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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

"إِنَّ اْلُمْسلِِميَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِيَن 

ااابَِراِت  ااابِِرصَن َوالصَّ اااِدقَاِت َوالصَّ اااِدقِيَن َوالصَّ َواْلقَانِتَاااِت َوالصَّ

قَاِت َواْلَخاِشااااااِويَن َواْلَخا قِيَن َواْلُمتََصاااااادم ِشااااااَواِت َواْلُمتََصاااااادم

ِْ َواْلَحافَُِااااِت  يَن فُاااُروَحُه ُِ اااائَِماِت َواْلَحاااافِ اااائِِميَن َوالصَّ َوالصَّ

َ َريِياار ََّ اِرِرصَن  ْةفِااَرة  َوأَْحاار ا  َوالاااَّ ُ لَُهااِ مَّ ََّ اِرَراِت أََعاادَّ   ا  َوالاااَّ

يم ُِ  األحزاب 53" ا  َع
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 اإلهداء
 

 

  إلاى األحياااء ماان ال ااهداء وال ااهيدات واالست اهادصين واالست ااهادصات البااررة ماان أمتنااا

واإلساايميةو وعلااى رأسااهِ اإلمااام المرشااد الملهااِ ال اايو أحمااد صاسااينو وأسااد الوربيااة 

فلسطين القائد الفا الدرتور عبد الوزصز الرنتيسيو وحميع ال هداء من قادة ورموز شوبنا 

 الفلسطيني.

   إلى األمهاات الماحادات سنسااوات الوصار اللاواتي ضاحين ب نفساهن وأبناائهن وأماوالهن

لنياال ماان الصااهاصنة اليهااود أعااداء َ واإلنسااانيةو ودفاعااا  عاان رسيصااة فااي ساابيل َو ل

 دصنهن ووطنهن ومقدساتهن.

  إلى أمهات وبنات وأساوات وزوحاات القاادة المياامين الااصن رفواوا هاماات شاوبناو ورد وا

 االعتبار ألبنائهو عبر عملياتهِ الجهادصة الموحوة التي زلزلت أرران الكيان المصطنع.

 فلسااطينيات القابتااات علااى الجماار اللااواتي مااا زلاان صقاابون سلااف أسااوار إلااى األساايرات ال

 السجون والموتقيت الصهيونية الحاقدة.

  إلااى األمهااات والزوحااات والبنااات واألسااوات اللااواتي تحملاان المواناااة والم ااقة والوحااع

الفلسطيني لةياب أالف األبناء واآلباء من األسود الرابتة سلف أسوار الحقد الصهيونيو 

 رملن مسيرة الجهاد والمقاومة والوطاء الاي ال صنتب. وأ

  إلااي المقاومااة الفلسااطينية الماحاادة المجاهاادةو التااي رفتاات الااار والهااوانو واستااارت

 المقاومة طرصقا  وحيدا  لها.

 و والمناضاالين والمناضاايتو تإلااى راال المخلصااين والمخلصاااتو والمجاهاادصن والمجاهاادا

 ة المجاهدة.وال رفاء وال رصفات من هاه األم
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 المقدمة/

علاااى مااادار تاااارصو القتاااية الفلساااطينية المؤساااس علاااى الم ساااي والنكساااات 

والنكباااتو راناات الماارأة الفلسااطينية وفيااة ألهلهااا وشااوبها وقتاايتهاو ت اااطرهِ الوحااع 

واأللِو وت اررهِ األتراح واألحزانو وتخوض موهِ ررب الصواب والتحدصاتو دون أن 

 ها قناةو أو صتسلل إليها ص س أو وهن أو قنوط.تلين ل

م رانت حاضنة لزوحها وأطفالها وأهلهاو وحافُاا  8491ففي عام النكبة األولى 

م بادت ماهولاةو غيار أن 8491لهِ من مسببات اإلحبااط واالنهياارو وفاي عاام النكساة 

ائدةو التاي ذهولها لِ صدم طوصي و فقد تجاسرت على نفساهاو واسترقات حادر التقالياد السا

لِ تكن تمان  المارأة ساوو دورا  أسارصا  احتماعياا و وتح ارها فاي أرراان وزواصاا البياتو 

وشرعت في البحث عن رل ما ص د عتد أهلها وأبناء شوبهاو وصخفف عانهِ وقاع األلاِ 

والهزصمةو حتى اهتدت إلاى وحاوب النازور إلاى الميادانو وانتهاات الياات الومال الونيفاة 

لو فقااد باادا لهااا أن مهامهااا التقليدصااة رربااة بيااتو أو محتاان لتفاارصو التااي انتهجهااا الرحاا

ورعاصااة القاايِ التربوصااة واألسيقيااةو ليساات رافيااة لاارد الواادوانو والاادفا  عاان الااوطن 

والمقدساااتو وأن حجااِ ووقاال وشراسااة الهجمااة الصااهيونية تسااتلزم اسااتنهاض حميااع 

للم اااررة فااي موررااة الطاقااات الوطنيااةو وتسااتدعي تفوياال مختلااف ال اارائ  ال ااوبية 

الوحااود والمصاايرو فكاناات فصااائل المقاومااة الفلسااطينية مااوئي  ومسااتقرا  لجمااو  ماان 

المجاهدات والمناضيت اليتي مارسن الومل المسل و وأوبتن حتاورا  واضاحا  ون ااطا  

 متميزا  على الساحة الكفاحية.

أن تلا   كو إالورغِ محدودصة الم اررة النسوصة في الومل الوطني المقاوم اناا 

التجربة رانت فاتحة لوهد حدصد من االنخراط النسوي في الومل المقاومو وتمهيادا  لمزصاد 

 من االهتمام والتفاعل اإلصجابي من قبل المرأة الفلسطينية مع هموم وقتاصا شوبها.
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م طةاات األساااليب ال ااوبية 8411ومااع اناادال  االنتفاضااة المباررااة األولااى عااام 

حنادة وباراما المارأةو واحتلات حيازا  ربيارا  ضامن أولوصاات أن اطتها الجماهيرصة علاى أ

وفوالياتها في إطار التصادي ليحاتير الصاهيوني وممارسااته الب اوةو غيار أن ذلا  لاِ 

صمنع عددا  من المجاهدات والمناضيت من البحث عن سيارات أساروو واعتمااد وساائل 

ن ضاوف تجرباة المارأة وضاحالة سبرتهاا مقاومة أشد عنفا  وأرير إصيما  للصهاصنةو إال أ

األمنية والوسكرصة شكل الوامل األهِ وراء ذبور وانزواء هاا النهاو الاي ران غالبا  ما 

 صنتهي بف ل محاولة التنفيا أو باعتقار منفاتها.

وبقياات األمااور علااى حالهاااو ماارورا  بسااني أوساالو الوجااافو إلااى أن أراارم َ 

مو ومااا شااهدته ماان إحياااء لااروح 0222قصااى عااام ال ااوب الفلسااطيني بانتفاضااة األ

ومفاهيِ الجهاد والمقاومة واالست هادو وبدء مقاومة فلسطينية منُمة استقطبت عددا  

صااور  عب ب اا -صااهيونيا   –ربياارا  ماان المجاهاادصن والمناضاالين الفلسااطينيينو وحوبهاات 

تسايل الادماءو القمع الدامي وألوان اإلرهاب األعمىو لتادور رحاى المواحهاة الباسالةو و

وتتصاعد التتحياتو وتتواظِ الوطاءاتو وص تد اإلرهاب الصهيوني ساطوة وشراساةو 

مماااا وضاااع ال اااوب الفلساااطيني ب ساااره أماااام تحااادصات حسااايمةو ومسااا وليات سطيااارةو 

اضطرت موها المرأة للت مير عان سااعد الجهااد والمقاوماةو والوقاوف حنباا إلاى حناب 

نيةو لتتناقاال األلساان وتتااداور وسااائل اإلعاايم مااع الرحاال فااي مواحهااة الهجمااة الصااهيو

أسماء وسير نماذت متي ة لمجاهدات ومناضيت ارتفون إلى مستوو المرحلةو وبلةان 

قمااة التتااحية والفااداءو عباار مختلااف أشااكار الوماال المقاااومو باادءا  بالسااكينو ماارورا  

هااء  بمحااوالت باستخدام القنابال واإلساهام فاي تنفياا الوملياات الجهادصاة المختلفاةو وانت

 اقتحام المستوطنات وتنفيا الومليات االست هادصة.

ومع هاا التطور النوعي الاي بلةته المرأة الفلساطينية إباان االنتفاضاة الراهناة 
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تكااون الماارأة قااد بااالت واحبهاااو وأدت دورهااا رااامي  غياار منقااو و فالجهاااد القتااالي 

للجهاد الترباوي واألسيقاي الااي  والميداني الاي ساضته بكل بسالة واقتدار حاء متوحا  

اضااطلوت بااه ُمااا  وطاا ت أقاادام االحااتير أرضاانا المباررااةو ودنساات مقدساااتناو ف عااداد 

النشءو وتربية األحيار علاى أساس مان الفتايلة واألسايص والصايحو وتةااصتها باالقيِ 

والمفاهيِ الجهادصةو وزر  حب الوطن وحتمياة التتاحية والوطااء ألحال حرصتاهو وباار 

لمار والروح في سبيل إنجااز تحرصاره واساتقيلهو رلهاا مهاام حليلاة وأدوار عُيماة لاِ ا

تتاااوانى المااارأة الفلساااطينية فاااي إنفاذهاااا وتاااولى إنجاحهااااو دون أي ملااال أو تهااااون أو 

 تقصير.

وإلدراك حقيقة الدور التربوي واألسيقي للمرأة الفلسطينية إبان ساني انتفاضاة 

شااارة إلااى األعااداد الهائلااة ماان ال ااباب المتاادصن الملتاازمو األقصااى ومااا قبلهاااو صمكاان اإل

الطام  للجهاد وال هادةو المناف  عن األرض والورض والمقدسااتو المباادر للتتاحية 

والفداءو الجاهز للمقاومة والتصديو المرتفع دوما  إلى مستوو التحديو الاي لاِ صبخال 

وال صزار علاى عهاده ماع  على دصنه ووطنه بدمه وروحه وسيصة عي ه وقوت أطفالهو

 َو ووعده مع شوبه وأمتهو إصمانا  ووباتا و رسوسا  وصقينا .

وال رصااب أن هاااا الاادور المحااوري الاااي أسااهِ فااي صااناعة ال ااهداء األبطااار 

والرحار الوُماءو لِ صكان إال نتيجاة منطقياةو وسيصاة موضاوعية للادور باالة األهمياة 

ي التااا وير علاااى المااارأة الفلساااطينيةو وصاااياغة والتمياااز الااااي لوباااه اإلسااايم الوُااايِ فااا

شخصاايتهاو واإلسااهام فااي ت ااييد بنيانهااا الفكااري والنفسااي والتربااوي واالحتماااعيو 

ودفوها ألداء رسالتها التي أرادها اإلسيم لهاو وحول منها ريانا  أصيي و عُيماا و منتجاا و 

أسااباب االسااتقامة ومسااتودعا  لتقااوصِ وإصقاااظ واسااتنهاض األمااةو وسااببا  أساساايا  ماان 

والصاايحو رونهااا تمياالو لاايس نصااف المجتمااعو باال المجتمااع رلااهو فبصاايحها صصاال  
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المجتمعو وصولو ش نهو وصرتفع ذرارهو وص اط طرصقاهو بوازة وشاموا وإبااءو باين األماِ 

 وال ووب.

ولواال مااا شااهده قطااا  غاازة مااؤسرا  قبياال حادوااة اغتيااار الاادرتور عبااد الوزصااز 

ات أو الجهاد بالمار التي أطلقتهاا حرراة المقاوماة اإلسايمية الرنتيسي من حملة التبرع

"حماااس"و وتمياازت بكيافااة الم اااررة النسااوصةو سياار دلياال وأعُااِ برهااان علااى حااار 

الوطاء المتواظِ والتتحية غيار المسابوقة الااي بلةتاه المارأة الفلساطينيةو فمانهن مان 

ا وحواهرهااا ومصاااغها أنفقاات صااداقها رااامي  فااي ساابيل َو وماانهن ماان قاادمت حلي هاا

الخاااا  دعماااا  للمجاهااادصنو ومااانهن مااان أنفقااات مااان الماااار ماااا صكفااال تجهياااز أحاااد 

االست ااهادصينو وغياار ذلاا و فااي م اااهد فرصاادة تفااوص الوصاافو ومُاااهر رائوااة تبهاار 

 األلباب.

لقااد حطااِ التطااور الهائاال الاااي بلةتااه الماارأة إبااان االنتفاضااة امااار وطموحااات 

ا  أن الفلساطينيات باتن قااب قوساين أو أدناى مان سلاع رداء الكييرصن الاصن اعتقدوا صوما

الوفة والفتيلةو والتخلي عن موحبات اإلصمان والصيحو وأن مناطط الحكاِ الاااتي فاي 

ظل السلطة الفلسطينية قد بدأت االحتااء بالنموذت الةربيو وتقليد المرأة الةربيةو حتاى 

رب لاادو زصارتااه قطااا  غاازة أن رئايس الااوزراء الصااهيوني األساابط شااموون بيارس أعاا

أوسلو التي دفوت باالكيير مان النسااء الفلساطينيات  تذات مرة عن افتخاره بيمار اتفاقا

إلااى سلااع الحجاااب والت اابه بااالمرأة األحنبيااةو فكااان تمساا  الماارأة الفلسااطينية باادصنهاو 

وت بيها بوقيادتهاو وإصارارها علاى ارتاداء حجابهاا ورماز عفتهاا وطهارتهاا وررامتهاا 

ل ماهل إبان االنتفاضةو عامل إحباط لكيير من المخططات الساوداء التاي اساتهدفت ب ك

سااالخها عااان دصنهاااا وعرضاااها وشااارفها وررامتهااااو وعزلهاااا عااان محيطهاااا الورباااي 

 واإلسيميو وإلحاقها بالفساد األسيقي للحتارة الةربية.
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وفااي هاااا السااياص صاا تي الكتاااب الرابااع ضاامن سلساالة تاا رصو أحااداث انتفاضااة 

قصااىو مووقااا  لاادور الماارأة الفلسااطينية المتميااز إبااان االنتفاضااةو م اايدا  ب نجازاتهااا األ

وتتااحياتها وعطاءاتهااا التااي بااالتها ماان دمائهااا وعرقهااا وحهاادها وزهاارة شاابابهاو 

مستورضا  سير أبرز المجاهدات الطاهرات والمناضيت ال ارصفات اليتاي است اهدن أو 

حب والرسالةو رنماذت حياةو أصايلةو م ارقةو علاى اعتقلن في غمرة أداء األمانة والوا

عُِ الدور الاي اضطلوت به المارأة إباان االنتفاضاةو وساوة الجهاود والتتاحيات التاي 

 ستبت طرصقها المجبور باأللِ والصبر والمواناة.

ولاااِ صفااات الكتااااب التوااارصا علاااى دور المااارأة فاااي صاااناعة الرحاااارو وت اااكيل 

اان ماان حماصااة شخصااياتهِ الجهادصااةو ومبناااهِ التر بااوي والاادعوي واألسيقاايو بمااا صمك 

م رو  المقاومةو وتحمل تبواات ومةاارم المرحلاة الراهناة وتحادصاتها الخطيارةو فتاي  

عاان اسااتوراض بوااا اإلحصاااءات والموطيااات المتصاالة بال ااهيدات واألساايرات زماان 

 انتفاضة األقصى المباررة.

اللتبااسو ووضاوا  لوماور فاي وري ال تختلط األمورو وتوضيحا  للودصد من نقااط ا

نصااابها السااليِ وسااياقها الصااحي و راار س الكتاااب أحااد فصااوله للحاادصث عاان الر صااة 

ال اارعية حيااار مساا لة إشااراك الماارأة فااي الوماال المقاااومو ودور اإلساايم فااي صااياغة 

شخصية المرأة الفلسطينيةو في ظل تقييِ هادئ ومتوازن وموضوعيو ور صاة تحليلياة 

ساطينية الكفااحيو صجاب  ر و وأفكاار وادعااءات المتباارين علاى حرصاة لدور المارأة الفل

المرأةو وصرد  االتهامات التي توحه ساهامها صاوب قاوو وفصاائل المقاوماة اإلسايميةو 

 بتهميش دور المرأةو واستصةار دورها وقدرها ومكانتها.

لقد حر  الكتاب على توويط سير أبرز الخنساواتو وصانوات الرحارو مرتكازا  

على ما توفر من مولومات وموطياتو على قلتها وشحتهاو رغِ اعتقادنا الجازم بوحاود 
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عدد اسرو قلايي  راان أم ربيارا و مان الخنسااوات اليتاي عملان رجنادصات مجهاوالت بويادا  

عن األضواء ووسائل اإلعيمو ولِ صورف فتلهن وحهدهن أحدو مما حرمناا مان إمكاان 

ويط سير حهادهنو وعطاءهنو وتتحياتهنو رماا صجادر الوصور إليهنو واالستنارة بتو

اإلشااارة إلااى الكيياار ماان األساار الفلسااطينية المجاهاادة التااي هاادمت منازلهاااو وحرفاات 

مزارعهاو ودمرت مقادراتهاو واست اهد أو اعتقال أحاد أو عادد مان أبنائهااو ولاِ ناتمكن 

النماااذت ألباارز  -ب صجاااز واستصااار –ماان إدرات ساايرهاو فهاااا الكتاااب صسااجل وصووااط 

المتي ة واألميلة الناصوةو دون أي قدرة على اإلطالة أو التوسع في الطرح والموالجاة 

والتوويااطو إال أن ذلااا  ال صونااي إهااادارا  لمكانااة هااااه األساار الوُيماااةو أو بخسااا  لحقهاااا 

 وحهادها وتتحياتهاو التي تستلزم عرضا  وتوويقا  في مباحث أسرو أرير اتساعا .

حاولة حادة إلوبات حدصة وحاراك وحيوصاة المارأة الفلساطينية هاا الكتاب ص كل م

رفاحيا و والبرهنة على عودتها الحتير موقوها األصيل ومكانها المرماوص الااي رسامته 

لها مبادئ اإلسيم الساميةو وحرفتها عنه مبادئ الب ر وأفكارهِ الوضويةو صدا  بيد إلاى 

 حانب الرحلو دون أي احتكار أو تمييز.

نس ر أن صجول هاا الومل سالصا  لوحهه الكرصِو وأن صتِ نوره عليناا حميواا  وَ 

وعلى نساء األمة قاطبةو وصوفقهن لما فياه سيار دصانهن ودنيااهن وأوطاانهن ودصاارهنو 

 إنه على ما ص اء قدصر.

 م. إسماعيل عبد اللطيف األشقر         أ. مؤمن محمد غازي بسيسو

 م85/3/0229الموافط  هـو8903ربيع األور  09الخميس 

 فلسطين -غزة 
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 مدخل/
فككي  –لثككارت العمليككات ايستشكك اديي التككي  يككنت ا مجاهككدات ومااتكك ت فلسكك يايات 

اس لككدب بعككق الق اعككات والشككراا  شككيًاً مككن ا ربككاع, و وعككاً مككن ايلتبكك -مراحل ككا األولككل

الجماهيريككي علككل السككاحي اليلسكك يايي, فالعمليككات ايستشكك اديي التككي تلزلكك  كيككان ايحككت ل, 

ولرقكك  معككجعه, كا كك  حتككل ع ككد قريككا حرككراً علككل الشككبان والر ككال فحسككا, ولككم ت ككاول 

سكاخاي فكي بعكق اليتيات لو الاساء علل ايط ق, مما لثار عدداً من ايستيسارات والاقاشات ال

 األوساط الشعبيي اليلس يايي.

فخروك اليتاة لو المرلة من بيت ا دون إكن لهل ا وتو  ا, وا   ق ا الل ميدان التاييكن, 

, ومككا قككد يسككتلزم كلكك  مكن كشككف للشككعر ول ككزاء مككن 48وخاصكي داخككل فلسكك ين المحتلككي عكام 

سيي وعدم ايرتيا  لدب العديكد الجسد بغرض التمويه, يثير قدراً ي بأس به من التو س والحسا

مككن األوسككاط اليلسكك يايي المحافتككي, التككي اسككتبدت ب ككا الحيككرة حيككال التعامككل مككع هككنا الت ككور 

 الاوعي الني لصام الحياة الرياحيي اليلس يايي.

ولم يدم األمر طوي ً, فقد ا جل  الحيرة إثر اليتاوب الواتحي التي لصدرها عكدد كبيكر 

وتااولكك  التأصككيل الشككرعي لعمككل المككرلة المقككاوم, وحرككم الشككر  فككي  مككن العلمككاء المسككلمين,

الحيثيات والتياصيل واآلليات اليايي والعمليي المت لي بتايين المرلة للعمليات ايستشك اديي داخكل 

, لو في لي مران داخل األرض اليلس يايي, والتي لباح  للمرلة حريكي 48فلس ين المحتلي عام 

ول اتت ل ا الترّخص والتساهل في قعايا اللباس وسكتر الجسكم تحك   كاملي في هنا المعمار,

 وطأة القاعدة الشرعيي "العرورات تبي  المحتورات".

و كككاءت الت كككريحات الواتكككحي والمواقكككف البيّاكككي التكككي تبات كككا الحرككككي ا سككك ميي 

آثكار اليلس يايي وعلل رلسك ا حرككي المقاومكي ا سك ميي "حمكاس" لتكدعم هكنا ايتجكا , وتزيكل 

القلككق وايلتبككاس, وتعككع حككداً لمتككاهر الجككدل التككي تويهككا الككبعق دون فرككر واتكك  لو كتككام 

مايككر, وتعككرم األمثلككي الاوعيككي علككل دور ا سكك م فككي صككياغي شخ ككيي المككرلة اليلسكك يايي, 

وتشريل بااها اليرريي والايسيي والتربويي واي تماعيكي, وت يًكي التربكي الخ كبي لمكام ا خراط كا 

رة العمل الج ادي المقاوم, وحمل ا علل التعحيي في لوسكع مكديات ا, ومشكاركي الر كل في مسي

 لعباء وتراليف الموا  ي الداميي مع ايحت ل.

ومع كل  فإن قوب المقاومي اليلس يايي, وخاصي الحركي ا س ميي, لم تسكلم مكن للسكاي 

بت مكي   -بدايكي -ن ات موها ولق م بعق المغرتين, المتباكين علل حريي وحقوق المرلة, الني

المككرلة, والحككنّ مككن دورهككا وقككدرها ومرا ت ككا, ثككم هككال م لمككر العمليككي ايستشكك اديي التككي  يككنت ا 

المجاهدة ريم صال  الرياشي, ليا قوا كيراً, ويلغوا في عكرض الحرككي, مت مكين إياهكا بإهكدار 
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 حقوق األمومي ومشاعرها ا  سا يي المقدسي.

د علككل هككن  ايت امككات المغرتككي, وتيايككد لتياصككيل ا, وتبيككان وفككي طككّي هككنا الي ككل ر

لزيي ا وتياهت ا, وإبرات لدور ا س م العتيم في بااء وتشريل شخ كيي المكرلة اليلسك يايي, فكي 

 إطار من التأصيل الشرعي لدور المرلة في إطار العمل المقاوم.
 

 المبحث األور

 ليليةالمرأة الفلسطينية والومل المقاوم .. نُرة تح
لم ترن قعيي إشراع المرلة اليلس يايي في العمل الج ادي المقاوم, برافكي لشكراله ولسكاليبه  

ولطككوار , مثككار  ككدل لو إشككرال حككاد فككي تككاريي الشككعا اليلسكك ياي وقعككيته الوطايككي, فالمعا ككاة 

 ي اق, لم اليلس يايي ال االي التي ولدها ايحت ل, وطال  كافي لو ه الحياة, و عل  ما ا  حيماً ي

تترع مسكاحي ألي  كدل بيز  كي لو  قكاس سيسك ااي, ولكم تكد  خيكاراً ألحكد, ر كايً و سكاًء, شكيباً 

وشبا اً ولطيايً, في امتشاق المقاومي, ومحاولي رد العدوان وكف األكب بمختلكف الوسكاال الممراكي 

 وا مرا ات المتاحي.

عا   الم ااا, و ال    يب ا من فالمرلة كما الر ل, تشرب  األلم, وتنوق  المعا اة, و

المرابدة والمجاهدة غير ماقوص, ولم يرا  ايحت ل ل ا حرمي, لو يحيك  ل كا شكر , لو يكوقّر ل كا 

لمومي, وهي األم لو األخ  لو الزو ي لو ايباي, الععييي, م يعي الجاا , بحرم تركيبت ا الايسكيي 

لمعا ككاة, وتحتككاك دومككاً إلككل الرعايككي والجسككديي التككي ي تقككوب علككل تجككر  ال ككدمات ومو ككات ا

 والمتابعي وايحتعان.

وحتككل وقكك  قريككا, وتحديككداً لككدب ا ككدي  ا تياتككي األق ككل المباركككي, لككم يرككن موتككو  

المرلة ومشاركت ا في العمل المقاوم يستأهل لي طكر  لو  قكاس اسكتثاااي,  تكراً لمحدوديكي الاشكاط 

الرمككي والاككوعي  ككراء الح ككار المشككدد والعككربات المقككاوم السككابق ي ككدي  اي تياتككي, وتككعيه 

القاسيي التي و  ت ا ل  زة لمن السل ي اليلس يايي لبال وخ يا المقاومي, ومكا آلك  إليكه مكن بعثكرة 

 وتشت  وتيري .

ولعل الجديد الني حملته ا تياتي األق ل في عام ا الثا ي وشرل ماع ياً واتحاً في ا هو 

 يايي, ومدب إس ام ا المباشر فكي خدمكي القعكيي اليلسك يايي, فقكد باتك  الدور الرياحي للمرلة اليلس

علل خن الموا  ي الساخن مع قوات ايحت ل, تبادله الاار بالاار, والدم بالدم, والقتكل بالقتكل, دون 

لي تردد لو  روص, عبر العمليات ايستش اديي التي افتتحت ا الش يدة وفاء إدريس, ومكا ت هكا مكن 

رب ليتيات و ساء استش اديات, فمع لول عمليي استش اديي ثار شيئ من اللغن واألقاويل عمليات لخ

 وايستيسارات بين بعق ل زاء وشراا  المجتمع اليلس ياي يمرن ت ايي ا فيما يلي:
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يعم فريقاً من العلما يين النين لم يألوا   داً في استغ ل الوتع الجديد لشن  :القسِ األور

ل ا س ميين, وات ام م بإهكدار حقكوق المكرلة وعكدم مسكاوات ا بالر كل, والاتكر هجمي إع ميي عل

إلي ا كرقم هامشي في معادلي ال را  الداار مع ايحت ل, باعتبكار لن ا سك ميين وتكعوا المكرلة 

بماأب عن العمليات ايستش اديي التي ياينو  ا, مما يؤشر لخلل في الي م والرؤيكي والت كور حيكال 

 مع قعايا المرلة وحقوق ا حسا تعم م. التعامل

يشكمل  كزءاً مكن اليًكات المحافتكي داخكل المجتمكع اليلسك ياي التكي يتالك   :القسِ الياني

تتو س من ارتقاء المرلة إلل كروة العمل المقاوم, بحرم العادات والتقاليد التي  بل  علي ا وترب  

قيكام بمختلكف األدوار الرياحيكي العاييكي, ولن علل لساس ا, إك ترب هن  اليًي لن الر كل قكادر علكل ال

المككرلة غيككر مجبككرة علككل اقتحككام ميككادين المقاومككي العاييككي التككي يخشككل في ككا مككن تعرتكك ا للتمككاس 

المباشر مع ايحت ل, وما يمرن لن يجر  كل  من ا ت اع لحرمت ا لو هت  لشرف ا لو غير كل  مكن 

  نا ال ريق الشاا  حسا رؤيت م.للوان المعا اة التي يستدعي ا ولوك المرلة ل

يتألف من  زء من ا س ميين النين لخععوا هنا الت كور الاكوعي للميكزان  :القسِ اليالث

الشككككرعي, وتو  ككككوا بأسككككًلت م واستيسككككارات م حيككككال الحرككككم والموقككككف الشككككرعي إتاء تياصككككيل 

ر ما يتعلق بموقكف ي يتعلق بعادات لو تقاليد محافتي بقد –من و  ي  ترهم  –الموتو , فاألمر 

الشر  حيال آليي التايين التي قد تستلزم في لحيكان كثيكرة خكروك المكرلة بميردهكا خكارك مكديات ا لو 

قريت ا لو مخيم ا بعيداً عن لهل ا إلل داخل الريان ال  يو ي, وتخلي ا عن حجاب ا وتي ا الشرعي 

 وم مع ايحتياظ و ايلتزام به.لداء العمل ايستش ادي المقا   –إلل در ي التعقيد –الني ي عا 

وما لبث األمر طوي ً حتل ا قشع  سحابي التساؤيت وايستيسارات إلل حد كبير, وبات  

 الساحي اليلس يايي لقل تداويً ل ن  القعيي تح  ثقل عاملين رايسيين:

اقتحكككام اليتيكككات والاسكككاء اليلسككك يايات لميكككدان العمكككل ايستشككك ادي بقكككوة,  الوامااال األور 

ظ ور عكدد مكن ايستشك اديات ال تكي  يكنن عمليكات استشك اديي  ريًكي داخكل العمكق ال ك يو ي و

خكك ل لشكك ر معككدودات, كالشكك يدة داريككن لبككو عيشككي, والشكك يدة آيككات األخككرس, والشكك يدة عاككدليا 

طقاطقي, والشك يدة هبكي دراغمكي, ممكا ككرس هكنا الواقكع الجديكد بشكرل كبيكر, وفرتكه ككأمر واقكع 

ات الموا  ككي وت ورهككا الم ككرد, فبككات الاككاس لكثككر تقككب ً لمشككاركي المككرلة فككي تسككتلزمه تككرور

مختلف األدوار والم كام الرياحيكي, وعلكل رلسك ا العمليكات ايستشك اديي, ولكثكر تي مكاً للمسكًوليات 

الوطايي التي استدع  ا خراط العا ر الاسااي بزخم متزايد فكي قلكا المعرككي الرياحيكي مكع العكدو 

 ال  يو ي.

ظ ككور العديككد مككن اليتككاوب الشككرعيي ال امككي, وعلككل رلسكك ا فتككوب الع مككي  :لواماال اليااانيا
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الككدكتور يوسككف القرتككاوي, التككي تبككي  للمككرلة اليلسكك يايي اي خككراط فككي مختلككف تككروم الج ككاد 

ومقاومككي ايحككت ل, باعتبككار كلكك  فريعككي شككرعيي, وتجيككز ل ككا تاييككن العمليككات ايستشكك اديي, ومككا 

رورات كككالخروك مايككردة إلككل ديككار العككدو, ورفككع الحجككام والتخلككي عككن الككزي يسككتلزم ا مككن تكك

 الشرعي, واستخدام كافي وساال التمويه علل العدو.

وقد فعل  هن  اليتاوب فعل كا, وتركك  آثارهكا علكل الجم كور اليلسك ياي, الكني بكات لكثكر 

 والع اء.راحي وطمأ ياي لمبدل توغل المرلة في ميادين المقاومي, وساحات اليداء 

و ككاءت العمليككي ايستشكك اديي التككي  يككنت ا المجاهككدة ريككم الرياشككي فككي معبككر بيكك  حككا ون 

م لتا ككي مككا تبقككل مككن آثككار وتككداعيات لحالككي الجككدل وايستيسككار حيككال 2114"ايككرت" م لككع العككام 

مشاركي المرلة في العمل المقكاوم بشكرل عكام, والعمليكات ايستشك اديي بشكرل خكاص, وتق كع دابكر 

ت امات التي و    للحركي ا س ميي بت مي  المرلة كياحياً, وح ر دورها في إطكار الرعايكي اي

 المازليي والتاشًي اي تماعيي.

فالمجاهدة ريم ترب  مث ً رااعاً, وقدم   موك اً فريكداً, ل  كف المكرلة, ولثبك  كياءت كا 

 وقدرت ا ولهليت ا, لتحقق بنل  حزمي لهدا  بعربي واحدة:

ريم كربي بي , لدت وا ب ا وحيت  بيت ا دون لي تق ير, ووات   بكين مت لبات كا  لويً:

 البيًيي المعيشيي ولعباا ا الج اديي.

ريكككم ككككأم, تكككرب  مكككث ً رااعكككاً فكككي التعكككحيي وايسكككتع ء علكككل كافكككي المشكككاعر  ثا يكككاً:

ي فكي سكبيل واألحاسيس ا  سكا يي, ولثبتك  لن األمومكي ي تتعكارض مكع ا يغكال فكي فاكون التعكحي

العقيدة والمبدل والوطن والمقدسات, بل ولن المبادئ قد تتجاوت حا ز األمومكي المايكع, لكيس تكعياً 

لو تق ككيراً, بككل  تككاك تيككاع ت  يسككيي ومشككاعر قلبيككي وسككمو روحككي يتغلككا علككل ليككي لحاسككيس لو 

 مشاعر لخرب م ما كا  .

لككي التككي كيلكك   زافككاً للحركككي ريككم كككامرلة متدياككي مجاهككدة, دفعكك  كككل الككت م الباط ثالثككاً:

ا س ميي, وصب  مختلف صاو  التشويه والتشري  بحق ا إتاء موقي كا مكن قعكايا المكرلة, ومكن 

 تما ا مشاركي المرلة في العمل المقاوم.

 ملي القول, فإن هنا الملف قد حسم  ف وله ولغلق  مباحثه وطوي  صيحاته, ولكم يعكد 

بككال علككل السككاحي اليلسكك يايي, لو مككوطئ  ككدل واستيسككار بككين  مثككار إشككرال لو اهتمككام اسككتثاااي كا

اليلس يايين, ف  تجد اليوم في صيو  معتم اليلس يايين من يحمل رلياً لو رؤيي تعكارض إشكراع 

المككرلة فككي غمككار العمككل المقككاوم, لو تحرم ككا حق ككا فككي العمككل لخدمككي وطا ككا بالوسككاال التككي تراهككا 

 عاي ا.مااسبي, م ما كان ثقل ا لو در ي 
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ورغم اتياق غالبيي اليلس يايين علل شرعيي هكن  القعكيي ولهميت كا مكن حيكث المبكدل, فكإن 

هااع تبايااً في تاويكي الاتكر إلكل التياصكيل, إك لن ق اعكاً معتبكراً مكن اليلسك يايين يعتقكد بعكرورة 

 يايي, رغبكي و ود توابن عمليي فايي تايينيي تحرم مسار اليعل ايستش ادي لليتاة لو المكرلة اليلسك

في صيا ي كرامت ا وحي  شرف ا وعرت ا, والاأي ب ا عن التورط في عمليات تيتقر إلل الدراسكي 

الجيدة والتخ ين ال تم, قد ترون لقكرم إلكل المغكامرة والت كور غيكر المحسكوم, إمعا كاً فكي تقليكل 

لبالغككي لككدب الخسككاار إلككل لقككل مككدب, وخاصككي فككي الجا ككا الاسككااي, ألهميتككه العتمككل وحساسككيته ا

 اليلس يايين.

ف ااع من يرب لن األخن برافي األسبام الموتكوعيي واليايكي لعكمان  جكا  العمليكي شكرط 

يتم للحياظ علل المرلة وصيا ي شرف ا وكرامت ا, وعدم التيرين ب ا تح  تكأثير التكدبير السك حي 

ريسككي وراء قعككبان والتخ ككين غيككر المككتقن, الككني قككد يككودي ب ككا دون  تككاام حقيقيككي, لو يقككدم ا ف

ايحت ل, مما يحرم المجتمع اليلس ياي من إتمام وإبرات  مكاكك متراملكي فكي هكنا المجكال, ويجعكل 

مككن ترككرار هككن  األعمككال, القريبككي مككن عشككواايي التخ ككين والتاييككن, عامككل ت ككد  واهتككزات للككرو  

 المعاويي في الشار  اليلس ياي.

ديي التكي  يكنت ا المجاهكدة ريكم الرياشكي  موك كاً لنا فإن كثيرين يرون في العمليي ايستش ا

راقياً مترام ً يمرن لن يحتنب, ويشرل عامل اقتداء لدب كافي اليتيكات والاسكاء اليلسك يايات ال تكي 

 ييررن في خوض غمار العمل ايستش ادي.

فالعمليككي  ككرت فككي معبككر بيكك  حككا ون "ايككرت", لي لن مرككان تاييككن العمليككي ي يبعككد سككوب 

رات معدودة عن مركان سكرن الشك يدة ريكم, وبالتكالي ف كي ليسك  بحا كي إلكل ايبتعكاد كثيكراً كيلومت

 والخروك مايردة بعيداً عن لهل ا ولبااء شعب ا.

ومن   ي لخرب, فكإن تاييكن العمليكي قكد تكم باجكا   دون لن تعك ر ريكم إلكل خلكع حجاب كا 

 وتي ا الشرعي, لو كشف لي  زء من عورت ا.

ن العمليي كا   من دقكي التخ كين وإتقكان التكدبير وفاعليكي التاييكن بمركان, ومن   ي ثالثي فإ

 بحيث شرل  جاح ا الباهر صيعي لل  اياي, واست زاًء باتريت م األمايي وإ راءات م العسرريي.

ولًن كان في التخلي عن الحجام الشرعي رخ ي شرعيي في ثاايا السعي لتاييكن العمليكي, 

    موك كاً متركام , ي يعكير  فقكد لو تكرع عا كر مكن عااصكر  وقك  فإن عمليي الش يدة ريم كا

 الحا ي والعرورة التي تحددها ظرو  الزمان والمران والحال.

ولعل لكثر الميارقات إثارة للدهشي وايستغرام ما تابري بعق المؤسسكات الاسكويي كات 

ض واألهكدا , لتسكويقه مكن ايتجاهات العلما يكي وال ديايكي كات التمويكل األ ابكي, واتك  األغكرا
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ات امات  اهزة ولفرار مختلقي بحق التيار ا سك مي اليلسك ياي تحديكداً, تت كل بموقيكه مكن حريكي 

 المرلة وحقوق ا األساسيي وا خراط ا في الحياة العامي.

ال ف  تماماً لن تل  ايت امات واألقاويكل لكم تاق كع يومكاً, ولكم يركل لو يمكل لصكحاب ا مكن 

د والتسويق, إي لن وتيرت ا لم ترن موحكدة فكي مختلكف التكرو  واألوقكات, فقكد كا ك  كثرة التردي

تاشن بين حين وآخر, وفترة ولخرب, استااداً إلل بعكق األحكداث والوقكااع التكي قكد تسكتغل بعكق 

  زايات ا لو سياقات ا, كمدخل لتجديد الت م وبعث ألتمات ال عن والتشري  من  ديد.

 امككات وال روحككات التككي در كك  تلكك  المؤسسككات علككل إط ق ككا قككد يتككن الككبعق لن ايت

تست د  التيار ا س مي فحسا, كو كه السكد المايكع والحكا ز ال كلا وحجكر العثكرة العكخم لمكام 

إ يككاك مخ  ات ككا ولهككداف ا ولفرارهككا, وتحويل ككا إلككل ت بيقككات حيككي علككل لرض الواقككع, ومككا دري 

فرر وهّم و شاط هكن  المؤسسكات والجمعيكات يا كا كثيرون لن ال د  األساسي الني يتربع علل 

علككل المجتمككع بأسككر , وتغييككر الرثيككر مككن األ مككاط السككاادة فيككه لج ككي ل مككاط  ديككدة مسككتوردة مككن 

 الخارك, ي تراعي الجنور التاريخيي لو التقاليد المجتمعيي لو المبادئ الديايي ا س ميي.

أة السل ي اليلس يايي وعودة  زء من لهل ا ومن الم ح  لن اليترة الزمايي التي لعقب   ش

التعكييق  تإلل لرض الوطن قد ش دت الع ر الكنهبي ل كن  المؤسسكات والجمعيكات, فقكد اسكتثمر

, والدعم واي يتا  الني تلقته ا س مييعلل الحركي  -آ ناع –الربير والح ار المشدد الني فرض 

ماليككي الربيككرة التككي تككخ  إلي ككا مككن خكك ل مككن قبككل السككل ي اليلسكك يايي, بمككواتاة الموات ككات ال

المؤسسات وايتحكادات األ ابيكي, لتأسكيس مخ  كات واسكعي, والمباشكرة فكي تاييكن حمك ت كبيكرة 

طالكك  الرثيككر مككن القعككايا اي تماعيككي الحساسككي, ومسكك  بككالرثير مككن الثوابكك  الديايككي والمسككلمات 

 اي تماعيي.

اء ال كك  الككني شككيدته تلكك  المؤسسككات و ككاءت ا تياتككي األق ككل لتشككرل معككول هككدم للباكك

والجمعيات, وعا ر إحبكاط للمخ  كات واألهكدا  التكي بكدل بععك ا فكي الت كور, واحكت ل حيكز 

كبير في خا ي اليعل والو ود, حتل لن بعع ا لحدث تجي واسعي و ديً حاداً, فرا ك  اي تياتكي 

 شك ت ا, بكل يمركن القكول, وبركل كابحي لجماح ا, ميرملي ي كدفاعت ا, موقيكي ي   قت كا, م كددة أل

موتوعيي, لن اي تياتكي شكرل  ت ديكداً ألسكس وقواعكد و ودهكا, فمكا بكات لحكد يلتيك  إلكل لفركار 

وطروحككات تجاوتت ككا األحككداث, وعيككل علي ككا الككزمن, ولككم تعككد كا بككال لو مثككار اهتمككام ل ككال  

قكيم اي تماعيكي وترسكيي الت ورات والتغيكرات التكي حملت كا اي تياتكي, ومكا لفرتتكه مكن تعزيكز لل

للمبادئ والثواب  الديايي ا س ميي, لتعود كل   ي إلل حجم كا ال بيعكي, وتاريكئ تلك  المؤسسكات 

والجمعيككات علككل  يسكك ا, تحككين ب ككا القلككي القليلككي مككن لفرادهككا وموظيي ككا والماتيعككين ما ككا دون ليككي 



 22 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

 فاعليي لو تأثير.
 

 المبحث الياني

 اإلسيم والمرأة الفلسطينية
كثيككراً مككا حاولكك    ككات ومحافككل ومؤسسككات, داخليككي وخار يككي, عككزو بواعككث ا ككدي  

اي تياتات اليلس يايي المختليي, ومكن تكما ا اي تياتكي األولكل وا تياتكي األق كل, إلكل لسكبام 

ماديي لو اقت اديي بحتي, إما    ً بحقيقي تيجرها وا كديع ا, وهكو احتمكال تكعيف ي يؤخكن علكل 

وإمككا رغبككي فككي تشككويه دوافع ككا والتشككري  بأهككداف ا, وهككو ايحتمككال األقككوب واألكثككر محمككل الجككّد, 

 ر حا اً.

فكك  يخيككل علككل لحككد لن لي ثككورة لو هبككي لو ا تياتككي فلسكك يايي تحمككل فككي طيات ككا بككنور 

ا قكك م علككل  ملككي مككن األوتككا  والتككرو  والوقككااع التككي تاككاقق م ككلحي الشككعا اليلسكك ياي, 

إعكادة تشكريل لحقكااق  –عمليكاً  –لم رد  حو الحريي وايسكتق ل, ممكا يعاكي وتعاكس سير  الواثق ا

ومع يات وظرو  الواقع المعاس بما يتااسا مع آفاق السعي  حو الحريي والخ ص وايستق ل, 

 وياسجم مع الت ور الايسي والقيمي الني يعيشه الشعا اليلس ياي في ظل الوتع الجديد.

لن تل  الت ورات, وما تحمله من تغيكرات وإفكراتات, تقكف  –ليعاً  –وي يخيل علل لحد 

موقيككاً مااقعككاً للعديككد مككن األ اككدة والبككرامم والمخ  ككات لككبعق القككوب والج ككات واألطككرا , 

 األ ابيي تحديداً, التي ترب في ا ت ديداً لم الح ا ومخ  ات ا ولهداف ا المرسومي.

ليي ثكورة لو ا تياتكي فلسك يايي مي ومكي ومن هاا تبدو حملي التشويه والتشري  التي ترافق 

 األسبام والدوافع, واتحي الغايات واألهدا .

ومككع ا ككدي  ا تياتككي األق ككل الراهاككي  ككاهرت بعككق األطككرا  بمواقي ككا المشككرري إتاء 

لسبام ودوافع وما لقات تيجر اي تياتي, لم ً في إتعا  التعاطف العربي والدولي مكع الشكعا 

وعككزل اليلسكك يايين عككن عمق ككم ايسككتراتيجي ودوااككر دعم ككم وإسككاادهم, اليلسكك ياي الماككتيق, 

 وح رهم في لتيق   اق ممرن, تم يداً ل ستيراد ب م والتغول علي م دون لي داعم لو   ير.

وكما فشل  في السابق, فان سياسات الحكرم الايسكيي والمعاويكي وا ع ميكي كات ال بيعكي 

وا خيكاق تحك  م كارق الكوعي المسكتييق والي كم المسكتاير  العدوا يي قد آل  وستؤول إلكل اليشكل

الني بلغه الشعا اليلس ياي والشعوم العربيي وا س ميي وغيرها من الشكعوم الحكرة فكي العكالم, 

فقككد بككات الجميككع علككل إدراع تككام وإلمككام كامككل بحقيقككي ال ككرا  مككع ال كك اياي المحتلككين, ولسككبابه 

وما لقاته, والج ات واليًات المؤثرة فيه, ومن يعمكل ل كال   ودوافعه, وغاياته ولهدافه, وقواعد 

 الوطن والقعيي ممن يجتر  العرس والاقيق.

واليككوم, ي تجككد طيكك ً صككغيراً لو شككيخاً كبيككراً, يج ككل حقيقككي األمككور, وماهيككي األسككبام 

, والككدوافع  التككي لشككعل  لوار اي تياتككي, ودور ا سكك م العتككيم فككي غككرس بككنرت ا ماككن البدايككي

وإرواا ككا وتع ككدها وإككككاء  يرا  ككا وت ككعيد ل يب ككا حتككل غككدت ثككورة عارمككي لربركك  قككوب الشككر 
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والتغ رس, ولرهب  ايحت ل و يشه وحروماته المجرمي, وبات  لكثر اقتراباً من تحقيق لهكداف ا 

الماشودة في ظل التااتل ال  يو ي الوات , المتمثل في ايستعداد لل رم من ق ا  غزة وإخك ء 

 ستوطااته.م

وي ش  لن  ترة متيح ي, متأملي, للمش د اليلس ياي المقاوم الراهن فكي ظكل اي تياتكي 

كافيي لتسلين العوء علكل اآلثكار والتيكاع ت والاتكاام التكي خلي كا ا سك م ومباداكه القويمكي وقيمكه 

متعككاظم  الااصككعي و  جككه المسككتقيم علككل ا  سككان اليلسكك ياي المقككاوم, ومككا يعيشككه اليككوم مككن تحككدّ 

 وصمود لس وري واستعداد بالغ للمقاومي والج اد حتل الش ادة والرمق األخير.

وي ريا لن اليتاة والمرلة اليلس يايي التي تشرل ش ر المجتمع اليلس ياي قد  الك  حت كا 

الربير وقس  ا الوافر في إطار التعبًي ا يما يي والتربيكي العقااديكي التكي  شك   الحرككي ا سك ميي 

ترريس ا في لوساط اليلس يايين, ولثمرت  ماكك  سكويي مشكرفي, تلت كق بعقيكدت ا, وتحكاف  علكل ل

شرف ا, وتعتاي بزو  ا وبيت ا ولطيال كا, وتمكارس فكي الوقك  كاتكه دورهكا فكي الكدفا  عكن وطا كا 

التي والرد علل الجراام ال  يو يي المرتربي بحقه, بعيداً عن دعاوب التحرر وا يتا  المرلة الزاايي 

 بات  هزيلي, م تراي, لكثر من لي وق  معل.

ويمرن م حتي العديد مكن المتكاهر والمؤشكرات كات ال كبغي ا سك ميي الواتكحي التكي 

 ميّزت طبيعي دور ومشاركي المرلة إبان اي تياتي الراهاي, يمرن إ مال ا فيما يلي:

لوطن, وا حسكار متكاهر ايلتزام بالزي الشرعي ا س مي الني طيح  به شوار  ا لويً:

 التبرك والسيور.

ع بات الرلس ولوشحي ال در المزياي برلمي التوحيد والشعارات ا سك ميي, التكي  ثا ياً:

 ترثر اليتيات والاساء من التحلي ب ا وتقلدها في المااسبات الوطايي وا س ميي المختليي.

ال ككور التنكاريككي ب ككا, قبككل وقككد لككوح  لن عككدداً مككن ايستشكك اديات قككد تقلككد  ا, والككتق ن 

 اي   ق إلل عمليات ن ايستش اديي.

حمل الم احف الشرييي في مختلف الم ر ا كات والمااسكبات الوطايكي وا سك ميي,  ثالثاً:

 –ورفع ككا عاليككاً, كديلككي علككل الرغبككي فككي تحرككيم كتككام هللا فككي حيككاة الاككاس, وايرتعككاء بما جككه 

 اليي.دون المااهم الوتعيي الب -سبحا ه

وقككد لككوح  لن عككدداً مككن ايستشكك اديات قككد حملككن الم ككاحف فككي صككور تنكاريككي, ولثاككاء 

 إلقاا ن وصاياهن قبل اي   ق لتايين عمليات ن.

الوصككايا الرااعككي كات ال ككبغي الديايككي ا سكك ميي التككي للقت ككا الغالبيككي السككاحقي مككن  رابعككاً:

ي صككريحي, ومككا يعايككه كلكك  مككن دور فاعككل ايستشكك اديات, ومككا تعككماته مككن لليككاظ وعبككارات ديايكك

 لإلس م في صياغي شخ يي اليتاة لو المرلة ايستش اديي, ودفع ا للمقاومي وايستش اد.

التزام عدد كبير من ايستش اديات بالت جد وقيام الليل ليلي التايين, والتزام الكبعق  خامساً:

 بال يام يوم تايين العمليي.

والدين الني ميز ايستش اديات, وحسن معاملي األهل واألسرة حسن الخلق, وبر ال سادساً:

 والعاالي والمحين اي تماعي كديلي علل عمق ات ال ن بالمعا ي واألخ ق والقيم ا س ميي.
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العلو في مدارك السالرين  حو هللا تعكالل, وايرتقكاء إلكل در كات عاليكي رفيعكي فكي  سابعاً:

 يدة الب لكي ريكم الرياشكي بو كه خكاص, التكي لككدت م كادر مستوب حكا هللا تعكالل, كمكا فكي الشك

فلس يايي وثيقي ايط   ل  كا قكد لعكدت وصكيتين م كورتين متتكابعتين قبكل استشك ادها, ولن قيكادة 

كتااا القسام اعتنرت عن اعتمادهما الواحدة تلو األخرب, لما تحويا ه من كلمات وعبارات عميقي 

تعكالل, بمكا ي كعا ف مكه واسكتيعابه علكل كثيكر مكن اليلسك يايين,  داً, وبالغي ا يغال في حكا هللا 

فرا كك  الوصككيي الم ككورة الثالثككي لقككل حككدة, ولخككف در ككي, ولوتكك  ك مككاً, حسككا طلككا قيككادة 

أحب طفلي  حدا و فهما أحب وأغلى ماا المقاومي, تل  الوصيي التي حمل  كلمات ا العزيزة الش يرة: 

 ى أربر من حبي لهما.أملكه في حياتيو ولكن حبي هلل توال

بمكدب  -بمكا ي يكد  مجكايً للشك  لو التأويكل –ما سبق تااوله من متاهر ومؤشرات يجكزم 

تأثر وا  باغ والتزام المرلة اليلس يايي بمبادئ وتعاليم ا س م, وهي حقيقي واقعي كبكرب لحب ك  

 كا وهويت كا ا سك ميي, الرثير من المخ  ات المبيتي التي است دف  سلي المرلة اليلس يايي عكن ديا

وعزل ا عن المعين ا س مي الني ي ياعا قيمكاً ولخ قكاً وتعاليمكاً ولحرامكاً ومعكام ت, وح كر 

ع قت ا به, وتعامل ا معه, في لتيق   اق ممرن, وفي تاويي تعبديكي هامشكيي ي تعكادي المشكاريع 

ارات الحعارة والمد يكي والتحكرر الاسويي المستوردة التي تجّمل  يس ا وتستر قبح ا وعورات ا بعب

 واي عتاق من التشدد والر عيي.

وإن شككً  الامككاكك الدالككي علككل ارتيككا  بايككان المككا م ا سكك مي, ولثككر  فككي تربيككي وصككقل 

الايوس, وحث ا علل البر والتقكوب واألخك ق الحميكدة, وتغكنيت ا بكرو  الج كاد والثكورة والمقاومكي 

ة والوطن والمقدسات, ف ي ي ش  كثيرة في مجتمعاا اليلس ياي, والتعحيي في سبيل المبدل والعقيد

ي مجال لح كرها وعكدها, ممتكدة امتكداد حكدود الكوطن ولرتكه ال يبكي الحبيبكي, مكا بكين شك يدة لو 

لسكيرة لو مقاتلككي مجاهككدة لو خاسككاء كريمككي, لرااككا سكارتيي با شككارة إلككل دور ا سكك م فككي صككياغي 

كاماكك مبارككي تؤككد عمكق وامتكداد ال كحوة ا سك ميي العارمكي  تشخ يي ث ثي من ايستش اديا

 في ربو  فلس ين:

 أوال   ال هيدة رصِ الرصاشي 

بدون مبالغات, يمرن القول لن الش يدة ريم الرياشي لقرم ما ترون إلل الزاهدة المت وفي  

اء ظ رها, وسيّرت المتعبدة, التي بلغ  مراتا تعبديي عليا وترك  متا  الد يا وطيب ا وتيات ا ور

حيات ا وفقاً للمكا م الكني ارتعكته ولألهكدا  التكي اخت  كا لايسك ا, ولكم يركن هكنا المكا م إي مكا م 

 ا س م, ولم ترن هن  األهدا  إي لهدافاً ديايي إس ميي بحتي ليس للد يا في ا لي   يا.

لة متميكزة فكي ككل فمن يتأمل سيرت ا الناتيي, وي الع تياصكيل حيات كا, يكدرع ل كه لمكام امكر

شيئ, امرلة من لولياء هللا وعباد  المقكربين, فكي حيات كا األولكل, وفكي مراحكل دراسكت ا, والتزام كا 

بالمسككجد وتشككرب ا للميككاهيم ا سكك ميي وع اا ككا الككدعوب, واختيارهككا للككزوك ال ككال , وتربيت ككا 

لاورا يككي التككي حملت ككا ل يلي ككا, ومشككوارها التعبككدي, ورحلت ككا الج اديككي, ومككن يككدقق فككي الرلمككات ا

وصيت ا الخالدة يدرع تمام ا دراع لن تل  المرلة قد  مع  مزايا التيرد فكي شخ ك ال لتسكمو ب كا 

 علل كافي باات  اس ا, وترتيع علل  ميع لقرا  ا, وت ب  بحق سيدة ايستش اديات.
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 وانيا   ال هيدة دارصن أبو عي ة 

ا وسلوكيات ا ومواقي ا بميكزان ا سك م, حتكل كا   شديدة التدين وايلتزام, تزن ت رفات 

غدت  موك كاً لغيرهكا مكن اليتيكات سكواء فكي  امعكي الاجكا  التكي تكدرس في كا لم فكي الما قكي التكي 

 تق ا ا.

و تيجي لي م ا العميق لتعاليم ديا ا, ووعي ا ا س مي ال ف , فقد  عل  من  يسك ا شكعلي 

ي, تدعو إلل الحق وتا ر  وتااف  عاه, وتااصكا الباطكل متقدة في سبيل فررت ا ومبادا ا ا س مي

العداء وتقاومه وتت دب له, دون لي و ل لو حسام للمغارم والتعحيات التي يمرن لن تبنل ا فكي 

 سبيل لفرارها ومبادا ا.

ولم ترتف الش يدة دارين بوا ا الدعوة, بكل حملك  إلكل  كوار  الج كاد واليكداء فكي سكبيل 

لوصككدت بعككق األبككوام فككي و   ككا, وظلكك  علككل سككعي ا الككدؤوم و  ككدها هللا, ولككم تيككأس حككين 

الحثيث لتوفير لدوات وآليي الج اد حتل يسر هللا ل ا سبل الاجا  والتوفيكق, فا  لقك  تيكدي مبادا كا 

وعقيككدت ا, وتككرد التلككم واألكب عككن لهل ككا ولباككاء شككعب ا, دون لن تلتيكك  للمتلككي التككي وفككرت ل ككا 

ي لاجكا  العمكل, في م كا وهّم كا ولهكداف ا وطموح كا لكبكر شكأ اً ولوسكع مكدب األدوات الماديي والياي

 ولفس  مجايً من تل  الوساال واآلليات.

 واليا   ال هيدة هنادي حرادات 

حافت  علل ع دها مع رب ا, ولوف  بما  كنرت حيات كا مكن ل لكه, ولكم يغكا عا كا هكدف ا 

 الربير حتل اللحتي األخيرة.

تح  ل ا لبوام الد يا للعمل والتوسع فكي ال يبكات والمباحكات, لرا كا تاقل  هاا وهااع, وف

 لم تاس ع دها, فبقي  عيا ا تر و  حو اآلخرة.

وفككي ليلككي التاييككن كا كك  الشكك يدة هاككادي مثككايً رااعككاً لليتككاة المؤماككي الملتزمككي شككديدة التككدين 

ل هللا تعكالل, وحكين لشكرق  والتقرم إلل هللا, فقد لمع  ليلت ا في ص ة وقيام ودعاء و تعر  إل

ل ككوار ال ككبا  علي ككا خر كك  صككاامي, مسككرعي إلككل حيككث هككدف ا الككني ا تترتككه طككوي  ً , لتعبككر 

 ال ريق  حو اآلخرة, برل شجاعي وإقدام وإباء ويقين.

كان كل  غيق مقل من فيق الع اء الاسوي الربير الكني حملتكه ا تياتكي األق كل, ومكا 

ب مات غاارة صقل  شخ يي المرلة اليلس يايي, ولعادت تشكريل ا تركه ا س م من آثار عميقي و

وبااءها عقا ساي لوسلو العجا  التي حاول  ولد طابع ا ا س مي, وإلحاق ا بالشخ يي الغربيكي 

التي ي تم  لقيم الخلق واليعيلي وا  سا يي ب لي, وي يسد ل اث ا إي المادة, لو ي يئ غلواءهكا إي 

 الش وات.
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 حث اليالثالمب

 المرأة الفلسطينية والومل المقاوم.. ر صة فقهية
ا سكك م عتككيم فككي كككل شككيئ, فرمككا هككو عتككيم فككي آدابككه ولخ قككه ف ككو عتككيم فككي لحرامككه  

ومعام ته, وكمكا هكو عتكيم فكي تاتكيم عباداتكه وشكًو ه الديايكي ف كو عتكيم فكي رسكم وتاتكيم كافكي 

 س المستقيم.الشًون الحياتيي, علل لساس من العدل والقس ا

فكك  فككرق وي تمييككز بككين لحككد ولحككد, فالحككدود واتككحي, والوا بككات مي ومككي, والحقككوق 

 بقدر ومقدار. -سبحا ه وتعالل -محيوظي, وكل شيئ عاد 

وقد  ال  المرلة في ا س م   يب ا وحق ا كام ً غير ماقكوص, فلكم يجكر علي كا مكا  كرب 

ا كمكاً م مك ً, لو  وعكاً مكن سكقن المتكا , ولكم يجكر لألمم السابقي التي اتك  دت المكرلة, واعتبرت ك

مككا يجككري علككل المككرلة فككي الككدول واألمككم األ ابيككي التككي تككدعي الحعككارة والرقككي  –ليعككاً  –علي ككا 

لحم و سكد ومتعكي وتياكي ولتكواء فحسكا دون ليكي مقومكات  –في ت ورها –والتقدم, فيما المرلة 

 إ سا يي لو لخ قيي.

ي  وايت ام الغربيي التي رو   وي تالك  الرثيكر مكن األباطيكل وخ فاً لرل حم ت التشر

بحق قعايا المرلة وموقف ا س م ما ا, فإن كبار اليق اء والعلماء المسلمين قد لخنوا علل عكاتق م 

تيايككد كافككي ايدعككاءات والككرد علككل  ميككع األباطيككل التككي حاولكك  تشككويه المككرلة المسككلمي, وإلحاق ككا 

 يي.بق ار التخلف والر ع

وحكككين ا بكككرب بعكككق المشكككررين والج كككال  ثكككارة التسكككاؤيت المغرتكككي إثكككر العمليكككات 

لتوتككي   -بالمقابككل -ايستشكك اديي التككي  يككنت ا فتيككات وسككيدات فلسكك يايات, ا بككرب كبككار العلمككاء 

ال ورة و لي الموقف ووتع األمور في   اب ا ال حي , إن بشأن طبيعي مشاركي المكرلة كات كا 

يستش اديي, لم بشأن ات رار المكرلة للسكير وق كع األميكال تجكا  ديكار وكيكان العكدو في العمليات ا

دون محككرم, لم بشككأن اتكك رار المككرلة لرشككف العككورة لو  ككزء ما ككا لو التخلككي عككن حجاب ككا فككي 

 طريق ا لتايين مرادها. 

أحماع الفقهااء علاى أن الوادو وفي هنا السياق يقول الع مي الدكتور يوسف القرتكاوي:"

ا دسل دارا  من دصار المسلمين ف ن الجهاد صكون فارض عاين علاى الجمياعو فتخارت المارأة دون إذ

إذن زوحهاااا والولاااد دون إذن أبياااهو وعلاااى هااااا فم ااااررة المااارأة فاااي فلساااطين فاااي الوملياااات 

االست هادصة بواد أن اغتصاب اليهاود األرض واساتباحوا الحرماات ودنساوا المقدساات قرباة مان 

ت المارأة فاي هااه الوملياات شاهادة فاي سابيل َ ولهاا واواب المجاهادصن إن أعُِ القرباتو وماو

شااء َو وعماال هاؤالء األسااوات االست اهادصات عماال م اارو  صبارراه الاادصن وصؤصادهو وهااو ماان 

 أعُِ أنوا  الجهاد في سبيل َو ألنه صرعب أعداء َ وصةيظ الكفار".

وفككي كتككام هللا الرككريم يقككول هللا ار"و "إنمااا النساااء شااقائط الرحاافيككي الحككديث الشككريف:

ِْ أَْولِيَااء بَْواْا صَا ُْمُروَن بِااْلَمْوُروِف َوصَْنَهاْوَن َعاِن  "تعالل َواْلُمْؤِمنُاوَن َواْلُمْؤِمنَااُت بَْوُتاهُ
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َ َوَرُسولَهُ أُْولَـ َِ  َسيَ   َ َراةَ َوصُِطيوُوَن  يَةَ َوصُْؤتُوَن الزَّ َ َعِزصاز  اْلُمنَكِر َوصُقِيُموَن الصَّ  َ ُ إِنَّ   َ  ُِ ْرَحُمهُ

  ِ التوبككي , حيككث تككدل اآليككي علككل لن المؤماككات بجككوار المككؤماين  ابككاً إلككل  اككا فككي  71) "َحِكااي

اليرااق الديايكي واي تماعيكي العامكي, مثكل األمكر بكالمعرو  والا كي عكن الماركر, وفكي اليكرااق 

 يستحق الجميع رحمي هللا تعالل". األخرب مثل ال  ة والزكاة وطاعي هللا ورسوله حتل

صقااور توااالى توقيبااا علااى دعااوات أولااي األلباااب ماان أهاال اإلصمااان  " ويتككابع القرتككاوي:

)فاستجاب لهِ ربهِ أني ال أضيع عمل عامل مانكِ مان ذرار أو أنياىو بوتاكِ مان بوااو فالااصن 

ساي اتهِ وألدسلانهِ هاحروا وأسرحوا من دصارهِ وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ألرفرن عنهِ 

  آل عمران 195. )حنات تجري من تحتها األنهار ووابا من عند َو وَ عنده حسن اليواب(

فبيا  هن  اآليي الرااعي: لن هللا ي يعيع ل ر عامل عمل عم  فأحسن من الجاسكين: كككر 

عكق. لي لن لو ل ثل, ثم قكررت حقيقكي فكي غايكي األهميكي, وهكي: لن الر كل والمكرلة بععك م مكن ب

الر ل من المرلة, والمرلة من الر ل, هو يرمل ا, وهي ترمله ي يستغاي عا كا, وي تسكتغاي عاكه, 

 ف ااع ترامل بيا ما ي تعارض وي تعاد. 

مككن األعمككال يثيككا هللا علي ككا مككن الجاسككين: مككن ال جككرة واحتمككال  ثككم قككررت اآليككي للوا ككاً 

اصن هاااحروا وأسرحااوا ماان دصااارهِ وأوذوا فااي ساابيلي فالاااألكب, والقتككال والقتككل فككي سككبيل هللا, )

   وهنا يشمل كل من عمله من ككر لو ل ثل كما   َّ  اآليي.  …وقاتلوا وقتلوا 

وذرر فيه ما قامت به أمهات المؤمنين   باب غزو النساء وقتالهنوفي صحي  البخاري )

و في غازوة أحاد وغيرهاا مان ونساء الصحابة من مباشرة القتار حيناو ومساعدة المقاتلين أحيانا

رما ذرر حدصث أم حرام بنت ملحانو حين نام الرسور الكرصِ عندهاو فرأو ر صا سرتهو  والةزوات

ةو أو رااالملوك علااى  وأسبرهااا بهاااو قااار  رأصاات أناسااا ماان أمتااي صةاازون البحاار ملورااا علااى األِساارَّ

ةو فقال    أنت منهِ.   صا رسور َو اد  َ أن صجولني منهِ! فقارتاألِسرَّ

فا تر إلل طمو  المرلة المسكلمي إلكل لن ترككا البحكر, وتركون مكع الغكزاة فكي سكبيل هللا, 

 . "وتشجيع الرسول ل ما

"وقد قرر الفقهاء أن "حهااد الادفع" أي ويمعي الشيي الع مي يوسف القرتاوي قاا ً:

حاحاة إلاى إذن الرحالو حهاد المقاومة للةزاة ت اارك فياه المارأة ماع الرحال حنباا  إلاى حناب دون 

بخيف "حهاد الطلب" الاي صكون فيه األعداء في دصارهِ ونحن الاصن نةزوهِ ونطلبهِ من باب 

ما صسمونه "الحرب الوقائية"و فهاا الجهاد حهااد اضاطرار ال حهااد استياارو إذ ال صساع األماة أن 

ماع الفقهااء مان حمياع تد  رافرا  غازصا  صحتل أرضاها وصاار أهلهاا وهاي ساارتة تتفارتو ولهااا أح

المااااهب والماادارس اإلساايمية أن الجهاااد فااي هاااه الحالااة فاارض عااين علااى أهاال البلااد المةاازو 

حميوا و وأن مقاومة الةازي بكل ما صقدرون عليه فرصتة دصنيةو وأن الحقاوص الفردصاة هناا تساقط 

  تخارت المارأة  أمام حط الجماعة في الاود عن ريانهاا والادفا  عان حرماتهااو لهااا قاار الفقهااء

لدفع الودو بةير إذن زوحهااو والولاد بةيار إذن أبياهو والخاادم بةيار إذن سايدهو والمار وس بةيار 
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 إذن رئيسهو إذ ال طاعة لمخلوص في موصية الخالط".

 " وماان هنااا ناارو أن الماارأة فااي حهاااد الاادفع والمقاومااةو أي حااين ويعككيف الع مككي القرتككاوي

ساهِ ماع الرحال بماا تقادر علياهو فهاي شاقيقته فاي الساراء صكون الجهااد فارض عاينو صجاب أن ت

والتراء وفي السلِ والحربو وال حناح عليها أن تخلع سمارها فاي البرهاة األسيارة قبال الوملياة 

تتليي  لوعاداء وحتاى ال تلفات نُارهِ إليهااو فهااا مان أحكاام التارورات التاي رعتهاا ال ارصوة 

وتنزر على حكِ التارورةو وال تحلاط فاي أحاواء الخياار اإلسيميةو ألنها شرصوة تراعي الواقعو 

"   ِ ِحي َ َغفُور  رَّ  َ َِ َعلَْيِه إِنَّ   البقرة  173")فََمِن اْضطُرَّ َغْيَر بَاْغ َوالَ َعاْد فَي إِْو

أن مااا حاارم بااتااه صباااح للتاارورةو ومااا حاارم لسااد الارصوااة صباااح  ومككن القواعككد المقككررة:

 .اء منزلة الترورةللحاحة التي صنزلها الفقه

وتحريم كشف الرلس و ز  الخمار و حوهما هو مكن بكام تحكريم سكد النريعكي إلكل كبيكرة 

الز ا, ف و الني حرم لناته, ول نا ل ات اليق اء كشف المرلة لعورت ا لمام ال بيا المداوي لحا ت كا 

يستشكك اديي إكا إلككل التككداوي ولككو فككي األمككراض الاسككاايي المعروفككي, فكك  حككرك إكن علككل المسككلمي ا

 ات رت لرشف حجاب ا من ل ل الم مي الربيرة التي كلي  بأداا ا".

مان المقارر راال  فاي فقاه تواارض المصاال  أناه إذا توارضات  "ويوت  القرتاوي ل ه

والدفا  عن الاوطن  ومصلحة ضرورصةو ومصلحة حاحية أو تحسينية قدمت المصلحة الترورصة

فاي مقابلاة مصالحة ساتر  ومن المصال  التارورصة وال شا  وحرماته في مواحهة األعداء الةزاة

رماا أنهاا مصالحة حزئياة و رأس المرأة وهي مصلحة تحسينيةو أو حتى حاحية على أقصى تقدصر

 ."في مقابلة مصلحة رليةو ومصلحة فردصة ساصةو في مقابلة مصلحة حماعية عامة

محارم فانحن نقاور إن " أماا قتاية الفيقكول: المحارم"ويتااول الشيي القرتاوي قعكيي "

المرأة تسافر إلى الحا مع نساء وقات وبدون محارم ماا دام الطرصاط امناا و فلاِ تواد المارأة تساافر 

 في البراري والصحاري بحيث صخ ى عليهاو فهي تسافر في القطار أو الطائرة".

ماان حيااث أصاال الحكااِ ال اارعي فااي حهاااد الماارأة فااي ويوتكك  الككدكتور القرتككاوي:"

ار فيه لدو الحررة اإلسيمية في فلسطينو بل هو واحبو ولكن هنالا  اعتباارات فلسطين في إشك

عملية وميدانية البد من مراعاتها ألداء هاا الواحاب علاى أحسان وحاه وب قال الخساائر المونوصاة 

والمادصااةو مياال الخ ااية ماان وقااو  الماارأة فااي أساار الواادوو وهاااا مااا صجواال المجاهاادصن صوطااون 

ل عدم تورصا النساء ألذو الودوو ولكن إذا ران الواحب أو نجاح الوملية األولوصة لل باب من أح

الجهادصة والنكاصة بالودو صتطلب أن صكون المنفا فتاة في مانع لدو الحررة اإلسيمية في فلساطين 

فاي ذلاا و فااالمرأة فااي تااارصو اإلساايم ومنااا زمان النبااي صاالى َ عليااه وساالِ شاااررت فااي القتااار 

 تلت بالسيف إلى حانب الرحل".والمواركو بل قا

صجاب " الشكريف ل كه الشيي علل لبو الحسن راكيس لجاكي اليتكوب بكاألتهر ومن   ته يؤكد

م ارص األرض ومةاربها أنه إذا وطئ الودو أرضا من أراضى المسلمين ولاو  فيأن صولِ الجميع 
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ا واحد ا الحتيله واغتصابهو أصب  الجهاد فارض عاين علاى الرحال والمارأة والوباد والسايدو  شبر 

فتخاارت هنااا الماارأة باادون إذن زوحهااا والوبااد باادون إذن ساايدهو حتااى الماادصن صخاارت باادون إذن 

الومليات االست هادصة النسائية عمل م رو و وال سيف فيها بما أوحباه "و م ددا  على أن دائنه

ماوت و فواءاإلسيم على المرأة وتوافرت فيه شروط فرضيته بالنسبة للمارأة أو الرحال علاى السا

 سبيل َو وتنار وواب المجاهدصن ال هداء من الرحار. فيالموررة شهادة  فيالمرأة 

إذا انتهكت األعاراض وسالبت األرض فمااذا تنتُار المارأة ! ويتساءل الشيي لبو الحسن:"

الوهود األولى ران صجاهادن  فينساء المسلمين ف  واالنتهاك فيعليها الدور  يص ت لكيهل تسكتو 

الحارب وأحيان اا ران صقمان  فايتسند إلايهن ميال التمارصا وتقادصِ الواون للرحاار  التيمور األ في

بالجهاااد مياال الرحاالو فومااة الرسااور صاالى َ عليااه وساالِ نزلاات ماان حصاانها وقاتلاات رحااي  ماان 

عادم الك اف عان  فايالكافرصن ران قد تسلط حصان النسااء وقتلتاه لكنهاا التزمات با داب اإلسايم 

 صاهب وصنز  سيح هاا الكافر.  أنونز  سيحه وطلبت من حسان بن وابت الرحلو وتورصته 

إحدب المعارع تد الكروم, وقتلك  بعمكود خيمت كا  فيالسرن شارك   بنولسماء با  يزيد

 ر ايً من الروم .

ل مع ولليتيكات المسكلمات, ليعلمكوا لن  الش يدات اليلس يايات للعالمف ن   ماكك  قدم ا مع 

 ."مسألي الج اد تد المعتدين المغت بين فيدورها هام وكبير  المرلة المسلمي

إذا داهِ "الشريف: ويقول الشيي السيد وفا األمين العام لمجمع البحوث ا س ميي باألتهر

األعداء بيدنا وحب الجهاد على الرحار والنساءو وتخرت المرأة بدون إذن وليها وهاا عاار عاام 

 . "إذن أحد للمرأة أن تخرت فيه للجهاد دون

مواقف مجيكدة لرثيكر مكن الاسكاء المسكلمات سجل التاريي ا س مي  ويوت  الشيي وفا لن

  اد المرلة قد يرون ماديًا وقكد يركون معاويًكا, و يسكيًا, بكل لقكد اشكترك  مشيراً إلل لن المجاهدات,

ول ولم سكليم ميدان المعارع المسلحي لمثال : السيدة عااشي تو كي الرسك فيبعق الاساء المسلمات 

 والربيع با  معوك ولم ع يي األ  اريي و سيبي با  كعا. 

صالى َ  النبايفقد ورد عن أنس )رضى َ عناه( لماا راان صاوم أحاد انهازم النااس عان 

عليااه وساالِو ولقااد رأصاات عائ ااة بناات أبااى بكاار وأم سااليِ وإنهمااا لم اامرتان أرو ساادم سااوقهما 

أفواه القوم وِ ترحوان فتمآلنها وِ تجي ان فتفرغانها  في تنقين القرب على متونهما وِ تفرغانها

 أفواه القوم.  في

سكبع غكزوات  -صلل هللا عليه وسكلم  -وتقول لم ع يي األ  اريي "غزوت مع رسول هللا 

 الجرحل. يرحال م ولصاع ل م ال عام, ولداو فيلخلي م 

ماان عماال اهاادات صؤرااد ال اايو وفااا أن مااا قاماات بااه بوااا الفتيااات الفلسااطينيات المجو

حهاادهِ حتاى  فايصود رسالة سطيرة وحدصدة لإلسرائيليين با ن المسالمين مساتمرون  است هادي

 استرداد األرض حتى لو قتل الرحار فسوف تقوم النساء بما صقوم به أعتى الرحار. 
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 علكل لن الشيي محمد الجزار ععكو لجاكي اليتكوب بكاألتهر الشكريف في كات السياق يشدد

األعماار البطولياة تبرهن على مدو م اروعية  النسائياصوة من تارصو الجهاد هناك صفحات ن"

  .الفتيات الفلسطينيات اقامت به التي

فعن الربيع باك  معكوك قالك : كاكا  غكزو مكع رسكول هللا صكلل هللا عليكه وسكلم  سكقل القكوم 

 و خدم م و داوي الجرحل والقتلل إلل المدياي. 

وهاى تحمال السايح  -صالى َ علياه وسالِ  -ور ووقفت نسيبة بنات رواب بجاناب الرسا

رساامها الرسااور ورااان  التاايوتحااارب األعااداء حااين انهاازم المساالمون بساابب مخااالفتهِ الخطااة 

عودة المسلمين  فيوعدد من المسلمين ونسيبة الفتل  -صلى َ عليه وسلِ  -لصمود الرسور 

 إلى ميدان الموررة. 

ر الفدائية والبطولة فقد رانت تراقب الكفاار أونااء ومن قبل قامت أسماء بنت أبى بكر بدو

 فايوقد شاقت سمارهاا نصافين و فكانات تتاع  وهجرة الرسور صلى َ عليه وسلِ صرافقه أبوها

 أحد النصفين الطوام للرسور وألبيها وتقوم بتوصيله لهما ولال  سميت باات النطاقين. 

حاارب  فاايقيااادة سالااد باان الوليااد وقاماات سولااة بناات األزور باا دوار بطوليااة فدائيااة تحاات 

رائع حينما أنقات شقيقها )ضرار( من أسر الرومو ومما صؤور عنها  فدائيالروم. فقد قامت بومل 

القتاارو ف عجاب سالاد ب اجاعتها  فيإحدو الموارك وهى مليمة وأبلت بيء  حسن ا  فيأنها حاربت 

مان صكاون فا نكرت ولماا رفاع اللياام  وبود انتهاء الموررة طلبها وهو صوتقد أنها رحل وأسا صسا له

سابيل َ ولنصارة المسالمينو  فيعن وحهها عرف أنها امرأة. وهاا صؤرد أن سولة رانت تجاهد 

مرارااز القيااادةو وال للحصااور علااى  إلااى وإعاازاز اإلساايم ال طلب ااا لل ااهرة والفخاار وال الوصااور

 ".األوسمة والنياشين

ا حدصاد  "ناارر يعيف الشيي الجكزار:و وهاى زوحاة  النساائيا مان عناصار الجهااد عنصار 

سايف الادصن قطاز سالطان مصارو حياث ذهباات مواه لميقااة الوادوو ورانات تحارس زوحهاا بقلبهااا 

شاجاعة وبساالة أدررات بحساها وباارائها  فايوعقلها وعينيهاو وبينما ران زوحها صقاتل األعداء 

تحميه ممن ص دون عليه لقتله أن التتار صدبرون مؤامرة لقتل زوحها فقافت بنفسها أمام زوحها ل

صتااوف عزصمااة المساالمين بقتاال قائاادهِ ال ااجا  ف صااابتها الطونااات فسااقطت وهااى  راايشخصااي ا 

 ".بحياتها اإلسيميدمائها وماتت شهيدة وقد أفدت زوحها والجيش  فيتسب  

نماااذت حيااة ماان حهاااد المساالمات ضااد أعااداء "صوتباار ويؤكككد الشككيي الجككزار لن مككا سككبق

بهاؤالء فلساطين أن صفتخار  فايبدورنا ندعو رل بيت  أنناصبين ألرض المسلمين واإلسيم والمةت

أن دمااء المسالمين مازالات دفاقاةو  الحماد هللوف و الواالِ فيقوو الطةيان  ال هيدات اليتي تحدصن

 . "نفوس شباب وفتيات األمة فيالروح والحمية  يواإلسيم مازار صةا

 ا راككيس المجلككس األوربككي للبحككوث وا فتككاء ااكك المستشككار في ككل مولككوي ويككرب الشككيي

مان حياث األصال لايس هنااك فاارص فاي وحاوب الجهااد علاى الرحاار والنسااء فاي ميال حالاة "ل ه
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المساالمين فااي فلسااطين المحتلااةه ألن الصااهاصنة احتلااوا بيدهااِو وفااي هاااه الحالااة صصااب  الجهاااد 

 . "افرض عين على الجميع حتى أن المرأة تخرت للجهاد بدون إذن زوحه

الومليات االست هادصة نو  من أنوا  هااا الجهاادو وهاو الناو  ويعتقد الشيي مولوي لن "

ا لودم التكافؤ في السيح بين الفلسطينيين والصهاصنة ف ذا أرادت المارأة المسالمة و الميسوره نُر 

 ".أن ت ارك في عملية است هادصة حاز لها ذل  رما صجوز للرحل سواء بسواء

سككألي خككروك المككرلة لتاييككن العمليككي ايستشكك اديي مككع التزام ككا بحجاب ككا وب ككدد تعككارض م

 الشرعي يوت  المستشار مولوي لن" هن  المسألي تحمل تعارتاً واتحاً بين وا بين: 

 واحب المرأة في الجهاد واإلوخان في الودو.  األور 

 ع الرحار. واحب المرأة في التزام الحجاب ال رعي واالحت ام في الويقات م الياني 

وصتزاحِ الواحبان بحيث إنها من أحل النجاح في القيام بواحبها الجهاديو والادسور باين 

الصااهاصنة دون لفاات نُاار إلااى أنهااا اماارأة مساالمةو فهااي متااطرة إلااى سلااع الحجاااب وااللتاازام 

 وإذا لِ تفول ذل  فسيكت ف أمرهاو وقد ال تتقادم أصاي   وبالميبس الموتادة في األعراف اليهودصة

والقاعادة عناد الفقهااء المحققاين أناه إذا  وإلى ميل هاه الوملياته ألن أمرهاا سينك اف باي حادار

فالواحااب الجهااادي صتولااط بحفااظ الاادصنو وحفااظ  وتاازاحِ واحبااان شاارعيان قاادم األهااِ علااى المهااِ

 النفسو وهي من الترورصات في سلِ األحكام ال رعية. 

وعناااد  وماااا صساااميه الفقهااااء التحساااينياتأمااا واحاااب الحجااااب واالحت اااام فهاااو صاادسل في

 . "الموازنة صرح  األور على الياني

إذا راناات الماارأة المساالمة ترصااد القيااام بومليااة " ويخلككص الشككيي مولككوي إلككل القككول ل ككه

است هادصة للتنكيل بالصهاصنة الموتدصنو ونيتها في ذل  سالصة هلل عاز وحالو ف ناه صجاوز لهاا أن 

الترورة بمقدار ما تدعو الترورة إلى ذل و والقاعدة الفقهية أن تخفف من حجابها واحت امها 

ا رما هو األصل تقد ر  ."بقدرهاو وما زاد عن ذل  عاد حرام 
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 المرأة الفلسطينية والومل المقاوم.. ر صة سياسية

رلة رغكككم ايتيكككاق اليلسككك ياي العكككام, ووحكككدة الرؤيكككي السياسكككيي الي كككااليي لمبكككدل إشكككراع المككك

اليلس يايي في العمل المقاوم, إي لن هااع اخت فاً واتكحاً   وتباياكاً ملحوظكاً ب كدد الما لقكات الااظمكي 

 ل ن  القعيي.

فالحركي ا س ميي التي تعم حركتي حماس والج اد ا س مي تا لق في ف م ا لعمكل المكرلة 

العلما يكي واليسكاريي, مكن ما لقكات المقاوم من ما لقات إس ميي, فيمكا تا لكق ف كاال العمكل الكوطاي, 

 وطايي بحتي دون لي ارتباطات ديايي.

ومككع ا قككرار با تيككاء البعككد الككدياي فككي إطككار ماتومككي األفرككار والمواقككف والسياسككات لي ككاال 

العمل الوطاي, العلما يي واليساريي, يجدر التأكيد علل طبيعكي التكأثر وايرتبكاط بكالقيم والميكاهيم الديايكي 

ي للعديد من عااصر الي كاال الوطايكي غيكر ا سك ميي التكي تمكارس العمكل ايستشك ادي, بشرل شخ 

 ومن بيا ا ايستش اديات.

ومككن  ملككي الككدييت التككي تيرتهككا هككن  التككاهرة الماثلككي فككي المجتمككع اليلسكك ياي لن األفرككار 

ولشكد عمقكاً وتكأثيراً فكي  والمبادئ الديايي ا س ميي قد غدت لكثر هيماي وكيوعاً وا تشكاراً مكن كي قبكل,

مجككرب الحيككاة الرياحيككي والمسككار الج ككادي للشككعا اليلسكك ياي, فلككم تعككد الشككعارات المرفوعككي للي ككاال 

الوطايي كا صبغي وطايكي بحتكي فحسكا, بكل تجكاوتت هكنا الحكد لت ك بغ بالشكعارات الديايكي ا سك ميي 

 جي المستخدمي لكثر اقتراباً والت اقاً بكالقيم التي ترفع ا وتاادي ب ا الحركي ا س ميي, وبات  اللغي والل

تت كدرها آيكات القكرآن الركريم التكي تحكق علكل  -في غالبيت كا –والمياهيم الديايي ا س ميي, فالبيا ات 

الج اد والتعحيي, وتحث علل ايستبسال والمقاومي واليكداء, والت كريحات التكي ت لكق فكي المااسكبات 

بق الشار  اليلس ياي المتدين, والعكز  علكل وتكر ارتياحكه وا سكجامه المختليي تحاول ايقترام من  

 مع األفرار والقيم والمبادئ ا س ميي.

ولًن ابتعدت هن  المتاهر, من شعارات وت ريحات وغيرهكا, عكن  كوهر القااعكي وايلتكزام 

اآل كي اليرري والما جي للي اال الوطايي, واقت كار التعامكل مع كا علكل الشكرل الشخ كي والحعكور 

اللحتي, إي ل  ا تشرل مؤشراً واتحاً واعترافاً صريحاً بالكدور الربيكر والمتعكاظم الكني يلعبكه ا سك م 

في صياغي الشخ يي اليلس يايي المقاومي, ودفع ا للتعحيي واليداء والع كاء, وتحليت كا ب كيات ا بكاء 



 33 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

 والعزة والشماال الحميدة.

تكي األق كل, واشكتداد لوارهكا, وتعكاظم ل يب كا, عبكر ومع القيزات الاوعيي التكي شك دت ا ا تيا

تدافع اليتيات والاساء اليلسك يايات علكل الخ كوط األماميكي للموا  كي مكع الريكان ال ك يو ي مكن خك ل 

العمليككات ايستشكك اديي, بككدل العديككد مككن المترب ككين بحركككي المقاومككي ا سكك ميي "حمككاس" بشككن حملككي 

ا فكي إرسكال فتيكات و سكاء لتاييكن عمليكات استشك اديي, مت مكين إع ميي واسعي تد الحركي إثكر تأخرهك

إياها بحرمان المرلة من حق ا في المشاركي في العمل المقاوم, بل وبلغ ب م األمكر حكد ايدعكاء بت مكي  

دور المككرلة, وتيعككيل الر ككل علي ككا, وق ككر مجككايت دورهككا ول شكك ت ا علككل الرعايككي اي تماعيككي 

 األخ قيي. وال حيي والتاشًي التربويي

كا   تل  هي ال ورة الشااعي التي سكادت الرثيكر مكن العقكول واألف كام تحك  تكأثير الحمك ت 

ا ع ميي المغرتي التي است دف  تشويه مواقي ا وا سكاءة إلكل صكورت ا, ووتكع ا موتكع التاكاقق 

عبككارات مكع المكرلة وحقوق كا ومرا ت ككا فكي سكياق الاعككال الكوطاي اليلسك ياي, ومكا ي ككاحا كلك  مكن 

 –وتوصييات بالغي السكوء, مثكل التخلكف والر عيكي وغيرهكا مكن ايت امكات وايفتكراءات التكي تعشك  

في عقكول م لقي كا, وتسكي ر علكل  يوسك م المريعكي بتلك  األدواء الم لركي التكي يسكق و  ا علكل  -فقن

 اآلخرين ويستس لون رمي غيرهم ب ا.

اشككرة, مواقككف حككادة ولخككرب مواربككي, وقككد شككمل  هككن  الحمكك ت ات امككات مباشككرة وغيككر مب

 –لحيا ككاً  –وتحلككي ت سكك حيي وهامشككيي, تغككني ا لفرككار ومواقككف مسككبقي مشككوهي ومشككبوهي, وتسككعي ا 

بعككق الت ككريحات التككي ت ككدر عككن قيككادة حركككي حمككاس, ليتلقي ككا هككؤيء بعككد لن يسككاء ف م ككا, ويككتم 

بكر عا كا, لت قكي هكوب فكي  يكوس تحويرها عن سياق ا الني  اءت في إطار , وعن معاميا ا التي تع

 هؤيء, ولما ي يتماو  ا أل يس م بغيي تشويه المقاومي عموماً وحركي حماس علل و ه الخ وص.

