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إهداء

كل  وْلُيفاخـر  والوجـدان،  التاريـِخ  يف  فلسـطين  بحجـم  فلسـطين  إلـى  سـُأهديها 
لـه. وحـق  بِحمـاس  وتجارهبُـم  العالـم  أحـراَر  فلسـطينّي 

ـهداء لكبيرهـم وكبيرهـم وأصيلهـم وأصيلهـم، ولربمـا كان  ُأهديهـا إلـى السـادِة الشُّ
فتـًى حماسـا لخـَص ِذْكـُرُه المسـيَر والمصيـر.

ُمضطهديـَن  بالجـدران،  محاطيـَن  المغلقـة  السـاحات  يف  الرابضيـَن  إلـى  وأهديهـا 
مقموعيـَن ُمكبَّليـن، يبتسـموَن باسـِم حمـاس أِلنَّ لهـم موعـدًا لـن ُيْخَلفـوه، هازئيـَن 
باأللـِم وطـوِل األسـر، همُتهـم ليسـت إلـى َدَعٍة وركون ولكـن إلى كٍر أشـهى ِعندُهم 

مـن الُدنيـا ومـا فيها.

وُأهديهـا إلـى األفـذاذ المجاهديـَن يف ُكلِّ المجـاالت، يختلـُف لِباسـُهم وموقعُهـم، 
وال يختلـُف جوهرُهـم وهدفُهـم، ال َتْطـُرُف َأْعُينُُهـم يف سـبيل اهلل.

وُأهديهـا إلـى األحـراِر يف العالـم، إلى اإلنسـان كونُه إنسـانا أخرَج من بينِه حماسـا، 
حتـى إذا عَرْتـُه الِعَلـُل وداهَمُه الخلل دافَع عن ذاتِه: بـأن فِيَّ حماس، فخرج منتفضا 

إلنسـانيته حـول الكون حينما سـنحت لـه الفرصة هاتفا باسـِم حماَس وحِقها.
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وُأهديهـا إلـى أهلـي، أسـاتَِذيت وإخـواين، مـن سـبقني إلـى اهلل ومـن ال يـزاُل ينتظـر، 
وبينـي وبينكـم عهـُد اهلل وبيعـٌة َلـْم وَلـْن ُتنَْقـَض ُعَراهـا أنـُه ال ُتؤتـى يوما حمـاُس من 

قِبلِنـا وفينـا عيـٌن َتْطـِرْف، بعظمـِة يميـٍن وقسـم، وثقـل هـذا النظـم.

َأْشُكُر المجاهدين داعمي الفكرة المشاركيَن والمتابعين المجتهديَن يف تقديم 
النُصِح والعوِن والمشورَة جزاهم اهلل خيرًا وشكَر اهلُل لُهم ِحرَصُهم وعطاَءُهم، 

وُهم حيُث ُهم شركاُء يف هذا العمل الجهادّي.

***
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مقدمة

لـم يُكـن لإلنسـاِن يف حياتـه َمْعنـى وال قيمـة دوَن الرسـالِة التـي يحمُلهـا، يعيـُش يف 
ظاِللِهـا، يـُذبُّ عنهـا بـكل ما يملـك، ُيِقيُم حياتـُه بتوجيههـا، وُيفني عمرُه يف سـبيلها، 

يتها. يعلـو قـدرُه بشـرفها وغايتهـا، ويسـمو بِنُبلهـا وِجدِّ

َثت سـماهتا الزكية  ولذلـَك كانـت حمـاس رسـالًة إنسـانيًة ربانيـًة وطنيـًة أخالقيـة، َورَّ
أجنادهـا، فـإذا هبـم يصنعـوَن للتاريِخ مجدًا وللمجـِد تاريخا، جمعت ُكلَّ ما اسـتقاَم 
بـِه اإلنسـاُن توحيـٌد وخلـٌق وقـوٌة وعطـاٌء وتطـوٌر وتسـامح، وتعاهدت مع فلسـطين، 
ففلسـطيُن منحتهـا مـن الجـالِل والُهـدى والقـوِة مـا منحتهـا، وحمـاُس قدمـت مـن 

الفـداِء والعطـاِء والربـاِط مـا قدمت.

