوبِنُوِر اإلَلِه َتْسُجُد َهاَماهَتُْم لِلصَّ

َز َبنِي َقْوِمي أْكرِب فِيِهُم الَعْزَم َدْعَوًة َفَيا عِّ
َغِياَر احلَقِّ ِدَماًء، أْرَواَحًا، َوَمأ ُوِهْبنَا َواِهبِينَا

َدًة ًا ُمَعمَّ ى النُّوِر إالَّ ِعزَّ َفَتأَبى ُرُبوَع الَبْيِت، َمرْسَ
اَياَنا َفْخرًا َباِذلِينَا بَِجنَى األْرَواِح َقَوافُِل رَسَ

َوَمْن يِف الُدْنَيا َدنِيًَّا َيُلوُذ لُِذلِّ َمْطَمَعٍة
َفنَْحُن َوَربُّ الَبْيِت لُِدْنَياُه ُمَفاِرِقينَا

اَيا جُمَاِهِدينَا َهانِئًة َفَا َتأَنْس أْرَواُح رَسَ
إالَّ َوُرُبوِع الُقْدِس َوَمْن هَلَا َنْفَتُح ُمْلَزِمينَا
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َعًة أْلَزَمنَا طِِيُب اْنتَِاٍء لِِديِن اهلل ُقُلوُبنَا هَتُْفو ُمَرَّ
ينَا َراَياُتُه بِاحْلَقِّ َمنُْصوَرًة َشاخِمًَة ُدوَن األْخرَسِ

رُه َنَجاًة َفَيا َمْن َتَرى َوالَقْلُب َخاٍو ُرُكوَعًا ُتَكرِّ
َرْضَواُن َخْصُمَك، َوِسِجلُّ ُعْمِرَك َكَا اخلَاِئبِِينَا

َرْضَواُن َيْكُتِب َمْن ُيَكابُِد ِجَهاَدًا َوَجنََباُتُه جُمَافَِيًة
لِِيِل، َوُعْمَرًا بُِدْنَيا َفانَِيًة أَمًا بَِا ِدِينَا َنوَم الذَّ

ًة ِعَباُد اهلل ُقوُموْا الَ َتأهَبُوا َعَددًا ِقلَّ
َفَكثُِر اخلَْلِق بِآَياِت َريبِّ َقِليَلُهُم ُمؤِمنِِينَا

ُثو  بَِمْعِصَيٍة َفَكْثَرٌة َشاِردٌة َتائهٌة  بَِراَياهِتَا جَتْ
َيَتكاَثُروَن الَ َخْرَ فِيُهُم الَ ُدْنَيًا والَ ِدِينَا

ًا أْنَفاَسُه ِمْسَكًا َراِضَيًة  مْحََن َحقَّ ظُِّم للرَّ َوَمْن ُيعَّ
َياِض آِمنِينَا ًا َكَرامًة بُِدْنيا َوبَِرمْحِة َريبِّ يِف الرِّ ِعزَّ

ّفُذو َعْقٍل َتواَزَن ِصْدُق َمْقَصِدِه َتْلبَِيًة
حِيا ْت بِِه الرِّ اَمُه َكَرَماٍد اْشَتدَّ بَِغْرِ َذاَك أيَّ

َفَيا ُعْمَر َيوِميَّ َجلل بِالُسُجوِد ِجَباَهًا َماِجَدًة
لَِرِب الِعَباِد َوُشْكَرًا َتْسَتِزِيَد بِِه َعْزَمًا ُمْسَتِعينَا

َفنرَْصُ َريبَّ واهلل َأْقَرَب َما َتُظُن َوَنْفُسَك َواِجدًة
بِينَا َك ِمْن َريبِّ ُمَقرَّ بَِعزِمَك َوِجَهاِدَك َوَصرْبُ

َفالُقْرُب َوالُبْعُد َكَهَذاِن أْوَص َنبِيُّنَا َتْذِكَرًة
اَم ُعْمِرِه باهلل ُمْسَتِعينَا َلبِيُب الَقْلِب خَيَْطُف َأيَّ
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رحـمـاك ريب تعهـد منـي الروح واأللـِم             فذلــي إليك أسمو به ما عا من الـهـــِم

ألوذ بك من نفي وقد آست عى روحـي             وغاب عنـي من لـهـا يسلـي يلَّ األمـــِل

نفي أسرة من ترىض بك للرضا موطنـي             شاحــــت عني أرواح مؤملة رىض نفي

لكن نفسـي تعتمر وتوغر يف وجعـــــي             أناشدهـا هوًنا عى روحي وحيك فلتتمهي

طال أنينــي فيا نفس تًبا أيــن تنتظـــري             دهم مهومهــــم فاق يا نفس ما أنت مهتم

روحي، أضنينة أنت حتـــى يف عتبـــــي             كيف ولو أسمعت آالمي منتهــى السكني

رباُه تقبــل منــــي ُجلَّ مظلمتـــــــــي             أنت الرحيــــم إليك منتهـــــى اإلمــِل

حنن لنفســــي روًحا أنت حافظهـــــــا             تسلـــي إيلَّ بعًضــا مــن ُأنسـيَّ األنــِس

عونًا كريًا ألقى ما بقــي مــن يومــــــي             وصربًا مجيـــًا أطرق به عتبة اللحــــــِد

َوَعِجلُت إَِلْيَك َريبِّ لرَِتْىِض
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رحــل عــن فلســطني، عــن حركــة اجلهــاد اإلســامي رجــٌل عظيــم وقائــد مثابــر   
مبدئــي فــذ، رجــٌل إن عــّز الرجــال جتــده شــاخمًا صلًبــا يعشــق املقاومــة وال يقبــل املســاومة.

ــاه رجــًا  ــا كــا عرفن ــا ويف قلوبن ــو أمحــد - ســليم وســيظل يف ذاكرتن نعــم كان أب  
يمــلُّ يف حبــه ملروعــه اجلهــادي. يــكلُّ وال  مؤمنًــا ال 

ــامة  ــه ابتس ــى وجه ــم ع ــت ترتس ــل كان ــة العم ــام زمح ــر، وأم ــني واآلخ ــني احل ب  
بريئــة مــن قلــب عطــوف، قلــب جســور، مبتهًجــا ألخبــار وإنجــازات املقاومــني مــن أبنــاء 
رسايــا القــدس فيســعد ألخبارهــم وحُيــب مســاعدهتم ويذلــل العقبــات للوقــوف بجانبهم.

ــك  ــدر ل ــة، ونق ــة العالي ــنفتقد اهلم ــد وس ــو أمح ــي أب ــي وصديق ــنفتقدك أخ س  
ــا  ــة، وم ــتقبل املقاوم ــى مس ــا ع ــك خوًف ــر أيام ــك آخ ــت تنتاب ــي كان ــق الت ــاالت القل ح
حيــدث يف املنطقــة مــن أحــداث عاصفــة، مل تنحــِن قامتــك مــن عظيــم األحــداث وظللــت 
واقًفــا ومل تركــع، وظــل األمــل يــراودك بــأن هــذه الغيمــة ستنقشــع يوًمــا وســتعود األمــور 
إىل عهدهــا، وســتظل املقاومــة وقتــال العــدو الصهيــوين وحتريــر كامــل الــراب الفلســطيني 

ــامية. ــة واإلس ــك العربي ــعبك وأمت ــد ش ــات عن ــة األولوي أولوي

نعاهــد روحــك الطاهــرة أننــا لــن نتخــى عــن األهــداف واآلمــال التــي آمنــا هبــا،   
وســعينا ســوًيا لتحقيقهــا.

فلتســكن روحــك الطاهــرة مطمئنــة راجعــة إىل رهبــا راضيــة مرضيــة يف عــامل احلــق   
واحلقيقــة، عــامل ال يعــرف الزيــف واخلــداع، عــامل جتتمــع فيــه أرواح األنبيــاء والصديقــني 
ــامل.  ــذا الع ــرة يف ه ــك الطاه ــا وروح ــوىل أن جيمعن ــائلني امل ــني، س ــهداء والصاحل والش

رمحك اهلل أخي أبا أمحد وأسكنك فسيح جناته.

أ. أبو حممد أكرمعرفناه رجاًل
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تعرفــت عــى األخ املجاهــد أبــو أمحــد يف شــهر ينايــر مــن العــام 2006م، يف أول   
زيــارة يل لدمشــق بعــد انســحاب قــوات العــدو مــن غــزة. 

لفــت انتباهــي مثابرتــه عــى العمــل ســاعات طويلــة ليــًا وهنــاًرا، لديــه القــدرة   
أن جيلــس إىل مكتبــه مراجًعــا جهــاز احلاســوب مدقًقــا يف أوراقــه حتــى وقــت متأخــر دون 

ــل. مل

ــة  ــذا األخ، دق ــة ه ــف طبيع ــر أن تكتش ــن اليس ــة كان م ــاءات التالي يف كل اللق  
ــة  ــجلة وموثق ــًا مس ــه دائ ــفتها، معامات ــة وأرش ــكل ورق ــاظ ب ــل باالحتف ــل تتمث يف العم
ــة عــن أي استفســار يتعلــق بعملــه، حريــص عــى  عــى جهــاز احلاســوب، جاهــز لإلجاب
املــال العــام، ورغــم العــبء الكبــر عــى عاتقــه، لكنــه كان دائــًا جيــد متســًعا مــن الوقــت 

ــة. ــص احلرك ــات خت ــاءات وفعالي ــاركة يف أي لق للمش

اللقــاءات  املتبادلــة اخلاصــة بعملــه ومتابعاتــه مل خيتلــف عــن  الرســائل  يف   
والنقاشــات املبــارشة، الدقــة واجلاهزيــة واحلــرص واملتابعــة هــي أســاس كل املراســات.

كان خملًصــا ال يبحــث عــن يشء مــن متــاع الدنيــا، صاحــب خلــق، حمًبــا إلخوانــه،   
روحــه مرحــة وصاحــب دعابــة ال يتوقعهــا الكثــرون.

لقــد ترفــت بالتعــرف عــى أخــي املجاهــد أبــو مســلم الــذي أفنــى عمــره خدمــة   
لإلســام وللجهــاد. 

ــه وأن يلحقــه بالصاحلــني.  ــه ويرمحــه ويســكنه فســيح جنات نســأله تعــاىل أن يتقبل  
اللهــم آمــني.

د. حممد اهلنديخملص ال يبحث عن يشء من متاع الدنيا
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واجبنــا أن ننصــف الذيــن حيملــون اهلــمَّ العــام، وهيبــون وقتهــم وحياهتــم   
إلصــاح احليــاة، وجعلهــا أكثــر توازًنــا وأقــل تعقيــًدا، فمــن املؤكــد أن العمــل مــن أجــل 
النــاس وصاحلهــم مكلــف ولــه ثمــن كبــر، كــا أنــه جيلــب الكثــر مــن املتاعــب واملعانــاة، 
وبالتــايل يســتحق الــذي حيتمــل هــذه املعانــاة التقديــر واالحــرام، كــا يســتحق أن نذكــره 

ــال. ــه األجي ــتفيد من ــااًل تس ــه مث ونجعل

وتــزداد هــذه الرســالة خطــورة وقداســة إذا كنــا نتحــدث عــن املــروع   
اإلســامي وحركــة اجلهــاد اإلســامي التــي تقــف يف صلــب هــذا املــروع، فالعمــل هنــا 
ــا اســتنفار اجلهــد  تكتنفــه الصعوبــة مــن كل جانــب، وترصــده األخطــار ويصبــح مطلوًب
واملشــاعر عــى مــدار الســاعة؛ ألن فلســطني كانــت وســتظل مركــز االهتــام والتأثــر عربًيــا 
وإســامًيا، وألن مأســاة أهلهــا تلــح بقــوة عــى كل مــن يعمــل يف موقــع عــام أو خــاص 
وتؤثــر يف كل مناحــي احليــاة حتــى اخلــاص منهــا. وقــد كان األخ املجاهــد والقائــد ســليم 
محــاد )أبــو مســلم( مثــااًل للمســلم الفلســطيني الــذي عــاش املأســاة بتفاصيلهــا املوجعــة، 
فلــم يستســلم، ومل ينكــرس، ومل يبحــث عــن نجــاة نفســه بقــدر مــا ســعى خلــاص شــعبه 
ودحــر اهلجمــة إىل الــوراء، وكانــت الســنوات الطويلــة التــي أمضاهــا مناضــًا يف صفــوف 
حركــة اجلهــاد اإلســامي وصــواًل إىل أعــى هيئاهتــا القياديــة )املكتــب الســيايس( شــاهًدا 
ــروف  ــت ظ ــد يف كل يشء. وإذا كان ــع، الزاه ــر، املتواض ــد، املثاب ــذا القائ ــخصية ه ــى ش ع
ــايل  ــارج، وبالت ــل واخل ــني الداخ ــل ب ــن التواص ــت م ــد قلل ــز ق ــايف واحلواج ــر واملن التهج
قللــت مــن مــرات االلتقــاء مــع األخ القائــد أبــو مســلم، لكــن املــرات القليلــة تلــك كانــت 
كافيــة ملعرفــة كنــه هــذا القائــد املجاهــد الــذي كان حريًصــا أشــد احلــرص عــى مــروع 

ــامي. ــاد اإلس ــروع اجله ــام وم اإلس

  ويف كل اجتاعــات املكتــب الســيايس التــي شــاركت فيهــا شــخصًيا كان أبو مســلم 
ــديدة  ــة الش ــز بالدق ــه، كان يتمي ــكل إخوان ــه ل ــه وحب ــا إجيابيت ــس فيه ــا، نلم ــارًضا فيه ح
ــا أو  ــة أو أوضاعه ــصُّ احلرك ــأن خي ــش أي ش ــا نناق ــألة، أو عندم ــة مس ــاول أي ــا يتن عندم
ــه  ــهد بأن ــة أش ــخصية الثنائي ــوارات الش ــى يف احل ــرى. وحت ــراف األخ ــع األط ــة م العاق
دائــًا كان يســتحر خمافــة اهلل وال هيجــم عــى األمــر هجوًمــا، وكان يكثــر مــن ذكــر املــوت 

الشيخ: نافذ عزامحريص عى مروع اإلسالم ومروع اجلهاد اإلسالمي
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ولقــاء اهلل، وأنــه كلــا ازدادت مســؤولية اإلنســان وكــرب موقعــه، زاد حســابه أمــام اهلل، وزاد 
ــب. ــة والواج ــل األمان ثق

ــة  ــدم معرف ــام دور يف ع ــن اإلع ــد ع ــلم البعي ــو مس ــل أب ــة عم ــا كان لطبيع رب  
كــوادر احلركــة وأبنائهــا بجوانــب هــذه الشــخصية املثابــرة واملتفانيــة، لكــن يكفيــه أن اهلل 
مطلــع عــى ذلــك، وكل الذيــن تعاملــوا معــه يدركــون حجــم اخلســارة التــي أملــت بحركــة 

ــد. ــام املجاه ــروع اإلس ــامي وبم ــاد اإلس اجله

ــروع  ــن م ــعبه وع ــه وش ــن أمت ــزاء ع ــر اجل ــازاه خ ــلم، وج ــا مس ــم اهلل أب رح  
كلــه. اإلســام 
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د. مجيل يوسفال ينطق إال خرًيا

كنــا عــى موعــد مــع هــذا النهــر املتدفــق مــن العطــاء والواجــب وروح املســئولية،   
يف شــهر تريــن األول/أكتوبــر 2006 تاريــخ لقائنــا ودمشــق العروبــة واملقاومــة والتاريــخ 
مــكان اللقــاء، ليزهــر هــذا اللقــاء روًحــا صاعــدة مباركــة تــرسي يف جســد هــذه الطليعــة 
اجلهاديــة، ويعلــو صــوت اجلهــاد اإلســامي يف كل شــوارع وأزقــة القطــاع املنتــرص دوًمــا 

ــة اهلل. ــإذن اهلل ومعون ب

يف النظــرة األوىل هلــذا اجلســد البديــن والرئتــني املتثاقلتــني يتبــادر إىل الذهن بســاطة   
ــاطئ  ــز إىل الش ــدودة تقف ــواٍن مع ــد ث ــن بع ــه، لك ــه وعطائ ــع طاقت ــان وتواض ــذا اإلنس ه
اآلخــر هلــذا الرجــل واإلنســان املجاهــد لتقبــض عــى احلقيقــة أن اجلهــاد اإلســامي كان 
ــم  ــل أه ــم متث ــدن واملغن ــة والب ــابات الصح ــدون حس ــدءوب ب ــل ال ــه، كان العم كل مه

ــة. ــخصيته العظيم ــات ش مكون

ــام،  ــاء الش ــا يف س ــلم حملًق ــو مس ــا أب ــار فيه ــان ط ــن الزم ــن م ــن عقدي ــر م ألكث  
ــهم  ــارك إرصاًرا وإرادة. أس ــرس املب ــذا الغ ــر ه ــامي ليزه ــاد اإلس ــاء اجله ــق يف فض وحل
ــه إىل  ــي دفعت ــي واإلرادة الت ــك الوع ــد امتل ــدها، فق ــني جس ــة ومتت ــاء احلرك ــادة بن يف إع
االنغــراس عميًقــا يف الوطــن والواجــب ثابًتــا صادًقــا كجبــال القــدس ونابلــس واخلليــل.

ــاط  ــة االنضب ــع راي ــذي رف ــع ال ــل واملتواض ــد العام ــل القائ ــلم يمث ــو مس كان أب  
والطاعــة، ومل يكــن حيلــم بــأي مســمى، لكنــه كان معجوًنــا باملســئولية ومســكوًنا بالواجــب 

ــكان. ــوق اإلم ف

ــه  ــع أكرمت ــى رؤوس اجلمي ــب ع ــر احل ــوراء، ونث ــات لل ــدم االلتف ــة وع الدق  
ــف  ــزة باهلات ــن غ ــه م ــت مع ــدة وحتدث ــرات عدي ــه م ــر. التقيت ــب والتقدي ــع واحل بالتواض
كثــًرا، ويف كل مــرة يراكــم احرامــي وتقديــري لطاقتــه وإخاصــه وتــزداد ثقتــي بــدوره.

كانــت فلســطني قبلتــه ومهــه اليومــي، وكانــت كل ثــواين عمــره للجهــاد   
اإلســامي. ال ينطــق إال خــًرا. أرســى دعائــم الشــفافية واملســئولية وااللتــزام بالراتبيــة. 
ال حيــب األضــواء، لكنــه يعشــق العمــل، وكانــت ال تعنيــه املســميات، لكــن كان حيلــم أن 

ــة. ــاء املنطق ــامي( كل س ــاد اإلس ــل )اجله ــار األم ــذا اخلي ــي ه يغط
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ــكلَّ  ــاص واإلرادة لتش ــل واإلخ ــا العم ــة عنواهن ــلم مدرس ــو مس ــرك أب ــد ت لق  
ــة. ــة والضعيف ــا اخلاص ــاء واألن ــن الضوض ــًدا ع ــامي بعي ــاد اإلس ــق للجه ــة التحلي بواب

ــراغ  ــاروا يف ف ــامي، فاحت ــاد اإلس ــى اجله ــلم ع ــا مس ــا أب ــك ي ــل رحيل ــد أثق لق  
تركتــه هلــم، وهــم حياولــون ألكثــر مــن عــام أن يمــأوا هــذا الفــراغ. ومــا زالــت املحاولــة 

ــتمرة. مس

رمحك اهلل يا أبا مسلم، وجزاك اهلل عنا خر اجلزاء.  
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الشيخ: خرض حبيباملستقبل لإلسالم العظيم وملروع املقاومة واجلهاد

كان رشف اللقــاء بــاألخ العزيــز أبــو مســلم يف زيــاريت األوىل لدمشــق بعــد   
ــن  ــه، ومل أك ــمع عن ــت أس ــام 2006، كن ــزة يف الع ــاع غ ــن قط ــوين م ــحاب الصهي االنس
أعرفــه فهــو مــن إخواننــا يف لبنــان مــن خميــات اللجــوء يف الشــتات. مــا عرفتــه أنــه عضــو 
ــات  ــم ملف ــن أه ــف م ــك بمل ــه يمس ــا أن ــت أيًض ــد علم ــة، وق ــيايس يف احلرك ــب س مكت

ــة. ــة يف احلرك ــة العام ــف املالي ــو مل ــل وه العم

ــه  ــرب جديت ــن ق ــت ع ــد ملس ــق، وق ــاريت لدمش ــاء زي ــه أثن ــاءايت ب ــررت لق تك  
ــاط  ــل واالنضب ــاين يف العم ــاء والتف ــااًل للعط ــه اهلل مث ــد كان رمح ــه، فق ــه يف عمل ومهنيت
والوضــوح واإلخــاص بعيــًدا عــن األضــواء والشــهرة، وكان يعمــل بصمــت، عــى خلــق 
ــا أن املســتقبل لإلســام العظيــم وملــروع املقاومــة  ــا إلخوانــه وحلركتــه، مؤمنً كريــم، حمًب
واجلهــاد الــذي هنضــت احلركــة مــن أجــل محلــه والتبشــر بــه وجســدته واقًعــا عــى أرض 
ــام  ــا الع ــم أمينه ــرار ويف مقدمته ــهدائها األب ــاء ش ــة بدم ــجرته املبارك ــطني، وروت ش فلس

ــوان. ــة والرض ــهداء الرمح ــى كل الش ــه وع ــم( علي ــو إبراهي ــم )أب املعل

ــه  ــو مســلم وأن جيزي أدعــو املــوىل عــز وجــل بالرمحــة واملغفــرة لــأخ احلبيــب أب  
عنــا وعــن اإلســام العظيــم وعــن حركــة اجلهــاد اإلســامي كل خــر ملــا بذلــه وقدمــه، 

وأن جيعلــه يف ميــزان حســناته.
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أ. أبو عاد الرفاعيعشق املقاومة واجلهاد

عرفتـه أًخـا عزيـًزا وجماهـًدا صادًقـا، مجعنـا تاريـخ طويـل مـن العمـل الـدؤوب   
واملتواصـل لتعزيـز حضـور احلركـة يف لبنـان، ونـر أفكارهـا وقيمهـا ومبادئهـا يف خميـات 
لبنـان، وتعزيـز روح اجلهـاد والشـهادة عـى طريـق فلسـطني ودرهبا بـني أهلنـا يف املخيات. 
كنـا، ومعنـا جمموعـة مـن اإلخـوة الكـرام، مـن أوائـل الذيـن تعرفـوا عـى الشـهيد الدكتور 
فتحـي الشـقاقي، رمحـه اهلل تعـاىل، يوم أن تم إبعـاده إىل لبنان، وقـد أعطى وجـوده بيننا روًحا 

ودفًعـا قوًيـا لتعزيـز حضـور املقاومـة لـدى أبنـاء احلركـة اإلسـامية يف خميـات لبنـان. 

ــل  ــنوات قب ــود إىل س ــاىل_ تع ــه اهلل تع ــليم _رمح ــد س ــدس املجاه ــي باملهن معرفت  
إبعــاد األمــني العــام املؤســس ولقائنــا بــه. كنــا يف ذلــك احلــني ننتمــي إىل احلركــة اإلســامية 
ــه إىل  ــه وحــق عودت ــا أخــوة اإلســام ومهــوم شــعبنا الفلســطيني وقضيت ــان، ومجعتن يف لبن

ــني. ــباًنا يافع ــا ش ــذ أن كن ــه، من ــه ووطن أرض

كان األخ )أبــو أمحــد( أحــد اإلخــوة الذيــن عاشــوا مهــوم احلركــة اإلســامية منــذ   
ريعــان الشــباب، يرتــادون املســاجد، ويتلــون املصحــف الكريــم ويتدبرونــه ويتدارســون 
ــا  ــطون يف إطاره ــامية، وينش ــة اإلس ــة واحلرك ــال األم ــرون يف ح ــة، ويتفك ــه املبارك آيات
ــقاقي  ــي الش ــهيد فتح ــور الش ــت بالدكت ــي التق ــة األوىل الت ــني الطليع ــن ب ــا م ــام. وكن الع
رمحــه اهلل تعــاىل، وتأثــرت بفكــره ومبادئــه، ورأت فيهــا تصويًبــا لتوجهــات احلركــة 
ــة املركزيــة للحركــة اإلســامية، والســيا أن  اإلســامية نحــو فلســطني، باعتبارهــا القضي
الدكتــور الشــهيد _رمحــه اهلل_ قــد أرســى قناعــة راســخة بــأن فلســطني هــي آيــة مــن القرآن 
الكريــم. فــكان األخ أبــو أمحــد مــن الذيــن محلــوا مســؤولية وأمانــة نــر وتعزيــز مبــادئ 

ــان. ــامي يف لبن ــاد اإلس ــة اجله ــكار حرك وأف

ــن  ــال الذي ــك الرج ــن أولئ ــاىل، م ــه اهلل تع ــادة، رمح ــليم مح ــد س كان األخ املجاه  
يمتلكــون نشــاًطا ومثابــرة وقــدرة عــى الصــرب وحتمــل مشــقات العمــل، يف ســبيل القضايــا 
ــعب  ــل الش ــن أج ــطني وم ــل فلس ــن أج ــه م ــذر حيات ــه ن ــهد أن ــا. ونش ــون هب ــي يؤمن الت
ــة  ــرة االنتفاض ــة يف ف ــاد، وخاص ــة واجله ــق املقاوم ــه وعش ــه ومهوم ــطيني وقضيت الفلس
ــل  ــل اللي ــا يص ــا م ــه. كان غالًب ــام ب ــه القي ــا يمكن ــكل م ــام ب ــا يف القي األوىل، وكان متفانًي
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بالنهــار، مــن أجــل إنجــاز املهــام املوكلــة إليــه، حتــى إن ذلــك أتــى عــى حســاب صحتــه 
ــه. ــه وعيال ــاب أهل ــى حس ــه وع وراحت

كان األخ أبــو أمحــد، رمحــه اهلل، عنيــًدا فيــا يؤمــن أنــه احلــق. ويدافــع عــن قناعاتــه   
إىل أقــى درجــات الدفــاع، وكان ال يتــورع أن يعلــن موقفــه بــكل رصاحــة، دون مواربــة أو 
جماملــة ألحــد. وأمــا عــى املســتوى اإلنســاين، فــكان عاطفًيــا إىل أرفــع درجــات العاطفــة، 
ــاد  ــن العن ــج م ــك املزي ــم. كان ذل ــف معه ــن خيتل ــع الذي ــى م ــه، حت ــن حول ــا مل حساًس

ــر. ــف املع ــب، لطي ــب القل ــة. كان طي والرق

ــة  ــذه اللحظ ــيا يف ه ــد، والس ــو أمح ــز أب ــق العزي ــوم األخ والصدي ــد الي ــم نفتق ك  
احلرجــة مــن تاريــخ قضيتنــا وشــعبنا، ويف هــذه الظــروف التــي متــر هبــا أمتنــا. اليــوم _بعــد 
أشــهر عــى وفاتــه رمحــه اهلل تعــاىل_ نشــعر بالشــوق لــه. مجيــع إخوانــه يفتقدونــه، وحتــى 
أولئــك الذيــن كانــوا خيالفونــه بعــض وجهــات نظــره، فإهنــم يفتقدونــه، ويفتقــدون صــربه 
ــويف  ــه ت ــة أن ــني، وخاص ــهداء الصادق ــن الش ــبه م ــاىل أن حيتس ــأل اهلل تع ــا نس ــه. وإنن ومهت
أثنــاء أداء عملــه، وتنفيــذ مهامــه، فمثلــه يف ذلــك كمثــل املقــاوم املرابــط، فمنــا مــن يرابــط 
ــل  ــرى ال تق ــور أخ ــى ثغ ــط ع ــن يراب ــا م ــارشة، ومن ــورة مب ــدو بص ــع الع ــور م ــى الثغ ع
أمهيــة وتأثــًرا. فهــذا قدرنــا يف حركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني، هــذه احلركــة التــي مل 
يزدهــا فقــدان األحبــة واملخلصــني مــن القــادة والكــوادر واملجاهديــن إال صابــة وعزيمة، 
واســتمراًرا إىل أن باتــت شــوكة صلبــة يف حلــق العــدو الصهيــوين، ومــا ذلــك إال بفضــل 
اهلل تعــاىل أواًل، ثــم التفــاف أبنــاء شــعبنا حــول احلركــة وإياهنــم بنهــج املقاومــة والكفــاح 

ــا. ــق العــودة إىل وطنن ــر كل فلســطني، وحتقي املســلح حتــى حتري

ــهداء  ــن الش ــه م ــاىل أن يتقبل ــأله تع ــد(، ونس ــو أمح ــد )أب ــا املجاه ــم اهلل أخان رح  
والصاحلــني وأن يســكنه فســيح جناتــه؛ وأن جيمعنــا اهلل مجيًعــا يف جنــان اخللــد، مع الشــهداء 
واألنبيــاء والصادقــني والصاحلــني، وحســن أولئــك رفيًقــا. فهــذا قدرنــا الــذي ارتضينــاه، 
طمًعــا يف نيــل رىض اهلل تعــاىل ومغفرتــه وفضلــه، وهــذا جهادنــا الــذي نتمســك بــه حتــى 
آخــر رمــق فينــا، مطمئنــني إىل وعــد اهلل تعــاىل بإحــدى احلســنيني: إمــا النــرص أو الشــهادة، 
ــطني،  ــطني، كل فلس ــر فلس ــى حتري ــلح، حت ــاح املس ــة والكف ــاد واملقاوم ــى درب اجله ع

ــني. ــى العامل ــهادهتا ع ــامية، وش ــا اإلس ــليب ألمتن ــّز الس ــادة الع وإع
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أ. خالد البطشعمل ابتغاء مرضاة اهلل

احلمــد هلل والصــاة والســام عــى ســيدنا حممــد رســول اهلل، وعــى آلــه وصحبــه   
وســلم. وبعــد:

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  ٹ  ٹ   
.]23 ]األحــزاب:  ٿمث  ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  

أســأل اهلل أن يعــوض حركــة اجلهاد اإلســامي وشــعبنا الفلســطيني خــًرا بفقداهنم   
املهنــدس ســليم محــادة - أبــو أمحــد وأن جيعــل يف ذريتــه مــن بعــده الربكــة، وأن يرزقهــم 

ــني. ــم آم ــلوان. الله ــرب والس الص

فقــد كان يل رشف اللقــاء بــاألخ املجاهــد أبــو أمحــد ألول مــرة يف العــام 2006 يف   
ــامي ويف  ــاد اإلس ــة اجله ــدة يف حرك ــة واملجاه ــادات املؤمن ــن القي ــة م ــة ثل ــق بصحب دمش

ــم اهلل. ــه حفظه ــد اهلل ورفاق ــو عب ــور أب ــام الدكت ــني الع ــور األم حض

مل نكــن قــد عملنــا مًعــا بشــكل مبــارش مــن قبــل، ولكــن يف ســياق ترتيــب بعــض   
القضايــا خلــص النقــاش بــني احلارضيــن إىل تكليفــي مــع األخ املهنــدس أبــو أمحــد إلعــداد 

ــة. ــة اإلداري ــذه املهم ــب ه وترتي

ــاح حتــى ســاعات املســاء مل نغــادر قاعــة  وعــى مــدار يومــني كاملــني مــن الصب  
العمــل إال للــرورة، حتــى أهنينــا املهمــة التــي كلفنــا هبــا الدكتــور أبــو عبــد اهلل، وقدمنــا 

ــا. ــا مًع ــة ارتأيناه ــورة ممكن ــل ص ــل يف أفض ــة العم ــه نتيج ل

ــو  ــد فه ــو أمح ــدس أب ــع األخ املهن ــاش م ــاءات والنق ــك اللق ــد ذل ــت بع ــم توال ث  
ــدرة عــى العمــل حتــت الضغــط والقــدرة عــى التحمــل والتفــاين يف  ــاس ق ــر الن مــن أكث
تنفيــذ املهــات املوكلــة إليــه دون تــردد أو شــكوى أو امتنــان مــن طرفــه، أو انتظــار الثنــاء 
مــن أحــد، كان يعمــل ابتغــاء مرضــاة اهلل تعــاىل، ينتظــر منــه الثــواب واألجــر رغــم وضعــه 

ــب.  ــي الصع الصح
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مل يكــن األخ املهنــدس أبــو أمحــد يرفــض أي مهمــة أو يعتــذر عــن أي عمــل كــا   
ــا، فــكان مهــه حركــة اجلهــاد اإلســامي ورجاهلــا، حيــرص كيــف يلبــي حاجــات  الحظن
احلركــة، وحيمــي مرتكزاهتــا وبنياهنــا اإلداري والتنظيمــي، لذلــك رفــض مجيــع العــروض 
ــع  ــاء م ــى البق ــدس إلرصاره ع ــل كمهن ــركات للعم ــن ال ــت م ــه قدم ــي ل ــة الت الوظيفي
الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، ثــم واصــل الوفــاء والعمــل مــع الدكتــور أبــو عبــد اهلل 

ــاص. ــدق وإخ ــكل ص ــة ب ــام للحرك ــني الع األم

كان األخ املهنـدس أبـو أمحـد رجـل املهـات الصعبـة يف بـروت ودمشـق ويف كل   
وإنجازاهتـا.  احلركـة  مقـدرات  عـى  واحلريـص  لأمانـة  احلافـظ  فهـو  السـاحات، 

أكثـر مـا يميـز األخ املهنـدس أبـو أمحـد رمحـه اهلل هـو حرصـه وخوفـه الدائـم عى   
احلركـة وأبنائهـا، وحتديـًدا أهـايل الشـهداء واألرسى واجلرحى يف سـياق تأمـني احتياجاهتم 
ومسـتقبل أبنائهـم يف منظومة إداريـة تنظيميـة حقيقية بعيًدا عـن العشـوائية واالرجتالية. كان 
دائـم احلديـث عـن العـودة إىل فلسـطني وإىل بلـده الـذي ُأخـرج أهله منـه يف العـام 1948. 