ولم ت دل وتيرة ايت ام وايفتراء إي بت ور البرهان الساطع والدليل القاطع الني دحكق سكاار 

ت, مقتلعكاً إياهكا مكن  كنورها ال شكي, ومكا المزاعم وايت امات وايفتراءات, وللقل ب ا في سلي الم م 

هي بجنور حقيقيي, بل خيوط عاربوتيي م تراي, ي تقوم علل لساس, وي تستاد إلل ليي حقيقكي واقعكي لو 

 مش د ملموس.

, 2114فالعمليككي ايستشكك اديي التككي  يككنت ا المجاهككدة ريككم الرياشككي, األم ل يلككين, م لككع عككام 

يي, وبككث اللككين والرقككي فككي لقسككل القلككوم ولعتككل الايككوس البشككريي, كا كك  كافيككي ل ككز المشككاعر ا  سككا 
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وتحقيككق التككأثير ا يجككابي البككالغ الككني يرفككد المقاومككي بامككاكك رفيعككي المسككتوب, عتيمككي ال مككي, عاليككي 

الع ككاء, شككديدة ا يمككان, راسككخي العككزم, واثقككي الككايس, عميقككي الحككا للككدين والككوطن والقعككيي, وكا كك  

اس كافكي األلسكاي وإخمكاد سكاار األقك م التكي لوغلك  فكي مواقكف ولفركار ومبكادئ  خكر -ليعكاً  –كافيي 

 وسياسات وتو  ات حركي حماس,   شاً وطعااً وتجريحاً.

ومااع ذلاا  أباات بوااا األقاايم ال اااذة ذات المااداد المسااموم إال أن تجاادد اتهاماتهااا وتبوااث 

صوناى األور بالت رياد علاى حادوث  سبيلين متناقتاينو –في ذل  –حميتها الم بوهة من حدصدو لتتخا 

تةيير استراتيجي ب  ن نُرة حماس للمرأةو وما ص كله ذل  من اعتراف متا سر بادورها وم ااررتها 

للرحل في إطار الومال المقااومو فتاي  عان بقياة أناوا  الن ااطات والفواليااتو وص ادد اليااني الهجاوم 

يميةو رونااه مسااخا  لإلنسااانيةو وإهاادارا  علااى التطااور النااوعي الجدصااد الاااي تقاادمت بااه الحررااة اإلساا

 لحقوص وم اعر األمومة.

إثر العمليكي ايستشك اديي  2112كا   بدايي ا   ق مسلسل ايدعاءات وايت امات م لع عام 

التي  ينت ا الش يدة وفاء إدريس, فقد ثكارت فكي كلك  الحكين تسكاؤيت وات امكات مختليكي تتعلكق بموقكف 

يككات والاسككاء للعمليككات ايستشكك ادييت ومتككل سترسككل حمككاس فتككاة لو امككرلة حركككي حمككاس مككن تاييككن اليت

 لتايين عمليي استش اديي؟

في كل  الوق  سادت حالي من ا رباع  مكو  المكواطاين اليلسك يايين بسكبا طبيعكي المجتمكع 

يايي لكم اليلس ياي المحاف , إي لن قادة حركي حماس وقيادة العمل الاسااي في الحركي ا س ميي اليلسك 

يتأخروا عن توتي  موقف الحركي إتاء مشاركي المرلة فكي عمليكات المقاومكي خ وصكاً, ومشكاركت ا 

في العمل العام علل و ه العموم, ليععوا حدا لرافي األسًلي وايستيسارات بتأكيدهم علكل  كوات األمكر 

 من الااحيي الشرعيي الديايي.

الموتقال حالياا  فاي  –فاي التافة الةربياة فقد انبرو ال يو حسن صوساف قائاد حمااس الباارز 

للارد علاى رافاة التساا الت المياارةو مؤرادا  أن حررتاه تحاتكِ إلاى ماا صملياه عليهاا  –سجون االحتير 

دصنهاو وليس ما صمليه عليها الب رو في إشارة واضحة إلى ت صياد حمااس لم ااررة المارأة فاي أعماار 

 المقاومة وتنفياها للومليات االست هادصة.

على أحقية المرأة الفلساطينية فاي الجهااد ومقاوماة االحاتيرو يا ا شدد الشيي حسن يوسف ح

فقد ران الرسور صلى َ عليه وسلِ صجرو القرعة على نسائه اللواتي صرغبن في الخاروت مواه فاي 
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فاي غزواته وحميته الجهادصةو م يرا  إلى أن الرسور صلى َ عليه وسلِ أرد دوما  على حط المرأة 

 الخروت إلى الجهاد في سبيل َ.

وفي كات السياق لكدت األستاكة  ميلي الشا ي مسًولي العمكل الاسكااي فكي الحرككي ا سك ميي 

أن قتية االست هاد مقبولة على مستوو عاْرو والى درحة ربيارة حادا  فاي المجتماع الفلساطينيو فاي 

ال صفارص فاي  –أصاي  –ن الوادو أل الرحاارو سيف بين است هاد الفتيات والنساء واست هاد ال اباب و

توحيه رصاصاته إلى الرحاار أو النسااءو م ايرة إلاى أن المجتماع الفلساطيني ال صواارض فكارة تنفياا 

 .اإلسيمه وشرعته في األساس هي ومرحويت المرأة لومليات المقاومةو رونه مجتموا  مسلما و 

ا رحوناا إلاى ت صايل هااه القتاية نجاد إذوحول موقف الشر  من هن  القعيي قال  الشا ي:"

أن اإلسيم ال صحُر على المرأة أن تقدم نفسها شهيدة في سابيل َو ومدافواة عان أرضاها وشارفهاو 

 وهي التي اعتدي عليهاو فمن حقها الدفا  عن نفسها ب ي وسيلة رانت".

اسال فلساطين المحتلاة "ليس غرصبا  أن تقوم األسوات الفلسطينيات بومليات بطولية دوتابع  الشا ي:

و ألن الةرصااب أال تقااوم الماارأة الفلسااطينية بااال  والجهاااد فاارض عااينو فااي صسااتطيع أحااد أن 91عااام 

صمنوها من ذل  شرط توفر السبل واإلمكانيات وتجناب الفتناة"و م ايرة إلاى أن "الفتناة فاي الوملياات 

 االست هادصة غير واردة لكونها ذاهبة للموت".

المترب كون آ كناع هكو ت كريحات ماسكوبي للشكيي الشك يد المرشكد المل كم وكان لكثر مكا تلقيكه 

صؤراد فيهااا أن دور المارأة فاي هااه المرحلااة صجاب أن صكاون الحفااظ علااى   –رحمكه هللا –لحمكد ياسكين 

األسارةو وتربيااة الانشء التربيااة الجهادصاة الصااحيحةو م ايرا  إلااى أن تنفياا مياال هااه الومليااات داساال 

صمر في ظروف موقدة تتطلب مبيت المنفا ألصام وليالي قد تمتد ألسابيع قبال  91فلسطين المحتلة عام 

 تنفياه للومليةو األمر الاي ص كل صووبة بالنسبة للفتيات مما صستلزم وحود محرم إلى حانب الفتاة.

فقد اقتبس هؤالء رلمة "المحرم" ليبنوا عليها مواقفهِ حيار موارضة حمااس لومال المارأة 

ت صيدها لم ااررة المارأة  -في حينه -أن ال يو ال هيد صاسين وقيادة حررة حماس أردت المقاوم رغِ 

في أعمار المقاومةو رما أن ال يو ال هيد صاسين أصدر تصرصحات توضايحية أعارب فيهاا عان أسافه 

لما بدر من قيام بوا وسائل اإلعيم ب ساءة فهِ تصرصحاتهو مجددا  ت صيده لم اررة المرأة في الومال 

لمقاااومو وحااواز ذلاا  ماان الناحيااة ال اارعيةو وأن مااا قصااده ماان تصاارصحاته األولااى حيااار قتااية ا

"المحرم" ال صتولط بالناحية ال رعية قدر تولقه باألفتلية الوملياة والتنفياصاةو وأن تلا  التصارصحات 
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ء استهدفت طم نة ال ار  الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني المحافظ الاي تململات بواا شارائحه إزا

 .91تنفيا فتيات لومليات من هاا النو  مع ما صتطلبه ذل  من مبيت ألصام داسل فلسطين المحتلة عام 

أفط ال يو ال هيد أحمد صاسين وبواد نُاره قاد تجااوز ظاواهر األماورو  ومما صبدو ف ن سوة 

ينيين رغبة منه في عدم إعادة ال ائوات والمقوالت التي صااحبت مسايرة المناضالين والياوار الفلساط

في حقبتي السابوينات واليمانينااتو وماا رافقهاا مان استراقاات أسيقياةو وتجااوزات سالورية سطيارةو 

وتودصات قهرصة على حقوص المواطنين الفلسطينيينو فكانات تصارصحات ال ايو ال اهيد بمياباة البلساِ 

ز ذلا  شارعا و ال افي لنفوس الفلسطينيينو فهو صؤرد حط المرأة في المقاوماة بكافاة أشاكالهاو وحاوا

صتاع التاوابط وصرساِ الحادود الوملياة  -وفاي الوقات ذاتاه –دون أن صحط ألحد منوها من ذل و وهو 

واألسيقيااة التااي تكفاال ساايمة الحياااة الجهادصااة والكفاحيااة لل ااوب الفلسااطينيو وتناا و بهااا عاان أصااة 

هاا وشارفها وإبائهااو مخاطر أسيقية أو تجاوزات سلوريةو بما صحفظ للبيوت واألسر الفلساطينية هيبت

وص ااجوها علااى دعااِ المقاومااةو ورفاادها بطاقااات أبنائهااا وبناتهاااو ورحالهااا ونسااائهاو فااي متاامار 

 التتحية والفداء والوطاءو دون أي سوف أو تردد.

ومماااا هاااو واضااا و فااا ن ال ااايو ال اااهيد راااان باااالة االلتصااااص بنااابا ال اااار  والمجتماااع 

مالاه وأفكااره وم ااعره وأحاسيساه وهواحساه علاى حاد الفلسطينيو وااللتحاام بهموماه ومواناتاه وا

سااواءو فلااِ صكاان صتاا سر عاان تقاادصِ رأيو أو تبيااان قتاايةو أو توضااي  موقااف صمااس حاحااة ومصااال  

ال وب الفلسطينيو ليهدي لنا نموذت القيادة الرشيدة الحكيمة التي توارب االم وامار شوبهاو وليسات 

الواحياةو وتساوى فاي طلاب مصاالحها الااتياةو وال تادرك القيادة المنوزلاة التاي تتمتارس فاي أبراحهاا 

 لمصال  واحتياحات شوبها سبيي .

وقد كان يفتاً حرص حماس علل ترريس توابن محددة لتاتيم العمكل ايستشك ادي الاسكوي, 

ماعاً ألي خ أ لو ا ي ت, وسداً ألي شب ي قد تثار هاا لو هااع, فاختيار الحركي لل د  الني  يكنت فيكه 

ل استش اديات ا "ريم الرياشي" عمليت ا كان دقيقاً, فاألمر لم يرن يت لا المبي  وي لا كف يكوم, إك لول

, فع ً عن قربه من بي  ماينة العمليي التكي اتج ك  مباشكرة 67ل ه هد  داخل األراتي المحتلي عام 

 إلل مران تايين العمليي دون عااء.

ا عكمام الشك يدة ريكم إلكل صكيو  حمكاس  ورغم كلك  ثكارت مقكويت وتسكاؤيت حيكال كيييكي

و ااح ككا العسككرري كتااككا الشكك يد عككز الككدين القسككام, وماهيككي ا عككداد والتككدريا الككني تلقتككه؟ وكيييككي 
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حدوث كل  في ظل غيام علم لسرت ا؟ مما دفع المحللين ال  اياي للقكول لن تو  كا تيكاد ععكو  شكن 

 .في حركي حماس, ول ه كان يشارك ا التخ ين والتايين

مكا سككبق, مككن دقككي اختيكار هككد  العمليككي وسكك ولي الوصكول إليككه دون اتكك رار المبيكك , يؤيككد 

ت ريحات الشيي الش يد لحمكد ياسكين, ويبعكد القعكيي برمت كا عكن القيكل والقكال, رغكم التسكليم بكأن مكن 

 يككنها للشكك ادة ويككيمم و  ككه شكك ر اآلخككرة لصككيل ول قككل ولط ككر ماككا  ميعككاً, إي لن العككادات والتقاليككد

المجتمعيي المحافتي ي تالك  تسكتارف عكن قبكول ا عكمام اليتيكات والاسكاء للعمكل والتكدريا العسكرري 

 السري.

ورغِ الوملية االست هادصة البطولية التي نفاتها المجاهدة رصِ الرصاشيو وما أردته مان دور 

تقادات المتباارين مررزي للمرأة في البرناما االستراتيجي لحررة حماس إال أن الحررة لِ تسلِ من ان

على حرصة المرأةو ولِ تسلِ من مهاترات بوا من صصفون أنفسهِ بالمحللينو الاصن صودون أنفساهِ 

مب رصن لقيِ االستنارةو والرحمةو واألسيصو واإلنساانيةو وصوتبارون أنفساهِ أوصاياء علاى مساتقبل 

انية حموااءو بوااد إرسااالها لوموماة ولإلنساا باالعتاااارالقتاية الفلسااطينيةو حياث أنهااِ طاالبوا حماااس 

ليست اااااهادصة رصاااااِ الرصاشااااايو األم لطفلاااااينو إذ صقاااااور أحااااادهِ فاااااي حرصااااادة الحيااااااة اللندنياااااة ) 

تشككارع "حمككاس" بالككنات فككي  لنلككنل  يبككدو مككن ميارقككات الترا يككديا اليلسكك يايي  " م( 03/8/0229

ر للمكرلة باسكم دو ليدحق األمومي وخرق حرمت ا. فـ"حماس" طر  "تقليكدي", وقكف تاريخيكاً تكد 

فكإن تتباكل "حمكاس"  ,ْعن وتاشًيح"ف رت ا"  يس ا, والتي ي تعاي غير غريزة األمومي من إ جام و

 الع د الجديد يب ن معا ي  ديدة لدي ا. لنلول "ش يدة لم" ألطيال رتع, يعاي 

فقد عبث  "حماس" بـ"الي رة" التي رفعت كا داامكاً فكي و كه ككل تو كه  سكااي  حكو شكيئ آخكر 

, وت رف  في اآلن عياه بشعار, مجرد شعار, آٍت من سيًات "حداثويي", والكني وا  جامالبي   غير

ي يحيكككل باألمومكككي وبكككـ"وظااي ا البيولو يكككي". فااقعككك  "حمكككاس"  يسككك ا و اقعككك  الي كككرة, لسكككاس 

 تجا  المرلة. ا س ميي تريت ا 

بكرت  سكاءها: تريكدون  سكاء؟ المجتمعكات العربيكي بكأن ت إلكلثم اسكتجاب  تكمااً للاكداء الكدولي 

هككاكم  سككاؤ ات فقككدم  لوراق اعتمادهككا علككل طريقت ككا, التككي اختل كك  في ككا "الحداثككي" بككـ"التقليد" خل ككا 

غريبا, بدا الموت داخله هو الخين الرابن الوحيد لتااقعاته, وارت دْت في ا األم ثيابه السوداء, ثم اختيك  

 عن عيون لطيال ا التاا ي.
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التكي توقكف الحكروم  األساسكيي األشياءآلخر معاقل الحياة, تقف "حماس" تد فب نا اي ت اع 

. وتقكف تكد الكدين واألباكاءعاد حدود ا بادة الشاملي. إ  ا ي تقف تد ال بيعي فحسا, بل تكد العاالكي 

. ا سك مييالني تحتمي خليه رافعكي شكعار "الج كاد". وهكنا و كه مكن و كو  "حمكاس" كات الشخ كيي 

 ."لشد "تمايي" من ماافسي ا العلما يين ف ي تبدو هاا

وقااد حاااء الاارد علااى هااؤالء الكتاااب الوااابيين ماان حيااث لااِ صحتساابواو علااى صااد بوااا 

أصحاب األقيم الطاهرة الوفيفة التي ال تنت  إال سيرا و إذ قالت الدرتورة نصرة البستكيو فاي 

مو موحهاة سطابهاا  01/8/0229مقار لها ن رته صحيفة أسباار الخلايا البحرصنياةو بتاارصو 

إلاااى أصاااحاب األقااايم المسااامومة " رصاااِ أصهاااا البُلَهااااء أم فلساااطينية ميااال هناااادي حااارادات 

االست هادصة التي سبقتها بال هادةو وميل رل من صوطي حياته ومناا  ألرضاه وعرضاه وقرباناا  

هلل الاي صحيي وصميت. والمصيبة أن هؤالء المفتوحين ال صجدون ورقة تاوت تساتر عاورتهِ 

 ألنهِ صقوون في أرير من تناقاو صجولهِ عراصا من أي منطط.

أن هؤالء المتبارين على أطفار رصِو لِ نسموهِ صوماا  صبكاون علاى الرضايوة  التناقا األور  

إصمان حجو أور طفلة شهيدة في االنتفاضة ولِ تنفطار قلاوبهِ لجناازات ال اهداء مان الرحاار 

الة فااي إبااداء حزنااه علااى مااا صساامى بالماادنيين واألطفااار والنساااء راال صااومو لكاان بوتااهِ باا

 اإلسرائيليين الاصن صاهبون ضحية للومليات الفدائية في فلسطين.

أن هااؤالء الرافتااين الست ااهاد الماارأة الفلسااطينية هااِ أرياار الناااس الاااصن  التناااقا الياااني 

شااررت صتحدوون عن مساواة المرأة ودور المرأة وتمكاين المارأة وم ااررة المارأةو حتاى إذا 

الماارأة بجاادو صتراحوااون عاان رأصهااِو ربمااا ألنهااِ ال صرصاادونها إال شاارصكة فااي ليااالي األنااس أو 

م اررة في مملكة المساواة. أما رصِ والتي شاررت بالروح فهي اومة عند هؤالءو ألنها تمل  

 ما هو أومن من الروح لتوطيه!. -في رأصهِ  -

رناااه انفااا ماان اتهامااات وحهاات إلااى حررااة " مااا ذر ي) وهااي ت ااير هنااا إلاا  التناااقا اليالااث  

حماس" وال يو صاسين تحدصدا  (   لقد رتب البوا منتقدا  بحدة تصرصحات صدرت عن ال يو 

أحماد صاسااين زعاايِ حماااس الفلساطينيو ألنااه لااِ صكاان متحمساا  لم اااررة الماارأة فااي الومليااات 
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ة بالاادمو اعتاارض االست ااهادصةو لكاانهِ حينمااا أقاادمت اماارأة ماان حماااس لتسااجل أور م ااارر

هااؤالء علااى حماااس وقااالوا  "مااا أرياار الرحااار"و وراا ن رحااار حماااس ال صموتااون أصتاااَو وال 

صقاادمون أرواحهااِ رسيصااة صااونا  للكرامااة وتوجاايي  ليااوم التحرصاار اآلتااي ال رصااب فيااه. وراا ن 

 هؤالء بانتقادهِ لخطوة حماس رانوا مع است هادصات سراصا القدس ورتائب األقصى.

إذا رانت القتية قتية صُتِ وأصتام فهل أبناء ال هداء الرحار ليسوا أصتاما  أو  لرابع التناقا ا 

أقل صُتما و وهل أبنا رِ أنتِ ليسوا ب صتاام رغاِ أن ابااءهِ وأمهااتهِ أحيااء  لكنهاا حيااة الوجاز 

والهااوان. أطفااار األرض المحتلااة صحملااون فااي حقااائبهِ األرفااان وإلااى حنبهااا صحملااون أمانااة 

 مة حتى النفس األسير أما أطفالكِ فماذا صحملون سوو سيبتنا وسيبتكِ .المقاو

إذا ران هؤالء الم افقون علاى األصتاام حاادصن فاي م ااعرهِ فمااذا قادموا  التناقا الخامس  

لهِ  وهل فكر أحدهِ في ت سيس حموية لكفالة الطفل الفلسطيني اليتيِو أم أن المسا لة مجارد 

 ذرف دمو  رسيصة.

لقد قدم االست هادصون ر صتهِ لحل قتية الصرا  مع الوادو اإلسارائيليو  السادس التناقا  

ربما أصابوا أو أسط وا لكانهِ احتهادواو فماا هاي ر صاتكِ اآلن . إذا رناتِ ماع المقاوماة بكافاة 

الوسائل الستوادة األرضو فاالست هاد أهِ وأسطر هاه الوسائلو والتاي حولات قاادة الوصاابة 

ن قنبلة االست هاد سيح دمار شامل صمتلكه التوفاء فاي األرض المحتلاةو الصهيونية صوتبرو

وال صمكاان مراقبااة هاااا الساايح أو التفتاايش عنااه. هكاااا تحاادث حنااراالتهِ فمااا هااو حاادصيكِ  أال 

تخجلون . وإذا رنتِ مع ما صسمى بالمسيرة السلمية والتي بدأتها منُمة التحرصار الفلساطينية 

م بمبادرتااه 8411لجزائاارو وقبلهااا فولهااا السااادات فااي نااوفمبر فااي مااؤتمر ا 8418منااا عااام 

زصارة القدس وما أعقبها من اتفاقياتو فهل رأصتِ سيما  ليتحقط منا ربع قرن و وهل التزمات 

حكومة الكيان الونصري ب ي اتفاص سيم أو هدنة أو سطة طرصط أو تفاهمات أو لجان رباعية 

هااا السايم المزعاوم و وهال لاو انتهات الومليااات وويوياة  وهال عكارت رصاِ وأسواتهاا صافو 

االست هادصة وموها رل صنوف المقاومة وسلمت الفصائل رافة أسلحتها هل صتحقاط السايم و 

 وهل من مجيبو أم سوف تختفي اإلحابات سلف الجدار الفاصل الاي بناه شارون .
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خا  إال أصاحابها فلمااذا إذا ران الابوا صوتبار أن القتاية الفلساطينية ال ت التناقا السابع  

ت ااةلون بااالكِ بااامرأة تاارو نفسااها صاااحبة القتاايةو بوااد أن تحاادوت أدبياااتكِ عاان الم ااكلة 

الفلسااطينية ولوبااة التسااوصة وعمليااة الساايمو وصتحاادث الاابوا بحياااد بااارد عاان مااا صساامى 

بالجااانبين وصقصااد أو صساااوي بااين الفلسااطيني األعاازر صاااحب الحااط والصااهيوني الماادحا 

 لنووي وهو الموتدو على الحقوص.بالسيح ا

هل أنتِ أرير رحمة ب بناء رصاِ مان أمهاِ ومان أهلهاِ  اإلحاباة موروفاة وال  التناقا اليامن  

تحتات دليي و هل رأصاتِ زفاة ال اهداء باالورد والزغارصاد فاي األرض المحتلاةو فهال أناتِ بهااه 

أتسااءر أصتااَو إذا رانات الدرحة من رهافة الم اعر التي تزصاد علاى م ااعر أهال ال اهيد و و

الحقيقة اإلصمانية تقور  إنه ليس أرحِ من األم على وليدها إال َو فهل أردتاِ أن تنافساوا َ 

ِْ إِن صَقُولُوَن إاِل  ... "الرحمة و   (3".الكهف)َرِاب ا َربَُرْت َرلَِمة  تَْخُرُت ِمْن أَْفَواِهِه

حهااد الانفس إلاى حهااد الادمو فهال استاار أحادرِ إذا ران الجهااد أنواعاا  مان  التناقا التاسع 

أصساار الجهاااد بالكلمااةو أم تسااتخدمون الكلمااة لتيباايط عاازم المجاهاادصن بااالروح والجسااد و وإذا 

رنااتِ ال تؤمنااون بحااط الجهاااد ضااد الُلااِ والوسااف والقتاال والحصااار فباا ي حهاااد تؤمنااون . 

وشاايلي واألرحنتااين واإلرااوادور والةرصااب أن أقيمااا  ريياارة راناات ت اايد بالمقاااتلين فااي فيتنااام 

وتمجد الساموراي الياباانيو وتارو نيارودا وحيفاارا ولومومباا أنصااف الهاةو فلمااذا تتانون 

علااى بنااي حلاادتكِ الاااصن ضااربوا أرو  األميلااة فااي الفااداء ورسااروا غاارور اآللااة الوسااكرصة 

نهاا باي الصهيونية !. التناقا ال صجول موقف هؤالء صم ي على قادمينو فار صتهِ عرحااء أل

 منططو ودموعهِ هباء ألنها دمو  تماسي  تتحفز للتحية".

 واستتمت السيدة البستكي مقالهاو مخاطبة هؤالء الكتاب الوابيين 

"ال نرصدرِ أن تدعو للمقاومة أو تترحموا على ال هداءو نرصدرِ 

 فقط أن تصمتواو فصمتكِ ستر وزصنة".

 



 41 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الياني

 .المرأة الفلسطينية.

 شهيدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدسل /
لِ تود المرأة الفلسطينية تقنع ب دوار وانوصةو أو تتطلع بمهام ال تمس عمط  
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المواحهة مع االحتيرو فهي وإن رانت محتنا  للتربية الجهادصة واألسيقيةو ومستودعا  

لصناعة ال هداء األبطار والرحار الوُماءو ومنطلقا  للتن  ة االحتماعية السوصة التي 

تستهدف حفظ وصيانة المجتمعو وبناءه على أسس وطنية وأسيقية صحيحةو وعنصرا  

داعما  ومساعدا  إلسناد المقاومة وحماصة أبنائهاو إال أنها اورت بار رل ما لدصهاو وتفرصة ما 

في حوبتهاو وتفجير ما تختزنه طاقتها في مواحهة الودو المةتصب الاي ال صفرص بين رحل 

ز بين فتاة وشابو أو صراعي حرمة لسيدة ضويفةو أو امرأة مرصتة أو طفلة وامرأةو وال صمي

 صةيرة لِ ص تد عودها. 

فالجرائِ الصهيونية التي بلةت مبلةا  سطيرا و وارتقت مرتقا  صوبا  إبان انتفاضة 

األقصىو استبيحت سيلها المدن والقرو والمخيمات الفلسطينيةو وهدمت المنازرو وحرفت 

مرت المقدراتو وأرصقت الدماء مدرارا و لِ تد  ألي فلسطينيو ذررا  ران أم األراضيو ود

أنيىو مجاال  للصمتو أو فسحة للتقاعس عن نصرة الوطنو والتصدي ألذو وقمع وإرهاب 

 االحتير.

وعلى عكس التوقوات الصهيونية التي أملت هزصمة نفسية واندحارا  ميدانيا  صتجرعه 

لفلسطيني قد انخرط بكافة ف اته وشرائحه في إطار مقاومة الفلسطينيونو ف ن ال وب ا

االحتيرو وتصاعدت مقاومته حدة وقوةو ب كل طردي مع رل حرصمة حدصدةو أو تصويد 

 عسكري صهيوني حدصد.

وفي هاا السياص برزتو في مرحلة مبكرة من عمر انتفاضة األقصىو محاوالت حادة 

فيا عمليات عسكرصةو بدأت بمحاوالت تنفيا أقدمت عليها فتيات وسيدات فلسطينيات لتن

عمليات طون للجنود أو المستوطنين الصهاصنة على الحواحز أو قرب المستوطنات والمواقع 

الوسكرصةو أو نقل الوبوات الناسفة إلى داسل الومط الصهيونيو وسرعان ما تطورت ب كل 

ع الوسكرصة ضمن نوعي لتصل حد الم اررة في محاوالت اقتحام المستوطنات والمواق

وحدات "روماندوز" مختارةو مما صؤشر على تواظِ الدور الكفاحي للمرأة الفلسطينيةو 

ورغبتها في بسط حسور المواحهة مع االحتيرو واإلصةار في مقارعته والتصدي إلرهابه 

 بلةة التتحيات.

وفي طي  هاا الفصل حداور إحصائية ت مل مولومات وموطيات وأرقام ونتائا   

صيلية حيار ال هيدات الفلسطينيات اليتي ارتقين إلى الوي إبان انتفاضة األقصىو تف

واستوراض لنماذت رائدة لمجاهدات ومناضيت فلسطينياتو رفتن الار والوبودصةو وتمردن 

على واقع االحتيرو واندفون في مسار المواحهةو غير ابهات بالوواقب والتكاليفو صحملن ما 

مله من سكين أو قنبلة أو رشاشو في ميحِ بطولية سالدةو ووقائع عز  استطاعت أصدصهن ح

 وشرف وفخار على حبين األمة وتارصخها الحافل بالمجد وال مِ واإلباء.

 

 

 المبحث األور

 حداور وأرقام إحصائية
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صت لف هاا المبحث من عدد من الجداور اإلحصائية المبوبة التاي تتنااور عارض وتحليال رافاة 

والموطيااات المتااوفرة إزاء ال ااهيدات الفلسااطينيات اليتااي است ااهدن حتااى نهاصااة المولومااات 

 م من عمر انتفاضة األقصىو  وذل  على النحو التالي 0229شهر أبرصل / نيسان عام 

ل هيدات الفلساطينيات فاي رال مان التافة الةربياة  ل التوزصع الجةرافي( صوض  8حدور رقِ )

 -م01/4/0222) تااااارصو مااااننتفاضااااة األقصااااى اوقطااااا  غاااازة والقاااادس المحتلااااة سااااير 

 م(52/9/0229

 (8حدور رقِ ) 

 النسبة % الودد المنطقة الرقِ

 %42.3 88 قطا  غزة 1

 %56.7 118 التفة الةربية 2

 %1.0 2 القدس المحتلة 3

 %100 208 المجمو   
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التوزصع الجةرافي لل هيدات الفلسطينيات في فلسطين المحتلة

قطا  غزة التفة الةربية قدس المحتلة ال

 

 

 

ت الوطن )رف و سانيونسو الوسطىو ( صوض  نسبة ال هيدات في محافُا0حدور رقِ )

غزةو شمار غزة(و)القدسو بيت لحِو الخليلو رام َ والبيرةو حنينو طولكرمو قلقيليةو 
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 م(52/9/0229-م01/4/0222) تارصو من نابلس( سير انتفاضة األقصى

 (0حدور رقِ )

 النسبة % عدد ال هيدات اسِ المحافُة الرقِ

 %13.0 27 رف  1

 %7.2 15 نسسانيو 2

 %8.2 17 الوسطى 3

 %9.6 20 غزة 4

 %4.3 9 شمار غزة 5

 %1.0 2 القدس 6

 %6.3 13 بيت لحِ 7

 %7.2 15 الخليل 8

 %8.7 18 رام َ والبيرة 9

 %14.4 30 حنين 10

 %4.3 9 طولكرم 11

 %2.4 5 ةقلقيلي 12

 %13.5 28 نابلس 13

 %100 208 المجمو  
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  ال هيدات الفلسطينيات في مدن فلسطين

رف  سانيونس الوسطى غزة
شمار غزة القدس بيت لحِ الخليل
رام َ والبيرة حنين طولكرم قلقيليه
نابلس
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 تارصو             هيدات انتفاضة األقصى منلالف ات الومرصة المختلفة   ة( صوض  نسب5حدور رقِ )

 م( 52/9/0229-م01/4/0222)

 (5حدور رقِ ) 

 الرقِ
 الف ات الومرصة المختلفة

عدد 

 النسبة % ال هيدات

 %35.6 74 سنة 81من اليوم األور إلى  1

 %47.6 99 32سنة إلى  81من  2

 %16.8 35 سنة فما فوص 32من  3

 %100 208 المجمو   
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الف ات الومرصة المختلفة  ل هيدات إنتفاضة األقصى

من اليوم األور إلى 81 سنة من 81 سنة إلى 05

من 05 سنة فما فوص

 

 
 

 تارصو                                   ل هيدات انتفاضة األقصى من االست هاد( صوض  طبيوة 9حدور رقِ )
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 م( 52/9/0229 -م01/4/0222)

 (9حدور رقِ )

 النسبة % الودد االست هادطبيوة  الرقِ

 %35.1 73 إطيص رصا  1

 %2.9 6 االحتيرألةام من مخلفات  2

 %3.8 8 89قصف بطائرات إف  3

 %11.5 24 قصف بطائرات األبات ي 4

 %13.5 28 قصف بقاائف الدبابات 5

 %0.5 1 المستوطنيندهس متومد من سيارات  6

 %4.8 10 قصف وتفجير المنزر فوص سارنيه 7

 %2.4 5 عبوة ناسفةإنفجار  8

 %3.8 8 است هادصة 9

 %0.5 1 إعتداء بالترب المبرح 10

 %3.4 7 استناص بالةاز السام 11

 %5.3 11 هلع وسوف 12

 %12.5 26 حواحز وموابر )عدم الوصور للم افي( 13

 %100 208 المجمو   
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   طبيوة اإلصابة لل هيدات الفلسطينيات سير إنتفاضة األقصى

إطيص ا لرصا  ألةام من مخلفات اإلحتير
قصف بطائرات ار إف 16 قصف بطائرات األبات ي

قصف بقاائف الدبابات دهس متومد من سيارات المستوطنين
قصف وتفجير المنزر فوص سارنيه إنفجار عبوة ناسفة
إست هادصة إعتداء بالترب المبرح

استناص بالةاز السام  هلع وسوف
عدم الوصور للم افي( حواحز وموابر )
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 تارصو         األقصى من انتفاضةر سنوات ( صوض  نسبة ال هيدات الفلسطينيات سي3حدور رقِ )

 م(52/9/0229-م01/4/0222)

 (3حدور رقِ ) 

 النسبة % الودد االنتفاضةسنوات  الرقِ

 %20.2 42 السنة األولى 1

 %53.4 111 السنة اليانية 2

3 

السنة اليالية 

 %26.4 55  52/9/0229حتى

 %100 208 المجمو   
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تفاضة  فلسطينيات سير سنوات إن نسبة ال هيدات ال

األقصى

ى السنة األول يانية السنة ال يالية إلى 03/4/4002 السنة ال
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األقصى  انتفاضة( صوض  أمارن إصابة ال هيدات الفلسطينيات سير سنوات 9حدور رقِ )

 م(52/9/0229 -01/4/0222) تارصو من

 (9حدور رقِ ) 

 النسبة % الودد أمارن اإلست هاد الرقِ

 %54.3 113 منازر وأمارن سكن 1

 %7.2 15 مزار ( -محيت  -مرافط عامة)مدارس  2

 %7.7 16 في الطرقات 3

 %14.4 30 على الحواحز والموابر 4

 %12.5 26 في السيارات ووسائل النقل 5

 %0.5 1 بالقرب من مواقع عسكرصة 6

 %3.4 7 8491أراضي فلسطين المحتلة عام  7

 %100 208 المجمو   
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د د حادوة اإلست ها فلسطينيات عن دات ال      أمارن تواحد ال هي

منازر وأمارن سكن مرافط عامة)مدارس - محيت - مزار (
في الطرقات على الحواحز والموابر

في السيارات ووسائل النقل بالقرب من مواقع عسكرصة 
أراضي فلسطين المحتلة عام 1948
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لسطينيات حدور تفصيلي صوض  المولومات والموطيات األساسية لل هيدات الف

 م(52/9/0229 -م01/4/0222سير انتفاضة األقصى من تارصو )

 المهنة الومر االست هادتارصو  االسِ الرقِ
مكان 

 اإلقامة

مكان 

 االعتداء
 منطقة اإلصابة

 طفلة 8.3 8/82/0222 سارة عبد الوُيِ حسن  .8

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

است هدت إور إصابتها 

بالرصا  في رأسها بود 

إطيص النار على سيارة والدها 

 من قبل المستوطنين.

 ربة بيت 57 5/82/0222 سترة أحمد أبو سيمة  .0

حنين / 

محافُة 

 حنين

القدس / 

محافُة 

 القدس

استن اص الةاز أوناء اقتحام 

المنطقة وإطيص قنابل الةاز 

 على المنازر.

 طفلة 10 89/82/0222 االء عبد الوزصز  .5

قرصة 

الساوصة / 

 نابلس

قرصة 

الساوصة / 

 نابلس

أعاقت قوات االحتير وصولها 

ي الويت إلى المست فى لتلق

 من االم حادة في المودة.

 52 05/82/0222 يندو سود سروح  .9

عاملة 

وأم 

لتسوة 

 أطفار

طولكرم / 

محافُة 

 طولكرم

طولكرم / 

محافُة 

 طولكرم

مطاردة الجنود  إورقلبية  نوبة

 .لها على حاحز طولكرم

 5/88/0222 هند نتار أبو قوصدر  .3
05 

 صوما
 رضيوة

مدصنة 

 الخليل

مدصنة 

 الخليل

است هدت حراء استناقها 

بالةاز الاي أطلقته قوات 

االحتير على الحي الاي 

 تسكنه وهي داسل منزلها.

 ربة بيت 52 4/88/0222 عزصزة دنون حبران  .9

بيت ساحور 

/ محافُة 

 بيت لحِ

بيت 

ساحور / 

افُة مح

 بيت لحِ

نتيجة  أنحاء مختلفة من الجسِ

قصف مروحيات االحتير 

 لسيارة ال هيد حسين عبيات.

 ربة بيت 50 4/88/0222 رحمة رشيد شويبات  .1

بيت ساحور 

/ محافُة 

 بيت لحِ

بيت 

ساحور / 

محافُة 

 بيت لحِ

نتيجة  أنحاء مختلفة من الجسِ

قصف مروحيات االحتير 

 لسيارة ال هيد حسين عبيات.

 طفلة 3 05/88/0222 مرام عماد حسونة  .1

البالو  / 

محافُة رام 

َ 

رام َ / 

محافُة 

 رام َ

حراء استن اقها  است هدت

للةاز الاي أطلقه الجنود 

الصهاصنة على الحي الاي 

 تسكنه.
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 طالبة 19 3/8/0228 أرصا صابر الجبالي  .4

الخليل / 

فُة محا

 الخليل

الخليل / 

محافُة 

 الخليل

أصيبت بالرصا  الصهيوني 

في ظهرها أوناء تواحدها على 

 سط  منزلها.

 21 1/8/0228 فاطمة حير أبو حيش  .82

موظفة 

استقبار 

في 

 مست فى

بيت دحن / 

محافُة  

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

أصيبت بالرصا  في صدرها 

وهي تستقل سيارة أوناء 

 عودتها من عملها.

 28 09/8/0228 عائ ة عبد الكرصِ نصار  .88

ربة بيت 

وأم 

لخمسة 

 أطفار

 مدصنة

 رام َ

 مدصنة

 رام َ

أعاقت قوات االحتير وصولها 

قي الويت إلى المست فى لتل

 إور أزمة قلبية.

  66 01/8/0228 حسين سليمان ضراغمة  .80
قرصة اللبن / 

 نابلس

حوارة / 

 نابلس

لدو انتُارها على الحاحز 

الوسكري المقام على مدسل 

 حوارة قتاء نابلس.

 ربة بيت 65 3/0/0228 سترة رحاء اشتيوي  .85
رفر قدوم / 

 قلقيلية

رفر قدوم / 

 قلقيلية

قلبية حادة حار الحاحز نوبة 

دون وصولها إلى المست فى 

 في الوقت المناسب.

 مدصنة البيرة طفلة 2 82/0/0228 براء رامل أبو سمرة  .89
مدصنة 

 البيرة

إنفجار دماغي أصابها نتيجة 

الخوف والهلع الاي أصابها 

إور قصف منزلها من مةتصبة 

"بسجوت" القرصبة من مدصنة 

 البيرة.

  93 09/0/0228 ندو أسود حنني  .83
بيت فورص  

 / نابلس

بيت فورص  

 / نابلس

أصيب بجلطة وأعاقت قوات 

االحتير وصولها إلى 

 المست فى لتلقي الويت.

  42 5/5/0228 عاصدة داوود فتيحة  .89

البيرة / 

محافُة رام 

َ 

رام َ / 

محافُة 

 رام َ

 ُهرأصيبت بويار ناري في ال

إور إطيص قوات االحتير النار 

 المدصنة.على منازر 

  32 89/5/0228 أميرة نصر أبو سيف  .81
فقوعة/ 

 حنين

فقوعة / 

 حنين

مصابة بالسكر و أعاقت قوات 

االحتير وصولها إلى 

المست فى لتلقي الويت عبر 

 حاحز الجلمة.

 طالبة 11 09/5/0228 إسراء بررات سالِ أحمد  .81

قرصة 

الساوصة / 

 نابلس

قرصة 

الساوصة / 

 نابلس

ات رانت تواني من ت نج

وارتفا  في درحة الحرارةو تِ 

السيارة التي تستقلها  ت سير

على حاحز حوارة حيث وصلت 

المست فى الوطني وفارقت 

 .الحياة
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  70 01/5/0228 سيرصة قاسِ ف اف ة  .84

حبع / 

محافُة 

 حنين

حنين / 

محافُة 

 حنين

استن اص الةاز أوناء اقتحام 

المنطقة وإطيص قنابل الةاز 

 منازر المواطنين.على 

  45 04/5/0228 ال يو سليل سواد  .02

بيتونيا / 

محافُة رام 

َ 

رام َ / 

محافُة 

 رام َ

أصيبت بويار ناري في الرأس 

أطلقته قوات االحتير أوناء 

قيادتها لسيارتها في طرصط 

 الوودة إلى منزلها.

 رام َ رام َ طفلة 5 52/9/0228 ميك حمار بررات  .08

أنحاء مختلفة في الجسِ إور 

تفجير البناصة التي تقطن فيها 

 من قبل قوات االحتير.

  0.3 1/3/0228 إصمان محمد حجو  .00

دصر البل  / 

 محافُة

 الوسطى

سان صونس 

/ محافُة 

 سان صونس

إور  الُهرأصيبت ب ُية في 

إطيص قاائف الدبابات على 

 منازر المواطنين.

 تاحرة 37 4/9/0228 سليمة عمر غانِ الميلحة  .05

المةراقة / 

محافُة 

 الوسطى

المةراقة / 

محافُة 

 الوسطى

إور  أنحاء مختلفة من الجسِ

 قصف منزلها بقاصفة دبابة.

 ربة بيت 17 4/9/0228 حكمت عطا َ الميلحة  .09

المةراقة / 

محافُة 

 الوسطى

المةراقة / 

محافُة 

 سطىالو

إور  أنحاء مختلفة من الجسِ

 قصف منزلها بقاصفة دبابة.

 ربة بيت 65 82/9/0228 نصرة سالِ الميلحة  .03

المةراقة / 

محافُة 

 الوسطى

المةراقة / 

محافُة 

 الوسطى

إور  أنحاء مختلفة من الجسِ

 قصف منزلها بقاصفة دبابة.

  71 84/9/0228 فاطمة عليان أبو فروة  .09

قلقيلية / 

محافُة 

 قلقيلية

مستوطنة 

ألفيه "

/  "من ة

محافُة 

 قلقيلية

إور  أنحاء مختلفة من الجسِ

سيارة دهسها من قبل 

 مستوطنين ب كل متومد.

 مخيِ حباليا  99 52/9/0228 فاطمة حسن ال رافي  .01

موبر رف  

الحدودي/ر

 ف 

است هدت بود رحلة عااب 

على "موبر رف " أوناء 

من ة قادمة عودتها إلى غز

مصر بود تلقيها الويت ولِ 

تسم  لها سلطات االحتير 

 رتها على المبيتبالوبور وأحب

في الموبر في ظروف قاسية 

 .وغير صحية

  33 0/1/0228 ِ إبراهيِ التميميمرص  .01

النبي 

صال /رام 

َ 

حاحز النبي 

صال  /رام 

َ 

أعاقت قوات االحتير وصولها 

إلى المست فى لتلقي الويت 

 من ذبحة صدرصة أصابتها.
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 قلقيلية  54 5/1/0228 حميلة سالِ أبو شهاب  .04
 حاحز/

 قلقيلية

است هدت اور إطيص 

الرصا  عليها أوناء مطادرة 

قوات االحتير لها أوناء 

 توحهها إلى عملها.

 عاملة 38 88/1/0228 رسمية حودة صبي  حبارصن  .52

 الُاهرصة /

محافُة 

 الخليل

طرصط 

 -الُاهرصة

 ب ر السبع

أصيبت في الرأس إور إطيص 

الرصا  على السيارة التي 

 تستقلها.

 9 4/1/0228 صن عبد الكرصِ أبو اسنينةصابر  .58

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

الخليل / 

محافُة 

 الخليل

الخليل / 

محافُة 

 الخليل

أوناء  الرأسأصيبت في 

مواحهات في الخليل وهي في 

منزلها حيث أطلقت قوات 

االحتير الرصا  باتجاه 

 منازر المواطنين.

  92 4/1/0228 وضحة أبو ميي  .50

الخليل / 

محافُة 

 الخليل

الخليل / 

محافُة 

 الخليل

أصيبت بنوبة قلبية عند سما  

نب  است هاد حفيدتها صابرصن 

 أبو سنينة.

 رف  رف  طفلة 2 88/1/0228 أزهار سويد أبو شلوف  .55

أعاقت قوات االحتير وصولها 

إلى المست فى لتلقي الويت 

حيث رانت تواني من التهاب 

و إلى رئوي مما أد

 است هادها.

 7 84/1/0228 إصناس سمير أبو زصد  .59

في  ةطالب

المرحلة 

 االبتدائية

 رف  رف 

است هدت إور قصف منزر 

والدها بييث صوارصو واغتيار 

 والدها وأسيها.

 الخليل  64 05/1/0228 نهاد عبد الجبار حابر  .53

البلدة 

القدصمة 

 /الخليل

توفيت على الحاحز الوسكري 

في منطقة حابر  الصهيوني

دصمة بالخليل اور بالبلدة الق

 نوبة قلبية حادة.

  12 09/1/0228 سيرصة عبد الحليِ وزوز  .59

حي أبو 

سنينة/ 

 الخليل

حي أبو 

سنينة/ 

 الخليل

أصيبت بنوبة قلبية نتيجة 

القصف الصهيوني الكييف 

 للحي الاي تسكنه.

 طفلة 8 03/1/0228 شمس إبراهيِ عطا ب ارات  .51

قرصة حبع / 

شمار 

 القدس

قرصة حبع / 

شمار 

 القدس

حاحز الوسكري توفيت على ال

قرب حسر حبع بود  الصهيوني

من متابوة  منوها لفترة طوصلة

 .السفر لتلقي الويت

 نابلس  01 58/1/0228 عبير حمدان  .51

ط طرص

نابلس 

 طولكرم

است هدت بانفجار السيارة 

التي تقلها على طرصط نابلس 

طولكرم أوناء نقلها عبوة 

 ناسفة.
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 14 80/4/0228 الوارضة محمدبلقيس   .54

طالبة في 

المرحلة 

 اإلعدادصة

عرابة / 

محافُة 

 حنين

عرابة / 

محافُة 

 حنين

نتيجة  الرأسأصيبت في 

قصف طائرات األبات ي منزر 

 والدها بالصوارصو.

 

 أم 24 85/4/0228 رحاء صال  سليط فرصحات  .92

حنين / 

محافُة 

 حنين

حنين / 

محافُة 

 حنين

أصيبت في الصدر حراء 

نزلها سقوط قاصفة دبابة على م

 في حي الصومة.

  12 89/4/0228 سودصة البكري  .98
أم ال راصط/ 

 رام َ
 رام َ

أصيبت ب زمة عصبية نتيجة 

الهجوم الصهيوني حيث 

أعاقت قوات االحتير وصولها 

 للم فى.

  03 09/4/0228 أمية حمدان عمران  .90
بلدة عزون 

 / قلقيلية

بلدة عزون 

 / قلقيلية

وصولها أعاقت قوات االحتير 

إلى المست فى حيث أصيبت 

بنزصف حاد مما أدو إلى 

 است هادها.

 82 81/82/0228 رصهام نبيل أبو الورد  .95

في طالب 

المرحلة 

 االبتدائية

حنين / 

محافُة 

 حنين

حنين / 

محافُة 

 حنين

است هدت حراء تورض 

المدرسة اإلبراهيمية لقاائف 

االحتير سير عدوانها على 

 حنين.

 أم 38 84/82/0228 مرصِ سليمان صبي   .99

الختر / 

محافُة 

 بيت لحِ

بيت لحِ / 

محافُة 

 بيت لحِ

است هدت برصا  االحتير 

الاي أصابها في البطن سير 

 احتياح مدصنة بيت لحِ.

 أم 52 84/82/0228 رحاب نوفل  .93
حوسان / 

 بيت لحِ

حوسان / 

 بيت لحِ

أعاقت قوات االحتير وصولها 

ي في حالة إلي المست فى وه

والدة مما أدو إلى 

 است هادها.

  39 02/82/0228 عائ ة محمود عودة  .99

القدس / 

محافُة 

 القدس

مخيِ عاصدة 

/ محافُة 

 بيت لحِ

است هدت اور إصابتها في 

الرأس وأنحاء مختلفة من 

سير قصف المنزر  الجسِ

المقيمة فيه بالرشاشات 

 اليقيلة.

  24 02/82/0228 رانية نصري ساروفة  .91

بيت حاال / 

محافُة 

 بيت لحِ

بيت حاال / 

محافُة 

 بيت لحِ

است هدت اور إصابتها في 

أوناء تواحدها في محل الرأس 

تجاري بالقرب من منزلها 

سير قصف المكان 

 بالرشاشات اليقيلة.
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 20 08/82/0228 غادة محمود عيسة  .91

ة مزارع

 في قطف

 الزصتون

صانور / 

محافُة 

 حنين

صانور / 

محافُة 

 حنين

 الرأسرصا  حي أصاب 

قع عسكري أطلط عليها من مو

على حبل ناصور أوناء قطفها 

 الزصتون مع أسرتها.

 34 85/88/0228 )ناصيف(وفاء محمد عودة  .94

 ربة بيت

وأم 

لخمسة 

 أطفار

أرتاح / 

ُة محاف

 طولكرم

طولكرم / 

محافُة 

 طولكرم

است هدت اور إصابتها في 

حراء إطيص قوات  الصدر

االحتير الرصا  على 

 منزلها.

  44 85/80/0228 حياة أسود الهييِ  .32

غزة / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

محافُة 

 غزة

است هدت اور صدمة عصبية 

أصابتها بود قصف طائرات 

 الودو لودة مواقع في غزة.

 طفلة 2.5 01/80/0228 داليا سفيان سليل غندور  .38
مدصنة 

 نابلس

مدصنة 

 نابلس

است هدت نتيجة إصابتها 

عها بالهلع والخوف نتيجة سما

لصوت االنفجارات إور اغتيار 

 أحد الفلسطينيين أمام منزلها.

  25 04/80/0228 نجود غنيِ  .30
الختر / 

 بيت لحِ

الختر / 

 بيت لحِ

است هدت اور االعتداء عليها 

 بالترب أوناء اعتقار أسيها.

 01 01/8/0220 وفاء علي إدرصس  .35

متطوعة 

في 

الهير 

 األحمر

مخيِ 

األموري / 

 رام َ

 است هادصة سالقد

  70 1/0/0220 ساتمة محمد عليان  .39
رفر حمار/ 

 طولكرم

رفر حمار/ 

 طولكرم

أعاقت قوات االحتير وصولها 

إلى المست فى حيث أصيبت 

 بنوبة قلبية.

33.  
نويمة عبد الرحمن ال يو 

 سليل
 غزة غزة  90 4/0/0220

أصيبت بصدمة عصبية حراء 

ر إطيص قوات االحتير النا

ب كل رييف أوناء تواحدها في 

 منزلها.

 نابلس نابلس  09 88/0/0220 إصمان عمر الدحاني  .39

أصيبت بسكتة قلبية بود اقتحام 

الجيش   الصهيوني لمنزلهِ 

 وإطيص النار ب كل رييف.

  36 81/0/0220 مرصِ عواد البحابصة  .31

قيزان 

النجار / 

محافُة 

 سان صونس

قيزان 

النجار / 

محافُة 

 سان صونس

است هدت أور قصف قوات 

االحتير منزلها بقاائف 

 الدبابات.

 82 81/0/0220 منى سامي عطاصا البحابصة  .31

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

قيزان 

النجار / 

محافُة 

 سان صونس

قيزان 

النجار / 

محافُة 

 سان صونس

است هدت أور قصف قوات 

االحتير منزلها بقاائف 

 الدبابات.



 57 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

 مولمة 25 84/0/0220 ليلى رمار القطاوي  .34

مخيِ بيطة 

/ محافُة 

 نابلس

مخيِ بيطة 

/ محافُة 

 نابلس

است هدت أور إصابتها في 

من قبل قوات االحتير  الصدر

أوناء تواحدها على سط  

 منزلها.

 15 03/0/0220 نورا حمار محمد شلهوب  .92

طالبة في 

المرحلة 

 اإلعدادصة

طولكرم / 

محافُة 

 طولكرم

طولكرم / 

محافُة 

 طولكرم

« الطيبة»قتت على حاحز 

الجنود  أحدعندما حاولت طون 

على الحاحز ف رداها  صهاصنةال

 أصابتشهيدة برصاصات 

 صدرها البريء.

 00 01/0/0220 محمد أبو عي ةدارصن   .98

طالبة في 

حاموة 

 النجاح

بلدة وزن/ 

قتاء 

 نابلس

حاحز قرب 

 القدس
 است هادصة

  1 01/0/0220 حميلة عبد الحافظ  الصفدي  .90

قرصة 

عورصف/ 

 الخليل

قرصة 

عورصف/ 

 الخليل

أعاقت قوات االحتير وصولها 

إلى المست فى على حاحز 

 حوارة.

  3 01/0/0220 دو غسان الصفديه  .95

قرصة 

عورصف/الخ

 ليل

قرصة 

عورصف/ال

 سليل

أعاقت قوات االحتير وصولها 

إلي المست فى على حاحز 

 حوارة.

 9 8/5/0220 أبو سرصة عبد الةنيمارصا   .99

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

مخيِ حنين 

/ محافُة 

 حنين

حنين / 

محافُة 

 حنين

است هدت اور إصابتها بويار 

ناري وقيل من طائرة 

 األبات ي.

 9 0/5/0220 إصناس إبراهيِ عيسى صيح  .93

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

مخيِ حباليا 

/ محافُة 

 ال مار

مخيِ 

 حباليا /

محافُة 

 ال مار

است هدت نتيجة قصف 

مروحي لمكتب تابع لحررة 

 حماس في مخيِ حباليا.

99.  
اء عز الدصن إبراهيِ شيم

 المصري
9/5/0220 7 

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

رام َ / 

محافُة رام 

َ 

رام َ / 

محافُة 

 رام َ

است هدت نتيجة قصف سيارة 

 حسين أبو روص  بقاصفة دبابة.

 أم 38 9/5/0220 ب رو النمر أبو روص   .91

األموري / م.

محافُة رام 

َ 

رام َ / 

محافُة 

 رام َ

است هدت نتيجة قصف 

السيارة التي تقودها بقاصفة 

دبابة وهي زوحة  حسين أبو 

 روص  .

 17 9/5/0220 عزصزة حسين أبو روص   .91

طالبة في 

المرحلة 

 اليانوصة

ميخِ 

األموري / 

محافُة رام 

َ 

رام َ / 

محافُة 

 رام َ

است هدت نتيجة قصف سيارة   

والدها حسين أبو روص  بقاصفة 

 ة.دباب

  33 9/5/0220 سميرة محمد زبيدة  .94

مخيِ حنين 

/ محافُة 

 حنين

حنين / 

محافُة 

 حنين

است هدت نتيجة قصف 

طائرات االبات ي المنازر سير 

 اقتحام المخيِ.
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 مخيِ حنين مخيِ حنين  81 9/5/0220 أسماء الرزي  .12

است هدت نتيجة قصف 

طائرات االبات ي المنازر سير 

 اقتحام المخيِ.

  47 9/5/0220 مفيدة محمد ستير أبو دقة  .18

بلدة عبسان 

الكبيرة / 

محافُة 

 صونس سان

عبسان 

الكبيرة / 

محافُة 

 سان صونس

أطلقت قوات االحتير النار 

عليها ب كل متومد داسل 

منزلها  وتررتها تنزف حتى 

 است هدت.

  35 1/5/0220 هدي إسماعيل الخواحا  .10

مخيِ عاصدة 

/ محافُة 

 بيت لحِ

بيت لحِ / 

محافُة 

 بيت لحِ

أطلقت قوات االحتير النار 

عليها بدم بارد أمام زوحها في 

 منزلها.

  12 1/5/0220 هيجر فرت  .15

مخيِ نور 

شمس/طول

 ررم

مخيِ نور 

شمس/طو

 لكرم

أوناء عملية توغل في مخيِ 

طولكرم أطلقت قوات االحتير 

يها أوناء  سيرها في النار عل

ال ار   ومنوت سيارات 

 اإلسواف من إسوافها.

 15 4/5/0220 نداء سليمان الوزة  .19

طالبة في 

المرحلة 

 اإلعدادصة

مخيِ الوزة 

/ محافُة 

 بيت لحِ

بيت لحِ / 

محافُة 

 بيت لحِ

أصيبت بودة شُاصا في 

ساصرتها أمام منزلها في 

 عملية قصف للمخيِ.

 08 4/5/0220 رنا الجيوسي  .13
أم وربة 

 بيت

بلدة رور / 

 طولكرم

بلدة رور / 

 طولكرم

أعاقت قوات االحتير وصولها 

إلى المست فى وهي تنزف بود 

وضوها لمولودها مما أسفر 

 عن است هادها ووليدها.

19.  
روان عبد القادر إسماعيل 

 الجبرصني
80/5/0220 16 

طالبة في 

المرحلة 

 اليانوصة

الخليل / 

محافُة 

 الخليل

الخليل / 

محافُة 

 الخليل

أصيبت ب ُاصا في الرقبة 

ات والصدر سير قصف قو

االحتير لمنطقة  رأس 

 الجورة.

 مخيِ البرصا  95 83/5/0220 زصنب سليمان الوواودة  .11
مخيِ 

 البرصا

انفجار لةِ أرضي من مخلفات 

االحتير بوربة رارو رانت 

 تستقلها األم وأوالدها.

 مخيِ البرصا  81 83/5/0220 تهاني الوواودة  .11
مخيِ 

 البرصا

انفجار لةِ أرضي من مخلفات 

االحتير بوربة رارو رانت 

 تستقلها.

 مخيِ البرصا  89 83/5/0220 دةأماني الوواو  .14
مخيِ 

 البرصا

انفجار لةِ أرضي من مخلفات 

االحتير بوربة رارو رانت 

 تستقلها.

 12 81/5/0220 شيماء سويد عبد الرحيِ حمد  .12

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

مخيِ رف  / 

محافُة 

 رف 

مخيِ رف  

/ محافُة 

 رف 

مت ورة بجراح أصيبت بها 

سير توغل قوات االحتير 

 لمخيِ رف  قبل صومين.
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 طفلة 5 00/5/0220 رصهام حسام مصطفى أبو طه  .18

رف  / 

محافُة 

 رف 

رف  / 

محافُة 

 رف 

مت ورة ب صابتها بويار ناري 

في الرأس سير توغل قوات 

وهي االحتير لمخيِ رف  

 تلوب وتلهو أمام منزلها.

 81 04/5/0220 اصات محمد األسرس  .10

طالبة 

وانوصة 

 عامة

مخيِ 

الدهي ة/ 

 بيت لحِ

 است هادصة القدس

  24 04/5/0220 سرصدة فرحان أبو غربية  .15

عين 

مصباح / 

محافُة رام 

َ 

رام َ / 

محافُة 

 رام َ

مت ورة ب صابتها في الرأس 

سير توغل قوات االحتير 

 صباح.لمنطقة عين الم

 عيار ناري في الرأس. غزة غزة طفلة 7 52/5/0220 نهى زصاد رتيع  .19

  45 0/9/0220 وداد حامد نمر صفران  .13

مخيِ قدورة 

/ محافُة 

 رام َ

رام َ / 

محافُة 

 رام َ

است هدت إور اصابتها في 

أمام مست فى رام َ  الصدر

الحكومي أوناء توحهها إليه 

 ا.الزالة الجبس عن قدمه

  56 5/9/0220 صدصقة أحمد عكاشة  .19

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

است هدت أور إصابتها ب ُاصا 

قاصفة دبابة أطلقت على 

 منزلها.

  37 5/9/0220 زها فاصز فرصتو  .11

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

است هدت إور قصف منزلها 

لدبابات وانهيار بقاائف ا

المنزر المكون من ويث 

 طوابط على سارنيه.

  49 5/9/0220 رشا  فاصز فرصتو  .11

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

است هدت إور قصف منزلها 

بقاائف الدبابات وانهيار 

المنزر المكون من ويث 

 طوابط على سارنيه.

14.  
وحة )زنبيلة عبد الر وف غانِ

 سمير ال وبي(
5/9/0220 40 

حامل في 

شهرها 

 السابع

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

قصف منزر واشت هاد عائلة 

سمير ال وبي من ضمنهِ 

زوحته نبيله وأطفالها الييوة 

وشقيقتيه ووالده وشقيقه 

وهدم المنزر فوص ر وس 

 سارنيه.

  55 5/9/0220 فاطمة عمر أحمد ال وبي  .42

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

قصف منزر واشت هاد عائلة 

سمير ال وبي من ضمنهِ 

زوحته نبيله وأطفالها الييوة 

وشقيقتيه فاطمة وعبير 

ووالده وشقيقه وهدم المنزر 

 فوص ر وس سارنيه.
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  37 5/9/0220 عبير عمر أحمد ال وبي  .48

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

ئلة قصف منزر واشت هاد عا

سمير ال وبي من ضمنهِ 

زوحته نبيلة وأطفالها الييوة 

وشقيقتيه فاطمة وعبير 

ووالده وشقيقه وهدم المنزر 

 فوص ر وس سارنيه.

 27 5/9/0220 حمار فدوو فتحي عبد َ  .40
ممرضة 

 متطوعة

نور شمس 

 / طولكرم

نور شمس/ 

 طولكرم

أطلط الرصا  عليها بود 

عودتها إلى منزر أستها بود 

 جرحى.إسواف أحد ال

  60 9/9/0220 سمية حسين عابدة  .45

بيت لحِ / 

محافُة 

 بيت لحِ

بيت لحِ / 

محافُة 

 بيت لحِ

است هدت إور إصابتها في 

نتيجة  أنحاء مختلفة من الجسِ

 قاصفة دبابة ألقيت على منزلها.

 13 3/9/0220 دصما قاسِ صوافطة  .49

طالبة في 

المرحلة 

 اإلعدادصة

طوباس / 

محافُة 

 حنين

طوباس / 

محافُة 

 حنين

ت في الصدر بود قصف أصيب

 لمنزلها بالرشاشات اليقيلة.

 10 9/9/0220 سلوو سالد دهليز  .43

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

رف  / 

محافُة 

 رف 

رف  / 

محافُة 

 رف 

بود القصف  الرأسأصيبت في 

 الو وائي لحي لتل السلطان.

 6 9/9/0220 سمية ناح  عبد الهادي حسان  .49

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

رف  / 

محافُة 

 رف 

رف  / 

محافُة 

 رف 

أصيبت في الرأس وهي برفقة 

عمها في سيارته وهو متوحه 

إلي إحدو المدارس لتسجيله 

 لدسور المدرسة.

  42 9/9/0220 علي الدسوقي (الهامعفاف )  .41

مخيِ حنين 

/ محافُة 

 حنين

مخيِ حنين 

/ محافُة 

 حنين

است هدت إور انفجار عبوة 

اب منزلها من وضوت على ب

 قبل قوات االحتير.

 ربة بيت 28 3/9/0220 علي دسوقيعفاف   .41

مخيِ حنين 

/ محافُة 

 حنين

مخيِ حنين 

/ محافُة 

 حنين

است هدت إور انفجار عبوة 

ناسفة زرعها حنود االحتير 

 أمام منزلهِ.

 نابلس نابلس  26 1/9/0220 سونا محفوظ محمد صبرة  .44

أصيبت بجروح بينما رانت 

تُةلط باب منـزلها. واستدعت 

الوائلة سيارة إسوافو لكنها لِ 

وأسيرا   وتستطع الوصور إليهِ

وصلت سيارة إسواف بود 

لتها احصومينو عقب تدهور 

ب كل سطير. ومنا  الصحية

ذل  الحين أحرصت لها سمس 

 وِ است هدت. عمليات حراحية
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822.  

حميلة عبد الةفور صادص 

)زوحة محمد نافع  حردان

 حردان(

82/9/0220 34  

حنين / 

محافُة 

 حنين

حنين / 

محافُة 

 حنين

أعدمت بالرصا  بود أن القي 

القبا عليها بود عودتها 

وزوحها وزوحته اليانية  من 

مزرعتهما من قبل قوات 

 ساصة صهيونية.

828.  
)زوحة محمد نافع أمل حردان

 حردان(
82/9/0220 33 

أم وحامل 

في 

ال هر 

 السابع

حنين / 

محافُة 

 حنين

حنين / 

محافُة 

 حنين

ا  بود أن القي أعدمت بالرص

القبا عليها بود عودتها 

وزوحها وزوحته اليانية  من 

مزرعتهما من قبل قوات 

 ساصة صهيونية.

  28 82/9/0220 منار سامي إبراهيِ  .820

رام َ / 

محافُة رام 

َ 

رام َ / 

محافُة 

 رام َ

است هدت إور إصابتها 

برصاصة في الصدر أطلقها 

صهيوني أوناء تواحدها  قنا 

 في شرفة المنزر.

 38 88/9/0220 بسمة موسى قيسية  .825
أم الربوة 

 أطفار

الخليل / 

ة محافُ

 الخليل

الخليل / 

محافُة 

 الخليل

است هدت إور إطيص 

الرصا  عليها من قبل قنا  

صهيوني  وهي تسير في 

ال ار . وتررت تنزف حتى 

 الموت.

 طولكرم طولكرم   80/9/0220 إصناس حسني ملحِ  .829
است هدت إور إطيص نار 

 ب كل ع وائي على المنازر.

  70 80/9/0220 ة أبو سوديزهر  .823

بيت 

ساحور/بيت 

 لحِ

بيت 

ساحور/بي

 ت لحِ

أصيبت بنوبة قلبية نتيجة 

توغل الجيش الصهيوني في 

 المنطقة.

 02 85/9/0220 عندليب سليل طقاطقة  .829

عاملة في 

مصنع 

 نسيا

بيت فجار/ 

 الخليل

سوص 

"محنى 

صهودا" 

 القدس

 است هادصة

 محاميه 24 83/9/0220 لكرحةرنا سودي ا  .821

بيت حاال / 

محافُة 

 بيت لحِ

بلدة 

/ الدوحة 

محافُة 

 بيت لحِ

أصيبت في الرأس أوناء 

وقوفها على باب شقتها داسل 

 منزلها.

 حنين حنين  32 89/9/0220 لينا عبد اللطيف  .821

عير على حيمانها تحت أنقاض 

منزلها في مخيِ حنين أوناء 

 اقتحام المخيِ.

 ربة بيت 48 81/9/0220 احيمرصِ عيسى وش  .824

مخيِ حنين 

/ محافُة 

 حنين

مخيِ حنين 

/ محافُة 

 حنين

أنحاء مختلفة من أصيبت في 

أوناء قصف المخيِ  الجسِ

 بالقاائف.



 62 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

 مخيِ حنين مخيِ حنين  93 81/9/0220 صسرو أبو سرت  .882

أصيبت بودة شُاصا قاصفة 

مدفوية بود إطيقها على 

 منزلها.

 طفلة 0 84/9/0220 تبارك حبر  .888
دصر الحطب 

 / نابلس

دصر الحطب 

 / نابلس

قصف البلدة بالرشاشات 

والمدفوية أوناء االحتياح 

واست هدت أوناء نقلها على 

 الحواحز.

 رضيوة أصام 4 02/9/0220 دصنة ناصر اشتية  .880
قرصة سالِ 

 نابلس
 نابلس

اقت قوات االحتير وصولها أع

 إلى المست فى لتلقي الويت .

 مخيِ حباليا طالبة 17 09/9/0220 بو سوصةإصمان محمد أ  .885

تل 

السلطان/  

 رف 

أصيبت بنيران قوات االحتير 

التي أطلقت على منازر 

المواطنين في تل السلطان في 

 رف .

 ربة بيت 55 01/9/0220 سودة عبد اللطيف محمد نجِ  .889

مخيِ حنين 

/ محافُة 

 حنين

مخيِ حنين 

/ محافُة 

 حنين

أصيبت بود إطيص النار الكييف 

 على منازر المواطنين.

 طفلة 2 52/9/0220 هدو محمد مسود شلوف  .883

رف  / 

حافُة م

 رف 

رف  / 

محافُة 

 رف 

اور قصف  الرأسأصيبت في 

الدبابات الصهيونية الو وائي 

 لمنازر المواطنين في رف .

 ربة بيت 48 0/3/0220 صبحة أنور غانِ  .889

رف  / 

محافُة 

 رف 

ال رصط 

الحدودي / 

محافُة 

 رف 

أصيبت في الصدر أور قصف 

الدبابات الصهيونية الو وائي 

 لمنازر المواطنين في رف .

 ربة بيت 30 3/3/0220 فاطمة إبراهيِ تررمان زرارنة  .881

قباطية / 

محافُة 

 حنين

قباطية / 

محافُة 

 حنين

إور إطيص  الُهرأصيبت في 

النار عليها  واست هادها  

وطفليها باسل وعبير أوناء 

 توحدهما في مزرعتهما.

ةطفل 3 3/3/0220 عبير محمد صوسف زرارنة  .881  

قباطية / 

محافُة 

 حنين

قباطية / 

محافُة 

 حنين

است هدت ووالدتها وأساها  

إور إطيص النار عليهِ أوناء 

 تواحدهِ في مزرعتهِ.

 وليدة صوم 3/3/0220 ة المواطنة رحمة مرعيوليد  .884
قرصة 

 عانين/حنين

قرصة 

عانين/حني

 ن

منع حنود االحتير على حاحز 

عانين المواطنة رحمة مرعي 

من التوحه إلى المست فى 

وهي في حالة والدةو فوضوت 

في السيارة التي تستقلها على 

الحاحز مما أدو إلى است هاد 

 وليدتها.
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 ربة بيت 36 89/3/0220 فاصزة عبد الجواد  أبو لبدة  .802

رف  / 

محافُة 

 رف 

مخيِ رف  

/ محافُة 

 رف 

أنحاء مختلفة من أصيبت في 

حراء قاصفة دبابة  الجسِ

 صهيونية أطلقت على منزلها.

  47 81/3/0220 سمية زصدان  .808
قرصة صمة / 

 الميلث
 طولكرم

أصيبت ب طيص الرصا  من 

قوات االحتير عندما رانت 

ألستها  برفقة والدتها في زصارة

في طولكرم أوناء تواحدها في 

 سيارة .

 19 84/3/0220 هبة عازم ضراغمة  .800

طالبة 

حاموة 

 القدس

مدصنة 

طوباس/ 

 حنين

مجمع 

همكيِ 

التجاري/ 

مدصنة 

 الوفولة

 است هادصة

  21 00/3/0220 عائ ة علي حسن  .805
قرصة قبيا / 

 رام َ

قرصة قبيا / 

 رام َ

أعاقت قوات االحتير وصولها 

ل إلى المست فى إلحراء غسي

 رلى.

 12 03/3/0220 و سويدأنوار عليان أب  .809

طالبة في 

المرحلة 

 اإلعدادصة

ححر الدص  

/ محافُة 

 الوسطى

ال رصط 

الحدودي / 

محافُة 

 الوسطى

أنحاء مختلفة من أصيبت في 

ب ُاصا قاصفة مدفوية  الجسِ

 أصابت مزرعتهِ.

 مزارعة 40 03/3/0220 سويدراملة صال  سلمان أبو   .803

ححر الدص  

/ محافُة 

 الوسطى

ال رصط 

الحدودي / 

محافُة 

 الوسطى

أنحاء مختلفة من أصيبت في 

ب ُاصا قاصفة مدفوية  الجسِ

 أصابت مزرعتهِ.

 رف   65 04/3/0220 غالية أحمد شل   .809

حاحز أبو 

ر هولي/ دص

 البل 

أعاقت قوات االحتير وصولها 

إلى المست فى عند حاحز أبو 

 هولي.

  18 82/9/0220 إصمان صوسف أبو شرا  .801
مخيِ 

 حباليا/ غزة

مخيِ 

حباليا/ 

 غزة

أنحاء مختلفة من الجسِ إور 

انفجار غاما  في المنزر 

 الاي تقيِ فيه.

 مخيِ حنين مخيِ حنين  70 84/9/0220 بهجة ذصب السودي  .801

أصيبت بحالة من الاعر عند 

مداهمة قوات االحتير 

 لمنزلها.

 26 02/9/0220 سحر محمود  الهندي  .804

 ربة بيت

حامل في 

ال هر 

 السابع

قلقيلية / 

محافُة 

 قلقيلية

مدصنة 

 قلقيلية

برصا   الصدرأصيبت في 

الجيش الصهيوني أوناء 

 تواحده في منزلها.
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 6 08/9/0220 سجود أحمد ترري فحماوي  .852

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

حنين / 

محافُة 

 حنين

حنين / 

محافُة 

 حنين

الصدر والارا  أصيبت في 

األصسر حراء إطيص قوات 

د سوص االحتير النار على روا

 حنين.

 دصر البل  دصر البل .  31 04/9/0220 امنة مصل  اللوح  .858

أطلقت قوات االحتير النار 

على منزلها مما أدو إلى 

 است هادها وإصابة زوحها.

 رف  رف   29 0/1/0220 عطاف سالِ أبو عمرة  .850

بت بها قبل مت ورة بجراح أصي

 عدة أصام حراء انفجار حسِ

 م بوه في منزلها.

 

  2 9/1/0220 أنوار محمد رامل الهندي  .855

سان صونس/ 

محافُة 

 سان صونس

ال يو 

عجلين / 

محافُة 

 غزة

أصيبت في الرقبة  حراء 

إطيص قوات االحتير النار من 

مةتصبة نتسارصِ على 

سيارتهِ واست هادها  وأمها 

 رندة.

 ربة بيت 44 9/1/0220 رندة سالد إسماعيل الهندي  .859

سان صونس 

/ محافُة 

 سان صونس

ال يو 

عجلين / 

محافُة 

 غزة

أصيبت في الرأس حراء 

إطيص قوات االحتير النار من 

مةتصبة نتسارصِ على 

سيارتهِ واست هادها  وبنتها 

 أنوار.

853.  
زوحة ) ال هيد  ليلى صفيرة

 صيح شحادة (
 ربة بيت 45 00/1/0220

غزة / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

محافُة 

 غزة

 بقاصا أشيء حراء قصف منزر

زوحها ال يو صيح شحادة 

في  حي الدرت بطائرات إف 

 الصهيونية. 89

 طالبة 15 00/1/0220 إصمان صيح شحادة  .859

غزة / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

ة محافُ

 غزة

بقاصا أشيء حراء قصف منزر 

والدها ال يو صيح شحادة 

في  حي الدرت بطائرات إف 

 الصهيونية. 89

  30 00/1/0220 منى فهمي الحوصطي  .851

غزة / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

محافُة 

 غزة

 حميع أنحاء الجسِأصيبت في 

حراء قصف حي الدرت 

 الصهيونية. 89بطائرات إف 

  27 00/1/0220 إصمان حسن مطر  .851

غزة / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

محافُة 

 غزة

 حميع أنحاء الجسِأصيبت في 

حراء قصف حي الدرت 

 لصهيونية.ا 89بطائرات إف 

  11 00/1/0220 االء محمد مطر  .854

غزة / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

محافُة 

 غزة

 حميع أنحاء الجسِأصيبت في 

حراء قصف حي الدرت 

 الصهيونية. 89بطائرات إف 
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  0.2 00/1/0220 دصانا رامي مطر  .892

غزة / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

محافُة 

 غزة

 حميع أنحاء الجسِأصيبت في 

حراء قصف حي الدرت 

 الصهيونية. 89ات إف بطائر

  5 00/1/0220 داليا رائد مطر  .898

غزة / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

محافُة 

 غزة

 حميع أنحاء الجسِأصيبت في 

حراء قصف حي الدرت 

 الصهيونية. 89بطائرات إف 

  13 00/1/0220 مرصِ محمد إبراهيِ مطر  .890

غزة / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

محافُة 

 غزة

 حميع أنحاء الجسِأصيبت في 

الدرت  حراء قصف حي

 الصهيونية. 89بطائرات إف 

 14 01/1/0220 نفين عوض موسى حمجوم  .895

طالبة في 

المرحلة 

 دادصةاإلع

الخليل / 

محافُة 

 الخليل

الخليل / 

محافُة 

 الخليل

حراء  الوين اليمنىأصيبت في 

إطيص النار عليها من قبل 

المستوطنين قرب الحرم 

 اإلبراهيمي.

 نابلس رضيوة أشهر9 52/1/0220 مادلين مدصن نصاصرة  .899
حاحز/ 

 نابلس

أعاقت قوات االحتير وصولها 

إلى المست فى لتلقي الويت 

 إور وعكة صحية.

 9 8/1/0220 أسماء تحسين أحمد  .893

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

بلدة القرارة 

/ محافُة 

 سانيونس

القرارة / 

 محافُة

 سانيونس

إور  الُهرعيار ناري في 

قصف قوات االحتير لمنازر 

 المواطنين في سانيونس.

 طفلة 3 8/1/0220 نفين حهاد سلمي  .899
غزة/ حي 

 الزصتون

غزة/ حي 

 الزصتون

است هدت مت ورة ب صابتها 

ب ُاصا في رأسها أوناء قصف 

المنطقة بقاائف الدبابات سير  

توغل قوات االحتير في 

 المنطقة .

  85 0/1/0220 فاطمة عبد َ أبو ظاهر  .891

وادي السلقا 

/ محافُة 

 الوسطى

وادي 

السلقا / 

محافُة 

 الوسطى

 الخصر واألطرافأصيبت في 

إور قصف قوات االحتير 

 منازر المواطنين في طولكرم.

  45 00/1/0220 أمينة ادرصس  .891
صيدا / 

 طولكرم

/ صيدا 

 طولكرم

است هدت حراء انفجار عبوة 

ناسفة زرعتها قوات االحتير 

 أمام منزلها.

 ربة بيت 42 04/1/0220 روصدة عبد َ إبراهيِ الهجين  .894

حباليا / 

محافُة 

 ال مار

حي ال يو 

عجلين/غز

 ة

 حميع أنحاء الجسِأصيبت في 

إور قصف منزلهِ بقاائف 

الدبابات حيث است هدت 

 وويوة من أفراد عائلتها.

 7 58/1/0220 بهيرة برهان أبو الزصت  .832

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

طوباس / 

محافُة 

 حنين

طوباس / 

محافُة 

 حنين

وا أطلقته أصيبت ب ُاصا صار

طائرات الودو الصهيوني على 

 سيارة أحد المقاومين.
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 شرطية 03 84/4/0220 سميرة محمد سميس الدهدار  .838

حي التفاح/ 

محافُة 

 غزة

/ حي التفاح

محافُة 

 غزة

 الرأسأصيبت بويار ناري في 

وهي على شرفة منزلها أوناء 

احتياح حي ال جاعية والتفاح  

 بةزة.

أصام5 05/4/0220 روان مراد حرصزان  .830  الخليل الخليل  

أعاقت قوات االحتير وصولها 

إلي المست فى لتلقي الويت 

 إور وعكة صحية.

  1 09/4/0220 غرام محمد إبراهيِ منا   .835

بلدة 

الُاهرصة / 

محافُة 

 الخليل

الخليل / 

محافُة 

 الخليل

استن اص غاز أطلقته قوات 

االحتير عندما رانت برفقة 

في موقف للسيارات والدتها 

 في الخليل.

 مدصنة حنين محامية 04 9/82/0220 هنادي تيسير حرادات  .839

مطوِ 

مكسيِ/ 

شاطئ 

 حيفا

 است هادصة

 

 

 ربة بيت 50 9/82/0220 رحيمة حسن علي سيمة  .833

حي األمل / 

محافُة 

 سان صونس

سان صونس 

/ محافُة 

 سان صونس

است هدت إور إطيص القوات 

الخاصة الصهيونية النار 

ها عند اقتحام منزلها حيث علي

رانت تستهدف ابنها رافع 

 سيمة الناشط في حماس.

 13 1/82/0220 ميساء عبيد زنون  .839

طالبة في 

المرحلة 

 اإلعدادصة

ال رصط 

الحدودي /  

محافُة 

 رف 

ال رصط 

الحدودي / 

محافُة 

 رف 

است هدت إور إصابتها بويار 

ناري في الصدر من قبل 

دبابات االحتير المتمررزة 

لدصن عندما على بوابة صيح ا

 رانت تقف أمام منزلها.

 ممرضة 43 88/82/0220 فتحية عبد َ حموة الصوفي  .831

تل السلطان 

/ محافُة 

 رف 

تل السلطان 

/ محافُة 

 ف ر

است هدت إور إصابتها بقاصفة 

دبابة صهيونية  وهي داسل 

منزلها أوناء إعداد الطوام 

 ألطفالها.

831.  
شادن عبد القادر الصال  أبو 

 حجلة
80/82/0220 60  

ضاحية 

رفيدصا / 

محافُة 

 نابلس

ضاحية 

رفيدصا / 

محافُة 

 نابلس

است هدت إور إصابتها بويار 

ناري في القلب وهي في 

منزلها حراء قصف قوات 

االحتير لمنازر المواطنين 

 وأصيب زوحها في القصف.

  45 85/82/0220 صسرو عبد الرحمن صوالحة  .834

رفر الراعي 

/ محافُة 

 حنين

رفر الراعي 

/ محافُة 

 حنين

است هدت إور إصابتها بودة 

أعير نارصة أطلقتها قوات 

االحتير على السيارة التي 

 رانت تستقلها.
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 طالبة 9 81/82/0220 شيماء رمار أبو شمالة  .892

مخيِ رف  / 

محافُة 

 رف 

مخيِ رف  

/ محافُة 

 رف 

است هدت إور قصف منازر 

ائرات المواطنين بالط

والدبابات أوناء عملية توغل 

 في مدصنة رف .

  70 81/82/0220 فاطمة أحمد أبو حزر  .898

مخيِ رف  / 

محافُة 

 رف 

مخيِ رف  

/ محافُة 

 رف 

است هدت إور قصف منازر 

المواطنين بالطائرات 

والدبابات أوناء عملية توغل 

 في مدصنة رف .

  30 81/82/0220 سميرة محمد أبو حزر  .890

مخيِ رف  / 

محافُة 

 رف 

مخيِ رف  

/ محافُة 

 رف 

است هدت إور قصف منازر 

المواطنين بالطائرات 

والدبابات أوناء عملية توغل 

 في مدصنة رف .

  21 89/88/0220 سمر محمود شرعب  .895

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

است هدت إور قصف منازر 

المواطنين أوناء عملية توغل 

 دصنة نابلس.في م

 مسنة 95 5/80/0220 فاطمة محمد عيد الحراح ة  .899

قرصة عطارة 

/ محافُة 

 رام َ

البيرة / 

محافُة 

 رام َ

است هدت إور إصابتها بويار 

ناري في القلب عندما رانت 

تستقل سيارة تورضت للقصف 

بالقرب من حاحز عسكري 

 صهيوني.

 32 9/80/0220 )الواوي(أحيم رزص قندصل  .893
مدرسة 

 وأم

مخيِ البرصا 

/ محافُة 

 الوسطى

مخيِ 

البرصا / 

محافُة 

 الوسطى

است هدت إور قصف منازر 

المواطنين بالرشاشات 

والقاائف في عملية توغل في 

 مخيِ البرصا.

 ربة بيت 40 1/80/0220 نهلة عبد الرحمن عقل  .899

تل السلطان 

/ محافُة 

 رف 

تل السلطان 

/ محافُة 

 رف 

است هدت أور إصابتها في 

شاشات قصف ع وائي بالر

أوناء قطوهِ ال ار  الرئيس 

بين مةتصبة رفي  صام وحي تل 

السلطان حيث أصيب أطفالها 

 الييوة.

 ربة بيت 23 4/80/0220 رصحانة زصد الكييني  .891

مخيِ عسكر 

القدصِ / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

است هدت إور إصابتها في 

حادوة إطيص نار على السيارة 

قة التي رانت تستقلها برف

زوحها ووالدته حيث أصيبا في 

 الحادث.
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 11 84/80/0220 ندو رمار محمد ماضي  .891

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

رف  / 

محافُة 

 رف 

  / رف

محافُة 

 رف 

است هدت إور إصابتها بويار 

ناري في الصدر أطلقه قنا  

صهيوني من برت مراقبة عند 

بوابة صيح الدصن أوناء 

 تواحدها أمام منزلها.

894.  
حمد أبو صدصقة عطية م

 سحلور
 ربة بيت 42 02/80/0220

حي السيم 

/ محافُة 

 رف 

ي السيم ح

/ محافُة 

 رف 

است هدت مت ورة ب صابتها 

قبل عدة أشهر حراء قصف 

منازر المواطنين بالرشاشات 

 اليقيلة.

 12 08/80/0220 حنين سوود حرب أبو ستة  .812

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

مصب  / 

محافُة 

 رف 

حي 

الزهور/ 

محافُة 

 رف 

است هدت إور إصابتها بويار 

ناري في ساصرتها سير 

قصف قوات االحتير لمنازر 

 المواطنين بالرشاشات.

818.  
حنين عبد القادر صال  أبو 

 سليمان
01/80/0220 8 

طالبة في 

المرحلة 

 االبتدائية

سان صونس 

/ محافُة 

 سان صونس

الم رو  

النمساوي / 

محافُة 

 سان صونس

است هدت إور إصابتها بويار 

طلقته قوات ناري في الرأس أ

االحتير من مستوطنة نفيه 

 دصكاليِ.

 ربة بيت 46 09/8/0225 واد حسين مسوود صنوبرس  .810

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

 است هادصة

  85 01/8/0225 صابرصن محمد سيمة شاهين  .815

عباد 

 الرحمن/

 غزة

عباد 

 الرحمن/

 غزة

أنحاء مختلفة من الجسِ إور 

انفجار في المنزر الاي تقيِ 

 فيه

 ربة بيت 65 1/0/0225 سواد محمود حسن حامد  .819

مخيِ سان 

صونس / 

محافُة 

 سان صونس

مخيِ سان 

صونس / 

محافُة 

 سسان صون

است هدت إور إصابتها بنوبة 

قلبية حراء سقوط قاصفة دبابة 

 بالقرب من منزلها.

 ربة بيت 50 0/5/0225 صيرعزصزة ذصب علي الق  .813

حي السيم 

/ محافُة 

 رف 

حي السيم 

/ محافُة 

 رف 

است هدت مت ورة باصابتها 

حيث رانت تواني من شلل 

أصابها حراء هدم منزلها 

 عليها من قبل قوات االحتير.

 40 5/5/0225 )سوصدان(نهى صبري المقادمة  .819

 ربة بيت

وأم 

لو رة 

 أطفار

مخيِ البرصا 

/ محافُة 

 الوسطى

مخيِ 

البرصا / 

محافُة 

 الوسطى

است هدت أور دفنها تحت ررام 

منزلها نتيجة نسف المنزر 

المجاور الاي صوود لل يو أبو 

 أصمن طه

 48 9/5/0225 سيرصة محمود أحمد ف اشة  .811
 88أم لـ 

 طفل

بلدة حبع / 

محافُة 

 حنين

بلدة حبع / 

محافُة 

 حنين

است هدت حراء إصابتها 

لقت ب ُاصا القاائف التي أط

 على منازر المواطنين.
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  4 81/5/0225 إلهام زصاد حسن الوصار  .811

النصيرات / 

محافُة 

 الوسطى

النصيرات / 

 محافُة

 الوسطى

است هد إور إصابتها في القدم 

والبطن نتيجة إطيص النار 

عليها من قبل قوات ساصة 

صهيونية متوغلة في المنطقة 

 وإصابة والدتها.

 طالبة 10 03/5/0225 ررصستين حورت أنطون سوادة  .814

بيت لحِ / 

محافُة 

 بيت لحِ

بيت لحِ / 

محافُة 

 بيت لحِ

است هدت إور إصابتها ب عيرة 

 الرأس والصدرنارصة في 

أطلقت من قبل قوات ساصة 

صهيونية على سيارة والدها 

وأصيب والدها وشقيقها في 

 الحادث.

 رف  رف   55 52/9/0225 صبحية مسلِ أبو عطيوي  .812

است هدت نتيجة إطيص النار 

عليها من قبل  قنا  

صهيوني أوناء تواحدها في 

 منزلها.

  23 1/3/0225 إررام برهِ سلمان قدص   .818

سزاعة / 

 محافُة

 سان صونس

سزاعة / 

محافُة 

 سان صونس

مت ورة بجراح أصيبت بها قبل 

أسبوعين حيث رانت أمام 

 منزلها.

  38 08/3/0225 رسمية حمد َ عرار  .810

رام َ / 

محافُة رام 

َ 

رام َ / 

محافُة 

 رام َ

است هدت إور إصابتها 

بويارات نارصة أطلقتها قوات 

 االحتير على منازر الموطنين.