ــرب  ــه الص ــه وذوي ــم أهل ــبحانه أن يله ــأله س ــد، ونس ــو أمح ــد أب ــم اهلل املجاه رح  
والســلوان، وأن جيمعــه بمــن أحــب يف جنــات الفــردوس مــع النبيــني والشــهداء.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

نث جب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت    خت  مت  ىت  يت  جث  مث    مث  
]آل عمران: 157[

ــد،  ــيدنا حمم ــق س ــى أرشف اخلل ــام ع ــاة والس ــني، والص ــد هلل رب العامل احلم  
ــوم  ــع ســنته إىل ي ــه ومــن اتب ــه وصحب ــارك عــى ســيدنا حممــد وآل اللهــم صــل وســلم وب

ــد: ــا بع ــن. أم الدي
ــة  ــديدة للمكان ــة ش ــطور بصعوب ــذه الس ــب ه ــي أكت ــول إنن ــن الق ــة، يمك بداي  
والقــدر الــذي احتلــه األخ القائــد أبــو أمحــد، مكانــة عظيمــة يف نفــي وقلبــي ومــا مثلــه 
مــن قيــم وُمثــل عليــا يف االنتــاء والعمــل واإلخــاص والتفــاين ويف كل األشــياء واملعــاين 
ــل إىل  ــًدا أن أص ــتطاع جاه ــدر املس ــة ق ــأحاول الكتاب ــك س ــع ذل ــة. وم ــة واجلميل العظيم
القــدر األكــرب مــن املوضوعيــة رغــم صعوبــة الفصــل يف حالتــي بــني مــا هــو موضوعــي 
ــت  ــا المس ــزام ب ــعي لالت ــك الس ــد، وكذل ــاه األخ القائ ــا جت ــي محلته ــة الت ــني العاطف وب
وعايشــت منــه مبــارشة يف ضــوء عمــي معــه لعــدة ســنوات عــى أرض الواقــع، وليــس بــا 
ســمعت منــه عــن أعــال وأنشــطة أو مــن اآلخريــن مــن اإلخــوة ورفــاق الــدرب، ومل أكــن 

ــاطات. ــال أو النش ــك األع ــن تل ــزًءا م ج

ــدأ، هــل  ــن تب ــار مــن أي ــد حتت ويف احلديــث عــن الســات الشــخصية لــأخ القائ  
ــي وصــل  ــة والنزاهــة الت ــي كان عليهــا؟ أم مــن درجــة األمان ــن الت ــة التدي ــدأ مــن حال تب
إليهــا رغــم عملــه الطويــل يف امللــف املــايل؟ أم احلديــث عــن القــدرات الفكريــة والثقافيــة 
التــي محلهــا األخ القائــد احلبيــب؟ أم مــن الطاقــة والباغــة اللغويــة التــي احتوهتــا رســائل 
األخ العزيــز عــى مــدار ســنوات؟ أم مــن القــدرات الشــخصية يف املتابعــة والتوثيــق والعمل 
حتــت الضغــط وتعــدد امللفــات وكثرهتــا وكــرب حجمهــا؟ أم مــن الســيطرة _وأنــا هنــا أرصُّ 
عــى كلمــة الســيطرة_ واإلملــام الكامــل بربامــج احلاســوب املختلفــة مــن الــورد، اإلكســل، 
البوربوينــت، األكســس ومــا إىل ذلــك مــن برامــج. قــال عنــه األحباب "بلــدوزر" يف ســياق 
الثنــاء عليــه رغــم مــا يشــوب هــذا املصطلــح مــن لبــس بســبب طبيعــة عمــل البلــدوزر يف 
عمليــات اهلــدم، يف حــني يقينــي أن األخ القائــد الشــهيد كان طاقــة بنــاءة خاقــة ومبدعــة 

أ. حممد محيدرجل من زمن خمتلف
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قــادرة عــى اإلنتــاج يف كل األوقــات، وعــى إملــام كامــل بالتفاصيــل وتفاصيــل التفاصيــل، 
ــه مــن القيــام بعمليــات املتابعــة والتوثيــق  ولديــه القــدرة عــى ابتــكار األدوات التــي متكنّ
ــفون يف  ــم يكتش ــه، ولكنه ــني مع ــق العامل ــب ويره ــد يتع ــم ق ــليم. نع ــي وس ــكل علم بش
مرحلــة الحقــة مــن التعــب والكــد معــه أنــه كان عــى حــق يف متابعاتــه، وأن مهــه العمــل 
ــة  ــال التجرب ــن خ ــد م ــا أعتق ــه، وأن ــني مع ــاس والعامل ــاق الن ــس إره ــة ولي للمؤسس
وبــدون مبالغــة أو هتويــل أو حتــى انحيــاز أن األخ أبــو مســلم امتلــك مهــارات ومواهــب 
متعــددة مــن اهلل تعــاىل وظفهــا خلدمــة احلركــة يف كافــة املواقــع التــي عمــل هبــا عــى مــدار 
ســنوات عمــره القصــرة نســبًيا، وعنــد املقارنــة بينــه وبــني مــا يملــك مــن مهــارات، وبــني 
أنصــاف املثقفــني الذيــن يملئــون الفضائيــات والصحــف اليوميــة بمســميات خمتلفــة مــن 
ــة غــرور  حمليــني وخــرباء يف السياســة واالقتصــاد ســتجد البــون كبــر جــًدا، وعــن مقارن
ــاس،  ــى الن ــايل ع ــهم والتع ــب بأنفس ــرور والعج ــهم بالغ ــة إحساس ــدى درج ــؤالء وم ه
وبــني تواضــع وبســاطة وطيبــة قلــب األخ أبــو مســلم تــرى بوضــوح أثــر نعمــة اهلل عــى 
عبــده أن وهبــه اهلل تعــاىل مــن العلــم واملواهــب املختلفــة فــزاد تواضعــه هلل تعــاىل وإلخوانــه 
يف احلركــة. فــاألخ أبــو مســلم مل ينــس يف يــوم مــن األيــام فضــل اهلل تعــاىل عليــه لقــد كانــت 
عباراتــه املشــهورة التــي كان يكررهــا دوًمــا "أنــا أقــل النــاس"، "نحــن فريــق عمــل"، "نحــن 
رشكاء"، مئــات الرســائل إن مل يكــن آالف الرســائل املتبادلــة، لقــد شــكلنا معــه بتوجيهاتــه 
ونصائحــه وإرشــاداته فريًقــا رائًعــا يف مهجــة القــدس عــى مــدار ما يقــارب مخس ســنوات، 
نعــم واجهتنــا صعوبــات عديــدة نجحنــا يف التغلــب عليهــا، وأخفقنــا يف جزئيــات كانــت 
خــارج إرادتنــا بســبب الظــروف السياســية واألمنيــة داخــل فلســطني، وكان شــعاره الدائــم 

"ليــس يف قامــويس الفشــل".

ــا أبــو مســلم عــى ثقــة اإلخــوة يف قيــادة احلركــة للجهــود التــي  لقــد حــاز أخون  
ــازات،  ــة وإنج ــا ومتابع ــا، حرًص ــل هب ــي عم ــع الت ــه ويف كل املواق ــدار حيات ــى م ــا ع بذهل
ــواب. فقــد كان  ــه كل األب ــادات، فتحــوا ل ــح وإرش ــاندة ونصائ ــه دعــًا ومس ــوا خلف فكان
ــن،  ــئون اآلخري ــل يف ش ــه، ال يتدخ ــه واختصاصات ــدود صاحيات ــد ح ــا عن ــف دوًم يق
وليــس لديــه ال الرغبــة أو الوقــت يف فتــح معــارك مــع اآلخريــن كــا حيلــو للبعــض تــرك 
ــو مســلم نفســه وأمهــل  مواقعهــم واختصاصاهتــم والتفــرغ لآلخريــن، لقــد نــي األخ أب

ــاىل. ــد اهلل تع ــار بي ــاه اهلل، واألع ــة إىل أن توف ــه الصحي متابعات
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ولــو ســألني أحــد مــن النــاس، مــاذا كان يريــد هــذا الرجــل العظيــم؟ مــاذا يتمنــى   
وحيلــم؟ ولإلجابــة عــى هــذه األســئلة يمكــن القــول إنــه كان يبحــث عــن مرضــاة اهلل أواًل، 
ثــم عــن املؤسســة بــا متثلــه مــن قيمــة إنســانية كــربى تتحقــق فيهــا االســتفادة القصــوى 
ــة  ــات املادي ــدع لإلمكاني ــتثار املب ــة واالس ــاء احلرك ــة ألبن ــة املختلف ــات البري ــن الطاق م
املتوفــرة مــع تنظيــم فاعــل وقــادر قائــم عــى ميــزان العــدل واملســاواة بــني اإلخــوة مجيًعــا، 
تتحــدد فيــه احلقــوق والواجبــات، تنظيــم حيفــظ حقــوق املجاهديــن والشــهداء واألرسى 
ــة  ــرات التكلف ــار متغ ــني االعتب ــذ بع ــة تأخ ــادرة وفاعل ــة ق ــات إداري ــى، يف عملي واجلرح
ــد  ــلم جماه ــان مس ــكل إنس ــى ش ــة ع ــة اإلداري ــتهدفها املنظوم ــات تس ــت، يف خمرج والوق
ــد ال  ــلم جماه ــان مس ــامية. إنس ــة واإلس ــة العربي ــا األم ــطينية وقضاي ــة الفلس ــرى القضي ي
ــه نحــو القــدس، قــادر عــى معرفــة معســكر األصدقــاء ومعســكر  خيطــئ املســر، بوصلت

ــداء. األع

يمكننـي يف هـذه املناسـبة أن أصـف هـذا الرجل باألمـة إذ جـاز التعبـر يف ضوء ما   
عرفتـه وخربتـه عى مدار السـنوات التـي عملت معه فيهـا، خسـارتنا يف فقدانه كبـرة فلدينا 
مزيـد مـن العمـل والواجبـات ومل تنته مهمتنـا بعد، لكـن إياننا بـاهلل وبقضائه وقـدره. يقول 

تعـاىل: نثے  ۓ  ۓ  ڭ مث ]الرعد: 38[. وقوله سـبحانه: نث ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  ہ   ھمث    ]األعـراف: 34[. يبقـى الرجـاء عندنـا كبـًرا فيـا تركـه لدينـا األخ 
العزيـز من مـراث إداري عظيم، سـيكون بمثابـة نرباس ورايـة لنكمل الطريق الـذي اختطه 
الشـهيد القائـد سـائلني املـوىل عـز وجـل أن يوفقنـا وأن نكـون دائـًا عنـد حسـن ظـن األخ 

القائـد الشـهيد بنـا  نث  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ    مث ]هـود: 88[.

ــه، وأن  ــيح جنات ــكنه فس ــوان وأن يس ــة والرض ــه الرمح ــاىل ل ــأل اهلل تع ــا أس ختاًم  
جيمعنــا معــه ومــع ســيدنا حممــد ملسو هيلع هللا ىلص حــول احلــوض يف جنــة الفــردوس األعــى يــوم ال ينفع 
ــني. ــد هلل رب العامل ــا أن احلم ــر دعوان ــليم، وآخ ــب س ــى اهلل بقل ــن أت ــني إال م ــال وال بن م
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الكتابــة عــن احلــاج املجاهــد الشــهيد أبــو مســلم تفتتــح مشــهًدا فســيًحا وواســًعا   
يف حــرة إنســان مل يبخــل بلحظــة واحــدة مــن أيــام عمــره. مل يبخــل ألجــل إعــاء كلمــة 
ــراب فلســطني.  ــر كامــل ت ــودة وحتري ــن حــق الع ــا ع ــات، دفاًع ــن املقدس ــا ع ــق دفاًع احل

واملعــراج. أرض اإلرساء 

ــص،  ــل اخلال ــة العم ــدون إال لغ ــن ال جيي ــال الذي ــن الرج ــد م ــلم واح ــو مس أب  
والتفــاين يف حتقيــق معادلــة أننــا أمــة قــادرة عــى حتقيــق رؤانــا وأهدافنــا إن أخلصنــا لدمــاء 

ــطني. ــة فلس ــي قضي ــة ه ــة مقدس ــل قضي ــهدوا ألج ــن استش ــهداء الذي الش

منــذ اليــوم الــذي تعرفــت إليــه يف حركتنــا )حركــة اجلهــاد اإلســامي( أحسســت   
بحجــم اهلــم الوطنــي واإلســامي الــذي خيتزنــه يف قلبــه، وهــو الــذي يفكــر بعقــل علمــي 
ــة  ــة مهم ــل يف أي ــل التفصي ــة وتفصي ــة العلمي ــتند إىل املعرف ــذي يس ــر ال ــر، التطوي للتطوي
ــهيدنا  ــي، فش ــه اليوم ــة يف عمل ــدة علمي ــس قاع ــذي أس ــدس ال ــو املهن ــه، وه ــندت إلي ُأس
أبــو مســلم وانطاًقــا مــن قناعاتــه اجلهاديــة يف العمــل املنظــم واملؤطــر دفــع يف كل املراتــب 
ــذه  ــريف، وه ــل املع ــي، العق ــل العلم ــة العق ــح لغ ــه إىل ترجي ــندت إلي ــي أس ــة الت القيادي
يعرفهــا كل مــن تعامــل مــع احلــاج الشــهيد. فالتنظيــم كان يف عملــه ومنهــا الدائــرة املاليــة، 
إضافــة إىل ســعيه املتواصــل لتأســيس قاعــدة بيانــات جلميــع األرسى يف حركتنــا، وحتويــل 
هــذه البيانــات إىل قواعــد ارتكازيــة يف التواصــل مــع عائــات وأرس الشــهداء انطاًقــا مــن 

ــهداء. ــات الش ــل دور عائ ــة تفعي ــة يف كيفي ــات جهادي قناع

ــد اإلصغــاء،  ــراه ياحــق كل صغــرة وكبــرة، وجيي يف يومــه ال وقــت للراحــة. ت  
اإلصغــاء العلمــي كــي يلتقــط منــك فكــرة ناضجــة _وحيــرم رأيــك_ ويقــوم فــن املخاطبة 

ــة. ــس منطقي ــى أس ــه ع يف قاموس

ال يــرك احلــوار إال أن تصــل وإيــاه إىل نتيجــة مبتعــًدا عــن االســتعراض والتهويــل   
يف عملــه، فهــو مــن أولئــك الذيــن يعملــون بصمــت، ويبتعــدون عــن الضوضــاء، 

ــل. ــا طائ ــت ب ــع الوق ــل وتقطي ــن العم ــاد ع ــه االبتع ــي ل ــاء تعن فالضوض

أ. أبو جهاد طلعتسيبقى حارًضا يف أيامنا اجلهادية
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ــد  ــد يعي ــر، وق ــاز املثم ــاز، واإلنج ــو اإلنج ــد ه ــهيدنا املجاه ــبة لش ــت بالنس الوق  
ــطني  ــرى أن فلس ــه ي ــل؛ ألن ــب وكل ــرة دون تع ــن م ــر م ــا أكث ــا( يف منهجيته ــة )م قضي
وشــهداءها حتتــاج منــا كل عطــاء، ال ينتظــر أي إطــراء، واإلطــراء الوحيــد بالنســبة لــه، هــو 

ــة. ــار املهم ــن األداء يف إط ــع م ــج ترف ــول إىل نتائ ــل والوص ــاح العم نج

رغــم مــا كان يعانيــه مــن وجــع يومــي وتراجــع  صحتــه، إال أنــه وحتــى اللحظات   
ــت دون  ــوال الوق ــل ط ــن العم ــوان ع ــطني، مل يت ــه لفلس ــذي كرس ــره ال ــن عم ــرة م األخ

ــل. ــودة إىل العم ــر بالع ــة يفك ــا للراح ــع وقًت ــف، وإن اقتط توق

الشــهيد أبــو مســلم كان مؤسســة تســر عــى األرض، ممتلــئ بالثقافــة اإلســامية   
ــر إال يف  ــذي ال يفك ــو ال ــه، وه ــك أدوات ــاًدا يف متل ــه أبع ــي منحت ــة، الت ــة واملعرفي والوطني
ــة يف  ــس علمي ــى أس ــا ع ــي عمله ــة، وتبن ــات يف احلرك ــتفيد كل املحط ــي تس ــم ك الراك

ــة. ــة املواجه ــر ومنهجي ــم والتطوي ــا بالعل ــايل حياربن ــان إح ــع كي ــة م ــة طويل معرك

كانــت اخلســارة يف فقــدان أبــو مســلم قاســية وصعبــة، ومــا يعزينــا أنــه تــرك وراءه   
إرًثــا مؤسســًيا ومعرفًيــا يف العمــل بــكل تفاصيلــه أينــا حــّل، وتــرك ســمعة عاليــة إلنســان 
ــطني  ــا أن فلس ــاد، مؤمنً ــر اجله ــى مج ــا ع ــه قابًض ــن حيات ــرة م ــة األخ ــى اللحظ ــلَّ حت ظ
ــن  ــام الذي ــهداء العظ ــكل الش ــا ل ــيبقى أمينً ــهداء. س ــا للش ــيبقى أمينً ــعبنا س ــتعود، وش س
مضــوا وســيبقى عــى درب كل الذيــن آمنــوا بــأن طريــق اجلهــاد هــو طريــق التضحيــات.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  ٹ  ٹ   

]23 ]األحــزاب:  ٿمث  ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  

مــا أصعــب وداع األحبــة الفرســان األبطــال، ومــا أصعــب رثــاء الرجــال الرجال،   

وأنــت منهــم يــا أبــا مســلم، فاملصــاب كبــٌر كبــر، لكنــه هيــون مــن أجــل بيــت املقــدس، 
لقــد محــل أبــو مســلم فلســطني يف قلبــه منــذ الطفولــة فــكان عاشــقها األمــني، ورفعهــا عــى 

ــد.  ــاوم املجاه ــكان املق ــه ف كتفي

كان الشــهيد البطــل شــجاًعا، خملًصــا، مقداًما شــاخمًا شــموخ ســنديانات فلســطني،   
علمنــا معنــى اجلهــاد والفــداء والكــرم، تــرك لنــا الذكريــات الطيبــة، والصفــات احلميــدة، 
ــة  ــا حلرك ــا وفًي ــه خملًص ــن عرف ــكل م ــا لشــعبه، ول ــوت، حمًب ــاُب امل ــوّي اإلرادة ال هي كان ق
ــز  ــد أع ــت اآلن عن ــلم فأن ــا مس ــهادة أب ــك الش ــا ل ــطني، هنيًئ ــامي يف فلس ــاد اإلس اجله

ــني.  ــاده الصاحل ــد عب ــم وعن ــد رهب ــون عن ــون األكرم ــم املؤمن ــاب إهن األحب

أهيــا احلبيــُب العابــُر إىل الســاء واملجــد جنــاح، إليــك حتياتنــا مــع إرشاقــة   
ــا  ــدران عزهت ــى ج ــت ع ــذي ترك ــار ال ــا الب ــت ابنه ــطني فأن ــاك فلس ــن تنس ــاح. ل كل صب
ــا للجهــاد، آمنــت بــه  بصاتــَك الطيبــة، وســمعتك العطــرة. كنــت أبــا مســلم جتســيًدا حًي
ــب  ــا حبي ــر العــني ي ــْم قري ــوم رحيلــك. َن ــبابك إىل ي ــع ش ــذ مطل ــه من ــك ل ــذرت حيات ون
ــا فينــا، فنحــن قــد كتبنــا اســمك عــى  قلوبنــا، رحلــت عنــا بجســدك، لكنــك ســتبقى حًي
جــدران قلوبنــا لتبقــى خالــًدا مــدى األزمــان. إن الشــهادة يــا أخــي هــي الســاح الوحيــد 
لتحريــر فلســطني، فهــي ليســت كلمــة تقــال، أو خطبــة عصــاء تلقــى مــن فــوق املنابــر أو 

ــاد.  ــدٌة وجه ــاٌن وعقي ــٌي وإي ــاوم ووع ــٌج مق ــٌة وهن ــر وثقاف ــا فك ــروى؛ إهن ــًة ت حكاي

ــا يف ذاكــرة فلســطني  أنــت أهيــا الشــهيد كــا أنــت مــا زلــت بطــًا، وســتبقى حًي  
ــدر  ــة ومص ــاد واملقاوم ــعلة اجله ــال وش ــارَة األجي ــى من ــاوم، ستبقـ ــعبها املق ــر ش وضم
ــر فلســطني يتطلــب بــذل األرواح الطاهــرة إىل  ــأن حتري ــا، أنــت آمنــت ب ــزاز لن فخــر واعت

أ. أبو سامر موسى أبو مسلم جتسيًدا حًيا للجهاد
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ــرار وأوقــدت مصابيــح اجلهــاد واملقاومــة لتســتمر  أن انضممــَت إىل قوافــل الشــهداء األب
ــر.  ــر إىل البح ــن النه ــطني م ــر فلس ــل حتري ــن أج ــاألرواح م ــة ب ــعلُة التضحي ش

ــا  ــة بأرواحن ــق املقاوم ــة طري ــى مواصل ــَد ع ــك العه ــدُد ل ــك نج ــوم رحيل يف ي  
ــت  ــداء بي ــة ن ــن تلبي ــف ع ــن نتخل ــا، ول ــن أيدين ــاد م ــة اجله ــقط بندقي ــن نس ــا، ول ودمائن
ــة،  ــام واهلزيم ــرف االستس ــا ال نع ــن رجاهل ــي، نح ــٌة ال تنته ــطني مقاوم ــدس، ففلس املق
ــن  ــني، وط ــن األرسى واملعتقل ــطني وط ــداء. فلس ــة والف ــم البطول ــطُر ماح ــا نس ألجله
ــا  ــن علمون ــوراث واهلامــات الشــاخمات، فلســطني وطــن الشــهداء الذي االنتفاضــات والث
ــا مســلم، ونحــن لــن ننســاك بــل ســتبقى  كيــف يكــوُن العطــاء واإليثــار وأنــت منهــم أب
حــارًضا بيننــا نســتمد مــن نــور جهــادك القــوة والعزيمــة، لــك العهــد يــا أخــي بــأن نجعــل 
ــِة  ــواُن الرفع ــهادُة عن ــم. فالش ــد العظي ــل املج ــهداء قواف ــاء الش ــه دم ــعًا تغذي ــاد مش اجله
والعــزِة والكرامــة، وشــهداؤنا فخــٌر لنــا مــا دامــت األيــام، نذكرهــم يف كل ســاح وميــدان 
وعنــد كل إرشاقــة شــمس وعنــد كل مغيــب، نذكركــم يف صلواتنــا وأدعيتنــا. أنتــم قدوتنــا 

ــا.  ــمس ذاكرتن ــا وش ــع انتصاراتن وربي

إن استشــهادك أبــا مســلم رشٌف أكرمــك اهلل بــه، وهــذا الــرف العظيــم ال ينالــه   
أي إنســان ولكــن اهلل خيتــص بــه مــن يشــاء مــن عبــاده الصاحلــني. 

ــه، وأن  ــع رمحت ــهداء بواس ــة الش ــلم وكاف ــا مس ــهيد أب ــد الش ــأل اهلل أن يتغم نس  
والصديقــني. األنبيــاء  مــع  جناتــه  يف  جيمعهــم 
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احلمــد هلل والصــاة والســام عــى خــر خلقــه حممــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن   
ســار عــى دربــه إىل يــوم الديــن.

ــن  ــد الكثري ــذ بي ــر أخ ــتاذ كب ــز وأس ــب وعزي ــهادة يف أخ حبي ــد أّن الش أعتق  
لســلوك هــذا الــدرب، درب اجلهــاد يف ســبيل اهلل، مهمــٌة صعبــة. أســأل اهلل أن يتقبــل منــا 
مجيًعــا وجيعــل عملنــا خالًصــا لوجهــه الكريــم وجيمعنــا بــاألخ أبــو أمحــد - أبــو مســلم عــى 

ــد ملسو هيلع هللا ىلص. ــب حمم ــوض احلبي ح

ــب  ــاه ح ــي وإي ــام 1984، مجعن ــر الع ــلم يف أواخ ــو مس ــى األخ أب ــت ع تعرف  
اإلســام وفلســطني، عندمــا كان طالًبــا يف جامعــة بــروت العربيــة يــدرس اهلندســة، كانــت 
ــا، وكان األخ يســكن يف منطقــة قريبــة مــن  أحــداث االجتيــاح "اإلرسائيــي" منتهيــة حديًث

ــة. ــوط البداي ــجنا خي ــاك نس ــن هن ــروت، وم ــة يف ب ــة العربي ــجد اجلامع مس

التقينــا يف املســجد وحتّدثنــا أنــه ال يمكــن حتريــر فلســطني إال بعودتنــا إىل اإلســام   
املحمــدي األصيــل، كانــت جتربــة الثــورة الفلســطينية واالمكانيــات اهلائلــة التــي رصــدت 
هلــا حــارضة يف أذهاننــا وكذلــك خيبــة األمــل، وبعــد صمــود دام حــوايل )3( أشــهر كانــت 
ظــروف االنســحاب مــن لبنــان تتــم بالتســويات السياســية. مــرارة الواقــع الــذي عشــناه 
ــن  ــام م ــزام باإلس ــى االلت ــف ع ــال الكثي ــث اإلقب ــة حي ــن التجرب ــرب م ــتخاص الع واس
ــن، كان  ــار الس ــا إال كب ــن يدخله ــي مل يك ــاجد الت ــاد املس ــيا بارتي ــباب، ال س ــل الش قب
واضًحــا لنــا أّن اهلل لــه حكمــة مــن هــذه احلقبــة يف تاريــخ األمــة وهكــذا بــدأ املشــوار مــع 

ــلم.  ــو مس األخ أب

جـاءت حـرب املخيـات عـام 1985، بـكل معاناهتـا ومـن جديـد هتجـر األخ أبو   
مسـلم وسـكن يف بـروت وترسـخت العاقـة معـه أكثـر. كان حريًصـا عـّي يف كل مراحـل 
عاقتنـا مـن حيـث اهتامـه باملوضـوع الربـوي والبنـاء وصقـل شـخصية الشـباب املسـلم 
حلمـل األمانـة، ومـن الذكريـات التـي ال أنسـاها عندما طلـب منـي االلتحاق بـدورة حلفظ 
القـرآن، وحتـى اآلن أذكر سـورة احلاقة حيـث كان يسـّمعها يل وحفظتها عى يديـه رمحه اهلل.

أ. حتسني عبد اهلل فلسطني بالنسبة له قبلة اجلهاد واهلدف األول
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توالــت املحطــات حتــى االنتفاضــة األوىل، أصبحــت املســؤولية تكــرب وفلســطني   
هــي البوصلــة واهلــدف، وجــاء إبعــاد الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي إىل بــروت كطوق 
نجــاة لنســلك درب فلســطني، فكانــت بدايــة العمــل معــه بواســطة األخ أبــو مســلم رمحهــا 
ــار  ــاص يف إط ــادي خ ــل جه ــواة عم ــاء ن ــرة بن ــوًيا فك ــا س ــة ووضعن ــورت العاق اهلل، تط
حركــة اجلهــاد اإلســامي عــى الســاحة اللبنانيــة، فــكان لــه اإلرشاف املبــارش عــى نشــاطنا 
ــات، وكنــت أشــعر  ــة الثانين ــذ هناي ــة من ــا هــذه التجرب ــا يف هــذا املجــال. وخضن وتطويرن

ــًا باهتامــه يب وحرصــه عــّي مــن أجــل التقــدم يف أدائــي يف هــذه املســرة.  دائ

شــاركنا يف أول دورة مًعــا دامــت حــوايل )3( أشــهر، عشــناهم مــع جمموعــة مــن   
ــة  ــر عــى فكــر اجلهــاد اإلســامي، ومــن املفارقــات اجلميل ــا أكث اإلخــوة األعــزاء وتعرفن
ــن  ــزواج لك ــث ال ــت حدي ــدورة، وكن ــك ال ــادر إىل تل ــودة وغ ــه اهلل أول مول ــه أن رزق مع
ليــس لــدي أوالد، مل أكــن أشــعر بــا يشــعر بــه عندمــا خيلــو لوحــده ممســًكا صــورة طفلتــه 
أســاء، يتحــدث معهــا مــن شــدة حبــه هلــا، حقيقــة كنــت ال أفهــم مــا يقــوم بــه، ولكــن 
ــدأت طفلتــي تكــرب، فهمــت مــاذا كان  ــودة، وب ــا مــن الــدورة رزقنــي اهلل مول بعــد عودتن

ــه. ــاه طفلت ــف جت ــان وعط ــب وحن ــن ح ــدره م ــدور يف ص ي

ــام  ــّم اإلس ــل ه ــذي كان حيم ــد ال ــان املجاه ــذا االنس ــع ه ــة م ــت العاق تنام  
ــتطيع  ــة. أس ــف صادق ــون وعواط ــب حن ــب قل ــًا صاح ــه رج ــدت في ــطني، وج وفلس
ــارة  ــذه العب ــب" ه ــكل احلباي ــدق يف احلــب ل ــب؛ "الص ــرف إال احل ــن يع ــه مل يك ــول إن الق
التــي مل تكــن تغــادر لســانه عندمــا يتحــدث يف أي موضــوع، حتــى لــو كان خيتلــف معــك 
يف وجهــة النظــر، وكانــت هــذه العبــارة ال تغيــب عــن لســانه، وكنــت أشــعر أهنــا ختــرج 

ــه. ــن حول ــب مل ــادق حم ــب ص ــن قل م

مــن املحطــات املميــزة يف العاقــة معــه يــوم استشــهاد الدكتــور فتحــي الشــقاقي،   
حيــث حــر إىل منــزيل، وكان لدينــا درس يف احلديــث، قــرع البــاب، فطلبــت منــه الدخــول 
ــتطع  ــر مل أس ــه أم ــارج، كان يف وجه ــم يف اخل ــوع مه ــدك ملوض ــال يل أري ــض؛ وق ــه رف لكن
معرفتــه وتفســره، ولكــن عينــاه كادتــا تنفجــران مــن االمحــرار والدمــوع املحبوســة فيهــا، 
ــهد  ــال: استش ــكاًء وق ــر ب ــارع وانفج ــة يف الش ــذ زاوي ــى أخ ــه حت ــت إلي ــا أن خرج وم
ــرك،  ــد غ ــع أح ــدث م ــتطع التح ــك ومل أس ــرت إلي ــا ح ــال يل أن ــي، وق ــور فتح الدكت
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عانقنــي واســتمر بالبــكاء قهــًرا عــى هــذه اخلســارة الكــربى، ولكــن بالوقــت نفســه عــرب 
عــن ســعادته أن اهلل حقــق أمنيــة الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي باالستشــهاد عــى يــد 
ــهاد يف  ــا باالستش ــا اهلل أن يكرمن ــدا ودعون ــادًرا إىل صي ــي مغ ــوين، وودعن ــدو الصهي الع

ــقاقي. ــهيد الش ــا الش ــى خط ــبيله ع س

يف صــاة اجلاعــة خلــف أبــو مســلم، كان حيــرص يف الصــاة اجلهريــة عــى قــراءة   
ســورة "حممــد" كاملــة، وكنــت أشــعر أن هنــاك عاقــة خاصــة لــه مــع هــذه الســورة ومــع 
ــي كان  ــورة الت ــذه الس ــن ه ــًرا م ــًا كب ــظ قس ــت أحف ــة أين أصبح ــم لدرج ــرآن الكري الق

يصــي هبــا.

ــع  ــام ال يتس ــن املق ــلم ولك ــو مس ــز أب ــات األخ العزي ــرة يف ذكري ــات كث املحط  
لذكرهــا، مــع هــذا البــد مــن اإلشــارة إىل مــا ال يمكــن نســيانه يف مســرة املرحــوم، كيــف 
كان منزلــه مقــًرا للعمــل يف أي ســاعة مــن ليــل أو هنــار حيــث كان العمــل يتطلــب ذلــك، 
وأذكــر أنــه يف أكثــر مــن مــرة كنــا نبقــى يف متابعــة مهمــة مــا لســاعات متأخــرة مــن الليــل 
ــًا:  ــه دائ ــكان جواب ــه؛ ف ــن أهل ــه وع ــن نفس ــف ع ــه أن خيف ــب من ــت أطل ــة أين كن لدرج
"فلســطني بتســتاهل نضحــي هلــا ومــا نفعلــه جــزء يســر ممــا هــو مطلــوب منــا ألجلهــا"، 
فكانــت فلســطني بالنســبة لــه قبلــة اجلهــاد واهلــدف األول وحمــط آمــال تســتحق التضحيــة 

ــة. ــة العائل ــن راح ــد وم ــت واجله بالوق

رمحـك اهلل أهيـا األخ احلبيـب واألسـتاذ العزيـز وغفر ذنوبـك وأسـكنك الفردوس   
األعـى مـع النبيني والشـهداء والصديقـني، ورزقـك اهلل أجر الشـهداء ملا كنـت حريًصا عليه 

مـن نيـل الشـهادة يف سـبيل اهلل.
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أ. رفيق جهادنشاطه يف املخيامت الفلسطينية يف بريوت

تعرفــُت عــى أخــي ســليم يف بــروت بعــد االجتيــاح اإلرسائيــي للبنــان يف العــام   
نفســه. الوقــت  يف  والريعــة  اهلندســة  يــدرس  وكان  1982م، 

ــا، وأن  ــه من ــل أن يتقبل ــز وج ــأل اهلل ع ــرك، أس ــامي مش ــل إس ــا عم ــد مجعن وق  
يغفــر لنــا تقصرنــا وخطأنــا فيــه. وكان هلــذا العمــل عــدة جوانــب، منهــا الدعــوي املبــارش، 
ــكرية. ــطة العس ــواًل إىل األنش ــية، وص ــطة السياس ــا األنش ــة، ومنه ــطة الثقافي ــا األنش ومنه

وكان هــذا العمــل يعمــل ضمــن أجــواء الوحــدة اإلســامية بــني الســنة والشــيعة   
التــي كان يعمــل عليهــا ويرعاهــا بالدرجــة األوىل "جتمــع علــاء املســلمني".

وقــام "جتمــع علــاء املســلمني" باعتصامــات ومســرات يف وجــه النظــام اللبنــاين   
املــوايل إلرسائيــل، وحدثــت يف بعضهــا مواجهــات مــع الرطــة ومــع اجليــش.

وكان العمــل الــذي انتمــى إليــه ســليم فيــا بعــد، مشــارًكا يف هــذه االعتصامــات   
واملســرات واملواجهــات بشــكل أســايس أحياًنــا، وثانــوي أحياًنــا أخــرى.

ــباط 1984م،  ــن ش ــادس م ــة الس ــاءت انتفاض ــذا إىل أن ج ــال هك ــتمر احل واس  
ــة أوىل يف  ــد انتفاض ــروت، بع ــن ب ــة م ــة الغربي ــن املنطق ــاين م ــش اللبن ــردت اجلي ــي ط الت
أيلــول 1983م، قامــت بعــد حتريــر جبــل الشــوف مــن اجليــش اللبنــاين وحلفائــه الكتائــب 

ــاعات. ــة إال لس ــذا االنتفاض ــح ه ــة، ومل تنج ــوات اللبناني والق

وبعــد انتفاضــة الســادس مــن شــباط 1984م، التــي شــارك فيهــا مــع املجموعــة   
التــي انتمــى إليهــا وبــرز نشــاطه يف هــذا العمــل بشــكل واضــح يف منطقــة الطريــق اجلديدة، 
ــاطه يف  ــرز نش ــك ب ــروت، وكذل ــن ب ــرى م ــزاء أخ ــدودة يف أج ــاطات حم ــة إىل نش إضاف

ــة. ــرج الرباجن ــاتيا وب ــربا وش ــة ص ــروت، وخاص ــطينية يف ب ــات الفلس املخي

ترقـى سـليم مـع الزمن ليكون أحـد أفراد املجموعـة التي تدير هـذا العمل، وصواًل   
إىل املسـؤولية، عـن مركـز اختـذه هـذا العمـل، وبعـد السـادس مـن شـباط 1984م، ركـز 
نشـاطاته يف جمـاالت عـدة ولبضعة أشـهر، ومن ضمن هذه النشـاطات النشـاط العسـكري.
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ومــن طرائــف مــا فعلــه ســليم يف تلــك األيــام، وكانــت أيــام شــتاء بــاردة، أنــه كان   
يلبــس معطًفــا ويضــع قبعــة صوفيــة عــى رأســه ويلــف وجهــه بشــال مــن الصــوف، وذلك 
بحجــة الــربد ظاهــًرا، ولكنــه كان يقصــد متويــه حركتــه يف الشــارع أثنــاء دخولــه وخروجــه 
مــن املركــز، عــى عكــس غالبيــة الشــباب الذيــن كانــوا يدخلــون وخيرجــون طبيعًيــا. ولكن 
ــه ألول مــره يســأل:  ــراه ب هــذا التنكــر كان ال ينفعــه داخــل املركــز، حيــث كان كل مــن ي

ملــاذا يلبــس ســليم هكــذا!؟ حيــث كان امتــاء جســمه يفضحــه.

ــذا  ــاط ه ــن نش ــئواًل ع ــح مس ــة أصب ــرج الرباجن ــم ب ــليم يف خمي ــكن س ــع س وم  
ــان، األوىل  ــاميتان كبرت ــان إس ــم جمموعت ــت يف املخي ــن أصبح ــع الزم ــاك، وم ــل هن العم
ــة  ــت اجلاع ــة كان ــة الثاني ــه، واملجموع ــارك في ــل املش ــرب العم ــليم ع ــا س ــئول عنه مس

اإلســامية مســئولة عنهــا، إضافــة إىل جمموعــات إســامية متنوعــة. 

ــس  ــت يف طرابل ــد تأسس ــامي ق ــد اإلس ــة التوحي ــت حرك ــرة كان ــذه الف ويف ه  
برئاســة الشــيخ ســعيد شــعبان رمحــة اهلل، الــذي قــام باتصــاالت مــع احلــركات واجلمعيــات 

ــامي. ــل اإلس ــاط العم ــد نش ــان لتوحي ــق يف لبن ــدة مناط يف ع

ــروت،  ــات يف ب ــدة جمموع ــوت ع ــروت أن انض ــه يف ب ــة اتصاالت ــت نتيج وكان  
ومنهــا العمــل املشــارك فيــه ســليم، يف جملــس واحــد جيمعهــا لينســق نشــاطاهتا يف خمتلــف 
املجــاالت، عــى أن يــرف عليهــا شــخص منتــدب مــن قبــل الشــيخ ســعيد شــعبان رمحــه 
ــه  ــه وأطفال ــهد وزوجت ــث استش ــخص، حي ــذا الش ــال ه ــمَّ اغتي ــهر ت ــد أش ــن بع اهلل. ولك
ــى اهلل  ــي ع ــهداء وال نزك ــبهم ش ــوت، نحس ــم للص ــة بكوات ــه الرضيع ــم طفلت ــن فيه بم
أحــًدا. وكانــت نتيجــة هــذا العمــل انســحاب معظــم املجموعــات التــي كانــت يف املجلــس 
الواحــد، إضافــة إىل خــروج بعــض مســاعدي هــذا الشــخص املبارشيــن يف لبنــان حفاًظــا 

عــى أمنهــم.

ــد  ــة األوىل، بع ــؤولية بالدرج ــوىل املس ــن يت ــس م ــذا املجل ــق يف ه ــك مل يب ولذل  
ــع  ــليم م ــه س ــي إلي ــذي كان ينتم ــل ال ــه إال العم ــاب أعوان ــخص وغي ــهاد ذاك الش استش
بعــض املجموعــات األقــل خــربة حيــث ألقيــت عــى عاتــق أفــراد عمل ســليم مســؤوليات 
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ــض  ــدا وبع ــق صي ــذه املناط ــن ه ــم، وم ــن مناطقه ــؤولياهتم ع ــوق مس ــة ف ــق إضافي مناط
اجلنــوب. وكان ســليم ضمــن مــن تــوىل مســؤولية صيــدا، وتــويل مســؤولية حركــة التوحيد 
اإلســامي يف عــربا ضاحيــة صيــدا الرقيــة وكان معروًفــا باســم ثكنة عــربا، حيــث كان يتم 
فيــه بالدرجــة األوىل تدريــب أعــداد كبــرة مــن الشــباب املســلم مــن خمتلــف أنحــاء لبنــان، 
إضافــة إىل كونــه مركــًزا لإلعــداد لبعــض العمليــات ضــد االحتــال اإلرسائيــي. وبذلــك 

ــه "ســليم" حمســوًبا عــى حركــة التوحيــد اإلســامي. أصبــح العمــل الــذي انتمــى إلي

وعندمــا بــدأت حــرب املخيــات عــام 1985م، قامــت جمموعــة مــن حــزب اهلل،   
جزاهــا اهلل خــًرا، بتأمــني خــروج ســليم مــن خميــم بــرج الرباجنــة حيــث كان منزلــه عــى 
نــوا لــه إقامــًة يف مــكان آمــن لدهيــم، حتــى يــرس اهلل  مقربــة مــن أحــد مداخــل املخيــم، وأمَّ

ــدا. ــه إىل صي ــرة نقل ــد ف ــم بع ــّل هل ــزَّ وج ع

وبعــد انتقالــه إىل صيــدا ســاهم ســليم يف متابعــة عمــل ثكنة عــربا وبعض األنشــطة   
األخــرى، إىل أن تــمَّ رضب حركــة التوحيــد اإلســامي يف طرابلــس عــام 1986م فخــف 
نشــاط العمــل يف بــروت، نظــًرا للظــروف األمنيــة، وتركــز النشــاط األكــرب يف صيــدا عــرب 
ثكنــة عــربا يف العمــل امليــداين، وعــرب الشــيخ ماهــر محــود يف الواجهــة السياســية للعمــل. 
ومــع الزمــن أصبــح ســليم مســئول ثكنــة عــربا إىل أن أغلقــت الثكنــة مــع انتهــاء احلــرب يف 

لبنــان.

ــليم  ــاء س ــرف بانت ــذي كان يع ــليم ال ــد س ــة، أن وال ــك املرحل ــف تل ــن طرائ وم  
فــه بمســئول الثكنــة،  لذلــك العمــل وأنــه ضمــن أفــراد الثكنــة، طلــب منــه ذات يــوم أن يعرِّ
وعندمــا ســأله ســليم عــن الســبب، قــال أريــد أن أعطيــه تربًعــا للثكنــة، فقــال ســليم: أنــا 
ــئول. ومل  ــخصًيا للمس ــده ش ــغ بي ــليم املبل ــى تس ــده أرصَّ ع ــن وال ــه. ولك ــغ ل ــل املبل أوص
ــو  ــه ه ــة بأن ــربه يف النهاي ــده، فأخ ــع إرصار وال ــًا م ــر طوي ــليم يف األم ــة س ــح مراوغ تفل

ــة.   ــئول الثكن مس

رحــم اهلل أخــي ســليم، ونســأله ســبحانه أن يلهــم أهلــه وذويــه الصــرب والســلوان،   
وأن جيمعنــا بــه يف جنــات الفــردوس مــع النبيــني والشــهداء.
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الشيخ: سليم اللبابيدي*وجهته دائاًم نحو قتال العدو الصهيوين

تعرفــت عــى الشــهيد أبــو مســلم مــن خــال العمــل التنظيمــي للحركــة   
اإلســامية املجاهــدة يف لبنــان التــي كان يتــوىل العمــل التنظيمــي فيهــا الشــيخ أبــو بكــر، 
والــذي كان بــدوره املســئول عــن الشــهيد أبــو مســلم حتــى االجتيــاح، حيــث تــمَّ وقتهــا 
تأطــر الشــباب كل واحــد يف موقــع، وكان مــن بــني الشــباب أبــو مســلم، الــذي أبقينــاه يف 
ــاجد. ــم واملس ــباب يف التنظي ــة الش ــربج ومتابع ــم ال ــور خمي ــلم أم ــذي تس ــة، وال الضاحي

كان أبـو مسـلم ينّظـُم جلسـات مـع كل القوى اإلسـامية، كـا كان يعقد جلسـات   
لشـباب مـن فصائـل متعـددة  يف البيـوت يف خميـم الـربج جيمعهـم االلتـزام والصـاة، حيث 
اسـتطاع خـال فـرة مـن الفـرات أن يكـون لـه تأثر مـن خـال اإلسـام وليـس التنظيم، 

األمـر الـذي جعـل أي عنـرص مـن الفصائـل أن يكـون اإلسـام أولويتـه.

لقــد اســتطاع أبــو مســلم أن ينســق كل هــذا العمــل عــى صعيــد إســامي )تنظيــم   
وتأطــر الذيــن يصلــون(، وإقامــة شــبكة عاقــات قويــة بــدون وثنيــة تنظيميــة.

ــدة  ــا قاع ــث كان لدين ــوين، حي ــدو الصهي ــو الع ــا نح ــرة كان توجهن ــك الف يف تل  
يف الرشــيدية للمرابطــة، وكان ألبــو مســلم دور يف هــذا املوضــوع، كــا كان هنــاك قاعــدة 
لتدريــب األفــراد يف بحومــني، وكــا أرشت ســابًقا، كان كل يشء يف الضاحيــة مــن مســؤولية 
أبــو مســلم، حيــث اســتمر يف عملــه حتــى بعــد التحاقــه باجلامعــة العربيــة، كــا أضيفــت 

ــة. ــة اهلندس ــاب بكلي ــة الط ــرى كمتابع ــام أخ ــه مه إلي

ــباب  ــع الش ــذي دف ــر ال ــرة، األم ــة كب ــكلة املالي ــت املش ــرة، كان ــك الف ويف تل  
ــل  ــيَّ العم ــراكات ُبن ــذه االش ــال ه ــن خ ــاص، وم ــم اخل ــن ماهل ــراكات م ــع اش إىل دف
ــم أن  ــاح، ورغ ــل االجتي ــًزا قب ــا وجاه ــلًحا تقريًب ــباب مس ــث كان كل الش ــي بحي التنظيم
االشــراكات كانــت تدفــع مــن مــال الشــباب اخلــاص إال أنــه مل يكــن حيــق ألي شــخص 

ــم. ــًكا للتنظي ــت مل ــل كان ــا، ب ــرصف هب الت

)*( مفتي الفلسطينيني يف الشتات، وعضو مؤسس يف "تجمع علامء املسلمني"، تويف بعد رصاع مرير مع املرض، يوم 

االثنني 2015/03/30، ودفن يف بريوت.
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ــاوز كل  ــباب، جت ــن الش ــره م ــا غ ــاء ك ــًا معط ــه اهلل رج ــلم رمح ــو مس كان أب  
إطاريــن: الصهيــوين، ويعمــل ضمــن  العــدو  قتــال  نحــو  توجهــه  املســائل، وكان 

األول: التوجه نحو قتال الصهاينة.  

ــم العمــل عــى  ــده هاجــس حــب مجــع املســلمني، حيــث كان دائ ــاين: كان عن الث  
إقامــة لقــاءات للشــباب ســواء يف الضاحيــة، أو يف الــربج أو يف اجلامعــة، بغــض النظــر عــن 

ــاة. ــم الص ــن امله ــزب، لك ــل أو ح ــم إىل أي فصي انتائه

ــه  ــه وعملــه وجامعت ــه كان ينســى ذات ــة، لدرجــة أن ــو مســلم بعاطفــة قوي ــع أب متت  
يف ســبيل مســاعدة اآلخريــن، ومل يكــن لديــه هــدف دنيــوي، مــا جعلــه مصــدر ثقــة عنــد 
مشــايخ التنظيــم، وكان مــن أكثــر األشــخاص تأمينًــا وربًطــا للشــباب الفوضويــني وظهــر 
ــا عندمــا عقــد املؤمتــر األول للبقــاع الغــريب وفلســطني يف فنــدق الكارلتــون يف  ذلــك جلًي

ــات. ــر الثانيني ــروت أواخ ب

ــع  ــه م ــا ب ــه، ومجعن ــيح جنات ــكنه فس ــلم وأس ــا مس ــا أب ــا وحبيبن ــم اهلل أخان رح  
رفيقــا. أولئــك  وحســن  والصديقــني  األنبيــاء 
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أ. عبد الرمحن سليمفلسطني يف قلبه ووصيته

ــج  ــت يل منه ــي، وخط ــارت يل طريق ــي أن ــعلة الت ــد، الش ــد يل كوال ــو أمح كان أب  
حيــايت، فهــو الــذي علمنــي وأرشف عــى تربيتــي، وأنــار يل طريقــي وقّربنــي مــن فلســطني، 
فلــه الفضــل عــّي بعــد اهلل إىل يــوم الديــن، كان منــذ الطفولــة مطيًعــا لوالديــه، ويف شــبابه 
ــبيل اهلل،  ــًدا يف س ــه كان جماه ــات حيات ــر حلظ ــى آخ ــه وحت ــذ عرفت ــا، ومن ــا هل ــاًرا ومعينً ب
وضــع فلســطني يف قلبــه ونصــب عينيــه، وكانــت فلســطني بالنســبة لــه اهلــدف، فأعــّد هلــا 

ــتطيع. ــا يس كل م

عمــل يف كافــة املواقــع واملســتويات بصمــت ومهــة عاليــة، وجهــد منقطــع النظــر،    
وكأّن فلســطني عــى بعــد أيــام مــن اخلــاص مــن بنــي صهيــون، ولكــن رسعــان مــا عاجلته 
ــة وانتقــل إىل رمحــة رّب الربّيــة. رحــل يف زمــن عصفــت فيــه الــزالزل باألمــة، رحــل  املنّي
يف دمشــق وهــو يضــع اللمســات األخــرة ملشــاركة وفــد مــن حركــة اجلهــاد اإلســامي يف 
فلســطني، يف فعاليــة األرسى وفلســطني، رحــل وقلبــه معلــق بالقــدس واألقــى. كانــت 

وصيتــه فلســطني كل فلســطني، ال يشء غرهــا وكل أمــر دوهنــا ال قيمــة لــه.

رمحــك اهلل يــا أبــا أمحــد، وأنزلــك يف جنــان اخللــد بإذنــه مــع الصديقــني والشــهداء   
ــد  ــائرين وللعه ــدرب س ــى ال ــى ع ــدك أن نبق ــا، ونعاه ــك رفيًق ــن أولئ ــني وحس والصاحل

ــني. حافظ



الفصل
الرابع

شهادات في الشهيد 
القائد سليم حمادة

سليم حمادة
مسيرة عطاء بال حدود 106

أ. عيل أبو شاهنيمواقفه تنطق بالشهامة

ــو  ــًدا فه ــَق درٍب جماه ــي رفي ــن أن ترث ــر، ولك ــٌر يس ــك أم ــًدا فذل ــَي جماه أن ترث  
مســلم(؟! )أبــا  املرثــُي  كان  إذا  وكيــف  بعينهــا.  الصعوبــُة 

عندها تعُز الكلاُت؛ ألن املرثي فوَق الكام.

ــف  ــن كي ــكان. ولك ــَز اإلم ــل حي ــٌر يدخ ــك أم ــاِق فذل ــًا يف األخ ــي عَل أن ترث  
ذاهتــا؟  بحــدِّ  صفــًة  األخــاق  يف  أضحــى  مــن  ترثــي 

ــجرة  ــن ش ــّل م ــب فاحت ــى والنس ــاُت القرب ــه ص ــي ب ــن مجعتن ــي م ــف أرث كي  
اإلشــعاع؟ وملعــَة  الضــوِء  منبــَع  العائلــِة 

تشــهُد ســحاتا يف فلســطني عــى ُحســن اجلــرة بــني األهــل كــا يشــهُد عــى ذلــك   
ــوء.  ــُم اللج خمي

كيف أرثي من مجَع إىل كِل ما تقدَم التوثَب للنضاِل والتأهَب للعطاء؟!  
هذا العَلم الذي شاطرين الفكَر والعقيدَة، املبدَأ واالجتاه.  

ــي  ــور فتح ــِس الدكت ــِد املؤس ــهيِد القائ ــِج الش ــى هن ــِر ع ــوًة يف الس ــاطرين أخ ش  
الشــقاقي وشــاطرين بيعــًة صادقــًة لأمــني عــى النهــِج  الدكتــور رمضــان عبــد اهلل القائــِد 

ــن. ــُس الفت ــى وطي ــوم إذ حيم ــه الي ــي ب ــذي نتق ال

ــِة  ــَة حرك ــد أنف ــٌي جّس ــاٌط روح ــه رب ــي ب ــن مجعن ــاِء م ــى إىل رث ــات ترق أُي كل  
وإباَءهــا؟ اإلســامي  اجلهــاد 

من جّسد مبادَئ احلركِة وأفكاَرها والتزم بنهجها وقوانينِها.  
من كان دستوًرا للحركِة يمي بني الناس.  

إنه سليم محادة وكفى!!  
ــه أو  ــن عرف ــت كَل م ــٍة أذهل ــطورِة، لدرج ــة األس ــُي لدرج ــُد احلرك ذاك املجاه  

عمــل معــه.
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كان يف عمِلــه ذلــك العاشــَق الصــويَف الــذي يعتــرُب اجلهــاَد واحلــراَك ِورده الدائــَم   
ومرقــاه إىل أعــى درجــاِت الوصــول. 

جماهــٌد جُيــربك عــى االعــراف بعجــِزك عــن مضاهاتـِـه مهــًة ونشــاًطا وإتقاًنــا رغــم   
تقّدمــه يف الســن. 

جماهٌد يعترب العطاَء للحركة سعادَته القصوى ومصدَر بسمته الدؤوب.  
جماهٌد إذا حّدث صدق وإذا وصف أجاَد وإذا تذّكر أبكى.

يروُح حيدثك عن فلسطنَي فتتوق إىل اجلذور.  
ويرُع يسامُرك بأخبار املناضلني القدامى فتشمُخ فخًرا باجلدود.  

ــِة لــه عــى كافــة  مواقفــه كُلهــا تنطــُق بالشــهامة شــهامٍة ملْســتها يف رفقتــي الطويل  
املســتوياِت اإلنســانيِة واألخويــِة، ودماثــِة ُخلــق تطبــُع عاقاتـِـه االجتاعيــِة بأكمــل معانيها، 

ــه. ــى مرامي ــاَص يف أرق ــوره واإلخ ــى ُص ــَع يف أهب ــكان التواض ف

ــِط  ــه وتراب ــحِر بيانِ ــعني لس ــوَر خاش ــرى احلض ــرى ف ــر وأث ــارض أّث ــٌف إذا ح مثق  
أفــكاِره ومجــاِل أســلوبِه، فــا ينســون ممــا قــال حرًفــا وتراهــم ُيلّحــون يف طلــب املزيــِد مــن 

ــه. ــاءاِت مع اللق

كيف ال؟ وهو الذي مجع العلَم والثقافَة وجاذبيًة شخصيًة تشد املستمعني إليه.   
رحــل باكــًرا أخــي أبــو مســلم، رحــل ونحــن يف أمــّس احلاجــِة إليــه، ولكــن قــدر   

ــون. ــه راجع ــا إلي ــا هلل وإن ــل، وإن ــاء فع ــا ش اهلل وم

رحــل وهكــذا يرحــل األبطــال املعطــاؤون، يركــون فينــا مــا إن متســكنا بــه فلــن   
نضــل الطريــَق طريــَق النــرِص والعــودِة بعَدهــم أبــدا.

ــَة  ــطنَي قضي ــى فلس ــا ننس ــذى، ف ــاَل املحت ــدوَة واملث ــوذَج الق ــا النم ــون فين يرك  
األوىل. املســلمني 
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ــا نراهــا  ــه كَلهــا فرصن ــو مســلم بعــد أن أضحــت فلســطنُي حياَت هكــذا رحــل أب  
مــن خالــه ونعشــُق اجلهــاَد وقــد أضحــى لــه العنــوان.

نحــن عــى العهــِد باقــون وعــى ُخطــاك ســائرون وعــى وصّيتــك األســاِس حمافظــون بــأن 
نعمــل مــن أجــل فلســطنَي حتــى تعــوَد ُحــرًة ألهلهــا مكللــًة بالنــرص املبــني.

ــني  ــني والصديق ــع النبي ــم م ــات النعي ــك يف جن ــا ب ــلم ومجعن ــا مس ــك اهلل أب رمح  
رفيقــا. أولئــك  وحُســن  والصاحلــني  والشــهداء 
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أ. بالل أبو عمرهكذا عرفته!

عرفتــه يف احلــق، ومــن أجــل احلــق، شــديًدا بــا مواربــة أو جماملــة، يصــدع باحلــق   
ــردد. ــل وال ت ــوف وال خج ــر خ ــن غ ــه م ــا لوج ــد وجًه ــذي يعتق ال

ــروع  ــن رواد امل ــًدا م ــربرة ورائ ــا ال ــن أبنائه ــًدا م ــي كان واح ــطني الت ــع فلس م  
اجلهــادي فيهــا، عرفتــه عامــًا دؤوًبــا يف ســبيل خدمــة هــذه القضيــة، يصــل الليــل بالنهــار 
مــن غــر كلــل وال ملــل، لقــد كنــا نســتغرب كيــف يعمــل ســاعات متواصلــة، ينعــزل فيهــا 
عــن كل مــا حولــه ال بجســده، وإنــا بروحــه وفكــره، فقــد كانــت فلســطني جــزًءا ال يتجــزأ 

مــن حياتــه.

عرفتــه إنســاًنا ذا مشــاعر صافيــة رقيقــة، ال أنســى يــوم اغرورقــت عينــاه بالدمــوع   
وأنَّ باكًيــا وهــو حيدثنــي عــن حادثــة ختــص معانــاة إحــدى قريباتــه فيــا مــى مــن أحــداث 

ــان. لبن

عرفتــه أًبــا حنوًنــا حمًبــا ألبنائــه، ألقــى عــى مســامعي قبــل أن يرحتــل بأيــام قليلــة   
ــا  ــث فيه ــم ويب ــم باالس ــه ويذكره ــه وأبنائ ــوقه ألهل ــن ش ــا ع ــرب فيه ــا يع ــدة كتبه قصي

أشــجان شــوقه بكلاتــه وجوارحــه.