  30 82/9/0225 سترة صوسف أبو حمادة  .815

أبرات 

الكرامة / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

محافُة 

 غزة

است هدت إور شُاصا القصف 

ف الصاروسي الاي استهد

 الدرتور عبد الوزصز الرنتيسي

 بلدة حباليا بلدة حباليا  53 82/9/0225 همرصِ رحب عبد رب  .819

است هدت إور إصابتها ب ُاصا 

صوارصو أطلقتها مروحيات 

االحتير على سيارة ال هيد 

 هاني أبو سخيلة .

  20 88/9/0225 ماحدة محمود محمد دلور  .813

ال جاعية / 

محافُة 

 غزة

ال جاعية / 

محافُة 

 غزة

است هدت إور شُاصا القصف 

الصاروسي المروحي الاي 

استهدف سيارة ال هيدصن تيتو 

 مسوود و سهيل أبو نحل.

  55 88/9/0225 سامية محمود محمد دلور  .819

ال جاعية / 

محافُة 

 غزة

ال جاعية / 

محافُة 

 غزة

است هدت إور شُاصا القصف 

الصاروسي المروحي الاي 

استهدف سيارة ال هيدصن تيتو 

 وود و سهيل أبو نحل.مس



 71 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

  22 80/9/0225 إسيم سويد إسماعيل عبد َ  .811

مخيِ البرصا 

/ محافُة 

 الوسطى

غزة / 

محافُة 

 غزة

است هدت نتيجة القصف 

الصاروسي المروحي الاي 

استهدف سيارة زوحها ال هيد 

صاسر طه واستهدت طفلتهما 

 أفنان صاسر طه.

  1 80/9/0225 أفنان صاسر محمد طه  .811

مخيِ البرصا 

/ محافُة 

 الوسطى

غزة / 

محافُة 

 غزة

است هدت نتيجة القصف 

الصاروسي المروحي الاي 

استهدف سيارة والدها ال هيد 

صاسر طه واست هدت إسيم 

 سويد الجراح.

 طالبة 8 83/9/0225 أمل نمر سالِ الجاروشة  .814

الرمار / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

محافُة 

 غزة

است هدت إور شُاصا القصف 

سي المروحي  الاي الصارو

استهدف الدرتور عبد الوزصز 

 الرنتيسي.

842.  
سواد عبد الوزصز اشتيوي 

 البهداري
08/9/0225 27  

مخيِ 

ال ابورة / 

محافُة 

 رف 

مفترص 

موراغ 

الةربي / 

محافُة 

 رف 

است هدت إور إصابتها في 

 الرأس والبطن والحوض

نتيجة إلطيص حنود االحتير 

النار عليها ب كل متومد أوناء 

مرورها بالقرب من مةتصبة 

 ورات.م

848.  
نيفين أحمد عبد المال  أبو 

 رحيلة
03/9/0225 19 

طالبة 

 حاموية

/  سزاعة

محافُة 

 سان صونس

عبسان 

الكبيرة / 

محافُة 

 سان صونس

است هدت إور شُاصا القصف 

الصاروسي المروحي  الاي 

استهدف سيارتين مدنيتين ران 

صستقل إحداها المجاهد محمد 

 صيام.

 ربة بيت 70 01/1/0225 صابرة سالِ حمدصة  .840

غزة / 

محافُة 

 غزة

غزة / 

محافُة 

 غزة

است هدت إور شُاصا القصف 

الصاروسي المروحي  الاي 

استهدف ال هيد المهندس 

 إسماعيل أبو شنب.

 طالبة 9 52/1/0225 اصه محمود نومان فياض  .845

الحي 

النمساوي / 

محافُة 

 سان صونس

الحي 

النمساوي / 

محافُة 

 سان صونس

ها في است هدت إور إصابت

حراء القصف  الصدر

الو وائي بالرشاشات من 

قوات االحتير  لمنازر 

 المواطنين.

 طالبة 9 0/4/0225 سناء حميل الداعور  .849

حباليا / 

محافُة 

 ال مار

حباليا / 

محافُة 

 ال مار

است هدت إور شُاصا القصف 

الصاروسي المروحي  الاي 

استهدف ال هيد سالد مسوود 

هي في سيارة مع عائلتها و

 بالقرب من مكان القصف.
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  3 03/4/0225 لينا حسن عيسى  .843

مخيِ البرصا 

/ محافُة 

 الوسطى

مخيِ 

البرصا / 

محافُة 

 الوسطى

است هدت نتيجة إصابتها 

بصدمة عصبية إور القصف 

الو وائي لمخيِ البرصا في 

 عملية توغل للمخيِ.

 ربة بيت 33 81/82/0225 وداد رامل الوجرمي  .849

البرازصل / 

محافُة 

 رف 

البرازصل / 

محافُة 

 رف 

است هدت إور إصابتها 

بويارات نارصة من قبل قوات 

االحتير أوناء محاولتها 

 إسواف أحد الجرحى.

  40 9/88/0225 امتياز عباس صال  أبو راس  .841

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

است هدت إور إصابتها 

قبل قوات بويارات نارصة من 

االحتير أوناء توغل قوات 

 االحتير في المدصنة

 21 85/80/0225 راملة محمد أحمد ال ولي  .841
طالبة 

 حاموية

عصيرة 

ال مالية / 

محافُة 

 نابلس

نابلس / 

محافُة 

 نابلس

است هدت إور إصابتها في 

الصدر والونط حراء إطيص 

النار على السيارة التي رانت 

تستقلها في طرصقها إلى حاموة 

 النجاح.

 است هادصة حاحز اصرز مدصنة غزة ربة بيت 00 89/8/0229 رصِ صال  رصاشي  .844

 ربة بيت 31 02/8/0229 منى فاصز أحمد إسماعيل  .022

/ البرازصل 

محافُة 

 رف 

البرازصل / 

محافُة 

 رف 

إست هدت إور إصابتها في 

سير قصف منزلها  الرأس

 بقاائف الدبابات.

 رف  رف  ربة بيت 34 4/5/0229 اعتماد محمود ريب  .028

أنحاء مختلفة من الجسِ إور 

انفجار في المنزر الاي تقيِ 

 فيه.

 حنين حنين  00 4/5/0229 دالر الصباغ  .020

است هدت حراء إصابتها بويار 

ت ناري في الرأس من قبل قوا

االحتير اإلسرائيليو في الحي 

 مدصنة حنين.ال رقي في 

 

 سانيونس طفلة 7 02/5/0229 فاطمة الجيد  .025

السطر 

الةربي/ 

 سانيونس

است هدت إور إصابتها 

بويارات نارصة أطلقتها قوات 

االحتير من مةتصبة حاني 

طار باتجاه منازر المواطنين 

 أوناء تواحدها أمام منزلها.

 34 08/5/0229 سناء عبد الهادي قدص   .029
أم لسبوة 

 أطفار

عبسان 

الكبيرة / 

 سانيونس

عبسان 

الكبيرة / 

 سانيونس

اسِ است هدت هي وزوحها ب

قدص  إور اقتحام القوات 

الخاصة لمنزلهِ وتفجيره 

 عليهِ.
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 طفلة 12 82/9/0229 إصمان محمد طلبة  .023
مخيِ 

 سانيونس

مخيِ 

 سانيونس

است هدت إور عيار ناري في 

الرأس أصيبت به عندما رانت 

تلهو أمام منزلها أطلقه عليها 

وطنة حنود االحتير من مست

 حاني طار.

 طفلة 10 00/9/0229 طبط منى شحدة أبو  .029
أبرات الندو 

 / بيت الهيا

أبرات 

الندو / 

 بيت الهيا

است هدت اور إصابتها بويار 

ناري أوناء توحهها من بيتها 

في أبرات الندو ل راء بوا 

 الحاحيات من محل مجاور.

 طفلة 4 00/9/0229 أسماء أبو قليط  .021

القرصة 

البدوصة "أم 

النصر" / 

 بيت الهيا

القرصة 

البدوصة "أم 

النصر" / 

 بيت الهيا

اس تهدت اور استن اقها للةاز 

المسيل للدمو  الاي أطلقته 

قوات االحتير على منازر 

 المواطنين في القرصة.

 ربة بيت 32 04/9/0229 صبحية أبو لبادة  .021

مخيِ 

الفارعة / 

 نابلس

مخيِ 

الفارعة / 

 نابلس

است هدت إور استن اص الةاز 

قته قوات السام الاي أطل

االحتير على منازر 

 المواطنين.
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 المبحث الياني

 من أبرز شهيدات انتفاضة األقصى..

 نماذت م رقة في تارصو اإلنسانية

 

 

 

 

 

 

 ال هيدة / نورا حمار شلهوب
اليلسكك يايي المسككلمي, المؤماككي, المجاهككدة, التككي امتشككق  ال ككعا المعقككد,   مككوكك رفيككع لليتككاة

ور كك  بب ككرها  حككو الككنرب والعليككاء, وتجسككيد رااككع لشكك يت الحككا المتدفقككي وفيعككا ات التعككحيي 

الوتككيء, الميعككم بككالخير والاككور والحككا والعككياء, ومثككال المتواصككلي التككي ا تاحكك  القلككا ال ككغير, 

سليم والشرعي المستقيمي التي تاب  في لعماق الايس ثقي بالغي والتزامكاً لصكي ً  اصع للمسار ال ادق ال

وإيما ككاً بكك  حككدود .. تلكك  كا كك  الجوا ككا المشككرقي التككي ل ككارت كيككان الشكك يدة  ككورا شككل وم, ووسككم  

شخ ككيت ا, وصككبغ  مسككيرت ا الرريمككي رغككم حككال المراهقككي التككي تمككر ب ككا, ومككا تسككببه مككن بلبلككي 

 جر  البعق إلل الزيغ واي حرا .وات رام قد ت

ربيعاً, اباي مدياي طولررم, خير مثال لليتكاة اليلسك يايي كات التياعكل  16ترب   ورا, كات الـ
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الحمككيم والتواصككل الحككار مككع قعككيي وطا ككا وآمككال وهمككوم شككعب ا, اليتككاة التككي  بككنت مككا ا حككاتت إليككه 

ت, وترك  كل ما يشّد إلكل  كوات  المتعكي والزياكي قرياات ا في مثل تل  السن المااجي بالتغيرات والتقلبا

والب رك واللباس, وقيدت تيريرها واهتمامات ا برل ما يت كل ب مكوم وآيم ومعا كاة شكعب ا, ومكا يخيكف 

 عاه ب   و بروت وقمع ايحت ل.

كا    ورا تسكير فكي شكوار  مكديات ا "طكولررم", ترتكدي تي المدرسكي األخعكر, والحجكام 

, تحمككل لدوات ككا المدرسككيي ودفتككر لشككعارها ال ككغير, وفككي طريق ككا إلككل ءا البككرياألبككيق يلككف و   كك

المدرسي الني تسلره كل يوم,  يًي وكهاباً, كا   تراهم دوماً يمرون في شوار  المدياكي بكزي م المميكز 

 ولسلحت م المستعدة للقتل في لي لحتي, وخاصي عاد حا ز "ال يبي"  اوم غرم المدياي.

ترهككف السككمع أل بككاء القتككل البشككع الككني تمارسككه قككوات ايحككت ل, " اككود  كا كك   ككورا داامككاً 

ايحككت ل قتلككوا فككوات بككدران", "عككامر الحعككيري اغتيككل بق ككف مروحككي صكك يو ي", "اغتيككال رااككد 

الررمي علل يد قوات ايحت ل", "استش اد فراس الجابر",...وكثيرون غيرهم كا ك  تعكر  بععك م, 

ل  م كل م كا وا لبااء الشعا اليلسك ياي األعكزل المقكاوم, الكني رفكق الكنل ولم ترن تعر  آخرين, إي 

وال وان وامتشكق إرادتكه ال كلبي ومكا تكوفر مكن إمرا كات متواتكعي ولدوات محكدودة, فكي موا  كي آلكي 

الحككرم ال كك يو يي المد جككي برافككي لشككرال العتككاد العسككرري الككني خ ككص لليتكك  بأ سككاد اليلسكك يايين 

 .والولوغ في دماا م

فككاض الريككل بال ككغيرة, ولصككب  ال ككم  علككل مككا يحككدث مسككتحي ً والخككواطر الوطايككي التككي 

  جح  في  شرها ببعق ال حف المحليي لم تعد كافيي, واي ت اد في الدراسي لم يعد كافياً ليعاً.

لم يري ا فيق مشاعرها الملت بي تجكا   كراام ايحكت ل, ومكا كا ك  تقكوم بكه مكن  مكع ل كور 

ل فككوات بككدران وعككامر الحعككيري ومحمككود مككرم  ولحمككد عليككان ومؤيككد صكك   الككدين الشكك داء مثكك

واحتياظ ككا بوصككاياهم, ومككا تعايشككه مككن استحعككار لككنكريات المجككد والب ولككي التككي تيككو  مككن سككيرة 

العمليات الج اديي الرااعي التي كان ياينها لب ال كتااا القسام, والتعكحيات الجمكي التكي يبكنل ا عمالقكي 

كالش يد المجاهد القااد محمود لبو ال اود وغير  من قيادات شك داء المقاومكي, ولكم يري كا تاميكي  المقاومي

وعي ا السياسكي والثقكافي والكدياي وحيت كا أل كزاء مكن القكرآن الركريم, وإدراك كا لألحكداث ومعايشكت ا 

اليلسكك ياي  للت ككورات والمسككتجدات علككل السككاحي اليلسكك يايي وا قليميككي والدوليككي, ومككا يحككاع للشككعا

وقعيته من مخ  ات ومؤامرات, فران قرارها الحاسم القاطع الني ي ر عي عاه وي فراع من تاييكن  
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 وايلتزام به.

وقبلّكك  والككدت ا ووالككدها  24/2/2112وعشككيي التاييككن لدت  ككورا صكك ة العشككاء يككوم األحككد 

ل  كا سكتاام كركل ليلكي, لركن وداعب  لشقاءها الخمسي ال غار, ودخل  إلل غرفت كا حيكث اعتقكد الجميكع 

 تل  الليلي كا   مختليي.

وقي   ورا لمام مل ق معلق في غرفت ا ألحد القادة الشك داء, ثكم  لسك  علكل مرتب كا وكتبك  

 رسالي إلل لهل ا وكل لبااء وطا ا فلس ين.

إن االحااتير تمااادو فااي عدوانااه وحرائمااه ضااد ال ااوب الفلسااطيني بكافااة كتبكك  ال ككغيرة "

 ن األوان لتلقينه رسالة واضحة ليولِ أنه ال أمن له في أرضنا".األشكارو وا

ولوص  تمي ت ا في المدرسي خيكراً بكالوطن, ولوصك  المدرسكات بتربيكي ال البكات وال لبكي 

 علل حا الوطن.

وفي ختام وصيت ا لككدت  كورا ل  كا ت كدي مكا قكررت لن تيعلكه لعكدد مكن الشك داء مكا م: فكوات 

اد الررمي وفراس الجكابر ود.ثابك  ثابك , و مكيع م تكم اغتيكال م علكل يكد بدران وعامر الحعيري ورا

  ي  ايحت ل, كما لهدت ا إلل كافي الش داء والجرحل.

وفي مات ف تل  الليلي خر    ورا من مازل ا, وهي تحمكل شكيًاً يمعكاً مع كا, متسكللي بخيكي 

ارت مشككياً علككل األقككدام بككين وهككدوء لتسككتقل سككيارة ل ككرة إلككل قريككي فرعككون المجككاورة, ومككن هاككاع سكك

حيككث يتمركككز  اككود  نالحقككول إلككل لن وصككل  حككا ز "ال يبككي" العسككرري علككل بعككد حككوالي كيلككومتري

ايحت ل, وما لن اقترب  حتل استجمع  كل ما تمل  من شجاعي وإقكدام وإبكاء, واسكتل  سكريا ا الحكاد 

الجاكود سكارعوا ليكت   يكران لسكلحت م  كا الا ل ال مع محاولي طعن لحد الجاود ال ك اياي, إي لن بقيكي

 الرشاشي علل  سدها ال غير فور لن وقع  ل تارهم علي ا لترتقي إلل الع , ش يدة, كريمي, لبيي.

وقكككد صكككر  الاكككاطق العسكككرري ال ككك يو ي, تعقيبكككاً علكككل قتكككل الشككك يدة  كككورا, لن الجاكككود 

م 25/2/2112مكن فجكر ايثاكين المتمركزون علل حا ز "ال يبي" شكاهدوا فكي حكوالي السكاعي الثا يكي 

فتاة فلس يايي كا   تش ر سريااً في يدها وتتجه  حو الحا ز, تاعماً لن الجاود لطلقوا لعيكرة تحنيريكي, 

وعاككدما لككم تا ككع اليتككاة لطلككق لحككدهم الاككار باتجاه ككا ولرداهككا قتيلككي, فيمككا لككم يتككوفر لي شكك ود عيككان 

د ال ك اياي لكم يتورعكوا عكن اسكتخدام القكوة األشكد فتركاً فلس يايين علل هن  الحادثي التي تثب  لن الجاو

بركل حقكد  -تد ال يلي الش يدة  ورا, في حين كان بإمرا  م إلقاء القبق علي ا بدل قتل ا وإطك ق الاكار 
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 علي ا. -وبغعاء

فككو ئ األم بابككأ استشكك اد اباتككه مككن لحككد  25/2/2112وفككي كلكك  ال ككبا  مككن يككوم ايثاككين 

لحد ل  زة السل ي اليلسك يايي, ولكدب بحثكه فكي غرفت كا و كد الرسكالي "الوصكيي"  لصدقااه العاملين في

 التي تركت ا.

ورغم األلم الني ع ف به إي لن والدها الدكتور  مال شل وم لكد ل ه فخكور ب كا ول كه يرفكع 

رلسه عاليا بما حاولك  لن تقدمكه " كورا" مكن  مكوكك حكي لإل سكان اليلسك ياي, مشكيراً إلكل لن مشكاعر 

لااس ي تست يع لن تكتحرم في كا المكدافع وال كاارات التكي ي تكرهب م بكل تجعل كم لكثكر إيما كا بعكرورة ا

 المقاومي والج اد حتل إ  اء ايحت ل وتحرير األرض والمقدسات.

"راناات طفلااة متفوقااة وكككان آخككر مككا   ككق األم مككن كلمككات تيسككيراً ل ككايع اباتككه قولككه ل  ككا 

ا ألنها رانت راال  فولات ماا فولتاه ورحلات .. رانات تتمناى ال اهادة وحميلة ومرهفة اإلحساسو وربم

 حتى نالتها".

لما والدة الش يدة فقد رفع  وصيي ابات ا بيدها, وعيااها تنرفان الدمع المكدرار, وشكرع  فكي 

مكن طالبكي بريًكي تلكبس تي المدرسكي  -كمكا تقكول –قراءة ما كتبته ابات ا ال غيرة التي حول ا ايحت ل 

ر إلل مقاومي صغيرة حاول  لن تقتص مكن  اكود ايحكت ل الكنين حولكوا لح م كا الورديكي إلكل األخع

 كوابيس.

راناات نااورا رقيقااة الم اااعرو تفاارح لفرحااي وتحاازن لحزنااي وتةتااب ومعكك  األم قاالككي: "

 لةتبيو وال تتررني حتى تمس  الحزن والةتب عنيو لاا س ذررها ما حييت".

م بمسكيرة رمزيكي 26/2/2112سكي فقكد قمكن بعكد ظ كر الث ثكاء لما تمي ت الش يدة فكي المدر

 حملن في ا لكاليل الزهور, وتو  ن إلل بي   ورا لتقديم وا ا العزاء.

وقد  ع  ف اال المقاومي اليلس يايي, ا س ميي والوطايي, الش يدة  كورا, مؤككدة لن اسكتمرار 

 تماسكراً وإصكرارا علكل المقاومكي والريكا  ايحت ل و راامه لن يزيد الشكعا اليلسك ياي بركل فًاتكه إي

من ل ل الررامي والحريي, مقدرين للرو  الج اديي العاليي التي تحل  ب ا الش يدة وما لقكدم  عليكه مكن 

 فعل مقاوم يشرل رسالي هامي إلل لبااء شعب ا ول حت ل ال  يو ي.

مدللي قامك  بركل هكنا العمكل وحتل اليوم ي يست يع والدها ولسرت ا تخيل لن ابات م ال غيرة ال

الني يت لا  رلة استثااايي, حيث يؤكد والدها ل ه لم يخ ر بباله لحتكي واحكدة لن تيركر  كورا ال كغيرة 
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الجميلي الوديعي برل هنا, مشيراً إلل ل  ا كا ك  متيوقكي فكي دراسكت ا, ولرو  كا لكبكر لخوات كا فقكد كا ك  

وخ وصكاً فكي مجكال الدراسكي, ولن حيات كا اليوميكي لكم  تحمل الرثير من لعباء ايهتمام ب كم ومتكابعت م

 تدل علل لي مؤشر يي   عن  واياها تجا  المقاومي والت دي ل حت ل.

 -تل  رانت نورا.. مُهر سارحي صتسِ بالرقة والوداعة والهدوء والحناانو إال أناه ال صوكاس 

ارين الحقااد المت حجااة تجاااه حقيقااة الومااط الااداسلي الاااي صلتهااب شااوقا  لل ااهادةو وصمااوت بباار -بحااار

االحتير وممارساته اإلحراميةو التي أومارت فواي  حهادصاا  مقاوماا  والياة عمال تنفياصاة رغاِ بسااطتها 

ومحدودصتهاو بويدا  عن أول ا  الااصن صمل اون األرض حوجواة وضاجيجا  دون أن صتطارص إلاى تفكيارهِ 

 أي شيئ عملي أو فول تنفياي.

 

 

 

 

 

 

 

 بر حود َال هيدة / سواد صنو
تككاريي األم اليلسكك يايي حافككل بالبككنل والتعككحيات, ومجبككول بالع ككاء وا  جككاتات, فمككن 

رعايككي األسككرة وتاشككًي الجيككل علككل لسككاس مككن الخيككر واليعككيلي واألخكك ق الحميككدة وحككا األرض 

والوطن والمقدسات, إلل تحمل مسًوليات األسرة والتربيكي كاملكي لكدب استشك اد الكزوك لو األ  لو 

يبن المعيكل, إلكل إسكااد المقاومكي ور ال كا األب كال, بكالتحريق علكل ا قكدام واليكداء, والتشكجيع ا

علككل مواصككلي الككدرم والمسككيرة, وشككحن ال مككم ورفككع المعاويككات, وتقككديم الخككدمات والمسككاعدات 

 المختليي في إطار العمل الرياحي المقاوم.

ليلسك يايات فكي مجكال المقاومكي عبكر ورغم الت ور الاوعي وايرتقاء الربير الكني بلغتكه ا

اقتحامه من لوسع لبوابه من خ ل العمليات ايستش اديي, إي لن األم اليلس يايي لم يرن ل ا لي حك  
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لو   يا في م مسي كرب العمل المقاوم المت ل بالموا  ي العسكرريي المباشكرة التكي تأخكن شكرل 

ا تياتكي األق كل المبارككي, عاكدما امتشكق  ايشتباع المسل  حتكل قرابكي لربعكين شك راً مكن عمكر 

الش يدة سعاد  ود هللا س ح ا, وخ   لايس ا وللمكرلة اليلسك يايي درم العكزة والررامكي المؤسكس 

 علل ال بر والثبات وال مود الني سينكر  ل ا تاريي   اد الشعا اليلس ياي طوي ً.

ايي تقككتحم المسككتوطاات وبرككل المقككاييس تعككد مشككاركي امككرلة فككي وحككدة "كوما ككدو" فلسكك ي

سابقي هي األولل من  وع ا في العقود األخيرة, ليس من حيث طبيعكي المشكاركي فحسكا بكل لركون 

 عاماً من   ي لخرب. 46هن  المرلة لماً من   ي وكات سن كبير يااهز 

لم ترن سعاد امرلة عاديي بالمعايير المعروفي ا تماعياً, تاز  إلل ميول ا األ ثويي ومشاعر 

حاان واألمومكي التكي تتملر كا كمكا الرثيكر مكن األم كات والاسكاء اليلسك يايات, وتق كر علكل كلك  ال

اهتمامات ككا وتيريرهككا وت ككورات ا, بككل شككرل   موك ككاً فريككداً للتككواتن الرااككع الككني  معكك  بككه بككين 

, اهتمامين ثقيلين: اهتمام األسرة واألمومي بما يحمله من متاعكا ومشكاق ومغكارم ولعبكاء متراميكي

واهتمام الوطن والج كاد أل كل الكدفا  عاكه, والاعكال للكنود عكن حياتكه, والريكا  لا كرة قعكيته 

 العادلي.

مككن هاككا كككان العككاء ثقككي ً علككل سككعاد ثقككل همككوم الككوطن والمجتمككع ومعا اتككه الممتككدة 

المت اعدة  راء قمع وعدوان ايحت ل, إي لن صدرها كان فسكيحاً, وقلب كا ككان كبيكراً يتسكع لركل 

تل  األعبكاء وال مكوم, وككان مسكتوب تحمل كا للمسكًوليي الوطايكي عتيمكاً بعتكم الكدور الجليكل الكني 

 كا   تخ ن ألدااه وتاتتر اليرصي السا حي لتايين .

فيككي حيات ككا الحافلككي بالعمككل والع ككاء, كا كك  سككعاد امككرلة متدياككي ملتزمككي كات خلككق عككال, 

محبككي واحتككرام كككل مككن حول ككا وتحككوت علككل  وكات قككدرة كبيككرة علككل ال ككبر وايحتمككال, لترتسككا

 تقديرهم وإعجاب م.

وقككككد اسككككتقرت تياصككككيل حرايككككي سككككعاد فككككي لكهككككان الجم ككككور اليلسكككك ياي يككككوم الجمعككككي 

حياما لعلا  م ادر ص يو يي لن "سعاداً" وشاباً آخر "ليمن رشيد حلمكي حاكاوي"  24/1/2113

ثر هجوم بالقاابل اليدويي علل موقع لجي  الني ياتمي إلل كتااا الش يد عز الدين القسام استش دا إ

ايحت ل شمال العيي الغربيي, معييي لن الش يدين كا ا في عداد مجموعكي "كوما كدو" تتكألف مكن 
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مقاتلين للق  قاابل يدويكي وفتحك  الاكار علكل موقكع للجكي  ال ك يو ي شكمال  كابلس, وبالتحديكد  4

ال المدياي, مما لدب إلل استش اد ععوين علل ال ريق المؤدي إلل مستوطاي "شافيه شمرون" شم

فيما لصيا  جل ا عبد هللا بإصكابات خ يكرة قبكل لن يخت يكه  -كا   سعاد لحدهما –من المجموعي 

 ويعتقله  اود ايحت ل.

بيكك  سككعاد الواقككع علككل شككار  "تواتككا" علككل المككدخل الغربككي لمدياككي  ككابلس لتككحل لحككد 

ي, فسكيرة الشك يدة وعمليت كا ا لب وليكي اليريكدة مكن  وع كا المعالم البكارتة فكي الما قكي عقكا العمليك

كا   علكل ككل لسكان لربكار وصكغار الحكي الكني تق اكه, فعك ً عكن  حافكل ال كحييين والمعكزين 

 النين لموا بيت ا طيلي ليام العزاء إثر استش ادها.

جمكع فكي وفي بيت ا المتواتع, كا   كل تاويكي فيكه تكنكر لفكراد العاالكي, الكنين اعتكادوا الت

قاعي العيو  داخل المازل, بو ود سعاد, فيي إحدب الزوايكا كا ك  صكورت ا مكع لبااا كا الخمسكي 

وتو  ا محمود, وفي تاويي لخرب روب لفراد العاالي كيكف قامك  سكعاد بعكد استشك اد ابا كا لحمكد 

 بتعليق صورته ووتع إشارة سوداء علي ا.

فقااد ازداد حاادصيها عاان  -رحمهااا َ -واد "اغتيااار أحمااد رااان نقطااة فاصاالة فااي حياااة شااقيقتي ساا

 ال هادةو وأصب  الحزن ال صفارص محياهاو لكنها رانت صابرة".

هركنا افتتحك  لياكا شكقيقي الشك يدة سكعاد حكديث ا عكن سكعاد التكي كا ك  لحكد لرككان عاالت كا 

هكنا  وم جي فؤاد لسرت ا, مؤكدة لن سعاد  الك  الشك ادة كمكا كا ك  تتماكل ول  كم يحمكدون هللا علكل

 الم ير رغم لن بعق  وا ا عمليي استش اد شقيقت ا ي تال  غامعي لم تتع  بعد.

عاماً وهو  اشن في حركي الج اد ا س مي قكد  24الجدير ككر  لن لحمد  جل سعاد البرر 

عقككا  2112استشكك د مككع مقاتككل آخككر لثاككاء اشككتباع مسككل  مككع  ككي  ايحككت ل شكك ر لكتككوبر عككام 

 لعوام.م اردة استمرت ث ثي 

و تيجي لحساسيي الموتو  بالاسكبي للعاالكي, وقلكي المعلومكات المتكوفرة فقكد آثكرت عاالت كا 

تجاا الحكديث عكن دور سكعاد فكي اقتحكام المسكتوطاي وتر  العبكوات الااسكيي حول كا, وخاصكي لن 

 سا ي.الشاهد الوحيد ) جل ا عبد هللا  قد اخت ف لثااء العمليي ليت رق الحديث إلل سعاد األم وا  

فقد لكد محمود  ود هللا توك الش يدة لن سعاد كا    عكم الزو كي ال كابرة والمرافحكي فكي 
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بيت كا, معكيياً لن تو تكه الشك يدة لصكرت علككل مشكاركته الحلكوة والمكرة والسكراء والعكراء رغككم 

لحواله الماديكي ال كعبي, ول  كا كا ك  تسكاعد  بركل مكا تسكت يع لتزيكد دخكل األسكرة رغكم المسكًوليي 

 ملقاة علل عاتق ا برعايي بي  يتألف من خمسي لبااء كل م من النكور.ال

وتابع الزوك: "لقد كا    عم األم ألباكااي, فقكد ربكت م علكل الكدين واألخك ق الحميكدة حتكل 

لحب م كل من تعامل مع م, إ اا  ميعاً سايتقد غياب ا عاا, لرا ا ستبقل حاتكرة فكي لكها اكا, فسكعاد 

حياتاا", معبراً عن فخر  لرون تو ته قع  ش يدة كما كا   تتماكل بعكد  مو ودة في كل تياصيل

 استش اد  جل ا لحمد.

عاماً, الني استشك د عكام  22عاماً, والثا ي لحمد  25وللش يدة خمسي لبااء, لكبرهم محمد 

عامككاً الككني اعتقككل بعككد إصككابته لثاككاء عمليككي ال جككوم علككل المسككتوطاي برفقككي  21, وعبككد هللا 2112

 عاماً. 13عاماً, ولصغرهم ل س الني يبلغ  17دته ولحد المجاهدين, وياسر وال

وي ف ياسر  جل الش يدة ع قته وع قكي لسكرته بكاألم الشك يدة قاا ً:"كا ك  لمكي حاو كي 

تخا  علياا من كل شيئ, لرن ظلم ايحت ل و بروته هو الني دفع ب ا للتعحيي بايس ا, ليس مكن 

لم فقككدت ابا ككا شكك يداً لو  ريحككاً لو لسككيراً, إ  ككا كا كك  داامككاً تيرككر  ل لاككا فقككن, بككل مككن ل ككل كككل

 بالجميع".

ويمعككي قككاا ً :" يبككد لن شخ ككيي لخككي لحمككد المجاهككدة الككني رافقتككه لمككي فككي سككاوات 

ساوات قد لثرت علي ا, لقد كا   قبكل استشك اد  تحعكر لكه  3الم اردة التي تعرض ل ا ألكثر من 

 في المران الني كان يختبئ فيه".الم بس وال عام يومياً 

وفي الوق   يسه تؤكد حاين ما ور اباي عم الش يدة لن سعاد كا   تتحمل مسًوليي كبيرة 

ككككأم وكربكككي بيككك , إي لن كلككك  لكككم يماع كككا مكككن المشكككاركي فكككي الحيكككاة العامكككي والاشكككاطات الديايكككي 

رآن الرريم الني كا   تحي  واي تماعيي المثمرة, وحعور حلقات الدين, وقراءة القرآن وحي  الق

 ماه ل زاء كثيرة".

وتشير حاين إلل لن كل من تعامل مع سكعاد يعلكم مكدب تكديا ا ماكن سكاوات عديكدة, ومكدب 

ايحترام الني يراه الجميع ل ا, ولنل  لم يرن ميا ًاً ألحد لن يعلم لن الو ه اآلخكر لسكعاد المقاومكي 

 والرفق لتلم وق ر ايحت ل.
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ود والمقاومي,  ع  حركي المقاومكي ا سك ميي "حمكاس" الشك يدة سكعاد, وفي  ابلس ال م

وتوعدت باي تقام ل ا ولدماء الش داء, ووسن حعور  ماهيري كبير تكدفق آي  المكواطاين علكل 

بي  عزاء الش يدة سعاد والش يد الحاكاوي , حيكث اتدا ك  الما قكي بكاألع م اليلسك يايي والرايكات 

اددة بجراام ايحت ل, ولقيم  عدة مسيرات وعروض مسلحي صوم بيتي الخعراء وال فتات الم

العزاء شارع فيه مسلحون من كتااا القسام وكتااا ش داء األق ل حيكث للقيك  الرلمكات التأبيايكي 

 التي تؤكد علل مواصلي درم المقاومي وايسشت اد.

ب والحنااان راناات تلاا  بوااا حوانااب ماان حياااة ال ااهيدة سااواد حااود َو المتااي ة بالحاا

والوفاءو والم رقة بالتتحية والفداءو المجللة بالخير واإلصمان والخلط الرفيع الاي وسِ حياتها 

رنمااوذت فرصااد متميااز علااى الحيوصااة الهائلااة وااللتاازام الااوطني الخااال  للماارأة الفلسااطينية التااي 

واحباتهااو تخ اى ربهاا وتاؤدي واحباتهاا تجااه سالقهاا ودصنهاا وشاوبهاو وتادرك حادود حقوقهاا و

 ومتطلبات انتمائها لهاا الوطن الجرص  الاي ص ن تحت وقل قمع وإرهاب االحتير.

 

 

 

 ال هيدة / عبير حمدان
مع ا دي  ا تياتي األق ل المبارككي, وا  ك ق ق كار الج كاد والريكا  اليلسك ياي فكي 

بالغككي  و ككه ايحككت ل ال كك يو ي, عككاس الشككعا اليلسكك ياي لوتككاعاً إ سككا يي صككعبي, ول ككواءً 

القسوة واأللم والبؤس والمعا اة, فايحت ل الني فو ئ بقوة وعمق وكثافكي واتسكا  اي تياتكي, 

وما لفرتته يحقاً مكن ظكواهر مسكلحي وت كور  كوعي متكدرك فكي العمكل العسكرري المقكاوم, لكم 

يكي يدخر وسعاً في محاولي سحق اي تياتي والقعاء علي ا بالحديكد والاكار, فا  لقك  آلتكه الحرب

القمعيي ا  راميي تعيث في األرض فساداً, وتكدمر األخعكر واليكابس, وتحيكل ككل مكا يوا   كا 

إلل خرام, برافي وساال ا رهام الحديثكي بكدءاً باآلليكي والدبابكي وا ت كاًء بالمروحيكي وال كاارة, 

 كاع ليسقن الش داء باآلي , والجرحل بعشرات اآلي , وتا مر الدماء اليلس يايي العزيزة لت
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ملحمي الب ولي الخالدة, وترسم سبيل الا ر والخ ص, وتعيد القعيي إلكل  كنورها ال كحيحي 

ولصككول ا الحقيقيككي, وتعيككد صككياغي الواقككع اليلسكك ياي الككني كككاد لن ي تككرئ فككي ظكك ل اتياقككات 

لوسلو الباادة, وتنكر الجميع بحقااق ال را  الخالدة التي حكاول الكبعق طمسك ا ومحوهكا لقكاء 

  يسمن وي يغاي من  و .فتات ي

وسككن هككن  األ ككواء المشككحو ي بالغعككا والحقككد تجككا  ايحككت ل وممارسككاته العدوا يككي 

كا كك  فتككاة مككن فتيككات فلسكك ين ال يبككات ال ككاهرات تشككحن همت ككا وتسككتجمع عزم ككا وتسككتدعي 

 مرامن إصرارها, وتقسم علل الثأر لدماء الش داء والجرحل وآهات المعنبين والثرلل.

عاماً اباي مدياي  ابلس التي شكرع  فكي خ كوات  27هن  اليتاة إي عبير حمدان  لم ترن

عمليي للبر بقسم ا وإ جات ما حاكته في رلس ا ولم توا ه في سبيل تحقيق كل  لد كل مشكرلي, لو 

تعترت ا ليي عقبي, فقد كا   مخ وبي ألحد  اش ي كتااا شك داء األق كل الكني رحكا وسكعد 

 كته ال م الوطاي المقاوم في و ه ايحت ل.برغبي خ يبته في مشار

وهرككنا ا  لقكك  عبيككر, برككل حبككور وارتيككا , فككي لداء م ام ككا الرياحيككي الجديككدة, وكل ككا 

شككعور بأ  ككا قككد سككددت قسكك اً مككن الوا ككا الملقككل علككل عاتق ككا لخدمككي الككوطن و  ككرة قعككيته 

 رهابا و راحاً.والدفا  عن لهله النين لثخا م ايحت ل ال  يو ي قت ً وب شاً وإ

في  قل العبوات الااسكيي إلكل داخكل فلسك ين المحتلكي عكام  -بدايي –وقد تركزت م مت ا 

, ووتع ا في لماكن مختارة ل ستيادة ما ا, عبر تيجيرها عن بعد لو تسكليم ا يستشك ادي 48

لشكعباا كي يقتحم ب كا موقعكاً مكن مواقكع ال ك اياي المجكرمين, ويكنيق م شكيًاً ممكا ينيقو كه يوميكاً 

 اليلس ياي ال امد.

ويبدو لن قدر هللا لراد ل ا موتي شكرييي, ولهل كا لايكل الشك ادة التكي يتمااهكا ككل مخلكص 

, وبياما كا ك  عبيكر تاقكل إحكدب العبكوات الااسكيي فكي سكيارة 31/8/2112شريف, فيي تاريي 

محتلكي عكام عموميي بين طولررم و ابلس علل طريق  قل ا إلل مدياي الخعيرة داخل فلسك ين ال

, وإك با يجار كبير ي ز السيارة, وما لن ا قشع الغبار حتل تبين لن العبوة التي كا   تحمل ا 48

 عبير قد ا يجرت, لتاتقل عبير ش يدة, وتلتحق بالرفيق األعلل.
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ويبدو لن خل ً قد طرل علكل العبكوة التكي كا ك  تاقل كا عبيكر, فكا يجرت بشكرل عرتكي 

  ا وتحقق هدف ا.دون ق د, قبل لن ت ل غايت

ومككع ا يجككار العبككوة طويكك  صككيحي  ديككدة مككن صككيحات المقاومككي المشككرفي ل ككن  اليتككاة 

المااتلي المجاهدة التي لخل   و  ت ا وا تماءها ألرت ا ووطا ا وشعب ا وقعيت ا, فكدفع  

الثمن من دفق دم ا وتهكرة حيات كا و كوهر و ودهكا, ولدت تكريبي العكزة والررامكي والحريكي 

 ير ماقوصي.كاملي غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اليالث
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 المرأة الفلسطينية..

 أسيرة في الموتقيت       

 والسجون الصهيونية      

 

 

 

 

 

 

 
 مدسل/

أوبتت المرأة الفلسطينية حدارتهاو وتمكنت من إسداء سدمات حليلة للمقاومة  

 قاوم.الفلسطينيةو وتجييش قطاعات واسوة من الونصر النسائي في إطار الومل الم

فلِ تود م اررة المرأة الفلسطينية في أعمار المقاومة قاصرة على الفول التقليديو 

بل امتدت إلى أشكار إبداعية أرير ت ويرا  في مسار المواحهة مع االحتيرو لي هد الوالِ والدة 

الومليات الوسكرصة النوعية التي نفاتهاو أو ساهمت في تنفياها وإنجازها فلسطينياتو عبر 

لومل االست هادي المباشرو أو إصصار االست هادصين أو نقل الوبوات الناسفة إلى داسل ا

الومط الصهيونيو مما شكل نقلة هامة بالةة التميز في دور المرأة الكفاحي وعطائها المقاوم 

الاي بلة ذروته وقمة إنتاحهو ليتكامل مع دور الرحلو وصت لفا في حلة زاهية بدصوة من 

 ات والتتحية والفداء.الجهاد واليب
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وانسجاما  مع الدور المطرد الاي لوبته المرأة إبان انتفاضة األقصىو ودسولها على 

سط المقاومة الساسنو فقد رأت سلطات االحتير في ذل  سطرا  ربيرا  صتهددها وصترب  

بمستقبلهاو وصوسع من نطاص المواحهة التي تستهدفهاو وصتاعف من أعبائها األمنية 

 تها االقتصادصة التي ت تد تفاقما  صوما  بود صوم.وم كي

وفي هاا اإلطار بدأت سلطات االحتير حملة واسوة الستهداف المجاهدات 

والمناضيت الفلسطينياتو أسرا  واعتقاال و ولِ تقدر لهِ أمومةو أو تراعي لهِ ضوفا و بل 

ن وصور التواصبو زحت بهن في غياهب السجون والموتقيتو ومارست بحقهن أب ع ألوا

 وحرمتهن من حقوقهن األساسيةو وتواملت موهن ب كل وضيع دون أصة اعتبارات إنسانية.

وال زالت سجون االحتير تحتوي وراء أسوارها وقتبانها ع رات األسيرات 

الفلسطينيات اليتي صقبتن على حمرتي الدصن والوطنو وصترنمن ب لحان المقاومة والصمودو 

 برصاء االم القيد ووحع االعتقار.وصواحهن بصبر ور

وفي طي  هاا الفصل عدد من الجداور اإلحصائية المبوبة التي ت مل مولومات وموطيات 

وأرقام ونتائا تفصيلية إزاء األسيرات الفلسطينيات اليتي صقبون في سجون االحتير 

ات اليتي الصهيونيو واستورض للسير الكفاحية ألبرز المجاهدات والمناضيت الفلسطيني

وقون فرصسة األسر الصهيونيو رنماذت م رقة تدر على عمط الوالء واالرتباط بالوطن 

 والقتيةو ومدو حراك وحيوصة وإنجازات المرأة الفلسطينية رفاحيا .

 
 المبحث األور

 حداور وأرقام إحصائية
يل كافي يتألف هنا المبحث من عدد من الجداول ا ح اايي المبوبي التي تتااول عرض وتحل

المعلومات والمع يات المتوفرة إتاء األسيرات اليلس يايات ال تي يرتحن داخل السجون 

م من عمر ا تياتي األق ل, 2114ال  يو يي الااتيي حتل   ايي ش ر لبريل /  يسان عام 

 وكل  علل الاحو التالي:

ات في المدن ( صوض  التوزصع الجةرافي ألمارن إقامة األسيرات الفلسطيني8حدور رقِ )

 -م01/4/0222) من تارصواألقصى  انتفاضة إبانوال تات الفلسطيني   والفلسطينية

 م(52/5/0229

 (8حدور رقِ)

 النسبة % الودد اإلقامة مكان الرقِ



 86 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

 1.3 % 1 غزة 1

 18.2 % 14 نابلس 2

 16.9 % 13 حنين 3

 14.3 % 11 طولكرم 4

 2.6 % 2 ةقلقيلي 5

 10.4 % 8 بيت لحِ 6

 11.7 % 9 رام َ 7

 15.6 % 12 الخليل 8

 5.2 % 4 القدس المحتلة 9

10 
فلسطين المحتلة 

 "91عام "
2 % 2.6 

 1.3 % 1 سورصا 11

 100 % 77 المجمو  
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( صوض  التوزصع الجةرافي ألمارن إقامة األسيرات الفلسطينيات في التفة 0حدور رقِ )

 انتفاضة إبانوسارت فلسطين  91وقطا  غزة والقدس وفلسطين المحتلة عام الةربية 

 م(52/5/0229 -م01/4/0222من تارصو ) األقصى

(0حدور رقِ)  

 النسبة % الودد محافُات فلسطين وال تات الرقِ

 1.3 % 1 محافُات غزة 1

 89.6 % 69 محافُات التفة الةربية 2

 5.2 % 4 محافُة القدس المحتلة 3

 2.6 % 2 91فلسطين المحتلة عام  4

 1.3 % 1 ال تات الفلسطيني 5

 100 % 77 المجمو  
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إبان انتفاضة األقصى من  الفلسطينيات لوسيرات( صوض  الحالة االحتماعية 5حدور رقِ )

 م(52/5/02229 -م01/4/0222تارصو )

 (5حدور رقِ )

 النسبة % الودد الحتماعيةاالحالة  الرقِ

 13.0 % 10 متزوحة 1

 87.0 % 67 عزباء 2

 100 % 77 المجمو  
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إبان انتفاضة األقصى  األسيرات الفلسطينياتب الخاصة حالة االعتقار( صوض  9حدور رقِ )

 م(52/5/0229 -م01/4/0222وما قبلها من تارصو )

 (9حدور رقِ )

 النسبة % الودد الحالة الرقِ

 49.4 % 38 موقوف 1

 36.4 % 28 محكوم 2

 6.5 % 5 اعتقار اداري 3

 7.8 % 6 محرر 4

 100 % 77 المجمو  
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صجري مقارنة بين أعداد األسيرات الفلسطينيات إبان سنوات انتفاضة األقصى ( 3حدور رقِ )

 م( 52/5/0229 -م01/4/0222وما قبلها من تارصو )

 (3حدور رقِ ) 

 النسبة % الودد السنوات الرقِ

 9.1 % 7 االنتفاضةما قبل  1

 7.8 % 6 السنة األولى 2

 40.3 % 31 السنة اليانية 3

 42.9 % 33 السنة اليالية 4

 100 % 77 المجمو  
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 الصهيونيةاالحتير ألسيرات الفلسطينيات في سجون ا اعتقار( صوض  أمارن 9حدور رقِ )
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 م(52/5/0229 -م01/4/0222سير انتفاضة االقصى من تارصو )

 (9حدور رقِ )

 النسبة % الودد السجون الصهيونية الرقِ

 75.3 % 58 نفية ترست 1

 1.3 % 1 مجد و 2

 1.3 % 1 عوفر 3

 1.3 % 1 المسكوبية 4

 1.3 % 1 هدارصِ 5

 19.5 % 15 غير محدد 6

 100 % 77 المجمو  

 

 
 

 

حدور تفصيلي ص مل الموطيات والمولومات األساسية الخاصة 
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باألسيرات الفلسطينيات سير انتفاضة األقصى وما قبلها من تارصو 

 م( 09/4/0225 -م01/4/0222)
 الرقِ

 

 االسِ

 

تارصو 

 المييد

الحالة 

 االحتماعية
 نالسج

محل 

 اإلقامة

تارصو 

 االعتقار

طبيوة 

 الحكِ
 سنة شهر

8.  
نادصة محمد صوسف 

 محاميد
 طولكرم غير محدد عزباء 8484

89/21/

8442 
 2 2 محررة

0.  
عائ ة عيسى حسن 

 أبو حامد
 طولكرم غير محدد عزباء 8410

21/28/

8443 
 2 2 محررة

5.  
مود محمد سونة مح

 راعي
 متزوحة 8491

نفية 

 ترست
 قلقيلية

85/29/

8441 
 80 2 محكومة

9.  
نسرصن صوقوب عبد 

 طه
 عزباء 8410

نفية 

 ترست
 نابلس

09/25/

8441 
 9 2 محررة

3.  
سواد حلمي عبد 

 الفتاح غزار
 عزباء 8415

نفية 

 ترست
 نابلس

85/80/

8441 
 9 9 محكومة

9.  
عبير عيسى عاطف 

 عيسى
 عزباء 8418

نفية 

 ترست
 الخليل

21/80/

8444 
 02 2 محكومة

1.  
مها إبراهيِ محمد 

 الو 
 عزباء 8411

نفية 

 ترست
 بيت لحِ

21/20/

0222 
 9 2 محكومة

1.  
عطاف عطية عبد َ 

 نوسان
 رام َ مجدو عزباء 8410

83/82/

0222 
 2 2 موقوفة

 عزباء 8419 امنة حواد علي منى  .4
نفية 

 ترست
 القدس

20/28/

0228 
 444 2 محكومة

82.  
مد أحمد رابوة مح

 حماصل
 عزباء 8419

نفية 

 ترست
 نابلس

04/23/

0228 
 2 2 موقوفة

88.  
إصمان محمد حسن 

 غزاوي
 متزوحة 8413

نفية 

 ترست
 طولكرم

25/21/

0228 
 85 2 محكومة

80.  
سوسن داوود محمود 

 أبو ترري
 عزباء 8411

نفية 

 ترست
 الخليل

29/24/

0228 
 02 2 محكومة

85.  
أحيم عارف أحمد 

 التميمي
 عزباء 8412

نفية 

 ترست
 رام َ

89/24/

0228 
 2 محكومة

831

9 

89.  
ابتسام عبد فاصز 

 الويساوي
 متزوحة 8499

نفية 

 ترست
 بيت لحِ

29/88/

0228 
 83 2 محكومة

83.  
نسرصن عاطف حسن 

 أبو زصنة
 عزباء 8419

نفية 

 ترست
 طولكرم

80/20/

0220 
 3 9 محكومة

89.  
أمل مصطفى قاسِ 

 محمود
 عزباء 2

نفية 

 ترست
 سورصة

89/20/

0220 
 80 2 محكومة

81.  
فداء اسحط ابراهيِ 

 غنام
 عزباء 8419

نفية 

 رستت
 الخليل

81/20/

0220 
 5 2 محكومة

81.  
شفاء عدنان أمين 

 القدس
 عزباء 8439

نفية 

 ترست
 طولكرم

88/29/

0220 
 1 2 محكومة

84.  
لينا أحمد نصار 

 حربوني
 عزباء 8419

نفية 

 ترست
 رام َ

88/29/

0220 
 44 2 محكومة

02.  
 رفاح علي سويد

 روابنة
 عزباء 8414

نفية 

 ترست
 رام َ

85/29/

0220 
 8 1 موقوفة

08.  
أرصا عاطف صبحي 

 شحبري
 عزباء 8411

نفية 

 ترست
 حنين

81/29/

0220 
 3 2 محكومة
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00.  
إصمان محمد عبد 

 الرحمن أبو سوصة
 عزباء 8418

نفية 

 ترست
 حباليا

09/29/

0220 
 2 2 موقوفة

05.  
وورصة مرشد شيشي 

 حمور
 عزباء 8419

نفية 

 ترست
 حنين

28/23/

0220 
 9 2 محكومة

09.  
عائ ة محمد أحمد 

 عوض عبيات
 بيت لحِ غير محدد عزباء 8419

25/23/

0220 
 2 2 موقوفة

03.  
قاهرة سويد علي 

 السودي
 متزوحة 8419

نفية 

 ترست
 حنين

21/23/

0220 
 44 2 موقوفة

09.  
ارصانا بولي شوك 

 سراحنة
 متزوحة 2

نفية 

 ترست
 رام َ

05/23/

0220 
 2 2 موقوفة

01.  
سناء محمد حسين 

 شحادة
 متزوحة 8413

نفية 

 ترست
 القدس

09/23/

0220 
 44 2 محكومة

01.  
عرصن عوض حسين 

 أحمد
 عزباء 8410

نفية 

 ترست
 بيت لحِ

04/23/

0220 
 2 2 موقوفة

04.  
ميرفت محمود 

 صوسف طه
 متزوحة 8415

نفية 

 ترست
 القدس

04/23/

0220 
 0 2 محكومة

52.  
دصمة أحمد محمد 

 رلباني
 عزباء 8415

نفية 

 ترست
 رام َ

20/29/

0220 
 2 2 موقوفة

58.  
نور سالد حمد َ أبو 

 حجلة
 عزباء 8418

نفية 

 ترست
 نابلس

20/29/

0220 
 2 2 موقوفة

50.  
عبيدة عبد الرحمن 

 محمد سليل
 عزباء 8418

نفية 

 ترست
 نابلس

20/29/

0220 
 3 2 محكومة

55.  
دعاء زصاد حميل 

 حيوسي
 عزباء 8414

نفية 

 ترست
 طولكرم

21/29/

0220 
 444 2 موقوفة

59.  
زرية عبد حياد 

 عوصصي
 قلقيلية دغير محد عزباء 8431

81/29/

0220 
 2 9 إداري

53.  
ليلى محمد حسين 

 صال  بخاري
 عزباء 8419

نفية 

 ترست
 نابلس

01/29/

0220 
 2 2 موقوفة

59.  
سولة محمد دسل َ 

 حجاحة
 عزباء 2

نفية 

 ترست
 بيت لحِ

25/21/

0220 
 2 2 موقوفة

51.  
هالة حسني حابر 

 حبر
 عزباء 8413

نفية 

 ترست
 حنين

89/21/

0220 
 8 1 محررة

 عزباء 8411 أمية محمد أسود دما  .51
نفية 

 ترست
 حنين

09/21/

0220 
 9 2 محكومة

54.  
سواد ناصف إبراهيِ 

 أبو حمد
 عزباء 8411

نفية 

 ترست
 حنين

29/21/

0220 
 2 2 موقوفة

92.  
سميرة ستر محمد 

 حنازرة
 عزباء 8411

نفية 

 ترست
 الخليل

21/21/

0220 
 2 2 موقوفة

98.  
أمل محمد حموة أبو 

 عامرصة
 أعزب 8418

نفية 

 تترس
 بيت لحِ

21/21/

0220 
 2 2 موقوفة

90.  
غادة أحمد موسى 

 الطيطي
 عزباء 8411

نفية 

 ترست
 الخليل

21/21/

0220 
 2 2 موقوفة

95.  
ملكة سالد محمد 

 بكري
 حنين غير محدد عزباء 8434

81/21/

0220 
 2 2 موقوفة

99.  
أسماء محمود 

 إبراهيِ حسين
 عزباء 8413

نفية 

 ترست
 طولكرم

25/24/

0220 
 2 2 موقوفة

93.  
سناء عيسى عاطف 

 عمرو
 عزباء 8419

نفية 

 ترست
 الخليل

24/82/

0220 
 80 2 موقوفة
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 المسكوبية عزباء 2 وردة عباس بكراوي  .99
الخط 

 األستر

89/82/

0220 
 2 2 موقوفة

91.  
حسنة صوسف حسين 

 عمران
 عزباء 8411

نفية 

 ترست
 الخليل

23/88/

0220 
 2 2 موقوفة

91.  
منى رمتان محمد 

 عماصرة
 عزباء 8412

نفية 

 ستتر
 الخليل

82/88/

0220 
 2 2 موقوفة

94.  
وصيفة محمود 

 إبراهيِ المصري
 عزباء 8413

نفية 

 ترست
 بيت لحِ

20/80/

0220 
 2 2 موقوفة

32.  
مةيرة محمود أحمد 

 زرارنة
 حنين عوفر متزوحة 8419

81/80/

0220 
 2 2 موقوفة

38.  
عطاف داوود حسن 

 انعلي
 عزباء 8490

نفية 

 ترست
 بيت لحِ

25/28/

0225 
 2 2 محررة

30.  
صابرصن أحمد محمود 

 القاص
 عزباء 8415

نفية 

 ترست
 القدس

89/28/

0225 
 2 2 موقوفة

 عزباء 2 إصمان أبو فرح  .35
نفية 

 ترست
 حنين

02/8/

0225 
 2 2 موقوفة

39.  
إصمان ابراهيِ عبد 

 القادر أبو فارة
 عزباء 8411

نفية 

 ترست
 الخليل

02/28/

0225 
 2 9 موقوفة

33.  
فاطمة ابراهيِ 

 محمود زاصد
 عزباء 8414

ة نفي

 ترست
 حنين

02/28/

0225 
 0 0 محكومة

39.  
ابتهار صوسف دصب 

 بيتللو
 عزباء 8410

نفية 

 ترست
 رام َ

08/28/

0225 
 2 2 موقوفة

31.  
أسماء عبد الرازص 

 عبد الجليل صال 
 رام َ غير محدد عزباء 2

20/20/

0225 
 2 2 موقوفة

31.  
اء محمد سليمان أسم

 سباغنة
 متزوحة 8499

نفية 

 ترست
 حنين

88/20/

0225 
 2 2 إداري

 عزباء 2 أسماء أبو الهيجا  .34
نفية 

 ترست
 حنين

28/25/

0225 
 2 9 إداري

92.  
رصِ عواد محمد 

 حمدان
 نابلس غير محدد أعزب 8413

82/29/

0225 
 2 2 موقوفة

98.  
عبير محمد رشدي 

 ندو
 نابلس نفة ترست عزباء 8419

82/29/

0225 
 2 2 موقوفة

90.  
سولة عبد َ سليمان 

 ح اش
 عزباء 8419

ة نفي

 ترست
 نابلس

89/29/

0225 
 2 2 موقوفة

95.  
إصمان عطية زصاد أبو 

 طبو
 عزباء 8419

نفية 

 ترست
 نابلس

89/29/

0225 
 2 2 موقوفة

 عزباء 2 يأرصا شحابر  .99
نفية 

 ترست

الخط 

 األستر

81/9/

0225 
 3 2 محكومة

93.  
منار إبراهيِ عبد 

 حمن عبد الرازصالر
 عزباء 8413

نفية 

 ترست
 طولكرم

81/29/

0225 
 2 2 موقوفة

99.  
رائدة محمد مصطفى 

 حاد َ
 نابلس غير محدد عزباء 8418

84/29/

0225 
 2 2 موقوفة

91.  
فادصة غازي رامل أبو 

 الحيات
 نابلس غير محدد عزباء 8418

02/29/

0225 
 2 2 موقوفة

91.  
فيروز أحمد محمد 

 مراحيل
 عزباء 8419

نفية 

 ترست
 نابلس

09/29/

0225 
 2 2 موقوفة

94.  
نجاح موسى حماد 

 حبارصن
 الخليل غير محدد عزباء 8413

21/23/

0225 
 2 2 محررة
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12.  
إسيم ستر قاسِ 

 صوص 
 عزباء 8494

نفية 

 ترست
 طولكرم

85/23/

0225 
 2 2 محكومة

18.  
زهور عبد أبو غياض 

 حمدان
 عزباء 8490

نفية 

 ترست
 نابلس

83/23/

0225 
 2 2 موقوفة

10.  
وصة أسود محمد را

 ال يو
 طولكرم هدارصِ عزباء 8419

09/23/

0225 
 2 2 موقوفة

15.  
اسار ب ير توفيط 

 بدران
 طولكرم غير محدد عزباء 8415

29/29/

0225 
 2 2 موقوفة

19.  
أرصا مصطفى محمد 

 عروص
 حنين غير محدد عزباء 8412

01/21/

0225 
 2 2 موقوفة

13.  
اعتراف باحس أحمد 

 حجات
 رام َ غير محدد عزباء 8419

21/24/

0225 
 2 9 إداري

19.  
مي إسماعيل محمد 

 بدصر
 الخليل غير محدد عزباء 8418

89/24/

0225 
 2 5 إداري

11.  
لينا عبد الحليِ أحمد 

 فرت َ
 الخليل غير محدد متزوحة 8418

09/24/

0225 
 2 2 موقوفة
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 المبحث الياني

 وعطاء بي حدود متي ة.. أميلة

 انتفاضة األقصى.. أسيرات أبرزنماذت من 
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 األسيرة / أحيم عارف التميمي
ابتسامي هاداي, واثقي, ساخرة, ارتسم  علل شيتي ا وهي تتلقل الابأ األشكد قسكوة واألكثكر 

صعوبي وتعقيداً في حيات ا, الابأ الني شرل ماع ياً بكالغ الحكدة فكي تاريخ كا, و قل كا إلكل عكالم آخكر 

 عاش  في كايه و شأت في ظ له.ول واء لخرب بعيدة عن عالم ا الني ترعرع  فيه و

لم ترتعا لو ترتعد, ولم ترتب  لو تع رم, ولكم تجكز  لو تخكف للرلمكات الجافكي الملبكدة 

بالحقد والقسوة والرراهيي التي ا  لقك  مكن فكم كريكه شكرير ب كد  تكدمير حيات كا وتح كيم  يسكيت ا 

 وسحق معاويات ا وإلقاا ا خارك حدود الحياة والبشريي.

الحاقدة المتشييي المو  كي تكدها لشكبه بال كواريي والرصكاص الكني يقتكل  كا   الرلمات

يومياً األبرياء من لبااء شعباا, وفي لحيان كثيرة كا   تل  الرلمات "ال واريي" كافيي ي  يار لشد 

ربيعاً من عمرها المديد في حياه,  23الر ال قوة وص بي, فريف لو تعلق األمر بيتاة لم تتجاوت الـ

لن األمر سيرون لشد وطأة ولكثر ثق ً, ومدعاة إلل مزيكد مكن اي  يكار بكالاتر إلكل طبيعكي  ف  ش 

المرلة وحقيقي تركيبت ا الايسيي والعاطييي التي ي تحتمل ال دمات واليوا ع والملمات, إي لن تلك  

ريكدة, قويكي, كا ك  فتكاة متميكزة, لكم تركن كبقيكي اليتيكات, حباهكا هللا شخ كيي ف -مثار حكديثاا -اليتاة 

صلبي, متماسري, تشرل  علل لسس من ا يمكان واألخك ق وايلتكزام, واصك بغ  بمعكامين القكيم 

ا سكك ميي األصككيلي التككي تمككا  ا  سككان اسككتقامي رااعككي وهيبككي كبيككرة وثقككي عتيمككي وثباتككاً راسككخاً 

ام تحك  وح ا ي واتحي مكن لشكرال ايعو كاك واي حكرا  الكني ا زلكق في كا الرثيكرون هكن  األيك

 تأثير إغراءات ال جمي الماديي وما يسمل بالمدياي الحديثي.

ربيعاً لرا ا فتاة فوق العادة, و ه إ سا ي من لون آخر, دلق  قكارورة ع رهكا  23عمرها 

األ ثوي فوق رمال ال حراء العربيكي التكي يقتل كا التمكأ للر ولكي, تركك   خوت كا تتعكا ق مكع متكع 

المقاومكي فكي األفكق المقدسكي الكني بكارع هللا فكي مسكجد  وفكي مكا الد يا وح ام كا فامت ك  صك وة 

حوله. لم تحلم كبقيي ال بايا بيارس األح م الني سيمت ي اليرس البيعاء سابحاً في فعاء الخيال 

ليخت ي ا لجزيرة األح م, وبديً مكن إصكبع لحمكر الشكيا  حملك  إصكبع الكدياامي , ألن و كه حييكا 

 ليس لمن تتقلا علل فراس السرير.المغت ا يحتاك لمجاهدة و

لم ترن تلك  الشكابي اليافعكي إي المجاهكدة لحك م التميمكي إحكدب عااصكر كتااكا الشك يد عكز 
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الككدين القسككام الجاككا  العسككرري لحركككي حمككاس التككي اعتقلت ككا قككوات ايحككت ل ال كك يو ي بت مككي 

رت عككن مقتككل وإصككابي اي خككراط فككي كتااككا القسككام والمشككاركي فككي تاييككن عمليككي استشكك اديي لسككي

عشرات ال  اياي في القدس الغربيي من خ ل  قل ا ايستش ادي الني فجر  يسه في لحكد الم كاعم 

هااع, والعديد من الت م التي تتعلق باأل ش ي العسكرريي التكي مارسكت ا لحك م إبكان ا تماا كا لرتااكا 

 يي إلكل الحركم علي كا بالسكجن القسام وعمل ا في صيوف ا, وهو ما حدا بالمحرمي العسرريي ال ك يو

عاماً, حيث  اء في  ص الحرم الني تك   لحكد "القعكاة" ال ك اياي  1584مؤبداً لي ما يعادل  16

إسكراايلياً, بكل إ  كا بكادرت إلكل اتخكاك  16"لن المت مي كا   شكريري فكي عمليكي لسكيرت عكن مقتكل 

يي التي لسيرت عا ا العمليي, ول  ا خ وات فعالي في العمليي, ول  ا خر   بعد معرفي الاتاام القاس

ت رف  بوعي تام  ا م عكن رغبكي شكديدة فكي سكي  دمكاء ا سكراايليين, لكيس لشكيئ وإ مكا لركو  م 

 إسراايليين فقن, وهنا دليل آخر علل ا زيق ا إلل لد ل المستويات ا  سا يي".

عكن الراحكي الايسكيي وا    لح م كل  الحرم الجاار بابتسامت ا ال االكي ال اداكي التكي تعبكر 

الراملي ورباطي الجأس وعدم الادم, والواثقي التي تؤشر علل مدب عمق ا يمكان والثقكي با كر هللا, 

والساخرة التكي تشكي بمكدب اسكتخياف ا بج دي كا وحركومت م و يشك م ودولكت م اللقي كي واسكت زاا ا 

رم حتكل وقيك  لحك م برككل بقكوت م الغاشكمي وإرهكاب م الحاقكد, ومكا لن فكرغ الجكك د مكن الا كق بكالح

كبريككاء وشككمو  لترككرس الموقككف الككوطاي الخالككد الككني يابغككي لن يات ككا فككي موا  ككي ايحككت ل 

قتيي  صهيونيا  هو عدد قليل نسبيا  مقارنة بالودد الكبير ممن قتلتماوهِ مان شاوبيو  89إن قاالي:"

ذن َو ف نااا ال وس شاااهدرِ وأنااتِ فااي حهاانِو ولاان تاازور االبتسااامة المرسااومة علااى وحهااي باا 

أعتاااارف ب اااارعية محكمااااتكِ التااااي تصاااادر أحكامهااااا الجااااائرة علااااى المجاهاااادصن والمناضاااالين 

 الفلسطينيين".

, وقككدم  14/9/2111وكا كك  قككوات ايحككت ل قككد لقككدم  علككل اعتقككال لحكك م بتككاريي 

حيككث طالبكك  الايابككي المحرمككي برفككع توصككيي إلككي قيككادة  ككي   23/11/2113للمحاكمككي بتككاريي 

 ل بعدم إدرا  ا في ليي صيقي لتبادل األسكرب فكي المسكتقبل, وطالبك  بإبقاا كا داخكل السكجن ايحت

 حتل الموتت

وقفات أحايم بواد وقد وصف محمد شقيق لح م تياصيل ما دار في محاكمي شقيقته قاا ً:"
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  أناا أن سم  لها بالحدصث لتقرأ اصة قرانية تحث على الجهاد في سبيل َو وقالت لهي ة المحكمة

ال أرصد أن أعرفكِ على نفسي باسمي أو عمري أو حلميو أنا أرصد أن أعرفكِ على نفسي ب فوالي 

التي تورفونها حيدا  في هاه المحكمةو وأنا أرو فاي عياون رال الجالساين بالمحكماة الةتاب وأناا 

مبساوطةو لايش "و متايفة بلهجاة فلساطينية عامية "الةتااب اللاي فاي وحاوهكِ وعياونكِ هااو 

قتايي   89الةتب اللي في قلبي وفي قلاب رال ال اوب الفلساطينيو وهاو أربار مان غتابكِو نفس 

حرصحا و هاا رقِ قليل مقابل األعداد اللاي قتلاوا بساببكِو وإذا أناتِ تقولاون ماا عنادي قلاب  800و

وإحساس فمن إذن عنده قلاب  أناتِ  إذا بتحكاوا ماا عنادي قلاب وال إحسااس وصان راان قلابكِ لماا 

فاااار والنسااااء فاااي حناااين ورفااا  ورام َ والحااارم اإلبراهيمااايو وصااان القلااابو وصااان قتلاااوا األط

 اإلحساس".

وإذا عقابي في حهنِ ميل ما تقاور أصهاا المادعي فلان نلتقاي هنااكو وتابع  لح م قاالي:" 

أنااا ساا نُر إلاايكِ وأنااتِ فااي حهاانِ ب فوااالي التااي ع ااتموها ولمسااتموها فااي حياااتكِو أفوااالي التااي 

 ذهبت بكِ إلى الجحيِ".حرقت قلوبكِ و

أنا اسمي أحيمو وس بقى رال  حتى أحقط حلِ شوبي الفلسطيني في التخل  ولتاف :"

منكِ على هاه األرض إن شاء َو وسا بقى فاي الساجن ألحارص قلاوبكِو وعنادما أماوت سا ذهب 

 إلى الجنةو أما أنتِ فستاهبون إلى النارو وس رارِ وأنتِ تحترقون فيها".

فكي مدياكي الزرقكاء األرد يكي لعاالكي فلسك يايي  21/11/1981ة لح م بتاريي ولدت األسير

 كبيرة تعود  نورها لقريي الابي صال  قعاء رام هللا.

رغم ويدت ا في مدياي الزرقاء األرد يي إي لن الري  الغربيي كا ك  تحمكل ل كا رسكاال مكن 

اهير دفتككي الا ككر. وظلكك  الككري  هاككاع مشككحو ي بأ يككاس القككدس وروابي ككا المباركككي والمختل ككي بككأت

 تحدث ا بق ي الحاين وخعرة حقول الزيتون حتل عادت ألحعان الوطن المبارع.

عادت ولرن ليس لتأكل برتقال الساحل لو تيتون الجبكال لو لتعكي  كمكا تعكي  الاسكاء فكي 

 بيوت الر ال. عادت لشيئ آخر يعرفه الر ال الق ال وقليل من ق ال الاساء.

تعليم ا ايبتكدااي فكي مدرسكي بلقكيس بالزرقكاء, وا عكدادي والثكا وي بمدرسكي  تلق  لح م

األميككرة رحمككي الثا ويككي للباككات فككي المدياككي كات ككا, واشككت رت بتيوق ككا الربيككر حيككث كا كك  معككديت ا 



 111 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

الثا ويككي عككادت لحكك م ألرض الككوطن, % وعقككا إتمام ككا للدراسككي 91الدراسككيي ي تقككل عككن الككـ 

درس  في ا ث ثي لعوام حيث تي  قعاء رام هللا لتدرس ال حافي وا ع م,  والتحق  بجامعي بير

 ساعي دراسيي معتمدة.  21و  ف, وبقي لتخر  ا 

, شكارك  لحك م فكي اي تياتكي مكن 2111ومع ا  ك ق ا تياتكي األق كل   ايكي سكبتمبر 

ن محلكي خكاص بكرام هللا خ ل عمل ا في ال حافي, حيث كا   تُِعّد وتقدم بر امًجا إخباريًّكا بتليزيكو

يدعل )ايستق ل  اسمه "ح اد األسبو " كا   تحاول مكن خ لكه فعك   كراام ايحكت ل, ودفكع 

 الشعا اليلس ياي لت عيد المقاومي. 

لككم ترتككِف لحكك م بككنل  حيككث اشككت رت برشككق  اككود ايحككت ل بالحجككارة علككل حككوا ز و

ون يخبرون شقيق ا )محمد  بنل , الني كان وكثيًرا ما كان ال حافي , ايحت ل مع ط م الجامعي

 ايستجابي ل لبه.  -دااماً - إي ل  ا كا   ترفق ,ثاي ا عن كل  من بام خوفه علي ابدور  يحاول 

ومع ت اعد  راام ايحت ل الوحشيي بحق الشعا اليلس ياي, وقتله للمًكات مكن األبريكاء 

عكاعف   كدها المقكاوم, ولن تبحكث عكن واألطيال, وإه ككه للحكرث والاسكل.. قكررت لحك م لن ت

 في إي م العدو المغت ا.  عيوسيلي لخرب لكثر  جا

في هن  األثااء التق  لح م بزميل كا فكي قسكم ال كحافي "وااكل دغلكس" الععكو فكي كتااكا 

عمل فكي الجاكا  العسكرري للالقسام الني و د في ا شخ يي مااسبي تتمتع برل ال يات التي تؤهل ا 

وبعد لن استشار "واال" قادته في الج ات, قكام بتاتيم كا لتركون  ,ي ا س ميي حماسلحركي المقاوم

 القسام. برتااا بنل  لول فتاة تلتحق 

في كات الوقك  لن  له, ماوهاً  اً  ًويؤكد شقيق ا "محمد" لن التحاق شقيقته بحماس كان ميا

 , يل قعككيت ا الوطايككيفككي سككب الاعككاللحكك م كا كك  ماككن صككغرها تتماككل العككودة ليلسكك ينل مككن ل ككل 

 تردد: لريد لن لر ع إلل فلس ين ولستش د هااع".  "كا   دااماً  اً:عييم

كا ك  وعقا التحاق ا برتااا القسام تيجرت "ر ولت كا" الراماكي فكي غك   ل ثكوي فريكد, 

قكد , و1948الم مي الرايسكيي ألحك م هكي توصكيل ايستشك اديين إلكل داخكل فلسك ين المحتلكي عكام 

, حياما تجولك  بالقكدس الغربيكي مكن ل كل العثكور علكل 2111-7-27عمليي ل ا بتاريي  قام  بأول

مران مااسا لوتع قابلي فيه, وتارت ل نا األمر "سوبر مارك  يدعل "كو لوم" في شار  كام 
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  ورك الش ير بالقدس الغربيي. 

داخكل علبكي القسام "عبد هللا وب ل البرغوثي" بتزويدها بقابلكي وتكع  كتااا  ي اوقام  ش

, وفكي  يككس اليكوم تو  ك  لحك م إلككل السكوبر ماركك  وفكي حقيبت ككا 2111-7-31)بيكرة  بتكاري  

العبوة, وفي الداخل وتعت ا علل ر  عبوات الع كير, وحكوالي السكاعي الواحكدة ظ كًرا ا يجكرت 

 دون إصابات.  ماديي العبوة ولسيرت عن إلحاق لترار

القسام في  قادة كتااا دلح"عبد هللا البرغوثي"  وبعد عمليي السوبر مارك  خ ّن الم ادس

العيي الغربيي لتاييكن عمليكي استشك اديي كبكرب بمسكاعدة لحك م, وقكام بتج يكز عبكوة كبيكرة ترع كا 

 داخل " يتارة" وتع  داخل حقيبي لح م التميمي. 

هككو  وتقكرر لن يركون ايستشك ادي الشكام "عكز الككدين سك يل الم كري" مكن مدياكي  كابلس

خر كك  لحكك م فككي  ولككي إلككل القككدس لتحديككد موقككع مااسككا  2111-8-8, وبتككاريي لعمليككيفككارس ا

للعمليي في سيارت ا, وخ ل  ولت ا اقتاع  لح م بأن با مران إخراك ايستش ادي من رام هللا إلل 

تسككربل  بشككجاعي فريككدة ي  وم تألّقكك  "لحكك م" لكثككر , 9/8/2111 بتككارييالقككدس وتاييككن العمليككي. 

الني اعتقل يحقاً "عبدهللا البرغوثي"  الم ادسالرثير من الر ال , إك  اءها القااد القسامي  يعرف ا

و طلا ما ا لن تحمل ايستش ادي " الم ري" إلل قلا القدس لييّجر  يسه  لدب سل ات ايحت ل

قلب ككا ألن حجكم الثككأر و الق ككر المتّقكدين فككي  واحككدةلككم تتكردد لحتككي و . ال كك ايايهاكاع بككين ق عكان 

وكككان ل ككا شككر  الوصككل بككين "العككـّزين" فككي مسككيرة  ,ال ككغير لعتككم برثيككر مككن خوف ككا الي ككري

إك حمل  األخير في سيارت ا عابرة  الم ريلوعز الدين  القسام. بين عز الدين المباركي.المقاومي 

وهاككاع عاككد  ال كك ايايلومقتحمككي طككوابير العسككاكر و ر ككال األمككن  القككدسالحككوا ز األمايككي حككول 

في شار  يافا ل زلته مع " يتارته" المحشكوة بالبكارود و طلبك  ماكه لن ييّجكر   وركميترق المل  

 تعليمكاتلرا كا وفكق  ال ك اياي,الملغمكي علكل هكنا الميتكرق الكني يعكّم بق عكان مكن علكوك  الجيتارة

 الما قي.الرتااا كا   مر ي معه فترك  له الخيار في تحديد ال د  في كات 

فاختككار م عككم "سككبارو للبيتككزا" علككل  يككس  موفّقككاً الككدين الم ككري"  الشكك يد "عككز كككان

ككان هكادبء األع كام ممكا مّراكه مكن لن يتغلغكل داخكل  بكل لمكر ,. لم يرن في عجلكي مكن الميترق.

قتلكي  ال ك ايايلي عد ش يداً بمشيًي هللا تعالل و ليحترق   يتارته. و هااع في  اباته فّجر الم عم.
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 المقدس.لش ؤهم علل صدر األرض المغلوبي لتتايس ل ياس الثأر  تااثرلتلطيالاا و شيوخاا و 

وايبتسككامي بعكد لن صكاع  ملحمككي قسكاميي فريكدة  هللا"لحك م" إلكل مازل ككا فكي رام  عكادت

وعكادت ومع كا  ,بيكات الر ولكي موسكم.. و ما لعتم الم حم حياما ت اع ا الاسكاء فكي تعلو و   ا

تعرتك   2112وماكن اعتقال كا بدايكي عكام المسكترين. ق العربكي المجد الكني غكام طكوي ً عكن األفك

دفع ا إلل ا ترام عن ال عام في معتقل  "ا سراايليي"لح م لقمع شديد من قبل سل ات السجون 

 في المسروبيي.  2112-8المسروبيي لمدة تزيد عن الش ر, وكل  في ش ر 

د  قل ككا مككن معتقككل الرملككي عقككام بككالعزل فككي معتقككل المسككروبيي بعككعلي ككا وكككان قككد فككرض 

 للاساء إثر شرو  األسيرات في إترام عن ال عام بعد حالي قمع واسعي  رت بحق ن.

بعكد  وقال  لح م وقت ا للمحامين إ  ا ت الا بإخرا  ا من ت زا ت ا وإعادت ا إلكل السكجن

 در كي, وتعكا ي مكن خكدران فكي 35إلكل  لكدي االسرري    سبي تدهور وتع ا ال حي حيث هب 

هكددها طبيكا , وشر  بأن طبيا المعتقل ي يقكدم ل كا العك ك ,لصابع يدي ا وقدمي ا و آيم الحرارة

 .ال عام معتقل المسروبيي إكا لم تتوقف عن ا ترام فسيتم إ بارها بالقوة علل تااول

ورغم ا قعاء ما يزيد عن عامين و  كف علكل اعتقال كا داخكل سكجون ايحكت ل الااتيكي, 

الوحشي الني حاول به ال  اياي ق ر كبرياا ا وتدمير معاويات ا وحمل كا علكل الاكدم ورغم ال جوم 

علل خدمات ا الجليلي للمقاومي اليلس يايي, ورغم للوان المكرارة والقمكع والعكنام الكني ي كا علكل 

رلس ا داخل الز اتين الياشكيي, ي تالك  لحك م قمكي فكي ال كمود, قمكي فكي ال كبر والجلكد والثبكات 

م السجن وايعتقال, قمي في الوفاء للوطن والتشبث بالع د علل اي تماء له والعي  لقعيته علل آي

 والع اء ألهله بشتل السبل المتاحي حتل يأكن هللا باليرك والخ ص ويقعي لمراً كان ميعويً.

هاه حكاصة أحيم القساميةو وليت األرحام في عواصمنا التي تةفو في سدر الوصر 

صهيوني تلد لنا "أحيما " عربية أسرو ميل "أحيم" الفلسطينية في زمن عز فيه األمرصكي ال

 الرحار الرحار.

 األسيرة / امنة حواد علي منى
شاحبي الو ه, مقيدة اليدين والر لين, آثار العرم والتعنيا باديي علكل  ميكع ل حكاء  سكدها 

لخبكار تمي ت كا فكي األسكر اللكواتي ال زيل, ورغم هنا حاول  لن تاسكل  راح كا الداميكي لت مكًن علكل 
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 قاسما ا األكب ال  يو ي".

هنا هو حال األسيرة اليلس يايي آماي مال في لول تيكارة سكم  لكنوي ا بزيارت كا بعكد عكزل دام 

قرابي ش ر و  ف, وما تال مستمراً في سجن "لبكو كبيكر" للجااايكات, وي تالك  تتعكرض وتمي ت كا 

 جن مما  عل حيات ن دوماً في خ ر ومحل ت ديد.للعرم المبر  من قبل إدارة الس

م ولودعك  21/1/2111عاماً القاطاي في بلدة بير  بكاي قكرم القكدس بتكاريي  28اعتقل  آماي 

العزل مرات عديدة, وقيدت يداها ور  ها ورش  بالغات وحرم  مكن الاكوم لحيا كاً كثيكرة  اهيك  عكن 

 لق كا بحق كا, ممكا سكاهم فكي تكدهور وتكع ا ال كحي الكني الت ديدات بالقتل التي ي تيتأ إدارة السكجن ت

عزتته إدارة السجن برفق ع   كا مكن ايلت ابكات الحكادة التكي عا ك  ما كا فكي يكدي ا  كراء التعكنيا 

 الشديد الني تعرت  له, ومحاولي  اود ايحت ل اقت   لظافرها.

لمتع وال يبات وب ارك الكد يا آماي هي واحدة من تمن قافلي من اليتيات والاساء ال تي للقين ا

وراء ظ ورهن, وسلرن مساراً مااقعاً لمسكار الرثيكر مكن اليتيكات والاسكاء ال تكي ملرك  الكد يا علكي ن 

 حيات ن فبتن لسارب ل ا, تسيرهم كييما لرادت, وتحرك م كييما تشاء.

ا م إ  ككن فًككي طككاهرة وشككرييي مككن فًككات وشككراا  شككعباا, لردن الخيككر لشككعب م, والحريككي لككوط

فجعلن من ل سادهن ولعمارهن وقوداً دافعاً لثكورة الج كاد والمقاومكي وايستشك اد علكل لرض فلسك ين 

المقدسككي بقككدر اسككت اعت ن, وليقككن لن م ككر الحريككي والعككزة والررامككي وايسككتق ل شكك يت مككن الككدماء 

ي في حريكي حقيقكي والع اءات والتعحيات, بمختلف األشرال والوساال واألساليا, ولن السعادة الحقيقي

وكرامي وطايي م و ي ي في ا رياء علكل المتكع والملكنات وسياسكف األمكور, لو اي ح كار فكي مواقكع 

العجز مع الغافلين العكا زين, لو ايكتيكاء بالمراقبكي عكن بعكد فيمكا آلكي حكرم ايحكت ل تح كد األروا  

 وتدمر الحجر والبشر وتسحق الو ود والمقدرات.

ة تكمن هكؤيء, فماكن  عومكي لظيارهكا تيتحك  عيااهكا علكل قمكع وب ك  وقد كا ك  آماكي واحكد

وإرهككام ايحككت ل, ووعككل عقل ككا شككيًاً فشككيًاً حقيقككي المخ  ككات والسياسككات التككي تسككت د  الو ككود 

اليلسك ياي والقعكيي اليلسكك يايي, حتكل كبكرت واشككتد عودهكا فقكررت لن تلككتحم بقعكيي وطا كا وتعككاي  

إلكل كلك  سكبي ً, ومكا لن ل  ك  دراسكت ا الثا ويكي حتكل لصكرت علكل آمال وهموم شكعب ا مكا اسكت اع  

ايلتحاق بقسم علم الايس في  امعي بيرتي  لتقترم لكثر من لبااء شعب ا النين يعا ون مشر ت  يسكيي 

 راء العدوان ال  يو ي, وعقا تخر  ا مكن الجامعكي سكع  للعمكل فكي المجكال ا ع مكي مكن خك ل 
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رت في ككا عمكا يجككول بخاطرهكا مككن همكوم شككعب ا, كمكا ت وعكك  للعمكل فككي  شكرة "ال كاوبر" التككي عبك

المجال ا ع مي في إحدب  معيات حقوق ال يل في مدياي رام هللا, لم ً فكي إخكراك لطيكال اي تياتكي 

 من األتمات الايسيي التي خليت ا ايعتداءات ال  يو يي.

ت  خن ات ال عبر شبري المعلومات وإبان عمل ا في لحد المراتا ا ع ميي تمرا  آماي من ف

الدوليي "ا  تر  " مع شام ي ودي, وقام  باسم ع قي معكه مكن خك ل ايت كال إلكل لن تمراك  مكن 

كككان  17/1/2111اسككتدرا ه وايتيككاق معككه علككل القككدوم إلككل مدياككي رام هللا, وفككي الوقكك  المحككدد يككوم 

ن رحالكه فكي رام هللا, وهاكاع تلقيكه المقكاوم الشام الي ودي يقترم مكن مايتكه كيريسكي سك لي الماكال لكيح

بعكد لن  سكق  معكه آماكي ولخبرتكه  -الكني استشك د فيمكا بعكد-حسين القاتي من كتااا شك داء األق كل 

ب بيعي األمر, ولرسله إلل حتيه كجزء من الرد عل الجراام ال  يو يي التي ترتركا يوميكاً بحكق شكعباا 

 اليلس ياي الماروم.

الربيكر والقكدرات اليايكي ال ك يو يي الواسكعي تمراك  ل  كزة ايسكتخبارات ومع الت ور التقاكي 

ال  يو يي بعد عدة ليام من الوصول إلكل الشكرع الكني   كا للشكام الي كودي, واتخكنت قكراراً فوريكاً 

 باعتقال المااتلي آماي التي وقي  وراء العمليي.

حتكل بكدل  19/1/2111معكي وما لن  ن الليل ولرخل سدوله في كلك  اليكوم المبكارع, يكوم الج

خيافي  الت م يعدون العكدة ل  قعكاض علكل آماكي وتغييب كا خلكف القعكبان, حيكث ت كف والكدة آماكي 

ات كل  آماكي بكي  19/1/2111لحتات ما قبل ولثااء وما بعد ايعتقكال قاالكي :"بعكد ظ كر يكوم الجمعكي 

زل ألشككر  علككل وتككع ا تخبر ككي ل ككه تعككا ي مككن حمككل وهككزال شككديدين, ف لبكك  ما ككا لن تعككود للماكك

 اكدي مكن  اكود ايحكت ل وطلبكوا تيتكي   211ال حي, وبعد مات ف الليل حاصر بيتاا ما يزيد عكن 

المازل, ولخر و ا من المازل لرا م خربوا ودمروا  ميع لثاثكه, فلكم يترككوا شكيًاً سكالماً مكن عكدوا  م, 

ا  ميكع لفكراد العاالكي مكن دخكول الماكزل واص حبوا آماي إلل باايي قيد ا  شاء قريبي من مازلاا, وماعكو

 حتل الثالثي صباحاً, لاجد  وقد تحول إلل كومي خرام.

وتست رد قاالي :"لم يخ ر يوماً ببالي لن آماكي قكد تكت م بقتكل ي كودي, خاصكي ل  كا هاداكي  كداً, 

فقكد سكبق لن فقد اعتقدت في البدايي لن لمكر اعتقال كا سيسكتمر يومكاً لو يكومين مثكل ايعتقكايت السكابقي, 

 مرات قبل لن ترمل الثاماي عشر من عمرها, لرااي فو ً  بأ  ا مت مي بأمر كبير". 4اعتقل  

ال أنكار أن الوادوان اإلسارائيلي هاو وتبدي الوالدة تأييداً م لقاً لمكا لقكدم  عليكه ابات كا قاالكي:" 
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تستطيع أصاة قاوة فاي الاي دفوها لينتقامو وأنها رانت حرصصة على أن تخوض غمار النتار دون أن 

 األرض منوهاو لاا ف ن النتار سيُل صسري في دمها ما دامت تواني من الودوان اإلسرائيلي".

وخلف لسوار السجون والمعتق ت وقي  آماي برل شمو  وإباء تتحدب قيد وعكنام ايحكت ل, 

ارت والكدت ا واختيرت من قبل األسيرات فكي سكجن "لبكو كبيكر" لتمثكيل ن لكدب إدارة السكجن, حيكث لشك

إلي لن شخ يت ا القويي وككاءها وإصرارها علل الحق وعدم خعوع ا للنل وال وان قكد دفكع لخوات كا 

األسككيرات يختيارهككا ممثلككي عككا ن, لتسككعل  اهككدة للم البككي بحق ككن, خاصككي ولن لغلككب ن قاصككرات, 

كك  ل  كا تمثكل رلس ويعا ين من ظرو  اعتقال سيًي, ممكا دفكع إدارة السكجن ل  تقكام ما كا بعكد لن لدر

الحربي وتشرل قاادة لألسيرات في محاولي لرسر عزيمت ا عكن الم البكي بحكق تمي ت كا, إي لن كلك  لكم 

 ثباتاً وإصراراً". إييزد آماي 

ورغم عزل ا اي يرادي الني  قل  إليه لحيا اً كثيرة لم تجز  آماي, ولم ت ن لو تلين, بل كا ك  

 مأ كي األسككيرات علي كا, حيكث توتك  والكدت ا لن آماكي كات الشخ ككيي توصكي والكدت ا لثاكاء تيارت كا ب

ال اداككي  ككداً قبككل ايعتقككال قككد اسككتحال  إلككل فتككاة كات عزيمككي صككارمي وإرادة صككلبي ولكثككر إدراكككاً 

 لمسًوليت ا.