أبــو أمحــد يف مامــح وجهــه ال ختطــئ أن تلحــظ شــيًئا مــن آالم فلســطني وشــعبها   
ــه. ــاش علي ــذي ع ــدف ال ــك اهل ــوم ذل ــق ذات ي ــأن يتحق ــًا ب وأم

أسـأل اهلل أن يقبـل منـه جهـاده وأن جيعـل لـه يف اجلنـة منزاًل مـع األنبياء والشـهداء   
. يقـني لصد ا و
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د. عمر شلحرجل اإلخالص وفارس التضحيات

ــدى،  ــح اهل ــم مصابي ــني، ه ــى للمخلص ــه: )طوب ــعود ريض اهلل عن ــن مس ــال اب ق  
يعرفــوا(. مل  حــروا  وإذا  يفتقــدوا،  مل  غابــوا  إذا  ظلــاء،  فتنــة  كل  عنهــم  تنجــي 

هبـذه الكلـات يمكـن أن أبـدأ شـهاديت وأصف هـذا الرجـل العظيم والكبـر، فقد   
قـّدر اهلل يل أن أعرفـه كمحطـة مهمـة مـن حمطـات احليـاة يف عمري القصـر. حمطة تـرك فيها 

العمـل اإلسـامي واجلهـادي عنـدي. بصمـة قويـة، ومجيلـة ومرقـة يف قامـوس 

فحينـا نتحـدث عن فلسـطني نجدهـا حـارضة يف كل خايا جسـمه وعقلـه وقلبه.   
حـارضة يف كل نفـس يتنّفسـه. حـارضة يف كل هـم تـراه يف عيونـه الثاقبـة. حـارضة يف حزنـه 
العميـق والكبـر عـى هـذا الوطـن الصغـر الـذي مـا عدنـا نملـك فيـه حقنـا أمـام العهود 

والتنـازالت والوهـم السـيايس الكبـر الـذي يبيعـه اآلخـرون علينـا باسـم السـام.

ــاد  ــس اجله ــاد. لي ــو اجله ــة ه ــوى يف األم ــل األق ــدرك أن الفاع ــه اهلل ي كان رمح  
ــن  ــا م ــب عليه ــا يرت ــة وم ــي الكلم ــا تعن ــكل م ــل ب ــاد الفع ــن اجله ــط، ولك ــم فق التنظي
ــه  ــل ل ــدن واألهــل، ويف كل مــراث مجي ــة عظيمــة يف النفــس واملــال والوقــت والب تضحي
عاقــة بالدنيــا كان رمحــه اهلل زاهــًدا فيــه رغبــة يف ثــواب اجلهــاد. ومــا عنــد اهلل خــر وأبقــى.

ــك  ــا ش ــانية ب ــه_ اإلنس ــان بكينونت ــان _كإنس ــن اإلنس ــه ع ــدث مع ــا تتح حين  
ــر الــذي يتدفــق باحلــب واخلــر لإلنســانية بغــض النظــر عــن  ــه اإلنســان الكب ســتجد في
االنتــاء للحــزب واجلاعــة؛ ألنــه يعتــرب أن اإلنســان خليفــة اهلل يف أرضــه، وليس مــن األدب 
ــا يف حــق هــذا اإلنســان  ــا يــوم القيامــة أننــا قرصن أن يكتــب التاريــخ أو ُيكتــب يف صحفن

ــتخلف. املس

وحينــا تدخــل إىل أعاقــه وتتحــدث عــن معانــاة رشحيــة مــن بنــي اإلنســان نتيجــة   
استشــهاد األب أو فقدانــه أو ألي ظــرف مــن الظــروف نتــج عنهــا معانــاة يف حــق اإلنســان 
رسعــان مــا جتــد عينيــه تذرفــان الدمــع وشــفتيه تتمتــان بالقــول: "مــاذا ســنقول هلل يــوم 

ــم؟". ــألنا عنه ــا يس ــة حين القيام
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كان رمحــه اهلل خــر مــن يســتثمر الوقــت لصالح العمــل. ســاعات طويلــة متواصلة   
ال يعــرف فيهــا الكلــل أو امللــل. ال يســمح للتعــب أن يطــرق بابــه. أينــا تطلبــه كنــت جتــده 
بــني حمطــات العمــل وأكــوام كبــرة مــن امللفــات واألوراق، حريًصــا عــى إنجازهــا عــى 

أفضــل وجــه ويف صمــت تــام.

ــف يف  ــب الضعي ــمح للجان ــرة، ال يس ــي الرسي ــان، نق ــف اللس ــه اهلل عفي كان رمح  
نفســه البريــة أن يأخــذه إىل حيــث يذهــب الضعــاف يف الثرثــرة، والقيــل والقــال أو الغيبــة 
ــر  ــا أكث ــا عندن ــاء فرب ــن األخط ــم يشء م ــرون عنده ــا: "إذا اآلخ ــال يل يوًم ــة. ق والنميم

ــا(. ــا أخطاءن ــر علين ــم أن اهلل س ــا وبينه ــارق بينن ــن الف ــم لك منه

حينـا ترغـب يف البحث يف مـدارس اإلدارة احلديثـة والعمل يمكـن القول _وبدون   
مبالغـة_ أنـه رمحـه اهلل يمثل أرقـى مدرسـة يف مـدارس اإلدارة احلديثة يف التخطيـط والتنظيم 
والرقابـة واملتابعـة وكل ما يشـمله معنـى اإلدارة. وللتاريخ ولأمانة فقد تـرك بصمة مهمة يف 
حيـايت يف جانـب اإلدارة واالسـتفادة مـن الوقت ورضورة اإلنتـاج رشيطة أن يكـون اإلنتاج 

مفيـًدا حيمـل اخلر لإلنسـان وليـس إنتاًجـا سـلبًيا حيمل الـر واخلراب.

إذا ســمعت يوًمــا عــن شــخص بمواصفاتــه رمحــه اهلل يف العمــل وقــوة الشــخصية   
قــد خيطــر ببالــك تصــوًرا لشــخصية قويــة دكتاتوريــة متســلطة، ولكــن عــى العكــس متاًمــا 
حينــا تقــرب منــه جتــد رجــًا هّينًا لّينـًـا ســمًحا. كريــًا. متواضًعــا. زاهــًدا. صبوًرا. حمتســًبا، 
ولكنــه كان قوًيــا يف احلــق، قوًيــا يف رفــض الباطــل، قوًيــا يف إدارتــه، قوًيــا يف تنظيــم الوقــت، 
قوًيــا يف اجلهــاد واملقاومــة. وكأن النــص القــرآين يزّيــن شــكل حياتــه بالســمة األمجــل حينــا 

ــدة: 54[.  ــال: نث  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےمث ]املائ ق

ــاة  ــذي كان يقــف وراء كل تلــك الصفــات، ووراء نمــط احلي ــب األهــم ال واجلان  
الــذي اختــاره لذاتــه هــو أنــك كلــا اقربــت إليــه أكثــر كلــا اكتشــفت أن اآلخــرة حــارضة 

ــر. ــه أكث يف حيات

يف كثــر مــن املواقــف واألعــال حينــا كنــت أناقشــه فيهــا كان يســأل بــدون تــردد   
أو جماملــة: "هــذا الفعــل أو األمــر كــم ســريض اهلل عنــا لــو فعلنــاه؟". كان يقــول: "مــاذا 

ــدر اهلل؟". ــرة ال ق ــرس اآلخ ــو خ ــا ل ــن يف الدني ــيفيده كل م س
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مــراًرا كان ينصحنــي بــأن أجعــل اآلخــرة نصــب عينــّي، وقــال يل يومهــا: "اســتعد   
ــر". ــر الكث ــق يف العم ــم يب ــد فل ــو العب ــا أب ــل ي للرحي

كانــت اآلخــرة هــي املحــرك األقــوى للفعــل عنــده، وكان حريًصــا عــى أن جيعــل   
الــزاد األكثــر، يصــب يف جعبتهــا وبوتقتهــا.

أحـبَّ املقاومـني واملجاهديـن يف سـبيل اهلل، إىل درجـة ال يمكـن أن يتخيلهـا إال من   
عرفـه عـن قرب، فقد كانـوا يف ذهنه وقاموسـه بمثابة "رأس مال الشـعب الفلسـطيني". كان 

مسـتعًدا أن يفعـل أي يشء يـريض اهلل أواًل، ثـم يسـهل عمـل املجاهديـن ومقاومتهـم.

لــن أخفــي رًسا لــو قلــت إنــه كان يبكــي يــوم استشــهاد أحدهــم كأنــه يبكــي ابنــه   
أو أشــد. يفــرح لفرحهــم، وحيــزن حلزهنــم. ويقــف دائــًا يف صــف املدافعــني عنهــم وهــو 
يمتثــل باحلديــث الريــف: "ال تــؤذوا املجاهديــن يف ســبيل اهلل فــأن اهلل يغضــب لغضبهم". 

كان يقــول عنهــم: "يكفــي أهنــم ذاهبــون للمــوت ونحــن ذاهبــون للدنيــا بملذاهتــا!".

ــه  ــوم ب ــذي كان يق ــدءوب ال ــل ال ــا، والعم ــي كان حيمله ــام الت ــم امله ــى عظي ع  
ــن  ــول اب ــد ق ــدق جت ــك وبص ــة إال أن ــام متواصل ــاعات وأي ــار ولس ــل بالنه ــًا اللي واص

مســعود متامــا ينســجم معــه رمحــه اهلل.

يف النــوازل كان حــارًضا، يف العمــل بصمــت خــر مــن يتقنــه، يف التضحيــة فهــو   
ــايب  ــم وإجي ــا، يف كل يشء مه ــة بأكمله ــو مدرس ــد فه ــرب واجلل ــها، يف الص ــتاذها وفارس أس
جتــده حــارًضا، ولكــن بصمــت حتــى حينــا رحــل عــن هــذه احليــاة، فقــد رحــل بصمــت 

ــودة. ــن الع ــيء ع ــا ب ــل أن خيربن قب

أخــي أبــو أمحــد – ســليم: يف آخــر شــهاديت التــي تبقــى أمــام شــخصك العظيــم   
والرائــع والكبــر أقــول لــك وللتاريــخ:
السام عليك يا أبو أمحد يف اخلالدين.  

والسام عليك يوم ولدت.  
والسام عليك يوم رحلت.  

والسام السام السام عليك يوم تبعث حًيا.  
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د. وليد القططياجلدية واملهنية وااللتزام جوانب جتّسدت يف شخصيته

عاقتــي بــاألخ املجاهــد املرحــوم ســليم محــادة – أبــو أمحــد كانــت مــن الناحيــة   
ــب  ــض جوان ــة بع ــة ملعرف ــة وكافي ــة عميق ــة الفعلي ــن الناحي ــا م ــرة، ولكنه ــة قص الزمني
شــخصية األخ ســليم محــادة. وأهــم هــذه اجلوانــب هــو اجلديــة واملهنيــة وااللتــزام، وهــي 
جوانــب نفتقرهــا يف العديــد ممــن يعملــون يف حقــل الدعــوة واجلهــاد هــذه األيــام. فمــن 
ــة إىل  ــام 2007 إضاف ــة ع ــام 2006 وبداي ــر ع ــق يف أواخ ــه يف دمش ــي مع ــال تعام خ
ــخصية األخ  ــن ش ــب م ــذه اجلوان ــى ه ــت ع ــد تعرف ــا بع ــا في ــي متّــت بينن ــات الت املراس
ســليم محــادة. فاجلديــة واملهنيــة وااللتــزام جتســدت يف شــخصيته، الــذي عمــل يف صمــت 
ــون  ــي أن يك ــام ال يعن ــل لإلس ــا إن العم ــول لن ــد أن يق ــه يري ــت، وكأن ــات يف صم وم
مصحوًبــا بضجيــج وصخــب كــا حيــرص بعــض العاملــني يف املجــال احلركــي والدعــوي 
ــة يف  ــى األرض. فاجلدي ــج ع ــي املنت ــل احلقيق ــاب العم ــى حس ــم ع ــم ذواهت ــه لتتضخ علي
ــرة  ــإرصار ومثاب ــل ب ــي أن تعم ــادة تعن ــليم مح ــل األخ س ــدت يف عم ــذي جتس ــل ال العم
عــى إنجــاز املهــات املوكلــة إليــك وحتقيــق األهــداف املنشــودة دون تعــب أو كلــل حتــى 
يتــم إنجازهــا وحتقيقهــا. واملهنيــة أن تعمــل يف جمــال ختصصــك احلركــي بنــاء عــى أســس 
علميــة وضوابــط مهنيــة ومعايــر تنظيميــة وخطــط معــدة مســبًقا ووســائل منتقــاة تائــم 
األهــداف التــي تســعى إليهــا. وااللتــزام يعنــي أن تلتــزم بالقضيــة التــي تؤمــن هبــا وتعمــل 
مــن أجلهــا وفــق منهجيــة واضحــة وحمــددة ومبــادئ ثابتــة ال تغّلــب املصالــح عــى املبــادئ 
وال املتغــرات عــى الثوابــت وال الثانــوي عــى اجلوهــري، بحيــث ال تنحــرف البوصلــة وال 
حتيــد عــن الطريــق التــي توصلــك إىل اهلــدف. وهــذه القيــم _اجلديــة واملهنيــة وااللتــزام_ 
جتســدت يف األخ املجاهــد ســليم محــادة حيــث ملســتها مــن خــال تعامــي املبــارش، وغــر 
املبــارش معــه، ورغــم تبايــن آرائنــا يف بعــض جوانــب العمــل احلركــي، إال أنــه كان يف دائــرة 
العمــل وضمــن االجتهــاد نحــو األفضــل بحيــث تــمَّ اخلــروج يف النهايــة بأفضــل صيغــة 
تضمــن اســتمرارية العمــل احلركــي، وهــذا مثــال آخــر عــى كيفيــة التعامــل مــع االختاف 
بحيــث يّوظــف لصالــح العمــل وهــذا جانــب آخــر مــن شــخصية األخ ســليم وهــو تقبلــه 
ــة  ــس التنظيمي ــق األس ــاف وف ــة إدارة االخت ــف، وكيفي ــر املختل ــرأي اآلخ ــرأي وال لل
ــة  ــل احلرك ــدة وداخ ــرة الواح ــل الدائ ــا، داخ ــا أيًض ــة نفتقده ــي قيم ــة، وه واألخاقي

ــام.  ــكل ع ــع بش ــا يف املجتم ــامية وخمالفيه ــة اإلس ــني احلرك ــامية، وب اإلس
رحم اهلل األخ املجاهد سليم محادة وجزاه اهلل خًرا.  
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أ. أمحد املدللآية يف اإلخالص والتحّدي

ســمعت عنــه كثــًرا، وكان اســمه يــردد دائــًا مــن خــال العمــل احلركــي اليومي،   
مل أســتطع أن أختيــل صورتــه وأنــا أســمع عــن شــخصه وحرصــه، وعــن عملــه املتواصــل 

ــه.  ــذي يازم ــه ال ــار ومرض ــل هن لي

ــق يف  ــادة كان يف دمش ــليم مح ــوم س ــع األخ املرح ــي م ــذي مجعن ــاء األول ال اللق  
منــزل األخ العزيــز أبــو طــارق النخالــة عندمــا دعانــا لتنــاول طعــام الغــداء أنــا واإلخــوة 
)أبــو رشــاد( و)أبــو ســامي( بحــرة الدكتــور رمضــان عبــد اهلل شــّلح حفظــه اهلل، وإذ أنــا 
ــم  ــتاذ اجلامعــي، غــر مهت ــة األس ــده حقيب أمــام رجــل ضخــم، بشــعر أبيــض حيمــل يف ي
ــا عــى ظهــره، وتقــدم ليســلم عــى احلارضيــن،  ــه حيمــل مهــوم الدني ــًرا بمظهــره وكأن كث
وأخــذين باألحضــان وكأنــه يعرفنــي منــذ زمــن بعيــد وهــو يكــرر اســمي، وبعــد أن انتهــى 
مــن الســام ونحــن جالســون ننتظــر موعــد الغــداء أخــذ بيــدي قائــًا: "أبــو طــارق خــي 
ــة"،  ــة واملالي ــا اإلداري ــن يف أمورن ــدث نح ــال لنتح ــم، وتع ــوا يف أموره ــوة يتحدث اإلخ
وأخــذين عــى كــريس بعيــًدا عــن اإلخــوة، خلــع جاكيتــه وإذا يب كأننــي أمــام رجــل مــن 
اجليــل القديــم الذيــن كانــوا يلبســون البنطــال بحــزام يلتــف مــن الوســط عــى الكتــف ثــم 
عــود إىل الوســط ثانيــة.. أخــرج الــورق واملخططــات مــن حقيبتــه املليئــة بــاألوراق وأخــذ 
يــرح يل عــن املشــاريع احلركيــة والعمــل اإلداري، وكأننــي أمــام مهنــدس يضع اللمســات 
األخــرة ويــرح للحارضيــن تفاصيــل تركيبــة الــربج الــذي رســمه وصممــه وهــو مــاٍض 
يف التنفيــذ. جلســت أســتمع إلداري حركــي خمــرم يعمــل بالتفاصيــل ليصــل يف النهايــة 
ــن  ــدث ع ــم يتح ــن ث ــراتيجياته، وم ــل واس ــول العم ــني أص ــد أن يب ــة بع ــة مقنع إىل نتيج
تفريعــات العمــل احلركــي واألشــخاص القائمــني عــى العمــل، ومــا هــو العمــل الــذي 
يــؤيت ثــاره والعمــل غــر املفيــد وال حتصيــل منــه، وأنــا اســتمع إليــه بتلهــف وكأنــه يعيــش 
معنــا يف تفاصيــل العمــل احلركــي لــوال أنــه قطــع احلديــث صــوت األخ أبــو طــارق النخالة 
وهــو يدعونــا لتنــاول الغــداء، بعــد ذلــك اســتأذن للمغــادرة بســبب انشــغاله يف مواضيــع 
حركيــة يريــد أن ينجزهــا ووعــدين باللقــاء ثانيــة يف الشــقة التــي نســكنها، وبالفعــل بعــد 
ــت  ــاء فوجئ ــيه اللق ــه ستنس ــغاله ومهوم ــد أن انش ــت أعتق ــا األول، وكن ــن لقائن ــني م يوم
بقدومــه إىل الشــقة، وكان حريًصــا عــى أن نجلــس لوحدنــا للحديــث عــن احلركــة والعمــل 
احلركــي واهلمــوم التــي تواجهنــا وطلبــات اإلخــوة يف غــزة وعملهــم، وجلســنا مــا يقــارب 
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ثــاث ســاعات وهــو يــرح يل ويوصينــي بأشــياء كثــرة لكــي يتــمُّ عملهــا، وأن أظــل عــى 
ــا بعــض األشــياء  ــا ونفذن تواصــل معــه مــن غــزة بعــد العــودة، وبالفعــل اســتمر تواصلن

التــي طلبهــا منــي وكنــا ماضــني يف تنفيــذ مــا تبقــى لــوال أن عاجلــه املــوت.

يف هــذا اللقــاء شــعرت أن الرجــل يكابــر كثــًرا، ويعمــل بشــكل عجيــب واملــرض   
ينهــش يف جســمه، لكنــه يمتلــك إرصاًرا عــى إنجــاز هــذا املــروع الــذي غرســه يف عقلــه 
ووجدانــه وخطــه بقلمــه، أراد إنجــازه قبــل أن يعاجلــه املــوت كــا كنــت أســمع منــه رمحــه 

ــه. ــه وترصفات ــا يف كل أحاديث ــل كان طبيعًي ــوت ب ــاف امل ــه خي ــة أن ــعرت حلظ ــا ش اهلل، وم

ــه،  ــااليت ب ــاءايت واتص ــال لق ــن خ ــي م ــًرا، ولكنن ــلم كث ــو مس ــع أب ــش م مل أع  
ــم  ــت ك ــوه أيقن ــه وجالس ــوا مع ــن وتعامل ــذ زم ــوه من ــن عرف ــوة الذي ــث اإلخ وأحادي
ــل  ــه للعم ــه ودافعيت ــًا يف طاقت ــة، عظي ــرة الزكي ــه الطاه ــًا يف روح ــادة عظي ــليم مح كان س
ــة التــي كان يعــاين منهــا، كان  ــه الصحي ــا تعــب وال كلــل بالرغــم مــن متاعب الــدؤوب ب

ــا.  ــا وثباهت ــة وتقدمه ــى احلرك ــديد ع ــه الش ــًا بحرص عظي

ــردد: إن حركــة اجلهــاد اإلســامي جيــب أن  ــه ي مــات ســليم محــادة ولســان حال  
ــطني. ــر فلس ــرص وحتري ــل بالن ــوى األم ــا يق ــا، فبقوهت ــن أبنائه ــني م ــة باملخلص ــل قوي تظ
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أ. حممد احلرازينصاحب املروع والرسالة

ــرب  ــاء بح ــم أحي ــم وه ــات حياهت ــون ذكري ــخ وخيط ــون للتاري ــم يكتب ــاس كله الن  
األقــام، لكــن الشــهداء واملخلصــني يكتبــون التاريــخ نفســه ويســطرونه بمــداد الدمــاء، 
بعــد أن يرحلــوا عــن هــذه الدنيــا، فنبحــث عــن بعــض أجمادهــم التليــدة لنســلك طريقهــم، 

ــة. ــع الزاهّي ــة كأوراق الربي ــة هبي ــاة مجيل ــا احلي ــون لن فيهب

أذكــر كيــف التقيــت بــك وقــد كنــت أســمع عنــك، عرفتــك جــاًدا، ولكــن رقيًقــا   
يف املعاملــة، مل أمــّل يوًمــا مــن اجللــوس معــك، أســتفيد مــن قدراتــك، أتعلــم مــن جتربتــك، 
رأيــت فيــك الوفــاء واحلــب للنــاس، كنــت أســمع الدكتــور أبــا عبــد اهلل شــّلح يتحــدث 
ــن  ــراء، وع ــن الفق ــب، وع ــن احلبي ــاء، وع ــدق والوف ــن الص ــدث ع ــه يتح ــك وكأن عن
فلســطني واملجــد، فيقــول: "ســليم هــو جــزء مــن األمــل"؛ فكيــف ملثــي وهــو يســمع مــن 

ــا أخــي الغــايل؟! ــة لــك ي ــي حمب األمــني عنــك أال ينحن

ــروف  ــأمللم ح ــلم!! س ــا مس ــي أب ــي وحبيب ــا أخ ــك ي ــب عن ــاذا أكت ــم م ال أعل  
ــق ليحكــي عنــك،  ــك الوّضــاء علهــا تســعف لســاين فينطل اللغــة، وســأنثرها فــوق جبين
حيكــي عــن رجــل ونعــم الرجــال، جاهــد وضحــى وقــدم مالــه ونفســه رخيصــة ألجــل 
إرضــاء ربــه، مرجــًا يف كل ســاحة وميــدان، وقــع عقــد التجــارة الرابحــة مــع اهلل، فبــاع 

ــإذن اهلل. ــع ب ــح البي ــموات واألرض، فرب ــا الس ــة عرضه ــا يف جن ــه طمًع نفس

ــب  ــادق، صاح ــل الص ــن الرج ــم ع ــا أتكل ــلم فأن ــن أيب مس ــم ع ــا أتكل عندم  
الصفــات الطيبــة احلميــدة، واخلصــال التــي تنبــع باخلــر، فهــو كالغيــث أينــا حــلَّ نفــع، 

ــو. ــه حل ــا كل ــأيت منه ــا ي ــإذا م ــر ف ــو وامل ــن احلل ــأكل م ــدت ت ــة غ وكنحل

أذكــر اللقــاء األول، وأنــت تبحــث كيــف تســاعد املجاهديــن وكيــف توصــل هلــم   
املســاعدات، وكيــف ترتــب هلــم، وأذكــر احلــاج أبــا طــارق النخالــة وهــو يقــول: ســليم 
- أبــو مســلم بعــرات ممــن عرفناهــم يف رحلتنــا الطويلــة، ويفُّ صــادُق أمــنُي شــجاع. اهلل 
ــه إىل دمشــق  ــا ب ــان، وأتين ــه يف مهجــره لبن تعــاىل أفشــل "إرسائيــل" يف إلقــاء القبــض علي
ــل  ــذا الرج ــن ه ــارق ع ــد اهلل وأيب ط ــث أيب عب ــر. حدي ــز الكب ــذا الكن ــى ه ــظ ع لنحاف

ــة. ــؤالء قريب ــودة هب ــعر أن الع ــاه وتش ــن يف حمي ــم الوط ــه وترس ــك حتب ــة جيعل القام
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ــرة  ــن س ــا م ــي تعلمه ــان الت ــة واحلن ــود والرق ــرم واجل ــات الك ــه صف ــر في أذك  
احلبيــب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص، أذكــر حبــه للفقــراء واملســاكني، مل أعلــم أن حــب الدنيــا تســلل إىل قلبه، 
وال أزكيــه عــى اهلل، حمبــوب لــدى كل مــن عرفــه مــن النــاس، بــل ويعتقــد مــن يــراه ألول 

ــنوات. ــذ س ــه من ــه يعرف ــه، وكأن ــب إىل قلب ــه قري ــة أن وهل

هلل درك ســليم – أبــو مســلم وأنــت متتشــق لــواء احلــق، ترفعــه خفاًقــا بقلــب ينبض   
حًبــا للوطــن، وبعــني تباغتهــا الدمــوع عندمــا حتــّن إىل يافــا وحيفــا واملجــدل وغــزة، وكل 
الوطــن املســلوب، فتســقط العــربات ختضــب األرض العطشــى لعطــر الشــهداء الصادقــني 

ــني. املخلص

فســام لروحــك الطاهــرة يــا صاحــب املــروع وصاحــب الرســالة ونحــن نعلــم   
أن أصحــاب الرســاالت يف صعــود مســتمر ولــن تتوقــف املســرة برحيلهــم.

هنيًئــا لــك جــوار ربــك، وتقبلــك اهلل مــع األنبيــاء والشــهداء والصديقــني وحســن   
أولئــك رفيًقــا. إىل اللقــاء.
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د. سمري زقوتكان حيمل مهوم املجاهدين

قضيــة الشــهداء قضيــة إنســانية كبــرة، تســتقر يف عمــق العقــول والضائــر   
ــة أو  ــام املكتوب ــائل اإلع ــور يف وس ــااًل للظه ــه اهلل مي ــلم رمح ــو مس ــن أب واألرواح، مل يك
ــن  ــر م ــه ويس ــرف وجهت ــدوء، كان يع ــت وه ــل بصم ــل كان يعم ــا، ب ــة أو غره املرئي
خــال )حركــة اجلهــاد اإلســامي( نحــو إســاءة وجــه بنــي "إرسائيــل"، فــكان مثــااًل فــًذا 

للمجاهــد املؤمــن بالعمــل اهلــادئ والصامــت.   

درس اهلندســة ومتيــز فيهــا، وكان لديــه الفرصــة للعمــل يف دول اخلليــج، ولكنــه   
ــل العمــل يف حركــة اجلهــاد اإلســامي خماطــًرا بحياتــه،  اختــار طريــق ذات الشــوكة، فضَّ
ــة،  ــا رضورة رشعي ــن أجله ــل م ــة، والعم ــة مركزي ــطينية قضي ــة الفلس ــه أن القضي إلدراك

ــامي.  ــروع اإلس ــز امل ــي مرك ــطني ه أدرك أن فلس

يتميـز الشـهداء الفلسـطينيون واألخ أبـو مسـلم منهـم بأهنـم شـهداء قضية شـهيدة   
وشـاهدة، ففلسـطني هـي شـهيدة األمـة، مـن هنـا تكـون املكانـة املتميـزة هلـؤالء الشـهداء. 

ــذ زمــن قصــر يف العــام 2011م وجالســته ثــاث مــرات  ــا مســلم من عرفــت أب  
فقــط، كان حيمــل مهــوم املجاهديــن، وكنــت أرى أن هــذا الرجــل مهمــوم، وأن االستشــهاد 

ــوم.  ــره املحت ــو مص ه

عندمــا أحتــدث عــن أبــو مســلم فإننــي أســتحر يف ذهنــي رجــًا فلســطينًيا ثائــًرا،   
رجــًا أخلــص لوطنــه ودينــه وأدى رســالته بشــكل كامــل وانســحب هبــدوء، رحــل دون 

ــبيل اهلل. ــهد يف س ــة واستش ــاد واملقاوم ــق اجله ــار طري ــج، اخت ضجي

ــه  ــه األخ املجاهــد الــويف املخلــص الــذي لدي ــة رأيــت في ــا قليل عشــت معــه أياًم  
الصعــاب.  ومواجهــة  التضحيــات  لتقديــم  االســتعداد 

ــو مســلم هــذا اإلنســان البســيط املــيء باألمــل والطمــوح خيطــط للمســتقبل،  أب  
وبدافــع حــب الوطــن ســقط أبــو مســلم شــهيًدا. 
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ويف اخلتام أهدي هذه األبيات إىل روح املجاهد أبا مسلم:   
يا أهيا الصقر املسافر كالشهاب وما ابتعد  

اعصب جراحك إن من يرجو الشهادة قد حصد  
فالليل جمبول عى غدر وفجرك ما رشد  



الفصل
الرابع

شهادات في الشهيد 
القائد سليم حمادة

سليم حمادة
مسيرة عطاء بال حدود 120

أ. تيسري اجلعبيعلاًم من أعالم احلركة اإلسالمية

كــم هــو صعــب أن نكتب عــن أخ جماهــد ســبقنا إىل اهلل وأعطانــا وأعطــى اآلخرين   
الكثــر.. الكثــر مــن وقتــه؛ بــل أعطــى عمــره كلــه لإلســام وفلســطني ونحســبه عنــد اهلل 

ــاعر: ــول الش ــا يق ــإذن اهلل. وك ــهيًدا ب ش

ليس يف األرض لأقار متسـع               وهل بغر العا يستوطـن القمر
يا آيـة قالـهـا التاريخ مفتخــًرا                ومثـــلك اليــوم مفتخـــــــر

كان األخ أبــو مســلم كــا عرفنــاه نعــم القائــد املســلم، امتــاز بالبســاطة والتواضــع   
وحبــه الشــديد ألبنــاء رسايــا القــدس بصفــة خاصــة، واالهتــام بمطالبهــم بشــكل عــام، 
ــة،  ــامة مجيل ــب ابتس ــا وصاح ــًا مهذًب ــكان رج ــات ف ــدى اجللس ــه يف إح ــت مع جلس

ــه. ــة يف عمل ــًدا وخاص ــا ج ــا، وكان ذكًي متواضًع

ــه،  ــه ويفعل ــا يقول ــدق في ــاء والص ــاء والعط ــة والصف ــم الرفيع ــا للقي كان خمزوًن  
نســبًيا. عمــره  قــرص  رغــم  وفلســطني  لإلســام  عمــره  أعطــى 

ــايل يف  ــع امل ــم الوض ــفافية يف تنظي ــة الش ــة عالي ــة مالي ــع منظوم ــتطاع أن يض اس  
ــع  ــال م ــاد بامل ــر اجله ــاد، ويذك ــوة واجله ــب الدع ــو عص ــايل ه ــداد امل ــة ألن اإلع احلرك
ــادي. ــداد اجله ــال يف اإلع ــة امل ــى أمهي ــدل ع ــا ي ــه مم ــدم علي ــل يق ــس ب ــاد بالنف اجله

ــى أرض  ــح ع ــم الصحي ــم الفه ــلم أن يرج ــو مس ــاج أب ــتطاع األخ احل ــذا اس هك  
الواقــع جتســيًدا عملًيــا مــن خــال أخاقــه وقيمــه واملبــادئ اإلســامية الصحيحــة، فــكان 
ــا جمهــواًل مل يعرفــه كثــر مــن النــاس؛  علــًا ورمــًزا مــن رمــوز احلركــة اإلســامية وجندًي
ألنــه كان يعمــل بصمــت وبعيــًدا عــن األضــواء، يــؤدي عملــه عــى أكمــل وجــه. فندعــو 
اهلل أن يكــون هــذا الكتــاب إضــاءة مهمــة عــى شــخصية األخ احلــاج أبــو مســلم واالطــاع 
ــر األرض  ــوا إىل حتري ــذي يصب ــلم ال ــباب املس ــا للش ــون نرباًس ــخصيته لتك ــى ش ــر ع أكث

ــات.  واملقدس
رحم اهلل األخ احلاج أبو مسلم وأسكنه فسيح جناته.  
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أ. هباء أبو سليمفلسطني تسكن يف قلبه ووجدانه

األوفيــاء أنــاس ثابتــون عــى مبــدأ احلــق، وهــم كاجلبــال مهــا طــال الزمــان هبــم،   
ــم فتكشــف فيهــم  ــا تقابله ــال إال حين ــرف الرج ــا. ال تع ــوا عن ــو غاب ــى ل ــرون حت ال يتغ
معنــى اإلنســان احلقيقــي الــذي بداخلهــم، وهــذا مــا وجدتــه يف أخــي أبــو مســلم حينــا 
قابلتــه مرتــني أثنــاء زيــاريت لســوريا. كان نعــم األخ املضيــاف الــويف تلمــس فيــه كل معــاين 
الرمحــة  بمعناهــا الواســع والشــامل. كان هــذا الرجــل تســكن فلســطني يف قلبــه ووجدانــه 
وتركــز عــى كل مناحــي حياتــه ومشــاعره الصادقــة النبيلــة رغــم إقامته يف ســوريا الشــقيقة، 
حينــا جتلــس مــع هــذا الرجــل املجاهــد تعــرف بصــدق مــدى انتائــه لفلســطني وأهلهــا، 
ــه العادلــة، يقــدر كل مــن  ــه ويدافــع عــن قضيت ــه أفنــى حياتــه حيمــل هــم وطن وكيــف أن
ــون  ــن حيفظ ــخاص الذي ــن األش ــو م ــطينية فه ــة الفلس ــاعدة للقضي ــون واملس ــدم الع يق
اجلميــل لآلخريــن. كان شــديد التعلــق بــأي زائــر يــأيت مــن أرض املقاومــة فلســطني لكــي 
يظــل عــى تواصــل دائــم معهــم وحيــب أن يســمع أخبــار أهلهــا مــن أهلهــا ليكــون أكثــر 
ــال  ــن خ ــك م ــعر بذل ــا نش ــة. كن ــى الكلم ــا بمعن ــلًا ووطنًي ــة. كان مس ــن القضي ــا م قرًب
ــن،  ــه ألرض الوط ــل ورجوع ــرر الكام ــه بالتح ــه وحلم ــن وطن ــاع ع ــه دون انقط حديث

ــه. ــأم عين ــرى ذلــك التحــرر ب ــل أن ي ــه فأخــذه قب ــه القــدر الــذي كان أرسع من ولكن

ــاء يف  ــلم، وإىل اللق ــا مس ــرة أب ــك الطاه ــى روح ــة اهلل ع ــول: رمح ــة نق يف النهاي  
اهلل. بــإذن  اجلنــان 
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أ. خليل أبو هاديصادق وحريص إىل آخر نفس

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــاة والســام عــى رســول اهلل وعــى آلــه وصحبــه   
ــد: ــا بع ــلم. أم وس

مــن الصعــب أن يوصــف اإلنســان بكلمــة، تقــف حائــًرا... يتــوه بــك الوصــف   
ــة  ــن الدق ــرص ويمته ــق احل ــه يعش ــه إال أن ــكلة لدي ــل ال مش ــات رج ــى صف ــف ع أن تق

واملصلحــة العامــة.

ــم  ــرص، ث ــم احل ــرص، ث ــال احل ــل؟ يق ــذا الرج ــكلة ه ــا مش ــأل م ــا تس عندن  
احلــرص، كان غائًبــا عــن كل مــا يمــدح ألجلــه، كان يعمــل يف زوايــا مكتبــه واضًعــا بــني 

عينيــه هدًفــا واضًحــا وصعًبــا وهــو كيــف حيفــظ وحيافــظ عــى األمانــة.

ــه يف هــذه اللحظــات، واستشــعر آالمــه حــني كان شــديًدا يف أن ال  لعــي أشــعر ب  
ــه  ــل اهلل وهب ــب، لع ــف بالصع ــخص. كان يوص ــة ألي ش ــه جمامل ــن علي ــا أؤمت ــرط في يف
احلــرص والدقــة يف أن يصــل كل حــق إىل صاحبــه ليجســد مقولــة أن صاحــب احلــق قــوي.

ــرج  ــذي خ ــد ال ــي واإلداري اجلي ــص واملهن ــلم احلري ــو مس ــاألخ أب ــه ب ــا نعرف كن  
يف مرحلــة مهمــة مــن مراحــل حركــة اجلهــاد اإلســامي. خــرج ليضبــط جوانــب مهمــة، 

تتعلــق باحلقــوق املاليــة ألعضــاء احلركــة وشــهدائها وأرساهــا وجرحاهــا.

ــام  ــل أي ــا يل قب ــي قاهل ــه والت ــر كلمت ــذي أذك ــب، وال ــز واحلبي ــلم العزي ــو مس أب  
مــن ماقاتــه لربــه بتعليقــه عــى تعويــض مــا ُدمــر بيتــه يف تصعيــد بشــائر االنتصــار: "إن 
تعويضنــا ســيكون أقــل ممــا هــو واجــب علينــا، إال أن إمكانياتنــا حتكمنــا". ويقــول: "نحــن 

ــي". ــل تنظيم ــور أي عم ــاء وتط ــل بن ــو أص ــذي ه ــي ال ــل املؤس ــن العم ــث ع نبح

مل نكــن نســمع مثــل هــذه العبــارات إال مــن أمثــال هــذا الرجــل، إنــه ليــس جمــرد   
كلمــة نقوهلــا، إنــا هــو صفحــات مــن اإلرادة الصلبــة التــي تعــرف إىل أيــن تريــد أن تصــل. 
واســتذكر آخــر كلــات قاهلــا: "نحــن حركــة اجلهــاد نتحمــل اليــوم وأكثــر مــن أي وقــت 
ــني  ــت ومت ــو ثاب ــا ه ــاج إىل كل م ــة، ونحت ــى رأس املقاوم ــا ع ــاء وحدن ــدي البق ــى حت م
ومســتقر ومنتــج يف األداء". هــذا مفهومــه الــذي كنــت أشــعر بــني ثنايــاه بأنــه يعيــش اهلــم 
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احلقيقــي الــذي لربــا نصفــه بالشــدة والتعقيــد آخــًذا عــى عاتقــه ترتيــب كل مــا يســتطيع 
مــن رســم لوحــة مجيلــة مــن لوحــات الرتيــب واالنضبــاط. غــاب هــذا الرجــل، ولكنــه 
ــن رس  ــف ع ــل وُكش ــذا الرج ــاب ه ــا. غ ــا لتطبيقه ــعى مجيًع ــي نس ــه الت ــب بمفاهيم مل يغ
إرصاره ومثابرتــه بأنــه صــادق وحريــص إىل آخــر نفــس. غــاب ولــه مــكان يف نفــوس كل 

مــن يعــرف معنــى احلــرص والصــدق.

ســاًما لروحــك أخانــا احلبيــب؛ ألننــا نقــدر كل معانيــك التــي عانيــت لتوصيلهــا   
ــًا عــى أن توصــل حــق مــن استشــهد وســالت دمــاؤه، وكنــت  ــا، كنــت احلريــص دائ لن
حريًصــا أنــا أيًضــا عــى االتصــال بــك وأبلغــك عــن حــٍق ألخ هنــا أو أخ هنــاك. شــعرت 
بــاألدب منــك وقمــة االحــرام، كنــت معنــا األخ الــذي عمــل ومل يشــعر بــه أحــد، ولكننــا 
نشــعر بــك وشــعرنا بــك ولعــل شــهداء بشــائر االنتصــار يف العــام 2011 حيتفلــون بــك يف 
الفــردوس األعــى وأنــت ســامهت يف رفــع معانــاة أهاليهــم وأطفاهلــم وكنــت احلريــص عى 

ســداد ديــون مــن أصابتــه الفاقــة.

نســأل اهلل أن جيمعنــا بــك يف مســتقر رمحتــه وعــى حــوض نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص، ولنــا موعــد   
مجيًعــا مــع كل مــن نحــب مــع الشــهداء األكــرم منــا مجيًعــا. والصــاة والســام عى رســول 

ــني. ــد هلل رب العامل اهلل، واحلم
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أ. صالح أبو حسنني)*(أبو مسلم... انتصار اإلرادة وعنوان النجاح

ــه،  ــا عن ــو كان منفًي ــى ل ــه حت ــعبه ووطن ــوم ش ــم هبم ــطيني أن يلتح ــدر الفلس ق  
فالــروح يســكنها الواجــب حتــى لــو كان اجلســد بعيــًدا عــن األرض والوطــن. وهكــذا كان 
ســليم محــادة – أبــو مســلم مســكوًنا بفلســطني وبالواجــب نحوهــا، ورغــم أننــي مل ألتــِق 
بــه إال حلظــات قليلــة إال أننــي أجــد نفــي مدفوًعــا للكتابــة عنــه عــرب مــا ســمعته وتناقلتــه 
ألســن الذيــن عايشــوه وعملــوا معــه، أو الذيــن كانــوا قريبــني جــًدا منــه. ورغــم مرضــه 
ــه،  ــه وعــرب حركت ــا يف خدمــة قضيت ــه مل يدخــر جهــًدا أو وقًت ــه مــع املــرض، إال أن ومعانات
فــكان مترسبــًا بالواجــب مقدًمــا كل مــا يملــك مــن أجــل فلســطني. مل يمنعــه أمل املــرض 
ومضاعفاتــه مــن أن يلتحــم أكثــر بخيــار األمــل، وعمــل صامًتــا يف بنــاء هــذا البيــت العظيم 
فأعــاد ترتيــب األمــور وضبطهــا، وخطــط ملســتقبل واعــد ومميــز هلــذه احلركــة املجاهــدة. 
ــت  ــل بصم ــوى، يعم ــزاج واهل ــن امل ــد ع ــًدا كل البع ــا. بعي ــا وموضوعًي ــفاًفا ومهنًي كان ش
وحيلــم بواقــع أكثــر مجــااًل وأكثــر انضباًطــا، ولكــن مشــيئة اهلل كانــت نافــذة، ورحــل عنــا، 

ــه.  ــزال حــارًضا وشــاهًدا عــى كدحــه وتعب ولكــن عملــه وجهــده ال ي

رحم اهلل أبو مسلم وأسكنه فسيح جناته، إنه نعم املوىل ونعم النصر.  

)*( األخ الشــهيد القائــد صــالح أبــو حســنني عضــو املجلــس العســكري لرسايــا القــدس ومســئول اإلعــالم الحــريب يف 

قطــاع غــزة، ارتقــى شــهيًدا وهــو صائــم برفقــة طفليــه عبــد العزيــز وهــادي يف معركــة البنيــان املرصــوص بتاريــخ 

2014/07/25م )حــرب غــزة 2014م( بعــد اســتهداف منزلــه مــع أرستــه يف مدينــة رفــح.
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أ. أبو حسني العاموديمدرسة يف اإلدارة احلركية

كانــت بدايــة تعــريف عــى األخ املجاهــد املرحــوم أبو أمحــد تقريًبــا يف العــام 2003،   
حيــث كان كثــر الــردد عــى مكتبنــا واجللــوس إىل اإلخــوة املســئولني يف العمــل، واحلديث 
ــوع األرسى  ــن موض ــث ع ــم احلدي ــة، كان دائ ــوم احلرك ــن مه ــرة وع ــئون كث ــم يف ش إليه
ــا عمــل للجلــوس معــه واحلديــث  ــاك بينن ــه مل يكــن هن ــة تعــريف علي والشــهداء. ويف بداي
ــم  ــوب_ الضخ ــول _الابت ــر املحم ــرة الكمبيوت ــذه الف ــزه يف ه ــا كان يمي ــن م ــه، ولك إلي
ــا  ــن لدهي ــاس م ــن الن ــة م ــرة كان القل ــك الف ــا يف تل ــه. وطبًع ــًا مع ــه دائ ــذي كان حيمل ال
البتــوب، وكان محــل اجلهــاز يف ذلــك الوقــت يعتــرب مشــكلة، كــا كنــا ناحــظ دائــًا عليــه 
اجلــد واملثابــرة والعنــاء يف العمــل وخاصــة يف ملفــات األرسى والشــهداء ملــا حتملــه هــذه 
امللفــات مــن صعوبــات وتعقيــدات، كــا أنــه كان حريــص جــًدا يف رصف األمــوال ودائــًا 
مــا كان يقــول بــأن هــذه األمــوال مل تــأِت إال بدمــاء الشــهداء ومعانــاة األرسى فــا يمكــن 

ــذي يســتحقها. هلــا أن تذهــب إال يف مكاهنــا ال

كان املرحــوم املجاهــد أبــو أمحــد لــه درايــة بعلــم اإلدارة، وكان التعــارف احلقيقــي   
ــة التــي أقامهــا، وكنــت مــن ضمــن جمموعــة أشــخاص  ــا مــن خــال الــدورة اإلداري بينن
جيلســون ويســتمعون لعلــم اإلدارة مــن األخ أبــو أمحــد فكنــت دائــًا مــا أجــد منــه التفاهــم 
ــه كان يدخــل  ــاء ألبيهــم، كــا أن ــة األبن ــا إحســاس حمب ــة، كــا جعــل لدين ــة واملحب والطيب

ــارضات. ــود املح ــرس مج ــن لك ــوة املوجودي ــا اإلخ ــارات ممازًح ــض العب بع

ــة  ــل كاس ــويص بعم ــه ي ــاص ب ــوب اخل ــى الابت ــل ع ــس للعم ــا كان جيل وعندم  
ــرة  ــا م ــادة ملؤه ــن إع ــد م ــا الب ــد فراغه ــب، وعن ــود يف املكت ــم موج ــرب حج ــاي بأك ش
أخــرى حتــى هنايــة العمــل، ومل يكــن يتقيــد بــدوام يف العمــل بــل يظــل يعمــل حتــى يــأيت 
ــا نــدرك عنــد حضــور األخ املجاهــد أبــو أمحــد  عائــق يقــف أمــام اســتمراره بالعمــل، كن

ــل. ــى العم ــه ع ــربه ومثابرت ــى ص ــده ع ــا نحس ــف، وكن ــا يتضاع ــوم دوامن ــأن ي ب

ولطبيعــة وجــود األخ املجاهــد أبــو أمحــد ضمــن قيــادة حركــة اجلهــاد اإلســامي   
يف فلســطني كان دائــًا مــا ينصحنــا لتطويــر العمــل واالجتهــاد فيــه وعــدم إضاعــة فــرص 

ــباب. ــة الش ــا يف مرحل ــا أنن ــا وخصوًص ــون لدين ــا يك ــل م ــم أفض ــل، وتقدي التواص
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ــز يف  ــيء املمي ــو ال ــع ه ــد التواض ــد نج ــو أمح ــد أب ــن األخ املجاه ــا ع وإذا حتدثن  
شــخصيته، فــكان مــن املجاهديــن الذيــن ال حيبــذون وجــود مرافقــني، وكان حيــب أن يقــود 
الســيارة بنفســه، ويتواصــل مــع اإلخــوة يف العمــل، ويتنقــل بــني املكاتــب رغــم املســافات 
املتباعــدة جتــده يف كل وقــت، كــا كان دائــم البحــث عــن املعلومــات التــي تغــذي ملفــات 
العمــل اخلــاص بــه. وال يســعني هنــا إال أن أقــول رمحــك اهلل أخانــا املجاهــد واحلبيــب أبــو 

ــه. أمحــد وأســكنك فســيح جنات
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د. طارق اجلزاراحلذر والدقة كانا السمة الواضحة لدى أيب مسلم

ــا  ــل هــذا العمــل، وأن نكــون أعطين ــة نرجــو مــن اهلل عــز وجــل أن يتقب يف البداي  
األخ املجاهــد ســليم محــادة - أبــو أمحــد أو أبــو مســلم كــا كنــا نعرفــه دائــًا حقــه علينــا.
إن الــذي عــاش مــع أخينــا أبــو أمحــد يلمــس تواضعــه يف حياتــه اليوميــة، وخــال   
عملنــا معــه كانــت هــذه الصفــة مازمــة لــه بشــكل واضــح يف ترصفاتــه وتعاملــه معنــا، 
ففــي الفــرة التــي عملنــا هبــا ســوًيا كان عنــد حضــوره للمكتــب يدخــل إىل مجيــع الغــرف 
ويســلم عــى اإلخــوة العاملــني يف املكتــب مجيًعــا دون اســتثناء، كــا أنــه دائــم الســؤال عــن 

ــا. ــتطيع حله ــاكل يس ــاك مش ــا وإن كان هن ــا واحتياجاتن ــا وأخبارن أوضاعن

  وإذا حتدثنــا عــن العمــل فــكان كثــر االجتهــاد، ســاعًيا ليكــون العمــل بأفضــل 
حاالتــه اإلداريــة، كــا كان يــوزع العمــل بأفضــل الطــرق للوصــول ألحســن النتائــج، كــا 
أن احلــذر والدقــة كانــا الســمة الواضحــة يف العمــل، وكان يعــزو ذلــك إىل طبيعــة العمــل 
ــه، وهــو امللــف املــايل واإلداري وامللــف اخلــاص بالشــهداء واألرسى. إن هــذا  املكلــف ب
ــن  ــات ع ــول إىل معلوم ــاد للوص ــة واالجته ــد واملتابع ــن اجله ــر م ــاج إىل كث ــل حيت العم
ــا  ــم، فكن ــل حقوقه ــم وتوصي ــول إليه ــتطيع الوص ــي يس ــهداء واألرسى لك ــاء الش أس
ــه  ــة نحــل، كل أخ لدي ــح املكتــب كخلي نجلــس معــه للعمــل يف هــذه امللفــات إىل أن يصب
مهمــة موكلــة إليــه مــن األخ القائــد أبــو مســلم دون التداخــل مــع أخ آخــر يف العمــل، بــل 
ــول  ــًدا للوص ــل جاه ــع يعم ــب، واجلمي ــوة يف املكت ــل اإلخ ــًا لعم ــون مكم ــا يك ــًا م دائ
ألفضــل نتائــج العمــل حتــى ال يضطــر أن يعيــد العمــل مــرة أخــرى، وكان األخ املجاهــد 
أبــو مســلم أكثرنــا عمــًا، فعندمــا تنظــر إليــه يف العمــل جتــده غارًقــا بــني األوراق وامللفــات 
ــروج  ــاء للخ ــن األس ــد م ــارن ويتأك ــهداء واألرسى، ويق ــة بالش ــات اخلاص ــع البيان يتاب

ــهداء وأرسى. ــن ش ــة م ــف كل منطق ــا تصني ــن خاهل ــتطيع م ــة يس بقائم

كان األخ أبــو مســلم مــن اجليــل األول يف حركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني،   
وكنــا نتحــدث معــه عــن احلركــة ومســتقبلها وخصوًصــا املرحلــة الصعبــة التــي نعيشــها، 
فكنــا دائــًا نستشــعر مــن خــال حديثــه مــدى اهلــّم الــذي يعيشــه وكان دائــًا يقــول: "إن دم 

ــا للعمــل يف كل وقــت". ــاألرسى هــي مــن يدفعن ــط ب ــي حتي ــان الت الشــهداء والقضب
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وعنــد احلديــث عــن اجلانــب االجتاعــي يف حيــاة أخينــا العزيــز أبــو مســلم كنــت   
أســتغرب أنــه مــا زال هنــاك مــن الوقــت مــا يعطيــه لعائلتــه رغــم العمــل الــذي ياحقــه، 
كان خيــرج مــع عائلتــه لقضــاء بعــض الوقــت، وكان دائــم البحــث عــن ســبل الراحــة هلــم 
لتعويــض الغيــاب الــذي أصبــح عــادة وليــس طارًئــا، كــا كان حريًصــا عــى قضــاء هــذه 
األوقــات مــع العائلــة كــي ال يكــون عملــه وجهــاده عــى حســاهبا، كنــت أراه قليــًا بصحبة 

العائلــة، فكنــت أحــدث نفــي عــن هــذا اإلنســان، كــم يمتلــك مــن الطاقــة واإلرادة.

رحم اهلل أخينا وحبيبنا احلاج املهندس أبو مسلم وأسكنه فسيح جناته.  
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أ. حممد السنداويرجل بألف رجل

أبـو أمحـد أو أبـو مسـلم اسـان لرجل واحـد، إنه الشـهيد القائد سـليم أمحـد محادة،   
نحسـبه كذلـك وال نزكي عى اهلل أحـًدا. من الصعوبـة احلديث عن الشـهداء، خاصة، عندما 
تتحـدث عـن رجـل غـر عـادي يف وقت غـر عادي، هـذا الرجـل الذي تـراه ضخـم اجلثة، 
عندمـا تقـرب منه تشـعر أنـك تقف أمـام جبل أشـم، ذي قمـة عالية شـاخمة، جتد فيـه العلم 

الواسـع يف مجيـع املجـاالت الدينيـة والسياسـية واألمنيـة واإلدارية. 

رجــل تــرك متــاع الدنيــا الزائــل، ووهــب نفســه للعمــل اإلســامي، ومــا حيتويــه   
مــن تعــب وخماطــر وتضحيــات. ملســت فيــه اإلنســان طيــب القلــب الــذي يتعاطــى بــكل 
أخويــة مــع إخوانــه. وملســت فيــه الرجــل احلــازم الــذي ال جمــال لديــه للخطــأ أو التقصــر 
ــرصت يف أي  ــه إذا ق ــوف من ــعر باخل ــي أش ــال يل: إنن ــه ق ــد إخوان ــى إن أح ــل حت يف العم

ــدود. ــد احل ــب ألبع ــب القل ــه طي ــع أن ــأ م ــامح يف اخلط ــو ال يس ــل، فه عم

ــه وقــت دوام حمــدد فعملــه مســتمر حتــى ولــو كان يف البيــت، رغــم  مل يكــن لدي  
ــاء  ــام بأعب ــام القي ــا أم ــراض عائًق ــذه األم ــن ه ــن مل تك ــراض، ولك ــدة أم ــن ع ــه م معانات

ــال. ــن الرج ــد م ــل العدي ــا كواه ــوء هب ــي تن ــة الت ــل املضني العم

ــه،  ــرف علي ــه والتع ــث مع ــة للحدي ــح يل الفرص ــام 2007م، ومل تت ــه يف الع رأيت  
ــه،  ــًا وحتدثــت إلي ــا طوي ــه وقًت ــه يف العــام 2010م، وكان يل رشف اجللــوس إلي ــم التقيت ث
ــل  ــن أج ــل م ــن العم ــه ع ــط حديث ــه، ويرب ــأرسك بحديث ــو ي ــًدا فه ــه جي ــتمعت إلي واس

ــه. ــدث إلي ــا تتح ــًدا عندم ــك جي ــتمع ل ــاىل، ويس ــبحانه وتع ــاة اهلل س مرض

كــا التقيتــه لفــرة وجيــزة ربــا ال تتجــاوز الســاعة يف العــام 2012م، قبــل   
استشــهاده بأيــام، وكنــا عــى أمــل لقــاء آخــر، ولكــن اهلل أراد أن يكــون آخــر لقــاء لنــا يف 
هــذه الدنيــا الفانيــة، اســأله تعــاىل أن جيمعنــا يف الفــردوس األعــى إنــه عــى كل يشء قديــر. 
ولــأخ أبــو أمحــد الفضــل الكبــر يف ترتيــب ملــف األرسى والشــهداء واجلرحــى   
ــه  ــه وتوصيات ــى توجيهات ــن ع ــوة اآلخري ــرب اإلخ ــد وص ــى جه ــايل، وال أنس ــكل احل بالش

ــو. ــذا النح ــى ه ــف ع ــذا املل ــل ه ــا وص ــي بفضله الت
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ــى  ــس أدل ع ــة، ولي ــات احلرك ــن ملف ــر م ــة يف الكث ــه واضح ــت بصات ــا كان ك  
ذلــك الفــراغ الكبــر الــذي تركــه خلفــه، والــذي احتــاج لفــرة غــر قصــرة لســد الفــراغ 

ــه. ــذي ترك ال

ويف هنايــة احلديــث عــن هــذا الرجــل العظيــم أشــعر أننــي مهــا كتبــت عنــه لــن   
أوفيــه حقــه، فمثــل هــؤالء العظــام، اهلل وحــده هــو مــن يوفيهــم أجورهــم يــوم القيامــة، 

ــرة. ــر والس ــن الذك ــا بحس ويف الدني
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أ. عبد الرحيم عصامسليم محادة األكاديمية التنظيمية

ــكناته  ــة يف س ــة ومتحرك ــة كامن ــل كان طاق ــا، ب ــًا عادًي ــد رج ــو أمح ــن أب مل يك  
وحركاتــه يعمــل يف كل حلظــة، تتوقــع منــه أن يطلــب عمــًا مــا ليــًا أو هنــاًرا، كان يتابــع 
أعالــه رمحــه اهلل حتــى عــى مائــدة طعامــه، ورغــم ثقــل املــرض عليــه إال أنــه كان بمثابــة 
ــدس  ــت الق ــدس، كان ــطني والق ــوى فلس ــه س ــرى أمام ــم، ال ي ــاد دائ ــة يف انعق ــس أم جمل
حــارضة يف ذهنــه عــى مــدار يومــه، حيتســب كل وقتــه وعملــه عبــادة وطاعــة يتقــرب هبا إىل 

ــة. ــادة وطاع ــي عب ــلوكنا اليوم ــون س ــا ليك ــرره لن ــد أن يم ــا كان يري ــذا م اهلل، ه

ــراج  ــا إلخ ــه إال إرصاًرا تاًم ــد من ــا، مل نج ــنوات تقريًب ــس س ــدة مخ ــه م ــا مع عملن  
ــح  ــم رشائ ــن أه ــة م ــدم رشحي ــة خت ــة واضح ــرك بصم ــة، ف ــورة كامل ــه بص ــاج عمل نت
شــعبنا الفلســطيني، حيــث عكــف عــى تأســيس مؤسســة لرعايــة أرس الشــهداء واألرسى 
واجلرحــى )مهجــة القــدس( ليحفــظ هلــم مــن خاهلــا حقوقهــم، فــكان ممــا قالــه يف حــق 
هــذه املؤسســة بعــد ســنوات مــن العمــل املشــرك واملضنــي: "ال أريــد أن أبالــغ يف تقديــري 
ــد مــن رىض املــوىل عــزَّ وجــّل، ولــو خــرت لكــي أعمــل يف  ــا رصي لكــم حتــى يبقــى لن
كل فلســطني مــع أحــد يف أي ملــف، فلــن أختــار إال فريــق مهجــة القــدس، ليــس ألهنــم 
أفضــل النــاس، بــل ألننــي خــربت أهليتهــم وصدقهــم وصربهــم واســتعدادهم للعمــل".

كان رمحـه اهلل يعمـل بمهنيـة عاليـة ليحقق الكفـاءة والفاعليـة لنشـاطاته، كان يؤمن   
بالعمـل اجلاعـي وبـروح الفريـق ومـن كلاتـه: "نتمنـى مـن اهلل عـز وجـل أن نكـون مجيًعا 
عنـد حسـن ظنـه بنـا، وأن نكـون مجيًعـا جنـوًدا جمهولـني هلل عـز وجـل بعيـًدا عـن أي موقع 
أو منصـب، بـل ننكـب لإلنجـاز، واإلنجـاز وحـده يف السـياق الصحيـح ويف اجتـاه الراكـم 
اإلجيـايب فهـو الـذي يعـزز العمـل املؤسسـايت حيـث روح فريـق العمـل، وروح االلتـزام 
بالقوانـني والضوابـط". فلـم يكـن خيشـى أحًدا سـوى اهلل عـزَّ وجـّل، وكان هيابـه اجلميع مل 
يـرك جزئيـة يف ثنايـا العمل إال يسـأل عنهـا، ويطلـب توضيًحا وتفصيـًا هلا، يدقـق ويعالج 
اخللـل بصمـت وهـدوء، وكان أشـّد مـا يكـون حرًصـا عليه هـو أن تصـل حقوق الشـهداء 
واألرسى واجلرحـى كاملـة ويف موعدهـا املحدد، ويؤكـد عى رضورة احلفـاظ عى مقدرات 
احلركـة واملحافظـة عـى أي مبلـغ مـن املـال مـن أن يضيـع خـال مسـرة إيصالـه ألصحابه 

وخصوًصـا يف ظـلَّ مـا تعانيـه الضفـة الغربيـة مـن تعقيـدات أمنية.
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ر اهلل سـبحانه وتعـاىل لنـا أن نعمـل معـه أيًضـا، يف ملـف اإلدارة واملاليـة، هـذا  قـدَّ  
امللـف اهلـام واحلسـاس والـذي كان يعمل بـه بدقة متناهيـة، فكنا نعكـف أياًمـا متواصلة من 
أجـل تدقيـق وإعـداد املوازنات السـنوية، وهنـا ال بد من نسـب الفضل ألهله حيـث إنه كان 
بالنسـبة يل منـارة علميـة وعملية، فالتجربـة العملية التـي خضتها معه واخلـربة التي توصلت 

هلـا مـا كان ممكنـا أبـًدا أن أحصـل عليهـا مـن أي أخ آخـر غره.

فقـد كان يعلـم متاًمـا ما يريد أن يصـل إليه، فيحـدد أهدافه قبل البـدء بالعمل، وكان   
يقـول قبـل أي عمـل اسـتحروا كل إخاصكـم وتضحياتكـم وسـهركم مـن أجـل اهلل.