وحتل اليوم, ي تال  آماي ترسف في لغ ل ا بعد لن لصكدرت المحرمكي حرم كا الجكاار علي كا 

عا ي العديكد مكن األمكراض وتتعكرض للرثيكر مكن التعكنيا وا ها كات برفقكي تمي ت كا بالسجن المؤبد, ت

األسيرات, إي ل  ا رغكم كلك  بقيك  صكامدة فكي و كه   دي كا, صكحيحي العكزم وايرداة, ع كيي علكل 

 الخاو  واي رسار.

 

 

 

 

 األسيرة / دعاء زصاد حميل الجيوسي
حككت ل ال كك يو ي وراء لسككوار هككي واحككدة تككمن قافلككي األسككيرات ال تككي غيككب ن اي

السجون والمعتق ت, محاويً كسر عزيمت ن وسحق إرادت ن وإيمكا  ن بقعكيي شكعب م والعمكل 
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 ل ا والتعحيي في سبيل ا.

إ  ككا األسككيرة المااتككلي دعككاء الجيوسككي مككن طككولررم التككي لصككدرت محرمككي صكك يو يي حرمككاً 

لن ات مكك  باقككل لحككد ايستشكك اديين  عامككاً مككع وقككف التاييككن بعككد 31مككرات و 3بسككجا ا المؤبككد 

ممكا لدب إلكل  19/5/2112التابعين للجب ي الشعبيي إلل القدس لتايين عمليكي استشك اديي بتكاريي 

 آخرين بجرو . 59مقتل ث ثي ص اياي وإصابي 

عامكاً لحتكي اعتقال كا,  22عامكاً, ولكم تجتكز ال 24تبلغ األسيرة دعكاء اليكوم مكن العمكر 

عي الاجا  الوطايكي, التكي التحقك  في كا بتخ كص علكم اي تمكا  رغبكي وهي إحدب طالبات  ام

ما ا في التقرم من مجتمع ا وف مه ومعرفي كيييي إفادة الااس من   ودها, حيث كا   متيوقكي 

 ومتميزة في دراست ا.

دعاء هي ايباي الوحيدة لعاالت ا, وليس ل ا من األشقاء إي واحد ي غرها بعكدة لعكوام, 

 الدها في سل  الوظااف الحروميي, ووالدت ا ربي بي .فيما يعمل و

وت ف عاالي الجيوسي ظرو  اعتقال ابات م بالقول لن قوة ص يو يي كبيكرة حعكرت 

, وطلبك  مكن  ميكع لفكراد العاالكي إحعكار ب اقكات 7/6/2112إلل المازل خ ل الليل بتكاريي 

إع كاء الجاكدي ب اقكي هويت كا, هويات م بحجي التيتي , فنها الوالد  يقاظ دعاء التكي رفعك  

ولبلغت م لن ب اقي هويت ا مو ودة داخل مبال سرن ال البكات فكي مدياكي  كابلس, فا  كال الجاكود 

علي ا بالشتاام وحاول لحدهم ايعتكداء علي كا بالعكرم غيكر لن والكدها مكاع م مكن كلك  قبكل لن 

 يبلغه الجاود لن حعورهم إلل المازل ب د  اعتقال ا.

لن قوات ايحت ل ماع  ابات م من تبديل ثياب ا عاد ايعتقكال لو حتكل  وتعيف األسرة

مجرد ارتداء الحناء قبل لن يقتادوها إلل مرتا ايرتباط غربكي طكولررم حيكث المعاملكي المنلكي 

والم ياككي مككن قبككل  اككود ايحككت ل لألسككرب واألسككيرات اليلسكك يايين, وفككي مرتككا ايرتبككاط 

عي قبل لن تاقكل إلكل سكجن الجلمكي, حيكث قعك  شك رين فكي سا 12العسرري مرث  دعاء مدة 

الز اتين المعتمي القنرة بعيداً عن ككل التكرو  ا  سكا يي لتمركث في كا مكدة شك رين قبكل لن يكتم 

 قل ا إلل غر  خاصي في المعتقل, حيث لم ترن ظرو  تل  الغر  بأفعل حايً مكن ظكرو  
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واحككدة لسككبوعيا وبحعككور مجاككدة دون لن  الز ككاتين, فقككد كككا وا يسككمحون ل ككا بايسككتحمام مككرة

يسم  ل ا بإدخال الم بس من خ ل لهل ا حيث بقي  بم بس الاوم التكي اعتقلك  ب كا ودون لي 

 حناء.

 12وفي إفادة ل ا عبر لحد المحامين لكدت دعاء لن ساعات التحقيق كا   تستمر مع ا 

ايً, حيث ال عام القنر الكني يقكدم ساعي يومياً حتل  قل  إلل سجن الرملي الني لم يرن لفعل ح

وهككو مككا سككاهم بككدور  فككي تككدهور  تكيلو رامككا 11لألسككيرات ممككا  عككل وت  ككا يككاقص قرابككي 

وتكع ا ال كحي الكني لفسك  المجككال  صكابت ا بالعديكد مكن األمككراض, وما كا فقكر الكدم الحككاد, 

اع ا من تيارة األهكل ل ا, وم موال بوط الداام في تغن الدم, فع ً عن عدم تقديم الع ك ال ت

 والعاالي.

وفككي بيت ككا المتواتككع بركك  "لم  ميككل" والككدة دعككاء طككوي ً وهككي تسككتر ع ككريات ككا 

وتسككتعيد مراحككل حيككاة ابات ككا الوحيككدة القابعككي فككي سككجون ايحككت ل ال كك يو ي, بعككد لن سككرق 

ث لكدت "لم ايحت ل فرحت ا الربرب بالتخرك واست م ش ادت ا الجامعيي في علم اي تما , حي

 ميل" لن الحرم القاسي بسجن ابات ا دعاء هن  المكدة ال ويلكي هكو حركم  كاار ياكدرك فكي إطكار 

سياسي العقام الجماعي التي تمارس ا سل ات ايحت ل بحكق لباكاء الشكعا اليلسك ياي, خاصكي 

 الشبان, للقعاء علل آمال م وت لعات م  حو مستقبل مشرق لبااء وطا م فلس ين.

ه كان من الميترض لن تتخرك ابات ا من الجامعي بعكد شك رين مكن اعتقال كا ولتاف  ل 

في كل  اليوم المشًوم, فقد كا   من المتيوقكات تمكن المدرسكي, حيكث كا ك  تاكال شك ادة تقكدير 

 كل عام, فع ً عما كا   ترتبه وتلقيه من الشعر والخ ابي كما لو كا   شاعرة مخعرمي.

ي اعتقال ابات ا فقال  وقد بدت علل و   ا م م  الحزن ولم تست ع الوالدة  سيان لحت

الم حوم بالدمو  الماسابي من عياي ا :"لم يسمحوا ل ا حتل بتغيير م بس ا فأخنوها بم بس 

الاككوم, دون مراعككاة ألد ككل مشككاعر ا  سككا يي والحيككاة", مؤكككدة لن مككا حككل بعاالت ككا بعككد اعتقككال 

و  ا )الوالد والوالدة  بوعرات صحيي  علت ما يعيشان ابات ا يعتبر كارثي حيث لصيب  هي وت

علل الم داات ويعا ون وتعاً  يسياً سيًاً للغايي بسبا ا شغال ما الداام بأخبار ابات مكا الوحيكدة, 
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الوحيكد الكني لصكيا بجكرو  بالغكي  احيث لصب  األم غير قادر علل العمل, إتافي إلل اباي م

ل المكواطاين بشكرل عشكوااي لحتكي اغتيكال الشكام  اسكر بعد إط ق قوات ايحكت ل الاكار علك

 العليمي.

ولشارت الوالدة لن اآلمال  ميع ا كا   معقودة علل دعاء عادما تتخكرك مكن الجامعكي 

وتعمل في وظييكي  يكدة تعيكل ب كا لسكرت ا ال كغيرة, فكي ظكل التكرو  ال كعبي التكي يمكر ب كا 

والككدها عاطككل عككن العمككل, ولخاهككا  الشككعا اليلسكك ياي  ككراء الح ككار وا غكك ق, خاصككي ولن

 بسبا إصابته. -ليعاً -الم ام ي يست يع العمل

و وه  "لم  ميل" ل  ا تعد األيام والساعات والدقااق ول  كا تتعكر  إلكل هللا لن ييكرك 

كرم ابات ا دعاء كي تتمرن من احتعا  ا بين كراعي ا كما لو كا   طيلكي صكغيرة بحا كي إلكل 

 حعن األم وحاا  ا.

تياقم  معا اة "لم  ميكل" ولسكرت ا مكع اسكتمرار ا ت كاك سكل ات ايحكت ل وإدارة وقد 

السجون سياسيي العقام الجمكاعي بحكق األسكيرات فكي سكجن الرملكي بعكد لن لقكدم  علكل إقامكي 

سككياك وت ككاك يحجككا رؤيككي األسككيرات لككنوي ن عاككد الزيككارة, لككيعلن بعككدها ا تككرام عككن 

م لحتات صعبي في ا تتار رؤيي ابات ا وايطمًاكان علي كا الزيارات حتل إشعار آخر لتعي  األ

في حلقي من حلقات المأسكاة التكي تعيشك ا األسكرة اليلسك يايي التكي يكرت  لبااؤهكا داخكل سكجون 

 ايحت ل ال  يو ي.

 

 

 

 

 

 

 األسيرة /إصمان محمد عبد الرحمن أبو سوصة
ومت لبكات مرحلت كا العمريكي لم تع  لايس ا كما عاشك  لوطا كا, ولكم تأبكه يحتيا كات الكايس 

كما لب   يحتيا ات وطا ا ومت لبات قعيت ا, ولم تعمل عقل كا وتيريرهكا فكي م كلحت ا, كمكا لعملتكه 
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في م لحي شعب ا, ولم ت غ لاداء وسن الاداءات ال اخبي التي تعم ب ا الساحي هن  األيام كما لصكغ  

تلتي  لمغارم قكد تحكل ب كا لو مركرو  قكد يحيكق  , ولميلاداء الحق والشعور باألما ي والوا ا والمسؤولي

بايس ا وبمستقبل ا قدر التيات كا إلكل معا كاة شكعب ا وآيمكه المت كاعدة وسكبل التخييكف عا كا والكرد علكل 

 متسببي ا.

عامككاً التككي فا ككأت  23إ  ككا اليتككاة المسككلمي, المؤماككي, المجاهككدة, األسككيرة إيمككان لبككو خوصككي 

ولت ككا تاييككن عمليككي استشكك اديي عبككر اقتحام ككا لمسككتوطاي "رفككي  يككام" المجتمككع اليلسكك ياي الغككزي بمحا

 .25/4/2112 اوم ق ا  غزة بتاريي 

عامككاً لككدب امتشككاق ا مككا تيسككر ل ككا مككن متيجككرات صككوم  21إيمككان التككي لككم تتجككاوت عتبككي الككـ

ال ككحي  لليتككاة  كالمسككتوطاي الجاثمككي علككل صككدرها وصككدر شككعب ا, لككم تتككأخر فككي لن ترككون األ مككوك

يلس يايي التي شيدت شخ يت ا علل مبادئ ا س م, وتشرب  تعاليمه واستقام  علكل   جكه واهتكدت ال

بأ وار , ليشرل ل ا معلماً وحيكداً فكي طريكق حيات كا ودافعكاً لساسكياً ل لت كاق بكال م الكوطاي اليلسك ياي 

هم ككا وآمككال  الككني اتداد حككدة وكثافككي عقككا ا ككدي  ا تياتككي األق ككل المباركككي, فرككان هككم الككوطن هككو

الشككعا هككي آمال ككا تحككس بابعككه, وتشككعر بمشككاعر  كيككف ي وقككد  شككأت فككي لحعككا ه, وترعككرت فككي 

, ويغدو البحث عن الش ادة الحقكي -الموت والحياة-ظ له, واستوب بايا  ا في كايه ليتساوب في  ترها 

 عاهي ا شيئ.واألمل بلقاء هللا هدف ا الماشود وغايت ا الساميي التي ي تعدل ا غايي وي ي

لتمركن فيكه مكن عاكاق اباتكي, وعاكدما  كاء لكم لككن لصكدق ل اكي ي ل ه سكيأتي اليكوم الكني  لتوقعلكن  لم"

تي كلاا  التكيواقيين قبالي بععاا البعق دون لن  تمرن حتل من الم افحي بسبا تل  القعكبان  واباتي

لن لدخلك  لصكابعي  بعكدإي عن بععاا البعق, كا  لحسا ل اي لحلم واستمر الحال كنل  ولكم لسكتيق 

يككدها وتشككعرها باألمككان  لصككابعمككن بككين فتحككات القعككبان المتوا ككدة فككي شككباع الزيككارة عل ككا ت مككس 

ل حكاء  سكدي وتأككدت مكن لن إيمكان   ميكعشعرت برعشي تسكري فكي ايحت ل, والحاان الني سلب ما 

 .تل  اليتاة المرحي هي اآلن خلف قعبان األسر"

  عامكاً  65التي تعيش ا بدلت لم عادل لبكو خوصكي ) المأساةي والتي تعبر عن عتم الرلمات الحزيا ب ن 

ي تم كا إلكل متكل  تسكاؤلفي سجون ايحت ل وسن  المعتقلي "إيمان" مخيم  باليا حديث ا عن ابات ا من

 في ا تح  وطأة ايحكت ل وسكجاه  عي ستتل حياتاا هرنا؟ ولي تريي الساوات ال ويلي من العمر التي 
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  الربير والممتد علل امتداد الوطن اليلس ياي؟

 لحكداً تزداد يوماً بعكد يكوم وي تسكت يع لن تكرب  إيمان معا اةلم عادل معا اة ابات ا إيمان قاالي: " وتروي

رفككق قككوات ايحككت ل السككما  لوالككدها ولشككقاا ا وشككقيقات ا  بسككباالعاالككي غيككري وكلكك   لفككرادمككن 

 بزيارت ا".

ل نا تزداد معا ات ا, لرن ما يخيكف عا كا بععكاً مكن   دوبرؤيت ا بدون  إلليتل ين  شقيقات اولتاف :"

تمي ت كا المعكتق ت مكن العكيي الغربيكي فكي  يكس الغرفكي, يكنكر لن  مكنهن  المعا اة توا دها مكع سكتي 

يعشكن  معتقلكي 81في سجون ايحكت ل ال ك يو ي مكن ق كا  غكزة مكن بكين  الوحيدةإيمان هي المعتقلي 

 ."قرم الرملي ترتساصعبي في سجن  يي  ظروفاً 

الزيكارة الكني ي  وقك كل موعد تيارة  يمان تبدل معا اة تركاد ي تات كي سكواء فكي  ادل:"فيلم ع وتقول

مكع سكاعات اليجكر األولكل  تبكدلفي رحلي السير ال ويلي التكي  لوفي لحسن األحوال  دقيقي 40ـيتجاوت ال

 الليل".وتستمر حتل ساعات متأخرة من 

من  ديد لموعد الزيارة القادم بعد لسبوعين والكني  بايستعدادتراد الزيارة تات ي حتل  بدل  ماوتابع :"

 ."ا  راءات وايغ قات المترررة بيعلي  علم إن كا   ستتم 

فككي محاولككي  بو   ككاشككاح  لو عيااهككا بالككدمو  غرورقكك ولككم تسككت ع والككدة إيمككان إكمككال حككديث ا فقككد ا

لرا ككا  ,األمككرينعلككل فلككنة كبككدها التككي عا كك  مككرارة وحسككرة العزيككزة التككي ا سككرب   السككيوليخيككاء 

 ترهكا  عنالتي غاب  في ا ابات ا  تيواصل  الحديث عن معا ات ا ووصف اللحتجاسرت علل  يس ا و

لن  دونصك ة ال كب  وخر ك  مكن الماكزل  لتأديكيصبا  كل  اليكوم   عك  إيمكان كعادت كا  فيقاالي:"

اليتيكات ال كغار  لتعلكيموقكد ظااكا بكادئ األمكر ل  كا خر ك  إلكل المسكجد الكني يجاور كا  يشعر ب ا لحد,

 ."الش  يساور ا لغيبت ا, بدطال   ا, وعادمقراءة القرآن

ل يسكاا وقلاكا ربمكا تركون عاكد إحكدب صكديقات ا وعاكد  عنترن في المسجد وحاولاا التخييف  لم":وتابع 

وسكن ت شكي ككل فرتكياتاا بكدءاً مكن المسكجد وصكويً إلكل  إيمانمغيا الشمس بدلت رحلي البحث عن 

التي ربما ترون قد كهب  إلي ا, ولرن لم  عثر علكل شكيئ ولكم يؤككد  األماكنمااتل كل صديقات ا لو تل  

 ."رآهالاا لحد ل ه 
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مككن الخككو  والقلككق علككل إيمككان  حالككيإلككل الماككزل وبتاككا ليلتاككا وسككن  عككد امعكك  قاالي:"و

الحساي ما ا والسيًي وإن كا   السكيًي لكثكر  ايحتمايتفه وبدل ا في وتع كافي وم يرها الني ي  عر

 ي, وفكبزوغ اليجر وصبا  اليوم التالي حتكل  واصكل السكعي فيمكا بكدل ا   اتتربرثير من الحساي وبقياا 

ليكي محاولت كا تاييكن عم بعكدال با  سمعاا خبراً عن استش اد فتاة فلس يايي علل ليكدي الجاكود ايحكت ل 

سككردت  هرككنا, ق ككا  غككزة  اككوم "رفككي  يككام"عسككرريي تككد المسككتوطاين خكك ل اقتحام ككا لمسككتوطاي 

بعد تااول  وساال ا ع م ايسم بالرامكل, حيا كا هكا لشكقاء  وفيماباللغي العربيي الخبر  ايحت لإكاعي 

ات حقككوق وسككارعوا الككل ايت ككال برافككي الج ككات المعايككي والمخت ككي ومؤسسكك المسككنإيمككان ووالككدها 

وقكدر   هللايست م الجثي لدفا ا بعد لن علموا ل  ا قد استش دت واستسلم الجميع لقعكاء  للعغنا  سان 

 ."وإرادته التي ي ترد

السكادس رن  كرس ال كاتف وابلغاكا  اليكومخمسي ليكام علكل هكنا الخبكر وفكي  مع ولتاف :"

د ال يبي لن إيمان ي تال  علل قيد الحيكاة ولحم ال ا عطلا  ا سراايليالااابان العربيان في الرايس  

ب كنا  سكرر ا, فالخكن األخعكر اثكر إصكابت ا بعيكار  كاري فكي كتي كا يسملوتعالم في مستشيل داخل ما 

وتيارت كا فكي المستشكيل ككي   مكًن علي كا  إيمكانلمل رؤيكي  عللالخبر وعد ا إلل طرق كافي األبوام 

لربعكي  وبعكد, ي لش ر شكعر ا خ ل كا وكأ  كا الكدهر كلكهحوالي لربع كنل لرن دون  دوب, وبقي األمر 

 يمكان فأعكدد ا ل يسكاا ل كا  يكداً ولركن فو ًاكا بكرفق قكوات ايحكت ل  تيكارةش ر لخبرو ا بكأن هاكاع ل

مرثك  فيكه  حكو ث ثكي  النيكل  بعد تحويل ا من سجن المجدل  وكان, ولشقاا ا بزيارت ا لوالدهاالسما  

 ."الرملي سجن إللق المرثف والعزل اي يرادي لش ر خعع  خ ل ا للتحقي

مكن شك ر تشكرين ثكا ي  التاسكعسبعي لش ر من اعتقكال إيمكان فكي  بعد"الوالدة لم عادل : وتقول

الحركم لكم يكرق لمكا يسكمل بالايابكي العسكرريي  هكناحرم علي كا بالسكجن اليعلكي مكدة عكامين, لركن  عاممن 

ايعتقكال   ل كا عكام و  كف العكام مجكدداً لت كب  مكدة يعكال  ديكدال  يو يي التي استأ ي  الحركم مكن 

 ."ث ث ساوات و  ف الساي

سل ات ايحت ل لنوي ا كافي باسكتثاااي مكن  ماع بسباالوالدة لن إيمان تعي  حالي  يسيي صعبي  وتؤكد

داء العربيكي السكعوديي ألالمملركي اتداد سوءاً عادما قم  بالسير إلكل  األمرإلل لن كل   ةمشير ,تيارت ا

لن  معكيييمكرتين متتكاليتين, غيكري عن تيارت ا ولم يزرها بالتكالي لي شكخص  فا ق ع مااس  الحم 
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كبكر سكاه لككم ييكأس لحتكي واحكدة ولككم ييقكد األمكل فكي رؤيت كا وترحيككل عياكه ب كا ومكن ثككم  ورغكموالكدها 

 الحياة بعدها موتحي ل ه داام القلق علي ا. ميارقي

مكن تيارت كا, ولكم يكتمرن  يكتمرنيمكان والكني يربرهكا بعكام لكم المعتقلكي إ شكقيقوكما البقيي فكان 

ووالكد  مككن  اخوتكهليايجكر فكي و ككه  اكود ايحكت ل الكنين ماعكو  وكافكي ليعكاً مكن ككتم غيتكه المحكتقن 

والشكيو   والشكباملخته المعتقلي صارخاً ل  كم مكن ترعكوا الحقكد والرراهيكي فكي  يكوس األطيكال  تيارة

والعكككدوان وارتركككاب م  الق كككرا  راميكككي واسككتخدام م ألبشكككع لسكككاليا  والاسككاء مكككن خككك ل ممارسكككات م

  المجزرة تلو األخرب.

الخاصكي التكي اعتكادت علكل تااول كا  الحقاكييواصلون حرمان إيمان مكن تاكاول  ل  م":ولتا 

اثكر عمليكي  راحيكي يستً كال اللكوتتين كمكا يماعكون  الحلكقش رياً كو  ا تعا ي من الت ام مزمن في 

 ."ل امن إدخال هن  الحقاي  والدت ا

ف اكاع الرثيكر مكن األسكيرات القابعكات  الوحيكدة,األسيرة المعتقلي إيمان لبو خوصي ليس   حالي

بيعكل الممارسكات ايحت ليكي بحق كن, كيكف ي وهكو الكني ي  األمكرينفي سجون ايحت ل ال تكي يكنقن 

محكاويت التجميكل التكي يحكاول الكبعق  هكو كلك  الو كه البشكع والقبكي  رغكم ككل واحكداً يمل  إي و  اً 

, فككالجراام ا رهابيككي والممارسككات الااتيككي التككي يقترف ككا ايحككت ل, ومككن بيا ككا اعتقككال ب ككا إظ ككار 

األسككرب, ي يمرككن لن تغيككا عككن الككناكرة اليلسكك يايي, وي يمرككن لن تسككتحيل إلككل شككيئ قابككل لل عككم 

 وايستساغي في ما قتاا العربيي وا س ميي.

 ال  إيمان وقف السجن وايعتقال با تتار حرم الج د ال  يو ي بحق ا.وي ت

 
 

 

 

 

 األسيرة /سناء محمد حسين شحادة
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سااء شحادة, فتاة فلس يايي وطالبي  امعيي في كليي سخاين التراولو يكي, غلك  الاكار فكي قلب كا 

تقككدم شككيًاً لشككعب ا علككل وقككع  ككراام ايحككت ل المت ككاعدة بحككق لباككاء شككعب ا, فقككررت لن تاككتقم, ولن 

المع  د الواقع تح  م ارق ال جمي ال  يو يي غير المسبوقي, فاختارت اي خراط فكي لطكر ا سكااد 

التابعي للمقاومي اليلس يايي عبر المسكاعدة فكي  قكل ايستشك اديين لتاييكن عمليكات م ايستشك اديي الجريًكي 

ع تميلت ككا قككاهرة السككعدي برفقككي م كا كك  سككااء مكك21/3/2112داخككل العمككق ال كك يو ي. فيككي تككاريي 

ايستش ادي محمد حشايري حيث ا  لقوا صوم حا ز الكرام العسكرري ليتجكاوتو  سكيراً علكل األقكدام, 

وي عدوا إلل لحكد سكيارات األ كرة, حيكث لخبكرت سكااء السكااق ل  كم ي يحملكون هويكات "إسكراايليي" 

الغربيي, وبالتالي فان عليه تيادي الحكوا ز  ول  م يريدون شراء هدايا عيد األم من شار  يافا في القدس

ال  يو يي, إي ل  كم فكي الحقيقكي لكم يرو كوا كاهبكين لشكراء ال كدايا بكل لتاييكن عمليكي استشك اديي فكي قلكا 

القدس. هنا ما تشير إليه ياحي ايت ام التي قدمت ا الايابي العسكرريي ال ك يو يي فكي محرمكي "بيك  إيكل" 

امكككاً مكككن سكككران مخكككيم قلاكككديا قكككرم رام هللا والتكككي اعتقلككك  بتكككاريي ع 29تكككد سكككااء محمكككد شكككحادة 

, حيككث لدا ت ككا المحرمككي بايشككتراع فككي عمليككي قتككل وإدخككال استشكك ادي بغككرض القيككام 24/5/2112

 بالعمليي.

وفي التياصيل, فقد تعرفك  سكااء علكل المااتكل  اصكر الشكاوي  لحكد  اشك ي كتااكا شك داء 

اته, حيث طلب  ماه المسكاعدة فكي إدخكال ايستشك اديين إلكل داخكل األق ل من خ ل عبيدة إحدب قريب

, وبعككد لن سككلم  سككااء رقككم هاتي ككا لعبيككدة, تحككدث مع ككا الشككاوي  ثككم التقيككا 48فلسكك ين المحتلككي عككام 

وطككر  علي ككا المسككاعدة فككي إدخككال شككبان إلككل القككدس بغككرض تاييككن عمليككات استشكك اديي. وبتككاريي 

خال شام إلل القكدس الغربيكي برفقكي شكابي تسكاعدها ب كد  تاييكن طلا  اصر من سااء إد 21/3/2112

التقل  اصر الشاوي  وعبد الركريم عكويس )لحكد كبكار القكادة فكي كتااكا  21/3/2112عمليي, وبتاريي 

ش داء األق ل  مع ايستش ادي محمد حشايري في فادق الحجل برام هللا, ولخبرا  ب بيعي العمليي التكي 

 م بعدها حشايري بال عود مع الشاوي  إلل غرفته حيث للبسه الحزام الااسف.وافق علل تايينها, قا

بعكد كلك , تو  كك  سكااء وعككويس والشكاوي  وحشككايري إلكل ماككزل لبكو مجاهككد فقيكه, والتقككوا هاكاع مككع 

خعر ربايعي, وب لا من الشكاوي  حعكر ليعكاً مجيكد صكواف ي, ليشكرحوا لحشكايري لن عليكه تيجيكر 

بل  اود ايحت ل, ولن علل سااء لن تحاول اليرار حكال حكدوث لي طكارئ لو  يسه حال اكتشافه من ق
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 وقو  لي خلل علل الخ ي الموتوعي للتايين.

وقد خشي عويس مكن عكدم  جكا  العمليكي بسكبا إصكرار سكااء علكل التمسك  بحجاب كا )غ كاء 

رة تو كه الرلس  وعدم خلعه, فات ل بقاهرة السكعدي وطلكا ما كا الحعكور بسكرعي, وبعكد كلك  مباشك

الجميكع إلكل مستشككيل لبكو ريككا حيكث التقكل عككويس بقكاهرة وطلككا ما كا لن ت كعد إلككل السكيارة بعككد ل ن 

 لعلم ا لن في ا استش ادياً ولن علي ا المساعدة في إدخاله إلل القدس الغربيي.

 لس  سااء في المقعد األمامي وككان السكااق هكو  اصكر الشكاوي , و لسك  فكي المقعكد الخليكي قكاهرة 

متككراً مككن حككا ز قلاككديا, 151حمككد حشككايري ايستشكك ادي الميتككرض, وسككارت السككيارة حتككل مسككافي وم

وهاككاع تعككا ق الشككاوي  مككع حشككايري وسككلمته سككااء م ككحف صككغير, ثككم  زلككوا مككن السككيارة وتجككاوتا 

الحا ز, وبعكدها صكعد ث ثكت م فكي سكيارة متج كين إلكل حكا ز الكرام حيكث تجكاوتو  ليعكاً سكيراً علكل 

ثم استقلوا سيارة ل رة حيث طلب  سااء من السااق لن يقل م إلل شار  يافا في القدس الغربيكي, األقدام, 

ولن يحرص علل اتبا  طريكق تخلكوا مكن الحكوا ز ال ك يو يي بسكا عكدم حمل كم هويكات "إسكراايليي" 

 أل  م يريدون شراء هدايا ألم ات م بمااسبي عيد األم.

قدس الغربيي خر وا سيراً علل األقدام بحثاً عن هكد  وبعد وصول م إلل شار  يافا في قلا ال

مااسا, ولثااء كل  طلب  قاهرة من سااء لن تسير في الخلف حتل ي تلي  اي تبا  إلي م بسكبا حجاب كا 

)غ ككاء رلسكك ا , وبعككد فتككرة ق ككيرة اتيقكك  سككااء وقككاهرة علككل لن يقككوم حشككايري بتيجيككر  يسككه قككرم 

ارقتا  فجر حشايري حزامه الااسف وسن شار  "ككام  كورك" ممكا مح ت مرتتي بالزباان, وبعد لن ف

آخرين بجرو  والتسبا بأترار  سيمي في الممتلركات وبعكد  81لدب إلل مقتل ث ثي ص اياي وإصابي 

كل  تو    سااء إلكل رام هللا ولخبكرت الشكاوي  باجكا  العمليكي, فيمكا عكادت قكاهرة ولخبكرت عكويس 

 سااء عادت بس م ليعاً. بنل , والني لكد ل ا بدور  لن

وقد لصدرت محرمكي صك يو يي حرم كا الجكاار بالسكجن المؤبكد بحكق سكااء, لتكرت  تحك   يكر 

القيد ال  يو ي, وتعا ي كافي لشرال ا كيل والتعكنيا ال ك يو ي الكني تمارسكه إدارة السكجن دون لي 

ي بعيكداً عكن القسكوة والكب   مراعاة لل بيعي األ ثويي الخاصي وما تستلزمه من احتيا ات إ سا يي خاص

 وا رهام.
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 األسيرة/ قاهرة سويد علي السودي
ارتككبن اسككم ا باسككم رفيقت ككا سككااء شككحادة, فقككد عملتككا معككاً, واعتقلتككا وتككم ما السككجن معككاً, فقككد 

تخ    مع سااء في  قل ايستش اديين إلكل داخكل العمكق ال ك يو ي قبكل لن يعكرم ا رهكابي المجكرم 

, ويجتككا  مككدن وقككرب ومخيمككات العككيي الغربيككي فككي إطككار حملككي السككور الككواقي لراايككل شككارون تككربته

ال  يو يي التي لدت إلل ترشف الرثير من الخيوط التاتيميي لي اال المقاومي اليلس يايي, واعتقكال المًكات 

ثقكل من عااصر وكوادر المقاومي.  وقد كا   قاهرة إحدب هؤيء النين طالت م يد ايعتقال ال  يو ي, لكم ي

ربيعككاً التككي تق ككن بلككدة الككرام قككرم القككدس كو  ككا متزو ككي ولم ألربعككي لطيككال لداء  28علككل قككاهرة كات ال

 دورها الوطاي وممارسي الوا ا كأي فلس ياي غيور يتوق للحريي والخ ص من ربقي ايحت ل.

ااككا شكك داء وفككي هككنا السككياق ارتب كك  بع قككي مككع المااتككل عبككد الرككريم عككويس لحككد كبككار القككادة فككي كت

األق ل, حيث حدد دورها باقل ايستش اديين إلل العمق ال  يو ي, وخاصي مدياكي القكدس, وفكي شك رها 

الغربي تحديداً بغيي تاييكن سلسكلي مكن العمليكات ايستشك اديي ا تقامكاً للمجكاتر البشكعي التكي ارتربت كا حرومكي 

 ايحت ل و يش ا المجرم بحق الشعا اليلس ياي األعزل.

أخر قاهرة عن لداء الوا ا وبنل الج كد   كرة للكوطن وفكداًء للقعكيي, فقامك  مكع تميلت كا ولم تت

سااء شحادة باقل ايستش ادي محمد حشايري إلل القدس الغربيي, والني  ين عمليته ايستش اديي بتوفيق مكن 

 م اباً في صيو  ال  اياي. 71قتلل و 3هللا, موقعاً 

الجميككع بشككأن تاييكن عمليككي استشكك اديي  ديككدة, حيككث اتيككق عبككد وعقكا تاييككن العمليككي باجككا  تككداول 

الركريم عكويس مكع قكاهرة علككل إدخكال استشك ادي آخكر إلكل عمككق المدياكي المقدسكي فكي لقكرم وقكك , إي لن 

دبابات ومروحيات المجرم شارون و يشه الغاشم لم تت  للمخ ن الجديكد لن يكرب الاكور وي مكس الاجكا , 

وشككن لبشككع حملككي اغتيككايت وتككدمير  2112والمخيمككات اليلسكك يايي   ايككي آكار فقككد اقككتحم المككدن والقككرب 

واعتقال ص يو ي, ليود  المواطن عويس رهن ايعتقال, وتتوالل التحقيقات وترشكف دور قكاهرة السكعدي 

وسااء شحادة في تس يل تايين العمليي ايستش اديي, وإدخال ايستش ادي إلل القدس الغربيي رغماً عن كافكي 

 وتعم ما معاً  دران السجن ال  يو ي حتل اليوم. 8/5/2112لحوا ز األمايي لتعتقل قاهرة بتاريي ا

وكما حال األسكيرة سكااء فقكد لصكدرت محرمكي صك يو يي حرم كا الجكاار بالسكجن المؤبكد بحكق قكاهرة لتبقكل 

 شاهدة علل ظلم ايحت ل ودلي ً علل بشاعي همجيته تد اليلس يايين.
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 داوود أبو ترري األسيرة / سوسن
لم تتجاوت سن الرابعي عشر عاماً حين اعتقال ا, ولم تجعل لكبر هم كا فكي الحيكاة كتب كا ودراسكت ا 

ولسرت ا, فقد تربع الوطن علل صدرها ال غير الني يحوي بين لتلعه قلباً صغيراً ميعماً بالحكا والوفكاء 

و ككنر اي يجككار. حككا للككوطن, وفككاء ألهلككه والع ككاء والخيككر وا يمككان, مااجككاً بالغعككا والحقككد والرراهيككي 

ال يبين, وخير لشعبه الني تشرب  ماه رو  الويء واي تماء, وإيمكان بكاا القكوي القكادر المتكين ثكم بعدالكي 

القعيي التي ترالا علي كا الشكرق والغكرم, وباتك  م يكي للممت كين وشكيًاً يتمحك  بكه المتمحركون الكنين ي 

ات وترديكد عبكارات الشكجا وايسكتارار, والتكي غابك  هكن  األيكام لتسكتبدل يجيدون  سوب فن إلقاء الخ ابك

برلمات الغزل والعبارات المعسولي تجا  القاتل الج د, وكلمات الحدة وعبارات العغن تجا  العكحيي كات 

 الدم الغزير الم راق.

في ملعا وغعا مزدوك علل لولً  اليلس يايين النين يبراون ساحي ايحت ل, ويرمون بالررة 

شعب م وف االه المقاومي, ويدياون لعمال الج اد والمقاومي داعين إلل لسلوم من التتاهر السلمي الني ي 

يي مككه العككالم ومككن قبلككه ايحككت ل بككدليل األيككام األولككل مككن ا تياتككي األق ككل المباركككي التككي شكك دت هبككي 

دون لن يتحككرع للعككالم شككعور لو   ماهيريككي سككلميي سككقن في ككا مًككات الشكك داء وآي  الجرحككل والمعككاقين

ي ر  له  ين, ولولً  العرم والمسلمون النين هم في غي م سادرون, وفي غيلت م يعم ون, وفكي  كوم م 

غارقون, بعيداً عن   رة فلس ين ولهل ا ولرت ا ومقدسات ا, وحقد وكراهيكي لمكرلب الجكراام ال ك يو يي 

ا ا  سككان وي الحجككر وي الشككجر فككي مشككاهد لككم تشكك د التككي تتككوالل تتككرب بحككق شككعباا,  ككراام لككم يسككلم ما كك

البشريي ل ا مثي ً, ولم يرب العالم ل ا  تيراً, ي في ع ود الااتيكي ال تلريكي لو الياشكيي لو غيرهكا مكن ع كود 

القمع والب   وا بادة. كل  كله لشعل للساي الاار المحرقي في قلا ال غيرة سوسن, وولكد فكي كيا  كا  كنر 

فران يبد من فعل  اد وعمل حقيقي ييرغ شحاات الغعا المستعرة الملت بي في القلكا ال كغير اي يجار, 

الني لم يعد ي يق ال بر لو يحتمل اي تتار, لرن الواقع لكم يركن ليحمكل لل كغيرة ليكي بشكرب ي يكاك هكدف ا 

 تقام كا مكن لولًك  وإشياء غليل ا, ولم يشيع ل كا سكا ا ال كغير فكي البحكث عكن لداة مااسكبي لمباشكرة خ كي ا

 الغزاة المحتلين النين يمارسون بغي م و راام م لي ً و  اراً دون حسيا لو رقيا.

و اءت القشي التي ق م  ظ ر البعير لتقعي علل لي محاولي يثااء سوسن عن إمعاء خ ت كا 

ياكي الخليكل التي تبلورت في رلس ا, فيي لثااء عكودة سوسكن مكن عيكادة لخت كا فكي المستشكيل األهليكي فكي مد

اسكتوقي ا ث ثكي  اكود صك اياي علكل لحكد الحكوا ز العسكرريي, وبعكد برهكي  5/7/2111التي تق ا ا بتاريي 
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سكم  ل كا اثاكان مكا م بكالمرور فيمكا رفكق الثالككث, فمكا ككان مكن سوسكن إي لن قامك  بكالمرور إثكر موافقككي 

عككي ليتلككنك بإيككناا ا,ليا ال علي ككا الجاككديين, فمككا كككان مككن الجاككدي الثالككث إي لن اسككتغل هككنا الموقككف كنري

بالعرم علل رلس ا بمؤخرة س حه حتل سق   علل األرض مغشياً علي ا, وإثر كل  مرثك  خمسكي ليكام 

 فاقدة للوعي في المستشيل مما لثر علل وتع ا الايسي, وسبا ل ا ات رابات  يسيي.

ورغبكي اي تقكام لقكوب مكن لي وعقا تماثل ا للشياء لم تاتتر سوسن طوي ً, فقد كا    زعي الثكأر 

 داء للتروي والتريث, لو شعور بعرورة ال بر والتخ ين واي تتار, فلم تجد إي السكرين وسكيلي ل كا فكي 

موا  ي لعداء هللا والدين وا  سا يي, لتستل ا من غمدها, وتسرا ا صميم القلوم ال كلبي القاسكيي المتحجكرة 

 لي وات  لخ قي لو ل سا ي.التي تمارس القتل العمد بدم بارد ودون 

وفي اليوم الموعود امتشق  ال يلي سوسن سريا ا, وا  لق  ب كا صكوم الاكاتيين الجكدد, محاولكي 

لن تقككدم شككيًاً لشككعب ا وتثككأر لررامت ككا وكرامككي وطا ككا, إي لن طيولت ككا وسككا ا ال ككغير وا عككدام خبرت ككا لككم 

ي لتعتقككل مككن فورهككا, وتغيككا وراء لسككوار السككجون يؤه هكا  تمككام عمليت ككا التككي اكتشككي ا الجاككود ال كك ايا

والمعتق ت.  وهااع داخل لروقي السجن التالم وقي  سوسن ال يلي األسيرة تخاطا والدها الكني سكم  لكه 

ال  اياي بزيارت ا قاالي:" احعر لي م بس وكتا الدراسكي", وكأ  كا تحكاول لن تبكدل مكن  ديكد, ولن تقكدم 

ولو في المجال العلمي التعليمي, فقد اعتقل قبل  لن تنوق اليرحكي ببكدء عام كا  من  ديد شيًاً عقا اعتقال ا

 الدراسي الجديد والتحاق ا بال ف التاسع في مدرسي الزهراء الجديدة.

وي ف والد سوسن األيام األخيرة التي سكبق  اعتقكال اباتكه ووتكع ا داخكل السكجن قكاا ً:" كهبك  سوسكن 

عام الدراسي الجديد فرحي به, أل  ا متيوقي  داً فكي دراسكت ا, ولركن فو ًك  كعادت ا إلل المدرسي مع بدء ال

مع ظ ر ثالث ليام الدراسي بأن اباتي معتقلي لمحاولت ا طعن  ادي ص يو ي, وكان الخبر طعاكي فكي قلبكي, 

فاباتي سوسن صغيرة وما تال  في عياي وفي  تر القا ون طيلي, فريكف تقكدم علكل هكن  اليعلكي؟ ومكن ليكن 

 عرت السرياي؟ وكيف حملت ا يدها ال غير لت عن  ادياً مد جاً بالس  ؟".لح

وقككد لصككدرت محرمككي صكك يو يي حرم ككا الجككاار بالسككجن لمككدة عشككرين عامككاً بحككق سوسككن دون لي مراعككاة 

 ل يولت ا وصغر سا ا لو القوا ين الدوليي التي تحرم اعتقال واحتجات القاصرين.

عاماً تعا ي مكن اتك رابات ع كبيي  كراء ايعتكداء الكني  17 وي تال  سوسن التي تااهز اليوم

تعرت  له في السابق, وسبا ل ا رتوتاً في رلس ا, وآيماً في رقبت ا مع دوخي, وما لدب إليه كل  مكن 
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  يسيي. تو ود ات رابات في الرؤيي في اآلو ي األخيرة, مما سبا ل ا ات رابا

 األسيرة / ليلى محمد حسين بخاري
ي العاملين للوطن, المااتلين في سبيله, والمرافحين لا رته, والمعحين أل ل رفعتكه تمن قافل

عامكاً لدركك  مبركراً حقيقكي اي تمكاء للكوطن  28وعزته وكرامته كا   ليلكل بخكاري. ليلكل بخكاري كات الكـ 

ف لسكوار ومستلزمات ايفتخار بال ويي اليلس يايي التي سقن دفاعاً عا كا اآلي  وغيكا أل كل صكيا ت ا خلك

السجون عشكرات اآلي  ولصكيا وعكا ل وكاق العكنابات   كرة لشكعب ا مًكات اآلي , فرا ك  مكث ً لليتكاة 

اليلس يايي الغيورة علل لرت ا ووطا ا وشعب ا ومقدسات ا, المتحرقي شوقاً ل  تقام من لولً  الغزاة الكنين 

 يراته ومقدراته.سلبوا حق شعب ا وقتلوا  سااه وشيوخه ولطياله و  بوا ثروته وخ

لم ترتف ليلل ببدء مشاعر ايستياء لو ايقت كار علكل الاكو  والبركاء علكل األطك ل, لو ح كرت 

 يس ا فكي احتيا كات األ ثكل ورغبت كا ا  سكا يي وطموحات كا ال بيعيكي دون م مكي مكن لحكد بكل ككان الكوطن 

المثمر الني يحقق الياادة وي يا مكن يغلي في قلب ا ويابق داخل كيا  ا, فران القرار الحاسم للعمل الجاد 

 العدو ال  يو ي مقتلي, ويؤكي كيا ه ليما إيناء.

ولككم تجككد ليلككل لد ككل صككعوبي فككي مشككروع ا الجديككد الككني ارتعككته لايسكك ا خيككاراً لصككي ً ومسككًويً, فشككق  

, طريق ا  حو المااتل  اصر الشاوي  لحد كوادر كتااكا شك داء األق كل, وارتب ك  معكه ب كلي تاتيميكي

وكان اتياق ما المشترع بتج يكز ايستشك اديين الكنين ييجكرون ل سكام م ويحولو  كا إلكل لشك ء فكداًء لكديا م 

 ووطا م وقعيت م.

وباليعل, فقد مع  ليلل في طريق ا التي اخت ته لايس ا وتوغل  في غمار ا سااد للعمل المقاوم 

ي الج كد الكوطاي المت كاعد للمقاومكي فاعتقلك  ولبل  ب ًء حسااً إلل لن د   ساعي القدر التكي شك دت فرملك

ولودع  رهن السجن وايعتقكال, بعكد لن وردت اعترافكات بحق كا عقكا ايعتقكايت  28/6/2112بتاريي 

التككي طالكك   شكك اء كتااككا شكك داء األق ككل والمقاومككي اليلسكك يايي إبككان حملككي "السككور الككواقي" ال كك يو يي 

يق لن المااتل  اصكر الشكاوي  قكد اعتكر  ب كلته التاتيميكي مع كا . وقد تبين لثااء التحق2112  ايي آكار 

ولدلل بمعلومات عن دورها في مساعدة المقاومين, ومن بيا ا إلباس الحزام الااسف ل ستش اديي المجاهدة 

دارين لبو عيشي التي فجرت  يس ا في حا ز عسرري ص يو ي بعد توقيي ا مما لدب إلل إصكابي ث ثكي مكن 

 ال  يو يي بجرو .ر ال الشرطي 
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وي تالكك  األسككيرة ليلككل تعككا ي األمككرين فككي غياهككا السككجن ال كك يو ي, وتاتتككر حرككم الجكك د 

 ال  يو ي بحق ا, برل ثبات ويقين, ودون لي  دم لو ترا ع لو ا رياء.

 األسيرة / شفاء عدنان أمين القدسي
ل علكل  يوسك ن, وخال ك  هي واحكدة مكن الاسكاء الق اكل ال تكي ملك  حكا الشك ادة كيكا  ن, واسكتول

بشاشته قلوب ن, فاسترخ كن الحيكاة, وامتكدت لعيكا ن  حكو الكدار اآلخكرة, وارتعكين مكا عاكد هللا علكل مكا عاكد 

الااس, ولم يعد في حيات ن مران للعبث والل و, وموقع لل وب واي حدار وراء متع وإغكراءات الع كر كمكا هكو 

لمتع وال يبات وسياسف األمكور لكبكر هم كن, ومبلكغ علم كن, حال فتيات و ساء ع ر ا ال تي  علن الزياي وا

 ومات ل تيريرهن وآمال ن وطموحات ن.

ربيعكاً , وهكي م لقكي ولم ل يلكي, التكي اعتقلك  مكن قبكل  اكود  27إ  ا المجاهدة شياء القدسكي كات ال

إطكار حملكي  بعد يوم واحد من ا سكحام قكوات ايحكت ل مكن مدياكي طكولررم فكي 11/4/2112ايحت ل بتاريي 

"السور الواقي", بين يدي تج يز  يس ا للقيكام بعمليكي استشك اديي, حيكث اعترفك  ل  كا كا ك  تاكوي تاييكن عمليكي 

استش اديي مزدو ي مع  اشن آخر في كتااا ش داء األق ل, وتقعي الخ ي بأن ييجر الشكام  يسكه, ثكم تيجكر 

يككتم وتككع ا مسككبقاً فككي المرككان لزيككادة عككدد القتلككل هكي  يسكك ا بعككد كلكك  بعككدة دقككااق, ثككم يككتم تيجيككر عبكوة  اسككيي 

والجرحل ال  اياي. لم تلتي  شياء إلل حجم التعحيات التكي يمركن لن تبكنل ا, لو تيركر فكي إعالكي طيلت كا حكال 

استش ادها, ولم تسأل  يس ا األسًلي المثب كي التكي اعتكاد عشكاق الحيكاة تو ي  كا وترديكدها, فقكد كا ك  تعلكم علكم 

سككيتولل رعايككي وكيالككي طيلت ككا, ولككن يخيككا  -سككبحا ه وتعككالل – سككياتر إلي ككا بعككين رحمككي, ول ككه اليقككين ل ن هللا

 ر اءها وتعرع ا إليه بعد لن توكل  عليه والتجأت لرايه واحتم  بجاابه.

لن وساوس الشكي ان  -يقيااً –لم تلتي  شياء إلل التيرير في آفاق المستقبل, وما يمرن لن يحدث, فقد كا   تدرع 

ن تايك  ا ق اعكاً عا كا ولكن تبكر  غكزو مخيلت كا فكي محاولكي لثاكي عزم كا عكن ايلتحكاق برككا الج كاد وقافلكي ل

ايستشكك اديين, كمككا لككم تعككر ا تباهككاً لو تبككد لي  ككو  مككن ا صككغاء لألصككوات الاشككات التككي تمككأل الككد يا صككخباً 

بي بالرف عن است دا  مكا يسكمل وتجيجاً, وتحيل ب ا ال حف والمج ت واليعاايات ووساال ا ع م, م ال

", والتوقف عن سي  دماء "األبرياء" حسا تعم م, وا ت اك سياسي اي تياتي السكلميي نبالمد يين "ا سراايليي

ولساليا ايحتجاك الجماهيري, فيمكا العكدو المجكرم ي يكرب فكي مكؤمن إي وي كمكي, وي ياحكر  ببوصكلي قتلكه 

 يايين األبرياء النين يحملون الحجر األصم ويلقكون بكه فكي و كه الكدبابات وإرهابه عن است دا  األطيال اليلس

ال كك يو يي األكثككر تح ككاااً فككي العككالم دون لن يشككرل لي مككا م, فككي لي وقكك , لي ت ديككد آللككي القمككع والككب   
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 وا رهام ال  يو ي.

لو ييتعلككه  إلككل مككا يمرككن لن يثيككر  المر يككون, لو يخككرك بككه صككغار القككوم, -ليعككاً  –لككم تلتيكك  شككياء 

هككي تح ككيل رتككل هللا تعككالل عا ككا,  -فككي  ترهككا –الميسككدون عقككا تاييككنها لعمليت ككا ايستشكك اديي, فككالعقبل 

والتاعم بيعله الربير, و عيمه المقيم الني يييق به علل عباد  المتقكين الموحكدين الكنين بكاعوا ل يسك م رخي كي 

قدساته, لما الخو  من األلساي الحكداد التكي يمركن لن في سبيله, وابتغاء رفعي دياه وعقيدته, وتحرير لرته وم

يسلق ا ب ا كل وتيع ارتعل لن يبيع  يسه للشي ان, وتمير  ألعداء األمي, و عل ما ا  سراً لغزو األمي في 

 ديا ا وثقافت ا وحعارت ا وكرامت ا فلم تيرر فيه, ولم يرن يخ ر ل ا علل بال.

 قداً علي ا, واستخيافاً بعمل كا, وإ ركارا ليعل كا, تحك  سكتار  يكي قد تا لق األبواق الماافقي في و   ا, 

األمومككي وغم  ككا حق ككا لويً, واسككت دا  مككا يسككمل بالمككد يين ا سككراايليين ثا يككاً,  والتخريككا علككل ليككي فرصككي 

لك    عاس   ود التسويي ثالثاً, وما  النريعي لشارون و اود  وفت  شك يته لمزيكد مكن العكدوان رابعكاً, وغيكر ك

من حجم شي ا يي ومبررات  ياقيي ولقاويل سيي ي لرل لولً  المر يين, وصر   ترها عن هكؤيء الماكافقين, 

من لقاويل وحجم وات امات ولباطيل, لثبت  شياء وعياً لعمكق مكن وعكي لصكحام الي كم  –دوماً  –وما يثيرو ه 

التي تجابه القعيي الوطايي اليلسك يايي وسكبل  البالي والثقافي الس حيي, وإلماما لكبر بحقيقي المخاطر والتحديات

موا  ت ا من لولً  الكنين يكدعون عبقريكي الي كم والثقافكي والتحليكل وي يتورعكون عكن رمكي اآلخكرين بالج الكي 

 السياسيي وعدم إدراع حقااق الوقااع.

 تراكي برل المقاييس حققك  شكياء اسكتع ًء علكل المكواتين األرتكيي واألفركار ال شكي والت كورات الم

التي يجعجع ب ا لصحاب ا ب وت عال وصاخا, ا سجاماً مع رغبات لعداء األمي النين يسكت دفون سكلخ ا عكن 

مقومككات   وتكك ا وعزهككا وكرامت ككا, وإلحاق ككا بق ككار التبعيككي الم لقككي للغككرم ال ككليبي, وتككنويا شخ ككيت ا 

بي في الما قي العربيكي وا سك ميي. وكيا ات ا الحعاريي, وتحويل ا إلل عبيد طااعين وخدم سنك للمشرو  الغر

لثبت  شياء لن حا هللا ثم حا الوطن يعلو لي حا, ويتقدم لي راب ي, ويتجاوت كل شعور, أل ل كلك  عزمك  

علل رد األما ي إلل لصكحاب ا, وإر كا  الوديعكي إلكل بارا كا, واي  ك ق فكي فعكاءات الحكق دون ليكي قيكود لو 

ل ترع طيلت ا في رعايي هللا وحيتكه, وتجسكيد آيكات محبت كا ا تعكالل معوقات لرتيي م ما كا  , وعزم  عل

وتعحيت ا في سبيله, وفداا ا لوطا ا الغكالي ومقدسكات ا الحبيبكي التكي تكد س صكبا  مسكاء. لعكدت شكياء عكدت ا, 

وتوكل  علل رب كا, واسكتعدت لتاييكن خ ت كا, واقتربك  سكاعي ال كير, وبكدلت السكاعات والكدقااق تمكر بتثاقكل, 

ل حدث ما لم يرن بالحسبان, و اءت ايعترافات علل شكياء مكن حيكث لكم تحتسكا, لتعتقكل وتعكم ا لسكوار حت

 السجون والمعتق ت ال  يو يي.
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وقد لصدرت محرمي ص يو يي حرم ا الجاار بحق شياء بالسجن لمدة سبع ساوات, وي تالك  تعكا ي و كع القيكد 

مست اع ا تجا  رب ا وديا ا ووطا ا وشكعب ا دون لي ت كاون  وظلم السجان, وحسب ا ل  ا قد لدت وا ب ا وبنل 

 لو تق ير.

 األسيرة/إصمان محمد حسن غزاوي "عي ة"
عامككاً  موك ككاً للمككرلة اليلسكك يايي المحافتككي علككل تو  ككا  29تشككرل األسككيرة إيمككان عيشككي 

لتركريس شكر   ولسرت ا وعاالت ا, التي ي تتور  عن القيام بوا كا الكدعم وا سكااد والبكنل والتعكحيي

اي تماء ل نا الوطن, واستحقاق ا للعي  فيه كمواطاي, ولسرة صالحي, وعااصر شرييي  تييكي, ت كون 

شرفه, وتحي  لرته, وتماع ا ساءة إليه, وتحول دون اختراقه وتخريبكه, وتحجكر العبكث بمقدراتكه لو 

 ا فساد في لر ااه.

لمارر, لو السكما  بالعكار لن يل خ كا ويل كي فلم ت ق إيمان اباي مدياي  ابلس  بل الاار رؤيي ا

شر  تو  ا ولسرت ا, فعمل  ما بوسع ا  ص   الخلل وت حي  المسار وإتالكي العكار والعكودة إلكل 

حعن الشعا الدافئ الني ي يرد ابااً عاقاً ارتد عن ظلمه, لو ابااً مخ ًاً عكاد عكن غيكه, و بكن خ كومي 

 .وطاه, ولراد ال ي  والس مي والغيران

وتتلخص ق ي إيمان في تو  ا الني ارتبن بالعمالي مكع قكوات ايحكت ل, ومعكي فكي خدمكي 

لسياد  ال  اياي فترة من الزمن, إي لن تمير  ما لبث لن استيق  تح  تأثير ف رة الخير الراماكي فيكه, 

 وما بنلته معه تو ته إيمان من   ود و    وإرشاد.

عبه تامكي ي ر عكي في كا, وفراككه مكن العكار لبكدياً ي وحتل ترون توبته صكادقي, ولوبتكه إلكل شك

ترا ككع عاككه, فقككد لراد لن ي  ككر  يسككه وشككرفه, ويثبكك  صككدقه وويء  لشككعبه وقعككيته, وياقككي سككمعته 

وصورته التي تل خ  بالعار وطي  بالسوء وا فساد, فلم يجد بداً من القيام بعمكل مكن لعمكال المقاومكي 

امل لرغبته في ايلتحكام مكع شكعبه الكني يعكا ي األمكرين  كراء قمكع كتعبير لصيل عن توبته, وتجسيد ك

 وإرهام ايحت ل, و يق ماتيه القريا المجلل بالسواد.

ولدب اتخاك قرار  هنا, لم ي غ السمع إلل لي  داء آخر, ف   كداءات التخويكف مكن التعكحيي, 

ر همته وثاي إرادتكه,  جحك  فكي وي وساوس التحنير من العواقا التي تيا ا الشي ان له, لم ً في كس
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التأثير عليه ودفعه للترا ع واي رياء, فقد تمثل لمامه هكد   ليكل, وا ت كب  لمامكه غايكي كبكرب, ككان 

 يبد من بلوغ ا م ما كا   التعحيات.

وبككدل الككزوك يعككد العككدة, تسككا د  تو تككه إيمككان التككي لخككنت علككل عاتق ككا دعمككه والوقككو  إلككل 

تمرن الزوك من إحعار عبوة  اسيي, واتيكق مكع تو تكه علكل ترع كا داخكل   وار  حتل الا ايي, حتل

 .48فلس ين المحتلي عام 

ولم يبدر من إيمان لي تق ير لو يعتري ا لي  روص, فقد تول  لمر العبوة الااسيي, ووتكعت ا 

شك ر مدياكي "تكل لبيكا" داخكل فلسك ين المحتلكي عكام  3/8/2111داخل حقيبي, ويمم  و   ا بتكاريي 

برفقي تو  ا, ولدب اقتراب ما من المح ي المركزيي للحاف ت داخل "تل لبيا" طلا ما ا تو  كا  48

وتكع العبكوة علككل مكدخل المح ككي فيمكا بقككي بعيكداً ولككدب محاولت مكا وتككع الحقيبكي التككي تخيكي داخل ككا 

األخيكرة العبوة الااسيي شديدة اي يجار, يحت ا بعكق ال ك اياي ور كال الشكرطي, لتعتقكل فكي اللحتكي 

 قبل لن تتم إ جات م مت ا وتبلغ هدف ا.

ولككم تلبككث قككوات ايحككت ل لن للقكك  القككبق علككل تو  ككا لتعككم ما معككاً  ككدران السككجون 

 13والمعتق ت ال  يو يي, تباعكد بيا مكا وبكين طيلي كا اللكنين حرمكا مكن حاكان األمومكي وع ي كا لمكدة 

  يي بحق ا.عاماً هي مدة الحرم الجاار الني لصدرته محرمي ص يو

اعتقل  إيمان وبوعد بيا ا وبين تو  ا وطيلي كا, لرا كا سكجل   موك كاً خالكداً ل  ت كار علكل 

 الايس حياما تزيغ عن الحق, وتبتعد عن الاور وا يمان, وترترا األخ اء والماررات.

 ورغم ل  ا لم ترترا إثماً لو تقتر  مارراً, ولن تو  ا هكو عكين القعكيي, إي ل  كا اسكت اع 

من خ ل تع دها لزو  ا ورعايته, وداوم   حه وإرشاد ,  قله من حال إلل حال, وإعادته إلكل صكف 

وطاه وحعن شعبه بعد لن تمرن ماه الشي ان, ولعم  ب يرته, المغريات, لتشرل بنل  قكدوة ألولًك  

,  وا صك , لن ي يكأس مكن ال ك   النين حادوا عن  ادة الحق وال كوام, وخكا وا شكعب م ووطكا م

 فبام التوبي ي تال ميتوحاً, مشرعاً علل م راعيه, لرل تااا صادق, وعااد مخلص لوام.
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 األسيرة / لينا أحمد نصار حربوني
مككع ا ككدي  ا تياتككي األق ككل, وتيجككر الغعككا الشككعبي اليلسكك ياي العككارم فككي و ككه 

ق في العيي الغربيكي ايحت ل ال  يو ي, وما ت   من قمع هاال وإرهام ص يو ي غير مسبو

موقياً مشرفاً لكدت من  48وق ا  غزة, وقي  الجماهير اليلس يايي داخل فلس ين المحتلي عام 

خ له تعاما ا الم لق مع إخوا  ا في العيي الغربيكي والق كا , وتعاطي كا الربيكر مكع م كالب م 

ار ثكاارت م, وهكم العادلي في موا  كي ايحكت ل ال ك يو ي البغكيق, ممكا اسكتاير ال ك اياي ولثك

النين اعتقدوا لن ترغيب م وترهيب م قد سلخ م عن باي  لدت م, ودمر اي تماء الوطاي األصكيل 

في عروق م, وتمرن من تنويب م وتمييكع هكويت م داخكل المجتمكع ال ك يو ي, فيو ًكوا بكالعرس 

وإطك ق  وكهلوا للاقيق, لي بوا  ام غعب م علي م, وي لقوا العاكان لشكرطت م فكي فكت  الاكار

الرصاص علكل التتكاهرات السكلميي الحاشكدة التكي ا  لقك  فكي مختلكف لمكاكن ولر كاء الكداخل 

اليلس ياي, ليرتيع ث ثي عشر ش يداً   وي ام العشكرات, فكي مشك د بشكع يستحعكر الوحشكيي 

 الااتيي بل يتيوق علي ا, وي أطئ الرلس خج ً لمام ا.

عل الغعككا فككي صككدورهم, إي لن وإك كاع احتقاكك   يككوس فلسكك يايي الككداخل, واشككت

ظككروف م ايسككتثااايي وواقع ككم الخككاص الككني يعيشككون فيككه حككال دون تحككول  يككران الغعككا 

المع رمي في قلوب م و يوس م وكيا  م إلل تر مات عمليي مباشرة لسوة بإخوا  م فكي العكيي 

ي بالوسكاال والق ا , إي ل  م بقوا علل لساي الموا  كي والت كدي لسياسكات ايحكت ل ال ك يو 

 المااسبي وا مرا ات المتاحي.

كلكك  كلككه, دفككع الرثيككر مككن فلسكك يايي الككداخل إلككل محاولككي فعككل شككيئ,   ككرة ألهل ككم 
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وإخوا  م في العيي والق ا , ومن هاا فقد حاول بعع م ايت ال باش اء المقاومي اليلس يايي 

 ا  لتمرين المقاومي من إيكناء داخل العيي والق ا , وإبداء استعداد  لبنل الممرن وتقديم المست

 كيان ايحت ل, والمساهمي في الرد علل  راامه الحاقدة بحق الشعا اليلس ياي.

عامكاً اباكي بلكدة عرابكي  فكي  31وفي هنا ا طار بكرتت الشكابي المجاهكدة لياكا  ربكو ي 

اي تقكام مكن الخليل كإحدب فلس يايي الداخل النين يتحرقون شوقاً لخدمي المقاومي اليلس يايي, و

 سبا ب ا م وم اب م و ربات م.

فقد تمرا  لياا من فت  خن ات كال مباشكر مكع بعكق  شك اء سكرايا القكدس فكي  اكين, 

وخاصككي المجاهككد ثابكك  مككرداوي )الككني اعتقككل يحقككاً , لتتككولل تقككديم المسككاعدة ل ككم, وتسكك يل 

قكات هويكي "إسكراايليي" تايينهم للعمليات ايستش اديي داخل العمق ال ك يو ي, عبكر تكوفير ب ا

, وفت  حسابات باريي ل كم, 48لبعق المجاهدين, وتوفير مأوب ل م داخل فلس ين المحتلي عام 

 والمساعدة في تايين عمليات عسرريي استش اديي تد كيان ايحت ل الغاصا.

, ومككا لسككيرت عاككه مككن 2112وعقككا حملككي "السككور الككواقي" ال كك يو يي   ايككي آكار 

يت ودمار وخرام, تمرا  قوات ايحت ل من اعتقال المجاهد ثاب  مكرداوي اغتيايت واعتقا

ورفاقككه, ممككا لسكك م بككدور  فككي كشككف ع قككت م بالمجاهككدة لياككا, وطبيعككي دورهككا فككي مقاومككي 

 ايحت ل.

قام  ل  زة األمن ال  يو يي باعتقكال لياكا مكن مازل كا و رلكوا  18/4/2112وبتاريي 

رت ا, إثككر مراقبككي بيت ككا ورصككد تحركات ككا ليتككرة طويلككي حسككا ب ككا وعاملوهككا بوحشككيي لمككام لسكك

الااطق بلسان الجي  ال  يو ي, حيث خعع  لتحقيق وحشي, و سب  إلي ا العديد مكن الكت م, 

, والتآمر لتايين عمليكات تكد 48من بيا ا تس يل دخول ايستش اديين إلل فلس ين المحتلي عام 

 لهدا  ص يو يي.

عامكي بكالحرم علي كا بالسكجن المؤبكد خك ل  لسكي محاكمت كا لمكام وبياما طالب  الايابكي ال

عاماً  17المحرمي المركزيي في مدياي حييا, لصدر القعاة الج دين حرم م الجاار بسجا ا لمدة 
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ي تالكك  تقعككي م وتعككي  ليككام م داخككل السككجن ال كك يو ي لترككون شككاهداً علككل عاككف وبشككاعي 

 و اتيي وإرهام ايحت ل.

 

 

 ل قيقتين/ تةرصد وبهيسة السودياألسيرتين ا
ا ككدلع  ا تياتككي األق ككل, وا ككدلع  تتككاهرات فلسكك يايي الككداخل, وخليكك  وراءهككا عشككرات 

الش داء والجرحل, وفيعاً هكاا ً مكن الحقكد والرراهيكي والبغعكاء, التكي لعكادت رسكم خارطكي الو كود 

ا م وبككين كيككان ايحككت ل , ولعككادت صككياغي الع قككي بيكك48لليلسكك يايين داخككل فلسكك ين المحتلككي عككام 

 كمحتلين مات ري الحقوق وكيان ظالم ي يتور  عن است داف م وا ساءة إلي م وإهدار حقوق م.

و تيجي لنل  تأ ج  عوامل الحقد والرغبي في اي تقام في صدور الرثير ما م, وباتوا يسكعون 

ن الوصكول إلكل  شك اء إلل تاييس  زء من بركا  م المستعر داخل صدورهم, وتمركن الكبعق مكا م مك

المقاومككي اليلسكك يايي وبسككن لواصككر الع قككي مع ككم, ملتقككين علككل هككد  مشككترع هككو مقاومككي ايحككت ل 

 وتجريعه كأس المنلي وال وان.

عامكاً, مكن بلكدة سكخاين  27عاماً, وب يسي السعدي  22ومن بين لولً  كا   الشقيقتان: تغريد 

ش داء األق ل الكنين يحكاولون تاييكن عمليكات استشك اديي  اللتان ارتب تا بع قي مع بعق  ش اء كتااا

 داخل العمق ال  يو ي.

وقد تركزت م مي الشقيقتين في تس يل  قل ايستش اديين إلل لهكداف م, حيكث  جحتكا فكي القيكام 

بالم مي األولكل ل مكا بركل  جكا , وتتمثكل فكي إي كال ايستشك اديي الب لكي عاكدليا طقاطقكي إلكل القكدس 

 م اباً. 114قتلل و  4موقعي في صيو  ال  اياي  12/4/2112فجرت  يس ا بتاريي  الغربيي حيث

ولككم تبلككغ آمككال تغريككد وب يسككي مككداها, ولككم ت ككل مات اهككا, فقككد حملكك  الريككا  ل بككاء القمككع 

, ومكا لدب إليكه مككن 2112ال ك يو ي الواسكع فكي إطككار حملكي "السكور الكواقي" ال كك يو يي   ايكي آكار 

ت واسككعي بحككق المجاهككدين والمااتككلين, الككنين كشككف بععكك م لسككرار الع قككي مككع اغتيككايت واعتقككاي
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 .15/5/2112الشقيقتين اللتين لم تتأخر قوات ايحت ل في اعتقال ما بتاريي 

وقد لصدرت محرمي ص يو يي قرارها الجكاار بالسكجن المؤبكد بحكق الشكقيقتين, اللتكين ي تالتكا 

, بعد لن لبلتا الب ء الحسكن, ولدتكا الوا كا, لو  كزءاً ماكه علكل ترسيان في القيود واألغ ل ال  يو يي

 األقل, تجا  وطا ما ولهل ما النين يرتوون يومياً بايران قمع ايحت ل ال  يو ي الغاشم.

 

 

 

 

 

 

       

 

 الفصل الرابع

 المرأة الفلسطينية..

 است هادصة
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 مدسل/

ة منوطفا  ربيرا  وانوطافة حادة في م شهدت المقاومة الفلسطيني0220مع مطلع عام  

مسيرتها المباررة التي تختبت على مدو أصام انتفاضة األقصى ب يالت غزصرة من الدماء 

القانية الوزصزةو وررام هائل من أطير البيوت المدمرة واألراضي المجرفةو ومخزون ال 

 ه الةاشِ.صنتب من الحقد والكراهية والبةتاء تجاه االحتير الصهيوني وإرهاب

فلِ صود بوسع أحد احتمار حجِ وطبيوة الجرائِ الصهيونية المقترفةو التي أسات 

أشكاال  بالةة القسوة والتدميرو فكان ال مفر من االنفجار الاي تطاصرت حممه وشُاصاه لتصيب 

الودو الصهيوني وتاصقه شي ا  من الواابات والمرارات التي اعتاد ال وب الفلسطيني تجرعها 

 النكبة األولى وحتى اليوم. منا

وران بروز دور المرأة رفاحيا و وصوودها اليفت في مراتب الومل الوسكري المقاومو 

وتدرحها في مسار المقاومة ضد االحتيرو أحد الموالِ البارزة لهاا االنفجارو فلِ تود هناك 

أشكار المقاومة سطوط فاصلة بين دور الرحل ودور المرأة على الساحة الجهادصةو ولِ تود 

الونيفة حكرا  على الرحلو بل تساوو في ذل  الرحل والمرأةو الفتاة وال ابو وأضحى ال وب 

الفلسطيني قاطبةو بجناحيه المارر والمؤنثو صدا  ضاربة واحدة في مواحهة االحتير 

 المتةطرسو دون أي تمييز أو فروقات.

تواضوة نسبيا و ف ن األصامو ما انفكت ول ن رانت البداصات األولى لومل المرأة المقاوم م

تزصدها قوة وصقي  وإصرارا و وتستحيها باال  وتتحية وتطوصرا  وتدفوها قدما  في ميادصن 

المواحهة والتصويدو إلى أن حفرت لنفسها أسادصد المجد وسط صخور المقاومة وال هادةو 

ستقير لهاا ال وب وشقت لبني حنسها المكانة اليئقة في صميِ مسيرة التحرصر واال

المنتفاو المت حا باليورةو والكفاح واإلقدامو فكانت الومليات االست هادصة الموحوة التي 

نفاتها مجاهدات ومناضيت فلسطينيات شاهدا  مباررا  على المنحى التارصخي الاي ولجته 
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الباسلة  المرأة الفلسطينيةو واإلسهامات الجليلة التي أسدتها لل وب الفلسطيني ومقاومته

 وقتيته الوادلة.

وفي طي  هاا الفصل استوراض للسير الااتية ليست هادصات الفلسطينيات المجاهدات اليتي 

اقتحمن التارصو الفلسطيني من أوسع أبوابهو وامت قن ذرو المقاومة والكفاحو وأذهلن الوالِ 

اءو وأرو  أميلة بتتحياتهن الرائوة وعطائهن الوُيِو وضربن أعُِ ميحِ التفاني والفد

الت سي واالقتداءو في مرحلة هي األرير حساسية واألشد سطورة في حياة ال وب الفلسطيني 

 على اإلطيص.

 االست هادصة / وفاء علي إدرصس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م,  يخ و بأيامه األولكل المعبكدة بقمكع ايحكت ل ال ك يو ي وقسكوته 2112لم يرد عام 

صكيحي الشك ر األول ماكه توشك  علكل الرحيكل كحلقكي فكي سلسكلي  وإرهابه و بروتكه , ولكم تركد

الدورة الزمايي التي عاي  الشعا اليلس ياي فكي ظل كا لبشكع للكوان التلكم والمعا كاة, حتكل ككان 

الشككعا اليلسكك ياي واألمككي العربيككي وا سكك ميي والعككالم بأسككر  علككل موعككد بككارت مككع القككدر 

لثير  مخترقكاً  كدر ال كم  الم بكق الرهيكا, وحلركي اليلس ياي الاافن, ومع ميقات مميز تألأل 

الليككل العربككي وا سكك مي الب ككيم التككي لحاطكك  بالقعككيي اليلسكك يايي, وحاولكك  طمككس تجليات ككا 
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وتياع ت ا ومليات ا وقعاياها, وعزل تأثيرات ا عن الواقكع الكراهن, وإحالت كا إلكل رقكم هامشكي 

 ترزة إلل اي ب ا  والخاو  وايستس م.في المعادلي العربيي وا س ميي القاامي, المر

ال  يو يي اشكتعايً – يفيي السابع والعشرين من ش ر يااير لنل  العام اتدادت الجب ي اليلس ياي

فوق اشتعال ا, وسخو ي علل سخو ت ا, إينا اً بولوك مرحلي  ديدة من مراحل الريا  اليلس ياي 

 والمقدسات اليلس يايي. المستعر تد ايحت ل ال  يو ي لألرض وا  سان

فقد تول  اليلس يايي وفاء علي إدريكس تمكام المبكادرة, ممتشكقي عبوت كا الااسكيي شكديدة 

اي يجار, ميممي و   ا ش ر الركن اآلخر األكبر من الوطن السليا, حيث القدس ويافا وحييكا 

ايي واألسكوار , وحيث ا  راءات األم48وعرا وعسق ن وساار المدن اليلس يايي المحتلي عام 

والقيود والحوا ز والدوريات العسرريي ال  يو يي علكل لشكدهال ماعكاً للغربكاءل طكالبي الحريكي 

والعككزة وايسككتق ل مككن اقتاككاص لي ثغككرة لو فرصككي للككدخول مككن لو استاشككاق  سككيم األرض 

 المغت ككبي المربلككي بقيككود ايحككت ل, لو تسككديد  ككزء يسككير مككن فككاتورة الحسككام الككدامي المجللككي

 بالقمع والدمار والدماء والمجاتر واألش ء وا رهام.

هااع علل لرض القدس ال اهرة, وش رها الغربي تحديداً, وفي شار  يافا علكل و كه 

الخ وص, كا   وفاء إدريس علكل موعكد مكع لحتكي مكن لرو  لحتكات حيات كا, فقكد لمسكر  

لمحال التجاريي ال ك يو يي بركل بعبوت ا الااسيي التي احتوت ا إحدب حقااب ا ودخل  إلل إحدب ا

اي يجكار الكني هكّز الما قكي بأسكرها,  -بعكدها–هدوء وسرياي وإصكرار ورباطكي  كأسل ليكدوي 

 وحّول حياة ال  اياي إلل هلع كبير و حيم ي ي اق.

لم يرن لحد يدري, بل لم يرن يتوقع لحكد لن يخكتلن لحم كا بعتم كا ولن يتحكول  سكدها 

, وتتاكاثر لشك ؤها هاكا وهاكاع بعيكداً عكن لهل كا وديارهكا وعمل كا إلل محرقكي لل غكاة الغاصكبين

 ولصدقاا ا.

وقد تاد األمر إرباكاً ما ت  العمليي ايستش اديي من غموض وإب ام كبيكرين اكتايكا اسكم 

وحقيقي ماينة العمليكي, والج كي التكي تقكف خلي كا, والتكي امتاعك  لمكدة ث ثكي ليكام متواصكلي عكن 

 ل ا حيال تايين هن  العمليي.ا شارة إلل لي دور 
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ورغم تأكيد م ادر فلس يايي وص يو يي علل حد سواء لن  يي "وفاء" لم ترن تتمحور 

حول تيجير  يس ا والقيام بعمليي استش اديي, والشكروع التكي لبكداها محققكو الشكرطي ال ك يو يي 

عبكوة التكي كا ك  إلكل وتكع ال -فحسكا–حيال كون العمليي عمليي فداايي, ولن  يت ا كا   تتجكه 

تحمل ا في المران المحدد والمغادرة, والتيسيرات التي تم تكداول ا ب كنا الشكأن مكن حيكث ا يجكار 

العبككوة التككي كا كك  تحمل ككا "وفككاء" بعككد تأخرهككا فككي الوصككول إلككل ال ككد  المحككدد لسككبا  غيككر 

دون ق د  معرو , لو وقو  خلل فاي في   ات توقي  العبوة, ما لدب إلل ا يجارها, لو قيام ا

بتشغيل صاعق تيجير العبوة شديد الحساسيي التي ر    يت ا فكي تسكليم ا إلكل ر كل ليخبً كا لو 

ييجر  يسه ب ا فع ً عن عدم ترك ا ليي وثيقي مرتوبي لو م ورة تعلن في ا عزم ا علل تيجير 

 لقكاً, لو  يس ا, وهو ما ييعلكه ايستشك اديون عكادة, ومكا لككد  لقارب كا مكن ل  كا لكم تكو  إلكي م م

تترع في م لي ا  با  بأ  ا لن تراهم بعد كل  لبداً, واستبعاد لحد مسًولي حركي فت  في رام هللا  

الني كان علل ع قي مع الش يدة لن ترون قكد  كوت تيجيكر  يسك ا,  فكإن كلك  كلكه ي يكاقص مكن 

ي الكني بنلتكه, مح كلي الج كد الاعكال -بحال –طبيعي الدور الني لعبته الش يدة وفاء, وي يلغي 

 والاتاام المتمخعي عاه.

وما هي إي لحتات حتل كا   لرقام قتلل و رحكل ال ك اياي  كراء العمليكي تت كاعد, 

 آخرين بجرو . 111معلاي م ر  ص يو ي وإصابي ما يزيد عن 

ومن هاا  جح  وفاء إدريس رغم كل مكا قيكل فكي لن تحمكل فعكل السكبق, ولن تسك ر 

ريي الاعال اليلس ياي كأول فتاة تيت  بوابات ايستش اد الاسااي, اسم ا بأحر  من  ور في تا

وتتجاوت بعمل ا ب كويت سكجلت ا  سكاء لخريكات فكي معكارع كا ك  الشك ادة في كا احتمكايً قاامكاً 

 وليس حتمياً, بياما كهب  هي في رحلي ل ا   ايي حتميي واحدة. 

ي قعاء رام هللا حالي استثااايي لو ربيعاً التي تق ن مخيم األمعر 26لم ترن وفاء اباي الـ

مميككزة فككي صككيو  اليلسكك يايين بشككرل عككام, والاسككاء مككا م بشككرل خككاص, إك لن المعا ككاة التككي 

بايرا  ا المحرقي وشتاياها القاتلي, لم تكد  ل كم خيكارات كثيكرة, بكل وتكعت م  -يومياً  –يرتوون 

يتيكات والاسكاء ال تكي يتحكرقن شكوقاً لمام خيار وحيد, إي ل  ا كا   السباقي لريادة لرتكال مكن ال
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 لخوض معمار الج اد والريا  المسل , وحجز ععويي لكيدة في  ادي ايستش اديات.

تلقكك  الشكك يدة تعليم ككا ايبتككدااي وا عككدادي والثككا وي فككي مككدارس المخككيم, وواصككل  

 -لكك إثككر ك-تعليم ككا الجككامعي فككي كليككي التمككريق بجامعككي الاجككا  الوطايككي فككي  ككابلسل لتعمككل

مت وعككي فككي  معيككي ال كك ل األحمككر اليلسكك ياي كعككابن إسككعا ل   قككاك ومككداواة الجرحككل 

 اليلس يايين النين يتعرتون يومياً ألبشع لشرال القمع والب    وا رهام ال  يو ي.

هااع في ثاايا عمل ا الني ي يتوقف لو ياق ع, لكم تعكد وفكاء تحتمكل مكا ككان يمكر تحك  

ن عشككرات ا صككابات القاتلككي واألشكك ء الممزقككي, ولككم يريي ككا كيريككي عياي ككا وت مسككه يككداها مكك

الدمو  عن عيون األطيال وتقديم ا سعافات للعجااز, فا يجرت داخل ا مشكاعر الغعكا المكر, 

 ولب  إي لن  يرون اي يجار مدوياً يزلزل األرض تح  لقدام ال  اياي الغاصبين.

اتسككا  وشككمول التغككول ال كك يو ي علككل لككم تعككد وفككاء اباككي  يككل المحاككي تحتمككل حجككم و

لرت ا وشعب ا ومقدراته فقررت ولوك درم المقاومي, وبنل وسع ال للنود عن قعيت ا والثأر 

ألبااء شعب ا النين يتساق ون تترب بيعل العدوان ال  يو ي المتواصل, وتتحول إلكل ككرة مكن 

لشكعب ا  -طكوي ً  –ي  رعو  الل ا المتوهم تت اير في و ه ال  اياي وتنيق م كأس الماون الن

 اليلس ياي ال ابر المحتسا.

وفي اليوم الموعود الني تقكرر فيكه تاييكن العمليكي غكادرت وفكاء مقكر عمل كا فكي  معيكي 

ال  ل األحمر بعدما لقاع  ال بيا المااوم بالسما  ل كا بقعكاء غكرض شخ كي ل كا, وشكق  

الماككارة فككي رام هللا, حيككث اسككتقل  طريق ككا مشككياً علككل األقككدام إلككل شككار  القككدس بجا ككا دوار 

سككيارة ل ككرة متو  ككي إلككل القككدس المحتلككي عبككر مككداخل المدياككي, لت ككل إلككل شككار  يافككا لكثككر 

 الشوار  اتدحاماً بالي ود في القدس الغربيي, حيث موعدها مع الش ادة وايرتقاء إلل الع .

رو  عمل ككا ورغككم غيككام وفككاء عككن بيت ككا للمككرة األولككل فككي حيات ككا, بككالرغم مككن ظكك

كعكككاب ي إسكككعا  فكككي طكككواقم ال ككك ل األحمكككر إي لن لشكككقاءها رفعكككوا إبككك غ ل  كككزة األمكككن 

اليلس يايي بأمر تغيا واختياء شقيقت م, ظااً ما م ل  ا ستعود خ ل الساعات القليلي القادمي, إي 

باكت م, إلكل لن هنا الحال استمر ث ثي ليام دون لن تت ر للعاالي لي بارقي لمل في العثكور علكل ا
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لن قرر شقيق ا األكبر خليل, وبحرم عمله في لحد األ  كزة األمايكي اليلسك يايي, إبك غ مسكًوليه 

بأمر اختياء شقيقته دون لن يرون علل علم بع قت ا بالعمليي ايستش اديي لو لي  شاط عسكرري 

ليحكص كياحي آخر, حيث لخكنت عياكات مكن دم األشكقاء و قلك  إلكل داخكل الريكان ال ك يو ي ل

 والتحليل.

م, ا تمككع األشككقاء األربعككي فككي بيككت م تتوسكك  م 31/1/2112ومسككاء يككوم األربعككاء 

والدت م التي خر ك  لتوهكا مكن المستشكيل إثكر وعركي صكحيي للمك , ب كا والتكي لكم تاق كع عكن 

البراء يختياء ابات ا, قبل لن يدق الجرس المازل, وتازل الحقيقي كال اعقي علل رؤوس لفكراد 

, إك تيقن المحققون ال  اياي لن ايستش اديي اليلسك يايي هكي وفكاء إدريكس عقكا مقار كي العاالي

 عياات دم لشقاا ا بالعياات التي لخنت من  سدها الني تحول إلل لش ء بيعل اي يجار.

خيم ال م  في كافي لر اء المازل وسن حالي من الميا أة والنهول التي للمك  بكأفراد 

 وته سوب صوت براء األم وهي تاادي وحيدت ا لتعود إلي ا.العاالي, ولم يق ع سر

ورغككم حالككي الميا ككأة والككنهول التككي اسككتبدت باألسككرة, إي سككرعان مككا تمالركك   يسكك ا      

وبدت راب ي الجأس فخورة بما لقدم  عليه ابات ا إك لعرب  والدة الش يدة عكن فخرهكا بابات كا, 

لككل لن لقربككاء و يككران األسككرة يعيشككون اآلن ومككا قامكك  بككه فككي موا  ككي ايحككت ل, مشككيرة إ

 مرفوعي الرلس, فخورين بما قام  به الش يدة وفاء.

قد تبا  كتااا ش داء األق ل العمليي, إي لن عاالي الش يدة وبععاً من  يرا  ا لككدوا 

 32تاتمي إلل لي حركي فلس يايي, فيما علق  اعتماد لبو لبكدة  -حسا علم م –لن وفاء لم ترن 

لقرم صديقات وفاء التي يتمت ا في  شاطات لجاكي المكرلة بمخكيم األمعكري ماكن مكا يزيكد  عاماً 

عاماً, ب وت يرتايه الكنهول "هكنا آخكر لمكر كاك  لتوقعكه, كا ك  تخكاطباي ماكن فتكرة  14علل 

قاالي )ليكت م يقكدمو اي للكوطن  دون لن لف كم مغكزب قول كا, واتداد تررارهكا ل كن  العبكارة لكثكر 

 أليام التي سبق  العمليي".فأكثر في ا

ما من ش  فإن ا تياء علم لقرم المقربين باوايا ومخ  كات وفكاء يعركس حالكي متميكزة 

من ايلتزام بالسريي والرتمكان, وبمعكزل عكن الجكدل الكني لعقكا العمليكي, وطبيعكي  يكي الشك يدة 
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اليلسكك يايي,  وفككاء فككي تيجيككر  يسكك ا لم ي, فككان العمليككي لرخكك  لع ككد  ديككد فككي مسككيرة المقاومككي

وشرل  ت وراً  وعياً يفتاً في إطار   كود المقاومكي اليلسك ياييل لتحسكين لداا كا ورفكع كياءت كا 

وتجاوت العقبات والعراقيل المستحدثي ص يو ياً لموا  ت ا وكب  ا دفاع ا, وهكو ت كور ككان لكه 

 يساً واقتداًء.ما بعد , آثاراً وتداعيات و تاام, وكان له من اليعل ما كان, اتباعاً وتأس

 االست هادصة / دارصن محمد أبو عي ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي  موكك فريد لليتاة المؤماي المسلمي المجاهدة التي باع   يس ا ا, وارتع  لن تجعل 

من  سدها  سراً لمواكا الش داء, ووقكوداً دافعكاً للمقاومكي اليلسك يايي المت كاعدة, و كاراً ملت بكيًل 

ء هللا والدين وا  سكا يي الكنين بلكغ مكا م الت كاول والعجرفكي وايسكتربار ككل مبلكغ, ل  تقام من لعدا

فاسككتباحوا الحرمككات, وا ت رككوا األعككراض, واحتلككوا الككب د, ودمككروا المقككدرات, و  بككوا الثككروات, 

 ود سوا المقدسات.

 هككي حالككي متميككزة مككن التياعككل األصككيل بككين الككدين والعقيككدة مككن   ككي والج ككاد والمقاومككي

 والريا  من   ي لخرب.

هي مثال لصيل لألمل المتدفق من قلا اليأس المسكتحرم, لإلصكرار اليتكّي الكني ي يعكر  
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الخور لو اي رسار, لإلرادة ال لبي التي ي تعر  ال زيمي لو اي حااء, للعزم الوثام الكني ي يكتقن 

 سوب التقدم واي دفا .

خال ي مع هللا تعالل, واي تماء الرامل الوات  هي تجسيٌد صادٌق للع د القاطع, والبيعي ال

 لديا ا ودعوت ا وعقيدت ا التي  نرت حيات ا وقياً ل ا وتعحيي في سبيل ا.

عاماً التكي ق اك  بلكدة بيك  وتن قعكاء  كابلس  22إ  ا الش يدة المجاهدة دارين لبو عيشي 

قسككم اللغككي  –يككي اآلدام ألسككرة كبيككرة مؤليككي مككن األم واألم وثمككان إ ككاث وككككرين, والتحقكك  برل

بجامعي الاجا  الوطايي حتل الساي األخيرة من دراست ا التي ش دت استش ادها و  ايكي  -ا  جليزيي

 حيات ا بالبنل والع اء قبل لن تاال مرادها بالح ول عل ش ادت ا الجامعيي.

مثل ككا مثككل كككل مككؤمٍن حككٍر صككادٍق فككي إخكك ص و  ككه ا كا كك   شككأة داريككن, تككدين كبيككر 

والتككزام كامككل بمبككادئ وشككريعي ا سكك م  فككي كافككي ماككاحي الحيككاة, وخلككق رفيككع لهل ككا لتتبككول مرا ككي 

مرموقي في  يوس لهل كا ولصكدقاا ا و يرا  كا ومعارف كا, فرا ك  محبوبكي مكن الجميكع, كات قبكول 

 واسع ما م دون استثااء.

التكي خر ك  الرثيكر ومان لن التزم  مقاعد الدراسي في  امعت ا األبيكي "الاجكا " باكابلس 

من المجاهدين والمااتلين وايستش اديين, كا   دارين شكعلي مكن الاشكاط والعمكل والع كاء داخكل 

الرتلي ا س ميي, وعا راً فاع ً في تايين الرثير من األ ش ي واليعاليات في ا, مما لكسكب ا التمكاس 

ب ا اليلس ياي الني لرهقته ساون مباشر بالقعايا الوطايي, وايحتراع المتواصل ب موم ومعا اة شع

لوسلو ال ويلي, و عل  ما ا بركا اً من الغعا المرتوم الني يتحين اليرصكي للتيجكر حممكاً ول يبكاً 

 في و ه ال  اياي والمحتلين.

مع ا كدي  ا تياتكي األق كل, ومكا شك دته مكن سكيل الكدم ال كاهر المتكدفق, ولشكرال القمكع 

, لدركك  داريكن لن اللحتكي الحاسكمي واليرصكي الغاابكي التكي طالمكا واأللم والقتل والكدمار والمعا كاة

بحث  عا ا وا تترت كا مليكاً قكد لت  ميقات كا, للتعبيكر بشكرل  لكّي عمكا فكي قلب كا مكن ككوامن الحقكد 

والثأر واي تقام لجراام وممارسات ايحت ل, و وات  الرغبي في الش ادة والج كاد الحكق فكي سكبيل 

 هللا .

م كا   رغبي دارين تزداد كبراً بحجم كبر قلب ا الني وسع  ور الحق والعكدل ويوماً إثر يو
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والحريي, واحتوب ثقل األلم والبؤس والمعا اة التي يعايش ا شعب ا, ولم تعد ب ا لي طاقي لمزيد مكن 

اي تتار علل رصيف المراقبي والتأمل لبلدوترات ايحت ل التي ت حن يومياً عتام لباكاء شكعب ا, 

حيات م, وتدمر لح م كم وآمكال م واسكتقرارهم, وتسكت د  محكو تشكبث م بخارطكي وطكا م,  وتسحق

وإ بككارهم علككل الخاككو  ل ككا وايستسكك م ألمككر مخ  ات ككا وسياسككات ا ومشككاريع ا لو الرحيككل عككن 

 لرت م ووطا م وديارهم.

 وسن كل  كلكه, قكررت داريكن لن تمتشكق إرادت كا ال كلبي التكي ي تارسكر, وعزم كا اليتكيّ 

الني ي ييّل, ولن تبادر بيعل شيئ إيجابي خدميً و  رةً ألبااء شعب ا المق ورين في موا  ي حملي 

ا بادة التي تست د  ترم و ودهم وت ييي قعيت م, بديً من ايستسك م ل  تتكار بكأن تجكد مكن 

اشكر للر كال, يمد ل ا يد العون وا سااد, لو ترع الساحي الج اديكي الرياحيكي فكي شكرل ا العايكف المب

والقااعي بأدوار لد ل خ ورة تاسجم مكع التقاليكد التكي ارتعكاها واعتكاد علي كا المجتمكع اليلسك ياي 

 المحاف  حتل كل  الحين.

كان لدارين رخ يً واتحيً في قبول لدوار محددة للق ا  الاسااي في سياق خدمي الوطن 

 تمكاء الكوطاي الخكالص, وممارسكي والقعيي, كالتاشًي اي تماعيي السكويي المؤسسكي علكل لسكس اي

خن الدفا  األول عن المجتمع المقاوم, وصيا ي األسرة حال استشك اد لو اعتقكال الكزوك لو األ  لو 

األم, وتقديم لشرال المساعدة الممراي في سياق العمل العسرري دون الولكوك المباشكر فكي سكياقاته 

 ليلكٍي, إي ل  كا كا ك  لعلكل همكيً وإرادةً, ولكثكر العمليي السافرة, وغير كل  من لدواٍر م مٍي وم اٍم 

طموحاً وت لعاً, ولشكد رغبكيً وإصكراراً علكل  يكل الماكل وبلكوغ المعكالي, فعقكدت عزم كا واتخكنت 

قرارها باختراق  در المياهيم والتقاليد الساادة, واي تقال إلل الخ وة العمليي األهم في حيات ا التكي 

 ثار لمل ا ورغبت ا.شرل  محور طموح ا وت لع ا, وم

ومككع هككنا الت ككور الككني  ككاوت بككدارين خككن الر عككي األخيككر  سككي  داريككن كافككي لح م ككا, 

وتجاهل  ساار اهتمامات كا, فلكم تعكد تيركر كثيكراً بدراسكت ا وحلكم تخر  كا )رغكم كو  كا فكي عام كا 

ايل هد  الجامعي األخير, ورغم عدم تق يرها في دراست ا , فقد بات  تحلم بشيئ آخر, وتسعل ل

آخككر, وي تتككور  عككن القيككام برككل مككا يقرب ككا مككن تحقيككق هككنا ال ككد , فرا كك  داابككي الزيككارة ألهككالي 

وعكاا ت الشكك داء, وتشككارك م همككوم م وتشككاطرهم لحكزا  م, وكا كك  كثيككرة المشككاركي فككي تشككييع 
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  ثامين الش داء, فع ً عن لسا  ا الني لم ياق ع عن ككر الش ادة والش داء.

دارين لحتي واحدة, سعياً وراء إ يكاك حلم كا ولمكل حيات كا, وكات مكرة تو  ك  ولم تتأخر 

إلل الشيي  مال ما ور لحد قادة حركي المقاومي ا س ميي "حماس" الني اغتالته قوات ايحت ل 

, وطلبكك  ماككه اي عككمام إلككل كتااككا القسككام الجاككا  العسككرري 2111ال كك يو ي   ايككي يوليو/تمككوت

عككن عزم كا القيككام بعمليكي استشكك اديي, إي ل  كا وا  كك  اعتكناراً مككن الشككيي  لحرككي حمككاس, معربكي

 ما ور عن قبول طلب ا وتلبيي مرادها.

لم يقاع رد الشيي  مال ما ور دارين, ف يق  علل ع دها, ي ترل وي تمل, بحثكاً عمكن  

 يأخن بيدها إلل حيث هدف ا السامي, وغايت ا الماشودة.

ن المقربون من حماس سبا اعتكنار الشكيي ما كور عكن قبكول وير   المحللون السياسيو

م لا دارين, كو ه ععواً في المرتا السياسي لحركي حماس, الني ي يرتبن ب  تٍ مباشرٍة مع 

الجاا  العسرري للحركي, الني يختص بتايين العمليكات العسكرريي الج اديكي وايستشك اديي, ويعاكل 

لن يشككككرل كلكككك  موقيككككاً سياسككككياً لو ديايككككاً مككككن تجايككككد بتجايككككد ايستشكككك اديين فككككي صككككيوفه, دون 

ال ك يو يي –ايستش اديات. ومع ا قعاء العام األول من اي تياتي, ودخول الموا  كي اليلسك يايي 

عاماً  ديداً, كا   دارين علل حال ا, داابي البحث عن طوق الغوث والاجاة, الكني يأخكن بيكدها إلكل 

 باء خبر العمليي ايستش اديي األولل التي تاينها امرلةٌ فلس ياييٌ, لما ي ا ولح م ا, إلل لن  قل  األ

م, ممكا تاد 27/1/2112عادما  ينت الش يدة وفاء إدريس عمليت ا في قلا القكدس الغربيكي بتكاريي 

لن حلم ا بكات لكثكر قربكاً مكن  -حيا ا –الرغبي العارمي داخل دارين  موحاً واشتعايً, حيث ليقا  

لن ال ريككق باتكك  مم ككدةً لعاككاق لمايت ككا التككي ظلكك  حبيسككي لتكك ع ا طيلككي ليككام لي وقكك  معككل, و

وليالي ا تياتي األق ل. باليعل, فقد تخل  دارين عكن محاولكي إقاكا  قكادة و اشك ي حرككي حمكاس 

التي تاتمي إلي ا, وحركي الج اد ا س مي بالموافقي علل إرسال ال لتاييكن عمليكي استشك اديي, بعكدما 

ا فكي كتااكا شك داء األق كل التكي وافقك  علكل قيكام داريكن بتاييكن العمليكي وتج يزهكا و دت تالت 

 بالمتيجرات واألدوات ال تمي  تمام األمر.

فقد تم ايتياق علل لن تركون  27/1/2112وكما كا   عمليي الش يدة وفاء إدريس بتاريي 

داخكل لحكد مراككز الشكرطي , ولن تكتم 27/2/2112عمليي دارين بكايس التكاريي للشك ر التكالي, لي 
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 .48ال  يو يي في مدياي يافا داخل فلس ين المحتلي عام 

مع اكتمال األدوات والتج يزات ال تمي لتاييكن العمليكي, مكن الحكزام الااسكف المتيجكر إلكل 

األشخاص النين سيتولون  قل دارين إلل مران تايين العمليي داخل الريان ال  يو ي, اقترب  ساعي 

   دارين في مرحلي  ديدة لم يرن ل ا لي  تير طيلي حيات ا.ال ير, ودخل

يمرن وصف هكن  المرحلكي بكالقول ل  كا مرحلكي حيكاة مكع هللا بعيكداً عكن ككل متكا  وطيبكات 

ومل يكات وشكوااا الكد يا, وهكو مككا بكدا واتكحاً فكي م حتكات والككدة داريكن, التكي لككدت لن ابات ككا 

استش ادها, وبقي  كنل  حتل بزوغ اليجر, مشيرةً إلل لن لكثرت من قيام الليل وقراءة القرآن ليلي 

دارين تادت في تل  الليلي التي سبق  استش ادها من صك ت ا وككرهكا وعبادت كا, رغكم ل  كا كا ك  

 متديايً  داً وي تاق ع عن ال يام وقراءة القرآن وقيام الليل.

داريكن مكن بيت كا, وفي كل  ال با  الوردي الجميل الني رلت فيه ل مكل صكبا  خر ك   

وتما ق  بحزام ا الااسف شديد اي يجكار, مسكتقليً السكيارة التكي سكتقودها إلكل مركان تاييكن العمليكي 

برفقي اثاكين مكن المااتكلين مكن فلسك يايي الكداخل, وبيامكا مسكافي ال ريكق تكتقلص تكدريجياً باتجكا  

سرريي تاتشر في كل مركان, ال د  الماشود إك با  راءات ال  يو يي تزداد كثافي, وحوا زهم الع

علل المحاور وال رقكات لتبكدو الم مكي لمكام داريكن ورفيقي كا صكعبي للغايكي وشكبه مسكتحيلي, وككأن 

إ ناراً قد بلغ ل  زة األمن ال  يو يي إتاء إقدام إحدب ف اال المقاومي علل تايين عمليي استش اديي 

 في كل  اليوم.

ت داريكن فكي مات كف ال ريكق, تحاصكرها وبدا لن ي مااص من إكمكال المسكير, فقكد غكد

الدوريات والحوا ز ال  يو يي من كل اتجكا , وفيمكا األفركار وال كوا س سكيدة الموقكف حيكال هكنا 

المسككتجد ال ككارئ الككني ي ككدد بإفشككال الخ ككي برمت ككا, وصككل  سككيارة داريككن ورفيقي ككا إلككل حككا ز 

ل تيتكي  السكيارة والتكدقيق فكي "مرابيم" بين القدس و "تل لبيا" حيث لصكر الجاكود ال ك اياي علك

هويككات ركاب ككا, فقككام رفيقي ككا :حككاف  مقبككل وموسككل حسككو ي مككن اللككد بككالازول مككن السككيارة وتقككديم 

هويت ما للجاود, وإخبارهم لن اليتاة المو ودة داخل السيارة هي شقيقت م, ول  م فكي طريكق العكودة 

, وهاككا تر لكك  داريككن مككن السككيارة إلككل الماككزل, فأصككر الجاككود علككل تيتيشكك ا والتككدقيق فككي هويت ككا

وتو     احيي الجاود, وكأ  ا ت ّم بايستجابي ألمرهم وابرات ب اقي هويت ا, وما لن اقتربك  مكا م 
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حتل لطلق  العاان ليكدها فكي العكغن علكل ميتكا  التيجيكر, ليايجكر حزام كا الااسكف, وترتقكي إلكل 

   كي  ايحكت ل بإصكابي ث ثكي  اكود الع  ش يدة, وي ام رفيقي ا بجكرو  ويعكتق , فيمكا اعتكر

 ص اياي بجرو .

وت ف والدة دارين وفيقي لبو عيشي اللحتات األخيرة التكي قعكت ا مكع ابات كا قاالكي:" لقكد 

كهب  ولكم تكودعاي, لراكي لكم ليحك  علي كا لي ت كر  غيكر عكادي, وإن ككل مكا لكككر  ما كا ل  كا 

ا  قالك : هللا يكا لمكي مكا لحلكل طبيخك  ومكا عادما دخل  البي  ظ كر يكوم األربعكاء )يكوم استشك اده

 لطيا رااحته, ولم تأكل ماه شيًاًل أل  ا كا   صاامي".

وقال  والدت ا وهي تستقبل المعزيات في بيت ا:" لقد كا   دارين شديدة التكأثر بمكا يجكري 

دة حول ا, وعادما سمع   بأ إط ق الاار علل الاساء الحوامل وهن في طريق ن إلل مستشيل الوي

 مؤخراً لخنت تبري وتما  لو كان لدي ا قوةل لتاتقم ل ؤيء المسرياات".

ولتاف  األم بأ  ا لحس  لن ابات ا كا   في طريق ا لعمل شيئ عادما ات ل  بأهل ا قبل 

سككاعات مككن وقككو  العمليككي ولخبككرت م ل  ككا فككي مرككان ي ككعا علي ككا الخككروك ماككه بسككبا تعرتككه 

لا األم ي يرنم, ولن معرفتي باباتي لكدت لي لن صبرها قكد  يكن, للح ار وا غ ق, مؤكدةً لن ق

 ول  ا لم تعد تعير الحياة لي اهتمام طالما كا   علل هنا الاحو.

وتوت  شقيقت ا ابتسام تياصيل اللحتي األخيرة التي اكتحلك  في كا عيااهكا برؤيكي شكقيقت ا 

بكي لشكراء كتكام, ثكم عكادت بعكد عكدة دارين بقول ا :"عادما خر   دارين من البيك  قالك  :ل كا كاه

سككاعات, وبعككدها خر كك  ولككم  عككر  إلككل ليككن, إلككل لن  ات ككل  باككاا فككي السككاعي العاشككرة مسككاء 

األربعاء عبر ال اتف وقال  :ي تقلقوا علكّي سكأعود إن شكاء هللا, ي تخكافوا وتوكلكوا علكل هللا, وفكي 

 ا والدتي ليعاً بايس ا".ال با  سأكون عادكم, وكا   تل  آخر كلمات سمعت ا وسمعت 

وتشير ابتسام إلل لن شقيقت ا تع دت بتق يع الجاود ال  اياي, وتمزيق م إرباً مقسميً علل  

تايين عمليكٍي استشك اديٍي فكي ال ك اياي الكنين لطلقكوا الاكار علكل اليلسك يايات الحوامكل, معكييي ل كه 

استشك ادها تارت داريكن عاالكي  عادما استش د شاٌم مكن قريكي تواتكا القريبكي, قبكل بعكعي ليكام مكن

 الشام وغمرت ماديل ا بدمه ولقسم  علل اي تقام.

وتمق ابتسام قااليً:"لم ترن دارين ععواً في حرككي فكت  لو كتااكا شك داء األق كل, فقكد 
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كا   من ل شن طالبات الرتلي ا س ميي النرا  ال  بي لحركي حماس في  امعي الاجكا , إي ل  كا 

ناراً مكن حمكاس, و تيجكي لشكغي ا ال ااكل بايستشك اد, و كدت فكي كتااكا شك داء بعدما وا    اعتك

 األق ل من يلبي رغبت ا, فقاموا بإعدادها لعمليي استش اديي.

وقد وتع  لسرة دارين صورةً يبات م وهي تلف حول  يس ا وشاحاً لخعراً يحتوي علل 

د ايستشكك اديين الككنكور قبككل شككعار لحركككي حمككاس, وتمسكك  بيككدها سككريااً, فككي مشكك د مشككابه لمشكك 

 استش ادهم. 

وتجلكك  ع مككات اليخككر, ولمككارات العككزة والشككمو  بوتككوٍ  علككل محيككا لفككراد عاالككي لبككو 

عيشي, ف ن  العاالي من العاا ت المعروفكي بأصكالت ا وعمكق ا تماا كا لكديا ا وعقيكدت ا وكياح كا فكي 

 مماثلي. سبيل الوطن والقعيي,إك قام اثاين ما ا بعمليات استش اديي

م  يكن صكيوت لبكو عيشكي ابكن خكال داريكن 2112فيي الخامس والعشكرين مكن ككا ون الثكا ي /ياكاير 

عملييً استش ادييً في مح ي الباصات القديمي داخل "تل لبيا", موقعاً العديد مكن القتلكل والجرحكل 

 في صيو  ال  اياي.

 ادييً مماثلككي قككرم وبعككدها بأيككام  يككن عمككر حككاف  ابككن خالككي الشكك يد صككيوت عمليككيً استشكك

 مستوطاي "ميحوي" في ما قي األغوار, مثخااً للجرا  في قلوم ول ساد ال  اياي.

تل  كا   دارين, وتل  حيات ا وسيرت ا الع رة التي وهبت ا ا تعالل, مسترخ ي روح ا 

فككي سككبيل ديا ككا وعقيككدت ا ووطا ككا, لتثبكك  بجككدارة لن سككاحي اليعككل ال ككادق والعمككل المخلككص ي 

 ت ر علل النكور لو الر ال فحسا, ولن ا  اث والاساء قادرات علل فعل الرثير الرثير.تق

ولككًن لتككاف  األرقككام وا ح ككاايات الشكك يدة داريككن كثككا ي ايستشكك اديات اليلسكك يايات فككي إطككار 

ا تياتككي األق ككل فككإن الواقككع الااصككع الوتككئ لككدارين يشكك د بأسككبقيت ا فككي السككعي لايككل الشكك ادة 

واستيراغ الوسع لم ً في إشبا  طموح ا الج ادي وتلبيي لمايت كا ايستشك اديي ماكن م لكع والخلود, 

 ا تياتي األق ل. 

إ  ا دارين لبو عيشي, يتال  روح ا حيي تعي  بيااا في لفًدتاا, من بلدة بي  وتن, وهي 

قعكايا للحق تزن كالجبال في ثقل لدب كا ولخ ق كا وعلكو همت كا وعمكق إخ صك ا ومكدب   كرت ا ل
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 شعب ا,إ  ا فتاة, لرا ا بألف ر ل بل بآي  الر ال لو يزيد.

 وصية االست هادصة دارصن أبو عي ة

 الرحيم الرحمنهللا  بسم

 وسلم لما بعــــد:  عليهوالس م علل سيد المجاهدين سيد ا محمٍد صلل هللا  وال  ة

بُّ ُْم ل  ِّي ي  لُِتيعُ  قال ام  ل  ُْم ر  اُرم مِّن  تعالل: "ف اْست ج  اِمٍل مِّ ل  ع  م  ك رٍ ع  كن ب ْعكٍق  ك  ل ْو لُ ث ل ب ْعُعكُرم مِّ

لُْخِرُ ككوْا  ُروْا و  نَّ  ِمككنف الَّككِنين  ه ككا   يِّككر  قُتِلُككوْا ألُك  ق ككات لُوْا و  ككبِيلِي و  لُوُكوْا فِككي س  ككْا ُمْ ِدي ككاِرِهْم و  ككيًِّ اتِِ ْم  ع  س 

اَّاٍت ت ْجِري ِمن ت ْحتِ  ألُْدِخل اَّ ُْم    اِم"  األ ْ   ارُ   ا و  هللّاُ ِعاد  ُ ُحْسُن الثَّو  اباً مِّن ِعاِد هللّاِ و   ث و 

اليلس يايي ي يقل في شأ ه مرا ي عن دور إخوا اا المجاهكدين, قكررت لن  المسلميدور المرلة  وألن

استش اديي تُرمل الدرم وال ريكق الكني بكدلت بكه الشك يدة وفكاء ا دريسكي فأهكا  يسكي  ثا يلكون 

ديااككا  لحرمككيفككي سككبيل هللا سككبحا ه وتعككالل ا تقامككاً ألشكك ء إخوا اككا الشكك داء, وا تقامككاً  رخي ككي

ارُس في ا ما حّرم  باراتومسا د ا, وا تقاماً لحرمي المسجد األق ل وبيوت هللا التي حول  إلل  يُم 

 هللا  راييً في ديااا وإها يً لرسالِي  بياا 

في سبيل هللا لاركون قاابكل تحكرق ال ك اياي, وتكدمر  مالهب إ ي الجسد والرو  كل ما  مل , ف وألن

المسككلمي اليلسكك يايي كا كك  ومككا تالكك  تحككتي  فككي مرككان  المككرلةلسكك ورة شككعا هللا المختككار, وألن 

فكإ ي لدعكو  ميكع لخكواتي للمعكي علكل هكنا الكدرم, وألن  التلكم,ال دارة في مسيرة الج اد تد 

اء, فكإ ي لدعكو ككل مكن يحكتي  بشكيئ مكن مكاء و كه العكزة والشكرف األحكرارهنا الدرم درم  ميع 

ال ريق, لري يعلم كل  بابرة ال  اياي ل  م ي يساوون شيًاً لمام عتمي  هناوالشر , للمعي في 

و  اد ككا, ولككيعلم الجبككان شككارون بككأن كككل امككرلة فلسكك يايي سككتاجا  يشككاً مككن  إصككرار اوعككزة 

ت م علكككل حكككوا ز المكككوت, وإن دور المكككرلة وإن حكككاول ولدهكككم فكككي ب كككون لم كككا ايستشككك اديين,

قاابككل  إلكللكم يعكد مقت كراً علكل بركاء الككزوك واأل  واألم, بكل ل اكا سكاتحول بأ سكاد ا  اليلسك يايي

إلكل ككل مسكلم  لتو كهبشريي تاتشر هاا وهااع, لتدمر وهم األمن للشعا )ا سراايلي , وفي الختام 
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 والحريي. الش ادةلدرم المشر , درم ومااتل عشق الحريي والش ادة لن يبقل علل هنا ا

الحية   دارصن محمد توفيط أبو عي ة  ال هيدة ابنتكِ  

 االست هادصة / اصات محمد األسرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتز   الزغاريد بالبراءل فاليوم عرسك ا, وإن لكم تلكبس اليسكتان األبكيق وتُكز  إلكل 

ت وارتكدت بكدي ماكه بدلكي الجاديككي عريسك ا الكني ا تتكر يكوم تفافكه مكا يزيكد علككل عكام و  كفت

والروفيي اليلسك يايي, وتزياك  بكدم ا األحمكر الحكر لتحولكه إلكل عكرس فلسك ياي يكدخل الب جكي 

 والير  علل قلا لم كل ش يد و ري .

كان المتوقع لن تقيم آيات محمد األخرس حيل تفاف ا كأي فتاة  2112فيي ش ر يوليو  

ببدلكي الكدم التكي ي يُكز  ب كا إي مثل كال لت كاع مجكد شكعب ا في العالم, ولرا ا لبك  إي لن تُكز  

اليلس ياي باجاح ا في قتل وإصابي عشرات المحتلين ال  اياي في عمليي ب وليي  ا حي  ينت ا 

 فتاة في قلا الريان ال  يو ي.

حيكث ا تتكر وفي بي  متواتع في مخيم الدهيشكي لقكيم عكزاء الشك يدة آيكات األخكرس, 
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لركن الجميكع العويكل وال كرا  علكل العكروس التكي لكم ترتمكل فرحت كا, وصكوت البعق سكما  

والكدة فيمكا كا ك  له اآلكان علل بُعد لمتار مكن الماكزل,  ب وت الزغاريد والغااء ت رم فو ئ

, وت ف اللحتات األخيكرة التكي سكبق  خكروك الش يدة ال ابرة المحتسبي تستقبل الم اًات ل ا

فقال : "استيقت  آيات مبررة علل غير عادت ا, وإن لم  لمازل, من ا "آيات" ابات ا وفلنة كبدها

ترن عيا ا قد عرف  الاوم في هن  الليلي, وصلّ  ص ة ال ب , و لس  تقرل مكا تيسكر ل كا مكن 

كتككام هللا, وارتككدت م بسكك ا المدرسككيي, ولخبرتاككي ل  ككا كاهبككي للمدرسككي لتحعككر مككا فات ككا مككن 

 لي رسميي في  ميع مدارس الوطنت ولرا ا لخبرتاي ل كه دروس, فاستوقيت ال فاليوم الجمعي ع

 لهم ليام حيات ا, فدعوت هللا لن يوفق ا ويرتل عا ا".

وما كدت لكمل هن  الجملي حتل يحت  بريكق عياي كا وككأ ي دفعك  ب كا "وترمل األم: 

ل مكا األمل, ووهبت ا الاجا  في هن  الرلمات, فاترت إلكّي بابتسكامت ا المشكرقي, وقالك : هكنا كك

 ."لريد  ما  يا لمي, وخر   مسرعي ت احب ا شقيقت ا سما  إلل المدرسي

وعككادت "بعككد لن سككق   دمعككي مككن عيا ككا لبكك  إي السككقوط:  شكك يدةوتسككت رد والككدة ال

شقيقت ا سما  مع تمام الساعي العاشرة بدو  ال فخي  وبكدلت دقكات قلبكي تت كار ل فاألوتكا  

لحتككي, وغرقكك  فككي هككا س  ييتعككرض ل قتحككام فككي ليكك األمايككي صككعبي  ككدا, والمخككيم يمرككن لن

لين كهب ؟ وهل يعقل لن ترون قكد  يكنت مكا تحلكم بكه مكن  :الخو  ووابل األسًلي التي ي تات ي

 ايستش اد؟ ولرن كيف؟ وخ يب ا؟ وم بس الير  التي لعدت ا؟ ولح م ا؟

تؤككد قيام كا  وبياما األم في صراع ا بين صكوت عقل كا الكني يايكي, ودقكات قلب كا التكي

بعمليي استش اديي, وإك بوساال ا ع م تعلن عن تايين عمليي استشك اديي فكي  تا يكا, ولن مايكنها 

ليقا  لن آيكات كهبك  ولكن تعكود, "عادها األم وقد اختاق  عبرات ا بدموع ا: حيث تابع   فتاة,

فكر "  "عيسكلالشك يدين ولصبح  عروس فلس ينل فقد كا   م ممي علل لن تاتقم لركل مكن 

 ."و"سااد عيد" اللنين استش دا إثر ق ف صاروخي لمازل ما المجاور لاا

 , طالبكي فكي ال كف الثالكث الثككا ويم1985-2-21األخكرس مكن مواليككد آيكات الشك يدة 

, والرابعي بين لخوات ا السبع وإخوا  كا الث ثكي, ُعرفك  بتيوق كا الدراسكيل الني ش د استش ادها
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, ورغككم معرفت ككا بموعككد م2113لعككام فككي الي ككل األول حيككث ح ككل  علككل تقككدير امتيككات 

استش ادها فإ  كا واصكل  مكناكرة دروسك ا, وقعك  طكوال سكاعات آخكر ليلكي تكناكر دروسك ا, 

 وكهب  إلل مدرست ا لتحعر آخر درس تعليمي لتؤكد لزمي ت ا لهميي العلم الني لوصت م به.

لوصكت ا وتمي ت كا بعكرورة وحول كل  تؤكد تميلت ا في مقعد الدراسي "هيياء" ل  كا 

ايهتمككام بالدراسككي, والحككرص علككل إكمككال مشككوارهن التعليمككي م مككا للككمَّ ب ككن مككن ظككرو  

 ولخ ار.

ماككن لسككبو  تحككتي  آيككات برافككي "ت ككدق خبككر استشكك اد آيككات:  لككموتعككيف هييككاء التككي 

 صككور الشكك داء فككي مقعككدها الدراسككي الككني كتبكك  عليككه العديككد مككن الشككعارات التككي تبككين فعككل

الشك ادة والشكك داء, ولركن لككم يكُدر بخلككدي ل  كا تاككوي لن تلحكق ب ككمل ف كي حري ككي علكل تجميككع 

صككور الشكك داء ماككن م لككع اي تياتككي, وهككي لشككد حرصككا علككل لن تح ككد لعلككل الككدر ات فككي 

 ."المدرسي

حري ي علل لن تحكتي  برافكي لسكماء  آياتالش يدة  ومع ا دي  ا تياتي األق ل كا  

صككي ايستشكك اديين الككنين كا كك  تحلككم بككأن ت ككب  مككثل م, ولرككن طبيعت ككا وصككور الشكك داء, وخا

غارقكي فكي لحك م الشك ادة حتكل  ,األ ثويي كا   لكبر عااق لمام ا, فقع  ليام ا شكاردة الكنهن

زادت رغبت كا فك جح  الش يدة وفاء إدريس بتايين لول عمليي استش اديي تايكنها فتكاة فلسك يايي, 

العمككل   اشكك يالقيككود األمايككي, واسككت اع  لن ت ككل إلككل  فككي تعقككا خ ككاهم, وح مكك  كافككي

العسرري, ليتم تجايدها في كتااا ش داء األق ل رغم رفع ا السابق اتبكا  لي تاتكيم سياسكي 

 لو المشاركي في األ ش ي ال  بيي.

"مكا فااكدة الحيكاة إكا وفي ظ ل عشق ا للش ادة والش داء كا   آيكات ثرثكر مكن مقولت كا 

 , ايله قبل لن يأتياا, و اكتقم أل يسكاا قبكل لن  مكوت" حقاا من كل  ا ا؟ سانهاكان الموت ي 

, وتيتعل من التموي ات ما تحاول به ستر ل  ا كا   تجاهد  يس ا لتغ ي حقيقي رغبت ا بالش ادة

 المتوهجي شوقاً  حو الش ادة. امشاعرها الجامحي ولحاسيس 

وصكديقت ا المقربكي, وحافتكي سكرها, فقكد ال ف العاشر, في  البي اللما شقيقت ا سما  
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فقدت وعي ا فور سكماع ا  بكأ استشك اد شكقيقت ا آيكات رغكم علم كا المسكبق بايت كا تاييكن عمليت كا 

ب كوت مخاكوق بكدموع ا الحبيسكي:  لشكقيقت الحتكات وداع كا األخيكر  حيكث وصكي  الب وليكي,

تع ياكي بعكق حبككات  رليك  الاكور يكتألأل فكي و   كا ويت لكل فرحكا لكم لع كد  مكن قبكل, وهكي"

وقبكل لن لسكأل ا: علكل  ,الشوكويته, وتقكول لكي ب كوت حاكون: صكلي واسكألي هللا لكي التوفيكق

ا تترته طوي , هل  النيماكا؟ قال  لي: اليوم ستبشرين بأحلل بشارةل فاليوم لحلل ليام عمري 

والشك يد  تودين لن لسلم ل  علل لحد؟ فرددت علي كا باسكت زاء: سكلمي لكي علكل الشك يد محمكود

ساادل أل ي علل يقين ل  ا لن تجرؤ علل تاييكن عمليكي ب وليكي, فحلكم ايستشك اد يكراود ككل فتكاة 

ثم سكلم  علكّي سك ما حكارا وغكادرتاي بسكرعي لتكنها إلكل  ,وشام, وقليل  دا من ياج  ما م

 ."ف ل ا

 وسككرت  سككما  برهككي لتمسكك  دموع ككا التككي لبكك  إي لن تشككاطرها لحزا  ككا, وتابعكك 

شككعرت لن  ترات ككا غيككر طبيعيككي, وكأ  ككا تككود  كككل مككا حول ككا, لراككي كاكك  لكككنم ": ابقول كك

لحاسيسككي, فككأي  ككرلة سككتمتلر ا لرككي تايككن عمليككي استشكك اديي؟ ومككن سككيجادها, وهككي تككرفق 

هايًكا ل كا الشك ادةل "ولرا ا سرعان ما استدرك  قاالكي: "اي عمام إلل ماتمي الشبيبي ال  بيي؟

 ."لعاهدها لن لمشي علل طريق الش ادةل فجميعاا مشرو  ش ادةف ي تستحق ا لجرلت ا, و

د كان يرافق خ يبته ويحلق مع ا في فعاء لما "شادي لبو لبن" توك آيات الماتتر, فق

. كان يحلم كثيراً بكالمولود البركر بل ساعات قليلي من استش ادهالح م حيات ما الزو يي, وكل  ق

اقشككات عديككدة, وكيككف سككيربيا ه لي ككب  ب كك ً يحككرر الككني اتيقككا علككل تسككميته "عككدي" بعككد ما

األق ل من قيد ايحت ل, وكان يحّدث  يسه بدفعي  ديدة مكن الجلكد وال كبر الكني ككاد لن يايكد 

  بعد لن امتدت خ بت ما ألكثر من عام و  ف.

ولرن فجأة وبدون مقدمات سقن شادي مكن فعكاء حلمكه علكل ككابوس ايحكت لل فيتكاة  

إلككل غيككر , ولصككبح  عككروس فلسكك ين, بعككدما فجككرت  يسكك ا فككي قلككا الريككان لح مككه ُتفَّكك  

  ال  يو ي.

عككن خ يبتككه آيككات التككي لحب ككا بعككد لن عرف ككا لع قتككه يتلقككل السككؤال شككادي  ادومككا ككك
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حتكل سكق   دمعكي عيايكه  م2111, وطرق بام لهل ا طالبا يدها لول سبتمبر من العام باخوت ا

بالككدمو : "خ  اككا لن يككتم اليككر  بعككد إ  اا ككا يمتحا ككات امتز كك   ليقككول بعبككاراتالحبيسككي, 

الثا ويي العامي هنا العام, لرن يبدو لن هللا تعالل خ ن لاا شيًا آخر, لعلاا  لتقكي فكي الجاكي, كمكا 

 كتب  لي في رسالت ا األخيرة".

: مرمك وصم  شادي قلي  ليشخص ب ر  في "آيات" التي ما تال طيي ا ماث  لمامه 

ا إلككّي مككن  يسككي, عرفت ككا قويككي الشخ ككيي, شككديدة العزيمككي, ككيككي, تعشككق الككوطن, "كا كك  لحكك

: , مردفكاً محبي للحياة, تحلكم باألمكان ألطيال كال لكنل  ككان كثيكرا مكا يقلق كا العكدوان ال ك يو ي"

"كلما حلم  بالمستقبل ق كع حلم كا ايستشك ادل فتسكرقاي مكن لحك م الزو يكي إلكل التحليكق فكي 

 ا التي ساز  ب ا معا إلل الجايل فاتواعد ؤاديي, وصور القتلل من العدو ودماالعمليات ايستش 

 بتايينها معا".

: "لقكد كا ك   ً اقكا -وقكد لشكرق  ابتسكامي علكل و  كه الميعكم بكالحزن-واست رد شادي 

في تيارتي األخيرة لكثر إلحاحا علي بكأن لبقكل بجوارهكا, وكلمكا هممك  بالمغكادرة كا ك  آيات 

لبقككل ولي لكهككا, وكأ  ككا تككودعاي, لو بككاألحرب تريككد لعياككي لن ترتحككل للمككرة ت لككا ماككي لن 

 األخيرة باترات ا المشبعي بالحا لتبقل آخر ع دي ب ا".

ورغم الحكزن البكالغ والم كام األلكيم الكني ملك  علكل شكادي كيا كه و يسكه و وارحكه  

الوطايككي التككي فككاق  ليراقككه خ يبتككه إي لن كلماتككه األخيككرة لظ ككرت إخ صككاً ي يوصككف للقعككيي

حب ككا والرغبككي فككي العمككل ل ككا كافككي المشككاعر واألحاسككيس األخككرب, فخر كك  قويككي كككاليويك, 

متوهجي كالبركان, مادفعي كال واريي:" كا  لتمال لن لرافق ا ب ولت ا, و ستش د معا, ف ايًكا 

 ل ا الش ادة, ولسأل هللا لن يلحقاي ب ا قريباً, قريباً".

آيكات األخكرس مكث  وقكدوة لركل فتكاة وشكام فلسك ياي ياقكا  وستبقل عروس فلس ين 

 له.عن األمن بين ركام مناب  المجرم شارون ويدفع دمه ومستقبله ثماا 
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 االست هادصة / عندليب سليل طقاطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"سككيأتي اليككوم ل ككاٌس لخ بتككي, فأحسككاي اسككتقبال م" .. كا كك  هككن  آخككر كلمككاٍت   قكك  ب ككا 

دليا طقاطقي لوالدت ا قبل لن تغادر مازل ا لتايكن عمليت كا ايستشك اديي, فكي قلكا القكدس الش يدة عا

 م.12/4/2112الغربيي يوم الجمعي 

غادرت عادليا بيت ا ميممي و   ا شك ر هكدف ا الماشكود, وصكيدها الثمكين الكني تاتتكر  

تجاهات, والدماء تسيل بيارغ ال بر, فيما كا   الد يا تشتعل من حول ا, والحمم تت اير في كل اي

مدراراً كالسيل الجار , والبيكوت والمقكدرات تت كاوب علكل رؤوس لصكحاب ا, كمكا الزلكزال الكني 

يجر  األخعر واليابس, فيي تل  األثااء كان  ي  ايحت ل في كروة هجمته الغاشمي علكل مكدن 

ا كك  دباباتككه وقككرب ومخيمككات العككيي الغربيككي, فككي إطككار حملككي "السككور الككواقي" الشكك يرة, وك

وبلدوتراته وطااراته تدع مخيم  اين, وتسوّي بيوته بالترام, وترترا المجاتر بحكق لباااكه دون 

ليي قيود, لو اعتبارات إ سا يي لو لخ قيي, ودن لي اهتمام لو اعتكراض إقليمكي لو دولكي, وتمكارس 

 خ ي إبادة شاملي بحق لبااء الشعا اليلس ياي في العيي الغربيي.
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ادليا لو ترتد  لو يتسرم الخكو  إلكل  يسك ا لمكرلب  كراام ومجكاتر ايحكت ل لم ت ن ع

التي لم تترع ركااً لو تاوييً لو بيتاً فلس ياياً إي وترك  فيه لثراً دامياً, فقد حباها هللا إرادةً فويكيي, 

 رسار.وقلباً  ابعاً بحا شعب ا, وماح ا عزيمي راسخي استعل  ب ا علل كافي  وات  الخو  واي 

لم ترن عادليا فتاة مثقيي كما بقيي المثقيات ال تي يلرن الر م ويمعغن اليلسيي , ولم ترن 

فتككاة هامشككيي, ارتعكك  لايسكك ا لن ت ككب  رقمككاً مجككرداً فككي إطككار األرقككام وا ح ككاايات السككرا يي 

الناتيكي,  اليلس يايي, ولم ترن فتاة سلبيي تؤثر م الح ا الشخ كيي, وتاحكات إلكل هموم كا ومشكاكل ا

وتيعككل العككي  فككي ل ككواء ومت لبككات ل وثت ككا التككي تتككأ م بدايككي فتككرة الشككبام, والبحككث عككن آخككر 

صككرعات الموتككي والزياككي واللبككاس, ولشككرال اليحكك  واليجككور التككي ملركك  علككل بعككق اليتيككات 

والاساء حيكات ن, فأصكبحن ي يكرين إي ل يسك ن, وي يعكرفن إي م كالح ن, بعيكداً عكن التيريكر فكي 

 الوطن وقعايا , والااس ومعا ات م, وايحت ل و راامه.

 موك اً للبساطي وقلي البعاعي العلميي, لرا ا رغماً عن كل  كا    -حقاً  -لقد كا   عادليا

بحراً من ايلتحام مع معا اة شعب ا ومعايشي همومه ولحزا هل لتتيوق بنل  علل ككل لولًك  اللكواتي 

 ل تحالٍي في الخلق والدين وايلتزام والوطايي.ادعين الثقافي و ترن للتحرر عل

ورغككم سككن الككزواك الككني عاشككته عاككدليا قبككل استشكك ادها, ومككا يجملككه مككن لفرككار وهمككوم 

عامككاً  لككم تلتيكك  إلككل  يسكك ا, وتككركن للبحككث فككي شككًو  ا األ ثويككي 21وتغيككرات, إي لن عاككدليا )

فكي ع كد  ديكد,  -برليت كا –غكوص الخاصي, بل وتع  كل كل   ا باً, وللق  بكه وراء ظ رهكا, لت

وتستقبل سمات مرحلي  ديدة, وتعاي  ظروفاً وهموماً ومعا اة لخرب, رلت في ا لصدق تعبير عن 

 مراو ات  يس ا ولعماق إحساس ا.

ولككدت الشكك يدة عاككدليا طقاطقككي فككي قريككي بيكك  فجككار قعككاء بيكك  لحككم, وهاككاع  شككأت 

دة تلقكك  دراسككت ا ايبتداايككي, ثككم البككدايات وترعرعكك  حتككل لصككبح  فتككاة يافعككي, وفككي مككدارس البلكك

األولككل لدراسككت ا ا عداديككي, إي لن تككيق كات اليككد, وصككعوبي األحككوال ايقت ككاديي, والمعيشككيي 

ألسكرت ا دفعت كا لتتكرع مقاعكد الدراسكي فكي ال ككف السكابع لتشكارع فكي إعالكي لسكرت ا المرو كي مككن 

ض مكزمن فكي عمكود  اليقكري, بيامكا تعكا ي ثما يي لخوة ولخوات, حيث يعا ي لكبر النكور من مر

 شقيقت ا الوس ل من مرض في القلا.
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وقبل استش ادها بعامين تقريباً عمل  عادليا في لحد م ا ع الاسيم في مدياكي بيك  لحكم, 

تخييياً عن لسرت ا, وإعا ي ل ا علل تكوفير مسكتلزمات العكي  ومت لبكات الحيكاة, وبقيك  تعمكل فيكه 

 حتل استش ادها.

بيككر لقككرم شككقيقات عاككدليا إلككل قلب ككا حقيقككي الشكك يدة فتقول:"كا كك  شخ ككيي وت ككف ع

 عادليا قويي, تحوت علل قبول الجميع, فقد تمتع  بع قات طيبي وواسعي مع األقارم والجيران".

وتعيف:" لعتقد لن لكثر ما لثر في شخ يي شقيقتي هو استش اد ال يلكي الرتكيعي إيمكان 

التأثر الشكديد, حيكث بكدلت تتكابع  شكرات األخبار,مشكيرة إلكل لن  حجو, فقد يحت  علي ا ع مات

المجككاتر التككي ارتربكك  فككي مخككيم  اككين, والعككالم عامككي والعككرم خاصككي يتير ككون, حسككم خيككارات 

عادليا التكي اقتاعك  بأ كه يبكد مكن الكرد بعكد تخكاكل العكرم عكن   كرة اليلسك يايين كمكا ورد فكي 

 وصيت ا".

باً لن تا لق عادليا إلل هدف ا الماشودل لتروي بدم ا الادي ومن هنا الما لق لم يرن غري

ال اهر ثرب فلس ين المقدسي, وت اع بدم ا المتدفق ملحمي الب ولكي والتعكحيي, والعكزة واليكداء, 

م الميقكات 12/4/2112وتعئ بدفقاته الحارة آيات الحريي وقااديل اي ت ارل ليركون يكوم الجمعكي 

يي المران المحدد وفق المخ ن المرسكوم الكني لكل  اصكيي ال ك اياي, المعلوم, وترون القدس الغرب

وح م لسوار طغيا  م, ولثب  لن  تريت م األمايي وكافي إ راءات م الحديديي, ما هي إي محكاويت 

 هشي تنروها ريا  اي تقام اليلس ياي, وتت عا ب ا إرادة ايستش اديين.

األهكمت الكني اسكتحوك علكل اهتمكام وللبكام وهااع علل لرض القكدس الغربيكي ككان الحكدث 

الجميع كل  اليوم, فقد ارتق  عادليا إلل الع  ش يدة, بعد لن فجرت  سدها ال اهر في  مكٍع مكن 

ال  اياي داخل سوق "محاي ي ودا", مخليي في م لربعي قتلل ومااي ولربعكي  رحكلل لتبكرئ كمت كا 

والااك ين النين استمرءوا ال وان, والركون إلكل  لمام هللا تعالل, وتقيم الحجي علل  ميع القاعدين

 الدعي والراحي, والخلود إلل ال يبات والملنات.

وتستنكر عبير شقيقي عادليا األيام التي سبق  استش اد شكقيقت ا فتقول:"ولكدت طيلكي وتكم 

وتع ا في المستشيل بقسم األطيال عدم كاملي الامكو, وفجكأة بكدلت عاكدليا تلك  علياكا بكأن  جلكا 

ال يلي, فقلاا ل ا إن ال يلي سيتم إخرا  ا مكن حعكا ي المستشكيل يكوم السكب )لي بعكد موعكد عمليكي 
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عادليا بيومين  فرا   تجيا: ي يو د وق  للسب , ولم  رن  عر  عن ماكا تتحدث, ول  ا ستاين 

عمليت ا يوم الجمعي, وكهب  هي لي عادليا ولمي رغم الحكوا ز والح كار و لبكوا ال يلكي, وفكي 

ال ريق قال  عادليا ألمي:  ريد لن  لعا بأع ام عبير, فما رلي  لو قلاا ل ا إن  ي  ايحت ل 

قتل ال يلي برصاصي, وعادما وصكلوا البلكدة حاولك  عاكدليا لن تلعكا بأع كابي, إي لن ككل كلك  

 لصب  اآلن من النكريات المحببي إلل  يسي".

وم واحد من استشك ادها, حيكث لصكرت وتستدرع عبير قاالي:"كان كل  يوم الخميس قبل ي

بلكدتاا", مشكيرة إلكل لن عاكدليا قالك  ل كا  إلكلعادليا علل حمل ال يلي طوال ال ريق من الخليكل 

قبل استش ادها: لمكاكا ي تغيكرين اسكم اباتك  وتسكمي ا عاكدليا؟ فأ ابت كا بكأن اسكم )إيمكان   ميكل , 

 فقال  ل ا عادليا: ولرن اسم عادليا ل مل.

لن عاككدليا تودع ككا وتككود  لسككرت ا, وباليعككل فقككد التزمكك   -حيا ككا –ي عبيككر لككم ترككن تككدر

عبير با يحي ورغبي عادليا وغيرت اسم ابات ا من إيمان إلل عادليا لت ب  لم عاكدليا, وتقكوم 

بدور األم واألم معاً بعد اعتقكال تو  كا والحركم عليكه بالسكجن لمكدة خمكس سكاوات بت مكي مقاومكي 

 لقبق عليه بعد فترة ق يرة من استش اد عادليا.ايحت ل عقا إلقاء ا

وقككد فو ًكك  لسككرة عاككدليا لن اباككت م ايستشكك اديي قككد ترككك  لشككقيقت ا عبيككر ميا ككأة, فقككد 

اكتشككف األهككل ل  ككا وتككع  هديككي لل يلككي الجديككدة داخككل خزا ت ككا, وهككي عبككارة عككن طقككم م بككس 

ايات كا لل يلكي ال كغيرة بكالعي  فكي لل غيرة وآيي الررسي وبا ال لعبير مع ب اقي ت اًكي تحمكل تم

 وطن حر.

وتتحدث عبيكر مثكل غيرهكا وككأن عاكدليا حاتكرة, لو ل  كا قكد كهبك  لقعكاء غكرض مكا 

وستعود حايً, فتقول:"قبل ليام من استش ادها طلب  ماي عادليا لن لصاع ل ا حلكوب محليكي, وقكد 

, ولحتي  به ككنكرب حتكل صاع  ل ا كل  كما طلب , وبقي بعق من مواد هن  الحلوب لم لصاعه

 اآلن".

وكمككا عبيككر يحككتي  لصككدقاء ولقككارم عاككدليا بأشككياء تخككص عزيككزت م الراحلككي تككنكرهم 

 برااحت ا الع رة , مثل  تارات ا , قمي  ا , صورت ا, عقودها وحا ات لخرب .

وي ف لحمد شقيق عادليا الساعات األخيرة التكي سكبق  استشك اد شكقيقته قكاا ً: السكاعي 
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عاككدليا ولدت صكك ة اليجككر   م اسككتيقت12/4/2112والا ككف مككن صككبا  يككوم الجمعككي  السادسككي

وكان ككل مكن فكي البيك   اامكاً بعكد سك ر ليلكي طويلكي مكن ليكالي شك ر  يسكان, الكني شكن فيكه مجكرم 

الحرم شارون لوسع عمليي تد الشعا اليلس ياي وعرفك  إع ميكا باسكم السكور الكواقي, وكا ك  

مثككل بككاقي القككرب والبلككدات , فككي مثككل هككن  األ ككواء اسككتيقت  عاككدليا, بلككدتاا بيكك  فجككار م وقككهً 

وصاع  شكاياً وقكدم  كأسكاً ماكه لكي حيكث كاك  قكد بكدلت لتملمكل فكي فراشكي ويسكتنكر لحمكد تلك  

كأن كل شيئ عادياً,  لب  لي عادليا الشاي وخر   إلل باحي البيك  لتشكرم  ياللحتات اي يعالي

لن ت ككاع مككن  ديككد لوالككدت ا, وتخبرهككا لن ل اسككاً سككيأتون اليككوم هككي ليعككاً كأسككاً مككن الشككاي, قبككل 

لخ بت ا موصييً إياها بحسن استقبال م, مؤكدةً ألم ا التكي استيسكرت ما كا عكن ماهيكي هكؤيء بأ  كا 

ستعرف م وستير  ب م عادما يأتونل أل  كم سكيحققون لمايت كا, وفكي اللحتكات التاليكي للقك  عاكدليا 

 لخبرت م  يت ا الازول إلل حديقي المازل للتروي  عن  يس ا شيًاً قلي ً. ترة الودا  علل لهل ا و

وقد كهب  عادليا إلل حيث قكدرها ومبتغاهكا, خر ك  صكباحاً حسكا شكقيق ا لحمكد الكني 

لوت  قاا ً:"استشعر ا غياب ا و كاء الت كر ثكم الع كر واعتقكد ا ل  كا فكي تيكارة  حكدب شكقيقات ا 

مازل لحد الجيران لواألقكارم, ولكم يخالجاكا خكو  علي كا رغكم تقكدم المتزو ات في القريي, لو في 

الا ار وعكدم عودت كا, وحتكل عاكدما تكواردت األ بكاء عكن هجكوم استشك ادي فكي القكدس الغربيكي لكم 

يخ ر ببال لي ممن في البي  لن عادليا التكي لكم تركن تبكدي اهتمامكاً اسكتثاااياً بالسياسكيي يمركن لن 

ال جوم الني شرل صيعي قويي ومدويي للجاكرال شكارون, الكني يحاصكر ترون هي  يس ا ب لي كل  

مد اا وقرا ا ومخيماتاا, ومرترا المجكات تكد ا, ثكم  كاء المغكرم ثكم العشكاء, وليقاكا ل  كا تكأخرت 

ول  ا غاب  لسبا قاهر, وفي مات ف الليل داهم  قوة احت ليكي كبيكرة مازلاكا وتكم اعتقكال العديكد 

يا وهي ملقاة علل األرض وشعرها مايوس, فتأكد ا بأن شقيقتاا عاكدليا ماا, ولرو ا صورة لعادل

ال اداي الوادعي صاحب  القلا الربير التي خر   صباحاً, ولثارت قلقاكا بغياب كا هكي التكي ا تقمك  

 لش ل الدماء الاات  من شعباا".

اة لكيس ورغم تباي كتااا ش داء األق ل للعمليي, إي لن لهل كا ي كرون علكل لن هكن  اليتك

ل ا لي ا تمكاء سياسكي, إك يؤككد شكقيق ا محمكد لن شكقيقته لكم يسكبق ل كا لن تحكدث  عكن السياسكيي لو 

تاتيمات المقاومي اليلس يايي ولرا ا كا   ترر  ايحت ل و راامه, مشيراً إلكل لن عاكدليا قعك  



 152 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

الحككديث معتككم سككاعات الليلككي التككي سككبق  استشكك ادها مككع لفككراد لسككرت ا, وتبادلكك  مع ككم لطككرا  

وايبتسامي تعلوا شيتي ا دون لن تثير في لهل كا لي ا  بكا  بأ  كا سكتترك م وتيكارق م عمكا قريكا لو 

 ل  ا ستتو ه في غدهال لتايين عمليي استش اديي.

)لي بعككد استشكك ادها  14/4/2112مككن المثيككر حقككاً لن يككدرع العككالم بأسككر  لن يككوم األحككد 

دليا, وهككي الككنكرب التككي تاككاف  فتيككات اليككوم و سككاؤ  بيككومين  يشككرل الككنكرب السككاويي لمككي د عاكك

احتيايً ب ا, ويقيمون الد يا ويقعدو  ا عاد اقتراب ا, ويقيمكون مكن التج يكزات مكا يقيمكون, ويايقكون 

ايحتيكال بكنكرب  -كغيرهكا –من األموال ما يايقون, كل عكام مكن ل ل كا, إي لن عاكدليا لكم تاتتكر 

به في مران آخر, وبشرل آخكر, فقكد اسكتبدت ب كا العجلكي, واشكتعل  مي دهال أل  ا آثرت لن تحتيل 

في ا  ار الرغبي في اي تقام من ال  اياي, التي لطيأت ا في شوار  القدس الغربيي, وبديً من إطيكاء 

شمعت ا العشرين في ماكزل والكدها المتواتكع, لوقكدت للعكالم مليكون شكمعي, وقكد كا ك  مكن معكا ي 

ء والع اء والدة عادليا علل الع د مع ابات ا, فقد بقي  تاتتر طيلي سكاعات البنل والتعحيي واليدا

م قككدوم مككن يخ بككون ابات ككا ولرككن دون  ككدوب, حتككل قككدم آخككرون إلككل 12/4/2112  ككار الجمعككي 

البي , إي ل  م هن  المرة لم يرو وا خ اباً لو يحملكوا رسكاال حكا وسك م, بكل ككا وا العشكرات مكن 

تشبعوا بأبشع معا ي الحقد والبغق والرراهيي, واقتحموا المازل بعد مات ف   اود ايحت ل النين

 الليل وعاثوا فيه خراباً وفساداً.

تل  كا   عادليا, وتلرم كا   بساطت ا ولخ ق ا, وعايوا  ا وتعحيت ا, وعمق وطايت ا 

لو لربمكا كثيكراً مكن وا تماا ا, تل  المعكا ي األصكيلي والميكاهيم الخالكدة التكي ي تالك  تعكا ي بععكاً 

 الغربي لدب فتيات و ساء هنا الزمان.
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 االست هادصة / هبة عازم ضراغمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  اال التااواقين للحرصااةو الُااام ين للمجااد التلياادو المت ااوقين لتنسااِ عبياار االسااتقير الحااط  رك 

ن إلاى أصاالة هااه األماة الباحيين عن رل ما ص بع ررامة الوطن وصولي ش ن أهله الصاامدصنو المنتماي

وعراقة تارصخها وحتاارتهاو المارابطين علاى وارو الاوطن دون رلال أو ملالو ودون وحال أو نصابو 

حتااى صاا ذن َ بفجاار الحرصااة والخااي و الصااابرصن علااى األذو واأللااِ والمواناااةو والااوواء والتقتياال 

 منينو رانت هبة ضراغمة..واإلذالرو الموقنين بوعد َ والواوقين بحتمية نصره لوباده المؤ

بين صدي الحدصث عن هبةو وحميع االست هادصاتو تتراءو أمام ناظرص  أطواد شاامخات عاز  

نُيرهن هاه األصامو وتستبد ب  م اعر بالةة الرهفةو عميقة األورو حيار النماذت اليتاي اوارن رراوب 

بهو وامت ااص ذراهو وبلاوغ الم قة والونت والوناءو وقررن سوض طرصط ذات ال ورة من أوسع أبوا

عليائه عبر أسلوب الومليات االست هادصة الاي صميل ذروة الوطاءو وقمة التتحية بالنفس فاي سابيل 

 الدصن والوقيدة والوطن والمبدأ.

ورغااِ الساامت الوااام الاااي صميااز حميااع االست ااهادصاتو واليتااي اسااتحققن بااه الفخاار المدصااد 

صة تحماال فااي رراان ماان أررانهاااو أو زاوصااة ماان زواصااا حياتهااا والدرحااة الرفيوااةو إال أن راال است ااهاد
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المتااي ةو مااا صميزهااا عاان غيرهاااو وصمنحهااا نوعااا  ماان الخصوصااية التااي تطبااع شخصاايتها وتحيطهااا 

ب يئ من التفرد. وقد تجلى سمت هبة الخال  في إصيارها ال هادة األسروصة على ال هادة الدنيوصاةو 

لناااسو فتباادلت ألحاال ذلاا  مااوازصن حياتهاااو وأشااكار اهتماماتهااا فقااد اواارت مااا عنااد َ علااى مااا عنااد ا

رغِ أهميتهاا ووقلهاا فاي مواحهاة ظاروف الحيااةو  –وتفاعيتهاو وباتت ال هادة الجاموية في نُرها 

شي ا  عادصا و بل وربما رقما  هام يا في حياتهاا بجاوار ال اهادة األساروو  -ومتطلبات األعمار الب رصة

دة الحقيقية التي ستنقلها من أدران المادة ولووات الدنيا إلى نور اآلسارة وحاوار التي رأت فيها ال ها

 الرحمن وموئل السوادة الحقة والراحة األبدصة.

عاما  التي ارتادت النقااب مناا فتارة فاي بلادة طوبااس قتااء حناينو  84ولدت هبة ضراغمة 

إلاى حاوار أربواة مان أشااقائها  ألسارة ميساورة الحاارو بحياث تقاع هاي األصاةر باين شاقيقاتها الييواة

الااارورو ورمااا هااو الحااار فقااد التحقاات هبااة بمقاعااد الدراسااة فااي ماادارس البلاادةه لتنهااي المرحلااة 

االبتدائيةو واإلعدادصةو واليانوصةو وتلتحط بقسِ اللةاة اإلنجليزصاة التاابع لكلياة اآلداب بجامواة القادس 

 فر  حنين. –المفتوحة 

رحلاة دراساتها اليانوصاة قبال التحاقهاا بالجامواةو حتاى مارت ولِ تكد هبة توش  على إتمام م

حياتها بمنوطف هام وحساس ترك من البصمات واألور والتداعيات على شخصية هبة ال ايئ الكييارو 

أمااره وعقااد عزمااه علااى تنفيااا عمليااة است ااهادصة فااي عمااط الكيااان  -انااااك –فقااد حاازم شااقيقها بكاار 

لهاا الةرضو إال أن قدر َ أبى لهاه الوملياة أن تارو الناور  الصهيونيو واتخا تجهيزاته واحتياطاته

 وتتكلل بالنجاحه ليوتقل بكر وتتمه أقبية السجون والموتقيت الصهيونية.

وقد فولت هاه المحاولة االست هادصة فولها فاي نفاس ورياان هباة التاي تفتحات عينيهاا علاى 

  ماع الصاهاصنةو وسلفياات الماؤامرة التاي ريير من الحقائطو واساتنار فكرهاا ووعيهاا بطبيواة الصارا

تحاااك للنياال ماان القتااية الوطنيااةو والمخاااطر التااي تسااتهدف الوحااود الفلسااطينيو ممااا شااكل قفاازة 

 نوعيةو وتطورا  ربيرا  في مسار حياة هبة وتطلواتها المستقبلية.

ب ومع بدء مسيرتها الجاموية عاشت هبة أحواء حدصادة فاي ظال افااص تفكيار حدصادةو فلاِ تةا

عن عينيها ومار التحوالت والتةيرات التي طالت حياتهاو لينبري فاي ذهنهاا هادف وحياد أقسامت هباة 

 على تنفياه والوفاء به مهما ران األمر ومهما طار الزمن.

بقي هاا الهدف أشبه ب شارة حمراء ضاوئية ت اع فاي عقال وفكار هباةو إال أناه اساتحار إلاى 
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اقتحاام االست اهادصات سااحة الفوال الفلساطيني المقااومو  ناقوس صقار  عقلهاا وفكرهاا وريانهاا عقاب

بدءا  بال هيدة وفاء إدرصاسو مارورا  بال اهيدة دارصان أباو عي اةو وال اهيدة اصاات األسارسو وصاوال  

إلااى ال ااهيدة عناادليب طقاطقااة التااي راناات اساار االست ااهادصات حتااى ذلاا  الوقااتو إال أن امااار هبااة 

توفر الية الفول والتنفيا التي ستحقط لهاا حلاِ حياتهااو وذلا  ورغبتها الجامحة اصطدمت بوقبة عدم 

إور التربات القاسية والحميت ال رساة التاي شانها حايش االحاتير ضاد فصاائل المقاوماة فاي رافاة 

مدن وقرو ومخيمات التفة الةربيةو وما نجاِ عان ذلا  مان غيااب الكييار مان الخيصاا المقاوماة عان 

 است هاد واعتقار الكيير من أفرادها وعناصرها. ساحة الومل الجهادي المسل  عقب

ومع ذل  لِ صدسل الي س قلب هبةو أو صنج  في فرض إميءاته على مسار حياتها ومحاددات 

تفكيرها وتصوراتهاو فُلت على الوهاد واألمالو إلاى أن قايا َ لفصاائل المقاوماة بواد أشاهر قليلاة 

ا وسيصاهااه ليبادأ الومال الوساكري الجااد فاي احاتير القدرة على ترميِ نفساها وإعاادة بناهاا وهيارلها

دوره الطبيوي من حدصد على الساحة الوطنيةو لتوقن هبة أن الفرصة باتت سانحة أريار مان أي وقات 

متىو وأن هدفها الاي نارت نفسها له منا فترة قد بات قاب قوسين أو أدنى لر صاة الناور وميمساة 

 النجاح.

و فقد أومرت حهودها الدائبة واتصاالتها الحييية بفصاائل المقاوماة ولِ صطل األمر رييرا  بهبة

 عن موعد مؤرد لرحلة الومرو ولقاء َ الاي انتُرته بفارغ الصبرو وت وقت لحدووه أصما شوص.

ألقاات هبااة نُاارة الااودا  األسياارة علااى أهلهااا  84/3/0225وفااي اليااوم الموعااود االونااين 

شاادصد االنفجااارو منطلقااة صااوب الهاادف المحاادد حسااب الخطااة وحيرانهاااو وتزصناات بحزامهااا الناسااف 

 الموضوعة.

دارت ملحماة مان ميحاِ  91وهناك على أرض مدصناة الوفولاة داسال فلساطين المحتلاة عاام 

البطولة والفداءو فقد اقتحمت هبة المدسل ال ارقي لمجماع "هكوايِ" التجااري فاي المدصناةو وفجارت 

مصاابا و راان مان الممكان أن صازداد عاددهِ  12قتلاى و 5 نفسها في ح د من الصهاصنةو مخلفاة فايهِ

لاوال اشااتباه حااارس المجمااع بهااا ومنوهااا ماان الادسور إلااى السااوصو األماار الاااي اضااطرها إلااى تفجياار 

 نفسها قرب المدسل.

وما أن انت ر سبر الوملية وترامى لمسامع الناس اسِ منفاتها حتى سيِ الااهور علاى أفاراد 

نب  وقوف ابنتهِ وراء الومليةو ألنهِ رانوا صوتقدون أن هبة غاادرت المنازر أسرتها الاصن لِ صصدقوا 
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فااي ساااعات الُهاار قاصاادة حاموااة القاادس المفتوحااةه لتلقااي دروسااها الولميااة دون أن صباادر باااهنهِ 

 أشياء أسرو.

وتصف ميساء الطوباسي حارة هبة حار والاد هباة إوار ساماعه نبا  قياام ابنتاه بتنفياا عملياة 

ائلة "عندما سمع والد هبة مان النااس فاي ال اار  عان تنفياا ابنتاه لوملياة است اهادصة است هادصة ق

ذهب مسرعا  لمنزله فلِ صجدها هناكو وبودها ذهب لمنازر شقيقاتها الييث المتزوحات فلِ تكن هنااك 

بالنُر إلى أنها شوهدت اسر مرة عند الساعة الواحادة بواد الُهار عنادما مارت علياه قاصادة  -أصتا  -

 اموتها رما أسبرت أهلهاو ف صقن صحة األنباء التي صتناقلها أهالي القرصة".ح

رمااا تصااف ميساااء حااار أهااالي بلاادة طوباااس إواار ذصااو  نباا  قيااام هبااة بتنفيااا الومليااة قائلة  "الاااهور 

واالستةراب سيِ على القرصة ب رملها عندما علموا بنب  قيام هبة بوملية است هادصةو فلِ صكان أحاد مان 

 لقرصة صتوقع أن تنفا هبة التي عرفها المقربون منها بالوداعة والهدوءو عملية است هادصة".أهل ا

وقد تتاربت األنباء ب  ن الجهة المنفاة التاي وقفات وراء تنفياا الوملياةو فقاد أعلنات رال مان رتائاب 

 شهداء األقصىو وسراصا القدسو ب كل منفصل مس وليتهما عن تنفيا الوملية.

ربة مان عائلاة ال اهيدة فا ن هباة لاِ صكان لهاا عيقاات تنُيمياة أو صوارف وحسب مصادر مق

عنها انتماء سياسي واض و فيما ت ير مصادر أسرو إلى أن ال هيدة رانت إحادو ناشاطات الجماعاة 

 فر  حنين. -اإلسيمية اإلطار الطيبي لحررة الجهاد اإلسيمي في حاموة القدس المفتوحة 

ة الجهاد اإلسيمي في حنينو وهِ صوزعاون ملصاقات تحمال وقد شوهد عدد من أنصار حرر

صااورة االست ااهادصة هبااةو حيااث صُهاار سلفهااا شااوار حررااة الجهاااد اإلساايميو فااي ذات الوقاات الاااي 

 رانت فيه على رأسها عصبة تزصنها رلمة التوحيد "ال اله إال َ".

و وماا إذا رانات رتائاب ومهما صكن من أمر حيار طبيوة الجهاة التاي تقاف وراء تنفياا الوملياة

شهداء األقصى قد أرسلت االست هادصة هبة التي تنتمي سياسيا  إلى حرراة الجهااد اإلسايمي رماا فاي 

حااار ال ااهيدة دارصاان أبااو عي ااة ابنااة الكتلااة اإلساايمية الااارا  الطيبااي لحررااة حماااسو أم أن سااراصا 

لة فاي التتاحية والفاداءو وساجلت القدس تقف وراء الومليةو ف ن ال هيدة هبة قد ضربت أرو  األمي

بدمها الفيااض شاهادتها الخالادة التاي ساتلقى بهاا وحاه َ تواالىو وتيبات مان سيلهاا موااني الت ساي 

 واالقتداء.
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دم في كا لم ترغا لن ترون كباقي المحامين في الدفا  عن حق كا فكي سكاحي المحرمكي, التكي تاعك

الديمقراطيي, بل لجأت إلل لسلوم آخر يرغم الجميع علل سما  صوت ا, وا صغاء لاداا ا وإدراع مكا 

 يموك في صدرها.

إ  ا الش يدة المحاميي هاادي  رادات, مايكنة العمليكي ايستشك اديي فكي م عكم "مرسكيم" بمدياكي 

  ب ا لكدماء الشك داء األبكرار الكنين التي ا تقم 4/11/2113بتاريي  48حييا داخل فلس ين المحتلي عام

بشككرل يككومي يككام عككن سككعار  اككو ي بشككع ييقككد لد ككل العككوابن  ملككم ييتككأ ا رهككام ال كك يو ي اسككت داف 

 األخ قيي والمعايير ا  سا يي.

إ  ا هاادي  رادات,  موكك اليتاة المسلمي المؤماي المتدياي التي عرف  حكق رب كا وحكق ديا كا 

ت حيات ا وفاًء ل نا الحق دون لي تكردد لو  ركوص, اليتكاة الملتزمكي التكي للقك  وحق شعب ا علي ا, فانر

متكع الحيككاة وتيات كا وراء ظ رهككا, واتج ك  بقلب ككا وروح كا وكيا  ككا إلكل رب ككا, ت لكا رتككا  و اتككه, 

وتخشل غعبه وعنابه, فلم تاق ع عن قراءة القرآن الرريم, ولكم ييتكر عزم كا عكن ا كثكار مكن ال ك ة 
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 ت التي تقرب ا من هللا, وتماح ا طمأ ياي القلا وسرياي الايس وراحي البال وح وة الحياة.والعبادا

الحي المعاد للاماكك التاف ي الوتيعي, التكي لدارت الغكرم الماحكل لن ي كدرها  كإ  ا الاموك

لكل ككل إلياا ويزرع ا داخل مجتمعاتاا, ويررس ا كحالي حعاريي ي راد ل ا للتقكدم والرقكي واي يتكا  ع

المستويات, الاموكك األصيل الني حمل المشرو  الاسوي ا س مي األصيل في موا  ي المشكروعات 

الاسككويي الرديًككي التككي تتككولل كبرهككا  معيككات ومؤسسككات  سككويي كات ل شكك ي مشككبوهي تسككعل لتحقيككق 

اكه لهدا  مشبوهي ولغراض غير سكلميي, تمكس عيكي المجتمكع وط كارة  سكااه و قكاء لفركار , وتجعكل م

مجتمعككاً مااعككاً ماحرفككاً تااغككاً  حككو العكك ل واي حككرا , وتحيلككه إلككل سككاحي تعككاد وتاككافر, بككل تعككارع 

وصرا  بين الر ال والاساء في إطار معركي ميتعلي وخ ي مبيتيل لسلي الشعا والمجتمع واألمكي عكن 

مبكادئ القويمكي, موروث ا الحعاري الااصع ورصكيدها األخ قكي األصكيل, والتزام كا بكالقيم ال يبكي وال

 التي ع مت ا من الزلل, وحمت ا من النوبان في طوفان المادة وآفات الع ر.

إ  كا هاككادي التككي لككم تخكك  المككوت, لو ت ككام المعا كاة, ولككم تقككف و لككي وهككي تككرب لشكك ء مككن 

سبقت ا من استش اديات في هنا العالم اليسي , ولم يردها عن هدف ا شيئ, فلم تشأ لن تمر كككرب تكد يس 

لمسجد األق ل علل يد الااتي شكارون ودخكول اي تياتكي عام كا الرابكع دون لن تشكيي شكيًاً ممكا فكي ا

قلب ا الني  يموك حقداً علل ال  اياي المحتلين, ولم تعد ترب مستقب ً لعمل كا فكي مجكال الحقكوقل أل  كا 

ريب ا فكي مجكال رلت كيف تا ا الحقوق علل مرلب ومسمع مكن العكالم بأسكر , لكنا لكم تشكأ لن تا كي تكد

المحاماة في مرتا, وإ ما لرادت الت بيق علل لرض الواقع, في المحرمي اليسكيحي التكي شك دت اغتيكال 

ال يولككي, وا ت ككاع العيككي, وتمككرغ في ككا محمككد الككدرة معككر اً بدمااككه فككي لحعككان والككد  دون لن يرفككع 

الكني ي يسكع عدلكه  تواقاتي األرض كياً ليا ق بالحق ويكرد  التكالم, فات كل  بكرم الركون والسكما

 شيئ وي يتلم عاد  لحد, لتخن بدم ا القا ي المتدفق لس ورة التعحيي وملحمي اليداء والع اء.

م في الحي الشرقي لمدياي  اين, لعاالي مرو ي من 22/9/1975ولدت هاادي  رادات بتاريي 

رم لربعككي لشكك ر مككن عامككاً الككني استشكك د قبككل مككا يقككا 21فككرداً ثما يككي باككات وولككدين همككا فككادي  12

 عاماً الني يدرس في إحدب مدارس المدياي. 12استش ادها, وثاار 

تلق  تعليم ا ا عدادي والثا وي في مدرسي الزهراء, ثكم ا تقلك  إلكل األردن  كمكال دراسكت ا 

الجامعيي فالتحق  بجامعي  رس األهليي, لتدرس الحقوق علّ كا تكتمرن مكن رفكع صكوت الحكق فكي و كه 

م  وتح ل علكل شك ادة 1999تدافع عن المااتلين والسجااء والمعتقلين, لتتخرك ما ا عامالغاصبين و
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م بكدورة تكدريا علكل م اكي المحامكاة للكدفا  عكن المتلكومين مكن 2111البرالوريوس, لتلتحق في عكام 

لبااء شعب ا, لتستمر في مجال التدريا حتل ليام ا األخيرة, حيث كان فكي  يت كا ايتجكا  صكوم افتتكا  

 مرتا خاص ب ا كمحاميي مستقلي.

وماكككن الجريمكككي البشكككعي التكككي اسكككت د  في كككا ال ككك اياي المجكككرمين شكككقيق ا فكككادي بتكككاريي 

عادما لقدم  ي  ايحت ل علكل اقتحكام ماكزل العاالكي وت كييته مكع ابكن عمكه صكال  بكدم  14/6/2113

دماء شكقيق ا وابكن عم كا, فقكد بارد لمام لعكين لفكراد العاالكي, وهاكادي تعكي  علكل لمكل الثكأر واي تقكام لك

ترك  تل  الجريمي ب كمات ا الواتكحي وآثارهكا الغكاارة علكل  يسكيت ا, وتر  في كا األرتكيي الخ كبي 

   بات حالي من اي تقام العاصف الني ي يمرن لن يوقيه حد ّ لو يسي ر عليه شيئ.

تشك اد لخكي فكادي وت ف فاديي شقيقي هاادي حال شكقيقت ا عقكا استشك اد فكادي قاالي:"ماكن اس

اختلي  طبا  هاادي كثيراًُ , لصبح  تجلكس لوحكدها كثيكراً, وتحكا العزلكي, تسكتمع لألشكرطي الديايكي 

كثيراً, تاد قرب ا من هللا تعالل, تقرل القرآن, ومان استشك اد فكادي لصكبح  ي تجلكس كثيكراً مكع الاكاس, 

 وي تعح  كما كا   سابقاً".

اد فادي هو الكدافع الوحيكد  حكو قيكام هاكادي بتاييكن عمليت كا وتتابع فاديي بغعا:"لم يرن استش 

ايستش اديي, لراه كان الدافع األهم الني ل م  يران الحقد والغعكا واي تقكام فكي صكدرها, فمكا يحكدث 

فكككي مجتمعاكككا اليلسككك ياي يكككؤثر علكككل الجميكككع مكككن لباكككاء شكككعباا, المكككناب  والمجكككاتر وهكككدم البيكككوت 

فكادي لو صكال  )ابكن عم كا وخ يب كا   يكنت العمليكي, إك لن مكا يشكاهد  وايعتقايت, ليس فقن من ل كل

 عبر شاشات التليات من مشاهد كافيي ألن تجعل من لي فلس ياي قابلي موقوتي".

وتست رد فاديي في وصف سجايا شقيقت ا الش يدة فتؤكد لن شجاعي هاكادي غيكر المع كودة فكي 

ا كا ك  ي تخشكل شكيًاً, فشخ كيت ا قويكي تيكادة عكن اليتيات كا ك  مكن لكثكر صكيات ا بكروتاً, حيكث ل  ك

اللزوم, وي لحد يست يع لن يغيكر قرارات كا, مشكيرة إلكل لن شكقيقت ا كا ك  ا تماعيكي  كداً, تحكا الاكاس 

والرل يحب ا حباً شديداً, إك عر  عا ا ميل ا لحا الخير, فحياما كا   ترب فقيراً ت لا ماكا لن   عمكه 

 ربرم ثواباً عتيماً, ويجا لن تحساوا إليه حتل لو لساء إليرم.قاالي لاا: سو  يرتا لرم 

وتشككدد فاديككي فككي حككديث ا علككل قيككام هاككادي بككرفق و بككن األغككا ي والموسككيقل, حيككث تؤكككد لن 

شقيقت ا تادت من وتيرة تديا ا عقا عودت ا من األردن, وح ول ا علل ش ادت ا الجامعيي األولكل فكي 

إلكل هللا تعكالل, مبتعكدة بشكرل كامكل عكن سكما  األغكا ي والموسكيقل مجال الحقوق, وتادت من تقرب كا 
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 التي كا   كثيراً ما تردد بأ  ا حرام.

ويوما بعد يوم كا   بنور اي تقام تربر شيًاً فشيًاً, في قلا هاادي, تروي كا المشكاهد المروعكي 

اسكت ال سكاق ا وامتكدت  لجراام ايحت ل التي ي تتوقف لحتي واحدة, حتل غدت البنرة  بتكي يافعكي, قكد

لغ ا  ا وكبرت لوراق كا, وباتك  مكن الاعكم مكا ي يمركن معكه القبكول بمزيكد مكن التريكث واي تتكار, 

فران البحث الدؤوم عن آليي اليعل التي و دت ا لدب سرايا القدس, ثم ا تتار موعد التايين التي تاتتكر  

 المعرمي في لحشاا ا. بيارغ ال بر  شياء غليل ا وإطياء  ار الحقد واي تقام

وما لن اقترم اليوم الموعود, حتل دخل  هاكادي حالكي مكن ال كياء ا يمكا ي المميكز اسكتعداداً 

للقاء هللا, فقد التزم  ال يام اليومي المتواصل قبل لسبوعين مكن ميقكات عمليت كا, وا كثكار مكن قكراءة 

ليجدوها واقيي بين يدي هللا تعكالل, فكي ا رسكار  القرآن وقيام الليل, إك كان لهل ا كثيراً ما يستيقتون لي ً 

 وخشو , تدعو  بالقبول والسداد والتوفيق لما عقدت عليه  يت ا وعزم ا وإرادت ا.

وفي ليلي التايين كا   هاادي مثايً صادقاً ولميااً للع قي الحساي وال كلي الوثيقكي برب كا, تسكتمد 

 ي الشكجاعي وا بكاء وا قكدام, فقكد تواصكل  مكع كتكام ماه آيات الا ر والتوفيق, وتستل م ماه كل معا

رب ا, ت وة وتدبراً, حتل لشيق علي ا والدها من طول س رها قاا ً ل ا: يا بايتكي لخلكدي للاكوم, فأ ابتكه 

برقي ملؤها ا صرار ليس قبل لن لتم قراءة الجزء األخيكر مكن القكرآن, ولكم تكام تلك  الليلكي, فقكد قعكت ا 

 القرآن والتعر  إلل هللا ليوفق ا فيما تخ ن له وما تر و تحقيقه. في ال  ة وقراءة

م خر ك  هاكادي مكن بيت كا السكاعي السكابعي  4/11/2113وفي كل  ال كبا  مكن يكوم السكب  

والا ف صباحاً, لم تود  لحداً, ولم يبد علي ا ل  ا عاتمي علل فعل شيئ ما, إك ظن الجميع ل  كا كاهبكي 

, خر   صاامي مستبشرة بكاليوت بتوفيكق هللا,  حكو و  ت كا التكي حكددت ل كا إلل المرتا الني تعمل به

, بالتحديكد حييكا, وعلكل و كه لدق م عكم "مرسكيم" بالمدياكي 48سلياً, هااع ..  حو فلس ين المحتلي عام 

 الني سيش د الحدث المدوي الني ا تترته هاادي طوي ً.

ماشككود برككل ثقككي وهككدوء, وت لككا وعلككل لرض حييككا ح كك  هاككادي رحال ككا, لتككدخل الم عككم ال

إحدب الو بات الغناايي وتتااول ا بشرل طبيعي, ومن ثم تدفع الحسام دون لي بكادرة مكن بكوادر التكوتر 

العاان لغعب ا العارم وحقدها المتكأ م, لن يختكرق  -إثر كل  –لو ع مي من ع مات ايرتباع, لت لق 

الواتككحي علككل الم عككم ال كك يو ي ودولككي الريككان  قمقمككه ويعلككن تجسككيداته العمليككي التككي ترككك  آثارهككا

ال  يو ي برمت ا, فقد ا يجر الحزام الااسف الني ليته هاادي حول خاصرت ا, وا يجكرت معكه هاكادي, 



 161 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

 قتي ً ص يو ياً وعشرات الجرحل. 22وا يجر الم عم بأسر , مخليي 

يي هاكككادي وقكككد صكككعق  الشكككرطي و  كككات التحقيكككق ال ككك يو يي حكككين اكتشكككيوا لن ايستشككك اد

 رادات قد فعل  فعل كا بعكد لن تااولك  طعام كا األخيكر فكي الم عكم ودفعك  الحسكام ببكرود لع كام, 

حيث رفق محققو الشرطي ال  يو يي و  ات األمن العام "الشاباع" ت ديق األمر في البدايكي إي ل  كم 

دويً   21)مكا يعكادل  شكير ً  91و دوا الدليل في صادوق الم عم, فقد ككان ثمكن الو بكي التكي تااولت كا 

 قبل لن تيجر  يس ا وتاتقل إلل  وار ب ا.

وفي بيت ا البسين استقبل األهل خبر عمليكي اباكت م بركل رباطكي  كأس, فكاألم الكني يعكا ي مكن 

مرض تليف الربد استقبل  بأ استش اد اباتكه بالحمكد والثاكاء علكل الاعمكي التكي لويهكا هللا لكه قكاا ً: ل كا ي 

 ين بل لستقبل الم اًين باستش اد اباتي, معرباً عن افتخار  ب ايع ا.لستقبل المعز

لما والدة هاادي فلم ترن لقكل فخكراً مكن تو  كا, مؤككدة اعتزاتهكا بابات كا ومكا قامك  بكه ا تقامكاً لشك داء 

 فلس ين.

رحل  هاادي, لرن روح ا لم ترحل, ف  تزال في لتقي مخيماتاكا وعلكل لسكوار مكد اا وقرا كا, 

مسار فعلاا وت رفاتاا, إن كاا لحساا ولدر اا ل يساا تمن الياازين, لم تراسكلاا وتقاعسكاا فرتكا تراقا 

علياا العي  مع الغافلين. رحل  هاادي, إي لن ككراها ستبقل ماثلي فكي عقكول وقلكوم ككل اليلسك يايين 

اعي البالغككي والعككرم والمسككلمين, كمثككال حككي و مككوكك رااككع ل لتككزام ال ككادق والتككدين الرفيككع والشككج

 وصية االست هادصة هنادي حرادات                             وا باء الربير.

 بسِ َ الرحمن الرحيِ

 

بقوة َ وعزصمته قررت أن أرون االست هادصة السادسة التي تجول مان حسادها شاُاصا تتفجار لتقتال 

أن صبقاى نادفع الايمن ونحصاد  الصهاصنة وتدمر رل مستوطن وصهيوني. وألننا لسنا وحادنا مان صجاب

وماان حاارائمهِو وحتااى ال تبقااى أمهاتنااا تاادفع وماان اإلحاارام الصااهيونيو وحتااى ال تبقااى أمهاتنااا تبكااي 

وتصرا على أطفالها وأبنائها بال صجاب أن نجوال أمهااتهِ صبكاون فقاد قاررت بواد االتكاار علاى َ أن 

تبكي دموا  ونادما  ودعاوتي هلل أن صجولناا أحول الموت الاي صحيطوننا به صحيط بهِ وأن أحول أمهاتهِ 

  نحن مومرون في الجنة وحولهِ من الخالدصن في النار.

 ابنتكِ

 االست هادصة هنادي تيسير حرادات

 م5/82/0225 

 األم االست هادصة/ رصِ صال  الرصاشي
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م يوماً عابراً في 2114لم يرن يوم األربعاء الرابع عشر من ش ر يااير/ كا ون الثا ي عام 

تاريي الشعا اليلس ياي ومسيرة المقاومي اليلس يايي, إك سكينكر الجميكع لن لمكاً استشك اديي اسكم ا 

عامككاً كا ك  لولككل استشك اديات حركككي حمكاس, والتككي تبكولت رلس قاامككي  22ريكم صككال  الرياشكي 

 استش اديات ق ا  غزة ليعاً.

ايكككن عمليكككي استشككك اديي تكككد ايحكككت ل فكككرغم ل  كككا كا ككك  سكككابع استشككك اديي فلسككك يايي ت

ال  يو ي, إي لن عمليت ا تميزت عن ساار العمليات السابقي كو  ا ايستش اديي األولل التي خلي  

وراءهككا تو ككاً وطيلككين لككم يتجككاوت لصككغرهما عامككاً و  ككف العككام, فعكك ً عككن تميزهككا برو  ككا 

 يستش اديي األولل من ق ا  غزة ليعاً.ايستش اديي األولل من كتااا الش يد عز الدين القسام, وا

وقد احتل  الش يدة الرياشي مرتبي ال كدارة فكي قاامكي ايستشك اديات, تلك  التكاهرة التكي 

ارتب   با تياتي األق ل, وتم  ك ً من : وفاء إدريس, ودارين لبكو عيشكي, وآيكات األخكرس, 

 وعادليا طقاطقي, وهبي تراغمي, وهاادي  رادات.

فكي تمكان ومركان عمليت كا,  -ليعا -, وحركت ا, وما قت ا, كا   متميزةوكما تميزت هي

مكن لكثكر ح كون  -بجكدارة -فجاء الزمان مجدداً لرو  المقاومي م لع عام  ديد, فيما ككان المركان

علككل قككدرت ا  -مجككدداً  -ايحككت ل وثرااتككه مااعككي مككن ال جمككات, لتبككرهن المقاومككي واستشكك اديات ا 
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 طير التيوق األماي ال  يو ي.الرااعي علل تح يم لسا

إ  ا ريم الرياشي, عاوان عكّز وفخكار, ورمكز شكر  وإبكاء ل كن  األمكي, التكي تع شك  

لمثل هنا الاموكك الرااع, مس ا الع اء وا تقان, وتاق  يرتشا  شيئ من لبان األمكل والثقكي 

لغليل كا, مشكبعاً وسن صحاري اليأس وا حباط وايستس م, فركان هكنا الامكوكك المبكارع شكافياً 

لا م ا, مشع ً لماارات ا, معيًاً لمشاعل ا, ميجراً لرثير من حوا ز الخكو  والعجكز والخاكو  

التي ا ت ب  في طريق ا, وحال  بيا ا وبين تبكول موقع كا الريكادي, وامتشكاق سك   الحكق فكي 

 مقارعي الباطل ومراغمي ال واغي .

مكان, ورسكو  العقيكدة, وصك بي ا رادة, إ  ا ريم الرياشكي, التكي  معك  بكين قكوة ا ي

وعمق التعحيي, واشتعال عاطيي األمومي, فرا   قمي فكي التميكز وا بكدا , وشكر ً مكن لعتكم 

 لشرال اي ت ار, التي سحق  الربرياء ال  يو ي في الع ر الحديث.

يا ا ريم الرياشي, لم كبقيي األم ات, لرا ا لم لم تع  لايس ا ولطيال ا قدر ما عاش  لكد

لن ترككون  -بحككق -ووطا ككا, ولحبكك  ديا ككا ووطا ككا لكثككر مككا لحبكك   يسكك ا ولطيال ككا, فاسككتحق  

 لعتم ايستش اديات, وراادة   اد وكيا  المرلة اليلس يايي علل لرض فلس ين.

بحث  مان تمكن طويكل عكن دروم ومسكارات الشك ادة, ولكم تيكأس, ولكم ياعكا لمل كا, 

يمي, شكرل  فتحكاً لج كاد شكعب ا وحركت كا, و رسكي  رهكام حتل لكرم ا هللا بش ادة مباركي عت

عدوها والمترب ين بشكعب ا ولمت كا, وشكحاي معاويكي هاالكي ثبتك  لقكدام لهل كا وشكعب ا, و زلك  

 علل قلوب م برداً وس ماً, فيما  زل  علل قلوم ال  اياي  اراً وبركا اً.

, واستمداد العون والا رة كا   تعتقد لن ا يمان ي اع المعجزات, ولن ايت ال باا

ماه سبحا ه, كييل بتنليل كل ال عام, وتجسير ساار العراقيكل والعقبكات, فسكارت بكين  مكو  

ال  اياي غير مباليي, موقاكي لن هللا لكن يعكيع ا, ول  كا مكا دامك  تسكير فكي كايكه, وتلتجكئ إلكل 

  اابه الح ين, فلن تح د سوب السداد والاجا .

لككل حسككام ديا ككا وعقيككدت ا, لو علككل ل قككاض وطا ككا وشككعب ا لككم ترككن لمومت ككا يومككاً ع

وقعيت ا, كما هكو حكال  كزء مكن  سكوة هكنا الزمكان, ولكم تركن لمومت كا فكي موقكع الاقكيق مكع 
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مسلّمات الحق والخير, وثواب  الاور وا يمان والعدالي, لنا فقد كا ك  علكل لهبكي ايسكتعداد مكع 

, يتقككدم ا إيما  ككا بككاا, وحب ككا لككه سككبحا ه, لول صككيحي, وعلككل لتككم الجاهزيككي عاككد لول  ككداء

وإخ ص ا لديا ا, دون لن يخالن قلب ا ليي شوااا د يويي, لو  وات  عاطييي, فاألما ي قد عادت 

 إلل صاحب ا سبحا ه, فالرل في حي  هللا ورعايته, ولن يعيع هللا عباد  المؤماين.