هــو مدرســة يف علــم اإلدارة وحريًصــا عــى رسعــة الــرد عــى أي استفســار بوثيقــة   
مكتوبــة فهــو ال يعــرف بالــردود الشــفهية أبــًدا، وكان أحــرص مــا يكــون عــى أن تكــون 
املعامــات والقضايــا مجيعهــا بمســتند رســمي موثــق ســواء معاملــة إداريــة أو ماليــة، فــكل 
مبلــغ يرســل لبنــد رصف يكــون موقوًفــا هلــذا البنــد، ويمنــع اســتخدامه يف بنــد آخــر، ومــن 
ــق  ــة واملتف ــراءات اخلاص ــة اإلج ــزام بجمل ــى االلت ــزم واإلرصار ع ــه اهلل احل ــه رمح صفات

ــم حســب النظــام واألصــول املعمــول هبــا. ــة، وأن تت ــذ أي معامل ــد تنفي عليهــا عن

ــا  ــال زيارتن ــه، فخ ــه بأرست ــد عاقت ــى صعي ــا ع ــل أم ــد العم ــى صعي ــذا ع ه  
القصــرة لــه يف تريــن أول مــن العــام 2011 بدمشــق، ورغــم ضيــق وقتــه، إال أنــه أرصَّ 
ــود واحلميمــة التــي يعيشــها  ــا مــدى ال ــه الكريمــة، رأين ــا عــى أرست أن يســتضيفنا ويعرفن
هــو ووالدتــه الكريمــة، والتــي كانــت متعلقــة بفلســطني وبســحاتا بلدهتــا األصليــة قضــاء 
ــدة عــن شــوقها لســليم  ــا بتنهي ــروي لن ــا ملســناه يف حديثهــا عــن هجرهتــا، ت عــكا هــذا م
ــه،  ــوين الغتيال ــال الصهي ــة االحت ــد حماول ــك بع ــق، وذل ــروت إىل دمش ــادر ب ــا غ عندم
والــذي مل تغــب صورتــه مــن أمــام ناظرهيــا يف حّلــه وترحالــه، كان رجــًا أمنًيــا مــن الطــراز 
ــي أعيــش يف حــارة مــن  ــي أتعامــل مــع نفــي وأعيــش يف دمشــق، كأنن األول، يقــول إنن
ــا ألخــذ أقــى  ــه إىل مــدى احتياطــه األمنــي، وتلميــح لن حــواري القــدس، يف إشــارة من

ــذر. ــة واحل ــات احليط درج

ــاة،  ــة يف دروب احلي ــن املعرف ــة م ــة عالي ــى درج ــد ع ــو أمح ــاج أب كان األخ احل  
وأســس العمــل التنظيمــي واملؤسســايت، ولديــه قــدرة عاليــة يف ربــط األحــداث ورصدهــا 
بدقــة متناهيــة، وإســقاط األحــداث وقياســها بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة الريفــة، 
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ــم  ــرآن الكري ــات الق ــائله بآي ــتفتح رس ــة، وكان يس ــعة ومتنوع ــة واس ــب ثقاف ــكان صاح ف
ــاق  ــة االنط ــع ونقط ــرك والداف ــد كان املح ــاء. فق ــف وبالدع ــوي الري ــث النب وباحلدي
لــدى األخ احلــاج أبــو أمحــد هــي خمافــة اهلل عــزَّ وجــّل. ومل يكــن أحــد لربطــه بــأي رابــط 

ــة اهلل. ــاط طاع ــوى رب س

ــه كان إنســاًنا صاحــب  ــة، إال أن ــه وكثــرة مهومــه احلركي ورغــم ثقــل املــرض علي  
ــي  ــهورة. فف ــه املش ــذه كلمت ــب" ه ــكل احلباي ــامات ل ــل "س ــة ظ ــة وخف ــامة عريض ابتس
ســياق أي حديــث كان حريًصــا عــى إبــاغ ســامه لــكل مــن أحــب، ولــكل فريــق عملــه 
يســأهلم عــن األهــل واألحبــة، ويقــدم الشــكر والعرفــان هلــم بشــكل دائــم بعــد حتقيــق كل 
إنجــاز، حيفزهــم وحيثهــم عــى مواصلــة اإلنجــاز فــكان يقــول: "قــد نقســو عــى أنفســنا فا 
بــأس مــن ذلــك يف ســبيل حتصيــل طاعــة أكــرب وأجــر أعظــم ويف ســبيل تشــكيل نمــوذج 
لــكل مــا نعتقــد أنــه ال يعمــل كمؤسســة ســواء كان قريًبــا منــا أو بعيــًدا منــا". كان يدعونــا 

ــا. ــا وحياتن ــا مضاعفــة جلهودن ــا نحصــد حســنات يــوم القيامــة أضعاًف لنســنَّ مــا جيعلن

هــذا هــو أبــو أمحــد رمحــه اهلل. رجــًا يعمــل آلخرتــه ومــا علمنــا يوًمــا أنــه عمــل   
ــد  ــون ق ــه ويك ــة إلي ــداء أي ماحظ ــد إب ــًدا، فعن ــه أب ــرص لرأي ــه اهلل ال ينت ــاه. كان رمح لدني
ــه إن أخطــأ  ــا تصويب ــع هبــا كان يعمــل هبــا ويأخذهــا عــى حممــل اجلــد، ويؤكــد علين اقتن
وتقديــم النصــح واملشــورة لــه. ومل يتــوان يوًمــا عــن تذكرنــا بالقــول املأثــور لســيدنا عمــر 

ــويب". ــدى إيلَّ عي ــرأ أه ــم اهلل ام ــه: "رح ــاىل عن ريض اهلل تع

شــعرنا بثقــل املــرض عليــه، لكنــه قضــاء اهلل وقــدره. فرمحــك اهلل أخانــا أبــا أمحــد   
ــا. ــك رفيًق ــن أولئ ــهداء وحس ــني والش ــاء والصديق ــع األنبي ــه م ــيح جنات ــكنك فس وأس
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أ. عال العجورياالبتسامة ال تفارق شفتيه

بســم اهلل والصــاة والســام عــى أرشف اخللــق ســيدنا )حممــد بــن عبــد اهلل( خاتم   
ــد: ــا بع ــلني ملسو هيلع هللا ىلص. أم ــاء واملرس األنبي

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  ٹ  ٹ   
.]23 ]األحــزاب:  ٿمث  ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  

إخــواين وأخــوايت: أريــد أن أروي لكــم قصــة شــخص عزيــز عــى قلوبنــا وواجٌب   
علينــا أن نذكــره يف عامــه األول مــن بعــد وفاتــه يف مــرض صحــي أليــم، ونــرسد عليكــم 
ــو  ــطينية وه ــة الفلس ــطني والقضي ــل فلس ــن أج ــا م ــي كان يفعله ــور الت ــض األم ــوم بع الي
ــا  ــطني كله ــق فلس ــذي كان يعش ــخص ال ــذا الش ــد ه ــو أمح ــادة - أب ــد مح ــليم أمح األخ: س
ووهــب عمــره وحياتــه فــداء هلــا ولراهبــا وللفلســطينيني كافــة. ولقــد كان مــن الســّباقني 
ــا منــه بالقضيــة. لانضــام إىل العمــل يف ســبيل اهلل مــن أجــل فلســطني ومقدســاهتا وإياًن

انضــم املناضــل ســليم أمحــد محــادة إىل حركــة اجلهــاد اإلســامي منــذ أن تعــرف   
عــى الشــهيد فتحــي الشــقاقي رمحــه اهلل عنــد إبعــاده مــن فلســطني يف العــام 1988، وتــوىل 
العديــد مــن املناصــب واملهــام احلساســة يف احلركــة. وكان مــن األوائــل اللذيــن عملــوا عى 
هنضــة حركــة اجلهــاد اإلســامي يف ســوريا ولبنــان. وكان يعمــل بــكل تفــاٍن وإخــاص، 
وبرسيــة تامــة،  ومل يكــن يريــد شــيًئا مــن أمــور الدنيــا غر أن يــرى معشــوقته فلســطني وهي 
حمــررة. وكان دائــًا حيلــم بزيارهتــا، وكان يــردد دائــًا أنــه يريــد أن يصــي باملســجد األقــى، 
ونقــول لــه إن شــاء اهلل بــا زرعتــم حصدتــم اجلنــان يــا أبــا أمحــد. كان يعشــق الفلســطينيني 
ويشــجعهم بجميــع االجتاهــات ويدعمهــم بجميــع الوســائل املمكنــة، وحيفــز الطــاب عى 
العلــم، ويشــجعهم ويشــحن معنوياهتــم، هيتــم بجميــع الطــاب الذيــن يذهبــون للدراســة 
يف دمشــق وصيــدا ولبنــان، ويســعى بــكل مــا يســتطيع لتأمــني املنــح الدراســية، للطــاب 
ــد  ــاب العدي ــايل الط ــى أه ــر ع ــي توف ــا الت ــات علي ــون دراس ــن يدرس ــطينيني الذي الفلس
ــم  ــن. رغ ــاب املتميزي ــن الط ــطني م ــل فلس ــاس بأه ــني الن ــر ب ــوال. وكان يفتخ ــن األم م
معاناتــه مــع املــرض إال أن ابتســامته كانــت دائــًا وأبــًدا مرســومة عــى وجهــه لتعطــي مــن 
حولــه الفــرح والطمأنينــة واحلــب الــذي كان لديــه ألبنائــه، ينصــح مجيــع الطــاب بالعلــم 
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ــه  ــز، وكنــت مــن بــني هــؤالء الطــاب، وعندمــا قابلت ــا والتمي واالهتــام بالدراســة العلي
ــذ  ــا أنف ــم وأن ــتمر بالعل ــي أن أس ــب من ــتر، وطل ــا يف املاجس ــتي العلي ــل دراس ــت أكم كن
وصيتــه بمتابعــة دراســتي الدكتــوراه واحلمــد هلل رب العاملــني؛ ألنــه كان يعلــم أننــا نواجــه 
ــا  ــم أهلن ــوة ليدع ــن ق ــا أويت م ــكل م ــم ب ــم. وكان يدع ــث العل ــن حي ــداء م ــوى األع أق
ــد  ــٍد بجه ــى أح ــل ع ــتطيع. ومل يبخ ــا يس ــكل م ــكال وب ــع األش ــارج بجمي ــل واخل بالداخ
ــع،  ــي يف تراج ــه الصح ــرض ووضع ــارع امل ــث كان يص ــرة، حي ــرة األخ ــه بالف ــم تعب رغ
ــا  ر اهلل لــه الوفــاة وتــويّف يف تاريــخ 2012/07/08 عــن عمــر يناهــز 52 عاًم ولكــن قــدَّ

مــن التضحيــة. 

رحم اهلل أبا أمحد وجعل مثواه الفردوس األعى.  
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أ. طارق أبو عيلمدرسة يف العطاء والتضحية

، وأن الكلــات تعصينــي، وأن قدريت  بدايــة، أشــعر وكأن اللغــة تفــرُّ مــن بــني يــديَّ  
ــة. ســأحاول أن  عــى صياغــة أفــكاري والتعبــر عنهــا تتأرجــح وســط عواصــف وجداني
ــا أكتــب شــهادة َحــٍق ألٍخ عزيــز عــى قلبــي وال أجــد ذلــك يســًرا  ــا وأن أكــون موضوعًي
، فــإن مشــاعر العــز واالفتخــار بأخــي احلــاج املهنــدس أبــو مســلم جتعــل ذلــك صعًبا. عــيَّ

ــتاء  ــلم يف ش ــو مس ــدس أب ــاج املهن ــاألخ احل ــارشًة ب ــاء مب ــد كان يل رشف اللق لق  
ــذا  ــاء ه ــدس، ج ــة الق ــة مهج ــل ملؤسس ــة عم ــار ورش ــق يف إط ــام 2011 يف دمش الع
ــه  ــد واملوج ــخصية القائ ــع ش ــكاك م ــل واالحت ــن العم ــنوات م ــد س ــارش بع ــاء املب اللق
ــو مســلم حيــث كانــت مؤسســة  العــام ملؤسســة مهجــة القــدس األخ احلــاج املهنــدس أب
مهجــة القــدس حمطــة رئيســية يف مســرة جهــاده ومقاومتــه، وهنــا حتــرين مقولــة هامــة 
ــهداء واألرسى  ــطني، والش ــق فلس ــن ح ــة: "م ــة للمؤسس ــائله التوجيهي ــدى رس ــه يف إح ل
واجلرحــى الذيــن متيــزوا علينــا أن نقــدم هلــم مــا هــو متميــز، وكــا كانــت مهجــة القــدس 
ــا  ــج عنه ــدر أو ينت ــا يص ــون م ــب أن يك ــن جي ــوة اآلخري ــكل اإلخ ــم وب ــزة بك ــًا متمي دائ
متميــًزا". وأذكــر جيــًدا حلظــة لــن تكــون عابــرة يف حيــايت حيــث املوقــف الاشــعوري يف 
ذلــك اللقــاء األول املبــارش مــع األخ احلــاج القائــد أبــو مســلم؛ ال أدري كيــف أنــه قفــز مــن 
مكانــه فرًحــا ليقبــل رأيس بمجــرد ســاعه أن مؤسســة مهجــة القــدس اســتطاعت مؤخــًرا 
أن تقــدم التزامــات ماليــة ألهــايل الشــهداء واألرسى بنســبة نجــاح عاليــة. وقــد أشــار يف 
حينهــا أن هــذه بشــارة وســعادة كبــرة بالنســبة لــه؛ ألن كل خدمــة أو رعايــة أو كلمــة جتــاه 
أرس الشــهداء واألرسى هــي بمقــام عبــادة نتقــرب هبــا خالصــة لوجــه اهلل عــز وجــل. هــذا 
ــر  ــي أدرك أكث ــلم جعلن ــو مس ــدس أب ــاج املهن ــن األخ احل ــئ م ــع واملفاج ــف الرسي املوق

ــه. ــه وتضحيت ــة عطائ ــًذا يف مدرس ــنبقى تامي ــا وس ــا زلن ــا م ــر أنن وأكث

لقــد شــاءت األقــدار يف دمشــق أن نشــهد ونتابــع مــع األخ احلــاج املهنــدس أبــو   
ــروج  ــطينية، وخ ــة الفلس ــع املقاوم ــاليط م ــوين ش ــدي الصهي ــادل اجلن ــة تب ــلم صفق مس
العــرات مــن أبنــاء شــعبنا األرسى مــن ســجون االحتــال الصهيــوين. لقــد كنــا قريبــني 
جــًدا مــن كيفيــة إدارتــه هلــذا احلــدث املقــاوم بــكل شــجاعة ومســئولية، وكانــت إرشــاداته 
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ــن  ــة تصــبُّ يف رضورة أن ال يشــعر أحــد مــن اإلخــوة األرسى املحرري ــه األولي وتوجيهات
ــم  ــني أهله ــم ب ــزة، وأن احتضاهن ــم إىل غ ــن منه ــيا املبعدي ــر، الس ــن التقص ــوع م ــأي ن ب
ــا  ــا وحزينً ــة. لقــد كان قلًق ــة وتنظيمي وشــعبهم وإخوهتــم يف غــزة واجــب ورضورة رشعي
ــا اجلربــوين مــن الســجن يف هــذه الصفقــة،  لعــدم خــروج األخــت األســرة املجاهــدة لين
وكان يدعــو هلــا بالفــرج القريــب، ويأمــل أن تتمكــن املقاومــة مــن حتريرهــا لتدخــل البهجة 

عــى قلــوب أهلهــا كــا اآلخريــن.

ــو مســلم نموذًجــا اســتثنائًيا يف العمــل املؤســي  ســجل األخ احلــاج املهنــدس أب  
ــه مؤسســة، وقــد انعكــس هــذا  ــر من ــا أكث ــر مروًع حلركــة اجلهــاد اإلســامي، فهــو يدي
ــون  ــى أن تك ــا ع ــأهتا، وكان حريًص ــذ نش ــدس( من ــة الق ــة )مهج ــه ملؤسس ــى إدارت ع
مؤسســة مهجــة القــدس القــدوة والنمــوذج الريــادي يف العمــل املؤسســايت حلركــة اجلهــاد 
ــتذكر  ــام أس ــذا املق ــة، ويف ه ــمية واألهلي ــطينية الرس ــات الفلس ــل واملؤسس ــامي، ب اإلس
مقولــة لــه يف ســياق حرصــه عــى مســرة املؤسســة وهــي: "ال نريــد أن نتشــبه بــأي أحــد 
لديــه ســلوك غــر مناســب، وإذا تشــبه بنــا أحــد جيــب أن نكــون قــدوة يف االلتــزام والطاعــة 

ــة". ــة للحرك ــة العام ــى املصلح ــرص ع واحل

يف شــهاديت هــذه أســتذكر الســنوات واأليــام واملواقــف واللحظــات واألحــداث   
التــي ربطتنــا بــاألخ احلــاج املهنــدس أبــو مســلم والتــي كان فيهــا قــدوة حُيتــذى هبــا ومنــارة 
ــا  ــه باملزاي ــهد ل ــنظل نش ــهد، وس ــذا نش ــل. وهل ــب العم ــل وح ــا األم ــزز فين ــرتنا، ع ملس

ــة: ــف التالي واملواق

)1( كان دائــًا، يستشــعر ويشــعرنا أنــه ال يوجــد مــا جيمعنــا إال كل حــب وطاعــة   
هلل عــزَّ وجــّل، وال وجــود هلــذه الدنيــا مــكان فيــا بيننــا، مشــًرا إىل آيــة الرضــا وهــي جــزء 
مــن احلديــث الريــف املشــهور عــن اإلحســان وهــو مــن أرقــى درجــات الطاعــة هلل )أن 

ــراه(. ــك ت ــد اهلل كأن تعب

ــا  ــا، وكان حريًص ــا وحتريره ــة عودهت ــطني وبحتمي ــة فلس ــة قضي ــن بعدال )2( آم  
ــاه بعــد  عــى أن يكــون حــارًضا يف كل ســاحات ومفاصــل العمــل اجلهــادي، وقــد افتقدن
رحيلــه كثــًرا يف يوميــات حــرب غــزة 2012 مقارنــة بأيــام حــرب العــدوان املســتمر عــى 
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ــن واألحــداث ويرســل  ــار املجاهدي ــأول أخب ــع أواًل ب ــوم كان يتاب غــزة يف العــام 2009 ي
ــني. ــه املقاوم ــة إخوان ــزم وعزيم ــن ع ــدُّ م ــي تش ــات الت ــات والتوصي التوجيه

)3( انحــاز دائــًا لعوائــل الشــهداء واألرسى، فليــس غريًبــا أن يتحــدث هاتفًيــا يف   
منتصــف الليــل أو ســاعات الفجــر األوىل أو يرســل رســالة هبــدف االستفســار عــن معلومة 
ــًرا  ــم مســاعدة ألحــد منهــم، وهــو الــذي خــطَّ يف إحــدى رســائله: "كث ختصهــم أو تقدي
ــا اهلــمُّ واحلــزن، ولكــن هنــر دم الشــهداء وعذابــات أهلهــم وعذابــات األرسى  مــا يصيبن
وأهلهــم يلجــم فينــا أي وهــن ويشــحذنا بــاإلرادة وبالعــزم جمــدًدا لنســتمر معكــم وبكــم 

ــوكة". ــى ذات الش ع

)4( مثابــر ال يتوقــف عــن احلركــة، أجندتــه مليئــة باألعــال واملهــام، كنــا نعتقــد   
ــر يســاعدونه يف إدارة امللفــات التــي كان  ــا ال يقــل عــن عــرة إخــوة أو أكث ــه فريًق أن لدي
س كل حياتــه يف ســبيل اهلل  يتوالهــا، ولكــن تبــني لنــا الحًقــا عكــس ذلــك، فهــو قــد كــرَّ

ــن. ــاد واملجاهدي ــطني واجله ــل فلس ألج

ــا إىل  ــد منه ــل العدي ــح يف حتوي ــاريع، ونج ــط ومش ــب رؤى وخط ــو صاح )5( ه  
حقائــق، وقــد اســتطاعت مؤسســة مهجــة القــدس أن تتقــدم يف كثــر مــن هــذه املشــاريع 
ــري واألديب  ــاج الفك ــة اإلنت ــروع رعاي ــا م ــر منه ــاداته، وأذك ــه وإرش ــل توجيهات بفض
ــة  ــاة عوائــل الشــهداء واألرسى، الربامــج الرفيهي ــراز معان للســجون، األعــال الفنيــة إلب
ــة،  ــلة الرمضاني ــررات، الس ــرات املح ــاف لأس ــهداء واألرسى، زواج العف ــاء الش ألبن

ــخ. ــي،... ال ــت اإلعام ــع االنرن ــي، موق ــب الصح املكت

)6( خيتــزل يف شــخصيته صــورة القائــد احلقيقــي الريــادي الــذي يتقــدم الصفــوف   
ويكــون قــدوة يف العطــاء والتضحيــة متخــًذا شــعاًرا لــه، عــدم االلتفــات إىل األقاويــل هــو 

ــاج. ــرق لإلنت ــرص الط أق

ــل  ــددة ألج ــاالت متع ــة يف جم ــة واملقاوم ــرة احلّي ــن الذاك ــا م ــك خمزوًن )7( يمل  
ــهداء أو األرسى  ــن أو الش ــد املجاهدي ــم أح ــر اس ــأة أن يذك ــس مفاج ــذا لي ــطني، ول فلس
ــات  ــى أســاء مــدن وبلــدات وخمي ــل الصغــرة، وحت ــة التفاصي بشــكل كامــل ومعــه كاف
مــن فلســطني بتفاصيلهــا الدقيقــة، وكيــف ال وهــو مــن ســاهم يف اإلرشاف عــى مــروع 
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توثيقــي ألكثــر مــن 400 قريــة فلســطينية تــمَّ هتجــر ســكاهنا قــرًسا وقهــًرا يف نكبــة العــام 
ــة؟! ــات التلفزيوني ــن املحط ــر م ــى الكث ــويقه ع ــمَّ تس 1948م وت

ــاه  ــة، وافقن ــدرات احلرك ــى مق ــني ع ــارس وأم ــدم، ح ــف والق ــف الك )8( نظي  
القــول عندمــا نصــح وأوص: "مــن الثوابــت التــي حتكــم العاقــة بــني املســئول والعضــو 
واملــال هــو القانــون الــذي يســتفيد منــه مــن تنطبــق عليــه الــروط. وإذا أردت أن حتكــم 
ــص  ــاس، وباألخ ــى كل الن ــط ع ــذه الضواب ــم ه ــمَّ تعمي ــددة أول رشط أن يت ــط حم بضواب
ــتطع أي  ــن يس ــك، ول ــر إلي ــه األرض النظ ــى وج ــد ع ــرؤ أي أح ــن جي ــاس. ول ــرب الن أق

ــاتك". ــرك أو سياس ــة أوام ــد خمالف أح

ــع  ــع اجلمي ــل م ــه، تعام ــن عرف ــدى كل م ــًرا ل ــا وتقدي ــا واحراًم )9( زرع حًب  
ــا بــأن أي أخ يعمــل  باحــرام ومســاواة وكــركاء، وهــو الــذي كان يــويص اإلخــوة مجيًع
ــو  ــة اهلل فه ــيد لطاع ــن جتس ــارة ع ــه عب ــد أن عمل ــال كان، إذا مل يعتق ــة، ويف أي جم يف احلرك
خــارس، خــارس يف الدنيــا ألن العمــل يف حركتنــا ال مغنــم فيــه يف الدنيــا، بــل عــبء ومغــرم، 

ــو. ــن هلل ال ينم ــا مل يك ــارس ألن م ــرة خ ويف اآلخ

ــن كل  ــد ع ــى أن يبتع ــا ع ــئول، حريًص ــكل واٍع ومس ــة وبش ــخصية أمني )10( ش  
املظاهــر التــي قــد تســاعد العــدو للنيــل منــه، عــى مــدار ســنوات طويلــة عرفنــاه وخاطبنــاه 
باســم احلــاج أبــو مســلم. مل نعــرف اســمه احلقيقــي )ســليم محــادة - أبــو أمحــد( إال بعــد أن 
ــي ُهجــرت  ــه ســحاتا الت ــم بدمشــق، وإن كان لقريت ــر عــارض صحــي ألي ــة إث ــه املني وافت
ــدي  ــن أي ــررة م ــطني املح ــودة إىل فلس ــني والع ــث احلن ــن حدي ــب م ــا جان ــه منه عائلت

ــزة. ــة العزي ــه احلاج ــور والدت ــه وبحض ــارش األول مع ــا املب ــني يف لقائن الغاصب

ــلم، وإن  ــو مس ــدس أب ــة األخ املهن ــاء وتضحي ــن عط ــض م ــن في ــض م ــذا غي ه  
ــا،  ــرب أغواره ــا أو س ــدودة الحتوائه ــات مع ــعها صفح ــه ال تتس ــاده ومقاومت ــرة جه مس
ــل  ــادات العم ــد قي ــو أح ــلم ه ــو مس ــدس أب ــاج املهن ــًرا أن األخ احل ــا فخ ــن يكفين ولك
املؤسســايت اجلهــادي املقــاوم الــذي يســتحق أن ننحنــي إجــااًل وإكبــاًرا لعظيــم تضحياتــه 
وعطائــه، ومــا قــّدم مــن أجــل فلســطني، ومــن أجــل الشــهداء واألرسى واجلرحــى، وهــو 
ــطني. ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة اجله ــرة حرك ــخ ومس ــى يف تاري ــة ال مُتح ــع بصم ــذي طب ال
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م،  أخانــا وحبيبنــا أبــا مســلم. ُنحبــك، وُنكرمــك، كــا هــو جديــر بالفــارس أن ُيكرَّ  
فأنــت يف عقولنــا، وقلوبنــا؛ فأنــت كنــت ومــا زلــت القائــد والقــدوة دائــًا، ال نملــك إال 
الدعــاء والتــرع إىل العــي القديــر بــأن تكــون خامتــة ترحالــك إىل مســتقر رمحتــه، يف مقعــد 
صــدق عنــد مليــك مقتــدر، وأن يكلــّل اهلل جهــادك وعطــاءك وتضحيتــك بنــرص يلــوح يف 

ربــوع فلســطني وجنبــات األقــى املبــارك. وإىل لقــاٍء.
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أ. فراس عبد اهللالقائد النموذج

ــع  ــد، وتتداف ــذا القائ ــن ه ــريت ع ــدور يف ذاك ــي ت ــور الت ــاهد والص ــم املش تتزاح  
األقــوال والنصائــح التــي وجههــا يل حــني عملــت يف مكتبــه الشــخيص، ويــدور يف ذهنــي 
اآلن ويــردد يف أذين صــدى كلاتــه العذبــة بلهجتــه الفلســطينية املطعمــة باللهجــة اللبنانيــة؛ 
ــي  ــمًيا بأنن ــت رس ــا ُأبلغ ــا، عندم ــا حنوًن ــا هادًئ ــه رقيًق ــا يف نصيحت ــه صارًم كان يف عمل
ســأنتقل للعمــل حتــت قيادتــه كنــت مضطرًبــا خائًفــا متوجًســا مــن ذلــك القائــد الــذي ال 
أعــرف عنــه الكثــر ســوى اســمه احلركــي وهــو احلــاج أبــو مســلم، وعملــت حتــت إدارتــه 
ومل أتعــرف عــى أن اســمه احلقيقــي كامــًا هــو ســليم أمحــد محــادة، إال بوفاتــه رمحــه اهلل.

أخــربين بلســان صــادق منــه شــخصًيا: بأنــه مل يتفــرغ للعمــل احلركــي بشــكل تــام   
ــا؛ فقــد اســتمر مواصــًا لعملــه الشــخيص اخلــاص منــذ أيامــه األوىل يف احلركــة  إال حديًث
رغــم إحلــاح اجلميــع بــرورة أن يتفــرغ ملتابعــة العمــل احلركــي، لكنــه كان يــردد دوًمــا: 
"بأننــي أســتطيع أن أنجــز وأقــدم للحركــة وأنــا غــر متفــرغ مــا أســتطيع أن أقدمــه وأنجــزه 
ــة  ــأن احلرك ــعر ب ــى ش ــنوات حت ــك لس ــى ذل ــتمر ع ــي"، واس ــل احلرك ــرغ للعم ــا متف وأن

ــي. ــل احلرك ــام للعم ــرغ الت ــردد التف ــرر دون ت ــى فق ــا م ــر مم ــه أكث حتتاج

يـراءى أمـام ناظـري اآلن حاسـوبه الشـخيص الـذي كان يتـوق شـوًقا ألن يرتـاح   
مـن ضغـط عمـل احلـاج أبو مسـلم عليـه. كان احلـاج أول مـن حيـر إىل املكتـب وآخر من 
يغـادره، وال يتأخـر عن احلضـور باكًرا بـل األول دائًا، وخاصـة، الجتاع طـارئ، ال يتوانى 

يف أن يصافـح الكبـر والصغـر وال يبـدأ يومـه إال بمصافحـة كامـل طاقـم العمـل.
نــال منــه املــرض ذات مــرة وأصبــح طرحًيــا للفــراش، وظــن العديــد مــن األخــوة   
أن احلــاج أبــو مســلم لــن يعــود جمــدًدا ملارســة العمــل إذا مــا تعــاىف مــن ذلــك املــرض، 
لكنــه تعــاىف وعــاد ملارســة عملــه بطاقــة ومهــة وعزيمــة شــابة وكأنــه ال يتجــاوز الثاثــني 

ــر. ــن العم م

شــعرت بالضيــق والضجــر وانزعجــت كثــًرا حــني علمــت بــأين ســأعمل حتــت   
ــة،  ــه الامتناهي ــروف بدقت ــارم املع ــد الص ــك القائ ــب ذل ــأعمل يف مكت ــف س ــه؛ كي إدارت
وحبــه للعمــل بشــكل أقــرب مــا يكــون حلــدِّ اجلنــون؛ وهوســه بالتوثيــق ورقًيــا ألي عمــل 
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كان؟ ذلــك الشــعور بالضيــق والضجــر واالنزعــاج ذاتــه تكــرر معــي حــني غــادرت مكتبه، 
وعلمــت بــأين لــن أعــود للعمــل حتــت إدارتــه املبــارشة، شــعرت حينهــا باألســف والضيق، 
وقــد تعلمــت يف تلــك الفــرة الكثــر الكثــر، تشــعر أحياًنــا بــأن مكتبــه عبــارة عــن مدرســة 
ــرى  ــان أخ ــف، ويف أحي ــكل مكث ــل بش ــداع يف العم ــة اإلب ــدرس اإلدارة، وكيفي ــة ت خاص
تشــعر بــأن ذلــك املكتــب عبــارة عــن ثكنــة عســكرية للتدريــب واإلعــداد، أو أنــه معهــد 

عــاٍل إلعــداد الكــوادر البريــة.