والاسكاء واألم كات, و مكوكك  هي ريم الرياشي, لم عم قي, وقكدوة رااعكي لركل اليتيكات

مبد  خ ق, يشع بالقيم والمعا ي, ويييق باأل وار والبركات, ويعم ب ور التأسكي وا قتكداء, 

ويبث الخير واألمل والر اء في كل األر اء واآلفاق, فيعيكد لألمكي إشكراق ا وحيويت كا وعزت كا 

يات ا ومشكر ت ا والتغلكا وكرامت ا, ويستا ق قواها ومرامن بأس ا, ويجدد ثقت ا بتجكاوت تحكد

 علل لعداا ا والمترب ين ب ا.    

ولدت ريم الرياشي في مدياي غزة كما غيرهكا مكن لباكاء الشكعا اليلسك ياي ال كابر الكنين 

كاقوا األمرين تح  ايحت ل, ولم تتوان في اللحاق بركا العلم والتعليم فدرس  المراحل التعليميي 

والثا ويي, وتجاوتت ا برياءة و جا , وكا   تحلم بدراسي ال ادسي إي  الث ث : ايبتداايي وا عداديي

 لن توا  ا حال دون كل .

يعمكل  -الكني تكوفي قبكل عكامين – شكأت ريكم فكي عاالكي ميسكورة الحكال حيكث ككان والكدها 

تا راً ووكي ً ألحد ل وا  ب اريات السيارات األلما يي, وتترون لسكرت ا مكن سكتي شكبام لكبكرهم ي 

 اوت الث ثين من عمر , ولربع باات هي الثالثي بيا م.يتج

وكما  شأة ال الحين األخيار كا    شكأة ريكم, تكديّن ماكن ال كغر, والتكزام بأحركام وتعكاليم 

ا س م في كافي مااحي الحياة, لتشق طريق حيات ا علل طاعي هللا وحا رسوله ودياه والمكؤماين, 

ع علكل شكاطئ البحكر, الكني   لك  ماكه القكيم وتشكرب  والت اق بالمسكجد, مسكجد الم ك يل الواقك

األفركككار والمبكككادئ التكككي كيلككك  ل كككا الحيكككاة ال يبكككي المسكككتقيمي البعيكككدة عكككن ا سكككرا  والشكككنوك 

واي حرافات, وا عكواء تحك  رايكي الرتلكي ا سك ميي الكنرا  ال  بكي لحرككي المقاومكي ا سك ميي 

 "حماس" إبان دراست ا.

قكيم واألفركار ا سك ميي تربكر فكي  يكس ريكم ويربكر مع كا حب كا لكديا ا وشيًاً فشيًاً كا ك  ال

وا تماؤها لوطا ا وتغدو مؤهلي ل لتحكاق ب كيو  الحرككي ا سك ميي "حمكاس" التكي بكرتت في كا 
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 كإحدب لبرت  اش ات ا في الما قي القاطاي ب ا.

يايكي علكل وفع ً عن ترددها علل المسا د فكإن ريكم كا ك  تواظكا علكل قكراءة الرتكا الد

و ككه الخ ككوص, وكا كك  كثيككرة ال اعككات التعبديككي كال ككيام وصكك ة الاوافككل, لت ككل حككد إع ككاء 

 الدروس الديايي للاساء في مسجد الم  يل.

ومع بلوغ ا سن الزواك تقدم لخ بت ا الرثير من الشبان الكنين لعجبكوا بالتزام كا ولخ ق كا 

تست وي ا متع الحياة كمكا غيرهكا مكن بقيكي اليتيكات, وتديا ا ولصالت ا, إي لن ريم لم ترن فتاة عاديي 

بل كا   فتاة تر و بب رها  حو األفق البعيد,  حو عالم آخر يتجاوت عكالم الواقكع والغاكاء الكراهن, 

فلم تقبل ما قبلته بقيي اليتيات, ولم يغرها المكال لو الاسكا لو الوسكامي لو غيرهكا مكن ال كيات التكي 

 اطبين.حمل ا العديد من الشبان الخ

لقد حمل  ريم إلكل خاطبي كا شكرطاً يبكدو ألول وهلكي غريبكاً  كداً فكي هكنا الكزمن الع كيا 

الني ا تيي فيه الباطل وعل  قيمه الزاايي قسراً, تمثل في عدم ايعتراض علل ا خراط ا في العمل 

 الج ادي ومن تماه تايين عمليي استش اديي.

ق الايكوس, غيكر ل كه ككان سك  ً ميسكوراً إي لن الشرط كان صعا الي م والتقبل علكل بعك

عامكاً هكنا الشكرط بركل تي كم ورحابكي صكدر,  28علل البعق اآلخر, إك استقبل الشكام تيكاد عكواد 

ليعقد قرا ه علل ريم وياتق  سوياً إلل ع  الزو يي الني تحيه رعايي هللا تعالل, ويسكتقرا فكي حكي 

 الزيتون شرق مدياي غزة.

وتو  ا ب يلكين همكا اآلن فكي عمكر الزهكور: ال يلكي تكحل التكي  وقد لكرم هللا تعالل ريم

 تبلغ من العمر عامان و  ف, وال يل محمد الني ي يتجاوت العام وث ثي لش ر.

ويوماً بعكد يكوم ككان الشكوق يع كف بريكان ريكم, وييعكل فعلكه فكي حيات كا, فقكد لدركك  لن 

إك كا   تتكوق لتاييكن عمليكي مكن كا ك  فكي حيات ا قد طال  كثيراً ولن موعدها مع الش ادة قد تأخر, 

ال ف الثا ي ا عدادي, ووقت ا رفع  طلب ا هنا إلل مكن تتوسكم فيكه إ ابكي طلب كا وإشكياء غليل كا, 

وطكال بحث ككا سككاوات وسكاوات, متمايككي لن ييسككر ل كا هللا تعككالل لمككر تاييكن عمليككي استشكك اديي داخككل 

لن مساعي ا المبنولي لكن تكر الاكور, إي ل  كا لكم تركل إي ل  ا لم تاج , وبدا  48فلس ين المحتلي عام 

ولم تمّل, ولكم يتسكلل اليكأس وا حبكاط إلكل قلب كا, وشكرع  فكي البحكث المتواصكل عمكن يحقكق ل كا 
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هدف ا الابيكل ليرفكع اسكم ا إلكل قيكادة كتااكا القسكام التكي لكم توافكق علكل ايسكتجابي ل لب كا فكي ظكل 

 الترو  التي كا   ساادة آ ناع.

ريم تعي  علل لمل لقاء هللا, والج اد في سبيله حتل اشكتد لوار ا تياتكي األق كل, وظل  

آمال ريم في تايين مرادها بتيجير  يس ا في و كه لعكداء هللا وا  سكا يي, وخاصكي  -بالتالي -لتاتع  

 في ظل قيام بعق المجاهدات بتايين عمليات استش اديي في العيي الغربيي.

ب ا ل يلين دون مواصلي   ودها وإصرارها علكل  يكل مرادهكا, ولم يحل تواك ريم وإ جا

لييعل ا صرار ال ادر عا ا فعله في قيادة كتااا القسام التي اقتاع  وترددت في البدايي, ألن ريم 

لماً وتو ي, إي لن إصرارها غير العادي, وعااصر الجرلة وا يمان التي تحلك  ب كا كا ك  عكام ً 

ا القسام علل اختيارها لتايين لول عمليي استش اديي تبادر ب ا استش اديي من رايسياً في موافقي كتاا

 الرتااا رغم و ود عشرات وربما مًات اليتيات ال تي يتماين وي لبن الش ادة علل هن  الشاكلي.

ولم يرن اتخاك القرار الخاص باختيار المجاهدة ريم لتايين عمليي استش اديي س  ً في قيكادة 

يد عز الدين القسام, فقد تم مااقشي اختيارها للعمليي, ورغم صعوبي اتخكاك القكرار إي لن كتااا الش 

بعكد  –قبول مبدل مشاركي الاساء في العمل العسرري والج ادي, وظرو  العمليي واعتماد  جاح كا 

ها علكل قيكام فتككاة بتاييكنها حسكم األمكر بشكرل   ككااي, ليكتم ايت كال بكريم وإعككداد -توفيكق هللا تعكالل

للعمليي حسا الخ ي التي وتع  لتايين العمليي, ولم يرن األمر بحا ي إلل لكثر مكن التكدرم علكل 

ارتداء وتشغيل الحزام الااسف, حيث ساهم قوة إيمان ريكم وإرادت كا ال كلبي واشكتياق ا للشك ادة فكي 

 تس يل الم مي علل المجاهدين.

ي, وهكي معبكر "ايكرت" بيك  حكا ون وقد ت لب  الخ ي قيام ريم بزيارة مسر  تايين العمليك

ل ط   علكل المركان عكن قكرم, ومعرفكي آليكات عمكل  اكود ايحكت ل علكل المعبكر خك ل قيكام م 

بم ام التيتي  وإكيل المكواطاين, حيكث تكم إ كراء تعكدي ت علكل الخ كي الخاصكي بالعمليكي بعكد لن 

 لصبح  ريم  زءاً مشاركاً في ا وكات م حتات علي ا.

هللا اكتمل  معالم الخ ي الخاصي بالعمليي, وبات  تاتتر موعد التايين وإشكارة وبتوفيق من 

 البدء التي ستحول حياة ال  اياي إلل لش ء و حيم.

وقد كشي  حركي المقاومي ا س ميي حماس عن بعق الحيثيات التي رافق  اتخاك القكرار 
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ي حماس في لباكان لن الشك يدة ريكم بالموافقي علل تايين العمليي, فقد صر  لسامي حمدان ممثل حرك

كا   من لواال المجاهدات اللواتي طلبن تسجيل لسماا ن, لتايين عمليي استش اديي حيث طلب  مان 

ثكك ث سككاوات مككن الحركككي, وبإلحككا  كبيككر لن تككتم الموافقككي علككل مشككاركت ا فككي إحككدب العمليككات 

يتجاوبوا مع ا, مشيراً إلل ل ه قبل  ايستش اديي, لرن المسؤولين عن العمل العسرري في الحركي لم

عدة لش ر وبعد لن اتخنت قيكادة كتااكا القسكام قكراراً بإشكراع المجاهكدات فكي العمليكات العسكرريي 

  رت الموافقي علل لن تقوم ريم بأول عمليي استش اديي بعد لن ح ل  علل موافقي تو  ا.

لي بكأن تايكن المكرلة عمليكي ولوت  حمدان ل ه من الااحيي الشرعيي لم يرن لدب حماس مشر

استش اديي, إك  حن مقتاعون ل ه من الااحيي الشرعيي إكا اعتدب لي عدو علل لرض الكوطن ي كب  

الج كاد فكرض عكين  علكل ككل  إ سكان سكواء ككان ر ك  لو امكرلة, لركن القكرار ككان مرتب كاً بقيكادة 

ريي لو ايستشك اديي, مؤككداً العمل العسرري لج ي إشراع الاساء لو عدم إشراك ن بالعمليات العسر

لن القرار لوكل لقيادة كتااا القسام التي وافق  بأن تاين هن  العمليكي إحكدب األخكوات فكي ظكل عكدد 

من المع يات الميدا يي والترتيريي, بل إن هن  العمليي  اءت بديلي إيجابيي كبيرة ميادها لن إشكراع 

لدب كل ف اال المقاومكي )حمكاس, الج كاد, فكت ..  المرلة في العمليات العسرريي لصب  متيقاً عليه 

وهككن  رسككالي تككدل علككل لن الشككعا اليلسكك ياي بأسككر  لصككب  يككرب بككأن خيككار  الوحيككد هككو خيككار 

 المقاومي.

وقكد حككدد موعكد تاييككن العمليككي فكي سككياق الخ كي الموتككوعي الخاصككي بالعمليكي ليرككون يككوم 

ل ألن يكوم األربعكاء يخ كص عكادة للاسكاء, م2114ككا ون الثكا ي/ -األربعاء الرابع عشر من يااير

فران كل  اليوم فريداً في حياة اليلس يايين وال  اياي علل حد سواء, اليلس يايون النين  كزل خبكر 

العمليي علل قلوب م برداً وس ماً, وال  اياي النين كان وقكع الخبكر علكي م كال كاعقي التكي تلزلك  

 لركا  م وتركت م في حيرت م يعم ون.

رن تايين العمليي س  ً, بل كان صعباً للغايي يعتمد علل لدق التياصيل, وقبل ككل كلك , لم ي

علككل رعايككي هللا تعككالل وتوفيقككه, فحككا ز بيكك  حككا ون "إيككرت" يعتبككر قلعككي عسككرريي داخككل ما قككي 

عسرريي ص يو يي محرمي ا غ ق يتوا د في ا مًات الجاود ال  اياي المتأهبين لقتل كل من تبكدر 

 ركي غريبي لو كات شب ي.ماه ح
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وفي صبا  كلك  اليكوم المشك ود ارتكدت ايستشك اديي ريكم حزامكاً  اسكياً و"ما قتكه" حكول 

 ساق ا ووس  ا ومش  علل عراتين وا  لق  إلل حيث مبتغاها األصيل وهدف ا الماشود.

وكمككا بقيككي الاسككاء سككارت ريككم فككي طريق ككا الككني تحيككه الرثيككر مككن ا  ككراءات األمايككي  

و يي, وباليعل فما لن مرت علل   ات اليحص ا لرترو ي حتل لع ل إشارته بو ود لشياء ال  ي

معد يي مع المجاهدة ريم, وهاا تبكدت  رلت كا اليااقكي وشكجاعت ا التكي فاقك  الحكدود, فقالك  للجاكود 

برل ثقي ودون لي ارتباع لن ق عي من الب تين مزروعي في ساق ا هي التي تسبا حدوث ا شكارة 

لرترو يي إلل و ود معادن بحوتت كا, وهاكا لخكنها الجاكود باتجكا  غرفكي تيتكي  خاصكيل   كراء ا 

فحككص لماككي خككاص ب ككا حيككث سككارت وسكك  م بشككرل طبيعككي دون لن يبككدر عا ككا لي ع مككي مككن 

ع مككات ايهتككزات لو ايتكك رام, وبيامككا هككي كككنل  رلت وفككرة مككن الجاككود ال كك اياي حول ككا, 

علكل الز كاد,   ي السا حي   جكات م مت كا, فعكرب  تكربت ا وتكغ واعتقدت لن هن  هي اليرص

مع يي ا شارة الم لوبي للحزام الااسف الني حول  سدها إلل لش ء متااثرة في سبيل هللا, ولحال 

حياة ال  اياي إلل  حيم, موقعاً في صيوف م لربعي من الجاود القتلل وعشرة آخرين من الجرحل, 

الاتريي األمايي ال  يو يي لواحد من لهم ولخ ر قك   ومواقكع ايحكت ل  وتدميراً كبيراً ح م معه

 ال  يو ي في ق ا  غزة.

ما قكي  48ويعتبر معبر بي  حا ون "إيرت" الني يربن ق ا  غزة بيلس ين المحتلي عكام 

عسرريي ي عا إلل در ي ايستحالي علل غير العمكال الكنين يحملكون ت كاري  خاصكي عبكور  لو 

ام ماه, إي لن  ريكم اخترقك  ككل الحكوا ز و قكاط التيتكي  وتمراك  مكن تعكليل  كي  حتل ايقتر

ايحت ل, فكدخل  هكن  الثراكي العسكرريي الح كياي وهكي تحمكل عبكوة  اسكيي كبيكرة وفجرت كا وسكن 

 اود ايحت ل النين لم تت  ل م حتل اليرصي للميا أة بعد لن حول م اي يجكار إلكل قتلكل و رحكل, 

 لموت الني  رعو  دهراً ألبااء شعباا اليلس ياي.يتجرعون كأس ا

وفيما كان ال  اياي يلملمون لش ءهم وياتيون آثار الح ام والدمار الكني خليتكه العمليكي, 

اعتككر  قااككد قككوات ايحككت ل ال كك يو ي فككي ق ككا  غككزة الجاككرال غككادي شككماي لن مايككنة العمليككي 

 العمليي.تمرا  من تعليل الجاود داخل الحا ز قبل تايينها 

و قلكك  ا كاعككي ال كك يو يي عككن شككماي قولككه لن اليلسكك يايي مايككنة العمليككي ادعكك  خكك ل 
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 التيتي  األماي الني مرت به لن ق عي من الب تين مزروعي في ساق ا.

ولتا  لن ماينة العمليي استغل  فرصي ا شغال الجاود في ايستعداد   راء فحص لماي 

 قام  بتيجير  يس ا.خاص ب ا حيث تقدم   حوهم فجأة و

لن مايككنة العمليككي اسككتغل  مككا لسككما  التسكك ي ت التككي ماحكك   يوادعككل الجاككرال ال كك يو 

 لليلس يايين في ق ا  غزة لتايين العمليي.

ولمام ث  ي حي  الموتل بمستشيل دار الشكياء بمدياكي غكزة وقكف الشكام الملتحكي الوسكيم 

عامكاً توك ايستشك اديي اليلسك يايي ريكم,  28د صاحا البشرة البيعاء المتوسكن القامكي تيكاد عكوا

فيما حمل  إحدب فتيات العاالي ال يلي تكحل وهكي تبركي بحكرارة, بيامكا حملك  لم فلسك يايي ثا يكي 

 ال يل محمد المي وم حديثاً عن الرتاعي.

الجميع كان يبري, وقد ا شكغل الكزوك ولقكارم الشك يدة بتج يكز تكابوت يسكجل فيكه  ثمكان 

ع ألش ء, حيكث لكّف بعلكم لخعكر مكزين برلمكي التوحيكد "ي الكه إي هللا محمكد رسكول الش يدة المق 

 هللا".

وكان ككر هللا لول ما   ق بكه الكزوك تيكاد وهكو يعبكر عكن فخكر  واعتكزات  بالعمكل الكني 

قام  به تو ته ريم بقوله: "حسباا هللا, كا   ريم مثايً للزو ي ال الحي التقيي الم يعي, كم حلم  

ربر طيلكّي محمكد وتكحل, كا ك  المجكاتر ال ك يو يي التكي ترتركا بحكق لباكاء شكعباا الكدافع بأن ي

 لتايينها العمليي الب وليي".

ويعيف الكزوك الكني بكدا متماسكراً بعكق الشكيئ:"ترك  طيلي كال لتلتحكق بموككا شك داء 

, سكتبقل فلس ين, مكع الابيكين وال كديقين والشك داء, كا ك  وفيكي, طيبكي السكمعي,  عكم الزو كي ريكم

ككراها تعي  في  يس كل مواطن فلس ياي يسعل لايل الحريي, لقد كا ك  تو تكي "لم محمكد" لمكا 

 عتيمي بيررها, بتعامل ا, اختارت لن ترون إلل  وار رب ا".

ويتكككابع الكككزوك: "ككككم كا ككك  تعت كككر للمكككاً عاكككد مشكككاهدت ا لجكككراام ومجكككاتر ايحكككت ل, 

مرة في رف  و اين والشجاعيي والزيتون و باليا, واآلثار ايغتيايت, لش ء الش داء, البيوت المد

اليلس يايي المسواة باألرض في مدياي  ابلس, كا   تتحسكر علكل حكال المسكجد األق كل المبكارع, 

لقد  شأت وترعرع  في بي  مليء با يمان, لقد  ال  الش ادة وعادت إلياا باليخار, كا   تستحق 
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 الش ادة".

فككي بلديككي غككزة كماقككن علككل شككاطئ بحككر غككزة: "مككا قامكك  بككه ويعككيف عككواد الككني يعمككل 

تو تكككي هكككو عمكككل يشكككرفاا ويشكككر  األمكككي ا سككك ميي ويرفكككع رؤوسكككاا ورؤوس الكككدول العربيكككي 

وا س ميي, الحمد ا رم العالمين, هن  هي كرامي من هللا عكز و كل والحمكد ا علكل هكن  العمليكي 

ه تو تكه ت بيقكاً ألمكر الج كاد الكني لصكب  فكرض عكين الب وليي", مؤكداً تأييد  الم لق لما قام  ب

 علل كل مسلم ومسلمي في فلس ين.

الشك يدة كا ك  تسكاهم بكأي  إنقكال عكواد حول إس امات تو ته ريم فكي العمكل الج كادي و

, فرا ككك  داامككا تقكككدم ال عككام للمجاهكككدين وخاصكككي مج ككود   كككادي تسككت يعه ولكككو كككان متواتكككعاً 

مسكاهمي ل كا قبكل   آخكروكا ك   ,ال الرصد والحراسكات فكي الما قكيالمراب ين النين يقومون بأعم

 تايينها العمليي بيوم وكل  بتقديم الشاي والرع  للمجاهدين.

كا   طريقي عاديي تقليديي علل "وحول طريقي تعر  تياد واختيار  للزو ي الش يدة قال :

كا   تعد قاامي شروط لرل مكن   ل  اولرا ا كا   مميزة في  ,طريقي العادات المتبعي لدياا في غزة

قيكام الليكل متكل شكاءت وان  لوي يماع كا مكن صكيام الت كو   لنومكن هكن  الشكروط  ,تقدم لخ بت كاي

ي يماع كا مكن  لن ليعكاكان من بين شروط ا و ,تلبس الحجام الشرعي علل الجميع عدا محارم ا

 اعي".وال رل شروط ا كا   في العبادة ف لمرن, إنالج اد في سبيل هللا 

 لن إللمشيرا  ,الش يدة ريم تدرب  في حركي حماس علل استخدام الس   لنوكشف تياد 

عمكل   كادي  بكأيبسبا ماع كا مكن القيكام ل  ا و ,حب ا للش ادة إرهاصاتهن  التدريبات كا   من 

 .الاار إط قالس   والتدرم علل  لحب  حيثكا   ر   لتجاهد في سبيل هللا  لو تتمالكا   

 ,وهككي تعشككق الج ككاد وايستشكك اد فككي سككبيل هللا ا عداديككيكا كك  فككي المرحلككي  لنماككن ": ا ولتكك

تشارع في تايين عمل   كادي فرا ك   لنطلب  ل الما و ,فل الما تارت بيوت الش داء والمجاهدين

سعد يوم فكي حيات كا لفران  ,وظل  مان كل  اليوم وهي تل  حتل لبل هللا ل ا مرادها ,تقابل بالرفق

 مرشحي لتايين العمليي. بأ  ا لبلغ م يو

ايختيكار وقكع علي كا  لن إلكلوحول كيييي اختيارها لتايين العمليكي ايستشك اديي لشكار عكواد 

 لن إيتريكد و كه هللا مكن وراء كلك ,  ول  كاوصل لقيادة كتااا القسكام ل  كا تلك  بشكرل كبيكر  لنبعد 
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 ليي سوب التايين. ه لم ترن للش يدة مشاركي في خ ي العمل لكدالزوك 

مكن ال ك ة  -رحم كا هللا -لكثكرت  حيكثمان كل  اليكوم وهكي فكي قمكي السكعادة ": ولتا 

قككررت إك  ,تككم قبول ككا لتاييككن العمليككي وتحديككد موعككدها لنماككن  ,وال ككيام والقيككام والعبككادة وال اعككي

األرو  , لتعككرم المثككل يقكك  رب ككا وهككي صككااميوحتككل يككوم العمليككي  األخيككرة ليام ككاال ككيام كككل 

والاموكك األمثل علل مدب صدق ا وإخ ص ا مع هللا, وتيا ي ا في خدمي ديا كا وعقيكدت ا, و  كرة 

 .وطا ا وشعب ا ومقدسات ا

وهو عادما  كيء  ,فيه من القوة والجرلة ما فا أ الجميع ,وينكر تياد موقيا ل ا يوم العمليي

حزامككا اكبكر حجمككا  لرادت   كاأل ,اعترتك  ريككم كيلكو  رامككات 11بكالحزام الااسككف وككان وت ككه 

 .ال  اياي كبر من الجاودل لتقتل عدداً 

ع قات كا  لن إلكلوحول ع قات ا اي تماعيي وآخر لحتات ا مع طيلي ا يشير توك الش يدة 

, لرا كا يكوم العمليكي لظ كرت مميكزة  كداً كا ك  ع قت كا ب يلي كا لن و اي تماعيي كا   طبيعيي  كداً 

وال لا بالكدعاء ل كا  لويدهافقد اكتي  بالم افحي وتقبيل  ,تخيل ا لوها  رلة وقوة ي يمرن ت ور

 رحلي. إللوكأ  ا كاهبي 

ولن يحيّتككوا القككرآن , ولوصكك   إسكك مييلن يربككل لبااؤهككا تربيككي  لوصكك لقككد "ولتككا : 

بثمن م اغ ا الكني كا ك  قكد باعتكه قبكل استشك ادها بكألف دوير للباكاء فكي المسكجد ليركون صكدقي 

دياكار ليخكرك ر كل لكيحم عا كا وسكلم   ولربعمااكيبكألف  لوصك  , كمكاا ا وعكن تو  كا اريي ع

وهكي تقكارم الث ثكين للكف دياكار   كا,الاقود للقاامين علل هكنا العمكل, لمكا بالاسكبي لتركت كا لكدب لهل

والبككاقي يباككل بككه  ,فقككد لوصكك  بإ يككاق خمسككي آي  ما ككا صككدقي عككن رو  والككدها المتككوفل ـ,لرد يكك

 ."صدقي  اريي عن روح ا ال اهرةمسجد ليبقل 

من الدعاء ل ا كمكا  وا كثاركا   ت لا السما   ل  اويتنكر تياد آخر لقوال ا وينكر ما ا 

وسجل  ب وت ا قكراءة لكبعق آيكات الكنكر الحركيم,  ,لوص  في آخر لحتي, قبل خرو  ا للعمليي

 ولوص  بتوتيع الحلوب في عرس الش ادة.

ل استش ادها قال تياد: "قال  لي سامحاي إكا ل كا غلبتك  لو وعن آخر حوار  معه مع ا قب

تككايقت  لو ق ككرت معكك  فككي لي حا ككي, فقلكك  ل ككا: لمككاكا تقككولي كلكك ؟, فقالكك  لككي :ل ككا لريككد لن 
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 تسامحاي, فقل  ل ا: هللا بسام  الرل, وسامحت ا".

ليكي وخاطا تياد طيليه قكاا ً: "لقكول يباتكي تكحل ولقكول يباكي محمكد, لمركم قامك  بعم

استش اديي, والحمد ا رم العالمين ل ه لكرم ا بكأربع  اكود قتلكل وعشكرة  رحكل, ولن ي يقلقكوا, 

ولن هللا تعككالل سككيرعاهم ويككرتق م ال ككبر والسككلوان, متمايككاً ل ككم حيككاة سككعيدة فككي المسككتقبل, ولن 

 يتربوا علل طاعي هللا الني سيعيا م علل حي  القرآن الرريم".

الحديث الكني تااقلتكه بعكق وسكاال ا عك م  -عليه ع مات الغرابي وقد بدت –و يل تياد 

حول خ   بياه وبين تو ته قاا ً: هنا ك م غير صحي , فالحمد ا كا   حياتاا فكي البيك  طيبكي 

وهايًي, معيياً لن تو ته ريم كا   تقول له: لحلل األيام عشت ا مع , فركان يجيب كا بكالقول: علكل 

 ع.قدر  يت  رباا لع ا

وقد لعرب  عاالي ريم من   ت ا عن فخرها بما قام  به ابات م "ريكم" رغكم تأكيكد العاالكي 

 ل  ا لم ترن علل علم مسبق بما كا   ابات م تاوي القيام به.

ولوت  ليمكن الرياشكي شكقيق الشك يدة لن مكا قامك  بكه شكقيقت م ريكم عمكل يشكر  ويرفكع 

 رلس ق ا  غزة و ميع لبااء الشعا اليلس ياي.

ولكككد لن حككا ا سكك م وفلسكك ين هككو الككني دفككع ريككم للقيككام بالعمليككي تككد قككوات ايحككت ل 

ال  يو ي,  افياً لي علم لدب عاالته بايي ريم القيام بالعمليي, مشيرا إلل لن ريم لكم ي كدر عا كا لي 

حك  تلميحات تشير إلكل  يت كا القيكام بمثكل هكن  العمليكي, ولن آخكر مكرة رلت في كا العاالكي ريكم لكم ت 

 علي ا لي تغيير.

ولم يرن شقيق ا سيف لقل استغراباً حين قال: "لم لشعر لحتي واحدة لن لختي ريكم ال اداكي 

الوديعي يمرن لن تحمل فكي صكدرها ككل هكنا الغعكا لو لن تتكرع لويدهكا ب كن  ال ريقكي, ولرااكي 

 هللا عز و ل".كلما لفرر في كلمات ا التي قالت ا خ ل وصيت ا الم ورة لشعر باليخر ولحمد 

وعلل كات الاسق كان لهالي الما قي يعبرون عن اعتزاتهم بالش يدة ريم وما لقدم  عليه 

عامكاً لحكد لهكالي  21من عمل   ادي رااع تد قوات ايحت ل ال  يو ي, فقد لكد محمكد عرابكي 

كككون الما قككي التككي تق ككن ب ككا الشكك يدة ريككم لن ما قككي "تككل ال ككوا" عاشكك  وتعككي  عرسككا ً  كبيككراً 

 ايستش اديي اليلس يايي األولل من ق ا  غزة تاحدر ما ا.
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وعقا تايين العمليي برت سؤال لثار  كثيرون : لين كها شكعور األمومكي مكن ايستشك اديي 

"ريم الرياشكي" عاكدما تركك  طيلي كا وكهبك  لتيجكر  يسك ا فكي عمليكي استشك اديي عاكد معبكر بيك  

هنا الشكعور ؟ت لم لن هاكاع شكعوراً آخكر تغلكا علكل  حا ون "إيرت" شمال ق ا  غزة ؟ت هل فقدت

 عاطيي األمومي؟ت

من المؤكد لن هااع شعوراً آخر تغلا علكل عاطيكي األمومكي التكي يقكول علمكاء الكايس ل كه 

لقوب شعور إ سا ي, إ ه ا يمان الني يبعث في  يوس المسلمين التعحيي بركل مكا هكو غكال وثمكين 

 رتوان هللا عز و ل.من دفع التلم وتحرير األرض و يل 

لقككد لكككد المحللككون والخبككراء صككعوبي تاييككن هككن  العمليككي ايستشكك اديي التككي قامكك  ب ككا ريككم 

رياشي,  تراً لخ ورة المران المست د , وشكدة ا  كراءات األمايكي فيكه, ومكا تت لبكه العمليكي مكن 

ء تقككدم ا مشككاعر خاصككي كل ككا إصككرار وشككجاعي وقككوة وإرادة وتحككدي  علكك  ما ككا ي تبككالي لثاككا

وسيرها وسن الجاود وهي تعغن علل ت اد التيجير لتتحول وتحول من حول ا إلل لشك ء متاكاثرة 

في مش د امتأل بال را  والعويل والنعر واليز  وت اير الز اك وا تشار الدخان عكدا عكن الكدماء 

 التي ل خ  األرض والجدران, ورااحي الموت التي ا تشرت في كافي لر اء المران.

ش  لن األمومي لقوب المشاعر ا  سكا يي علكل و كه األرض, وي يو كد شكعور إ سكا ي ي 

ما هو وات  لن ما لقكدم  عليكه ريكم يمثكل قمكي هكنا الشكعور ا  سكا ي علكل  لن إي آخر يعاهي ا,

عرس ما يبدو, ألن الااس عكادة مكا تاتكر لمشكاعر األمومكي علكل ل  كا مشكاعر رقيقكي ب كا كثيكر مكن 

ااء, خاصي ال غار ما م, ولرن ريم باستش ادها وترك ا طيلين في عمكر الزهكور الخو  علل األب

ماح كا شكعوراً إيما يكا قويكاً وحاا كاً غيكر قاصكر علكل طيلي كا, بكل  حكو ككل لطيكال األمكي,  ابعكاً مككن 

إيما  ككا وعقيككدت ا "عقيككدة ا سكك م", متااسككباً مككع قككدر وحجككم التعككحيي التككي قككدمت ا لألمككي, وبككنل  

ْلكي ْخ   الَّكِنين  ل كْو  ال غيران اباين لرل لم ات ا س م مما يوافكق قكول هللا عكز و كل" ي ب  هنان و 

ِديًدا ْلي قُولُوْا ق ْويً س  ل ْيِ ْم ف ْلي تَّقُوا هللّا  و  افُوْا ع  افًا خ  يَّيً ِتع  ْليِِ ْم ُكرِّ ُكوْا ِمْن خ   الاساء 9آيي   " ت ر 

شكرون عامكاً, مقاتلكي شكجاعي, شكعرت بوا ب كا تجكا  لم كات ولدين ل ا من العمر اثاكان وع

ديا ا ووطا ا ومقدسات ا, فقررت لن تزور كل  المعبر المح ن "معبكر ايكرت" لكتلقن العكالم درسكاً 

في حا هللا وحا الوطن وحا المقدسات, ولتؤكد للجميع لن حا هللا ودياه وعقيدته مقدم علل لي 
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ة المسككاواة يريككي ولسككاا بحا ككي إلككل مككن يعلماككا حككا آخككر لو عاطيككي لخككرب, قككررت لن تقككول لككدعا

 الحريي والديمقراطيي علل ال ريقي الغربيي.

إ  ا ريم الرياشي .. ش يدة في تمن قل  فيه الش ادة, ي بكل لكن تجكد امكرلة فكي هكنا الكزمن 

الني يعم با سرا  وايبتكنال واي حرافكات قكادرة علكل ايسكتغااء عكن هاتي كا المحمكول لمكدة يكوم 

 , فريف بمن تترع طيلي ا وتو  ا ولهل ا ب  ر عي ؟واحد

 إ  ا قمي التعحيي واليداء.. وكروة الع اء ل نا الدين والوطن والمقدسات.

 وصية رصِ صال  رصاشي لنساء وأطفار األمة

لاي أن أسااطبكِ الخطااب األسيار  اسامحوا األحبة نساء وأطفار األمة الوربية السليبةو إسوتي

راحية َ أن صتقبل مني شاهادتي وأن صوينناي علاى قتال أربار عادد مان  أنوي تنفياهاقبل الوملية التي 

  المحتلين. حنود الصهاصنة

بقاصااا ماانهِ فااي فلسااطين  أتوحااه إلاايكِ ماان دون الرحااار ألننااي لااِ أعااد أرو رحاااال فااي أمتنااا سااوو

ولون عان قياادة هااه الرحاار و وأناتِ المساؤ ف نتِ األمل الباقي لهاه األماة بواد أن سلات مان والوراصو

أوصلها أشباه الرحار إلى هاا الاار والواار الااي صجللهاا  األمة إلى النصر وإلى الوزة والكرامة بود أن

الااصن ساتحملون راصاة هااه األماة وترفوونهاا سفاقاة باين راصاات األماِ  من م رقها إلى مةربها و أناتِ

 ار مان الحكاام والولمااء والميقفاين ومانروربنا هاا بود أن نكس راصاتها أشاباه الرحا التي تويش فوص

هااه األماة  صسمون أنفسهِ النخب . من أرحامكن صا نساء األمة سيخرت األطفار الاصن سيويدون مجاد

الحجاارة ومواحهاة  مان أطفاار هااه األماة سايخرت مان ترباى علاى رماي وأشايئهِوصكتبونه بدمائهِ 

المخاالين والمناافقين والمارائين  مهاا واِ مانالدبابات بصدره الواري لايخل  هااه األماة أوال مان حكا

وليويد لها مكانتها أمام الحاقدصن مان الةاربيين  !  المةتصبينوليخلصها من اليهود  والمووقين وأسيرا  

ف وصيهِ ب ن صتخلوا عن الكيم الاي لِ صواد صسامن وال صةناي مان حاو   أما أشباه الرحار ووال رقيين

 وأن صوتزلاوا مناابرهِ التاي صقفاون عليهاا والتوفيطوحكام بالصيح والنفاص والدعاء لل وعن المداراة

ب فواالهن و  ب لحاص نون النساوة بصافاتهن وأسامائهن وتااء الت نياث ِ" وأوصيهلهاوفهِ ليسوا أهي   
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  فهن أحط بها وأهلها".

مه على أمتاي وأت وص لل هادة أما و ف نا أتمنى لقاءه و أن صتقبلني شهيدة غدا   أسواتيأدعو َ لي صا 

والخيانة . أرصد أن أشهد أماماه سابحانه علاى رال  وعصري وزماني و أتحرص لل هادة على حكام الار

أشااهد أمامااه ساابحانه علااى راال ماان قطااع الموونااات  أهلناااو حااارِ تخلااى عاان قدساانا وفلسااطيننا وعاان

ى رال مان ماد أشاهد أماماه سابحانه علا األباياولمواله في البيت  البائسة ال حيحة عن أطفالنا طاعة

أشاهد أماماه سابحانه علاى رال مان حاارب شاوبه وتارك  المسلمينوإسوانه من  صده ليهود وقطوها عن

أشهد أمامه سبحانه على رال مان عااش لورشاه بادر شاوبه ورال مان باا  وطناه مقابال  أعدائهوحرب 

 أماماه سابحانه علاى رال مان شارد ال ارفاء مان أمتاه ورعيتاه واساتبدر بهاِ المطبلاين أشاهد حكماهو

 ليهود ومن واالهِو أشاهد أماماه سابحانه علاى رال مانلوالمسبحين بحمده ليستتب األمر  والمزمرصن

أماماه  دو أشاهصتحجا بودم القدرة وهو صصفي األمة من القادرصن على التةيير سوفا! أن صطاله التةييار

واناه وأقربائاه وأع سبحانه على رل من سرص أماوار األماة وحولهاا لحساابه الخاا  وحسااب أسارته

التاي تنهاار علاى رأس هااه  وتارك شاوبه صلهاث وراء الفتاات حتاى ال صساتطيع أن صفكار فاي المصاائب

  األمة.

الازوات والطايص عان  أتوص ألن أصل إلاى رباي شاهيدة علاى علمااء هااه األماة الااصن شاةلتهِ فتااوو

عاان تحلياال الربااا وتحليلااه  وشااةلتهِ فتاااوو رااالمطروطلقااات الماادافع والصااوارصو التااي تهطاال علينااا 

طاعااة الحااارِ وعاادم الخااروت عليااه  وشااةلتهِ فتاااوو وأشااجارناواليهااود لاادمائنا وأعراضاانا وبيوتنااا 

أرصاد أن أشاهد  للوادو.طاعة الحاارِ ووالصتاه  والدعاء له بالصيح عن سروت األمر من صد األمة وعن

قهاِ وصادصِ علايهِ صدصِ عليهِ مناصبهِ وصادصِ علايهِ رز عليهِ ب نهِ شياطين سرس ال صقولون إال ما

وصادر ون  للساكوتووصسكتون عن الحط حيث ال مجار  للت ورومجار  صت ولون ما لِ صود فيه عافيتهِو

وصحااربون بوتاهِ  صنُارونوصود هناك فتنة بل وصالنا إلاى الكارواة وهاِ نياام  الفتنة بزعمهِ حيث لِ

دة واِ صساكتون عان مان إساوانهِ فاي الوقيا شااءواوصفساقون وصبادعون وصتاللون مان  بوتا صكفرون

 هاا أهون المنتقدصن واوامه البةيتة وص مرون الناس بالسمع والطاعة وصصرسون في وحوه  الحارِ

  ال رصن.
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سار بيناي  ألنهااعليهاا  أرصد أن أشهد شهادة ساصاة ب ايو األزهار طنطااوي عباد المباارك لان أطلوكاِ

 سالقي.وبين 

قياامتهِ وال تقواد عنادما ص اير  الااصن تقاوم اوونخبهاأرصد أن أشهد على من صسمون ميقفي هاه األمة 

إلاى وايث أمياار طاور حسامها صنه اون  فتنطلط ألسنتهِ ر لسنة الوتااة صصال طولهاا ب صبوهالحارِ 

وااِ توااود  بسااوءوأنفسااهِ ذرار رلااب الحااارِ  فاي لحااوم المخلصااين ماان أبناااء الاوطن الاااصن سااولت لهااِ

النخاب التاي ضااعت باين ماداراة الحاارِ  أسرو.شارة الحارِ إ ألسنتهِ إلى حلوقهِ ليبتلووها إذا أشار

  الكرامة.وحفظ  بين حفظ النفس الحطووقور 

وقاد صخارت  التهلكاةونفساي فاي  عن أنناي ألقيات رييرا   ستسموون ريما   َوبود است هادي غدا ب ذن 

أبناءهاا ولاِ تار  حرماة زوحهااا  وقاد صخارت مان صقاور عناي حمقااء تررات منتحارةومان صقاور عناي 

الفتات الاي صلقي باه الحاارِ إلايكِ لتا رلوه  دعورِ من لحمي المسموم وصكفيكِ أقور هلها ولهؤالء وأ

أناا فمؤمناة با ن رازقاي ورازص أوالدي مان بوادي هاو رباي  اأوالدرِو أماوالنفاصات التي تربون عليها 

تاي تكتباون أماا أناتِ فتوتقادون أن صااحب الجرصادة ال بواديوأوالدي مان  الاي رباني وسايتولى تربياة

وأن وزصاار األوقاااف الاااي  الاارزاصووأن صاااحب المحطااة التااي تتكلمااون منهااا هااو  فيهااا هااو الاارزاصو

لكاِ  الرزاص و وأن الحارِ الاي صدصر مزرعة الوبيد التي توي اون فيهاا هاو الارزاص و فهني اا عينكِ هو

 الاربهاو  ي ومانعقيدتكِ هااه وهني اا لكاِ إصماانكِ هااا وساتورفون صوماا ماا مان هاو الارزاص الحقيقا

   .الحقيقي ومن بيده ملكوت رل شيئ وهو صجير وال صجار عليه

أرحو من  بواد مناع المسالمات المسلمات  أسيرا  أقور ل يراك الاي صرصد منع الحجاب في فرنسا على 

وأن تفاارض علاايهِ أصتااا أن صةطااوا بحكااامهِو  ماان الحجاااب أن تفرضااه علااى رحااار المساالمينو باادءا  

  المةرب.أحد ال في الم رص وال في  نها أصبحت عورات ال صجوز أن صراهاوحوههِ الاليلة أل

وباألقصاى وباالوراص وبابيد  في الختام أرحو منكِ دعوة صالحة في ظهار الةياب وأوصايكِ بفلساطين

  حميوا . أعناقكِالمسلمين رلها فهي أمانة في 

 هوالسيم عليكِ ورحمة من َ وبررات
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 الفصل الخامس

 المرأة الفلسطينية..

سنساء الوصر وصانوة الرحار 

 الوُماء

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مدسل/ 

"وراء رل رحل عُيِ امرأة"و عبارة تترد رييرا  في مورض اإلشادة بالرحار الوُماء الاصن 

أسهموا في صياغة أحداث تارصخية موينةو وترروا بصماتهِ األصيلة على مسار شوب من ال ووب 

أمة من األمِو أو لوبوا دورا  مفصليا  في نصرة قتية من القتاصا ذات األور والمكانة واالهتمامو أو 

 وال سيما قتاصا التحرر واالستقير التي تقف القتية الفلسطينية في طليوتها.

وفي واقونا الفلسطيني المبارك صمكن القور أن وراء رل شهيد عُيِ امرأةو فقد حفل 

الحدصث في إطار انتفاضة األقصى بالودصد من النماذت الرائوة لومهات  التارصو الفلسطيني

الفلسطينيات اليئي أسهمن في صناعة ال هداء األبطارو وصياغة أسس وميم  ال خصية 

الجهادصة الفلسطينية القادرة على بوث وحماصة م رو  المقاومةو والمؤهلة لتحمل تبوات ومةارم 

 الخطيرة.المرحلة الراهنة وتحدصاتها 
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فقد ران وراء الرحار الوُماء الاصن أنجبهِ ال وب الفلسطيني وقتيته الوطنية زوحات 

عُيماتو سهرن على راحة أزواحهنو وشددن من أزرهِو ووقفن الى حوارهِ زمن المحن 

واألزمات التي تواحههِو وأبدصن تكاتفهن وتواطفهن موهِ في حميع أحوالهِ وظروفهِو وحددن في 

ح الومل واليبات والتتحية والوطاءو مما مهد لهِ أرضية وابتة ومنطلقا  مرصحا  لومل نفوسهِ رو

 مخل و وحهود حبارةو وابداعات سيقة وتتحيات ليس لها نُير.

وران وراء عدد من ال هداء األبطار أمهات عُيماتو أرضون أوالدهن لبن الجهاد 

وغرسن في نفوسهِ منا نوومة أظفارهِ والمقاومة والوفاء للدصن والوطن واألرض والمقدساتو 

المبادئ النبيلة واألسيص الساميةو وزرعن في ريانهِ قيِ اليبات واإلسي  والتتحية والوطاءو 

فكانت تربيتهن ألوالدهن وفلاات أربادهن تربية حهادصة وأسيقية قوصمة ذات أبواد شموليةو ورانت 

واإلبدا و أومرت نماذت مجاهدة بطلةو صياغتهن ل خصياتهِ صياغة رفيوة بالةة األصالة 

استرسصت نفسها في سبيل َو وعاشت لدصنها ووطنها وقتيتهاو وانطلقت بكل إباء وشموا 

وعنفوانو تقتحِ حصون الموتو و تدك عروش المحتلو وتويد لل وب المكلوم شي ا  من األمجاد 

ار م اهدها ونماذحهاو تحت الةابرة التي أراد البوا طمسهاو وحر  على عدم استنساسها وتكر

 وقل األفكار البائسة واالتفاقات المهترئة التي أرصد لها احتير عقور وقلوب الفلسطينيين.

وفي طي  هاا الفصل عرض وتحليل لسيرة عدد من األمهات الفلسطينيات الماحدات اليتي  

لتن  ة األسيقية استحقت رل واحدة منهن بجدارة لقب "سنساء الوصر"و فالتربية الجهادصة وا

وصياغة ال خصية على أسس متينة وإرسار األغلى واألحب إلى قلوبهِ إلى حيث الردو والمنون 

بنفس راضيةو وروح مطم نةو رلها سمات عز وشموا تزصن حباه هؤالء األمهات الفاضيتو 

 عنوان اليبات والصمودو ومفخرة ال وب واألمة.

لدور المتميز الاي لوبته زوحات بوا القادة استوراض ل -أصتا  –وفي طي  هاا الفصل 

ال هداء من الرحار الوُماء الاصن أحبتهِ األرض الفلسطينيةو والقتية الفلسطينيةو وشهدت لهِ 

بالصدص واليبات والدفاء واإلسي  والتتحيةو بود أن أسهموا في صياغة تارصو شوب متهدو 

والتحديو إور مرحلة رادت تاوي فيها القيِو وأحيوا قتيته من حدصدو وبويوا فيها روح المقاومة 

 وتنحل فيها المبادئو وتتيع فيها األرض والحقوص والمقدسات.
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 المبحث األور

 سنساوات الوصر

 نماذت ألبرز أمهات ال هداء األبطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أم نتار فرحات

 "والدة االست هادي محمد وال هيد نتار 

 "والموتقل وسام فتحي فرحات
قمي سامقي في الشمو  وا باء, كروة ساميي في البنل والع اء,  بل لشم في ال  بي  

والجسارة وقوة الحق وا صرار علل موا  ي الباطل, بحر هادر في الثورة والغعا والحقد 

والرراهيي ل حت ل, س ل فسي  تاب  فيه لتهار الحا المتدفق و ورود الحاان المستييق ورياحين 

 متااهي, ومرك عامر يحتعن كافي المشاعر واألحاسيس والروابن ا  سا يي, وقلا الع ف ال
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مرهف يخيق بحا هللا ورسوله ويستعلي به عمن سواهما, في تشريلي إبداعيي خ قي للشخ يي 

 المسلمي التي لرادها هللا تعالل لعباد  ال الحين, وارتعاها لمن تشوقوا لايل رتا  وتاسم عبير  اا ه.

ل , فعادما تسمع عا ا دون لن تراها وتعاي  كلمات ا ومشاعرها يخيل إلي  ل  ا لت  ومع ك

من تمان غير تما اا, لو لن عاطيي األمومي قد  زع  من قلب ا, وغرس بديً ما ا حا الج اد 

والتعحيي للوطن والمقدسات, إي لن تل  التر اات ي تلبث لن تتح م خيوط ا وتترسر م مح ا علل 

 لرؤيي المباشرة واللقاء المباشر ل ا و  اً لو ه.صخرة ا

قد ي يي م ا النين قعوا حيات م يهين مترفين, بعيداً عن حياة الج اد والريا  والتعحيي,  

وقد ي يستوعا صايع ا النين   لوا حقااق ديااا ومبادئ إس ماا, واعتقدوا لن الحياة مادة وش وات, 

ي يي م سمو كلمات ا ورفعي عمل ا النين اعتاقوا قيم الد يا عوتاً وغوص في الملنات وال يبات, وقد 

عن قيم اآلخرة, وارتعوا أل يس م لفراراً وتيعي ومبادئ لرتيي ومسار حياة يااقق مسار الحق 

والدين والعقيدة والشريعي, وحملوا في قلوب م الويء لاتم ومياهيم باليي دون الويء ا ورسوله 

الران علل قلوب م وعقول م, وبات  ور الحق عا ا بعيداً, ي يعرفون لرثير من والمؤماين, فتردس 

التواهر الواتحي البياي سبباً, وي يدركون ل ا تيسيراً, وهم لدرب بما يبن  ابات م لو ادكروا 

 واتعتوا, و يعوا عا م غبار الجاهليي ومبادا ا الم تراي.

ليس  بغريبي علل لهلاا ولبااء شعباا, النين لرن صيات ا ولخ ق ا وسلوكيات ا ولفرارها, 

تجرعوا مرارة ايحت ل, واكتووا باار المعا اة تح   ير قمعه وإرهابه, وخبروا حياة الج اد والريا , 

 حياة التعحيي واليداء, حياة العزة والررامي وا باء.

لدة ايستش ادي إ  ا م م  ومرو ات الشخ يي الرفيعي الابيلي للخاساء لم  عال فرحات, وا

محمد لحد  اش ي كتااا القسام الني اقتحم علل ال  اياي ح و  م المايعي في مستوطاي "عت مو ا" 

م , وقتل ما م خمسي ولصام ث ثاً وعشرين علل األقل من ط م لحد المعاهد 7/3/2112بتاريي 

 ياي وا تياتته المباركي الديايي النين كا وا يتلقون تدريبات عسرريي للمشاركي في قمع الشعا اليلس

 ومقاومته الباسلي.

والدة الش يد  عال لحد قادة كتااا القسام البارتين الني اغتالته سل ات  -ليعاً  –كما هي 

م 16/2/2113ايحت ل ال  يو ي وخمسي من إخوا ه المجاهدين عبر طاارة شراعيي ميخخي بتاريي 

عداداً لتيخيخ ا وتو ي  ا آلياً بوساطي   ات التحرم عن كان قد تلقاها لتو  من لحد فلس يايي الداخل است
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بعد "الريموت كاترول" لتيجيرها داخل إحدب المستوطاات لو لحد المواقع العسرريي ال  يو يي 

 الح ياي.

لم يرن الشعا اليلس ياي, وشعوم العالم بأسر , حين رلت مشاهد الودا  المؤثرة ألم  عال 

بل مغادرته وا   قه لتايين العمليي ايستش اديي الجريًي, لن تل  المشاهد يبا ا وفلنة كبدها "محمد" ق

كا    زءاً بسي اً وحلقي صغيرة في إطار المسلسل الج ادي والرياحي الني عمر حياة لم  عال, 

 واستولل علل روح ا, ومل  علي ا كيا  ا, وشغل فررها واهتمامات ا.

التعحيي والع اء في كافي المجايت, التربويي فتل  المرلة حاتت تاريخاً حاف ً ب ور 

واي تماعيي والج اديي, يادر لن تتررر  تاار  في المجتمعات العربيي وا س ميي رغم ارتيا  

 مستوب الوعي وايستعداد للتعحيي في لوساط الاساء العربيات والمسلمات.

اد عماد عقل ساوات طويلي وسينكر التاريي ألم  عال ل  ا كا   الحاتاي واألم للش يد القا

في بي  لم  عال حيااً من الدهر,  -رحمه هللا –إبان اي تياتي المباركي األولل, فقد ترعر  عماد 

متخيياً عن لعين ايحت ل ولدواته وعم اه, يعي  وسن األسرة كأحد لبااا ا, حتل لدركته الش ادة 

بنل كامل   د , فداًء للدين والعقيدة, عقا مسيرة   اديي, طويلي ومريرة, استيرغ فيه وسعه, و

 و  رة للوطن والقعيي.

آ ناع و د الش يد عقل في لم  عال لمه الثا يي, وفي عاالي لم  عال عاالته التي لم تتمايز عن 

عاالته األصليي, فران فرداً من لفراد األسرة, يعي  عيش ا, ويحيا حيات ا, يسعد لسعادت ا, ويتألم 

سبي له العالي الماشودة التي احتا  ا بشدة فترة الم اردة والم حقي ال  يو يي, أللم ا, وكا   بالا

والملجأ الح ين الني قعل فيه  زءاً عزيزاً من حياته مغموراً بالحمايي والتغ يي وا سااد, 

 والمحعن الوفي الرريم الني لفاض عليه من الع ف والرعايي والحاان الشيئ الرثير.

ا تل  اليترة من حيات ا فتقول:"كا  كثيراً ما لسمع عن وتع الشبام وت ف لم  عال بايس 

الم اردين من قبل  ي  ايحت ل, وكيف ي يشعرون باألمن في بيوت مستعييي م, ف مم  لن 

لفوت بشر  إيواا م, فاقترح  علل اباي األكبر  عال لن  حير خادقاً خلف المازل تح  حتيرة 

 اردين, وفع ً يق  هن  اليررة ترحيباً من تو ي واباي فأعدد ا الحمام لي ب  مأوب للشبام الم

الخادق, وتم عرض األمر علل شبام المقاومي والمجاهدين النين كان يعرف م  عال ليررماا هللا 

 بشر  خدمي المجاهد عماد عقل".



 183 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

وتمعي لم  عال قاالي:"كا  لشعر بقمي السعادة ول ا لشر  علل خدمي عماد, ولتمال لن 

رث لكبر قدر من الوق  في المازل, لرن في بعق اللحتات كا   تساور ي بعق الوساوس يم

وتشعر ي بالقلق, ألن و ود عماد في المازل يشرل خ راً علل لباااي, فيي لي لحتي يمرن لن 

يتعرض المازل ل قتحام, وبالتالي ربما لفقد لباااي الستي, إي ل اي كا  سرعان ما لهنم  يسي 

حمل روحه علل كيه ليقاوم  ي   -رحمه هللا –ول يق عا ا هن  الوساوس, فان كان عماد ول  رها, 

ايحت ل وي ر   اود , ويشرل بؤرة خ ر علل لعدااه, فاحن كنل  علل استعداد لن  عحي 

 بأرواحاا من ل ل لن  حميه و حمي لوطا اا".

لوفاء ال متااهي, والتعحيي وكما كا   لم  عال وعاالت ا للش يد عماد عقل مثايً  اصعاً ل

قد ترع ب مات عميقي وآثاراً  -رحمه هللا -الواسعي والع اء غير المحدود, فإن الش يد عماد عقل 

 غاارة في صميم لسرة لم  عال وبايا  ا الايسي والمعاوي.

فقوة ا رادة, وص بي الشخ يي, وثبات الموقف, وعمق التعحيي, وا يغال في الجرلة 

واي ت ار للحق في مختلف الترو  م ما كان الثمن وم ما بلغ  التحديات, كل ا صيات والشجاعي, 

إلل لسرة لم  عال التي ملر   –توريثاً وتعليماً  –ومزايا وشماال تحلل ب ا الش يد عماد, وا تقل  

لسس وبنور التدين وا باء مان  شأت ا, فرا   صيات الش يد عماد عقل عا ر تعزيز لقيم ا 

 يم ا, وعامل إسااد لمبادا ا ولفرارها.ومياه

لم تبخل لم  عال يوماً علل الش يد عماد بأي   د, ولم تدخر لي وسع,   رة له وخدمي 

لاشاطه ولعماله, فجعل  من  يس ا ومن لبااا ا وقوداً له في   اد  وتعحيته, يؤاترو ه ويساعدو ه 

 لمجايت.ويحمو ه وييسرون لمور  ويمدون له يد العون في مختلف ا

وما لن استش د عماد في قلا دارها, حتل بدلت مرحلي  ديدة في حيات ا, فلم ترتف لم  عال  

بما قدمته للش يد عماد, ولم تأ س بما بنلته من   د وتعحيي خدمي له ولحركته و  اد , بل لرس  

سير علل درم  واة همي  ديدة وعزم  ديد, عاهدت هللا من خ ل ا علل الثبات علل طريق الحق, وال

 الش يد عماد وكافي إخوا ه الش داء المجاهدين, م ما كلي ا األمر من ع اء وصبر وتعحيات.

وهرنا و دت لم  عال في لبااا ا خير من ييي بالوعد, ويبر بالقسم, ويشيي الغليل, ويمعي 

وترسيي علل ال ريق, فانرت  يس ا ولبااءها ا تعالل, وشرع  في تعميق ا تماءات م الديايي, 

 ص ت م باا, وتعتيم حب م للوطن وترورة الج اد والتعحيي في سبيل هللا.
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وكان السجن وايعتقال بدايي سلسلي التعحيات التي دفع فاتورت ا لبااء لم  عال, فقد تم  

غياها السجون اثاين من لبااا ا لعدة ساوات وي تال لحدهم "وسام" يرت  وراء قعبا  ا حتل اليوم, 

بأ يي وشمو , وعزة وكبرياء, دون لن تلين ل م قااة, لو تيتر ل م همي لو عزيمي علل  لمعوها

 موا  ي المحتل الغاشم والت دي لباطله المتجبر الحقود.

في تل  األثااء كا   السل ي اليلس يايي قد لخنت طريق عودت ا إلل لرض الوطن, واستقرت 

 تياقيات السياسيي الموقعي مع الريان ال  يو ي.في ربو  ما قي الحرم ا داري الناتي وفقاً ل 

حيا ا لدرك  لم  عال لن عقبي كأداء قد ا ت ب  في و ه مسيرة الج اد والمقاومي, 

فر ايت السل ي النين قدموا من تو س وغيرها محملين بايمتياتات والمااصا بدا علي م الت ميم 

ه من التزامات لمايي, تماع مقاومي ايحت ل, القاطع علل إ جا  اتياقات م مع ال  اياي, وما تحوي

وتحرس مستوطااته, وتتي  تك المجاهدين والمااتلين النين يعارتون هن  ايتياقات وايلتزامات 

 في السجون وتغييب م وراء القعبان.

وكما توقع  لم  عال, فقد بات تايين العمل الج ادي المقاوم لمراً صعباً, فخ يا المقاومي قد 

ا العرم والتيري  وايعتقال, والتاسيق األماي مع ايحت ل بلغ مدا , ولوهام التسويي كا   لصاب 

تعشع  في عقول و يوس لربام السل ي اليلس يايي ور ايت ا, والمياوتات وايت ايت واللقاءات 

الدولي  تجري تباعاً, وتدور هاا وهااع, وكأن حل القعيي اليلس يايي بات قام قوسين لو لد ل, وكأن

اليلس يايي بات  علل مرمل حجر, وكأن المياوتات فحسا هي األسلوم الوحيد الني يريل إ جاتها 

 وتحقيق ا علل لرض الواقع.

ولم تاخد  لم  عال برل كل , فرا   علل قااعي تامي لن تخر  مرحلي لوسلو وصولجا  ا 

, فرا   عيااها تر وا إلل كل  اليوم وا تياتت ا لن يدوم طوي ً, ولن مآل التسويي إلل تدا  وا  يار

الني تا لق فيه مسيرة الج اد والمقاومي من  ديد, مح مي األسوار والقيود, لتحقيق لح م ا 

ولهداف ا, وتلتحم من  ديد مع لواصر ع دها مع هللا تعالل, وتبث لشواق ككريات ا الع رة التي خلّي ا 

 م ق التعحيي وال مود.الش يد عماد عقل, رااد الج اد والمقاومي, وع

ويشاء هللا تعالل لن تاقشع غمامي لوسلو, وتازا  لثقال ا وكوارث ا, ليبدل ف ل  ديد من 

ف ول التحدي في إطار الموا  ي التاريخيي مع المشرو  الغربي ال ليبي الني تر  الريان 

األق ل المباركي, ال  يو ي في  سد لمتاا العربيي, وليرتيع صوت الحق ال دا  من خ ل ا تياتي 
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وتستأ ف مسيرة الج اد والمقاومي فاعليت ا في موا  ي ايحت ل الغاصا, ومستوطايه ومستوطااته, 

بأ  م مد يون, وهم في الحقيقي  اود احتياط متأهبون للازول  -توراً وب تا اً  –ومواطايه النين يزعم 

 إلل ميدان المعركي وقتال اليلس يايين في ليي لحتي.

اي تياتي المجيدة المستمرة بيعل هللا و دت لم  عال هويت ا وكات ا وكيا  ا,  فيي هن 

فجددت ع دها مع هللا, ولطلق  لبااءها من  ديد, بخ وات واثقي علل درم المجاهدين, لتش د سو  

اليداء وميادين المقاومي علل بسالت م وشجاعت م وقوة إيما  م وص بي إرادت م, فما م الش يد المجاهد 

 عال الني ارتقل إلل لعلل المراتا الج اديي, ولتحل قااداً كبيراً يشار عليه بالباان, وهو الني 

لشر  علل تقايي ت ايع وت وير صواريي "القسام" التي ل تجت ا كتااا الش يد عز الدين القسام, حتل 

ته وق   " لداة رعا وترهيا للعدو المحتل, تدع صرو  مستوطاا2" و"1بات  صواريي القسام "

مواقعه العسرريي التي شيدت فراراً من  يران المقاومي, فأتت ا المقاومي من حيث ي تحتسا, 

 ب واريي يهبي تاشر الموت والخرام في شوارع م وبيوت م وماشآت م.

إ ه  عال الش يد, الني لبلل ب ًء حسااً, فران داام التيرير والتخ ين, ت ويراً للعمل 

به في سلّم الاوعيي, إلل لن احتعاته الش ادة, الش ادة الحقي التي لعقب  إخ صاً الج ادي, وارتقاًء 

دقيقاً و  اداً كبيراً وتعحيي فااقي, لدب قيامه وثلي من إخوا ه بت وير  موكك طاارة صغيرة تو ه 

عبر   ات التحرم عن بعد "الريموت كاترول", فقد كان في مخ ن  عال وإخوا ه لن يتم تيخيي 

رة ال غيرة, وتو ي  ا إلل حيث إحدب المستوطاات لو المواقع العسرريي ال  يو يي المؤثرة, ال اا

ومن ثم تيجيرها وإلحاق خساار فادحي في صيو  ال  اياي, إي لن إرادة هللا شاءت لمخ ن ال  اياي 

إخوا ه, لن ياج  عبر قيام م بتيخيي ال اارة التي ا يجرت فور قيام  عال بتسلم ا برفقي خمسي من 

ليرتقوا إلل الع  ش داء, وتتااثر لش ؤهم في سبيل هللا, شاهدة  علل علو ال مي و بل الغايي وشدة العزم 

 وعمق التعحيي.

األسير المجاهد وسام الني اعتقلته قوات ايحت ل ال  يو ي عقا التوقيع  -ليعاً  –وما م 

ميخخي في مدياي بًر السبع داخل فلس ين , لدب محاولته تيجير شاحاي 1993علل اتياقات لوسلو عام 

, وي تال مغيباً وراء قعبان األسر ايحت ليي, تتملره الحسرة علل ما للم به من عجز 48المحتلي عام 

عن مشاركي شعبه   ادهم وتعحيات م في إطار ا تياتي األق ل المتواصلي, ماتتراً يوم اليرك 

حت ل ليستأ ف دور  الج ادي المشر  علل ثرب والحريي والخ ص الني ياعتق فيه من لسر اي
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 الوطن ال اهر المقدس.

ايبن الثالث مؤمن الني لم يرل ولم يمل, تيا ياً في سبيل   رة دياه  -ليعاً  –وما م 

 -وي تال –وعقيدته, مجاهداً من ل ل إع ء رايي الج اد في األرض في إطار كتااا القسام التي عمل 

 يعاً,  اش اً ي يعر  الرسل لو ايرتخاء إليه سبي ً.في إطارها  ادياً, م 

وما م ليعاً الش يد المجاهد محمد, كل  اليتل ال غير اليافع الني لم يتجاوت السابعي عشر 

عاماً لحتي استش اد , تارباً لرو  األمثلي في ا قدام علل التعحيي وايستبسال في اليداء حين لقدم 

م وفق خ ي لعدت ا قيادة كتااا القسام 7/3/2112ا" الح ياي بتاريي علل اقتحام مستوطاي "عت مو 

وفت   يران رصاصه وقاابله باتجا  مجموعي من طلبي المعاهد الديايي النين تلقوا تدريبات عسرريي 

خاصي, ويستعدون لممارسي الخدمي العسرريي في ق ا  غزة, فقتل خمسي ما م ولصام ث ثي 

ب وليي مع الجاود ال  اياي سمت ا الر ولي والشر  والازال حتل وعشرين آخرين, وخاض معركي 

 الرمق األخير, قبل لن يلقل هللا ش يداً.

وت ف لم  عال تياصيل المرحلي السابقي يستش اد محمد قاالي:"مان ال غير كان يوا ه 

 بالحجر, لنل  المستوطاين بالحجارة, وبعد لن  م  الجرلة في قلبه قل  له: لريدع لن تقاتل بالس   ي

سرعان ما فرر في البحث عن عمل ليدخر ماه ثمن الس   الني ي تست يع األسرة لن توفر  له, 

ومرث  لل  عليه ولحثه علل العمل والرد حتل يست يع لن يمل  الس   ويحاف  عليه أل ه عر  مدب 

لحعر  لي ليسعد صعوبي الح ول عليه, وكان من ل مل ليام حياتي عادما امتل  محمد الس   و

 قلبي به, ويؤكد لي ل ه لصب  ر  ً يمرن لن يسير في طريق الج اد".

وتتابع لم  عال :"لقد علمته مان البدايي لن يرون صادقاً معي, وي يخيي عاي سر   اد  حتل 

  بشر ي بالتحاقه برتااا الش يد عز الدين 2111لشجعه ولقويه, ومع حلول ش ر رمعان )  ايي عام 

م, ول ه يستعد لخوض عمليي استش اديي قريباً", معييي"ي ل رر ل ي  زع  في البدايي أل اي القسا

ليقا  ل ي لعد األيام األخيرة لولدي الحبيا, وما كان يزيد من قلقي لن ييشل في المعركي لو يتم إلقاء 

عمليي استش اديي القبق عليه قبل لن ياينها كما حدث مع لخيه وسام من قبل عادما كان يستعد لتايين 

, ورغم كل   جح  بإيمان وعزيمي في كب   ما  مشاعر األمومي 1993في مدياي بًر السبع عام 

بداخلي, فمن لراد طريق هللا واليوت بالجاان ف  بد من لن يدفع لغلل ما يمل , واباي محمد لغلل ما 

 لملره, ولن لبخل به".
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بر ي لن موعد تايين العمليي قد تحدد, وتمعي لم  عال قاالي:" اء ي محمد كات يوم ولخ

وعادها لم لست ع لن لتمال  دموعي وغلبتاي عاطيي األمومي, إي ل اي سرعان ما قل  له :إياع لن 

ت دق دموعي فإ  ا دمو  لم تز  ابا ا إلل الحور العين, فأطع رب  و اهد, واثب  حتل تلقل رب , 

ك إلل  اوم مدياي غزة بعد لن ود   ميع إخوا ه وعادما حان موعد تايين العمليي ودعته, حيث خر

 وقلبي يدعو له بالسداد, وكان آخر ع د ا به".

وتستأ ف لم  عال حديث ا:"وبعد لن ودعته بدلت لخوض ايمتحان الحقيقي الني هو صرا  

بين المبادئ وعاطيي األمومي, ومرث  س  ساعات كأ  ا دهر طويل لعد خ ل ا ل ياس لحا لباااي 

يبا ا وقلبي يخيق حتل لوش  علل التوقف لشدة خوفي لن يتم  ءلبي كأم تشاهد الموت الب يإلل ق

القبق عليه, ولخنت لدعو هللا لن ياعم عليه بالش ادة ويسدد رميته, و اء فرك هللا بخبر  جا  العمليي 

 وفوت  بالجاان, ف اأت  يسي وتايس  ال عداء".

لثاارة, المتأ جي, فإ  ا لم تقاع بإرسال ابا ا محمد في وكما ع د لم  عال, المربيي الواثقي, ا

لن  -بحرمت ا وف م ا وثاقا  ترت ا وبعد فررها –عمق مستوطاات العدو بشرل مجرد, بل لرادت 

تلعا دوراً إع مياً و يسياً في دعم المقاومي ورفع معاويات لبااء الشعا اليلس ياي, وتخنيل العدو 

ود  ومستوطايه و"مواطايه" عبر إرسال رسالي إع ميي م اغي ال  يو ي وإحباط معاويات  ا

  يداً, تست يع في ا لن تيعل وتؤدي دورها وهدف ا وغايت ا.

فرا   المشاهد المؤثرة واللق ات الرااعي التي سجل  عبر شرين فيديو, وكا   الرلمات 

اً في آن معاً, وتابعث من ال ادقي القويي التي تييق حاا اً وعاطيي ولمومي, وعزماً وإرادة وت ميم

صميم فؤاد لم  عال التي تجاوت ابا ا وفلنة كبدها "محمد", وتحتعاه بين كراعي ا قبل لن يمعي إلل 

 ربه ش يداً.

وما لن بلغ  بأ العمليي ايستش اديي المسلحي التي  ينها الش يد محمد, حتل تلق  وكايت 

الني يحمل الرسالي ا ع ميي ال ادفي, لتاشر في األ باء ووساال ا ع م  سخاً عن شرين الييديو 

غعون ساعات مشاهد من الودا  المب ر ألم  عال و جل ا الش يد علل شاشي اليعاايات ومح ات 

التليزة وال حف المختليي, وتترع لعتم األثر في  يوس لبااء الشعا اليلس ياي والشعوم العربيي 

لعالم, وتاعرس علي م إيجابيي وقوة وشموخاً, ورفعي وا س ميي وكافي األحرار والما يين في ا

وعايوا اً, فيما باء العدو ال  يو ي وحلياؤ  والداارين في فلره بأسول اآلثار والاتاام التي ا عرس  
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 علي م بشرل سلبي, رداءة وخوراً وتخني ً.

ار وعتمي ما لرو  لم  عال, تل  األم اليلس يايي المجاهدة, وهي تبدو شامخي يجلل ا الوق

الرو  وشجاعي ي تتوفر لدب لعتم اليرسان وكبار القادة العتام, تقف إلل  وار  جل ا محمد, تمأل 

روحه برلمات ا الاديي الرقراقي, تنكر  بالجاي واآلخرة, تنكر  ل ه تربل علل ثرب فلس ين, ولكل من 

تريبي الوطن والحريي,  طعام ا وثمرها, وشرم من ماا ا العنم الزيل, ولن عليه اليوم لن يدفع

ولن يقدم  يسه و سد  ال اهر هديي ل نا الوطن المقدس الني مشل علل ثرا  األ بياء وال الحون 

 والعتماء.

ومحمد الني يقف إلل  وار لمه شامخاً كال ود, كل  اليتل اليافع والشبل الرااع, كان هو 

 -لبداً  –بشرل غريا, ي ي دق من يرا  اآلخر شامخاً عتيماً, كا   البسمي تمأل و  ه, هادئ البال 

ل ه سيقدم بعد سويعات قليلي علل الموت, ول ه سيركا سيياي الردب, ول ه سينها وحد  في ظ م 

لن   ايت ا الش ادة, ما لعتم هنا الشبل, وما لثب   اا ه, وما لهون  -يقيااً  –الليل, في رحلي يعر  

 الموت لمام  اظريه.

؟ كيف تمال   يسه وهو يقدم علل الموت؟ يسير إليه بقدميه, ي لبه من علمه كل هنا الثبات

بايسه, يسعل إليه سعياً, ي يمرن لن يرون هنا الشبل الرااع شب ً عادياً, فأي دافع هنا الني يدفع شاباً 

سليماً, وسيماً, فار  ال ول, وتيًاً, ألن يركا بميرد  بحر الموت والردب, يقتحم مستوطاي هي 

معسرر مد م بالقتلي ولدوات القتل, يخوض مع  اودها المتح اين معركي ب ولي وإباء  لقرم إلل

 ادرين, ينيق المحتلين شيًاً من ال وان الني لكاقو  لشعبه, ثم يستسلم لش ادة, ياز  خ ل ا دمه 

روحه ال اهرة, عاادة إلل بارا ا بعد لن لدت  -لخيراً  –ال اهر ليروي ثرب فلس ين, وتخرك 

 ا, ش دت علل التلم, بل قاومته برل ثبات وب ولي وشجاعي, يستسلم للا ايي التي سيات ي إلي ا رسالت

 كل كاان حي, ولرن بعد لن لدب ما عليه من وا ا.

إ  ا لم  عال, كا   تعع إلل  ا ب ا بادقيي ابا ا, وما لن سمع  بابأ استش اد  وتايين  

ل واء, وفي صبا  اليوم التالي كا   تجلس برل للعمليي حتل لطلق  ما ا تخات من الرصاص في ا

شمو  وكبرياء في حيل عرس ابا ا, مع بي رلس ا بع ابي خعراء مزياي بشعار التوحيد"ي إله إي 

هللا محمد رسول هللا", لتستقبل الم اًين والم اًات باستش اد  جل ا, وتخاطا الجميع برلمات ا ال ادقي 

 ميلي قبل استش اد , فعلل الرغم من األلم الني  كان يعت ر قلبي المخل ي:"عش  ل ا وولدي لياماً 



 189 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

فقد غ   عليه فرحته الشديدة, لم تيارق ايبتسامي و  ه طيلي تل  األيام وكان فرحاً  داً, وكاا  ميعاً 

علل  يس الشعور فرحين أل اا مقدمون علل تقديم شيئ ثمين  وعاً ما لمرتاة هللا عز و ل ثم أل ل 

ن محمد يسر  في فرر  إلل مستوطاات "غوس ق يف" ويقول :هل معقول يا لمي ل اي الوطن, كا

سأ ين العمليي ولقتل ي وداً, ولستش د ولفوت, وكثيراً ما كا  لمعي الليل ول ا لبري, فإكا كان الا ار 

: وهللا لهرم من غرفي إلل لخرب حتل ي يرا ي لحد, وفي اليوم الثالث قبل تايين العمليي لتا ي وقال لي

ل ا فرحان ولس  فرحان ب ن  العمليي, فقل  له لماكا؟ فقال: أل ي سأكها وحدي ودون محمد حلس, 

وكان الش يد محمد حلس لعز عليه من اخوته, وكا ا يريدان لن ينهبا معاً للش ادة, حيث ر ع محمد 

, ور ع اباي محمد حلس يبري لعدم إتاحي اليرصي له, فقد كا   ظرو  العمليي ي تحتمل إي واحداً 

حزيااً ليعاً, حتل ل ه قال لي من شدة حبه ألخيه الش يد حلس: ما رلي  يا لمي لن لماحه عمليتي 

 وبعدين يرتقاا هللا بغيرها".

وتؤكد لم  عال لن ايحتياظ باألسرار يبقل در ات, أل ه تو د لسرار خ يرة, وتو د لسرار يوميي 

سر لماي بح  وي يمرن البو  به أل ه يشرل خ راً كبيراً علياا  عاديي, فسر مثل العمليي العسرريي هو

وعلل الش يد  يسه, وإكا بح  ب نا السر لعر   يداً ل ه سترون الاتاام عرسيي, ويمرن لن ت ل 

 المعلومات إلل العدو, ويمرن لن يؤدي كل  إلل فشل العمليي".

اي في ايحتياظ بالسر, حيث كان وتعيف:"كان إيواؤ ا للش يد عماد عقل امتحا اً لي وألباا

عماد يدخل ويخرك من بيتاا دون لن يش  بأمر  الجيران, ولم يعرفوا ل ه عماد عقل إي بعد استش اد , 

لنل  لم يت ر علل م محي لي شيئ, وخ وصاً ل اي احتيت  بسر هن  العمليي لمدة لربعي لش ر, 

مد الني لبلغاي, وكان كل  قبل ش ر من موعد وعادما حددت الرتااا موعد العمليي ولبلغوا ولدي مح

تايين العمليي, كا  لت ر  بشرل اعتيادي, ولم تت ر علّي لي بوادر بأن هااع لمراً خ يراً لحتي  

 به, فرا  لت ر  برل تلقاايي".

ولم تاق ع  مو  ال حييين وال حييات عن ارتياد مازل لم  عال عقا العمليي, منهولين 

لقوة إرادت ا وثبات فؤادها, مستغربين عمل ا وصايع ا الني يبدو كالعملي  ادرة لجسارت ا, مادهشين 

الو ود هن  األيام, إي ل  ا توا   م بل ف, وتستقبل لسًلت م بثقي وهدوء قاالي:" لقد شرفاا هللا بالعي  

ااي في هن  األرض المباركي, لرض الرباط والمقاومي, فريف ي  رابن وي  قاوم, هرنا ربي  لبا

 وهرنا هم".
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وتعيف :"ل ا لحا اباي محمد كثيراً, ف و قريا  داً إلل قلبي, وعادما لتنكر  لشعر بحا ي 

إلل البراء, ولرااي لعزي  يسي بأ ه كها عاد من هم لفعل ماي, فأ ا قدمته من ل ل هللا, ألن هللا غاٍل 

باي إي  تيجي  يما ي باا, فقد كا  ويستحق ماا لن  قدم له كل ما هو غاٍل و ييس, ول ا لم لكن ألقدم ا

لشجعه, ولقوي قلبه, ولحري له الق ص, ولتود  بالروحا يات والمواقف ا يما يي, حتل تشرل  لديه 

عزيمي عاليي, وكا   لمايته الوحيدة لن يستش د في سبيل هللا, وقد قل  له عادما ودعته في شرين 

أمل  في حياتيو وليس من السهل على األم أن تفرط  "صا بنيو أنت فلاة ربديو وأغلى ماالييديو: 

بفلاة ربدها بسهولة إال ل يئ عُيِو وليس هناك أغلى من الدصن والوطن لتدافع عنهما وتست هدو 

وها أنا أهب  اليوم لتنتقل من هاه الحياة إلى حياة أفتل في الجنة مع النبيين والصدصقين وال هداءو 

  الخيرو صا بني اذهب على بررة َو واحول دماء األطفار محمد وأفول ذل  ألني أحب و وأرصد ل

 الدرةو وإصمان حجوو وغيرهِو ماولة أمام عيني و انتقِ لهِ ول وب  الابي ".

وتوت  لم  عال ل  ا كا   آخر من تحدث معه ابا ا قبل استش اد , حيث ات ل ب ا من 

خول بعد لن قص السياك, وطلا ما ا الدعاء له, داخل المستوطاي التي اقتحم ا, ولخبرها ل ه  ج  بالد

لقد أغلط محمد الهاتفو بودها شورت ور ن شي ا  قد اقتلع من حسديو فتمالكت نفسيو حيث تقول:"

ساعة من است هاده عاد الجيمانو  81ودعوت َ أن صمكنني من ر صة حيمانه الطاهرو وبود 

ران الجيمان سليما و ولِ صحدث له أي شيئ سوو واستجاب َ لدعائيو ورحلت عيوني بر صتهو لقد 

ساعة على  81بوا الطلقات في الرأسو وران وحهه ص ع نورا و وظل دمه صنزف رغِ مرور 

 است هاده حتى روو اليرو".

وكات مرة هاتيت ا قااة الجزيرة اليعاايي في بر امم حوار ميتو , حيث سأل ا المنيع غسان 

ا لتايين عمليي استش اديي وعلم ا بالعمليي, وتوديع ا يبا ا قبل التايين, بن  دو عن كيييي إرسال ا ابا 

وإط ق ا الزغاريد وإقامت ا ايحتيايت عقا استش اد , مؤكداً ل ا ل ه ي يست يع لن يدفع اباه يوماً ما 

العالم لتايين عمليي, وي يعتقد لن تو ته ستحنو حنوها وتسم  يبا ا بنل , وي يعتقد لن عدداً من 

العربي و ا س مي سيقومون ب نا العمل, داعياً إياها لتيسير صايع ا, فأ ابته قاالي: "يا سيدي, إن 

هو  -سبحا ه وتعالل –لويد ا لغلل من لرواحاا, ولرن  حن  ت ور ل  م لغلل شيئ في حياتاا, إن هللا 

ا يا لخي؟ لؤكد ل  لن اباي لغلل من لغلل ما م, ف و يعاي ل ه إكا لم ترن حياتاا ا عز و ل فما قيمت 

 يسي, ولراي لقدم له الخير, ول ا لتحي به, ولعلم لن الخير كل الخير في هن  التعحيي, قدمته وهو 
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غاٍل علّي, ولرن أل ل األغلل, أل ل األسمل, إن هااع لرتاً محتلي, هااع لعداء, هااع همجيي, 

لل ا س م, ويريد لن يدمر ا س م, و حن ساكتون وهااع الرير الني يحمله العالم الغربي لي غل ع

متخاكلون, ماكا  اتتر يا لخي؟ إن اباي ليس لغلل من ا س م, إ ي لقدمه هديي وقربا اً ا عز و ل 

ولدياه القويم ليحمي هنا الدين, ولترتيع رايي "ي اله إي هللا محمد رسول هللا" علل ربو  فلس ين وكل 

م  جاهد يا لخي فسي غل الرير علل العالم, من ل نا الدين إكا ل ا بخل  باباي ربو  العالم, وإكا ل

وغيري بخل  بابا ا, فمن يدافع عن هنا الدين؟ ومن يدافع عن هنا الوطن؟ وقد ظلماا ومورس  علياا 

كل ل وا  التلم في هنا الوطن الغالي, فريف  سر  و تخاكل؟ هل  بيع لوطا اا كما باع ا اآلخرون, ي 

 وهللا ي ولن  رتل بنل ".

وكأن مقدم البر امم لم يي م بعد حقيقي السر الني دفع امرلة كأم  عال لتقديم فلنة كبدها مع 

وَ صا بإصرار :" -ليعاً  –كل ما يعتمل في ا من مشاعر األمومي, فأعاد علي ا السؤال مجدداً فأ ابته 

ن ذل  حهي  مني بحقيقة الموت والحياةو فنحن أسي أنني عندما ودعته بولِ رامل عن الومليةو لِ صك

أن نويشو فهدفنا أن نرضى َ عز وحلو هو غاصتنا األولى واألسيرة في هاه  -فقط -ليس هدفنا 

الحياةو لقد ودعت ابني وهو غاْر علي   أشد ما صكونو وال صتصور أحد من الناس أن ابني ران 

يل نهارو لكن وهلل الحمد ف نا غير نادمة وغير حازعةو رسيصا  علي  لهاه الدرحةو ف نا أبكي عليه ل

وأنا لست ممن فقدوا األمل فدفووا أبناءهِ للموتو ال ف نا تمنيت البني الحياة األفتلو ومن صقور 

بهاه الدعاوو صجهلون حقيقة اإلصمان وحقيقة الدصن اإلسيميو فحقيقة اإلصمان تدعونا إلى التتحية 

في سبيل َ هي الحياة الحقيقية التي تجلب السوادة الحقيقية لنا في الدنيا في سبيل َو فالتتحية 

واآلسرةو ووَ ليست لنا حياة سويدة بةير حهادو فالجهاد هو حياتناو وإذا لِ تكن هناك حياة حهادصة 

نته و في أنفسنا وفي أرواحنا فوَ ال نكون أحياءو عندها نكون أمواتا و ف ي حياة لنا ودصن َ ص

وحرماتنا تستباح ليل نهارو وأرضنا محتلةو والُلِ صمارس علينا بكل أنواعه  فهل هاه هي الحياة  

أنها ليست بحياةو ومن هنا فقد دفوت ابني للتتحية في سبيل َو وقد ران مندفوا  ب كل حنوني 

ن تحرقا   وشوقا  للتتحية في سبيل َو وَ لو ترو صا أسي أشبار فلسطين وشباب فلسطين صبكو

للجهاد في سبيل َ والومليات االست هادصةو ليس ص سا  من الحياة رما صقور البواو وإنما ألنهِ 

صنتُرون حياة أفتل من حياتهِو وصدفوون بحياتهِ ألحل حياة اآلسرصنو ففي موت أبنائنا حياة 

 لآلسرصنو وحياة لإلسيمو وعزة لإلسيم".
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غيير الني طرل علل حيات ا عقا استش اد  جل ا البرر  عال, وحيا ا سأل ا ساال عن الت

أبدا و لِ صتةير أي شيئو فقط ازددت عزة وررامة لت ب  لماً لش يدين :محمد و عال, ل ابته قاالي:"

وشرفا و ال صهمني أن صكون عندي شهيدان أو ويوة وحتى لو است هد حميع أبنائيو المهِ أن نومل 

وأن نجاهد في سبيل هاا الوطنو فهاه نومة من َو ونحن في سدمة الدصن  بما صرضى َ عز و حلو

 والوطنو لاا ف ني أعتبر نفسي أما  لكل ال هداء وليس فقط لمحمد ونتار".

وي تبخل لم  عال علل لخوات ا الاساء اليلس يايات, فتحاو علي م برلمات ا الرقيقي الوديعي 

يو فهو الاي سي فع لي ب هادته صوم القيامةو ومن رانت تحب  " ابني ال هيد هو سير من صبرنقاالي

 ولدها فلتحاو حاويو ولتوطه أغلى ما تستطيعو وأغلى ما صمكن أن تقدمه هو الجنة".

وحين تعم  ملري السويد لن األم ات اليلس يايات يرسلن لبااءهن إلل الموت, ا برت لم 

إن هؤالء ال اي إلل  بل الوسيلي وال د  والرسالي:"  عال لتيايد مزاعم ا وتقول بلسان الواثقي الم مً

صفهمون اإلسيمو وال صورفون أننا نتطلع إلى حياة أفتل من الدنياو ورما قيل أطلب الموت توهب ل  

الحياةو إن هؤالء ال صفهمون أن اإلسيم ليس صية وعبادة وشوائر دصنية فقطو وإنما هو صية 

ضد الكفرة والموتدصن والمحتلينو وما أصابنا اليوم من ذر وهوان  وعبادة وأداء شوائر وحهاد وقتار

هو بسبب تررنا للجهادو وقد ربيت أبنائي حميوا  على حب المقاومة والجهاد في سبيل َ وعدم 

الخوف من ال هادةو بل وطلبهاو وأتمنى لكل امرأة فلسطينية مسلمة أن تورف دورها وواحبها نحو 

نحو وطنها وشوبهاو فالمرأة الفلسطينية مطلوب منها أن تحمل األمانة َ سبحانه وتوالىو و

وتؤدصهاو وأمانتها هي تربية األحيار للدفا  عن الوطن والمقدساتو فهي أساس الصبرو وهي التي 

تزر  روح الجهاد والتتحية والميابرة في نفوس أبنائهاو وإن لِ تفول المرأة ذل  فلن صتحقط لنا 

 النصر".

أقور ل وبي اصة قرانية ر لم  عال عن إبراق رسالي إلل الشعا اليلس ياي قاالي:"ولم تتأخ

الاصن امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا َ لولكِ تفلحون(و فنحن ال نحتات إال  اواحدة )صا أصه

إلى مزصد من الصبر واليبات والتتحيةو ورغِ عُِ التتحيات في بد من االستمرار في التتحيةو 

ننا إن لِ نت  من أحل التحرر من االحتير فلن ص ت أحد من الخارت ليتحي عنا وصحرر لنا أل

 وطننا".

 " أناشد رل المسلمين أن كما لم تتأخر لم  عال عن إبراق رسالي لجميع المسلمين قاالي
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ون صستيقُواو رفاهِ نوما و فلينهتوا من سباتهِ الوميط لينصروا دصنهِو فوَ لو تمس  المسلم

بدصنهِ فلن تهزمهِ قوة في الوالِو فالحط دائما  أقوو من الباطلو مهما عي الباطل أو انتفوو أو 

 بلةت قوته واستكبارهو أو رير أتباعه ومؤصدوه".

تل  هي لم  عال, وتل  هي ق ت ا, وكلمات ا, ولفرارها. هي لم في حقيقت ا, لرا ا لمي في 

وت ا وعراقت ا, لمي برل شموخ ا ورسوخ ا وثبات ا, لمي هي لم, ولم تجسد لمي, لمي برل عتمت ا وق

رحم للب ولي واليداء والج اد, ولم هي محعن للر ولي والبنل وايستش اد, هي لم لرا ا لمي في  سد 

مدرسي شاملي, كاملي, متراملي, مدرسي في القيم واألخ ق, مدرسي في غرس  -في حقيقت ا –لم. هي 

, مدرسي في الثبات علل المبدل, واي ت ار للحق, وبنل الغالي والاييس صاو  التعحيي وايستش اد

 في سبيله, مدرسي في حا هللا, والعمل لدياه, واستيراغ الوسع أل ل رفع رايته, مدرسي في كل شيئ.

فماكا تاتتر فتيات و ساء ولم ات فلس ين والعرم والمسلمين, إكا كا   لم  عال واحدة من  

ن رموت عزة وشمو  لمتاا بعد لن سق   كل الرموت وتداع  ساار األ تمي, ماكا لم اتاا, وواحدة م

ياتترون بعد لن سمعوا ورلوا وعايشوا حياة المجاهدة الربيرة لم  عال فرحات؟ وهل بقي بعد كل  

 مران لل م  لو التراسل, لو متسع للعجز لو اي تتار؟

د, فإن لم  عال بقي  عقا استش اد  بل تادت وكما كا   لبيي شامخي قبل استش اد فلنة كبدها محم

 يس ا إشراقاً, وروح ا عتمي, وكيا  ا حماسي وعايوا اً, فآثرت لن تخن بيدي ا رسالي  ليلي, خاطب  

في ا لطرافاً عديدة, وبث  من خ ل ا لفراراً عديدة, وهدف  من وراا ا إلل تحقيق لهدا  عديدة, وهي 

 كما يلي:

 تن  رسالة أم نتار فرحا

 الرحيِ َ الرحمن بسِ

 ﴾ يرتقون ﴿وي تحسبن النين قتلوا في سبيل هللا لمواتا بل لحياء عاد رب م

والصااية والساايم علااى إمااام  الكااافرصنالوااالمين ناصاار المااؤمنين وهااازم  رب هلل الحمااد

 اله وأصحابه أحموين ومن تبوه ب حسان إلى وعلى -صلى َ عليه وسلِ -محمد نبينا المجاهدصن

  .الدصن صوم

الوطااء  شاوب ألبنااء شاوبي الوُايِ شاوب البطولاة والفاداء وإربااريأوحه تحياتي  بداصة
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الطااهر  وترابه وإحيلي لوطني الحبيب الاي ترعر  وشب على أرضه تحياتيأقدم  والتتحيات.

 بسمائه وأطومه من طوامه وسقاه من مائه. أظلهمحمد البطل الاي 

  ال وب الفلسطيني   إلى

شاوبي الصاابر علاى أقاب  ألاوان  صاا شوبي المحاصار صاشوبي الابي  صا شوبي السجين  صا

لوبااده  وعادهتي ساوا مان نصار َ الااي  أال وأطفااال   ونسااء وشايوسا   أناشادرِ بااهلل رحااال   الُلِ.

هااه مفروشاة  النصارَ ال محالاة ولكان طرصاط  با ذن المؤمنين فالنصار والتمكاين للمسالمين ات

سابيلنا الوحياد إلاى نيال حقوقناا  وَال تملوا الصابر فهاو  الجهادو الجسامو ال تس موا بالتتحيات

ماؤمنين ووَ ألناتِ األعلاون ب سايمكِ  رناتِعلاون إن األناتِ أتحزناوا و وال المةتصبة فاي تهناوا

 أشااد علااى أصااادصكِ صااا أبناااء شااوبي البطاال أن فاا نيرب الوااالمين ناصاار المااؤمنين..  باااهلل وإصمااانكِ

 ووماان فتتااحياتنا هاااه وَ لهااي ومان النصاار والتمكااين التتاحياتوالوطاااءو وتتحملااوا  تواصالوا

إماا النصار  الحسنيين ما نرصد وما صرصدونو فهي بالنسبة لنا إحدو بينالجنة من بود ذل و ف تان 

لجهاااد ال ااووب  المقاومااة شااباب فلسااطين المةاااوصر أسااطورة سااطروإمااا ال ااهادة . فااوَ لقااد 

الصابر مان أحال أن ترتفاع راصاة  وهااا الُلِ والودوانو فليتولِ الوالِ منا هاا الكفاح ضدحها ورفا

علاى  مانوإناي  ينإلى أهلها الحقيقي الحقوص فوص ربو  وطننا السليب رما رانتو وترحع اإلسيم

وإساوانهن  وأزواحهانصقفان مان وراء أبناائهن  أن هاا المنبار األباي أناشاد أساواتي الفلساطينيات

فقااط  القااران لايس حفُااا   موائاادوتربياة األبناااء علاى  واليبااات باائهن ص اااررنهِ الجهااد بالصاابروا

ساايدفوهِ حتمااا إلااى مقارعااة  الااايفااي قلااوبهِو هاااا اإلصمااان  اإلصمااان ولكاان تطبيقااا وعمااي وزر 

لاه وماا علياه وسايورف رال موااني  ماا صوارفبارة الخير في الطفل فسوف  غرسنا أعداء َ ف ذا

دصننا الاي هو عصمة أمرنا رله وبود ذل  ال  سوووليس لنا سير في هاه الدنيا  بها صتولطالخير و

  .الدصنشيئ وسيحمل سيحه وصحمي هاا  عليه صصوب

  األست المسلمة.. أصتها

واغرساي باارة التقاوو فاي قلباه غرساا  وطاعتاهوأن تربي ابن  على حب َ  علي  باهلل

في سبيل َووو فالوطن المةتصب بحاحة ماسة  واالست هاداد أستي على حب الجه صا حيداو ربيه

 وقاد تخلاى عناه الجمياعو فهال ننتُار حتاى ص تيناا المُلومعنهو عن هاا ال وب المسلِ  صاود لمن
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 نسااترد . قااادرون علااى أنقااادرون.ال إلااه إال هااو لاانحن  الااايماان سااارت فلسااطين ... وَ  الماادد

دباباااتهِ  ترهبنااا ن بااين أنياااب هاااا الواادو الةاشااِو ووَ لاانماا انتزاعاااحقوقنااا راملااةو وننتزعهااا 

بسايح اإلصماان  وتقوصناا فهي أوهن من بيت الونكبوت إذا تمسكنا بدصنناو وصوارصخهِوطائراتهِ 

 أناشدرِولكن بالاي صحمله..  بااته أسلحة التكنولوحيا المتطورةو إن السيح ليس رلالاي صفوص 

 لااايوافعلااى َ بفلاااات أربااادرنو  تاابخلن لصااابرات الصااامدات أالصااا أسااواتي صااا نساااء فلسااطين ا

لل ااهداء  َأبنااائكن بالجنااة التااي وعاادها  علااى نفسااي بيااده لهااو أرحااِ منااا علاايهِ . فااي تاابخلن

  .الحسنيينب حدو  نفوزوأزواحنا وابا نا أن  وإسواننا نا والمجاهدصنو فهاه فرحتنا نحن وأبنا

  الحقير شارون   إلى

 لاهو صاا شاارون الجباان المتحصان هاو وحناوده وأقوررلمتي إلى الحقير شارون  وأوحه

 لماذا هزم  ابني محمد  وحندر حناودك الااصن قهاروا الحصونووقطوان مستوطنيه بكل  وشوبه

 بفاارغ صاا شاارون أن وراء محماد االف ميلاه صنتُارون وعلما . األبطاار.ضربات مجاهدصنا  تحت

استارص  لقاد حنودكو ليطحنوهِ ب سانانهِ وصمزقاوهِ ب ظاافرهِو علىالصبرو صرصدون أن صنقتوا 

حي اا  وقاار  عقار دارك وماا هاي باداركو إلاىالمحصانةو ونفاا  الجادرمحمد بسيحه البسيط رال 

صتحرقاون  الزهاورو هؤالء الفتية الاصن لاِ تتجااوز أعماارهِ أعماار هزصمةوب رملهو وهزمهِ شر 

لوادم إتاحاة الفرصاة لاه  البكااء أن الواحاد مانهِ ليبكاي أشادَو وَ أعلِ  سبيلشوقا للجهاد في 

 أنلهاؤالء ارحلاوا عان أرضانا قبال  نقاور صنتُار الصاهاصنة المحتلاون ذافماذا تنتُر وما بالجهادو

فلان صطياب  منهااأماارنكِ التاي ح اتِ  إلاى عاودوا ص تي حند َ صحرقون األرض من تحت أقدامكِو

في الجناة  فقتيناحميواو وشتان بين قتل وقتل  قتلنا لو حتى لكِ عيش بود اليوم على هاه األرض

  إن شاء َ وقتيرِ في النار.

  عمار وأحهزة السلطة   ألبي

رافااة أحهاازة الساالطةو وأقااور ال  فااي واألسااوة عماااررلمتااي األسياارة لااوا أبااو  وأوحااه

 المقاوماةسياار سياار شاوبكِو  استااروا ريم امرأة بسيطة من شاوب مقهاورو وأقاور لكاِ تحتقروا

إال لةة  صورفحقوقناو فودونا متةطرس ال  نيل فوَ لهو الخيار الحطو وأشرف سبيل توصلنا إلى

  .فقطالقوة 
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 البطل أتقدم إليكِ بال كر الوُايِ لهااه الحفااوة البالةاة باابنكِ البطال شوبي أبناء أسواتي إسواني

  فرحات فهو ابنكِ حميوا وليس ابني فقط. فتحي محمد

 والسيم بكِ راصة اإلسيم سفاقة عالية فوص ربو  فلسطين. ورفع أمتنا َ لما فيه سير كِوفق

 وبرراته َ ورحمةعليكِ 

 / أم نتار فرحات أستكِ    

  فتحي فرحات محمداالست هادي  والدة

 م82/5/0220 األحد

 

 

 

 

 

 

 أم أحمد الوابد

 "والدة االست هادي محمود حسن الوابد"
بقوت م, وص بت م, وشجاعت م, ورباطي  أشك م, وثبكات م فكي مكواطن الشكدااد, عر  الر ال  

وتماسككر م فككي و ككه  وااككا األيككام وفوا ككع الككدهر, كمككا عككر  الاسككاء بعككعي ن, ورقككت ن, وخككوف ن, 

 واهتزاتهن لحتات األلم والشدة, بل وا  يارهن لوقات اليوا ع والم ااا واألتمات.

حياة, وحاك  م مح كا الي كرة البشكريي التكي ف كر هللا الاكاس تل  قاعدة عامي لرست ا تجربي ال

علي كا, والتككي شككيدت فككي  يككوس الاسككاء عاطيككي قويككي  ياشككي ت تم ككا علككل الككدوام, و زوعككاً إلككل الرقككي 

والحاككان, يعتبككارات تتعلككق ب بيعككي دور ووظككااف واحتيا ككات األ ثككل, ممككا يجعل ككا لقككوب ميككويً إلككل 

الشًون العقليي في لحيان كثيرة فكي سكياق الحركم علكل األشكياء, والتعامكل مكع الشًون العاطييي ما ا إلل 

يتمكي ثابتكي لكيس ل سكتثااء إلي كا سكبيل, بكل  -دومكاً  –واقع وحقكااق الحيكاة, إي لن تلك  القاعكدة لكم تركن 

شكك دت هككن  القاعككدة الرثيككر مككن ايختراقككات علككل مككدار التككاريي ا  سككا ي, ومككع كلكك  لككم تت ككور هككن  

راقككات إلكككل مكككا يشكككبه الحالكككي لو التكككاهرة التككي ترسكككر احتركككار وتيكككرد القاعكككدة, وبقيككك  ايخت
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مككا بككين  يككل وآخككر, وقككد تتيككاوت لحتككي  -لرقامككاً وإح ككاءً  –اسككتثااءات مجككردة قككد ترتيككع لو تككاخيق 

تاريخيككي ولخت ككا, وفقككاً لمككدب الت ككور وايرتقككاء اليرككري والعلمككي وا  سككا ي الككني تعيشككه المجتمعككات 

 ي.  البشري

ومما يبدو فكإن هكن  القاعكدة قكد فقكدت بريق كا, وخبكا وهج كا, ل كال  مو كات مكن ايختراقكات 

إلكل ظكاهرة حقيقيكي, تجعكل مكن تيكرد القاعكدة وعموميكي هيمات كا  -يحقكاً –وايستثااءات التي قد تت كور 

 لمراً ماسياً.

عن ل يس ن ريكا   فقد ش دت ا تياتي األق ل المباركي  ماكك رااعي من الاسوة ال تي  يعن

الخو  والععف والرقي, وامتشكقن تمكام القكوة وال ك بي والشكجاعي وا بكاء فكي مشكاهد يعجكز عا كا, 

وي يملكك  القيككام ب ككا والمبككادرة بشككأ  ا, الرثيككر الرثيككر مككن الر ككال, لولككي القككوة التككاهرة, وكوي البككأس 

 الشديد.

ا م وال ريكق, لو لن قلكي الخاسكاوات ال تكي وي يعاي ت در هؤيء الاسوة لن البقيي ليس  علل كات الك

تبرتهن الراميرات, ويت كرن علكل شاشكي اليعكاايات, تعاكي محدوديكي ل كن  اليًكي, لو ق كراً ل كا علكل 

 عدد قليل من الاسوة دون األخريات.

فككالواقع لن ا تياتككي األق ككل لحككدث   قلككي  وعيككي هاالككي فككي اليرككر والايسككيي اليلسكك يايي, لعلكك  مككن قككيم 

د والمقاومكككي والثكككورة, ول جككك  رو  التحكككدي والبسكككالي وا قكككدام, ورفعككك  مكككن شكككأن الشكككرفاء الج كككا

والمخل ككين الككنين ععككوا علككل الثوابكك , وتشككبثوا بككالحقوق, واسترخ ككوا دمككاءهم ولمككوال م   ككرة 

للحق, وكوداً عن حياض الوطن والقعيي, فيما خيع  من شأن الم بعين, والمساومين, والمتاكاتلين, 

 صيت م, وكشي  سوءات م, وفعح  حقيقي مواقي م وت افت م لمام شعب م.ولكل   ا

وفككي هككنا ا طككار الميعككم بعتمككي الككرو  الج اديككي, الملت ككا بايككران المقاومككي والريككا , كا كك  

المرلة اليلس يايي تشكق طريق كا لتتبكول مرا ت كا الرااكدة كمركون لساسكي مكن مرو كات اي تياتكي, وداعكم 

ش ت ا, ومراف  دااا يستمرارها وتواصل ا, لتمارس كافي لشرال العمكل المقكاوم, رايسي ليعاليات ا ول 

بدءاً با سكااد المعاكوي واللو سكتي, مكروراً بالمسكاعدة اليعليكي وتكوفير سكبل ولدوات الكدعم للمقكاومين, 

 اديي.وصويً إلل الممارسي الميدا يي العمليي التي بلغ  كراها بحمل الس   وتايين العمليات ايستش 

وكا   رعايي األبااء, وتربيت م التربيي الج اديي الحقي, وإرسال م إلل سو  الوغل, وميادين القتكال مكع 

 العدو ال  يو ي, لحد األدوار البارتة التي لعبت ا المرلة اليلس يايي إبان اي تياتي الراهاي.
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ل عتمكي و كرلة وشكمو  فرم من لم احتعا  ابا ا, ورع    اد , وبارك  سعيه, ووقي  تودعه, برك

 وإباء, علل لعتام تايين عمليي, دون لن يبدر عا ا لي تردد, لو يخالج ا ترا ع لو  روص.

وكم مكن لم  كنرت لبااءهكا فكي سكبيل هللا تعكالل, و علك  مكا م وقيكاً لمسكيرة الج كاد والمقاومكي 

عقا إثخان فكي العكدو  وايستش اد, يبنلون   دهم, ويباشرون   ادهم, حتل إكا كا   الش ادة حليي م,

لو اغتيال غادر من قواته, تلقي  الخبر برو  راتيي, واثقكي, م مًاكي, تشكّع رتكل وقااعكي وحمكداً ا 

 علل فعله و عمااه.

وكم من لم ي تزال علل موعد مع ارتقاء لبااا ا المجاهدين لو تو  ا إلل الع , وحيكاتة ككرم 

اي تقككال إلككل  ككوار  ال ككاهر, وصككيوته  -بعككد –لككم تشككأ ل ككم الشكك ادة وفعككل ا العتككيم, إي لن إرادة هللا 

المختارة من الش داء البررة, ف  تزال تاتتر, وتاتتر, حتل ييوت تو  ا لو لبااؤهكا لو لي مكا م باكور 

 وعبق الش ادة لو يعيي ا الترقا واي تتارت

ون مكن مراسكلي كل هؤيء وهؤيء كثير, ي تعر  الراميرا إلي ن طريقاً, وي يدرع ال كحافي

وساال ا ع م إلي م سبي ً, إما أل  م ير ون تجارة رابحي لن تبور مكع هللا تعكالل, وهكم فكي سكبيل كلك  

ي يتوخون الت ور وكشف المستور خشيي من الرياء وخدس ا يمان والعقيكدة, وإمكا ألن حكال البسكاطي 

الي شات والركاميرات, ومكا يت لبكه  التي  شأوا علي ا, وترعرعوا في ظ ل ا, تحول بيا م وبين لتواء

 كل  من حوارات ولقاءات قد تشرل  وعاً  من التعقيد ي تحبن  كثير من األسر اليلس يايي.

ومككن هاككا فككإن األم ككات ال اككي عككر  العككالم سككيرت ن, وتااقلكك  اليعككاايات ووسككاال ا عكك م 

ات لكبكادهن, مكا هكن إي غكيق حرايت ن ودورهن في إككاء رو  الج اد, ورفد مسكيرة ايستشك اد بيلكن

فكي الخيكاء, ومارسكن هكنا الكدور الب كولي المشكر  بركل  -ب كم  –من فكيق األم كات ال تكي عملكن 

 ككدارة واقتككدار, ولديككن رسككالت ن السككاميي دون لن يشككعر ب ككن لحككد, لو يعككر  بحقيقككي لمككرهن وطبيعككي 

 فعل ن لحد.

تشك ادي محمكود العابكد إحكدب األم كات وقد كا   المجاهدة  عيمي العابكد "لم لحمكد" والكدة ايس

الما دات ال تي آثرن إبرات دورهكن والمراشكيي ب كايع ن, رفعكاً للكرو  المعاويكي للشكعا اليلسك ياي, 

 وتحييزاً لرثير من األم ات علل سلوع كات الدرم, وممارسي كات الدور وال ايع, تأسيساً واقتداًء.

لتربيي, وسيرة ع كرة حافلكي بالتعكحيي والع كاء, لم لحمد العابد, تاريي  اصع معبد بالريا  وا

سكك رت ف ككول ا بالجككد واي ت ككاد والعككرق والاحكك  فككي ال ككخر, فرا كك  لمككاً مثاليككي تلقيكك  لبااءهككا ُمككن 
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فتحككوا لعيككا م علككل  ككور الحيككاة فتع ككدت م بالرعايككي, وغرسكك  فككي م بككنور ا يمككان واألخككوة والتعككحيي 

سكخي وا رادة ال كلبي والعزيمكي اليتيكي, حتكل لياكع غرسك ا, والع اء, وترع  في  يوس م العقيكدة الرا

واستوب علكل سكوقه, وحا ك  لحتكي الق كا , و اكي الثمكار, ولتكحل لبااؤهكا شكباباً يكافعين, مكؤهلين 

لرفع الرايي, وحمكل األما كي, ولداء الرسكالي, قكادرين عكل البكنل مكن   كدهم وعكرق م مكا تقكر بكه عيكون 

 شعب م ووطا م.

ؤيء األباككاء,  تككاك الغككرس ال يككا ال ككال  لككألم ال يبككي ال ككالحي, وثمككرة كككان محمككود لحككد هكك

التربيي ا يما يي وايستقامي األخ قيي التي ما فتً  لم لحمد تزرع ا في  يسه, حتل تشبع  ب ا خ يكا , 

وامتأل ب ا كيا ه, فبكات ياتتكر بشكغف لحتكي السكعادة الموعكودة التكي سكتحقق لهدافكه وتلبكي طموحاتكه, 

ع في قلبه سرياي الحق واليقين, وطمأ ياي ا فعكاء إلكل هللا, هكادئ الكايس, مرتكا  البكال, وقكد لدب وتشي

 وا باته, واسترمل فرااعه, ول  ل التزاماته, دون لي تخاكل لو تقاعس لو تق ير.

وفي غمار شوقه للش ادة, وحاياه للقاء هللا, مقب ً غير مدبر, مثخااً في العكدو  راحكاً وتقتكي ً, 

كا   والدته لم لحمد ترقا مسيرته, وترصد تياصيل حياته, لتعمن له الثبكات علكل المبكدل, والشكجاعي 

عاد اللقاء, ودوام التحلي بالقيم واألخ قيات, وايستقامي علل   م األخيار وطريكق ال كالحين, وكأ  كا 

ب ا شككاابي, لو يعرككر ي تريككد لحياتككه الااصككعي ومككا اكتايتككه مككن  ككّد وا ت ككاد, وتربيككي وع ككاء, لن يشككو

صيوها  ق ي سوء طاراي, لو تجاوت محتمل, لو هيوة عارتكي, ف كديت ا إلكل هللا يابغكي لن تركون علكل 

 لفعل و ه, ولحسن حال.

وقد استمرت لم لحمد علل هن  الشاكلي, وكم كا   فرحت ا عتيمي وسعادت ا بالغي حكين ل بأهكا 

مامه إلكل صكيو  إحكدب الوحكدات ال جوميكي المختكارة ابا ا محمود بخبر التحاقه برتااا القسام, وا عك

في ا, داعياً إياها إلل الشّد من لتر , ودوام دعمكه و  كرته, وترثيكف الكدعاء لكه, والتعكر  إلكل هللا لن 

 يسدد رميته, وي يا هدفه, ويخلص و  ته.

وفي كل يوم   كادي مكن ليكام   كاد  جل كا محمكود كا ك  لم لحمكد تكدرع لن سكاعات البقكاء قكد 

بككدلت فككي الايككاك, ولن لحتككي اليككراق آتيككي ي ريككا في ككا, ولن مككآل   ككاد وتعككحيي ابا ككا سككيرون ارتقككاًء 

 وش ادة, ولن عمله وكياحه سيثمر عّزاً ورفعي وكرامي علل هام ا, وهام لسرت ا, وهام شعب ا.

لم تجز  لم لحمكد ل كن  المسكتجدات التكي طكرلت علكل حيات كا, وصكبغت ا بكألوان غيكر تقليديكي, 

عمادها التعحيي وال بر والثبات, ولم ي ن قلب كا المشكحون بحكا محمكود مكن   كي, والمحمكل بكبغق 
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ايحككت ل مككن   ككي لخككرب, حيككث وطككدت  يسكك ا علككل احتمككال الشككدااد والملمككات, و علكك  مككن كيا  ككا 

 مستودعاً لل بر الجميل والعزم األكيد.

ابتغاء إي م القكوم, والتيكر ب كم  ومع كل غدوة   اديي لو روحي يروح ا محمود في سبيل هللا,

في مقتل, كا   لم لحمد تشكعر لن قلب كا يركاد ياخلكع مكن بكين  وا ب كا, ول كه يرحكل مكع محمكود فكي ككل 

غككدوة وروا , إي لن إيما  ككا اليتككي, وعزم ككا الوثككام, وإصككرارها الراسككي سككرعان مككا ي غككل علككل 

 ولتل الم ام الماتتر. مشاعرها ويستبي  كيا  ا ويخيف عا ا وهم فؤادها المستعر,

كا   لم لحمد تقعي الساعات ال وال, مكا بكين تيركر وشكوق يبا كا, وتعكر  ملحكا  إلكل هللا 

 تعالل لن يحقق لما يه, ويا ر  وإخوا ه المجاهدين, ويتقبله في عداد الش داء المؤماين ال الحين.

ا بكاليوت المبكين الكني كا   تاتتر بين لحتي ولخرب لن يأتي ا الااعي بخبكر الشك ادة, ويبشكره

ظير به  جل ا الميمون, إي لن اي تتكار قكد طكال, والموعكد مكع الشك ادة ي تال غيكر قريكا, حتكل ككان 

كلكك  اليككوم الككني لسككبل  فيككه  ياي ككا, ولغمعكك  عياي ككا, صككباحاً, لتككرب رؤيككي  ميلككي لثلجكك  صككدرها, 

كثيكراً, ولن الشك ادة باتك  قكام  ولتاح  عاء اي تتار عن كاهل ا, لدرك  مع ا لن الموعد قد اقتكرم

قوسككين لو لد ككل, ولن سككاعي رحيككل ابا ككا وا تقالككه إلككل الرفيككق األعلككل قككد لتفكك , فبككدلت تعككد الثككوا ي 

والدقااق والساعات, وتخال ا دهراً كام ً, وتمااً غريباً يمر ببنء وتثاقل, حتكل إكا حكّل المسكاء وغابك  

لكل األ كواء, لتاهكا البشكير بكالخبر اليقكين, وت  إلي كا الابكأ الشمس عن السماء, وتسلل  العتمي الداكاكي إ

الني ا تترته طوي ً بيارغ ال بر, لت ب  لم الش يد, وتاكدرك فكي عكداد الخاسكاوات العتيمكات ال اكي 

 بنلن من آيات التعحيي والجلد والم ابرة ما لم ياقل عن كثير من  ساء األولين.

يكرين, ف كن  هكي اللحتكي التكي طالمكا تماك  وقوع كا, استقبل  لم لحمكد الخبكر ببشكر وحبكور كب

ولطلق  العاان لناكرت ا فكي ايسترسكال, مستعرتكيً مراحكل ومياصكل وتياصكيل ودقكااق حيكاة  جل كا, 

 واللحتات األخيرة التي سبق  استش اد .

تنكرت طيولته وصبا  وشبابه, تكنكرت كلماتكه ل كا حيامكا ككان يشكاهد عمليكي استشك اديي علكل 

قاا ً:"هل ستيرحي لي يا لمي إكا  ينت عمليي استش اديي كما ل   سعيدة اآلن بابأ هن  العمليكي", التليات 

وتككنكرت حيامككا  اءهككا قبككل استشكك اد  بيتككرة, ولخبرهككا ل ككه ياككوي تاييككن عمليككي   اديككي كات صككبغي 

د استشكك اديي, وكيككف شككجعته علككل كلكك , وحثتككه علككل إعكك ء ال مككي وتوطيككد العككزم, ودعكك  لككه بالسككدا

 والتوفيق, وكيف كا   م م  و  ه التي تبدو علي ا سيماء الش ادة.
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تككنكرت مجيًككه إلي ككا يككوم استشكك اد الشكك يد محمككد فرحككات, ودعوتككه ل ككا بالككنهام لت اًككي والككدة 

الشكك يد محمككد, وكيككف ردت عليككه با يجككام, إي لن ا شككغال ا بككبعق لمككور البيكك  قككد حككال بيا ككا وبككين 

جدداً في اليوم الرابع لعرس الش ادة, وسأل ا:"للم تنهبي يكا والكدتي إلكل بيك  النهام, وكيف عاد إلي ا م

الش يد فرحات؟ وكيف ردت عليه قاالي:"اليوم هو رابع يكوم ل ستشك اد وسكأكها إن شكاء هللا", وكيكف 

 عقا علل قول ا :"هنا فر  بالش ادة وليس عزاًء يا لمي, فاكهبي لت اًي والدة الش يد فرحات".

م وداعه قاالي:" اء ي ولدي, وقال لكي سكأخرك لتاييكن عمليكي ولكن لعكود, فقلك  لكه: تنكرت يو

توكل علل هللا يا باي, ف لا ماي لن لدعو هللا له, كما طلا ماي لن لرافقه لثااء ت وير شكرين الييكديو 

الني تبثه مح ات التليزة, والتقن معكي صكوراً تنكاريكي, وقكرل لكي  كص وصكيته فكأعجبتاي, وقلك  لكه: 

   ا  يدة ومعبرة".إ

تنكرت كيف بدا محمكود هاداكاً علكل شكرين الييكديو لثاكاء الت كوير, وقكد ارتكدب تيكاً عسكررياً 

مموهاً, ورفع بادقيته, وت  بيا اً وصف فيه م مته, وكيف  لس إلل  وارها, مؤكداً ل كه سكيقوم بعمليكي 

ويقيككون إلككل  ككوار  أل ككه يككدافع عككن بالغككي األهميككي, ولن هللا معككه ويوفقككه ولن والككد  ووالدتككه يؤاترا ككه 

حقوق ب د  وما لكدت عليه والدته من ل  ا لن تيقد  ألن م ير  الجاي, قبل لن ي ا واقيكاً ويقبل كا علكل 

 ب ت ا, ويعع ع ابي رلسه الخعراء علكل  بيا كا ويسكلم ا بادقيكي, ثكم تجمكع بيا مكا اللق كي األخيكرة 

كل واحد ما مكا ببادقيكي, وايبتسكامي تعلكو م مح كا, وتكزين  التي وقيا في ا متشابري األيدي, فيما لمس 

 ثغرها, وترتسم علل قسمات و   ا.

تككنكرت صككايع ا عقككا استشكك اد , وقتلككه ث ثككي  اككود صكك اياي و رحككه اثاككين آخككرين إبككان 

م, وكيكف لن 15/6/2112ايشتباع المسل  قرم مستوطاي "دوغي " شمال ق كا  غكزة مسكاء السكب  

ارق و   ا, والع ابي الخعراء التي ماح ا إياها محمود لم تيكارق  ب ت كا, فكي الوقك  ايبتسامي لم تي

الني وقي  فيه تستقبل الم اًين في عرس ابا ا الش يد بحي الشيي رتوان, وتشكحا م بعبارات كا القويكي 

 ت كدر الجريًي:"رلي  اباي قبل تايين  العمليي, و لس  معه ساعات, وقل  له ي ترتعكد لمكام العكدو, وي

الرصككاص", مو  ككي فككي الوقكك  كاتككه, رسككالي إلككل ال كك اياي المجككرمين قاالي:"هككن  لرض فلسكك يايي, 

ولباكككاء الشكككعا اليلسككك ياي ليسكككوا لغلكككل مكككن لرتككك م, ورسكككالي لخكككرب إلكككل األم كككات ال ككك يو يات 

قاالي:"رسالتي لألم ات ال  يو يات:ي ترسلن لبااءكن للمكوت فكي معرككي خاسكرة سكو  يات كر في كا 

 لحق علل الباطل".ا
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لم ترتب  لم لحمد لو يخالج ا ايت رام وهي تستقبل  مو  الم اًات التي تقكاطرت لت اًت كا 

باستش اد ولدها, ولم يتسلل إلي كا لي يكأس لو وهكن وهكي تكروي للجمكو  الغييكرة حرايكي ا قكدام وق كي 

اباي الاوم قبكل لسكبو  تقريبكاً  الش ادة, وتثب  في ا رو  الثبات وا قدام والتعحيي قاالي:"لم تعر  عين

من تايين العمليي في ا تتار هكن  اللحتكي, ولكم تركن هكي محاولتكه األولكل لتاييكن عمليكي, إك خكرك مكرتين 

لتايين عمليي استش اديي قبل كل , لراه غام يومين عن المازل دون لن  سمع عاكه خبكراً, وكاك  لراقكا 

تش اد , لرااي فو ًك  بكه يعكود إلكل الماكزل, وي ل ركر األخبار علل اليعاايات في ا تتار سما   بأ اس

ل اي فرح  كثيراً بعودته وقبلته وحعاته, وحمكدت هللا ل كه عكاد لكي, ولراكي سكرعان مكا عاتبك   يسكي 

 وحاسبت ا, وقد تررر هنا األمر معي كثيراً".

ولركن وهاا تنر  األم دمعي حبيسي في مقلتي ا وهي تقول:"ليس هااع من ي ون علي ا ولكدها, 

تل  هي إرادة هللا الكني  عكل الج كاد فكي سكبيله طريقاكا, ولكيس اباكي بغكال علكل هللا", معكييي "قبكل لن 

يخرك محمود من عادي آخر مرة كان  ااماً, وكا  ل لس بجوار  لسترق الاتكر إلكل و  كه, وشكعرت 

هكي إي  للحتي بأن هااع  كوراً يخكرك مكن و  كه, فكدعوت ربكي بقلكا خكالص لن يرتقكه الشك ادة, ومكا

لحتات حتل استيق  علل صوت ال اتف المحمول ليخرك من لمامي كأ كه طيكف يمكر بعكد لن قبكل يكدي 

 ورلسي, بياما قلبي يدعو له بالش ادة,".

ولم تتوان لم لحمد في ترم المثكل والقكدوة لجميكع الحاتكرات حكين لككدت ل  كا وافقك  علكل 

باً احتل  لرته, وا ت رك  لعراتكه يبكد الت ور علل شرين م ور إلل  وار ولدها كي تقول لن شع

له من ثورة علل المحتل حتل يخر ه برل الوساال الممراي, وما كا حكث لباكاء الشكعا اليلسك ياي علكل 

 الج اد وايستش اد.

وتابعكك  برككل ثقككي وكبريككاء وشككمو :"وهللا ولككدت محمككوداً ول ككا لتككح  )حيككث لككم تتككألم لثاككاء 

ا لتح  ليعاً, وفي آخر مكرة ودعتكه في كا قلك  لكه :ي تكودعاي وتعه , وودعته إلل الدار اآلخرة ول 

 بعد اآلن يا محمود, اكها إلل عمليت  مباشرة عادما تسا  اليرصي ل ".

تككنكرت لم لحمككد كككل كلكك , واستعرتكك  سككاار مشككاهد العككّز واليخككر وا بككاء كشككرين م ككور 

و كرا  ومآسكي وطا كا,  متحرع يمر بين تعريجات ودروم كاكرت ا المحملكي ب مكوم وشكجون شكعب ا,

وحمدت هللا تعالل كثيراً لن وفق ا لتقديم ابا ا في سبيل هللا, وقيق ل ا من قوة ا رادة وص بي العزيمكي 

والشككريمي وعتمككي الككرو  واليككؤاد مككا ل زل ككا ماككاتل الج ككاد والربككاط, وحشككرها فككي تمككرة الخاسككاوات 
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, ووقكوداً لقافلكي الج كاد والمقاومكي, وركب كا ال الحات, و عل من حيات كا وقيكاً لمسكيرة الحكق وا يمكان

التافر الميمون الني يشق طريقه  حتاً في ال خر, وحيراً في األخاديد, ابتغكاء إعك ء كلمكي هللا, ورفكع 

 شأن الشعا واألمي, وحي  المقدرات والمرتسبات, وصيا ي الحقوق والثواب  والمقدسات.

  مككن خاسككاء ما ككدة لصككيلي, مككا لعتككم الككرو  التككي مككا لعتمكك  مككن لم مجاهككدة يككا لم لحمككد, مككا لعتمكك

تحملي ا بين لتلع , وا يمان الني يشتعل في لعماق , والتعحيي التي فكي كيا ك , فكي تمكن بكات فيكه 

الخاو  سمتاً, وايستس م مق داً, والتخاكل طبعاً, والوداعي ميخرة, والخيا كي و  كي  تكر, والاركوص 

عس عن الا رة والتعحيي والدفا  عن األوطان يتمي ثابتي, ي تجكد عن الوا ا خياراً معتمداً, والتقا

 للجبااء عا ا بدي ً, وي يست يعون عا ا فراكاً.

وبرل صدق ووفاء, وسكرياي واطمًاكان, تخكالم القلكا المرهكف الحاكون العكامر با يمكان وا خك ص 

ي صك وة قلم كا لكتخن بمكداد  للدين والعقيدة وحا الوطن والتعحيي في سبيله, قررت لم لحمد لن تمت 

م م  ومعالم ومياصل حيات ا وحياة  جل ا الش يد, وت كوغ مكن سكويداء قلب كا وعمكق مو كات فررهكا 

لحرفاً وكلمكات, عل كا تشكرل ماكارة لركل فلسك ياي غيكور, ولركل مخلكص شكريف لدرع الحقيقكي فا حكات 

 ص الرسالي:إلي ا, ولدرع الحق فعاس له, و نر حياته دفاعاً عاه, وفيما يلي  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ا هـــــداء

   .إلل كل لم عرف  هللا حق معرفته ولخل   الايي في تربيي لويدها وتاشًت م تاشًي إس ميي   -

 كل .إلل كل شام  شأ في حا هللا والتزم بتعاليم الرتام والساي ولخلص في    -

د والجلسات ودروس األحرام وحلكق الكنكر إلل كل من لخن محمود بيدهم وعرف م طريق المسج   -

 وهداهم هللا و ور قلوب م.

إلككل كككل تهراتاككا ولشككبالاا الككني لحبككوا كتككام هللا وحككافتوا علككل ال ككحبي ال ككالحي ومشككوا فككي    -

 هللا.مرتاة 

 الحق.إلل كل المجاهدين في سبيل هللا من ل ل إع ء كلمي هللا و  رة    -

رات المحتسبات فلنات لكبادهن عاد هللا  ل فكي عك   لتبقكل إلل كل األم ات ال الحات ال اب -
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 هن  الرسالي. ..... لهدي  ولبداً.رايي ي إله إي هللا عاليي خياقي دااماً 

 لم لحمد العابد

  ب ن  الرلمات  قلت ا عن كراسكي محمكود وكا ك  بخكن يكد  هن  الرساليبادئ كي بدئ لردت لن لبدل 

 ....يقول.ولسان حاله 

   صدق هللا العتيم       الرحمن الرحيم : " إ ّا فتحاا ل  فتحاً مبياا "بسم هللا

 .....رحمت .الل م افت  لي لبوام  

 بالسوط تع عاقي علل السرينِ         لتلعيلل ا  القيـدتع في يدي                        

 يــــــ ي و ــور يقياـإيمـالو ز         سـاعيلن تست يع ح ار فرري                        

 يـــــومـعياـ  اصـري وربــي       فالاور في قلبي وقلبي في يدي ربي                       

  سأل هللا الثبات علل الحق وحسباا هللا و عم الوكيل

 محمود حسن العابد 

    ولدي ومهجة قلبي ال هيد محمود حسن الوابد

   .إني احتسب  شهيدا  عند َ

وقد حرصك  ماكن صكغر لطيكالي لن  ,حمود وترعر  وتربل مع إخوته تربيي إس مييكبر م

لربي م تربيي إس ميي فأول ما غرس  في  يوس م عدم الركنم فتربكوا علكل كلك  وعلكل حكا الخيكر 

محمكود فكي لحكد  سكليماً,ألن ال يل إكا تربل تربيي صحيحي ياشأ ماشأً  اآلخرين,والع اء ومساعدة 

البي  في ساعي متأخرة  داً ولما سأله والد  لمكاكا   ش اد  بحوالي ش رين ر ع إللالليالي وقبل است

قلاكا مكا شكاء هللا  ماتحكاً,تأخرت قال له " باشتغل مع الرتااا " وطلع إلل غرفته " لبكو  ظاكه قال كا 

 تتت مرة واحدة في الرتااا تتتت وتبيا  بعدها لن محمود ما لحا لن يرنم علل والد  تتتت وطبعكاً 

ما صدقاا  أل ه دايماً مر  وفراهي وليعاً حرص  علل تعلكيم لويدي حكب م لبععك م الكبعق ولن 

عاكد دخكول الحمكام " الل كم إ كي  ا,لمكا تشكبع الحمكد  هللا,وعاكد األككل بسكم  النات,يبتعدوا عن حا 

 ".لعوك ب  من الخبث والخبااث 

يعلم م هكنا كلكه وككان لويدي  الحمد ا لما صاروا يحعروا  لسات وهم لطيال كان الشيي

فأ ككا لتو ككه إلككل األم ككات المسككلمات لن يغرسككن فككي  المسككجد.يعرفو ككه ماككي قبككل لن يعرفككو  مككن 
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لويدهن كل هن  ال يات الحساي ويراعين هللا حق رعايته في تربيي لويدهن أل  ن مسًويت يكوم 

لم كبكر محمكود وترعكر  ولصكب  طبعاً في هكنا الجكو المسك هللا.القيامي عن كل صغيرة وكبيرة لمام 

لقد كان شكعلي مكن ا يمكان وككان هاداكاً خجكويً  كداً كبكاقي إخوتكه ماكن ال كغر  المسا د,من لشبال 

   الي ل.وكان من األواال في 

محمكود ككان مكن مؤسسكي مسكجد األمكان وشكارع فكي العمكل  األمكان:عن  شاطه في مسكجد 

 وإخك ص,ل فيه مع بكاقي الشكبام واألشكبال بجكد لثااء باااه و قل األحجار واألسما  والرمل وعم

فيي البدايي كان ينها مكع إخوتكه برفقكي  كار لاكا وهكو شكام إلكل مسكجد الرتكوان ككان ي ك حا 

وبعد كل  في مسكجد بيتاا.لويدي معه في كل ص ة أل  م كا وا صغارا ومسجد الرتوان بعيد عن 

فكي تأسيسكه التكزم فيكه محمكود ولصكب  التقوب وهو قريا ومن ثم لما تأسس مسجد األمان وشارع 

من رواد  ولخن يعمل  اهداً علكل البكدء فكي تاتكيم الجلسكات وحلكق الكنكر ويحكث األشكبال علكل لن 

وككان محمكود ي كتم  كداً باألشكبال  الجلسكات,ياتقوا لشبال آخرين ويحثو  م علكل ال ك ة وحعكور 

ككان يحكث م علكل ال ك ة وعلكل  حتل بالشبام النين هم لكبكر ماكه سكااً ومتكزو ين وعاكدهم لطيكال

   يردد:فالحمد ا محمود كان دااماً  والنكر,حعور الجلسات وحلق األحرام 

 ربا ي  مــــا ســل ا                      ـيـبـإيما ل ا الداعي                 

 ولحمي صف إخوا ي                      سـأعلي رايتي دوماً                 

حاول  اهداً لن يجعل مكن المسكجد البيك  الثكا ي لكرواد  وخاصكي فكي شك ر رمعكان  وليعاً 

وليالي ايعترا  فران يبنل كل ما وسعه كي يحتعن الشبام ممن يريدون ال دايي وال  ة ويأخكن 

. وليعاً سكعل  اهكداً استش اد .فالحمد ا است ا  محمود وبتوفيق من هللا لن يباي  ي ً قبل  بيدهم.

بام علل بااء م كبي فكي داخكل المسكجد و  كزو  مكن ككل شكيئ فركان يأخكن مكن بيتاكا بعكق مع الش

لشياء تلزم هنا الم بي مثل العلا التي يوتكع في كا الشكاي والسكرر والمرميكي والق كوة ف كن  لخكنها 

مككن بيتاككا وكككان يشككتري لغرتككاً لخككري حتككل يتشككجع األشككبال والشككبام علككل ايعترككا  فككي ليككالي 

فالحمكد ا  الشكبام,عا   زو  ب اولي تاس للترفيه عكن الكايس وتاشكين ل سكام رمعان وغير  ولي

.. وهللا لقكد لصكب  مكن التكاابين مكن الشكبام هللا.هنا المسجد كان قريباً مج زاً ي ياق ه شيئ بيعكل 

.... فمحمكود ككان مدرسكي محمكود.واألشبال والم لين وال اامين لكثكر مكن كي قبكل بعكد استشك اد 
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ليعا محمود كان في فريق كرة القدم مان ال غر في المدرسي و م  هن  ال وايي عاكد   والحمد ا ,

في المسا د , فران األشبال بعد الجلسات يمارسون لعبي ال اارة وكرة القدم والتاس من بكام تقويكي 

 األ سام والترفيه عن الايس .

اراكاً ممتكاتاً للقكرآن فمحمود ولدي تعلم فكي المسكا د علكل موااكد ا خكوان المسكلمين وككان ق

صككوته يشككر  ال ككدر وكككان محافتككاً علككل صكك ة اليجككر باسككتمرار وصككيام اثاككين وخمككيس واتداد 

 حياته.إيما ه هنا عاد  لكثر فأكثر في األش ر األخيرة من 

محمود كان مدرباً في فريق كرة القدم في مسجد األمان وإلل  ا ا كل  كان يع ي  لسكات 

سكجد فكي ليكام العيكد مكع لصكحابه وإخوا كه مكن المجاهكدين , وبمااسكبي كككر للثا ويي, وكان يزين الم

العيكد : آ  بكأي حكاٍل سكتأتي يكا عيكد . ول كا لقلككا فكي مرتبكي محمكود ولفكت  فكي كراسكاته و كدت هككن  

العبارة عن العيد يت ر ل كه كتب كا فكي كككرب استشك اد صكديقه وحبيبكه " الشك يد مسكلمي األعكرك " 

وصورة مسلمي لمام عيايه علل الخزا ي وككان يحكا تعليكق صكور الشك داء فكي أل ه ما كان ياام إي 

 غرفته , تقول هن  اآلبيات :

 لي يم األحزان ويعيد النكرب ككرب الش داء          اء العيد بحلله القشيبي وثيابه الب يجي 

 َ.صرحم  َ صا ولدي صا حبيبي وصبِرنا صا 

" من كتام فقه السكاي "   في الع لي ال يييي عمل مدرس فقهم و2111محمود في الساي الماتيي  

 الرشافي.في مخيم الجمعيي ا س ميي لمدة ش ر وكان ليعا  يع ي فترة ترفيه لألشبال 

 لمامي.لوحدي في البي  آلخن راحتي في البراء ول ا ل تر إلل صورته التي  اآلن اي إ

 الل م لطيئ الاار بالاور 

 اورالل م لطيئ الاار بال

 الل م لطيئ الاار بالاور

 هللا يرتل علي  يا م جي قلبي

 هللا يرتل علي  يا فلنة كبدي
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 هللا يرتل علي  يا حبيبي

 ولدي.الل م اغير لمحمود  الجاي,الل م ا عل في قبر   وراً وا عله روتي من رياض 

 وارفع در ته في الم ديين 

 فيه. ور له واغير لاا وله يا رم العالمين ولفس  له في قبر  و

الل ككم تقبلككه مككع الشكك داء وا معاككا معككه فككي اليككردوس األعلككل مككع الرسككول صككلل هللا عليككه وسككلم 

 العالمين.............آمين آمين يا رم واألبرار.وصحبه وال ديقين 

" يامه كو ي كالخاساء قدم  لربع ش داء " وكثيراً مكا ككان  لمامي:محمود كان دااماً يردد  

.. محمكود... يُما تتت لحسبه يريد ماي شيًاً لقول  عم يا المر .الم بي بأعلل صوته  ياادياي ول ا في

... آ  آ  آ  يا مكه الكوطن ش يد.... يما يما ي تبري ابا  وهللا يييد.يُما يُما ي تبري البرا ما  يرمل:فران 

ا لقلكا فكي مرتبتكه و كدت وليعا  ول  الم ا ي.لما ي بيعه لكبر خيا ي واللي باعه يا يما في الاار يلقل 

  يقول:الرثير الرثير بخن يد  لبيات لخنت ما ا ولسان حاله 

 إن لم يرن دماا الوقود             فالاور كيف ظ ور                      

 إن لم  رن  حن الجاود             والقدس كيف  عيدها                    

 بعاوان:لخنت ما ا هن  األبيات  وليعاً و دت بخن يد  ق يدة كبيرة  داً 

 صرســـة شهــــيد

 صا أمتي إن الجهاد وبالاصن ترصنهِ أمر محار

 فجميوهِ أبطار حوجوة أرانب في النزار

 وعلى صدورهِ نياشين القتار وال قتار

 رتب وتيجان لمن ساضوا الموارك في الخيار

 هاا الوميد وذا الوقيد وذا اللوا والمارشار

 أبالي أو أشاهر أو أغاروَ إني ال 

 لو صنطط التارصو في أصامنا هاي لقار
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 فليلبس القواد والتباط فستانا  وشار

 وليخلووا تل  النجوم وصدفنوها في الرمار

 ولترربوهِ في ال وار  رالحمير والبةار

 وأصتا  وحدت قصيدة ربيرة حدا  بخط صد محمود وهي من شرصط قوافل ال هداء  

 الحيــاةصــا راحليــن عن 

 أم ي على حسر المخاطر حافيا  

 وتيور أشواقي ف رتِ ماضيا  

 من أحل دصني قد هجرت دصارصا

 وتررت أهلي في البيد بواريا

 حب الجهاد سرو بكل حوارحي

 أرسصت في درب الجهاد دمائيا

 أماه إن عز اللقاء تصبري

 ما ران قلبي صا حبيبة قاسيا

 لكن ميلي ال صقر قراره

 الوقيدة داميا والجرح في حسد

 أماه دموي قد تحدر حارصا

 ال تحسبي أني تررت  حافيا

له ل ك  يكا محمكود فاك كي الكدار إيكاع لن تاق كع مكن  محمود كان فاك ي الدار كا  دااماً لقول

محمود ما ا ق ع من البي  لبداً لقد كهكا ملبيكاً  كداء ربكه مكن قكول  , البي , فالحمد ا علل كل حال

لي ا النين آماوا ما لرم إكا قيل لرم ا يروا في سكبيل هللا اثكاقلتم إلكل األرض لرتكيتم  هللا تعالل : " يا

بالحياة الد يا من اآلخرة فمكا متكا  الحيكاة الكد يا فكي اآلخكرة إي قليكل " هللا يرتكل عليك  يكا محمكود 

يوم فكي الجاكي وهللا إ   لم تم  فأ   حي ترتق عاد هللا ف نا يوم  عاد هللا الني وعد به الش داء فال
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ي شغل ويعمل وي تعا بل هو يوم الجاازة والمرافأة والتر  والاعيم وهدوء البكال والسكريرة مكع 

 الحور العين ف ايًاً ل  يا حبيبي , هايًاً يا قرة عياي , هايًاً يا لغلل من  يسي .

اء, دخكل ككان يحكا لن يأككل مكن لفكرا  الشك دوالخميس, ومحمود عادما كان ي وم يومي ايثاين 

له لحعكر لك  الغكداء يكا محمكود فقكال لكي اتغكدي  فكي  البي  مرة وكا   الساعي الثا يي ظ راً وقل 

" إن شكاء  وقكال:"العاقبي ل  إن شاء هللا " ا بسن  داً واستبشكر  يوم ا:له  عرس الش يد ف ن فقل 

 "." هللا كريم  عاٍل:هللا "وقال ب وت 

حياة محمكود الج اديكي ي لعلكم الرثيكر عا كا إي ل كه  كاء ي  المر:الحياة الج اديي وللم اليراق 

قبل فترة وحدثاي عن  يته بايلتحاق في ركا الشك داء والشك ادة وو  كه مستبشكر واليرحكي تغمكر  

تت فقكال لكي بركل   هللا يرتكل عليك  ويسك ل لمكورع خيكر يكا لمكي  فقلك :وهو يقول اد  لكي يكا لمكي 

وهكو فرحككان  ككداً ومككا لككككر فكي حيككاتي لن رليكك  محمككود ب ككن   فرحكي : شكك ادة شكك ادة " وهللا قال ككا

اليرحي العارمي والاور في و  ه وهللا علل ما لقول ش يد , قال ا لي وهو في قمي السعادة علكل ل كه 

قٌبل ووقع ايختيار عليه وخرك وهكو مسكرور مبكت م وهكو يكردد " شك ادة شك ادة " ف لبك  ماكه لن 

لوحككدها , الحمككد ا خيككر   يرتككل عاككه فسككجل لككي سككورة يككسيسككجل لككي شككرين قككرآن ب ككوته هللا 

له مكن  وبركي , وهللا كا  لريد لن يسجل لي شري اً كام ً من القرآن علل الو  ين , فأخنت لدعو

كل قلبي بالتوفيق حتل ل اي اعتقدت ل ه خارك وقت ا لم قاة العدو ,ولخكنت لدعكو لكه : رباكا يشكر  

فر ع محمكود إلكل البيك  بعكد كلك  وطلكا ماكل لن لصكور معكه صدر  وييسر لمر  ويس ل دربه , 

شرين فيديو فرفع  رفعا  شديداً خوفاً من الريكاء , فكأخبر ي محمكود ل كه ليعكاً رفكق الت كوير 

لخبككرو  بككأن هككنا سككيرون دفعككي قويككي للشككبام والاسككاء إن شككاء هللا ويقككوي قلككوم   إي لن مسككًوليه

 يرون هنا العمل خال اً لو ه هللا تعالل .األم ات وعلل هنا األساس وافق  علل لن 

صباحاً ودعاي وقبل يكدي وقبكل رلسكي وقكال لكي  1105وفي اليوم الثا ي في حوالي الساعي 

لهم شيئ دعاؤع ورتاع . فخرك ولحسس  باأللم يعت ر قلبي و ترت إليه وهو خارك فوهللا مكا 

  ما كا   علل األرض هرنا رليتكه إن ترع يدي وخرك ت يأ لي كما لو كان محمود طااراً تتت قدما

وخرك مسرعاً وقال الس م علكيرم ومكر علكي  اليكوم وكأ كه سكاي ول كا لترقكا وثكا ي يكوم بعكد صك ة 

المغرم وبعد ما ا ت ي  من ال  ة بحوالي   ف سكاعي ول كا  السكي علكل سكجادة ال ك ة ولدعكو 
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لسماعي صوته و اء إلي  وسكألته  ..فرح   داً عليرم.له بالا ر والثبات وإكا بمحمود يقول الس م 

فقككال لككي : كهباككا إلككل المرككان ورلياككا العككروس ولهل ككا وغككداً إن شككاء هللا سككانها لككدفع الم ككر تتتت 

ل كا خكارك  لكي:فسأل  ماكا ح ل ؟ قال لم  جد ي وداً ؟ وثا ي يوم ليعاً ودعاي للمكرة الثا يكي وقكال 

. يكا إل كي مكا يلتيك .ر بو  كه مسكرعاً ولكم ولن لر ع فازل  الدمو  من عياكي ورآ كي محمكود فكأدا

صكباحاً عكاد محمكود إلكل  105لصعا الودا  إلل األبد تتت وبقي  لترقا طوال اليوم وفكي السكاعي 

وسألته ما الخبر ؟ قال لم يأت ي كود وقبكل لن  لر وعه,البي  وو د ي  السي في ال الون فيرح  

حمود بعكد اآلن مكا تكودعاي ل كا ليكل   كار لدعكو ينها إلل غرفته لياام قل  له هللا يرتل علي  يا م

هللا يرتكل عليك  ويوفقك  فكي  ودا ,ل  ولي وق  يرون هااع مجال للعمليي اكهكا ب كم  بكدون 

قتل لكبر عدد ممرن مكن الي كود ويبعكد عكارم شكر العمك ء والجواسكيس ويعمكي عكارم لويد الحكرام 

يكا رم ي تجعكل   شك يد, وا ماك  ول ك  ويعمي عارم الي ود ويدم الرعا في قلوم الي كود ويرتعبك

الي ود يقدرون علل المجاهدين وي يقتربون مكا م والحمكد ا ولدعكو يكا رم مكا تتكرك م لوحكدهم يكا 

.. والحمكد هللا.رم م اري من عادع يا هللا تتلل علي م وتحمي م بقدرت  يا هللا يكا هللا يكا هللا يكا هللا يكا 

ومكا   سك ح  ولحكنر ول ك  ت لكق الرصكاص لطلكق طلقكي طلقكي له يكا محمكود ا تبكه وتيقكد ا وقل 

ترتب  حتل تبقل النخيرة مع  لآلخر وقِو قلب  ورباكا إن شكاء هللا يركون معك  ل ك  ورفاقك  ولكثكر 

طبعاً لقول له هنا الرك م ول كا علكل علكم  العتيم,من ايستغيار وقول ي حول وي قوة إي باا العلي 

  األمكور الديايكي لركن سكبحان هللا لمكا يركون هكنا الكوع  مكن األم يركون بأ ه يعر  لكثر ماي في هن

لكبككر دفعككي ويرككون كا صككدب فككي قلبككه لثاككاء موا  تككه لألعككداء وي مككًن قلبككه ويككنها وهككو مرتككا  

" إن قتكل الي كود  يقول:كان الش يد عماد عقل  المؤماين,ومبسوط ألن في قتل الي ود شياء ل دور 

ولخنت بال  ة والدعاء ولطيل في السكجود ول كا لدعكو هللا باجكا  هكن   ", عبادة  تقرم ب ا إلل هللا

العمليي ولن يا ر  هللا هو ومن معه ويرتقه الش ادة في سبيله ولدعو لرل قيادات حماس والرتااا 

فاحن لم ات فلس ين  سكتمد ال كبر والثبكات  والثبات,ولرل المجاهدين المسلمين في العالم بالا ر 

اً من هللا سبحا ه وتعالل فبعدما ترت لم  عال فرحات ولم محمد حلس وبعد كل  بكأكثر لويً ولخير

-4-18من ش ر ترت لم لدهم لبو شوقه في استش اد ابا ا الشبل " هيثم لسعد لبكو شكوقه " بتكاريي 

 والجلد.م ورلي  ما رلي  من قوة ال بر 2112

ات أل اا كلاا معرتون حتمكاً ل كن  المواقكف حتل لتعلم من هؤيء ال بر والثب  اوهللا إ ي كا  لسأل
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ف نا من رتل هللا سبحا ه وتعكالل علياكا بأ كه ي  والثبات,ول ا لستمع ألم لدهم ولعجا ب نا ال بر 

فعادما استش د ولدي محمكود وقكدرت لن   ..ش داء.إله إي هو  سأله لن يتقبل لويد ا وفلنات لكباد ا 

.. الل كم ا معاكا اباكي.ا إلل المستشيل وليعاً لن ي اتبع  ااتة اقتدي ب ؤيء ال ابرات ولن ي لكه

 الجاي.ب م في 

   ( اسر لقاء ) اللقاء األسير 

يوم الجمعي وقبل العمليي بيوم دخل محمود البي  بعد ص ة الجمعي و لس في ال الون فكي 

اً مكن ع كير ا تتار عودة إخوته من ال  ة ليتااول مع م آخر و بي غداء ولحعرت لخته له كوبك

البرتقكال ولثاككاء  لوسككه علكل الررسككي كككان يعبكث فككي حبيبككات فكي و  ككه فلقككد كا ك  بككارتة بشككرل 

لقكد كا ك   و  ك ,.. فقل  له يا محمكود يكا حبيبكي ي داعكي للعكا فكي قبل.وات   داً لكثر من كي 

ه صكافياً بارتة وتؤلمه وهو يقول ليس م ماً ؟ سبحان هللا يوم استش اد  كا ك  بشكرته  اعمكي وو  ك

 ككداً ومككا فيككه لي لثككر لحككا الشككبام الككني كككان يمككأل و  ككه والحمككد ا كككان و  ككه مشككرقاً وماككوراً 

وعاككدما حعككر بككاقي لويدي وا تمعاككا سككوييً ووتككعاا السككيرة وتاككاول محمككود الغككداء مككع إخوتككه 

داخلي ولخواته وبعدها شرباا الشاي معاً و لساا طوي ً وكا  ل تر إلكل لويدي بركل فكر  ولركن بك

وبعكد كلك   حكال,لركن ي لحكد يشكعر بكي إي محمكود والحمكد ا علكل ككل  محمود,للم ول ا ل تر إلل 

خرك لويدي إلل ص ة الع ر وكهب  ل ا إلل عقد قران لخي ور عك  فكي المسكاء وكالعكادة بكدل ا 

لكم يكام   ج ز ل يساا ل  ة العشاء ومن ثم تااول و بي العشاء وكل كها إلل فراشكه لياكام ومحمكود

. لقد رلي  في ماكامي ال با .في البي  هن  الليلي وصبا  السب  صحوت من  ومي علل رؤيا في 

 ماكا لقرل ؟  له: فقل :.. قرآن.شيخاً وسيماً مرتا الثيام يجلس لمامي ويقول لي إقرلي 

 المل .ي سأقرل من سورة  قل :ثم  يس.سأقرل من سورة  قل :قال : إقرلي ما شً  ؟ 

 ي : حيثما شً  إقرلي .فبدلت لقرل هرنا فقال ل

 أعوذ باهلل السميع الوليِ من ال يطان الرحيِ

 بسِ َ الرحمن الرحيِ

" تبارك الاي بيده المل  وهو على رل شيئ قدصر الاي سلاط الماوت والحيااة ليبلاورِ اصكاِ 

. الاااي سلااط ساابع سااماوات طباقااا ـ مااا تاارو فااي سلااط الةفااور.أحساان عمااي وهااو الوزصااز 
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وِ ارحاع البصار رارتين صنقلاب إليا  البصار  فطوروالرحمن من تفاوت فارحع البصر هل ترو من 

.. فقلت ماا بمصابي ... ولقد زصنا السماء الدنيا أرمل.وصحوت من نومي وأنا  حسيروساس ا  وهو 

ا . ورااان وقتهااا الساااعة السااابوة إال الربااع فحكياات هاااه الر صااالقااران.شاااء َ الحمااد هلل أنااا أقاارأ 

البنتي المتزوحة وقلنا اللهِ احوله سيرا وبود ذل  بييث ساعات وفاي السااعة الواشارة إال الرباع 

أحتار لا  فطاورا  صاا محماود قاار  هالسايمو فسا لتوعليكِ  عليكِودسل محمود البيت قائي  السيم 

ون وناام ووضاع حَوالاه علاى ظهار البوفياه فاي الصاال   لي أفطرنا ريير ريير أرير مارة أرلناا فيهاا

محل فراش أسته وران محمود في هاه المرة متوبا  حدا  ور نه لِ صنِ منا زمن ولِ ص رل مناا فتارة 

فادعوت لاه مان رال  السهرووران النواس في عينيه شدصدا  حدا  ف شفقت عليه من هاا الوناء وهاا 

لي هاا الطاور صاا محماود  صسلِ باهللوقلبي وأنا أنُر إليه وهو نائِ وأنا أقور ما شاء َ ال قوة إال 

وقلت وَ أعلِ أن هاه اسر نومة لمحمود !!! وتوحهات إلاى رباي بالادعاء وأناا أنُار  حبيبيوصا 

صاا إلهاي  ربوصا َ بوملية ناححة وفقه صا  وفقهوصا رب محمود توب  أدعو إليه وهو نائِ وأسات 

 سابيل ووارزقاه ال اهادة فاي  في قتل صهود أربر عادد ممكان  إذا سرت لوملية في هاه المرة وفقه

ورنت أدعو له من رل حوارحي ومن رل قلبي وبصادص أن صناام نوماة أبدصاة ماع الحاور الواين فاي 

حنااات النواايِ وارزقااه الفااردوس األعلااى مااع الرسااور صاالى َ عليااه وساالِ ميلمااا رناات تتمنااى صااا 

والتوسل إلاى َ وأناا أنُار محمود وأدعو وأقور صا َ صا َ صا َ وبكل إسي  رل هاا الدعاء 

إلى محمود وهو ناائِ وبواد ذلا  دسلات المطابو أحهاز الفطاور ألطفاار ابنتاي بينماا رانات هاي ماع 

دقائط فقط من نوم محمود رن الجاوار ف سارعت ألقفلاه حتاى 82صةارها في الحمام وفج ة وبود 

صاام األسيارة لاه أصاب  ال صصحو من نومه إال أنه نها مسرعا  مع أن نومه وقيل حدا  لكنه فاي األ

وأسا الجوار وذهاب إلاى غرفتاه مسارعا  واِ سارت وهاو ساارت مان  بسرعة.نومه سفيفا  وصصحو 

غرفتاه رانات ابنتاي وهاي طالبااة فاي الجامواة أصاور دصان راناات تكاوي نقابهاا فاي الصاالون فااوص 

) لتاهب إلى الجاموة فس لت محمود وهو سارت مان غرفتاه ماا هاو المقارر ماع حازء األحقااف   

مقاصد أي سورة ( فقار لها مقاصد سورة األحزاب . ر ناه راان هااا أسار رايم لمحماود ماع أستاه 

هااا سايكون   هي لِ تنتبه ولِ تكان تولاِ أن ساروت أسيهاا مسرعا ووقار لها السيم عليكِ وسرت 

 فلما سموت نب  است هاده الحقا  عرفات فرحا ولكنها رأت وحهه مستب را   صوود.اسر مرة دون أن 

أن هاا اإلشراص الاي رأته في وحه أسيها غير عادي فهو سارت لميقاة الحور الوين . وبقيت أناا 
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طوار النهار وأنا أدعو َ له بالتوفيط وال هادة و لقد راان عنادي إحسااس شادصد با ن هااا الياوم 

هاو صااوم الفااراص األلاايِ وأسااات أشااةل نفسااي مااع صااةار ابنتااي تااارة وتااارة أساارو أحلااس لوحاادي 

أدعو لمحمود بالنصر وال هادة و فيا سبحان َ رل مرة لما ران محماود صاودعني قبال سروحاه و

للوملية رنت أصود إلى غرفته وافت  الباب وأقف داسل الةرفة وأنُر فيها !! وعلى فكارة محماود 

رال ماا  أبادا .لما ران في غرفته رانت سجادته دائما  مفروشة محلهاا علاى األرض ماا راان صرفوهاا 

دسال غرفتاه ماان أحال أن أنُفهااا رنات أتارك السااجادة فاي محلهااا حتاى صاوم است ااهاده رانات لااي أ

رغبة شدصدة أن أطلع فوص على غرفاة محماود وأصالي رروتاين شاكر هلل علاى ساجادة محماود إال 

أن بناااتي لمااا ت راادن ماان سباار است ااهاد محمااود بوااد منتصااف اللياال ذهاابن إلااى غرفتااه وغياارن 

لن المكتباة إلاى الجهاة اليانياة ونقلان سزاناة محماود أصتاا  وغيارن مكانهاا موالمها سوفا  علَي فنق

ورفون السجادة عن األرض ورتبن ميبس محمود التي رانت علاى الكرساي والمهاِ غيارن نُاام 

فالحماد هلل تلقيناا نبا  است اهاد محماود بكال فخار واعتازاز  . أعلاِوأناا ال  بالكامالوترتياب الةرفاة 

طبوااا  هاااه  الوااينوألنااه نااار مااا تمناااه وهااو الفااوز بالجنااة وبااالحور  وصاابر ووبااات وفرحااة عارمااة

وفي حوالي الساعة اليالياة إال اليلاث صاباح صاوم األحاد أساا  المرصروالفرحة ممزوحة ب لِ الفراص 

فالحماد هلل  الوابادوال باب صكبرون في ال وار  ومن وِ المسااحد با ن ال اهيد هاو محماود حسان 

قلتها أنا وبناتي وأوالدي وبكت بناتي بكاء  ممزوحاا  بالفرحاة ب اهادته  نوراحوووإنا هلل وإنا إليه 

 واليبات.تارة وتارة نبكي أللِ الفراص ولما صحا والده تلقى الخبر بالصبر 

وَ إنا  غااْر حادا  عليناا صاا محماود صاا  رباديورحم  َ صا محمود صا حبياب قلباي صاا فلااة 

 الفراص... عُِ َ ساعة المني.فراق  حبيبي أغلى عندي من عمري صا عمري و

لكن هاا هو قدرنا فاوَ إن الااي ص اد مان عزمناا وصابرنا ووباتناا هاو أنا  صاا ولادي حاي 

. وربنااا صجمونااا مواا  أنااا وأسوتاا  الوااين.تاارزص عنااد َ ب ذنااه توااالى فااي حنااات الخلااد مااع الحااور 

مان عرفاوا طرصاط المسااحد  وأسوات  وحدت  وأسوال  المحبين لا  ورال أحبائا  وأصادقائ  ورال

.. ربناا قلباي.وأصحاب حلط الارر والجلسات الاصن اهتدوا بفتل َ ورحمته على صدص  صا حبياب 

صجمونااا سااوصا  مواا  ومااع راال هااؤالء فااي حنااات الخلااد مااع الرسااور صاالى َ عليااه وساالِ ومااع 

نِ قرصار الواين صاا فا أماين... اللهاِ فاراص.الصدصقين والصالحين وال هداء واألبارار هنااك حياث ال 
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 ولدي 

 والصية والسيم على أشرف المرسلين الوالمينوواسر دعوانا أن الحمد هلل رب 

 الوابد أم أحمد

 والدة ال هيد محمود الوابد

 

 

 

 

 

 

 أم نبيل حلس

 "والدة االست هادي محمد أحمد حلس"
ادهن, هككي واحككدة تككمن قافلككي الخاسككاوات ال تككي بككنلن م ككم قلككوب ن, وقككدمن فلككنات لكبكك 

رخي ككي فككي سكككبيل هللا,   ككرة للحكككق, ولداء للوا ككا, وتسكككديداً ليككاتورة اي تمكككاء الحككّق للكككوطن 

المغت ا والشعا الكنبي , و كنرن لباكاءهن ولويدهكن  سكراً للعبكور إلكل الا كر المكؤتر والمجكد 

مشكاعل  التليد, وسرا اً وقاداً ياير قااديكل البسكالي والتعكحيي والعايكوان وا بكاء فكي األمكي, ويعكئ

العزة والررامي والحريي في  يوس م يين المسلمين, التواقين ي ت كار الخيكر, واسكتع ء ا يمكان, 

 وهزيمي الشر, وا دحار التلم وال غيان والعدوان.

حين قال  له وداعاً لم تبك , طبعك  علكل  بياكه قبلكي حكارة, وقبلك  سك حه, وا كزوت فكي 

 اءها خبكر استشك اد  لطلقك  تغكرودة ع كرة, وتحكدث   غرفت ا تدعو له بالتوفيق والسداد, وحين

 عاه بيخر ماق ع الاتير.

عاماً, من لبااء حي الشكجاعيي بمدياكي غكزة 21إ  ا لم  بيل والدة الش يد محمد لحمد حلس, 

الككني استشكك د لككدب محاولتككه اقتحككام مسككتوطاي " تسككاريم"  اككوم غككزة, واشككتباكه مككع لحككد مواقككع 

 م.12/3/2112المستوطاي برفقي الش يد ب ل شحادة بتاريي الحراسي الربرب علل مدخل 
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وفي عكرس شك ادته وقيك  لم  بيكل, بركل ثبكات وشكمو , تسكتقبل الم اًكات باستشك اد فلكنة 

كبدها, ولسان حال ا يقول لن المرلة التي ي تود  ابا كا إلكل الشك ادة لو الز كاتين بالزغاريكد ي هكي 

 لو شارف  للررامي لثراً وموتعاً. حمل  وي ولدت, وي قارب  للعز معال,

لككم تاككزو لم  بيككل فككي ثيككام الحككداد, ولككم تل ككم الخككدود وتشككق الجيككوم, بككل وقيكك  تزغككرد 

قاالي:"لحتسبه ش يداً عاد هللا", وتدعو هللا له بقول ا:"الل م ا عل هكنا العمكل فكي ميكزان حسكااته, يكا 

فعككل للكف مككرة مككن المككوت علككل رم ل ك  لعلككم ولدرب بالحككال, ولرككن المكوت فككي ظككل المقاومككي ل

 فراس المرض".

حال لم  بيل والدة الش يد محمد حلس المرلل باأل يي والثبات وايحتسام لكم يركن طاراكاً لو 

معزويً, فقد  اء في سياق طاهر, عزيكز, لصكيل, ف كي الخاسكاء الثالثكي فكي فلسك ين بعكد الخاسكاء 

لتكي ودعك  ابا كا قبكل اقتحامكه مسكتوطاي "ايلكي األولل "لم ب ل" والدة الش يد إبراهيم  زار ريان ا

سيااي" شكمال ق كا  غكزة, والخاسكاء الثا يكي "لم  عكال" والكدة الشك يد محمكد فتحكي فرحكات التكي 

ودع  ابا ا بحرارة قبل م ا مته لمستوطاي "عت مو ا" ليدع ح ون األعداء, ويوقع في م القتكل 

 والتدمير.

 يمككان ي يسككتقيم إي بالعمككل الجككاد, ولن اي تمككاء لن ا -ماككن البدايككي –كا كك  لم  بيككل تككدرع 

الباطككل, ولن الوفككاء للككوطن يسككتلزم ا خكك ص  يالعقككدي ي ي كك  إي بالمجاهككدة, والريككا  ومراغمكك

لقعيته, والتعحيي باألروا  واألموال فداًء لكه, وكوداً عكن حياتكه المبارككي, فلكم تتكأخر عكن لداء 

  ل إ ياكها والوفاء بمت لبات ا ما است اع  إلل كل  سبي .هن  ايستحقاقات, واستيراغ الوسع أل

كا   بدايكي ال ريكق, ولولكل خ كوات الوفكاء للكدين والكوطن, هكي لهكم ولخ كر الخ كوات 

علل ا ط ق, فقد كا   بمثابي القواعد التي سيستوي علي ا البايكان, واألسكس التكي سكترترز علي كا 

ايي سوب التربيي, تربيي الايس وتزكيت ا, وصقل ا وت نيب ا, مسيرة الحياة ال ويلي, ولم ترن هن  البد

وت يًت ا للتعاي  مع مشاق الج اد, وتحمل مرار  وتبعات المقاومكي والقتكال, تلك  التربيكي ا يما يكي 

الج اديي التي لخنت لم  بيل علل  يس ا صبغ شخ يي لبااا ا ب ا, واقتحام دروم ومسكال , الحيكاة 

تل غدوا  ماكك إيما يي راقيي, عرف  حق ا, ولدت وا ب ا, وف م  دورها, الوعرة علل لساس ا, ح

 ووع  لبعاد ا تماا ا ومقتعيات التزام ا.
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وسن هكن  البيًكي ال كاهرة الملتزمكي  شكأ محمكد, و بك   سكد , واسكت ال بايا كه, ليترعكر  

اعككي وال ككدق علككل مبككادئ التقككوب وايسككتقامي وايلتككزام, ولخكك ق ا يمككان واألخككوة والمحبككي وال 

 وا خ ص والوفاء, وياشغل بالعمل ا س مي المثمر ال ال , وياخرط في ما هو  افع مييد.

كان شب ً من لشبال مسجد ا ص   قبل لن يشتد بايا ه, ويقوب عود , ويحتل موقعكه بكين الر كال 

الواتكحي فكي  والشبام المجاهدين, عا راً فاع ً, وععواً مكؤثراً لكه إسك اماته البكارتة وب كماته

 مختلف المواقع والميادين.

وفي المسجد كان محمكد يكؤدي اليكرااق  ميع كا دون ا ق كا , ويكداوم علكل اي تتكام فكي 

حلقات النكر ومجالس العلم, م غياً لما يييد في لمور دياه ود يا , ملبياً دعكوة الحكق والاكور, آخكناً 

ه مكن اسكتواء علكل الكدرم, والتحكام بكالقيم بمعاميا ا الرريمي وتو ي ات ا المعيًي, وما تشكيعه فيك

والمبادئ والمياهيم األخ قيكي والدعويكي والتربويكي, ومكا تعكماته مكن حيكاة ملؤهكا العيكي وال  كارة 

 والر ولي والازاهي, بعيداً عن  وات  الزيغ و واكم اي حرا .

د,  تريكي ومع ا دي  ا تياتي األق ل تقاطع  التربيي الج اديي التي طالمكا تشكرب ا محمك

وفرككراً, مككع غككراس اي تياتككي والمقاومككي اليا عككي, لتشككر  معككاً قاعككدة ا  كك ق, وتتيحككا آليككي عمككل 

ولدوات تايين, لحال  الاتريي إلكل ت بيكق, واألفركار المجكردة إلكل واقكع ياكبق بالحيكاة والتواصكل 

 اككدياً مخل ككاً وايسكتمرار, فرككان اي  كك ق, وككان ايلتحككاق برتااككا القسككام وصكيوف ا المجاهككدة, 

 م يعاً, مستعداً للعمل, متأهباً للتايين.

وفككي غمككرة تياعككل محمككد مككع قعككايا ولحككداث الحيككاة, وت ككور  تربويككاً ودعويككاً و  اديككاً, 

كا   عين والدته ي تبكر  مسكيرته, تتابعكه, تراقبكه, تسكاعد , تقكوم حالكه, ت كل  شكأ ه, وتبكث فيكه 

يه في كل يوم   يحي هامي, لو اقترحكاً رشكيداً, لو رليكاً المزيد المزيد من معا ي الخير, وتعيف إل

  وعياً  ديداً, لو فررة حساي سديدة.

كا   لم  بيل تؤمن إيما اً قاطعكاً, وتعتقكد اعتقكاداً  اتمكاً, لن ابا كا محمكد هكو لما كي كبكرب 

ر فكي لودع ا هللا فكي كاي كا, واسكترعاها إياهكا, وي ماكاص مكن التخكاكل عكن لداء حق كا, لو التق كي

حمل ا وحيت ا وصيا ت ا من عوارض التلف والععف واي رسار لمام مغريكات وعراقيكل الحيكاة, 

لككنل  كا كك   عككم األم المثاليككي التككي احتعككا , وربكك , وتككح , وتابعكك , حتككل لثمككرت   ودهككا 
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 وفعال ا المباركي  موك اً إس مياً متميزاً, له في ميدان الج اد والمقاومي ح  و  يا.

ق التربيي التي تشرب ا محمد لكم تقاعكه بالمشكاركي التقليديكي فكي لعمكال وفعاليكات بيد لن عم

المقاومي كما هو حال عدد كبير من المجاهدين, بل لراد لن يرون متميزاً في كل شكيئ, ولن يرتقكي 

مرتقككًل  وعيككاً فككي مسككار  المقككاوم, يحقككق لككه لما يككه, ويشككبع لككه رغباتككه, ويقككرم بياككه وبككين لغلككل 

الش ادة, التي وتع ا   ا عيايه هدفاً لويً ولخيراً, ولكم يقبكل ل كا تحكوي ً, لو يرتكل  طموحاته,

 سواها بدي ً.

ومكا لن اتخككن قكرار , وحسككم شكأ ه وخيككار , حتككل بكادر بالتخاطككا مكع إخوا ككه المسككًولين, 

بكدم  وطالباً ل م, وبركل إلحكا , السكما  لكه بتاييكن عمليكي استشك اديي, وعكدم حرما كه شكر  لقكاء هللا

م راق, و سد لثقلته ال عان, بعكد لن لثخكن فكي ال ك اياي  راحكاً وتقتكي ً, ولكاق كم شكيًاً مكن طعكم 

 العلقم وكًوس الماون التي ينيقو  ا يومياً لشعباا اليلس ياي ال امد.

لم يركن محمكد بحا كي إلكل   كد كبيكر وعاكاء يقاكا  مسكًوليه, فسكيرته المشكرفي, و  كود  

اض, كان كافياً يحت ل موقكع متقكدم فكي ل اكدة التخ كين وا عكداد للعمليكات الدؤوبي, وع اؤ  اليي

الج اديي القادمي, وككان لمحمكد مكا لراد وتماكل, إك لكم يمكق وقك  طويكل حتكل رشك  لتاييكن عمليكي 

عسرريي كات صبغي استش اديي داخل إحدب مستوطاات مجمكع "غكوس ق يكف" ال ك يو ي داخكل 

تج يز لميقكات التاييكن, ويبكدل يعكّد األيكام والليكالي المتبقيكي التكي تي كله ق ا , ليبدل رحلي ا عداد وال

عككن موعككد  مككع الشكك ادة, وموعككد مككع لقككاء هللا تعككالل, ولقككاء األحبككي الرككرام مككن الابيككين والشكك داء 

 وال الحين واألخيار وحسن لولً  رفيقاً.

شكر  علكل ايبتعكاد غير لن محمد شعر لن ريا  الشوق إلل الجاي التي تاسم عبيرها قد لو

قلي ً حياما لبلغه مسًولو  لن العمليي التي لعدت خ ي اً له قد تم إسااد تايينها إلل المجاهد محمكد 

فرحات, ول  م ب دد ا عداد والتج يز لعمليي لخرب قريبي له, مما لحز ه لشد الحكزن, وآلمكه لشكد 

, كان لكبر من لن يوصف, ولعتم من األلم, فشوقه إلل البنل والع اء والتعحيي, وشغيه بلقاء هللا

لن يحتمل التأ يل, فأل  علل إخوا ه في ا سرا  وايستعجال, فوعكدو  وعكداً قاطعكاً بكالخروك فكي 

 لول عمليي قادمي, وطمأ و  لن التأخير واي تتار لن يدوم طوي ً.

عمليكي ورغم لن وقع خبر ايسكتبدال والتأ يكل  كزل علكل محمكد كال كاعقي, إي لن إسكااد ال
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إلل المجاهد محمد فرحات خيف  زءاً كبيراً من آيمه ولحزا ه, إك ترب ه بالمجاهد فرحات ع قي 

محبككي ولخككوة فككي هللا وثيقككي للغايككي, إك كككان دومككاً علككل ات ككال ولقككاء وتككزاور وا تمككا , وقلككي ً مككا 

 به خ اصي.ييترقان, وكان ك ً ما ما يحا لايسه ما يحا لآلخر, ويؤثر  علل  يسه ولو كان 

وفي ثاايا هن  الت ورات كان محمد ي لع والدته لم  بيل علل كافي التياصيل, ويعع ا فكي 

صورة المستجدات الحاصلي, فرا   تشجعه وتأخن بيد , وتشحن همته, وتعلي من عزمه, وتشد من 

 لتر , وتبقي علل در ي حماسته وتياعله وثباته عاليي دون  ق ان.

حتكل ككان التخ كين للعمليكي الجديكدة قكد اسكترمل مكدا , واسكتجمع  وما هكي إي ليكام قلكي ت

تياصككيله, ليبككدل العككد التاككاتلي للتاييككن, ويبككدل محمككد مرحلككي  ديككدة فككي حياتككه, مرحلككي ملؤهككا اليككر  

والسككرور, ملؤهككا الشككوق للشكك ادة واسككتقبال اآلخككرة, بككرو  شككيافي, و يككس م مًاككي, وقلككا عككامر 

 با يمان, والثقي با ر هللا.

كم بدل محمكد مرحلتكه الجديكدة, بكدلت لم  بيكل مرحلكي  ديكدة فكي حيات كا ليعكاً, إك لكم يعكد و

يي ل ا عن استش اد ابا ا ومحبوب ا وفلنة كبدها, وميارقته, سوب ليام بكل سكاعات معكدودات, مكع 

ما يعايه كل كل  لألم وما تختز ه في قلب كا مكن حكا وحاكان, ومكا تملركه  كين  وا ح كا مكن عاطيكي 

  امحي ي تعاهي ا لي عاطيي إ سا يي علل ا ط ق. لمومي

ومككع كلكك , ععكك  لم  بيككل علككل آيم ككا ولحزا  ككا, وتجاسككرت علككل مشككاعرها وعواطي ككا, موكلككي 

لمرها إلل هللا تعالل, محتسبي كل ما قد ي يب ا عاد  سبحا ه, موقاي لن حكا هللا يجكا لن يعلكو لي 

نل األغلكل, وتقكديم األحكا, وعكدم البخكل علكل هللا حا آخر, ولن التعحيي في سكبيل هللا تقتعكي بك

 بأي شيئ كان, م ما كان  لي ً, لو بلغ  در ي كبر  وعتمته, ومستوب لهميته وحساسيته.

وعادما اقترب  ساعي اي   ق, ككان مشك د الكودا  بكين محمكد ووالدتكه فكي سكياق شكرين 

ا بع كابي خعكراء موشكحي برلمكي فيديو م ور, ظ رت فيه لم  بيل تمتشق البادقيي, وتزين  ب ت 

التوحيكد "ي الكه إي هللا محمكد رسكول هللا", إلكل  كوار تو  كا "لبكو  بيكل",  وت مكس لولكدها محمكد 

 برلمات حثته في ا علل الثبات والجلد في موا  ي األعداء, ودع  له بالتوفيق والسداد.

حيكث مسكتوطاي  م شق المجاهد محمد طريقكه إلكل12/3/2112وفي اليوم الماتتر بتاريي 

" تسككاريم" برفقككي المجاهككد بكك ل شككحادة, وهاككاع دارت رحككل المعركككي الشرسككي مككع لحككد المواقككع 
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العسرريي ال  يو يي, تل  المعركي التي لبلل في ا المجاهدان حلس وشحادة ب ًء حسااً, وقات  قتال 

 ً, ولفعكيا روحي مكا األب ال حتل  ينت كخيرت ما بعد لن لعم  في الجاود ال  اياي ترباً وتقتكي

 إلل هللا تعالل, مقبلين غير مدبرين.

وفي عرس الش ادة الني لقكيم ترريمكاً للشك يد محمكد وقيك  والدتكه لم  بيكل تسكتعرض لمكام 

م اًي ا شرين ككريات ا مع  جل ا, ولبرت المح ات والمواقكف المي كليي فكي حياتكه قبكل لن يرتقكي 

 إلل الع  ش يداً.

حمككد شككاباً مؤدبككاً ومتككديااً  شككأ علككل تعككاليم ا سكك م وحككا المسككا د, تقككول لم  بيل:"كككان م

ي وم بشرل مستمر وخاصي يومي ايثاين والخميس من كل لسبو , ويحرص علل ال  ة داخكل 

 مسجد ايص   بالحي, وكان داام ايبتسامي, م يعاً هادااً ال با , ع وفاً حاو ا"ً.

بي شديدة في  يل الش ادة مان فتكرة طويلكي, فقكد ولوتح  لم  بيل ل  ا لمس  لدب ابا ا رغ

اختار لن يرون مجاهداً في سبيل هللا, مشيرة إلل لن ايحت ل ولسكاليبه المجرمكي تكد لباكاء شكعباا, 

با تافي إلل قيامه بسجن عدد كبير من لفراد العاالي وفي مقدمت م والد الش يد, قد كان لحد الدوافع 

 ه لسلوع طريق الج اد وايستش اد.التي ل ج  ثورة ابا ا, ودفعت

ولشككارت إلككل لن محمككد عاككدما كككان يشككاهد المجككاتر المروعككي وعمليككات القتككل ا  راميككي 

ال كك يو يي علككل شاشككات التليككات, ويشككارع فككي تشككييع الشكك داء, كككان يككزداد إصككرار علككل مقاومككي 

 ايحت ل, ويمتلئ رغبي شديدة لن ياال الش ادة مثل م.

ابا ا قام بم ارحت ا عن  يته تايين عمليي   اديي تد قكوات ايحكت ل, ولكدت لم  بيل لن 

 وتييي ل  ا شجعته ودع  له بالتوفيق, ولن ياين عمليته باجا , وياال الش ادة التي تمااها.

ومع  قاالي:"قل  له:إكها علل بركي هللا, وعد الّي ش يداً كما تماي , واطلا من هللا لي ت كام 

 بيد ايحت ل, بل عد الّل ش يداً, وها هو قد عاد الياا ش يداً كما تماياا له". بجرو  وتقع لسيراً 

وتابع :"كاكك  لعلككم بموعككد تاييككن العمليككي بالعككبن, وقبككل لن يخككرك مككن الماككزل ع ككراً  

م احعاته وقبلته بحكرارة ودعكوت لكه بكالتوفيق, 12/3/2112يتو ه الل مستوطاي " تساريم" يوم 

قكد لت , ول كا ل تتكر لن تعكود الكّي شك يداً, ولوصكيته:كن صكامداً وصكبوراً وقل  له:ها هو الموعد 

 وصابراً, وو ه س ح  بدقي في و ه األعداء".
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وتعيف:"قل  له:خن لمتعتك  وي تتكرع لألعكداء اليرصكي لقتلك  قبكل لن تثكأر مكا م ألباكاء 

لوقكك , شككعب  ولهلكك , وبعككد خرو ككه مككن الماككزل وتو  ككه الككل المسككتوطاي بقيكك  لصككلي طيلككي ا

 وا تترت الخبر السعيد, خبر استش اد ". 

وت ف والدة الش يد اللحتات األخيرة التكي سكبق  تلقي كا  بكأ استشك اد  قاالكي:"كا   فتكرة 

ع بيي  داً كا  في ا علل لع ابي, لدعو ولصلي ا, وقد صلي  ص ة ايستخارة بأن يعود الّي 

حكوالي لربكع مكرات طيلكي الليكل, ولكم لكق طعمكاً اباي محمد ش يداً, وقد  ين عمليته باجكا , صكلي  

 للاوم, والحمد ا  لاا ما تماياا ".

وإثر تلقي ا  بأ استش اد  تؤكد لم  بيل لن فرحت ا كا   ي توصف, وا  ا شررت هللا تعالل 

 علل تشريي ا باستش اد ابا ا, متمايي علل هللا لن تلتقي به في مستقر رحمته يوم القيامي.

ة الش يد في حديث ا ال ري  وقد رسم  ابتسامي فخر علل شكيتي ا:"كا  قكد اشكتري  وتمعي والد

الحلوب ولعددت ا قبل خروك محمد مكن الماكزل, ولكم يعلكم بكنل  لحكد, ومكا لن تلقيك   بكأ استشك اد  

 حتل قم  بتوتيع ا علل الجيران ولطلق  تغرودة".