ــى  ــرص ع ــه اهلل_ حي ــلم _رمح ــو مس ــد أب ــاج املجاه ــح كان احل ــن النصائ ــيل م س  
توجيههــا يف كل موقــف يل ولأخــوة العاملــني حتــت إدارتــه، وأنــا أحــرص اآلن أن أســتنفر 
ــة؛ وحقــوق طبعهــا ونرهــا  ــة وذاكــريت عــى اســرجاعها بدقتهــا العالي كل قــواي العقلي

ــه اهلل. ــلم رمح ــو مس ــاج أب ــة للح املحفوظ

ــض  ــد رف ــادرة، وكان يري ــل وأود املغ ــن العم ــك م ــي منه ــظ أنن ــرة الح ذات م  
ــى أن  ــرص ع ــال يل: اح ــًدا ق ــلوب راٍق ج ــل، بأس ــط العم ــًرا لضغ ــادريت نظ ــب مغ طل
تضــع يف مكتبــك الشــخيص أو منزلــك أو مــكان عملــك التطوعــي الفتــات حتتــوي عــى 
أقــوال مأثــورة بســيطة غــر معقــدة تــدل عــى معــاٍن كبــرة مثــل: "ال تؤجــل عمــل اليــوم 
إىل الغــد". وعزيــزي أهــم تلــك اجلمــل التــي جيــب أن حتــرص عــى جعلهــا أمــام ناظريــك 
دوًمــا هــي: "نعــم أســتطيع"، فهــي مفتــاح احلــل لــكل مــا يصعــب عليــك إنجــازه، وإيــاك 
أن توجــد لنفســك مــربًرا وتقــول نعــم أنــا أقــوم بعمــل شــاق عــى خــاف اآلخريــن إذ أن 
عملهــم بســيط، بــل جيــب أن تؤمــن بــأن ال يــأس مــع العمــل، بــل إن اإلبــداع احلقيقــي ال 
يكــون إال يف العمــل الصعــب الشــاق، وال متعــة إال يف العمــل الصعــب الشــاق الــذي ال 

يقــوى عــى إنجــازه أي إنســان.

ــًا:  ــي قائ ــكنت يف قلب ــدي وس ــت جس ــة اخرق ــه يل ماحظ ــرة وج ويف ذات امل  
"العمــل التطوعــي أهــم وأكثــر أولويــة، بــل إنــه أمتــع ومرشــح أكثــر لإلبــداع مــن العمــل 
بأجــر؛ ذلــك أنــك يف العمــل بأجــر ترجــو األجــرة والرضــا مــن مديــر بــري ال ينفــع وال 
ــارك وتعــاىل، عــى خــاف العمــل التطوعــي؛ إذ إنــك تعمــل هلل  ــا شــاء اهلل تب يــر إال ب

ــه". ــر إال من ــو األج ــاىل وال ترج تع
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كان يــرصُّ عــى دعــم الطــاب وشــحذ اهلمــم الســتكال دراســتهم يف أي مــكان   
وال يتوانــى للحظــة يف مســاعدهتم، وتوفــر االحتياجــات الازمــة هلــم، والســؤال عنهــم 
ــه إال  ــك ب ــع وقت ــتحق أن تضي ــردد ال يشء يس ــم، وي ــى أوضاعه ــم وع ــان عليه واالطمئن

ــادة. ــد العب ــل بع ــم والعم العل

ــا  ــى مصاحله ــدود ع ــد احل ــا إىل أبع ــة، حريًص ــال احلرك ــى م ــوًرا ع ــه غي عرفت  
ــقاقي إذ  ــي الش ــور فتح ــادئ الدكت ــا ملب ــا خملًص ــا، وكان وفًي ــازات يف ملفاهت ــق إنج وحتقي
باغتــه ذات مــرة وقلــت لــه: قــرأت يف إحــدى رســائل الدكتــور فتحــي الشــقاقي املوجهــة 
للداخــل مجلــة "أن نخطــئ يف املســاعدة خــر مــن عــدم املســاعدة"، فقــال يل: مــا أســهل 
ــا، يــا عزيــزي مل يقصــد الدكتــور  ترديــد تلــك الكلمــة، ولكــن مــا أصعــب ترمجتهــا واقًع
ــا أال  ــاعدة إذا قررن ــئ يف املس ــاذا نخط ــاعدة، ومل ــئ يف املس ــاق أن نخط ــى اإلط ــي ع فتح
نســاعد إال مــن حيتــاج املســاعدة، إيــاك أن تلغــي عقلــك وأنــت تعمــل، إن أكثــر مــا ُيــّر 
دوائــر العمــل اإلداري والتنظيمــي املختلفــة هــو العمــل بطريقــة ميكانيكيــة، إذ إنــك تتشــبه 
باآللــة، ولكــن تتناســى الفــرق العظيــم بينــك وبينهــا وهــو العقــل، فالعمــل بطريقــة اآللــة 
يقتــل اإلبــداع والتطويــر؛ إذ ال يمكــن لآللــة أن تطــور وتزيــد يف إنتاجهــا وجــودة أدائهــا مــا 

ــري. ــل الب ــل العق مل يتدخ

علمنــي أن أصــل اإلبــداع فكــرة، وال يمكــن لــك أن تبــدع إذا تقيــدت بأســاليب   
ــك  ــويعات وتل ــك الس ــتخدم تل ــك س ــمية، إذ إن ــاعات دوام رس ــة وبس اإلدارة التقليدي
ــل  ــا بثق ــك مفتوًح ــل دوام ــل اجع ــاق، ب ــى اإلط ــدع ع ــن تب ــادة ول ــك القي اإلدارة وتل
ملفاتــك وأمهيــة إنجازهــا، ذلــك إذا أحببــت أن تبــدع وأن تنجــز، واعلــم أنــك لــن تكــون 

ــا. ــا مبدًع ــت إدارًي ــا إال إذا كن ــًرا ناجًح مدي

ــة  ــاب للثق ــو ب ــق ه ــن التوثي ــل، لك ــاح للعم ــة مفت ــه اهلل أن التزكي ــي رمح علمن  
واســتمرار العمــل، تبنــى رمحــه اهلل ملــف أرسى وشــهداء اجلهــاد اإلســامي وأصبــح األب 
الروحــي لذلــك امللــف، وكان حريًصــا كل احلــرص عــى إنجــازه، ومحــل عــى عاتقــه أن 
ــه يف  ــع إخوان ــح م ــة ونج ــهداء وأرسى احلرك ــتحقات ش ــال مس ــف بإيص ــذا املل ــي ه ينه

ــزاء. ــر اجل ــل خ ــا عم ــى م ــه ع ــأل اهلل أن جيزي ــك، وأس ذل
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ــة  ــرة ومضيع ــوى ثرث ــه س ــن لقائ ــو م ــأخ ال يرج ــي ب ــره أن يلتق ــا كان يك ــر م أكث  
ــح أخ  ــه إال لصال ــن وقت ــة م ــع دقيق ــي تضي ــه لك ــال لدي ــال إذ ال جم ــت وامل ــد والوق للجه
يرجــو مــن وراء لقائــه اإلنجــاز عــى صعيــد أي ملــف مــن ملفــات احلركــة، وبعــد لقائــه 
ألحــد أولئــك الذيــن ال يرجــون مــن ثرثرهتــم ســوى الثرثــرة، قــال يل: "اعلــم أن الفــرق 
ــده ال  ــار جت ــايل: الثرث ــا كالت ــم متيزه ــدة، يت ــعرة واح ــص ش ــني احلري ــار واألم ــني الثرث ب
يتوانــى يف انتقــاده لــكل مــا هــو جيــد ويسء ويوجــه انتقــاده للــكل بغــض النظــر إن كانــوا 
ممــن هــم أكــرب منــه عــى صعيــد الدرجــات التنظيميــة أو أقــل إذ ال فــرق عندهــم ســوى 
ــن  ــدث إال مل ــده يتح ــا جت ــة ف ــاح احلرك ــى نج ــص ع ــني احلري ــا األم ــرة، أم ــم للثرث حبه
هــو مســئول مبــارش أو ملــن يرجــو مــن حديثــه إليــه نتيجــة، وأنــا أرفــض أن أضيــع ثانيــة 
مــن عمــري مــع أخ ال أرجــو مــن ورائــه فائــدة للحركــة؛ وال أتــردد للحظــة يف أن أهــب 
وأهــدي كل ثــواين عمــري لــأخ احلريــص األمــني عــى مصالــح احلركــة، وكأنــه عــى علــم 

ــب. ــل قري ــى رحي ــواين إذ كان ع ــك الث ــة تل بأمهي
 

ــا مســلم ومجعنــا بــك يف جنــة عرضهــا الســموات واألرض مــع  ــا أب رمحــك اهلل ي  
رفيًقــا. أولئــك  وحســن  والصديقــني  الشــهداء 

وأخــًرا فــإن احلــاج أبــو مســلم رمحــه اهلل يعــد مثــااًل لإلنســان املؤمــن الــويف القائد   
ــا،  ــا أمينً ــا، وأًخــا ناصًحــا صادًق ــا حنوًن الصــارم الشــديد اللــني املتفهــم الواضــح، كان أًب
بــل كان _يل عــى املســتوى الشــخيص_ "القائــد النمــوذج"، الــذي مــن أخاقــه وأســاليب 

ــة. ــاالت كاف ــاء يف املج ــادة العظ ــداد الق ــح إلع ــد تصل ــتخلص قواع ــه نس عمل
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أ. حممد الغوطيرجل من رجال فلسطني األوفياء

ــه  ــد _رمح ــو أمح ــد أب ــى األخ املجاه ــا ع ــت فيه ــي تعرف ــرة الت ــدة القص ــم امل رغ  
اهلل_ إال أننــي ملســت فيــه مــن الصفــات التــي جعلتنــي أشــعر بأننــي أمــام رجــل مــن رجال 
فلســطني األوفيــاء، تــرك عملــه اخلــاص باهلندســة التــي ربــا يعيــش هبــا مــع أرستــه بعيــًدا 
عــن اهلمــوم الكبــرة التــي ياقيهــا مــن هــم يف مكانــه، لكنــه الواجــب دفعــه ليحمــل الرايــة 
مــع القــادة الكبــار بجانــب الشــهيد املعلــم فتحــي الشــقاقي وليثبــت أن شــعب فلســطني 

ــة والشــتات. قــادر عــى التحــدي برغــم الغرب

ــمَّ  ــًا ه ــار حام ــل بالنه ــل اللي ــه اهلل_ يواص ــد _رمح ــو أمح ــد أب كان األخ املجاه  
ــأيت للمكتــب  ــه عندمــا كان ي ــي كان يعــاين منهــا، وأذكــر أن فلســطني رغــم األمــراض الت
والكهربــاء مقطوعــة ويصعــد عــى الــدرج يصــل وهــو يف قمــة التعــب واإلرهــاق، لكنــه 
رسعــان مــا يبــدأ عملــه اجلهــادي، وكثــًرا مــا كنــا نذهــب إىل املكتــب لنجــد األخ احلــاج 
أبــو أمحــد قــد ســبق اجلميــع يف مكتبــه، حيــث كان مكتبــه هــو حياتــه احلقيقيــة لذلــك ليــس 
ــه  ــه اجلهــادي داخــل مكتب ــا وهــو معتكــف يف عمل ــه يف هــذه الدني ــا أن تكــون خامتت غريًب

ــاء اهلل. ــة إن ش ــة إال يف اجلن ــرف الراح ــد ال يع ــت أن املجاه ليثب

مــن أكثــر مــا شــدين للحــاج أبــو أمحــد حبــه للمشــورة يف العمــل، وكان يســتمع   
إىل ماحظــات اآلخريــن العاملــني معــه، ورسعــان مــا ترجــم هــذه املشــورة عنــد 
ــاعدة  ــة ومس ــاءات العملي ــع الكف ــى رف ــه ع ــه حرص ــت في ــي. ملس ــع عم ــاع إىل واق االقتن
ــه  ــر في ــروع كان يفك ــن م ــح يل ع ــد أفص ــة، وق ــاهتم األكاديمي ــطني يف دراس ــباب فلس ش
قبــل رحيلــه أن يقــوم باختيــار جمموعــات مــن الشــباب عــى مراحــل متعــددة لتمكينهــم 
ــا بــأن  مــن إكــال املاجســتر والدكتــوراه، خاصــة، يف الكليــات الرعيــة حيــث كان مؤمنً
ــم  ــوخ العل ــة ورس ــاعل الريع ــة بمش ــاد واملقاوم ــرة اجله ــوا مس ــد أن يتقدم ــاة الب الدع

ــل. ــدي األصي املحم

ــك  ــو ذل ــد، ه ــو أمح ــر أب ــل الكب ــخصية الراح ــتوقفني يف ش ــا اس ــرز م ــن أب وم  
ــن داخــل الوطــن املحــارص، وكان  ــه للمجاهدي احلــب والشــعور الــذي كان حيملــه يف قلب
يرجــم هــذا االنتــاء بتســخر وقتــه وجهــده يف خدمــة املجاهدين عــى أرض فلســطني، ويف 
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حــال تأخــرت بعــض االحتياجــات للمجاهديــن يف الداخــل بحكــم الواقــع مــن الظــروف 
املعقــدة ال يتوانــى يف الســعي حلظــة واحــدة ويــرسع يف إرســاهلا للمجاهديــن، وكنــا نلمــس 
هــذا الشــعور أيًضــا يف احتضانــه للمقاومــني داخــل فلســطني املحتلــة. رحــم اهلل املجاهــد 

ــه. ــو أمحــد وأســكنه فســيح جنات احلــاج أب



مالحق توثيقية





الوصية األخرية

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  ٹ  ٹ   

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿمث ]األحزاب: 23[.

ىئىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   ەئ  وئ   ٹنث  ٹ   
ىئ     ی  ی  یمث ]املائدة: 2[.

ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ   ائ   نثائ   ٹ  ٹ   
ۆئمث ]آل عمران: 200[.

وحديــث اإلحســان ســيبقى مطوًقــا ألعناقنــا مجيًعــا أمــام املــوىل عــزَّ وجــّل، وبــني   
ــو  ــك ه ــه فذل ــن خال ــا إال م ــرون إلين ــه، وال ينظ ــعرون إال ب ــى األرض، ال يش ــاس ع الن
الفــوز، ذلــك هــو الفــوز: "أن تعبــد اهلل كأنــك تــراه"، وجيــب أن نستشــعر ذلــك ويستشــعره 

ــا. ــا وعملن ــة بحياتن ــه عاق ــن ل ــا، أو كل م ــن حولن ــا أو م ــرك معن ــن يتح كل م

اللهــم اجعلنــا مجيًعــا هاديــن إىل احلــق حتــى إذا ذكــر اهلل فــرح كل مــن يعمــل معنا،   
ــا نتيجــة تقصــٍر  ــا هلل طائًع ــا، وال نحــزن قلًب ــا عاملــني باحلــق حتــى يــرىض اهلل عن واجعلن
ــرك؟! ــا غ ــذي يرمحن ــن ذا ال ــنا فم ــواب، وإن أحس ــور الت ــت الغف ــا فأن ــإن قرصن ــا، ف من

اللهـم أشـدد أمرنا، وإرصنـا، وعزيمتنـا، وإرادتنـا، وأمددنا برمحـة وقوة منك حتى نسـتطيع 
االسـتمرار يف هذه املسـرة، مسـرة طاعـة اهلل، واجلهاد يف سـبيل اهلل، وحتريـر قبلة اهلل.

هذه الكلات هي يل قبل أي أخ منكم، وقبل أي أحد من العاملني معكم.  

أشــهد اهلل عــز وجــل، شــهادة يرضاهــا اهلل، أننــي ال أعمــل إال هبــا، وال رابــط بينــي   
ــاه. ــوه ورض ــة اهلل وعف ــاط طاع ــم إال رب وبينك

الملحق
األول

سليم حمادة
149مسيرة عطاء بال حدود



ــم  ــف معك ــو أال أق ــه، ه ــم علي ــم وأرجلك ــل أيديك ــوه وأقب ــاه وأرج ــا أمتن كل م  
أمــام اهلل عــزَّ وجــّل إال موقًفــا يرضــاه، فيــه كل احلــب، وكل الرمحــة، وكل احلــق.

ــرق  ــا أط ــه، وأن ــة ل ــس احلاج ــا واهلل يف أم ــم، فأن ــم وال دعاءك ــوين أجرك ال حترم  
أبــواب حلــدي وقــد بلــغ منــي الدهــر مبلغــه، وال أوصيكــم إال بــكل حــب وخــر وطاعــة.

كــم اهلل عــى نفــي، وعــى أنفســكم وعــى العمــل  أكرمكــم اهلل، أيدكــم اهلل، صربَّ  
الشــوكة. ذات  مســرة  يف 

قليلـة جـًدا وجـًدا حلظـات الـرىض والفـرح التـي أعيشـها، وال أشـعر هبـا إال كلـا   
عملـت معكـم ومـع أمثالكـم، وحتدثت معكـم ومـع أمثالكم. فجزاكـم اهلل عني وعـن بنايت 
وأبنائـي كل خـر؛ فقـد أثلجتـم صـدري، وأمنتـم يل عنـد اهلل مأمنًـا كـا أرجـوه حسـنًا.

هـذه الرسـالة بـكل حـرف فيهـا هـي لـكل العاملـني يف إدارتنـا، وبـدون ترتيـب   
أولويـات أو مسـؤوليات. أنتـم مسـئولون أمـام اهلل عـزَّ وجـّل كرجـل واحـد، ال جيـوز ألي 
واحـد منكـم أن يقـول يف أي تقصـر أو معصية هـذا ما أمرتنا بـه احلركة أو أمرنا بـه أبو أمحد، 
فسـنبعث وتبعثـون أفـراًدا ال نملـك سـاًحا إال رمحـة اهلل قبـل عدلـه، وال حيـق ألي واحـد 

منكـم أن يقـول هـذا األمـر رضيـت بـا ريض بـه اآلخـرون وهـو عـى غـر هـدى اهلل.

ــا، فــا أمحلكــم  ــا رشكاء معــي يف كل يشء يتعلــق بن ــم مجيًع إخــواين األعــزاء: أنت  
ــدوة،  ــوا ق ــم أن تكون ــق لك ــروا، وحي ــم أن تفخ ــق لك ــريض اهلل. حي ــا ي ــوين إال م وال حتمل

ــب أن: ــن جي ولك

1 - حتافظوا عى ما تعبتم به طوال هذه السنني.  

2 - تبحثــوا وبعمــق عــن أي تقصــر، أو وهــن، أو تــراٍخ ســبق، وتعاجلــوه حتــى   
ــابني لأجــر مصداًقــا لقــول رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيــث قــال: "من ســنَّ ســنة حســنة  تكونــوا كسَّ
فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل هبــا إىل يــوم القيامــة، ومــن ســنَّ ســنة ســيئة فعليــه وزرهــا 

ــة". ــوم القيام ــا إىل ي ــل هب ــن عم ووزر م
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ــه  3 - يكــون العمــل األفضــل واألمــل األكــرب أمامكــم وليــس خلفكــم، جتدون  
بحســن األداء والعــرة واألخــاق الســامية مــع اجلميــع، خصوًصــا الضعفــاء منهــم، أرسة 

ــر. ــن األس ــر، واب ــهيد، وأرسة األس ــن الش ــهيد، واب الش

ــوا يف اهلل  ــدره، وال ختش ــا كان مص ــٍد مه ــام أي حت ــاء أم ــة، أقوي ــوا برمح 4 - تكون  
لومــة الئــم.

5 - ال تنظــروا إىل مــا بــني أيــدي النــاس، وهــو قــد يكــون بحــق أو بــدون حــق،   
وال هتنــوا يف ذلــك، فــإن حــاوة الرضــا ال تــأيت إال بالرضــا بــا يــريض اهلل، وكل يشء زائــل 

ــاىل. ــبحانه وتع ــه س إال وجه

6 - نعــرف أن الظــروف صعبــة جــًدا، وقــد تكــون أصعــب يف القــادم مــن األيــام،   
فســاحنا التمســك بحبــل اهلل فقــط، واإلرصار عــى قــول احلــق والعمــل باحلــق.

7 - ال تشــروا آخرتكــم بدنيــا أي أحــد ســواًء كان أعــى منكــم مرتبــة تنظيميــة أو   
إداريــة  لتطيعــوه يف معصيــة، أو كان أدنــى منكــم مرتبــة تنظيميــة أو إداريــة فتقدمــوا لــه مــا 

ــره".    ــا غ ــه بدني ــاع آخرت ــن ب ــس، "م ــن املفل ــر ع ــد روي يف األث ــريض اهلل. وق ال ي

وجمــدًدا بــارك اهلل يف كل نفــس أو جهــد يصــدر منكــم مجيًعــا، ونســأل اهلل أن يكــون   
ــم. ــم وألبنائك ــرة لك ــا واآلخ ــم يف الدني ــًرا لك ذخ

أيدكم اهلل بنرصه ورعاكم وثبتكم
سدد اهلل خطاكم

وبارك يف جهدكم وجهادكم
ونستودعكم رمحة وحمبة ورىض املوىل عزَّ وجّل

ال تنسونا من دعائكم
والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أخوكم / أبو أمحد
االثنني املوافق 2011/12/26
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نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿمث 
بقلوب راضية بقضاء هللا وقدره، وبمزيد من الحزن واألسى، تنعى حركة الجهاد اإلسالمي   

فلسـطين: فـي 
األخ المجاهد المهندس/ سليم أحمد حمادة )أبو أحمد(

عضو المكتب السياسي للحركة
والذي وافته المنية يوم األحد الموافق 2012/07/08م في دمشق، إثر عارض صحي أليم،   
وعن عمر يناهز 52 عاًما قضاها مجاهًدا في سبيل هللا، متفانًيا في خدمة قضية شعبه وأمته، فلسطين.

لقــد حمــل الفقيــد همــوم شــعبه ووطنــه وأمتــه، وهمــوم الجهــاد والمقاومــة، وعمــل بــكل تفــان   
خــاص وبعيــًدا عــن األضــواء، ولعــب دوًرا مميــًزا فــي النهــوض بحركــة الجهــاد اإلســامي خــال  واإ
الســنوات الماضيــة حيــث كان أحــد المؤسســين لوجــود الحركــة فــي لبنــان والشــتات منــذ تعــرف علــى 
الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي رحمــه هللا عنــد إبعــاده مــن فلســطين فــي العــام 1988م، وتولــى العديــد 

الحركــة. فــي  الحساســة  والمهــام  المناصــب  مــن 
إن حركــة الجهــاد اإلســامي إذ تحتســب عنــد هللا أحــد قادتهــا المخلصيــن لتشــعر بفداحــة فقدهــا   
لــأخ ســليم حمــادة )أبــو أحمــد( فــي هــذه المرحلــة الحساســة والحرجــة مــن تاريــخ شــعبنا وأمتنــا، والفــراغ 

الكبيــر الــذي تركــه مــن خلفــه.
ألســرة الفقيــد العزيــز، وإلخوانــه أبنــاء ومجاهــدي حركــة الجهــاد اإلســامي، وألبنــاء شــعبه وأمتــه   
أحر التعازي والمواســاة، ســائلين المولى ســبحانه وتعالى أن يتغمده بواســع رحمته ويســكنه فســيح جناته، 

نــا إليــه راجعــون". وأن يلهمنــا وأهلــه وذويــه الصبــر والســلوان، و"إنــا هلل واإ

حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
المكتب اإلعالمي 2012/7/10م

حركــــــة الجهـــاد اإلسـالمـــــــــــــي
فـــي فلسطيــــــــــن

Islamic Jihad Movement
in Palestine

بيان نعي الشهيد القائد )سليم حمادة(

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

الملحق
الثاني

سليم حمادة
153مسيرة عطاء بال حدود





الكلمات الخطابية في ثالث الشهيد القائد سليم حمادة في صيدا بلبنان 

إذا أردنا معرفة أبو مسلم علينا النظر إىل فلسطني

األخ املجاهد/ أبو عامد الرفاعي
ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي يف لبنان

احلمــد هلل والصــاة والســام عــى أرشف اخللــق وســيد املرســلني، ســيدنا حممــد    
وعــى آلــه وأصحابــه ومــن ســار عــى هنجــه ودربــه بإحســان إىل يــوم الديــن وبعــد، ٹ 
ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

.]23 ]األحــزاب:  ٿ  ٿ  ٿمث 
وقولــه تعــاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    

]2-1 ]امللــك:  ٹمث    ٿ        ٿ        ٿٿ   ٺ     ٺ    ٺ    ٺ  

أهيا األخوة الكرام:
ــق  ــن ح ــه، وم ــق عائلت ــن ح ــه، وم ــق إخوت ــن ح ــد، وم ــو أمح ــاء أب ــق أبن ــن ح م  
ــاوم  ــد املق ــو أمح ــد كان أب ــد، لق ــو أمح ــو أب ــن ه ــوا م ــعبه أن يعرف ــه وش ــه وأحبائ أقربائ
واملجاهــد والقائــد الــذي عمــل أكثــر مــن ثاثــني عاًمــا بعيــًدا عــن األضــواء، وقــد يكــون 
ــا  ــو دوره وم ــا ه ــد، وم ــو أمح ــة أب ــي مهم ــا ه ــوا م ــد مل يعرف ــو أمح ــاس إىل أب ــرب الن أق
الرســالة التــي كان حيملهــا، وقــد يكــون الكثــر مــن أقــرب النــاس إليــه ال يعلمــون الطاقــة 
التــي كانــت تســكن أبــو أمحــد والقــدرة واإلرادة والتصميــم، لــن أطيــل يف احلديــث عنــه، 
لكــن أريــد أن أحتــدث يف نقطتــني فقــط، النقطــة األوىل: إذا أردنــا أن نعــرف بصــات أبــو 
أمحــد ودوره جيــب علينــا مجيًعــا أن ننظــر إىل فلســطني، أن ننظــر إىل غــزة، إىل الضفــة، وإىل 
القــدس، أن ننظــر إىل حركــة اجلهــاد اإلســامي هنــاك، إىل مقاومــة رسايــا القــدس، إىل مــا 
امتلكتــه املقاومــة يف غــزة، وإىل مــا أعــده املجاهــدون مــن عمليــات واستشــهاديني، يف كل 

ــه عــى اإلطــاق. ــا أمحــد لــه حضــور يف ذلــك وهــذا أمــر غــر مبالــغ في ذلــك نجــد أب

وإذا أردنـا أن ننظـر إىل املقاومـة، وخاصـة، حركـة اجلهـاد اإلسـامي يف فلسـطني   
جيـب علينـا مجيًعـا أن نعلـم أن أبـو أمحـد كان له يٌد يف ذلـك، وهذه جيـب أن نذكرهـا للتاريخ 
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ونذكرهـا ألبنـاء أبـو أمحد، ليعلمـوا أن أبو أمحـد الذي خرج من لبنان إىل دمشـق كان بسـبب 
استشـعار اخلطـر عـى حياتـه مـن عملية اغتيـال له مـن قبـل املوسـاد "اإلرسائيـي"، وكانت 
ت رغـم عـدم قناعتـه ورغبتـه يف الذهاب إىل دمشـق  حركـة اجلهـاد اإلسـامي دعـت وأرصَّ
واسـتعداده لتحمـل املخاطـرة، لكـن إلـزام احلركة له فـرض عليـه الذهاب إىل دمشـق؛ ألنه 
كان مـن األشـخاص املطلوبـني للكيـان الصهيوين، وقـد يرتـاح االحتـال اآلن، ويقول بأن 
هـذا الشـخص قـد أزيل عـن الئحـة االغتيال، لكن عـى العـدو أن يدرك بأن هنـاك عرات 

مـن أمثـال أبـو أمحـد يف حركة اجلهـاد اإلسـامي فـا يطمئـن وال يرتح.

ــل  ــل اللي ــًا يص ــد كان رج ــو أمح ــة األوىل: أن أب ــي بالنقط ــرى وه ــة األخ النقط  
بالنهــار، وال يتعــب، وال يــكل، لــن أكــون مبالًغــا إذا قلــت إن أبــو أمحــد كان يعمــل أكثــر 
مــن عريــن ســاعة باليــوم، وكان ال يعــرف النــوم، وكنــا نســتغرب ويســتغرب اإلخــوان 
ــرض. ــب وامل ــه التع ــى أصاب ــد حت ــو أمح ــا أب ــي يمتلكه ــدرة الت ــادة والق ــذه اجل ــن ه م

أبــو أمحــد صــورة مــن الرجــال الصادقــني الذيــن امتــأت هبــم خمياتنــا وأرضنــا يف   
فلســطني املباركــة، وهنــاك الكثــر مــن الذيــن قتلــوا واستشــهدوا وماتــوا وكان هلــم البــاع 
ــي  ــهادة ه ــذه الش ــد، ه ــم أح ــم عنه ــي" ومل يعل ــال "اإلرسائي ــة االحت ــل يف مقاوم الطوي

ــد. ــو أمح ــل إىل أب ــرد اجلمي ــاء ول ــة وللوف لأمان

ــا  ــه إنن ــول ل ــد وأق ــو أمح ــي أب ــي وحبيب ــه ألخ ــتطيع إال أن أتوج ــام: ال أس يف اخلت  
ــت  ــا كان ــوكة مه ــق ذات الش ــى طري ــائرين ع ــنبقى س ــا، س ــى اخلط ــائرين ع ــنبقى س س
الصعــاب، ســنبقى نعيــش هــم شــعبنا وأهلنــا ومقاومتنــا، وســنبقى احلارســني ملنــع انجــرار 
شــعبنا وتوريطــه مــن قبــل البعــض يف أيــة رصاعــات جانبيــة، رصاعنــا الوحيــد مــع عــدو 
ــن  ــا م ــدو طردن ــع ع ــيوخنا، م ــاءنا وش ــا ونس ــل أطفالن ــدو قت ــع ع ــا، م ــب أرضن اغتص
أرضنــا، مــع عــدو يســلب لنــا التاريــخ، وهيددنــا يف حارضنــا وينتــزع منــا مســتقبلنا، فنحــن 

ــا.  نعتــرب العــدو "اإلرسائيــي" هــو العــدو الوحيــد بالنســبة لن

ســنبقى عــى العهــد يــا أبــا أمحــد، نســأل اهلل ســبحانه وتعــاىل لفقيدنــا الرمحــة، وأن   
يلهــم أهلــه الصــرب والســلوان وأن جيــزي اهلل احلارضيــن مجيًعــا عــى هــذا احلضــور املبــارك، 

ــر. ــا كل خ ــم اهلل عن ــم، وجزاك ــارك اهلل بك ــاة وب ــذه املواس ــى ه وع
والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته  
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سريٌة ندّية ومات عى درب اجلهاد

فضيلة الشيخ/ بسام كايد
رئيس رابطة علامء فلسطني يف لبنان

ــه ومــن وااله،  احلمــد هلل، والصــاة والســام عــى رســول اهلل وعــى آلــه وصحب  
ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.

اإلخوة الكرام: كلٌّ بصفته وبا يمثل، السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته:  
ألخــي أبــو عــاد أقــول مــا قالــه عمــر عندمــا جــاء البشــر مــن فتــح بــاد فــارس )حذيفــة 
ــٌر ال  ــاك كث ــان وهن ــان، وف ــان وف ــهد ف ــني استش ــر املؤمن ــا أم ــال: ي ــان( ق ــن الي ب
ــإن رب  ــم ف ــر ال يعرفه ــك إن كان عم ــك.. ويل ــه: ويل ــال ل ــر، وق ــض عم ــم، فانتف تعرفه

ــاهم. ــر ال ينس عم

أهيا اإلخوة الكرام:
باألمــس يف بــروت مــع بعــض اإلخــوة الذيــن اســتبقوا يف العمــل الدعــوي إىل اهلل   
عــزَّ وجــّل ويف العمــل اجلهــادي يف الســبعينيات مــن القــرن املــايض، عندمــا ذكــرت هلــم 
ــه:  ــم حــر آخــر فقــال ل ــه، ث ــًزا علي ــه فقــد عزي الشــهيد، واهلل إن أحدهــم انتفــض وكأن

ــم. ــي العظي ــاهلل الع ــوة إال ب ــول وال ق ــال: ال ح ــهد. فق ــا استش ــدري أن فاًن أت

اإلخوة الكرام: 
هــو القــرب الــذي لــن يفــرَّ منــه أحــد، الكبــر والصغــر، الغنــي والفقــر، القائــد   
والغفــر، لــن يفــر مــن املــوت أحــد، وســورة الفجــر بــدأت بقســم عظيــم عــى املــوت. 

نث ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ     ڇ    ڇ     چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  

 .]14-6 ]الفجــر:  کمث  ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   

ــم  ــس آخره ــوا ولي ــن كان ــا م ــرة، كائنً ــت وللجباب ــاد للطواغي ــو باملرص إًذا ه  
"شــارون" الــذي ال يعــرف طريًقــا إىل املــوت، وال الزعــاء الذيــن منهــم مــن قــى قتيــًا، 
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ومنهــم مــن قــى ســجينًا، وال نعــرف مــا هــو مصــر الطغــاة، ولكننــا عــى يقــني بــأن اهلل 
ــة كلهــا رقــة،  ــرة، ويف آخــر الســورة آي ســبحانه وتعــاىل هلــم باملرصــاد. هــذا وقــت اجلباب

ــة نث ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ــا رمح ــان، كله وحن
 .]30-27 ]الفجــر:  مث  ڦ    ڦ        ڦ   ڤ   

ــا  ــلكه فقيدن ــبيل س ــرام أي س ــا الك ــر، فأهي ــبيل وذاك آخ ــذا س ــوت ه ــو امل إًذا ه  
ــوان الطيــف الفلســطيني أراهــا أمامــي  ــح وكل أل ــاذا تشــهدون؟ كل الرائ وشــهيدنا؟ ب
شــباب ورجــال وشــيوخ، مــن خمتلــف البلــدان واملناطــق، ملــاذا أتــوا والنبــي عليــه الصــاة 
والســام هــو القائــل: "إنكــم تشــهدون لبعضكــم". حضوركــم شــهادة للشــهيد، وذكــرُت 
مــن مل يعــرف أنــه مــات مــاذا شــهدتم لــه؟ نعــم أهيــا اإلخــوة لذلــك كلمــة أقوهلــا ألهلــه 

ــاد. ــى درب اجله ــات ع ــة وم ــة طيب ــرٌة ندي ــه، س ــع رمحت ــده اهلل بواس تغم

أهيــا اإلخــوة الكــرام يف اجلهــاد اإلســالمي: وعــى درب املقاومــة أهيــا املقاومــون،   
وعــى درب الــرف أهيــا الرفــاء مــاذا نقــول فيــه؟ نســأل اهلل ســبحانه وتعــاىل أن ُيشــفعه 
فينــا، نســأل اهلل ســبحانه وتعــاىل أن ُيكرمــه وُينزلــه منــازل الشــهداء، ونقول للجميــع املوت 
ال بــد منــه، ولكــن كيــف ســيكون القــدوم عــى اهلل؟ أنكــون مــع اجلبابــرة الطغــاة أم مــع 
ــاىل أن  ــبحانه وتع ــأل اهلل س ــر: 27[؟ نس ــم: نث ٺ  ٿ  ٿ مث  ]الفج ــال هل ــن يق م

ــة. نكــون مــع الثاني
والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته  
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ابن العودة إىل فلسطني
األستاذ/ أبو وليد
خال املرحوم

الطيبة؟  األرسة  هذه  تاريخ  أقرأ  وأنا  أبدأ  كيف  وبركاته.  اهلل  ورمحة  عليكم  السام   
سأقول إن النضال إرٌث، نعم النضال إرٌث، إرٌث، إرٌث. أمحد محادة )أبو سليم(، )أبو يوسف( 

عشت وإياه العمر، وكان ينظر إىل فلسطني، وما نظر نظرًة واحدة بعيًدا عن فلسطني.

سليم - أبو أمحد يف كل األحاديث الواضحة والرصحية واملتقدمة كان يقول يل اسمع،   
اسمعني يا والدي ليس هناك من بديل عن فلسطني، ليس هناك من بديل عن سحاتا، ليس 
فلسطني  واجلبال،  التال  ليست  فلسطني  األرض،  ليست  فلسطني  القدس،  عن  بديل  هناك 
الكرامة والقيمة واخللق والبناء والعطاء، سليم ذكرته يوًما يساومون عى فلسطني بدويات. 
يا  قلت:  ترى؟  ماذا  سأل:  ويقولون.  يقولون  الدولتان،  يقولون  الفلسطينية،  الدولة  يقولون 
الفلسطيني ُوِجهت رسالة من مانديا إىل  يا سليم يف أحد املؤمترات الوطنية للشعب  حبيبي 
املؤمتر، قال مانديا: إياكم والدولتني، فلسطني فقط، فلسطني دولة للفلسطينيني، أنا لن أذهب 
إىل  سأذهب  األرض،  شعوب  كل  إىل  وال  الفلسطينيني،  إىل  وال  واللبنانيني،  اآلشوريني  إىل 
نابليون أمام السور، إليشور عكا، وأنت تعرف. لن  بادي سحاتا، إىل سور عكا، إىل كلمة 
يستطيع أحد أن يلغي هوية النضال الفلسطيني، كل هذا من الواقع الذي نعيش وهذا األمل، 
وكنت قد التقيت بمجموعة شباب قبل أسبوع يف منطقة خارج الوطن العريب يف مسجد لصاة 
العشاء يف نصف شعبان، وكان من املفروض أن تكون احللقة دينية، وكانت دينية بامتياز ولكن 

عن فلسطني، وعن القدس.

ــايل  ــم أه ــطني، وباس ــايل فلس ــم أه ــالمي: باس ــاد اإلس ــة اجله ــواين يف حرك إخ  
ســحاتا، باســم أوالد أبــو يوســف، باســم اجلميــع نشــكر مشــاركتكم الطريــق إىل الوطــن 
ومشــاركتكم بالعــزاء، ال نريــد عــزاء لســليم نريــد رســالة لــكل مــن آمــن بخطــوات ســليم 
بــدًءا مــن رحيلــه قبــل أيــام إيل يــوم الديــن، ســليم ابــن فلســطني، ســليم ابــن اجلهــاد، ابــن 

ــاء اهلل. ــودة إن ش ــن الع ــر، اب ــطيني احل ــن الفلس كل الوط
والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته  
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شهيد عى طريق فلسطني
فضيلة الشيخ/ ماهر محود
إمام مسجد القدس يف صيدا بلبنان

احلمد هلل والصاة والسام عى رسول اهلل حممد وآله وصحبه أمجعني:  

أهيا اإلخوة الكرام: السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.   

بعــد هــذه الكلــات الطيبــة واملعــاين املعــربة عــن كل مــا نريــد، لعلــه مــن األفضــل   
ــان:  ــطني، كلمت ــام وفلس ــق اإلس ــى طري ــات ع ــن م ــى مل ــول طوب ــول: فنق ــار الق اختص
اإلســام وفلســطني جعلهــا الشــهيد فتحــي الشــقاقي عنواًنــا للمطبوعــة التــي كان يطبعهــا 
وكان حريًصــا عليهــا، عندمــا جــاء الشــهيد فتحــي الشــقاقي مــع إخوانــه الكرام مــن محاس 
واجلهــاد اإلســامي يف العــام 1988م ُمبعــًدا مــن فلســطني، كان يقــول أصعــب مــا عوقبنــا 
بــه هــو اإلبعــاد، فالســجن كان بــؤرة عمــل نشــتاق فيهــا إىل الراحــة، الســجن أرادوه عقوبــًة 
فــكان جائــزة، وأرادوا أمــوًرا أخــرى عقوبــة فكانــت لنــا جائــزة، أمــا اإلبعــاد فهــو إبعــاد 
عــن ســاحات النضــال، التــي نشــتاق إليهــا. مــن أجــل ذلــك عّرفنــاه عــى كل مــن نتوســل 
فيــه خــًرا ليعمــل معهــم، وكان منهــم الشــهيد أبــو مســلم، نحــن كدنــا ننســى أنــه ســليم 
وكدنــا ننســى أن حممــد هــو أبــو عبــد اهلل، هــذه الُكنــى غلبــت عــى األســاء. انخــرط أبــو 
ــدي،  ــامي ج ــل إس ــقاقي يف عم ــي الش ــهيد فتح ــع الش ــرف م ــد التع ــارشة بع ــلم مب مس
وســمعنا اليــوم مــن األخ أبــو عــاد أنــه كان موجلًــا يف قضايــا حساســة ودقيقــة، وكان عــى 
الئحــة االغتيــال، ولكــن ال أخفيكــم قــواًل إننــي يف فــرة مــا افتقدتــه عــى كثــرة مــا عانــى، 
ــاء،  ــن األصدق ــة، ع ــن العائل ــع، ع ــع.. كل املجتم ــن املجتم ــع ع ــع، انقط ــا انقط ــرة م وكث
ــه  ــتوجب علي ــادي يس ــه اجله ــل ألن عمل ــكل كام ــه بش ــع إىل عمل ــاب، انقط ــن األحب ع
ــجم  ــل ال ينس ــذا العم ــول إن ه ــل، نق ــاذا كان يفع ــًا م ــم فع ــا نعل ــاع، فعندم ــذا االنقط ه
ــاره يف  ــذي اخت ــادي ال ــط اجله ــل اخل ــن أج ــع كل يشء م ــتعد ألن يبي ــان مس ــع إنس إال م
طريقــه اإلســامي فطوبــى لــه وهنيًئــا لــه، مــن دون شــك، ونحــن ال نزكــي عــى اهلل أحــًدا 
ســيكون لــه أجــر إن شــاء اهلل، لقــد هجــر املجتمــع، واملعــارف، والعمــل املــدين، فلــم يعــد 
يزورنــا، وآخــر يــوم التقينــا فيــه فيــا أذكــر يف عــرس أخيــه نــادر، ويف مــرة رسيعــة مــّر يأخذ 
أغراًضــا مــن أخيــه محــادة الــذي كان جــاًرا لنــا، واآلن فاجــأه املــوت عــى غــر انتظــار، وإن 
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شــاء اهلل يف عــداد الشــهداء كــا الكثريــن، وكــا قــال ملسو هيلع هللا ىلص: "مــن ســأل الشــهادة بصــدق أويت 
منــازل الشــهداء ولــو مــات عــى فراشــه". وهنــا ال نتجــاوز النــص الرعــي إذا قلنــا إنــه 
شــهيد عــى طريــق فلســطني، هــذا الطريــق العريــض الــذي حيتــاج إلينــا مجيًعــا، حيتــاج إىل 
ابــن حركــة فتــح، إىل ابــن اجلبهــة الشــعبية، إىل كل اجلبهــات، حيتــاج إىل محــاس، حيتــاج إىل 
اجلهــاد اإلســامي، حيتــاج إىل اجلنــود الرسيــني، وإىل اجلنــود العلنيــني، حيتــاج إىل ســفارة، 
كــا حيتــاج إىل جنــدي يف خنــدق، حيتــاج إىل قلــم ســّيال يكتــب بالــدم، وكلــات صادقــة 
ــا طريــق  كالتــي تقــدم هبــا األخ أبــو وليــد، حيتــاج إىل كل هــذه اجلهــود، ال حيتكــرنَّ أحدن
فلســطني وطريــق اإلســام، فهــي حتتــاج لنــا مجيًعا كــا حتتــاج إىل غرنــا، حتتــاج إىل األمة كل 
األمــة، فإياكــم والتنافــس احلــزيب والتنافــس املناطقــي والتنافــس بــني املنظــات واملصالــح، 
إياكــم هــذا التنافــس الــذي قــد يذهــب الكثــر مــن اجلهــد ويضعــه يف غــر مكانــه وإياكــم 
أن تنجــروا إىل التفســر املنقــوص لإلســام، أن نفــرس اإلســام وكأنــه مذهــب نفصلــه عــى 
قيــاس مصلحــٍة عارضــة موهومــة، متــرُّ علينــا يف حلظــة كتبناهــا بأيدينــا وقلنــا هــو مــن عنــد 
ــض أن  ــن البع ــد يظ ــان، وق ــاس اإلنس ــى قي ــل ع ــن أن ُيفص ــرب م ــر وأك ــام أكث اهلل، اإلس
احليــاة كلهــا يف الظهــور عــى الشاشــات الفضائيــة، أو أن يكــذب عــى اهلل وعــى رســوله، 

ــم:نث ىئ  ىئ    ىئ   ــيطان الرجي ــا الش ــاىل واصًف ــه تع ــه إىل قول ــاد وأن ال ينتب وأن ينق
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئمث  ]البقــرة: 169[.

يــا مــن تزعمــون أنكــم تنطقــون باســم اهلل وباســم اإلســام احــذروا، احــذروا،   
ــد أن  ــن كان يري ــون، م ــا ال تعلم ــى اهلل م ــوا ع ــم أن تقول ــيطان يأمرك ــإن الش ــذروا، ف اح
يتخــذ موقًفــا يلبســه اإلســام أو يلبســه بلبــوس اإلســام فليتقــي اهلل ولراجــع النصــوص، 
ولراجــع القــرآن ولراجــع احلديــث، وال يكــذب عــى اهلل وعــى رســوله، القــرآن 
ــون: 52[،  ــٌح نث ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭرب ]املؤمن ــنّيٌ واض ــٌق ب ناط
ــل  ــا ب ــوا أحزاًب نثڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃمث ]آل عمــران: 103[، مل يقــل كون

ــك، نث   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ــون كذل ــن أن نك ــا ع هنان
.]32-31 ]الــروم:  يئمث  ىئ   مئ   جئحئ   یی   ی   ی  

عندمــا يظــن البعــض أن حــزب مــا، أو منظمــة مــا، أهنــا عــى احلــق، وعــى احلــق   
هــي وحدهــا فأعلــم أننــا عــى طريــق اإلرشاك واملركــني، وليــس عــى طريــق اإلســام، 
ــا،  ــا مجيًع ــع من ــو أوس ــه فه ــس علي ــه، ولي ــون في ــم تتنافس ــا أنت ــع مم ــام أوس ــق اإلس طري
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ــع  ــَتم وُيرف ــا ُيش ــه يوًم ــر، ورأيت ــه إال كل خ ــم من ــذي مل نعل ــهيد ال ــا الش ــك اهلل أهي رمح
الصــوت بوجهــه بغــر حــق، وهــو يبتســم ويقــول ســاحمك اهلل، ســاحمك اهلل بــكل لطــٍف 
ومــودٍة، وحتــى نعطــي األمــور نصاهبــا احلقيقــي، أبــو يوســف رمحــه اهلل ولعلــه مــع األم 
الصاحلــة أطــال اهلل عمرهــا قــد أوصــت هــؤالء الشــباب الطيبــني يوســف وحممــد وماهــر 
ونــادر ووليــد والشــهيد ســليم هــذه األخــاق العاليــة، واهلل عندمــا أراد أن يمــدح حممــد 

ــم: 4[. ــال: نث ڱ  ڱ     ڱ  ںمث   ]القل ــه فق خّص

ــَراَء، وإِْن َكاَن  ــَرَك امْلِ ــْن َت ــِة ملَِ ــِض اجْلَنَّ ــٍت يِف َرَب ــا َزِعيــٌم بَِبْي   وأختــم بقــول ملسو هيلع هللا ىلص: "َأَن
ــا، َوبَِبْيــٍت يِف َوَســِط اجْلَنَّــِة ملَِــْن َتــَرَك اْلَكــِذَب، َوإِْن َكاَن َماِزًحــا، َوبَِبْيــٍت يِف َأْعــَى اجْلَنَّــِة  قًّ حُمِ

ــم. ــؤالء واهلل أعل ــن ه ــذا م ــنن أيب داود[. وه ــُه" ]س ــَن ُخُلَق ــْن َحسَّ ملَِ
والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته  
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أبو مسلم البوصلة نحو فلسطني

فضيلة الشيخ/ حممد املوعد
عضو جملس علامء فلسطني يف لبنان

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــاة والســام عــى ســيدنا حممد وعــى آلــه وأصحابه   
ــني: أمجع

هلل مـا أخـذ وهلل مـا أعطـى وكل يشء عنـده بمقـدار، هلل ما أخـذ وهلل مـا أعطى وكل   
يشء عنـده إىل أجـٍل مسـمى، يرحم اهلل الفقيد ونسـأل اهلل سـبحانه وتعاىل أن يتغمـده برمحته، 

وأن حيـره مـع األنبيـاء والصديقـني والشـهداء والصاحلـني وحسـن أولئـك رفيقـا.

باسـمي واسـم جملس علـاء فلسـطني يف لبنان نعـزي ذوي الفقيـد، وأخـوة الفقيد،   
وأبنـاء الفقيـد، وعائلـة الفقيـد، ونعـزي اإلخـوة يف حركـة اجلهاد اإلسـامي قيـادًة وأعضاًء 

ومجهـوًرا، ونعـزي شـعبنا وأمتنـا باستشـهاد القائـد األخ الكبـر املهنـدس سـليم محـادة.

إخــواين األعــزاء: أريــد أن أتكلــم عــن املحطــة األوىل يف حيــاة الشــهيد بعيــًدا عــن   
القرابــة التــي بيننــا، واملعرفــة الشــخصية بينــي وبينــه، وكان قديــًا وقبــل ســفره إىل ســوريا، 
تعرفنــا عــى أخاقــه، عــى احرامــه للكبــر والصغــر، عــى دماثتــه، عــى حبــه لفلســطني 
ــدس  ــهيد املهن ــة الش ــد كلم ــف عن ــد أن أق ــا أري ــهيد _وأن ــول إن الش ــعبه، وأق ــه لش وحب
القائــد ســليم محــادة_ هــذا الرجــل مــات مــن أجــل قضيتــه وغربتــه هــو شــهيد كــا تكلــم 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: "مــن مــات غريًبــا عــن أرضــه وعــن وطنــه فهــو شــهيد". فكيــف إذا مــات وهو 
يف غربــة مــن أجــل فلســطني، ومــن أجــل قضيــة فلســطني؟ فهــو نــال الشــهادة وإن مــات 
يف داره، وقــد أعطــى اهلل ســبحانه وتعــاىل هــذه املكرمــة لشــعبنا هبجرتــه وجلوئــه وانتشــاره 
يف أصقــاع الدنيــا، ينطبــق عليــه احلديــث: )إن مــن مــات مــن هــذا الشــعب ومــن مــات من 
املســلمني كافــة غريًبــا عــن أرضــه وعــن وطنــه فهــو شــهيد(، فكيــف بنــا عندمــا أخرجنــا 
مــن أرضنــا ومــن ديارنــا ومــن مقدســاتنا؟، فــكل واحــد منــا يمــوت عــى اإليــان خــارج 
وطنــه حُيســب عنــد اهلل شــهيًدا إن شــاء اهلل تعــاىل، لذلــك حيــق لنــا أن ننعــى الشــهيد القائــد 
ســليم محــادة هبــذه املرتبــة؛ ألنــة مــات مــن أجــل فلســطني، ويف غربــة مــن أجــل فلســطني، 
وبدايــة ُأخــِرج كــا ُأخــِرج كل فلســطيني مــن أرضــه، وهــذا رشف لنــا مجيًعــا إن شــاء اهلل.
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ــل  ــل رج ــوت، أو ُيقت ــقط، أو يم ــا يس ــوة عندم ــا اإلخ ــد أهي ــة: نؤك ــة الثاني النقط  
مــن أمثــال األخ القائــد ســليم محــادة مــن شــعبنا نحــن نفقــد كبــاًرا مــن عندنــا، فــا بــد أن 
هنيــئ لنــا جيــًا آخــر يقــود مصرنــا، وهنــا نقــف عنــد كل احلــركات اإلســامية أن تكــون 
جاهــزة يف ختريــج أجيــال يتحملــون املســؤولية، وخاصــة أن الــرصاع بيننــا وبــني أعدائنــا 
هــو دائــم ومســتمر، وال يتوقــف إال بتحريــر فلســطني كل فلســطني مــن بحرهــا إىل هنرهــا 

ــاىل.  ــاء اهلل تع إن ش

النقطــة الثالثــة: إخــواين األعــزاء أقــف عنــد فتــوى رشعيــة أن الصلــح مــع اليهــود   
حــرام، وأن املفاوضــات مــع اليهــود عــى نقصــان شــرب واحــد مــن فلســطني حــرام، وال 
نــرىض إال بتحريــر كل فلســطني، وال جيــوز أن نبيــع شــرًبا واحــًدا منهــا؛ ألن فلســطني هــي 
ــك  ــي مل ــل ه ــا، ب ــوا هب ــطني أن يترصف ــاء فلس ــى ألبن ــوز حت ــامي ال جي ــف إس أرض وق
للمســلمني، وإذا أراد أحــد أن يتــرصف فليقــم باالســتفتاء لــكل املســلمني يف العــامل، فــإن 
وافقــوا عــى ذلــك فهــذا شــأهنم، وأنــا أقــول ال أحــد مــن املســلمني يوافــق عــى نقصــان 

ــطني. ــن أرض فلس ــد م ــرب واح ش

النقطـة الرابعـة: إخـواين األعـزاء أنـا أؤكـد يف هـذه املناسـبة اجللـل عـى وحـدة   
صفنـا، عـى وحـدة  فصائلنا، ووحـدة قيادات هذا الشـعب الفلسـطيني، ونطالـب بإهناء كل 
اخلافـات بـني قيادات شـعبنا، ونؤكد عـى املصاحلـة يف أرسع وقت عى الثوابـت، عى حترير 
كل فلسـطني، وعـدم االعـراف بالكيـان الصهيـوين، وبقـاء ورقـة اجلهـاد هـي األسـاس.

النقطــة األخــرية: نحــن نؤكــد عــى مســرة املقاومــة يف أرض فلســطني املباركــة،   
يف غــزة هاشــم، كــا نطالــب أن تكــون املقاومــة قائمــة ومســتمرة يف الضفــة الغربيــة، ويف 
فلســطني أرايض 1948م فلســطني التارخييــة، كــا نؤكــد عــى دعمنــا للمقاومــة يف جنــوب 
لبنــان؛ ألننــا نحــن مجيًعــا أبنــاء فلســطني بأمــس احلاجــة إىل كل مــن يدعــم قضيتنــا، ومــن 

ــطني. ــل فلس ــن أج ــد م ــد أن جياه يري

وأختــم كالمــي: إن فلســطني العــامل بــأرسه يــأيت مــن أجلهــا، وال تذهــب فلســطني   
ــأي  ــًدا ب ــرىض أب ــن ن ــودة ول ــطني موج ــذه فلس ــا ه ــم قضيتن ــن أراد أن يدع ــد، فم إىل أح
مزايــدة، فلســطني موجــودة وحمتلــة والعــدو موجــود، فعــى الرفــاء مــن أمتنــا، مــن األمــة 
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ــو  ــطني، نح ــر فلس ــو حتري ــة نح ــوا البوصل ــوا، وأن جيعل ــامية أن يتوجه ــة واإلس العربي
حتريــر املســجد األقــى، نحــو رفــع احلصــار عــن غــزة، نحــو توحيــد الشــعب الفلســطيني 

ــه. ــده وندعم ــه ونؤي ــن مع ــك فنح ــل ذل ــن فع ــطينية فم ــادة الفلس والقي

هلل مــا أخــذ وهلل مــا أعطــى، وكل يشء عنــده بمقــدار، يرحــم اهلل الفقيــد ونســأل اهلل   
ــاء اهلل. ــد إن ش ــان اخلل ــاه يف جن ــا وإي ــاىل أن جيمعن ــبحانه وتع س
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مقابالت وترصحيات

ــادات  ــامء والقي ــن العل ــدد م ــع ع ــالت م ــوم" مقاب ــطني الي ــة "فلس ــرت فضائي أج  
أبرزهــا: هــذه  محــادة،  ســليم  القائــد  الشــهيد  جنــازة  يف  والفعاليــات 

ــواه  ــًزا إىل مث ــًرا وعزي ــا كب ــودع أًخ ــية ن ــة والقاس ــات الصعب ــذه اللحظ يف ه  
األخــر، ونتقــدم مــن عائلتــه الكبــرة حركــة اجلهــاد اإلســامي، وأيًضــا، مــن أرستــه 
ــا، أن  ــو اهلل أيًض ــة، وندع ــد بالرمح ــو للفقي ــزاء، وندع ــه بالع ــه وأبنائ ــدة وإخوان الوال
ــن  ــادة الذي ــن الق ــو م ــز، وه ــر واألخ العزي ــد الكب ــذا القائ ــر هب ــوض خ ــا ع يعوضن
عملــوا يف صفــوف احلركــة بجــد، وأحــد جنودهــا املجهولــني، واألكثــر أمهيــة يف حركــة 
اجلهــاد اإلســامي. ندعــو لــه بالرمحــة والعــزاء لنــا مجيًعــا، وإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون.                         

منــذ حــوايل ثاثــني عاًمــا، وكان يتابــع دراســته يف كليــة اهلندســة وقبــل ذلــك،   
ــا إىل أقــى حــد، قطــع نفســه عــن  ــاذاًل مضحًي ــا يف ســبيل اهلل، ب ــاه إال متفانًي مــا عرفن
ــل  ــه كان يعم ــة؛ ألن ــر أمني ــة نظ ــن وجه ــك م ــر إىل ذل ــاج األم ــا احت ــه عندم ــامل كل الع
عمــًا حساًســا، ومــا رأيــت منــه إال تضحيــة، ونــادًرا مــا نــرى مــن يقــدم مثــل هــذه 
ــان إال  ــر اإلنس ــه، وال يذك ــه وإيان ــه عمل ــل من ــاىل أن يتقب ــأل اهلل تع ــة، نس التضحي
ــد  ــربر وق ــر م ــا غ ــه غضًب ــب علي ــًا يغض ــت رج ــرات رأي ــدى امل ــي إح ــناته فف بحس
ــأي كلمــة  ــه ابتســامة عريضــة ومل يتفــوه ب ــه بــكل بســاطة ويبتســم ل شــتمه، وكان جييب
ــل  ــف الرج ــى ننص ــه، وحت ــن أخاق ــى حس ــدل ع ــو ي ــى يشء فه ــة، إن دلَّ ع نابي
والعائلــة، العائلــة كلهــا األشــقاء واألبنــاء وأبنــاء األخــوان، كلهــم ما شــاء اهلل ُأحســنت 

أحد اجلنود املجهولني األكثر أمهية يف "اجلهاد"

عرفناه متفانًيا يف سبيل اهلل

األخ القائد احلاج/ أبو طارق النخالة
 نائب األمني العام حلركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني

الشيخ/ ماهر محود
إمام مسجد القدس يف صيدا بلبنان



ــك  ــون ذل ــاىل يك ــاء اهلل تع ــرهتم. إن ش ــتقامت س ــم واس ــنت أخاقه ــم وحس تربيته
ــرة  ــه املغف ــأل اهلل ل ــبيل اهلل، نس ــذل يف س ــاد والب ــدا اجله ــض ع ــم البع ــفاعًة لبعضه ش
ولــكل شــهدائنا ولــكل األبــرار بــإذن اهلل عــى طريــق فلســطني، عــى طريــق اجلهــاد، 
ــرص أو االستشــهاد. نثڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہمث  الن
ــوت: 69[. ــورة العنكب ]س
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برحيـل األخ سـليم محـادة عضـو املكتب السـيايس يف حركـة اجلهاد اإلسـامي   
نعتـرب أن ركنًـا وعلـًا مـن أعـام هـذه احلركـة اجلهادية قـد رحل، نحن نشـدُّ عـى عضد 
هـذه احلركـة اجلهاديـة األصيلة التـي قاومت وجاهـدت وحاربـت "إرسائيـل"، وحتملت 
كل األعبـاء لنـرصة الشـعب الفلسـطيني والقضيـة الفلسـطينية، رحيـل هـؤالء الشـباب 
واألعـام يشـكّل انطاقة لـكل هذا اجليـل الواعي لاسـتمرار يف عمل املقاومـة واجلهاد 
والتضحيـة، وإننا باسـم حـزب اهلل نتوجه بالتحية لقيـادة حركة اجلهاد اإلسـامي، ولكل 
املجاهديـن يف الضفـة والقطـاع والقـدس واخلايـا املنتـرة يف أرض فلسـطني الطاهرة، 
ونقـول: كلـا سـقط منا شـهيًدا أو رحـل منا مقاوم نـزداد قـوة وعنفواًنا وإياًنـا، رحم اهلل 

الشـهيد وتغمـده بواسـع رمحتـه، وأسـكن ذويـه الصرب والسـلوان.

كّلام سقط شهيد نزداد قوة وعنفواًنا

الشيخ/ عطا اهلل محود 
رئيس مجعية األرسى واملحررين يف حزب اهلل

بدايــة نقــدم تعازينــا إىل قيــادة حركــة اجلهــاد اإلســامي ونخــص بالذكــر األخ   
األمــني العــام الدكتــور رمضــان عبــد اهلل شــلح، واإلخــوة يف قيــادة اجلهــاد اإلســامي 
ــرة  ــطيني أن مس ــعبنا الفلس ــاء ش ــكل أبن ــد ل ــادة ونؤك ــليم مح ــد س ــاة األخ املجاه بوف
اجلهــاد واملقاومــة ستســتمر، وأن غيــاب القــادة وغيــاب الشــهداء ســيزيدنا إرصاًرا عــى 

ــاء اهلل.  ــطني إن ش ــطني كل فلس ــر فلس ــى حتري ــدرب حت ــة ال مواصل

املقاومة ستستمر

األستاذ/ عيل بركة 
ممثل حركة محاس يف لبنان
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