محمد فرحات قال  لم  بيكل :"لكم  وحول واقعي استبدال محمد في العمليي التي  ينها الش يد

لر محمداً حزياكاً ب كنا الشكرل طيلكي حيكاتي, فقكد  كاء ي وقلبكه مملكوء بكالحزن والحسكرة, متمايكاً لن 

يرون هو الماين, فقل  له سيأتي عليك  يكوم قريكا وتايكن عمليكي لخكرب فكي قلكا األعكداء, وهكا هكي 

 وياال الش ادة التي لحب ا وتمااها".اليرصي قد  اءته ليقوم بالعمليي في مستوطاي " تساريم", 

وتؤكد لم  بيل لن ابا كا الشك يد خلكف وراء  ككريكات ع كرة ي يمركن لن تاسكاها, فقكد ككان 

داام ايبتسام والمداعبي مع اخوته ولصحابه في الما قي, وكا   لعماله كل كا  يكدة, مشكيرة الكل لن 

ل  ا ستبقل تكنكر خ واتكه عاكد عودتكه فكي محمد سيتل عالقاً في لكهان لهله الل لن تقوم الساعي, و

 وق  متأخر من الليل, وعاد عودته من المسجد.

وتسترسككل لم  بيككل فككي حككديث ا عككن  جل ككا الشكك يد, موتككحي لن محمككد استشكك د ومككا تال 

الرصاص داخل  سمه, مشيرة الل اصابته ث ث مرات مان ا كدي  ا تياتكي األق كل, حيكث ككان 

في العديد من األماكن, حيث شكارع فكي الموا  كات قكرم مسكتوطاي  داام المشاركي في الموا  ات

" تساريم" ومعبر بي  حا ون ومعبر الما كار, ولصكيا ثك ث مكرات بجكرو  مختليكي, وي تالك  
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رصاصي ص يو يي تجثم في قدمه اليسرب لدب اصابته برصاص ايحت ل في مسيرة المليون التي 

  دي  اي تياتي.شارع في ا اآلي  من لبااء شعباا قبل ا

وتعيف لم  بيل وقد غلب  عيااها الكدمو :"لو لكم يكنها اباكي ل ستشك اد يومكا, لركان قكد  

توفي في فراشه, ف نا قدر , وقد علماي ب كبر  وإيما كه كيكف لبارككه حتكل اللحتكات األخيكرة مكن 

ي ككودي تو  ككه الككل المسككتوطاي. ولككدب سككؤال ا عككن رلي ككا فككي قككول الراتككا األمريرككي الجاسككيي, ال

األصل "توماس فريدمان" لن الشعا اليلس ياي ييجر  يسه أل ه لكم يعكد يعكر  قيمكي الحيكاة, ردت 

لم  بيل وهي تعح :"الغريا لن األ ا ا ل م مثل يقول:إمكا لن تعكي  بحريكي لو تمكوت, وهكنا مكا 

  و حن فعله محمد مع فارق لن اباي يبتغي من كل  و ه هللا وحد , متساالي:كيف يريدو اا لن  سر

  تعين تح  األ قاض؟".

ولكككدت لم  بيككل لن الككدين ايسكك مي هككو ديككن سكك م وسككماحي ورحمككي ل  سككا يي والبشككريي 

 معككاء, اي ل ككه ديككن   ككاد ومككوت فككي سككبيل هللا إكا تعلككق األمككر بالعككدوان علككل الككدين والحقككوق 

 واألعراض والمقدسات.

برسالي لكألم اليلسك يايي التكي سك رت  ولم يي  لم  بيل كوالدة ألحد ايستش اديين لن تبرق

بمشاعرها لرو  معا ي الب ولي والشجاعي خ ل اي تياتي, داعيي اياها الل غكرس حكا المقاومكي 

والريا في  يوس لبااا ا لمقاومكي ايحكت ل حك  دحكر  ورحيلكه عكن لرض الكوطن, مشكددة علكل لن 

 الش ادة تعيد الل األمي والوطن اليلس ياي كرامته.

م  بيل  داء الل العالمين العربي وايسك مي للوقكو  وقيكي  كادة الكل  ا كا لباكاء شكعباا, وو    ل

 والعمل علل بنل كافي الج ود المخل ي يستر ا  الحقوق المسلوبي لشعباا.

كا كك  تلكك  إحككدب الخاسككاوات ال اككي خككر ت ن حركككي المقاومككي اليلسكك يايي عبككر التربيككي 

ي المتواصل, واأليام حبلل باسكاء  كدد وخاسكاوات  كدد سكينهلن القرآ يي وايعداد الايسي والج اد

العدو ال  يو ي ويربرن مسيرة قمعه و بروته وارهابه, فالش ادة والمقاومكي باتك  الثقافكي السكاادة 

 للمجتمع اليلس ياي, و من الحياة الني تآلي  عليه الغالبيي الساحقي من اليلس يايين.
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  هادي إبراهيِ نزار رصانأم بير رصان والدة االست

وشقيقة االست هادي صهيب عبد الرحمن تمراز وزوحة الوالِ  

 المجاهد الدرتور نزار رصان
 "وَ لو لِ صست هد ابني إبراهيِ لخجلت أن أقابل أهل أي شهيد".

ب ن  الرلمات عميقي المعا ي والكدييت, عتيمكي المقاصكد واألهكدا , افتتحك  لم بك ل 

ستش ادي إبراهيم ريان حديث ا عن مسيرة حيات كا الحافلكي بشكتل صكور التعكحيي ريان والدة اي

 والع اء, واأللم والمعا اة, وتحمل المشاق والمرار , وال برعلل المحن وايبت ءات.

قد ي يعلم الرثيرون لن لم ب ل هي لول خاسكاء فكي فلسك ين, ولول مكن ارتكدت الاقكام 

م ب ل سيدة مجاهدة من ال كرات األول, ت كوب ال كم , وي في ق ا  غزة   ايي السبعياات, فأ

ترتككرث باألتككواء والت ككور فككي موا  ككي كككاميرات ال ككحييين ووسككاال ا عكك م, رغككم لهميككي 

الدور ا ع مي فكي خدمكي المقاومكي وإسكااد لهكداف ا والتحكريق علكل إ ت ا  كا, لكنا فقكد كا ك  

والم كابرة, ورو  الج كاد والثكورة والتحكدي, كثيراً من لحداث ومواقف حيات ا المرللكي بالجلكد 

 صيحي م ويي ي يعرف ا لو يدرع علو شأ  ا الرثيرون.

وي ش  لن الحدث األبرت والموقف األهم الني شرل مي  ً حقيقيكاً وماع يكاً واتكحاً, 

لم يرن إي ت يًي وتج يز وإرسال ابا كا إبكراهيم إلكل لرض المعرككي لمقارعكي لعكداء هللا والكدين 

لوطن وا  سا يي, حيث شك دت األرض اليلسك يايي المبارككي الجكاثم علكل صكدرها مسكتوطاي وا

"إيلي سيااي" شمال ق ا  غزة ف ول هن  المعركي حاميكي الكوطيس التكي دارت رحاهكا مسكاء 

م, وخليكك  قتيلككين وخمسككي عشككر  ريحككاً فككي صككيو  المسككتوطاين 2/11/2111يككوم الث ثككاء 
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راهيم ريان برفقي لخيه المجاهكد عبكد هللا شكعبان إلكل العك  شك يدين ال  اياي, وارتقاء الش يد إب

 مباركين تحي ما م اري الرحمن.

مر هنا الحدث سريعاً, ومر دور لم ب ل دون لن يي ن له لحد, فقد لدت وا ب ا وقام  

بدورها كام ً, ب م  تام وسريي م بقي, مما حال بيا ا وبين التغ يي ال حييي وكيو  ال ي  

ع مككي, إلككل لن ترشككي  األ بككاء فيمككا بعككد عككن حقيقككي الككدور العتككيم الككني لعبتككه فككي صككياغي ا 

شخ كككيي ابا كككا, وتروياكككه التربكككوي والايسكككي, وإمكككداد  بركككل المقومكككات ال تمكككي والمكككؤه ت 

العككروريي لخككوض غمككار مرحلككي الج ككاد والشكك ادة التككي  ككاءت علككل شككرل عمليككي   اديككي 

ح م  هيبي ايحكت ل, وكسكرت غكرور , ودمكرت كبريكاء , عسرريي كات صبغي استش اديي, 

 ومرغ  ل ف سمعته وإ راءاته األمايي في الترام.

 شككأت لم بكك ل فككي إطككار عاالككي متدياككي وملتزمككي, هككي عاالككي تمككرات, ف ككي اباككي الشككيي 

المجاهد عبد الرحمن تمرات لحد مؤسسي  ماعي ا خوان المسلمين في الما قي الشماليي لق ا  

ورفيق درم الشيي لحمد ياسين, ولحد لععاء الج ات العسرري لإلخوان المسلمون الني غزة, 

, ليكتم اعتقالكه تكمن حملكي ايعتقكايت التكي 1984لسسه الشيي لحمد ياسكين وتكم اكتشكافه عكام 

 طال  عااصر هنا الج ات, ويحرم عليه بالسجن لمدة لحد عشر عاماً.

ل, علككل كات الككدرم وال ريككق, حتككل لن هككن  وكمككا والككدهم كككان األباككاء, لشككقاء لم بكك 

األسرة قد مرت علي ا ليام ع يبي تمن اي تياتي المباركي األولل, حرمت ا من و ود ورعايي 

 الوالد واألبااء النين غيبت م سل ات ايحت ل خلف القعبان.

شقيقي ايستش ادي المجاهد ص يا الكني  يكن عمليكي استشك اديي فكي  –ليعاً  –كما هي 

رة عسرريي ص يو يي ترافق باصاً يقل مستوطاين ص اياي قرم مستوطاي "غكوس ق يكف" سيا

م, ولكم تسكت ع لسكرته لن تقكيم لكه عكرس استشك اد  تيجكي 29/11/1998في ق ا  غزة بتاريي 

لتغول السل ي اليلس يايي آ ناع علل حركي حماس, واعتقكال عكدد كبيكر مكن قادت كا وعااصكرها 

معككتق ت, وفككرض ا  ككراءات التعسككييي القاسككيي بحق ككا, ومككن وت  ككم فككي غياهككا السككجون وال

تككما ا وتككع الشكك يد الشككيي لحمككد ياسككين قيككد ا قامككي الجبريككي, وماككع لي مت ككر مككن متككاهر 
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المقاومي لو التعبيرات المجسدة ل ا ككأعراس الشك داء داخكل الق كا  والماكاطق الخاتكعي لايكوك 

 السل ي.

ار ريكان, وعا ك  معكه الغربكي إبكان مراحلككه تزو ك  لم بك ل مكن المجاهكد الكدكتور  كز

الدراسككيي المختليككي, فككي سككوريا واألردن والسككودان والسككعوديي, لتختككتم  ولت ككا العربيككي برفقككي 

تو  ا بالعودة الل لرض الوطن, عاتمي عزماً لكيداً علل عدم ميارقت كا لو الخكروك ما كا مكرة 

 لخرب م ما كا   األسبام والمبررات.

س ين مبلغاً, فعادما لقدم مجرم ص يو ي علكل اقتكرا  مجكزرة الحكرم وقد بلغ حب ا ليل

, وكا كك  لم بكك ل آ ككناع فككي السككودان, 1994ا براهيمككي فككي مدياككي الخليككل شكك ر فبرايككر عككام 

لعوام, ممكا يشكير  3لخنت تبري براء شديداً لدمل عيو  ا, حتل لبر  ابات ا ال يلي ويء كات الـ

ب ن  األرض ال يبي, وحجم المحبي والكويء واي تمكاء المختكزن إلل عمق الراب ي التي تجمع ا 

 في قلب ا تجا  لهل ا ولبااء شعب ا وقعيت ا.

تو  ككا لبككو بكك ل " د. ككزار ريككان" لسككتاك مشككارع فككي علككم الحككديث الشككريف فككي كليككي 

لصول الدين بالجامعي ا س ميي بغزة, وععو القيادة السياسيي لحرككي حمكاس, ولحكد الخ بكاء 

يوهين والمحرتين علل الج اد في سبيل هللا لتحرير الوطن واسكتعادة الررامكي والمقدسكات, الم

 ولحد ت مين الشيي عبد هللا عزام قااد المجاهدين في لفغا ستان.

في ظل هن  الترو  واألحداث ترعرع  لم بك ل, واشكتد ععكدها, وامتلرك  لسكبام 

لبات و وااا وعوارض الحيكاة, موقاكي لن الكوطن القوة ا يما يي والايسيي والمعاويي لموا  ي تق

 زء من العقيدة, ولن فلس ين آيكي مكن الرتكام "القكرآن الركريم", ولن التعكحيي لا كرة الكدين, 

وإ قاك الوطن من براثن ال اغوت المحتل, لمر حتمي يبد ماه, وي مجكال للتقكاعس عكن لدااكه, 

 ات والتحديات.لو الاروص عن الوفاء باستحقاقاته م ما بلغ  العقب

لم ب ل, امكرلة عتيمكي, تشكعر بتميزهكا وسكمو مازلت كا ماكن اللحتكي األولكل لمجالسكت ا 

لن الشككعا اليلسكك ياي الككني ل جككا مثككل هككن  المككرلة,  -فككوراً  -وايسككتما  إلككل حككديث ا, وتككدرع 

وسواها من الخاساوات, هو شعا عتيم, يستحق الحياة الحرة الرريمي ويستأهل الا ر العزيز 
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 متير وايستق ل الرامل غير الماقوص.ال

تتحككدث لم بكك ل عككن األسككبام والككدوافع التككي دفعت ككا لتقككديم ابا ككا شكك يداً فككي سككبيل هللا, 

فتقكول :"إن الككني دفعاكي لككنل , لويً: هكو تككأثري الشككديد برسكالي الككدكتوراة لزو كي التككي كا كك  

ل هللا عليكه وسكلم حيامكا ككان تتحدث عكن الشك ادة والشك داء, وثا يكاً: تكأثري بقكول الرسكول صكل

يقول ألحد لصحابه :)ماا ش يد ف ل مارم ش يد؟ ", فقكد حمسكاي هكنا القكول حماسكاً شكديداً, ممكا 

دفعاككي للقسككم بككأن لهككا ولقككدم لباككااي السككتي شكك داء فككي سككبيل هللا, وثالثككاً: مشككاهدتي ومتككابعتي 

 ياي األعزل, وقتكل األطيكال للمجاتر المترررة التي يرترب ا العدو ال  يو ي تد شعباا اليلس

والاسككاء والر ككال بككدم بككارد وتككدمير البيككوت فككوق رؤوس لهل ككا, وتجريككف األراتككي واقككت   

األشجار, واغتيال القادة اليلس يايين, مما لحرق قلبي ولشعل صدري بايران الغعا واي تقكام 

 من باي ص يون".

عقيككدة, وصككدق ا تمككااي, وتسككت رد قاالككي:"امت كي لسكك   ا يمككان, وشككعوري بقككوة ال

وحبككي الشككديد ل ككنا الككدين دفعاككي لرككي لقككدم اباككي إبككراهيم شكك يداً فككي سككبيل هللا دون لي تككردد لو 

 تيرير".

وتر مي لحال ا يمان والع اء واليداء الني لسر كيا  ا ومأل علي ا حيات ا فقكد بكدلت لم 

ا والبّر بالع د الكني ق عتكه ب ل في سلوع طريق ما جي يتير  إلل شعبتين, بغيي الوفاء بقسم 

علككل  يسكك ا, وتمثككل كلكك  ال ريككق فككي البككدء بإعككداد  جل ككا إبككراهيم للمعركككي الماشككودة, لياقسككم 

 ا عداد إلل قسمين:

األول: ا عككداد المعاككوي, فقككد كا كك  تشككجعه علككل المحافتككي علككل لداء  ميككع ال ككلوات فككي 

لمسكجد, وصكيام الاوافكل, وتربيكه علكل المسجد, وتحثه علل قيام الليكل ولداء صك ة اليجكر فكي ا

حككا الج ككاد وايستشكك اد, وحسككن الخلككق والتعامككل مككع الاككاس, حتككل ل  ككا كا كك  تككدعو لككه داامككاً 

بالش ادة واليوت برتل هللا تعالل, وكا   ترثر من ترديد دعاء)الل م ا عل من كريتكي الشك داء 

 والعلماء وحيتي القرآن  في كل سجود.

ا عداد المادي, حيث بادرت لم ب ل إلل تج يز ابا ا إبكراهيم ماديكاً, ف كي  لما القسم الثا ي ف و 
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التي اشترت من مال ا الخاص س حه الشخ ي, وعتاد  وتيه العسرري, ولكم تبخكل عليكه بكأي 

شككيئ, حتككل غككدا مقككات ً, كامككل العككدة والعتككاد, م يًككاً لخككوض لي معركككي لو اشككتباع مسككل  مككع 

 ال  اياي في لي وق  كان. 

الش يدين: س يل تيادة  -ليعاً  –ولم تقت ر لم ب ل في دعاا ا ألهل ا وكريت ا, بل طال دعاؤها 

وص   شحادة, أل  ما كا ا سبا ا خراط إبراهيم في صيو  كتااا القسام, فرا   لمسكي وفكاء 

غاليي لن ترفع يكدي ا بكأكف العكراعي إلكل هللا لن يكرحم ويركرم ويتقبكل هكنين الشك يدين صكاحبا 

عل بعد هللا تعالل في تقريا وتيسير سبل تحقيق لمايت ا ولمايي ابا ا, ورعايته   اديكاً حتكل الي

 لكرمه هللا بالش ادة الخالدة.

وتروي لم ب ل  ا باً من الحياة الايسيي والعاطييي يبا ا إبراهيم, مؤكدة ل ه تكأثر تكأثراً 

 ل الغول, حيث لقسم لن ياتقم ل ما, ليس له مثيل, بحادثي استش اد ال يلي إيمان حجو والش يد ب

وقدم وعداً لوالدة الش يد ب ل لن ياكتقم يبا كا, ولن يقتكل مسكتوطااً صك يو ياً لقكاء ابا كا الشك يد, 

مشيرة إلل ل ه كان يدعو هللا دااماً لن يجعله مثخااً في األعداء, مقب ً غير مدبر, ولن هللا تعكالل 

  والبكر بقسكمه, فرا ك  عمليكي ايقتحكام التكي  يكنها برفقكي استجام دعاء , ويسر له الوفكاء بع كد

الش يد عبد هللا شعبان لمستوطاي "ايلي سيااي" عمليي مميزة برل المقكاييس, لثخاك  فكي العكدو, 

وتلزل  قواته التي اتك رت يسكتقدام فرقكي "كوما كدو" خاصكي لموا  كي إبكراهيم ولخيكه عبكد 

 علي ما وقتل ما.هللا, حتل تمرا  بشق األ يس من السي رة 

وبلغ من شغف لم ب ل بالج اد, وشوق ا لبنل ابا ا فكي سكبيل هللا ل  كا كهبك , كات يكوم 

 الل غرفي إبراهيم, وتيقدت ا, وقبل  حناؤ  العسرري.

وحكين لتفك  سككاعي اليكراق, ودق  ككرس الرحيكل, ودعكك  لم بك ل فلككنة كبكدها إبككراهيم   

قي وال بر وايحتسام, ويتسم بالقوة وال  بي والعزم ودا  األب ال, وداعاً يتميز بالثبات والث

وا صرار, ليا لق إبراهيم ورفيقه عبد هللا إلل حيث ميدان المعركي, وتاتقل لم ب ل إلل ما قي 

حي ال الحين"بًر الاعجي" حيث اعتل  س   مازل لحد لقرباا ا, لتراقا وتشاهد وتتابع سكير 

تباع المسكل  بكين المجاهكدين وقكوات ايحكت ل داخكل ومسار العمليي عن كثكا, ولكدب بكدء ايشك
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المستوطاي شرع  لم ب ل في ال  ة, ولخنت في الدعاء يبا ا ورفيقه, وقرلت سكورة ياسكين 

 كاملي, ولهدت ثواب ا إلل رو  ابا ا. 

وكما استقبل   بأ استش اد شقيق ا ص يا في الماتي, فإن لم بك ل اسكتقبل   بكأ استشك اد ابا كا 

, والتربير, والت ليل, فرحي م مًاي, مستبشرة سعيدة, غير  زعي وي وهاكي لمكا لصكاب ا بالنكر

فككي سككبيل هللا, ولككدب اسككتقبال ا  ثمككان ابا ككا الشكك يد لككم تتوقككف لم بكك ل عككن إطكك ق الزغاريككد, 

واط ق التربيرات, وحمد هللا تعالل علل كرمه اليياض وما ماحه يبا ا من  عمي الش ادة, ومكا 

 به بحيث لصبح  والدة ألحد ايستش اديين. لكرم ا

وتروي لم ب ل ل  ا قبل لن تنها لزيارة قبر ابا ا إبراهيم عقكا اليكراغ واي ت كاء مكن 

دفاه, رلت إبراهيم في ماام ا,  عر الو ه في ماتر  ميكل  كداً, حيكث لخبرهكا بكأن  اكرايت 

لعكرض ال ك يو ي, وقكات  حتكل العدو قد تياوتوا مع ما بغرض التسليم, ول ه ورفيقه رفعا ا

 الا ايي, وقد لكدت م ادر عسرريي ص يو يي حقيقي العرض ال  يو ي.

كا كك  لم بكك ل شككديدة التعلككق بالشكك ادة والشكك داء, فرا كك  داامككي التككردد علككل لعككراس 

الش داء, وكثيرة الزيارة لبيوت الش داء, تغبن كل لسرة ارتيع ل ا ش يد, حتكل ل  كا تارت كات 

عاالي   ار التي ارتيع ل ا ث ثي عشر ش يداً, وقال  ل م: ل تم ستأخنون الجاكي علكل مرة مازل 

 حسابرم, وكل  من كثرة ما قدموا من ش داء.

وفي عرس ش ادة ابا ا وقي  لم ب ل برل عزة وشمو  تحرض علل الج اد والمقاومي 

د من ل ل كا, ولن علكل والش ادة, مؤكدة ل  ا تقدس كل من يدافع عن القعيي اليلس يايي, ويجاه

 الجميع لن ي ا للتعحيي فداًء للدين والعقيدة, واألرض والوطن والمقدسات.

إ  ا لم بك ل ريكان, لولكل خاسكاوات فلسك ين, وكلك  صكبرها و لكدها وتعكحيت ا, فمكا 

 لروع  لم ب ل, وما لرو  ع اءع, ولسان حال  يقول:

 الزعامات.فدا ه رل طيب     ذاك ال هيد الاي أعلى ررامتنا 
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 أم أحمد حودة 

 والدة االست هادي / أحمدعصام حودة
"ل زم ولتعم ل ه ما من لم علل و ه األرض لحب  ولدها كما لحبب  لحمد, ولتعم ليعاً 

ل ه ما من لم س رت علل ولكدها ودللتكه ورعتكه وربتكه كمكا سك رت ودللك  ورعيك  لحمكد, ول كزم 

مكا حتكي لحمكد, لرااكا علكل الكرغم مكن ككل كلك  قكدماا  ا ولتعم ل ه ما مكن ولكد حتكي لكدب لهلكه ب

بقلوم مؤماي بما لعد  هللا لعباد  المجاهدين وكوي م ال ابرين, وبايوس راتيي م مًاي, ولتخرس 

كل األلساي التي تدعي غير كل , ف ي الحياة األبديي الخالدة لي ا الااس  دفع لبااء ا إلي ا, والثمن هو 

 غرورة الخداعي ولقاء هللا ش داء".مغادرة هن  الد يا ال

ب ن  الرلمكات الاورا يكي المعكيًي افتتحك  السكيدة سك ام  كودة والكدة الشك يد المجاهكد لحمكد 

 ودة حديث ا عن ابا ا لحمد, وحياته الج اديي, وم م  الع قي التي  مع  بيا ما في إطكار العمكل 

إطار , حتل لكرمه هللا بالشك ادة وايرتقكاء  المقاوم الني ما ا ي  الش يد لحمد خوتاً له, وسعياً في

 إلل الع , وبلوغ مدارك ال ادقين.

بين يدي هنا الحكديث الكني يتاكاول دور الخاسكاوات اليلسك يايات المجاهكدات تاويكه يتم, 

فمككع كككل إط لككي  ديككدة مككع خاسككاء  ديككدة يقككف المككرء مككنهويً, مشككدوهاً, قككد غلبتككه حيككرة يشككوب ا 

سكككاء واألم ككات العتيمكككات اللككواتي اختكككرقن كككل القواعكككد, وتجككاوتن حكككدود التعجككا, ألولًكك  الا

المألو , وكسرن حوا ز التقليد والام يي فكي ماتومكي الع قكات األسكريي, حتكل باتك  ككل واحكدة 

ما ن مدرسكي قاامكي بكنات ا,  سكتمد ما كا كافكي معكا ي ا ل كام والتو يكه وا رشكاد, ومختلكف صكور 

 الثبات والتعحيي والع اء.

ولككم ترككن لم لحمككد إي إحككدب هككؤيء الخاسككاوات العتيمككات, رغككم لن عاطيت ككا لككم تسككعي ا 
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مكن الت كور  -بالتكالي -للت ور برفقي ابا ا في الشرين الم ور الني للقل فيه وصكيته, وحرما  كا 

–ا ع مي, وما يقدمه من فوااد إع ميي وعوااد معاويكي للشكعا اليلسك ياي, لركن كلك  ي يحجكا 

يقككي السككلوع وطبيعككي الككدور الككني اتكك لع  بككه فككي تربيككي ابا ككا وتغنيتككه بحككا الج ككاد حق -بحككال

والمقاومي والش ادة, مروراً بخدمته وتقديم كافي لشرال العون والمساعدة لكه و خوا كه المجاهكدين, 

وصويً إلل وهبه في سبيل هللا, وإرساله إلل سو  الوغل واليداء حيث مرمن الش ادة وايص ياء, 

 طن ال عان والازال, والقرم من رتل و اي الرحمن.وموا

م 25/11/1985وكي  درع مدب عتمي هن  الخاسكاء, يبكد مكن العكودة إلكل كلك  التكاريي 

ا  -ماكن ويدتككه -حيكث ولكد لحمكد, المولكود البرككر مكن الكنكور, وكيكف لن لم لحمككد وتو  كا وهبكا  

ميي والقيم التربويي في  يسكه, حتكل غكدا فتكل تعالل ولا رة دياه القويم, وبدآ غرس المياهيم ا س 

يافعاً, يعرم به المثل في اي عباط والخلق الحسن, ولتكحل عاوا كاً للاشكاط والحكراع والياعليكي 

تككمن األ شكك ي ال  بيككي فككي إطككار الرتلككي ا سكك ميي إبككان المرحلككي الثا ويككي, والتككي تو كك  عككام 

راط كجاكدي م يكع فاعكل تكمن تشكري ت ا م با عمامه إلل صكيو  كتااكا القسكام, واي خك2112

 العسرريي.

وكاتككاك طبيعككي للتربيككي الحقككي األصككيلي التككي بثت ككا لم لحمككد فككي  يككس وكيككان ابا ككا, كا كك  

التر مي الااصعي ل ن  الج ود الحثيثي ماثلي في واقع حياة لحمد, فلم يرن ياق ع عن مسجد , مسجد 

ب كال, لمثكال حسكن حمكودة و افكن الاكنر, ولكم يركن العمري, الني خّرك كثيراً مكن ايستشك اديين األ

ياق ع عن قيام الليل, وصيام ايثاين والخميس من كل لسبو  وكثيراً ما كا ك  والدتكه تسكمع  حيبكه 

وصوت برااه لثااء ص ته, وترب الدمو  تاسكرا مكن عيايكه, وهكو يلك  علكل هللا تعكالل فكي طلكا 

يحقق لمايته, وكثيراً ما كان يردد لمام لهله وصحبه الش ادة, ويتوسل إليه تعالل لن يرتل عاه, و

 بأن هن  الد يا فا يي إلل توال, ول  ا ليس  مقامي, وليس  سراي.

وتستنكر لم لحمكد البدايكي األولكل ي عكمام  جل كا إلكل كتااكا القسكام قاالكي:"في م لكع عكام 

د عمكل فكي صكيو  م تم اختيار ولدي ليركون لحكد مجاهكدي واستشك اديي كتااكا القسكام, وقك2112

الرتااكا, وتلقككل تككدريبات عسككرريي, ول  ككل تلكك  التكدريبات فككي فتككرة و يككزة, فامتككات بدقككي إصككابته 

لل د , لي ب  لحد قااصي كتااا القسام, ويلقا من قبل إخوا كه بكـ"الشبل والقاكاص والزغاكون", 
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لصكب  م 2113حيث كان لصغر فتل ياعوي تح  لكواء كتااكا القسكام فكي سكاه. وفكي م لكع عكام 

المسكلمين التكي بايع كا علكل السكمع وال اعكي, فكي العسكر واليسكر,  نولدي لحد لبااء  ماعكي ا خكوا

والماشكن والمرككر , وعلكل لثككرة عليككه, وبايع كا علككل العمكل لخدمككي الككدعوة, وخدمكي مسككيرة الج ككاد 

 والمقاومي حتل الا ر لو الش ادة".

بيعي  شاطاته وتشجعه علي ا فحسكا, كا   لم لحمد مستود  لسرار ابا ا, فلم ترن تعلم ب 

بل كا   تشر  علل إ جاح ا, وتساعد علكل إ جاتهكا, فركم   كزت ال عكام للمجاهكدين المكراب ين 

علككل الثغككور الحدوديككي, وكككم لسكك م  فككي  قككل العتككاد العسككرري, وخاصككي العبككوات الااسككيي, برفقككي 

مكن لتر  قبكل وبعكد الخكروك  ابا ا, وكم كا   تعلي همته, وتنكي عزمكه, وترفكع معاوياتكه, وتشكد

للرباط في سبيل هللا علل مشار  بلدتي  باليا وبي  حا ون, لو ق كف مسكتوطاات ومواقكع العكدو 

ال كك يو ي بقككاكاف ال ككاون وصككواريي القسككام, لو   ككا الرمككاان لككدوريات ايحككت ل الرا لككي فككي 

 الما قي الحدوديي شرق بي  حا ون.

لمسيرة الج اديي يبا ا, ودفعته حثيثاً  حو مزيد من ع وة علل كل , فقد عزتت لم لحمد ا

البسككالي وا قككدام والموا  ككي حيككث لقككدم  علككل تج يككز  عسككررياً مككن خكك ل تككوفير سكك حه وعتككاد  

العسككرري مككن مال ككا الخككاص, آملككي لن يتقبككل هللا صككايع ا, ولن يجعلككه كخككراً فككي ميككزان حسككاات ا 

 وصحييي لعمال ا يوم القيامي.

لحمد شرين ككريات كا السكعيدة, وملكف الحيكاة الج اديكي التكي عاشك ا لحمكد, وتستعرض لم 

وتستنكر لبرت المواقف الب وليي التي ميزت اليترة الزمايي التي قعاها عكام ً فكي صكيو  كتااكا 

القسام, فتشير الل لن لحمد اختير لتايين عمليي استش اديي مشتركي برفقي الش يد كرم لبو عبيد قرم 

غي ", إي لن قدر هللا شاء لن يتكزامن تاييكن العمليكي مكع ا تيكا  الكدبابات ال ك يو يي مستوطاي "دو

لما قي بي  يهيا, مما ات ر المجاهدين ل  سحام من المران, حيث بقي لحمكد صكابراً محتسكباً, 

ياتتر بيارغ ال بر يوم الش ادة, إلل لن قرر لولكو األمكر فكي كتااكا القسكام تاييكن العمليكي بواسك ي 

ستش ادي واحد فحسا, فتم ايقترا  بين المجاهدين:لحمد  ودة وكرم لبو عبيد, فاختار هللا الش يد ا

 كرم, وبقي لحمد علل لمل الش ادة حتل  ال ا.

وتمن قافلي المواقف التي تروي ا لم لحمد مكا ككان مكن عكودة ابا كا كات يكوم لكدب ا تيكا  
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مبتسماً, سعيداً, علكل الكرغم مكن لن م بسكه التكي  قوات ايحت ل لبلدة بي  حا ون, حيث لقبل إلي ا

كان يرتدي ا كا   ممزقي, وفي حالي يرثل ل ا, شاهدةً علل لثار الزحف ال ويل, فسألته والدته عن 

سبا تبسمه وسر م بسه الممزقي, فأ اب ا: باركي لي يا لمكا , اليكوم فجكرت دبابكي صك يو يي, وقكد 

ب ي الجمركيي, ولم يرن سعيداً طيلي فترة   اد  قدر سعادته شاهدت الايران تشتعل في ا قرم العا

بتيجيككر الدبابككي التككي دمككرت مككن المقككدرات مككا دمككرت, وقتلكك  مككن الاككاس مككا قتلكك , وحولكك  حيككاة 

 المواطاين اليلس ياين إلل  حيم.

الج اديككي كككان الشكك يد لحمككد يخككرك إلككل الماككاطق الحدوديككي المتاخمككي  هوفككي إطككار م ماتكك

, لت ككوير األهككدا  ال كك يو يي, وتقككديم ا لقيككادة المجاهككدين فككي كتااككا 48تلككي عككامليلسكك ين المح

القسام, بغيي ايستيادة ما ا في تحديد مران وخن سير وتوقي  تحرع هن  األهدا  تم يداً لعكرب ا 

 وتايين عمليات عسرريي تدها.

د غسككل  وتككروي لم لحمككد لن ابا ككا قككد  ككاء إلككل الماككزل كات يككوم بعككد صكك ة العشككاء, وقكك

م بسه العسكرريي, وبكدل يج كز  يسكه للخكروك مكع إخوا كه المجاهكدين إي ل كه فقكد قااعكه ولكم يجكد , 

رحمكه –فغعا غعباً شديداً, فأحعرت له الروفيي ووتعت ا علكل رلسكه ولثمتكه ب كا, حيكث ككان 

 شديد ايهتمام بزيه وس حه وعتاد  العسرري لكثر من لي شيئ آخر. -هللا

لسرته لثااء ا غماس ا في حيل تفا  شقيته "لم إسماعيل", فقد كان مقرراً وكات يوم فقدته 

لن يرون لحد الحاترين تمن الحيل ا س مي الني لقيم ب ن  المااسبي, وعادما عاد إلل البي  في 

ال با  سًل عن سبا تغيبه وعدم حعكور  حيكل تفكا  شكقيقته ل كام بكأن الوتكع الميكدا ي ككان 

ًوليه في الرتااا قد استايرو  وإخوا ه المجاهكدين للخكروك مكراب ين خشكيي يشوبه التوتر, ولن مس

 حدوث لي طارئ.

تكرب م مك  الحكزن واألسكل فكي عيايكه, فتسكأله مكن  -لحيا كاً –وتستنكر والدته ل  كا كا ك  

فورهككا عككن سككبا كلكك , فيجيب ككا قاا ً:"يككا لمككا , فككي اليككوم الككني ي لخككرك فيككه إلككل القتككال وق ككف 

 كون تعيساً, ولشعر بأ ي لتعس مخلوق في هن  الد يا".المستوطاات ل

وحين تثمر التربيكي وتزهكر, وتح كد األم وتو  كا مكا ترعكو  بكاألمس, لكيس بغريكا لن 

تبدو الاتاام خارقي للواقع, وخار ي عن المكألو , فكالزواك هكو سكاي الحيكاة, وف كرة هللا التكي ف كر 
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اص, ويست ويه هوب خاص, ويقتحم سويدااه هم لن القلا حين يمل  عليه حا خ إيالااس علي ا, 

خاص وهد  خاص, ولمايي خاصي, تترا ع كثير من تقاليد الحياة, ا حياتاً لنل  الحكا, وال كوب, 

 وال ّم, وال د , واألمايي, الني لم يرن في شيئ قدر كياو ته في الش ادة, ولقاء الرحمن.

ان لحمكد للكزواك, ويج كزان لكه بيك  وفي هنا السياق تؤكد لم لحمد ل  كا وتو  كا كا كا يعكد

الزو يي, إي لن هنا البي  لكم يماعكه مكن مواصكلي الج كاد والمقاومكي, فركان يخاطب كا قاا ً:"يكا لمكا  

لريد لن لستبدل هنا البي  بق ر في الجاي, ولعلم ل   تحلمكين بكأن لككون عريسكاً, ولرا كا الجاكي يكا 

لجاي يا لما , في ا ما يعكين رلت وي لكن سكمع  وي لمي, في ا الق ور, وفي ا الحور العين, إ  ا ا

 خ ر علل قلا بشر".

وفي ش ر رمعان المبارع حيث تعودت األسكرة  ميع كا علكل الخكروك ل ك ة التكراوي  

كان لحمد يل  علل لمه لن تدعو له بأن ي  ييه هللا ش يداً بأق ل سرعي, فرا   تجيبه بأن اليراق 

ي ا طالباً ما ا لن تدعو له بالتوفيق ولن يماحه هللا ما يتماكا , فرا ك  صعا  داً علي ا, فران يرد عل

 تر و  وتستحليه باا لن يدعو هللا في سجود  لن ي برها عاد سما  خبر استش اد .

وإمعا ككاً فككي اي ت ككار للحككق واليرككرة وإيغككايً فككي حككا هللا ورسككوله, وتيعككيل ما عمككا      

ككا وا يجلسكون فكي البيك , وتاتكر إليكه بإمعكان, وتتقكرم إليكه, سواهما, توت  لم لحمد ل ه عاكدما 

مككن لمام ككا حتككل ي تأخككن  العاطيككي, ويقعككد لو  -لحيا ككاً –وتبككدل فككي مداعبتككه وم طيتككه, كككان ي ككرم 

 يجبن, إك كان يعلم ويعر  لن والدته تحبه حباً  ماً لو وت  علل الد يا لوسع ا بأكمل ا ومن في ا.

ا, مؤكدة ل  م كا وا يتحدثون كات يكوم فكي لمكر تواك لحمكد إن وتمعي لم لحمد في حديث 

لمد هللا في عمر  ولبقا  حياً, وحيا ا ا برب لحمد قكاا ً ألمكه:"يا لمكي ل كا ي لفركر فكي الكزواك اآلن, 

فأ ا ي لفرر إي في الزواك مكن اثاتكين وسكبعين حوريكي فكي ليلكي واحكدة إن شكاء هللا, ولكن لكليركم لي 

تسككبو ي عاككد هللا شكك يداً, وت ككبروا علككل فراقككي, لمككا ترككاليف الككزواك فأريككدع لن شككيئ إي لن تح

 تتبرعي به للمجاهدين, ولن تايقي في سبيل هللا كل ما قد يأتي من مساعدات بعد استش ادي".

وتنكر لم لحمد لن ابا ا قال ل ا كات ليلي: يا لمي ل ا لحبب , وقلبي تعلق بمكن لحكا, فقلك  

ي: سأع ي  لوصاف ا وعلي  معرفت ا, فقل  له: موافقي, فقكال لكي: هكي طويلكي, له: من هي؟ فقال ل

فقل  له: ول   طويل ف ي مااسبي ل , فقال لي: وهي سمراء, فقل  له: ول   لبكيق ف كي مااسكبي, 
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, فقل  له: ول   في  يس السن ف ي مااسبي, فقال لي:هي بعين واحدة يا لمي 16فقال لي: هي با  

", ول كه لكن يكرد  16ادها لدرك  والدته ل ه يق د س حه الرشاس مكن طكرات"لموتربت ا قويي, ع

 عن هد  الش ادة وايستش اد شيئ.

وتست رد لم لحمد في سرد ككريات ا مع ولدها, مشيرة إلل ل  م عادما كا وا يتحكدثون عكن 

ل كا:ي تحز كي  المجاتر التي يرترب ا شارون بحق األطيال واألبرياء والقادة كان لحمكد داامكاً يقكول

يا لمي, وهللا سأرفع رلس  ولشر  عاالتي وحركتي وبلدتي ووطاي, ول تقم من باي ي كود, مؤككدة 

لن لحمد عاهكد هللا عكز و كل إبكان مسكيرة تشكييع الشك يد القااكد صك   شكحادة لن يركون فكي طليعكي 

ان يتخكن  قككدوة الماتقمكين لدمكه ال كاهر, فقكد ككان قلبكه متعلقكاً بحككا الشك يد صك   شكحادة, الكني كك

 ولسوة و موك اً راقياً في األخ ق والج اد والدعوة والع اء.

وتتابع قاالي:"قماا ل كا و تو كي لبكو لحمكد بتقكديم ولكد ا لحمكد هديكي للشكيي صك   بمااسكبي 

تفافه الثا ي)قبل استش اد  , ولككر مما كتباا  في رسالي الت اًي للش يد الشيي ص   شحادة: علماا 

يا شيخاا, فبارع هللا ل , وبارع عليك , و مكع بياك  وبكين عروسك  علكل خيكر, وقكد  بخبر توا  

علماا ل   تتمال الولد النكر ليشارع في الج اد في سبيل هللا, وي يسكعاا هاكا إي لن  قكدم لك  هكديتاا 

المتواتعي, ولد ا لحمد, ك ديي توا  ,  قدمه ل  و حن  تمال لن ترعا  كأحد استش ادي "كتااكا 

 سام", مشيرة إلل لن لحمد عادما سمع بنل  فر  فرحاً كبيراً.الق

وتستحعر لم لحمد الحوارات األولل التكي دارت بيا كا وبكين تو  كا فكي البكدايات األولكل 

لعمل لحمد العسرري مع المجاهدين تح  رايي كتااا القسام, إك تشير إلكل ل  كا قالك  لزو  كا كات 

يع الج اد, فع ً عن ل ه الولد البرر عاكد ا, و ريكد لن  يكر  مرة لن لحمد ي تال صغيراً وي يست 

به, و لحقه بالجامعي, و زو ه, فران لبو لحمد داامكاً يقكول ل كا: يكا لم لحمكد, هكن  رغبكي لحمكد, ولكم 

يجبر  لحد علي ا, ثم إن الجاي غاليي وعزيزة, وعلياا لن  عحي, ولن  قدم إلي ا لغلل ولعز ولثمكن 

 قوله تعالل "لن تاالوا البر حتل تايقوا مما تحبون".ما  مل , م داقاً ل

وتسككتنكر والدتككه ل ككه عاككدما لراد تسككجيل وصككيي علككل شككرين فيككديو لخبرهككا برغبتككه فككي 

الت وير مع ا, والجلوس إلل  وارها, فاعتكنرت, مؤككدة ل  كا لخبرتكه ل  كا تخشكل لن تبركي لثاكاء 

 .الت وير, ويستبد ب ا التأثر العاطيي, فت ور مايرداً 
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م قاالي:"صكلل 7/5/2113وت ف لم لحمد اللحتات األخيرة في حياة ابا ا يوم استشك اد  

لحمد اليجر  ماعي في المسجد, وعاد ولخلد للاوم, وكان في شقته بعكق إخوا كه المجاهكدين, وفكي 

تمام الساعي السابعي صباحاً قم  بتج يز طعام ا ف ار ل م, وبعد ا ت ااه من تاكاول طعكام ا ف كار 

  ز  يسه ولخن الراميرا الخاصي به, وقال لي: يا لمي ل كا كاهكا إلكل بيك  حكا ون لت كوير بعكق 

األهدا , ولن لتكأخر, وسأحعكر لتاكاول طعكام الغكداء سكويي, فكدعوت هللا لكه بكالتوفيق إلكل تكيافي 

الرحمن  ل وع , وتااول غدااه مع الحبيا الم ك يل محمكد صكلل هللا عليكه وسكلم, طعامكاً لكيس 

 م بيتاا, ف و لفعل ولش ل, وليس ب حبتاا, ف و ب حبي من هم لفعل ماا  ميعاً".ك عا

وتمعي قاالي:" اء ي خبر استش اد  عاكدما كاك  فكي الركعكي الثا يكي مكن صك ة الع كر, 

فأكمل  ال  ة, وبعدها سجدت ا عز و  ل, وحمدت هللا علل لن تقبل ولدي ش يداً وبعدها كهب  

ثم عدت إلل البي , واستقبل  الم اًكين, وطلبك  مكن باكاتي لن ي كلين وي إلل المستشيل وودعته, 

ييعلكن مككا يغعككا هللا, ف ككنا اليككوم هككو يككوم تفككا  ولككدي إلككل عروسككته, ولرككن عروسككته ليسكك  مككن 

"الحور ال ين" وإ ما من الحور العين إن شكاء هللا, وفكي اليكوم التكالي الخمكيس تكم تشكييع الجثمكان, 

اريد كما لوصا ي, وكبرت وهلل  وحمدت هللا, وإ اي لحمد هللا تعالل ل اي واستقبل   ااتته بالزغ

لم لفعل شيًاً يغعا هللا, ولراه اليراق, فراق األحبي, فراق لعز ما لملك  فكي هكن  الكد يا, إن األمكر 

 عتيم تتي ر له القلوم, فبأي قلا لودع  يا لحمد, وبأي دمو  لبري  يا ولدي الحبيا؟".

امككل خيككر وبركككي قبككل استشكك اد , فككإن استشكك اد  لفككاض مككن الخيككرات وكمككا كككان لحمككد ع

والبركات علل لهله ما لكم يخ كرل م علكل بكال, إك تؤككد والدتكه ل  كم يشكعرون بكأن الم اركي تعكي  

مع م في البي , ولن المحبي واألليي قد تادت بين لفكراد األسكرة, ولن األمكور الحياتيكي قكد تيسكرت, 

م ببركي دم لحمد رحمه هللا, مشددة علكل ل  كا وتو  كا علكل اسكتعداد لتقكديم وكل  بيعل هللا لويً, ث

 المزيد, فداًء ا ورسوله, و  رة لدياه, وإس اماً في تحرير فلس ين من د س الغاصبين.

وتشككير لم لحمككد إلككل عككدد مككن الررامككات التككي لكككرم هللا ب ككا ولككدها لحمككد بعككد استشكك اد  

بان عرقاً بشكرل يفك  للاتكر, كمكا لن رااحكي دمكه الع كر كا ك  مباشرة, فجب ته وو  ه كا ا يت ب

تيو  وتمأل المران بغكزارة, معكييي ل  كا كا ك  فتحك  خزا تكه بعكد لربعكي ليكام مكن استشك اد  بغيكي 

ترتيب ا, فإكا برااحي مسك  تابعكث ما كا وتمكأل لر كاء الغرفكي, فقامك  بتيتيشك ا وإك ب كا تجكد إحكدب 
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 ن يحمل ا يوم استش اد , وعلي ا بقع وآثار دمه الزكي, داخل ا.القاابل الخاصي به, والتي كا

ولككم ترتككف لم لحمككد بتربيككي ابا ككا تربيككي   اديككي ولخ قيككي صككالحي, وبنلككه فككي سككبيل هللا, 

وإعداد  مادياً ومعاوياً, بل عبرت عن تواصل ا مع رب ا, وتر مت ا لمكدب ويا كا وا تماا كا لكديا ا 

ث قامك  بكالتبر  بالتركاليف الماديكي المخ  كي لكزواك لحمكد فكي وعقيدت ا ووطا كا وقعكيت ا, حيك

دوير  3311سبيل هللا, وبتج يز استش ادي في سبيل هللا تج يزاً كام ً من خك ل التبكر  بمبلكغ    

في إطار حملي التبرعات والج كاد بالمكال, التكي بكادرت إلي كا حرككي المقاومكي ا سك ميي "حمكاس" 

لقسام" شك ر إبريكل الماتكي, ي تبتغكي مكن وراء كلك  إي مرتكاة هللا و ااح ا العسرري "كتااا ا

 تعالل, و  رة الحق, ولداء الوا ا الشرعي والوطاي المقدس.

ولم تاس لم لحمد لن تسجل رسالي عّز وشكر  لألم كات اليلسك يايات تحكث ن في كا علكل التعكحيي  

ي اسككتخلياا فككي هككن  األرض, والع ككاء, وعككدم البخككل علككل هللا بككأي غككاٍل, ف ككو مالكك  الملكك  الككن

واسككتودعاا لبااء ككا ولهلياككا, وي لقككل مككن البككنل والتعككحيي فككي سككبيل هللا, ورد ولككو  ككزء مككن هككن  

األما ككات الككل صككاحب ا وبارا ككا وخالق ككا, إك توصككي األم ككات بككأن علككل اليلسكك يايات لن يككدفعن 

ا ي تقبكل إي لغلكل مكا تملك  لويدهن الل ساحات القتال, مؤكدة لن الجاي م رهكا غكاٍل وثمكين, ول  ك

 األم ات من األويد, فلم البراء, ولم العزاء, وهن  الد يا فا يي ي خلود في ا ألحد.

وخاطبكك  لم لحمككد األم اليلسكك يايي قاالككي:"ليت ا األم اليلسكك يايي, يككا مككن سككيخلدع التككاريي 

ي يمكوت إي موتكي بأسر :هبي وا نري م جي عيا  وحبيا قلبك  ا عكز و كل, واعلمكي لن المكرء 

واحدة فلترن موتي مشرفي ولصابعاا علل الز اد في مقدمي ال يو , فوهللا إن فلس ين لن تر ع إي 

بالككدم ال ككاهر, دم فلككنات لكباد ككا, فلككم التقككاعس عككن الج ككاد, والج ككاد فككرض عككين علككل كككل مسككلم 

فش داؤ ا دفعكوا تكريبي ومسلمي, وفلس ين لن تر ع إي بدم الش داء حتل  ستعيد عزتاا وكرامتاا, 

العزة والررامي, وعلياكا  حكن مكن بعكدهم لن  كدفع تلك  العكريبي و سكير علكل كات ال ريكق والكا م 

 الني ساروا عليه".

وتمعي لم لحمد قاالي:"لقول لجميع األم ات إن لعتم   اد للمرلة لن تقوم بتربيي لويدها 

ج كاد وايستشك اد, ولن تكدفع ب كم إلكل التربيي الج اديي ال كحيحي, ولن تغكرس فكي  يوسك م حكا ال

ميادياككه, ولن ترتككع م لككبن العككز واليخككار ماككن  شككأت م, فككاكا بخلاككا  حككن األم ككات علككل فلسكك ين 
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واألق ل بأبااااا فمن سيجود من ل ل ما, وهللا إن فلس ين, لرض األ بياء والرسايت, لن تعود اي 

ااااا إليه, وحث م علل تبايه خياراً واحداً ولصي ً بالج اد وايستش اد, ولن يستمر الج اد إي بدفع لب

فكككي حيكككات م ككككي ياكككالوا رتكككل هللا تعكككالل, ويرو كككوا لداة مبارككككي لتحريكككر وطكككا م وإ قكككاك شكككعب م 

 وقعيت م".

وتتابع:"لقول ألم ات الش داء, هايًاً لرن استش اد لويدكن, وي  قول فيرن اي ما يرتكي 

ن لرو  األمثلكي فكي الج كاد والع كاء, ول كتن مكن سكتتو ن بتكاك هللا عز و ل, فأ تن اللكواتي تكربت

الوقار يوم تبعث الخ اكق يكوم القيامكي, ول كتن لول مكن يشكيع لكه يكوم القيامكي, حكين يكأتيرن م جكات 

قلوبرن النين طالما ا تترتموهن بيارغ ال بر ليأخنوا بأيديرن, ويدخلوكن الجاي آماكات م مًاكات 

 إن شاء هللا".

لن تتقدم بجزيل الشرر وعتيم ايمتاان للمجاهدين لباكاء كتااكا  -ليعاً  –لحمد ولم تاس لم 

القسام النين  علوا من ابا ا لحمد بحق ب ك ً مكن لب كال فلسك ين, ولشكرفوا علكل تدريبكه وتج يكز  

وتعليمه فاون الرمايي والقتال, وصاعوا ماه ب  ً مقداماً شجاعاً ي ي ام الموت, متمايي لن تشمل م 

عي ولدها لحمد, ولن يحيت م هللا من ككل مركرو  وسكوء, ويسكدد رميكت م, ويبكارع   كادهم فكي شيا

 موا  ي ايحت ل الغاصا.

 عككم, هككي لم لحمككد, خاسككاء شككامخي, ومجاهككدة عتيمككي, ورو  وثابككي ملت بككي بالتعككحيي 

,  عكم الواسعي والع اء المستييق, و يس   ادي لصيل يشكع بالثبكات لشكعباا, ويليك  بالاكار عكدو ا

 هي امرلة بأمي, ومخزون ي ياعا من ال بر وال مود واليداء.
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 ال هيد/ المهندس  المجاهد أم حسن زوحة القائد

 إسماعيل حسن أبو شنب

  كا, وقكد تغيّكر مسكار كثيراً ما تردد لن الزو ي غالباً ما تترع ب كمات ا علكل حيكاة تو 

 حياته, سلباً لو إيجاباً, وقد تحيله الل شخص  ديد وا سا اً آخر في لحيان لخرب.

فللزو ي دور محوري ولثر خ ير في تركوين باكي وتشكريل اتجاهكات الحيكاة الزو يكي, 

فككإن صككلح  الزو ككي صككلح  الحيككاة الزو يككي عمومككا, وإن فسككدت لو داخل ككا شككيئ مككن اليسككاد 

تق ككير, ارترسكك  الحيككاة الزو يككي, بقككدر عرسككي معككاد, وخ كك  لايسكك ا طريككق والت ككاون وال

 الترا ع واي حدار.

وي شكك  لن تو ككات القككادة العككاملين فككي إطككار الحركككي ا سكك ميي, الماشككغلين ب مككوم 

وتجليات وت ورات القعيي اليلس يايي, يلعبن لدواراً بالغكي األهميكي والتكأثير, إك يملركن ميكزات 

ُحككزن ملرككات التككأثير فككي مجككرب دفككع وتشككجيع ل و تثبككين وتخككنيل لتوا  ككن, وِيِ ِ ِ ِ ِ   

حيات م, شاؤا لم لبوا, إي لن العاايي ا ل يي قد  عل  من هؤيء الزو ات عااصر خير وبرككي, 

وإسااد وتثبي , ولدوات مباركي لتعزيز خ ل لتوا  م, وترسيي   ج م, وإع ء شأ  م, ورفع 

 همم م ومرا ت م.

حسن تو ي الش يد القااد إسماعيل لبو شكاا إحكدب هكؤيء الاسكوة ال تكي  وقد كا   لم

بارع هللا في ن, وسكخرهن مكن ل كل خدمكي لتوا  كن, وحكث م علكل المعكي فكي طريكق الج كاد 

 والدعوة, واييغال فيه حتل الا ايي.

لم حسككن تو ككي واعيككي, صككامدة, صككابرة, ي تعككر  الرلككل لو الملككل, فمككا فتًكك  تسككا د 

تحمل معه  وااا الحيكاة المريكرة, وتقلبكات األيكام ال كعبي, الحافلكي بكالب   واألكب تو  ا, وت
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والم ككاردة والتككربص وايعتقككال وايغتيككال, وتككنكر  بككأخ ق الثبككات والتعككحيي, وقككيم الع ككاء 

 واليداء, وتحيته في لباااه وبيته ولسرته, وتشرل له ال درالحا ي والساد المعين.

صيل والمتميز الني لدته لم حسن لخدمي ودعكم واسكااد تو  كا, وللديلي علل الدور األ

يمرن ت ي  سيرت ا التي  معت ا بزو  ا, واسكتدعاء األحكداث والمواقكف ال امكي فكي حيات مكا, 

بما يمّرن من استحعار القدوة فكي هكنا السكياق, وتأسكيس حالكي  موك يكي مل مكي لجمكو  الاسكاء 

 لا م, لو لردن سلوع درم العزة واليخار.اليلس يايات ال تي آمن بنات اليررة وا

وفي هنا ا طكار تبكدو حيكاة لم حسكن كتلكي مكن ايلتكزام الكدياي واألخ قكي, وايسكتقامي 

التربويي والايسيي, التي لهلت ا, يحكت ل موقكع الزو كي ألحكد لبكرت قكادة الحرككي ا سك ميي فكي 

 فلس ين, ولحد ميرري ا السياسيين, ور ال ا العتماء.

لم حسن حرايت ا بالعودة بناكرت ا سكبعي وعشكرين عامكاً الكل الكوراء, حيكث فتكرة  بدلت

الشككبام وا تتككار فككارس ايحكك م قاالككي:"في تلكك  األيككام كككان معتككم الشككبام يقلككدون الم ككربين 

والممثلين, حيكث لتكنكر تمامكاً تقليكدهم األعمكل ل كيحات الموتكي فكي الشكعر واألحنيكي العاليكي 

وككان والكدي يشكترط علكل ككل مكن ي لكا يكدي لن يركون شخ كاً متكديااً, والبا ايت الواسعي, 

مستقيماً, ي يدخن علل ايط ق, اي لن تل  ال كيات ككان مكن الاكادر و ودهكا وتحقق كا آ كناع, 

ربيعاً, حتل تقدم ابن عمكي اسكماعيل لخ بتكي والكزواك ماكي, فقكد ككان  19وكان عمري آ ناع 

  لرب فيه اخت فاً عن بقيكي الشكبان مكن حيكث ال بكع والسكلوع, وا الحمد متديااً كما  ريد, وكا

 وعلل الرغم من ل ه كان متديااً اي ل ه كان مرحاً وسلساً في معاملته".     

وتستمر لم حسن في سرد ق ت ا مع رفيق درب ا وعمرها قاالي:" كان لول شكيئ اتيقاكا 

فككي تلكك  األثاككاء يأمككل فككي إكمككال عليككه حيامككا تزو اككا لن  ككداوم علككل طاعككي هللا, وكككان تو ككي 

دراسته العليا في تخ ص ال ادسي, وكا   ع قتي به ع قي متميزة, ولم  رن يوماً بعيدين عن 

بععاا الكبعق, حتكل تلك  اليتكرة التكي سكجن في كا ككان ي يغيكا عكن عياكاي, وككان دومكاً لمكام 

  اظري, ي يغيا لبداً عن فرري ومخيلتي".

ا, مت رقي الل رحلت ا مع تو  ا في   اد  ال ويل حيثما وتست رد لم حسن في حديث 
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كان يعمل في مجال الدعوة والتربيكي مكع  ماعكي ايخكوان المسكلمين قاالكيً:"كا  لحكرص داامكاً 

علل تقدير ظروفه, ولم لكن لشرل عليه عبًاً من الااحيي األسريي, ورغكم تكيق وقتكه وا شكغاله 

اكك  لككه سككاداً وعو ككاً, فالزو ككي النكيككي يجككا لن تي ككم بشككًون الككدعوة ومجايت ككا التربويككي فقككد ك

تو  ا تماماً, فرلما كا  ل تر في و  ه كا  لقرل ما في داخله, ورغم لن لبكا الحسكن ككان مكن 

الاو  الرتكوم اي ل اكي كاك  لعايشكه همومكه, ولشكعر بمكا يجكول فكي خكاطر , مكع ل كه ككان بكالغ 

 همومه, حتل ي يثقل علل لي ما م".الحرص علل لي يشعر لحداً من لهل بيته بأي من 

وتمعي لم حسن مت رقي الل الواقع والترو  األمايي التي كان يعيشك ا تو  كا طيلكي 

حياته قاالي:" كان رحمه هللا ي يشعر ي بحال بأ ه م لوم لقوات ايحكت ل, وحكين كاك  لسكأله 

يستشك اد حرصكاً عن كل  يجيباي: ليس ألحد عادي شيئ, بل إ كه لكم يخبر كي عكن رغبتكه فكي ا

علل مشاعري حتل ي لفجع عليه, ومما دّل علل كل  عمله في مات ل ال م  وال دوء حتل ي 

يثير حوله لي  و  من ل وا  البلبي والثرثرة, ولككر لحد المواقف التكي كاك  في كا صكامدة قويكي 

مًن بزيارته, رغم ما للم به من للم وحزن, فعادما اعتقلوا لبو الحسن في سجن الرملي, وقم  يو

ورليته وقد تااقق وت ه عشرون كيلو  راماً تقريباً, حيا ا ككادت عيكو ي تقيكز مكن مقلتكي, إي 

ل اي تماسر  حتكل ي لثقكل بكدموعي عليكه, فكأترع لثكراً فكي  يسكه, وكا ك  لكثكر المواقكف التكي 

ق الجكزء تأثرت ب ا يوم اغتياله حيامكا  كاؤا بجثما كه ألودعكه, فأثكارتاي هيًتكه, وخاصكي احتكرا

 العلوي من  سد  ال اهر, ولحز تاي حز اً كبيراً".

لم ترن لم حسن تتمال لو تيرر لحتي واحكدة لن لكو ككان تو  كا ا سكا اً عاديكاً ككي تحيكا 

حياة رغدة, ملؤها الحاان وايسكتقرار, فقكد آثكرت الحيكاة اآلخكرة علكل الحيكاة الكد يا, الحيكاة مكع 

ه علل الحياة المترفي الرريمي, وكا ك  كثيكراً مكا تكردد تو  ا المتيا ي في عمله ودعوته وحركت

 وتؤكد ل  ا الل  وار تو  ا ما دام يعمل للحق وفي سبيل الحق م ما كا   الترو .

وتتحكدث لم حسككن عكن األوقككات ال كعبي التككي قعككت ا لكدب اعتقككال تو  كا فككي سككجون 

لكايس, وحسكن الت كر , ايحت ل, قاالي:" ي ل سكل لن لبكا الحسكن قكد عكود ي ايعتمكاد علكل ا

وكيييككي التعامككل مككع تقلبككات الككزمن, وحادثككات الحيككاة, المريككرة, وكا كك  لصككعا األوقككات التككي 
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قيد ايعتقكال, حيامكا ولكدت اباكي محمكد ووالكد  داخكل السكجن,  -رحمه هللا–وا  ت ا عادما كان 

في السكابعي  حيث تعر  علل لبيه عبر القعبان, ليخرك بعد سبع ساوات, ويجد فلنة كبد  طي ً 

 من عمر ".

وتستييق لم حسن في ايشادة بزو  ا وككر بعق مااقبه قاالكي:"لبو حسكن ككان يعاكي 

لل الد يا وما في ا, كا  دوماً لرا  عم قاً أل ه كان مميزاً عن غير  في كل شيئ, ويسعل دومكاً 

د علماكي لن  حو ايرتقاء, ولعل لكبر درس تعلمته من تو ي هو تربيكي الكايس ومجاهكدت ا, فقك

اي سان يجا لن يسل  ال ريق ال حي , وييعل األشياء واألمور ال حيحي, بغق الاتكر عكن 

 لهوااه, ولن الد يا يجا لن  مس  ب ا و متلر ا في ليدياا تمس  باا هي وتمتل  قلوباا".

وتروي لم حسن ق ي خوف ا علل تو  ا, وتو س ا حيال الت ديدات التكي ككان يمركن  

لي:"كا  لخا  عليه كثيراً  عادما يخرك من البي , وخاصي حياما كان يخكرك فكي لن ت اله قاا

الليككل ليككدلي بت ككريحاته علككل اليعككاايات, حتككل ل ككي كات مككرة لصككررت عليككه, وقلكك  لككه: لككن 

 تخرك اي إكا كهب  مع  حتل إكا حدث ل  شيئ ما لكون مع ".

يحتنب للمرلة اليلس يايي,  وي تتوا ل لم حسن لن تجعل من تجربت ا مع تو  ا  موك اً 

وحالي من تكورث, ووصكايا هامكي تشكرل  براسكاً لركل الزو كات المخل كات قاالكي:" لؤككد علكل 

حقيقي يجا لن تعيش ا كل إمكرلة فلسك يايي تشكارع تو  كا فكي   كاد  ودعوتكه, وهكي ل كه يبكد 

يي, ويجكا لن للزو ي لي تشرل عبًكاً علكل تو  كا, ولي تشكغله بمشكاغل األباكاء والحيكاة األسكر

تي م القعيي وتبعات كا بحيكث ي تركون هكي فكي واد وتو  كا فكي واد آخكر, ولشكدد علكل األخكوة 

المجاهككدين بككأن يرتككوا تو ككات ن ويحملككو  م علككل ايعتمككاد علككل الككايس, ومقارعككي الحيككاة 

و وااب ا, فالزو ي يجا لن تشارع تو  ا في اهتماماته ولمور حياته, وعلي ا لن تتحلل ب يي 

بر والثبات علل بعق األمور ال غيرة التي يجا مراعات ا, ألن قيام الزو ي بحل مشاكل ال 

البي  بايس ا لو  زء كبير ما ا له دور كبير فكي الشكد مكن لتر تو  كا, ولكككر ل كه حيامكا ككان 

تو ي يعمل محاتراً في  امعي الاجا  باابلس, ويعد لرسالي الما ستير في الوييكات المتحكدة 

, كككان يمرككث حتككل سككاعات متككأخرة مككن الليككل لت ككحي  امتحا ككات ال لبككي, ول عككداد األمريريككي
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لرسالي الما ستير, فرا  لس ر معه, ولتكرع الاكوم مخافكي احتيا كه لشكيئ مكا, ولؤككد لن القاسكم 

المشترع بياي وبين لبو الحسن لن ك ً ماكا ككان يسكا د   كيه اآلخكر دون لن ياتتكر مكن اآلخكر 

ي ال الحي لي تاتتر من تو  ا ك ماً  مي ً كمقابل ل ا, ألن مكا تؤديكه هكو مقاب ً, فعلل الزو 

رسالي بحد كاته, وإن كا   تحتاك فيه الل دفعي تكدفع ا الكل األمكام, فابتسكامي لبكو الحسكن كا ك  

 تريياي".

وتشككير لم حسككن إلككل ل  ككا رلت تو  ككا فككي الماككام عقككا استشكك اد  فككي مت ككر  ميككل, 

 ابي بشرب ل ا وعا ر لمان واطمًاان لقلب ا المرلوم.فرا   هن  الرؤيي بمث

وتقر لم حسن لن غيام تو  ا عن البي  قد ترع لثكراً كبيكراً وفجكوة واتكحي, إي ل  كا 

تؤكد في الوق  كاته لن  يله الش ادة قد  عل ا تشعر ل ه إ سان عتيم عاكد هللا تعكالل, ول كه بكنل  

 قد  ال لرقل مراتا الش ادة.

حديث ا عن رحلت ا ال ويلي مع تو  ا بالتأكيد ل  ا لكم تشكعر يومكاً بكأن  وتختتم لم حسن

تسكتمد  -فكي العديكد مكن األحيكان-معاوياته علل تعف, حتل في لحل  الترو , بل إ  ا كا   

القوة والثبات من معياه الني ي ياعا, مشددة علل لن فلس ين لن تتحكرر إي بالكدماء, ولن مكا 

ر القكوة, ولن عمليكي التسكويي مكا هكي إي لداة للتخكدير, ولتمركين الجسكم لخن بكالقوة ي يسكترد بغيك

 الي ودي السرطا ي في الما قي العربيي وا س ميي.

علككل تلكك  الخ ككل المباركككي, والمبككادئ المايككرة, والقككيم السككاطعي, سككارت لم حسككن, 

تكي تمثكل واهتدت إلل سواء السبيل, لتتمرن من رعايي واحتعان إحدب  الشخ كيات الربكرب ال

قمكي مكن القمكم السكامقي, ومدرسكي مكن مككدارس الوحكدة والتكآلف والتجميكع تحك  رايكي الم ككلحي 

وال ككد  والتحككدي المشككترع, ويشككر  معككاً الثاككااي المثككالي المرككاف  والزو ككي المككؤاترة, كلكك  

الاموكك الثاااي القادر علل صااعي األحداث العتيمي, وصياغي التاريي بمداد من  ور ولحر  

 تياء. من 

وتوريثككاً لتجربت ككا الااصككعي قككررت لم حسككن ع ككر كها ككا ولفرارهككا, ورسككم رسككالي 

 خال ي لألم اليلس يايي, تعم بالا   وا رشاد, وهنا  ص الرسالي:



 243 بي للبحوث والدراساتالمركز العر             

 

 

 رسالة أم حسن.. للمرأة الفلسطينية

 بسِ َ الرحمن الرحيِ

لخنساءو صا صانوة الرحار أستاه أصها المجاهدة صا ابنة اإلسيم الوُيِو صا حفيدة سدصجة وا

 ومربية األبطار  السيم عليكِ ورحمة َ وبرراته.

أستاه  أعزنا َ وأررمنا ب ن حولنا من أهل الرباط في ساواحل ال اام فالحماد هللو ولهااه 

الكرامة ضرصبة البد أن صادفوها شاوبنا فاي أرض فلساطين مان دمااء شاهدائه األبارار مان األزوات 

واآلبااااء واألحفااااد فنرصااادك أستاااي أن تكاااوني عوناااا  لهاااؤالء حميواااا  تااارعيهِ واألبنااااء واألساااوة 

وت جويهِ وتتحملي األمانة والمسا ولية بواد است اهادهِ نرصادك قوصاة عزصازة باإلسايم وب قاماة 

ال وائر وتطبيط األحكامو نرصدك قرانا  صم ي على األرض ب سيق  اإلسيمية وصيبت  في الحاط 

زوحة التي توين زوحها في أموره رلهاو ت جع حهاده وتقاف إلاى حانباه من غير تونتو نرصدك ال

وتطبااط قااور المصااطفى صاالى َ عليااه وساالِ"الدنيا متااا  وسياار متاعهااا الزوحااة الصااالحة إذا 

 نُرت إليها سرت  وإذا أمرتها أطاعت  وإذا غبت عنها حفُت  في نفسها ومال ". 

ور صلى َ عليه وسلِ من البساطة فاي فنحن نرصدك تل  الزوحة بما صحمله حدصث الرس

الكلمات ولكنها أمانة اإلسيم رلهو نرصدك صابرة محتسبة تنتُرصن أحر الرحمن ووواباه ال نرصادك 

راهبة في صوموة ولكن نرصدك أن تخوضي الحياة وتوي يها ولكن بما صحب َ وصرضىو فالمرأة 

وصويش تحت رنفها ورعاصتهاو فنرصادك رما صقولون نصف المجتمع ونصف المجتمع اآلسر صتربى 

أن تتقي َ في نصاف المجتماع المسا ولة عناه والمتحملاة ألمانتاه نرصادك قوصاة عزصازة باإلصماان 

 واإلسيم.

نرصد عمل  سالصا  ومخلصا  لوحه َ توالى حينها صسهل َ ل  رل أمر عسير وصجول ل  

 َ من رل هِ فرحا ومن رل ضيط مخرحا .
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ها األمو صا من ضربت أرو  األميلة في التتحية والفاداءو نرصادك أن تبقاي علاى أستاه أصت

هاا الوزم وهاه الهمة فاهلل َ فاي أبنائا  ولايكن تقادصم  فلااات األربااد عوناا  لا  وألسارت  علاى 

 المتي في طرصط الجهاد والمقاومة.

ار حفُاا  َ صااا ابنااة اإلساايمو وصااا حفياادة سدصجااة وعائ ااة والخنساااءو صااا صااانوة الرحاا

ورعاك وسدد سطاكو أسطر ل  هاه الكلمات في زمن تكالبات فياه رال قاوو ال ار والحقاد والكفار 

على اإلسيم وأهله وال نقور المسلمين منهِ عامة وإن رانوا ال صستينون أحدا و ولكن نوناى ب هال 

ء النااس اإلسيم عامة ومن صسيرون على نها القران وصقتدون بالرساور وصطبقاون سانتهو هاؤال

تحاربهِ الدنيا عن قاوس واحاد لايس ألنهاِ صملكاون القاوة المادصاة ولكان ألنهاِ عرفاوا مانها َ 

فطبقوه في أنفسهِ وأهليهِ وبدءوا صؤورون علاى مجتموااتهِ ليسايروا بهاا نحاو الرقاي الحقيقاي 

سايميين والتقدم المحمود الاي ال صراعي المادة على حساب اإلنسانية واألسايصو وألن هاؤالء اإل

فهموا الدصن حقا  ف قاموا سنة نبيهِ بالجهادو فقامت ضدهِ الدنيا ولِ تقود وأصاابوا هادفا  لليهاود 

 واألمرصكان ومن صدور في فلكهِ.

هاااه المقدمااة رلهااا ألصاال إلااى بياات القصاايد ماان رسااالتي هاااه إلياا  ف ناات تحملااين أمانااة  

ى إقامة اإلسيم في نفس  وفاي مان عُيمة في عنق  ف رصدك أن تحملي بصدص وأمانة فتوملي عل

تكاااونين مسااا ولة عااانهِ مااان زوت وأبنااااء وبناااات أو اساااوة وأساااوات أو طالباااات فاااي المااادارس 

والجاموات أو زمييت دراسة أو عملو وال أعني ب قامة اإلسيم تطبيط ال وائر من صية وصاوم 

لكلماات مان أسايص وزراة وحا ولبس الحجااب ولكان اإلسايم الكامال بكال ماا ت اتمل علياه هااه ا

 ومواميت فتكونين قرانا  صم ي على األرض. 

 والسيم عليكِ ورحمة َ وبرراته
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 أم محمد زوحة ال هيد القائد المجاهد الدرتور/ 

 عبد الوزصز علي الرنتيسي

هكن تو ككات لسكن كرككل الزو كات, و سككاء لسكن كرككل الاسكاء, صككياتاً وسكجايا وشككماال  

 ولخ ق.

العديككد مككن  سككاء وتو ككات اليككوم يككركبن ق ككار الككد يا, وياغمسككن فككي متككع فلككًن كا كك  

الحيكككاة, ويسكككت بن العكككي  الرغيكككد, والحيكككاة الزو يكككي ال ا ًكككي, البعيكككدة عكككن ككككل الماغ كككات 

والمشككقات, فككإن تو ككات القككادة الربككار والر ككال العتمككاء الككنين لسكك موا فككي صككياغي تككاريي 

قعاياها, ي يست بن مثل هكن  الحيكاة المرف كي التكي شعوب م, والتأثير في مسار حيات ا ومجرب 

تسككت وي ال ككغار, وكوي اآلفككاق العككيقي, والرغبككات الباليككي, وي يقككدرن العككي  اي فككي ظكك ل 

 العمل الجاد, والبنل المس ا, والع اء الربير.

وقد كا   لم محمد تو ي الش يد الدكتور عبد العزيز الر تيسي إحدب الزو ات ال تكي 

برراً حدود مسًوليات ن, وطبيعي الوا بات الملقاة علل عاتق ن, فلكم يركن ل كا مكن متكا  لدركن م

الحياة وطيبات ا   يا اي بقدر, ولم يرن ل ا من التوسع في المباحات الشيئ الرثيكر, فقكد كا ك  

حيات ا, في لغلا ل زاا ا وفترات ا, ا عراساً لحياة تو  كا, وظك ً للرثيكر مكن لعمالكه و شكاطاته 

همومككه وا شككغايته, ممككا  عككل ما ككا لكثككر التحامككاً بككه, وشككعوراً بعواطيككه ومراو اتككه, وقككراءة و

 ألفرار  وت رفاته.

وحرايي لم محمد مع تو  ا حرايي ميعمي بالب ولي والش ادة, وحافلي بال كبر والثبكات, 

ف ككي التككي حملكك  المككرارات, وتجرعكك  الم ككااا, وكابككدت مككا كابككدت, وعا كك  مككا عا كك , 
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ما صبرت, في إطار مسيرة األكب التي لحق  بزو  ا, م كاردة واعتقكايً, بكل كا ك   وصبرت

عامل اسااد وتشجيع, وعا ر تثبي  وإ  اض له في موا  ي للوان العا  والعسف التي ت ا 

 عليه من قبل األعداء المجرمين, ومن لّف لي  م من الماافقين والمتخاكلين.

 لبس في كا, وبكآيم ي ح كر ل كا, إي ل  كا ارتكدت كا   حرايي لم محمد تا ق بمعا اة ي

ثوم ال بر والثبات, وتزيا  بحلل ال مود والتحكدي, فرا ك  راعيكي ألبااا كا, مربيكي لاشكً ا, 

حافتي لبيت ا, معتايكي بزو  كا, ترفكع مكن همتكه, وتشكد مكن لتر , وتشكاطر  همومكه ولحزا كه, 

العز وايباء والشمو  والثبات, وتق ع  وتواسيه في آيمه وكرباته, وتعي في شرايياه شحاات

 عليه لي فرصي للترا ع لو ثغرة للرحيل عن اي شغال ب موم الوطن, وايلتحام بقعايا .

كا   لم محمد تو ي صابرة, ثابتي الجاان, راسخي الكايس, قويكي العكزم وايرادة, بركل 

إبكان مكرات ايعتقكال  ما تحمله هن  الرلمكات مكن معاكل, فقكد صكبرت صكبراً طكوي ً ي مثيكل لكه

العديدة التي تعرض ل ا تو  ا, والتي توتع  بين سجون ايحت ل تارة, وبين سجون السل ي 

اليلس يايي تارة لخرب, بل صبرت صبر األب ال يوم ابعاد تو  كا الكل مكرك الزهكور بجاكوم 

واليقين الربير,  لباان, واستقبل  لمواك المعا اة ولفواك األلم بال بر الجميل, وا يمان الراسي,

 والرتل التام بقعاء هللا وقدر .

ولربما لم يرن يعر  الرثيرون لن لم محمد كا   تؤدي إلل  ا كا لدوارهكا ووا بات كا 

الاسكاايي ا سك ميي,  يالزو يكي والبيتيكي واي تماعيكي, لدواراً دعويكي وتربويكي فكي إطكار الحركك

إلقكاء الاكدوات وإعكداد اللقكاءات والاشكرات وتتولل تمام الكدعوة وا رشكاد والتو يكه مكن خك ل 

الدعويي ال ادفي, والمشاركي في تربيي اليتيات وتدريس ن لصول الما م ا س مي األصيل, في 

 إطار دقيق من التواتن الرااع بين عمل ا الحركي ووا بات ا الزو يي والمازليي واي تماعيي.

وغابكك  رعايتككه ومتابعتككه  وفككي لوقككات السككجن وايعتقككال التككي غككام في ككا الككزوك,

وعواطيه ولمساته وب ماته, كا   لم محمد  عم الزو ي الحاتاي ألطيال ا ولويدها, تبث في م 

رو  الج اد والب ولي, وتغرس في  يوسك م ا يمكان والثبكات, وتكزر  فكي لفًكدت م وكيكا  م قكيم 

حتكل غكدا لبااؤهكا التعحيي وا خ ص والوفاء للدين والعقيكدة, لكألرض والكوطن والمقدسكات, 
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شباباً يافعين, يحملون الرايي التي حمل ا والدهم, ويرفعون اللكواء الكني طالمكا رفعكه وكاد عاكه, 

 بدمه وروحه وكيا ه.

وفي اللحتي األخ ر ولكثر حساسيي في حيات ا لم ترتعد لم محمد, ولم تجز , لو تادم 

هللا تعكالل, وهرعك  إلكل  حت ا وتل كم خكدها, فمكا لن سكمع  بابكأ اغتيكال تو  كا حتكل حمكدت

ال كك ة, تاككا ي رب ككا وخالق ككا, وتتعككر  إليككه لن يتقبككل شكك ادة تو  ككا, ولن يخلي ككم مككن بعككد  

 خيراً, ولن يل م لبااء  ولحباء   ميل ال بر والعزاء.

ورغكم ثقككل وصككعوبي تلكك  اللحتككي التككي تاككزل كال ككاعقي علككل رؤوس لعتككل الر ككال, 

ماً علككل قلككا لم محمككد, حيككث ت ككف لم بكك ل والككدة فريككف بالاسككاء,  ككزل الخبككر بككرداً وسكك 

ايستش ادي إبراهيم ريان حال لم محمد صديقت ا المقربي عقا استشك اد تو  كا قاالكي:" حيامكا 

سمع   بأ اغتيال الدكتور عبد العزيز الر تيسي, كهب  فوراً إلل بيته ألواسي تو ته لم محمد, 

د تو  كا, فرفعك  مكن معاويكاتي ومعاويكات بكاقي فو دت ا حياًن تبتسم وتحمد هللا علكل استشك ا

األخوات, وقد كاا  ًاا لرفع معاويات ا, فرفع  هي من معاوياتاا, فبارع هللا في ا, وتقبل ش ادة 

 تو  ا, وخلياا من بعد  خيراً".

وحين هدلت وتيرة الحدث الجلل, و لس  لم محمد تسكتقبل م اًي كا باستشك اد تو  كا, 

ع مات األلم واي زعاك تبدو علل و   ا, بل كان و   ا يشع بالبشر  لم ترن سيماء الحزن لو

 والاعارة, ويا ق بالرتل والقااعي, ويحّث علل العزم والثبات.

وعاككدما سككًل  عككن اللحتككات األخيككرة فككي حيككاة تو  ككا قال :"كككان سككعيداً  ككداً غيككر 

تقكول:لن تكدخلاي ربكي  عادته, وطوال  لسته معاا دقكااق مكن اغتيالكه ككان يكردد األ شكودة التكي

الجاي, هنا لق ل ما لتمال, وحدثاا عكن شكوقه ورغبتكه فكي لقكاء الشك داء, وكا ك  ترتسكم علكل 

و  ه ع مات فر  غريبكي, ثكم غكادر, ممكا  علاكي لوقكن لن الق كف الكني حكدث بعكد خرو كه 

 مباشرة  ال ماه, ليقاا بعد  ل ه استش د قبل لن ينا  الخبر وتؤكد  وساال ا ع م".

تؤكد لم محمد لن تو  ا الراحل كان م در قوة لحركي حمكاس, لركن حكين يرتكا هللا و

–  ايي ل له فإن هللا لن يعيّع حماس, معييي ل  ا كا   تتوقع اغتيال تو  كا, مثلمكا ككان هكو 
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يتوقع كل  في كل لحتي, مشددة علل لن استش اد  لم ييا ً ا لو ييا ئ لبااءهكا أل كه  -رحمه هللا

استش اد , وكان يعع م في صورة ظكرو  ايسكت دافات وايعتكداءات ال ك يو يي هيأهم ليوم 

 التي حاول  الايل ماه دااماً.

وحككين تسككأل لم محمككد عككن سككبا تشككدد تو  ككا تايككي كلكك , مؤكككدة لن تو  ككا لككم يرككن 

متشدداً, ول ه ي يمرن القول بأن من يدافع وطاه وي كر علكل صكيا ته مكن العكيا  وايستسك م 

 شدداً, ف نا حق طبيعي وهو لصل ايعتدال.يعتبر مت

وحككول ظككرو  لقااككه بأهلككه رغككم محككاويت اسككت دافه المترككررة لوتككح  لم محمككد لن 

تو  ا كان دااماً مع لسرته رغم حنر  الشديد من محاويت الايل ماه, فقد كان يتوقع لن ت الكه 

لكه الشكيي لحمكد ياسكين صواريي ايحت ل في لي وق , مؤكدة لن رحيل تو  ا عبد العزيز وقب

 لن يععف المقاومي بل سيزيدها قوة وثباتاً.

وعبككرت لم محمككد عككن فخرهككا واعتزاتهككا باستشكك اد تو  ككا, ومككا  الككه مككن شككر  

الش ادة, مشيرة الل ل  ا تقف موقف عز وفخار, ول  ا تحمد هللا علل ما  تو  ا الشك ادة التكي 

 بزو  ا في القريا. كان يتمااها دوماً, متمايي علل هللا لن يلحق ا

ولم تمل  لم محمد, وقد ارتسم  علل و   ا ع مات التأثر علل فراق تو  ا, سوب استدعاء 

عاكد وفكاة اباكه إبكراهيم قاالكي:" إن  -صكلل هللا عليكه وسكلم-وترديد المقولي التي لطلق كا الرسكول 

داعيكي المكولل عكز القلا ليحزن, وإن العين لتدمع, وإ ا علل فراق  يكا لبكا محمكد لمحزو كون", 

و ل لن يل م ا ولويدها وباات كا وككل الشكعا اليلسك ياي والشكعوم العربيكي والمسكلمي ال كبر 

 والثبات, ولن يرتق هللا حركي حماس قااداً مثله لو خيراً ماه.

ولم تاس لم محمد لن تو ه حديث ا الل المجرم شارون قاالي:"إفر  قلكي ً, وفرحتك  لكن 

ل كك  وشككعب , حيامككا يككاقق عليكك  الشككعا اليلسكك ياي بأكملككه, ولككيس ترتمككل, وسككتبري كثيككراً 

 القساميون وحسا, ليثأر لدماء الياسين والر تيسي".

وبرل همي وعزم ومعاء اشت ر ب ا تو  ا الراحل امتشق  لم محمكد تمكام كلمات كا, مؤككدة لن 

دمكاء الشك يدين  المقاومي هي الخيار الوحيد لمام الشعا اليلس ياي لايل حقوقه, مشكددة علكل لن
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 الياسين والر تيسي قد ترع  في  يوس شعباا آي  الياسين والر تيسي".

ولتاف  لم محمد لن استش اد تو  ا وخروك مًات اآلي  من المواطاين في  ااتته 

يؤكد لن شعباا م مم علل خيار المقاومي, موتكحي لن شك ادته سكترون بكإكن هللا بدايكي الا كر 

 والتمرين.

, وكلكك  هككو   ادهككا وكياح ككا, وتلكك  هككي تعككحيات ا وع اءات ككا, و بككال تلكك  لم محمككد

صبرها وصمودها وثبات ا, ولدوارها التربويي وم ام ا الدعويي ووظااي ا الحركيي, ف  لقل من 

وقيي إ  ل وإكبار ل نا الكايس ال كاهر الكني وقكف خلكف الر كل العتكيم, الكدكتور عبكد العزيكز 

ثبيتككه وإشككعال فتيككل عزمككه وإرادتككه, ليغككدوا القااككد المل ككم, الر تيسككي, وسككاهم فككي اعا تككه وت

والشخ يي الينة, والقدوة الحساي, الني ت تف باسمه وتا ق بج اد  وموافقي الم يين مكن لباكاء 

 هن  األمي الما دة.

وقد كان ألم محمد رسالي طيبي خ ت ا بريشت ا ومدادها ألخت ا المكرلة اليلسك يايي علكل 

 الاحو التالي:

 َ الرحمن الرحيِ بسِ

الحمد هلل رب الواالمينو والصاية والسايم علاى سايدنا محماد سااتِ المرسالينو وسايد  

الخلط أحموينو وعلى اله وصحبهو ومن سار على دربهو واتباع هاداه ب حساان الاى صاوم لادصن 

 وبود 

الحط تبارك وتوالى قار في رتابه الوزصز "إن َ ال صتيع عمال عامال مانكِ مان ذرار 

أو أنيى بوتكِ من بوا"و  ليبين دور المرأة في الومل لدصن َ فالومال لايس مناوط بالرحال 

فقطو وِ حينما صقور الرسور صلى َ عليه وسلِ "رلكِ را  ْ ورلكِ مسا ور عان رعيتاه.."و 

وِ المرأة راعية في بيات زوحهاا وهاي مسا ولة عان رعيتهااو وهااه المسا ولية ليسات هيناةو 

ي تةرس في أوالدها حب َ ورسولهو هي التي تةرس فيهِ األسيص الحسانةو فالمرأة هي الت

ومااا ذلاا  اال ماان سااير االساايمو فااالمرأة صااانوة الرحااارو وأي رحااارو فااالمرأة ليساات نصااف 

المجتمع رما صقور البواو وانما المرأة رل المجتمع ف ذا صلحت المرأة وعرفت رسالتها حاط 
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ا فسدت فساد المجتماعو والمارأة المسالمة الملتزماة باسايمها المورفة صل  المجتمع رلهو وإذ

أوبتت حدارتها في رل المجاالت وليس في البيت فقاطو فاالمرأة أوبتات حادارتها فاي الجاموااتو 

في المدارسو في النقاباتو في المساحدو في المست افيات.... وفاي رال مكاانو وال صتناافى رال 

 ذل  مع التزامها بدصنهاو وحجابها.

هي المرأة في االسيم ومن سير فهمها ليسايم وتطبيقاه فاي رال أماور حياتهاا  فهاه

 فهمت أن الجهاد حزء من االسيمو بل وحزء مهِو وال اسيم بدون حهاد.

إذن من الطبيوي حدا  أن تؤصد المرأة حهااد زوحهااو وتدعماه بكال الوساائلو أماا تفاعال المارأة 

راحة له في البيتو وتحمل أعباء تربية األوالدو هاا مع حهاد زوحها فهو في توفير رل سبل ال

 من سير رسالتها األساسية.

وإصمان المرأة المسلمة بالقدر سيره وشرهو وأن ما أصاب أي انسان ما ران ليخط اهو 

ومااا أسطاا ه مااا رااان ليصاايبهو تجولهااا دائمااا  علااى اسااتوداد لتلقااي أي شاايئو ولاان تااؤور عليهااا 

ولِ أن األماة لاو احتموات علاى أن صنفووهاا ب ائ لان صنفووهاا اال التهدصدات فكيف تؤور وهي ت

ب ئ قد رتبه َ لهاو ولو احتمووا على أَن صتروها لن صتروها اال ب ئ قد رتباه َ عليهااو 

 هاا ما قاله رسولنا الكرصِ صلى َ عليه وسلِ.

اءو فهااه أما صفات البار والتتحية والوطاءو وقوة االرادة وصايبة ال خصاية واالبا

أسيص االسايم أسايص الرساور صالى َ علياه وسالِ والصاحابة مان بوادهو وهاِ الااصن راانوا 

قرانا  صم ي على األرضو سير اإلسوان وزوحاتهِو فهاا رله ميل القدوة الحسنة حيث حسدت 

 هاه األسيص في أشخا  صطبقونها ولِ تقتصر على أميلة تقرأ في الكتب.   

 ة َ وبرراته والسيم عليكِ ورحم
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