تاريـٌخ حـي هكـذا هو وصُف تاريـِخ حماس، حٌي بآثـاره وحٌي بِأصحابه، سـواًء منهم 
مـن قضـى شـهيدًا فهـو حي، ومـن واصَل فلـم ُيبدل ولـم يدركـُه األجُل المحتـوم فهو 
حـي، تاريـٌخ حـٌي حيـاَة عهِد ُمحمٍد ملسو هيلع هللا ىلص ورسـالته، حيـاَة عهوِد الفاتحين سـيما صالح 
الديـن، حيـاَة المدافعيـَن عـن حريـِة وكرامـِة اإلنسـاِن يف كل األزمـاِن حـوَل العالـم، 
فهيمنـت حمـاُس علـى التاريـخ فصنعتـُه وحاكمتُه وشـهدت عليـِه أو لُه، فلـم تكن فيِه 

عابـرة، بـل كانـت مقـرًا ولـواًء ال يتجـاوُز يف اإلنسـانيِة علـى هـذِه األرِض وما َمـرَّ هبا.
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التاريـِخ نـورًا، ليسـت بالغـة مجـردًة مـن واقـٍع ُيشـهد،  وحمـاُس تملـُؤ صفحـاِت 
فقـد أعيـاين واهللِ تدويـُن المآثِـِر والمفاخـر، وازدحمـت التفاصيـُل والعـربُ، أخذهتـا 
مـن أفـواِه صناعهـا وسـادهتا والشـاهدين عليهـا، وكسـتني الحيـرة وتملكنـي تأنيـُب 
َأْنُظـْم وإالَم ُأشـير وعـن مـاذا أتجـاوز، وزاَد حيـريت العجيبـَة عجبـا  الضميـِر، فيـَم 
ـُة يف أن أجعـَل ُكلَّ فقـرٍة قصيـدًة وافيَة التصويـِر والبالغـِة والعبارة، إالَّ  رغبتـي الُملِحَّ
ـعُر يوما لنٍص  بـأنَّ الكـمَّ والغـرَض لأللفيـِة يكفيهـا عـذرا، وُيعطيها ما لـم يمنحُه الشِّ

مـن الكفـاءة لربكـِة مـا يف أبياهتـا ومـن يف أبياهتـا.

فصِحبـُت حمـاَس مـن أصلها الطيب إلى عقد التأسـيس، ولبثُت مليا يف التسـعيناِت 
فوجدُتهـا الهويـَة والخيـار، ُثـمَّ انطلقـُت جامِحـا يف العقـِد األوِل مـن األلفيـِة الثالثـة 
الفلسـطينّي  تاريخنـا  يف  المحتلـة  ـُبِل  والسُّ األبـواِب  ُكلَّ  اقتحمـت  حمـاَس  ألِجـَد 

فنجحـت يف التحديـاِت واالختبـارات، ولتسـتقرَّ إذ ذاك أهنـا األمـُل الفلسـطينّي.

ولتفاصيَل منثورٍة كاللؤلِؤ تسرُّ القارئيَن والباحثيَن يف صحاف الشرف:
الشوك والقرنفل - يحيى السنوار.	 
الثأر المقدس - حسن سالمة.	 
مهندسو الموت - محمد عرمان.	 
أمير الظل - عبداهلل الربغوثي.	 
درب األشواك - سليم حجة.	 
نصر الطيار - إسالم جرار.	 
الطريق إلى يافا - عمار الزبن.	 
رجال يف الثلج - جمال الهور.	 



17

الشاعر: أحمد التلفيتي

خلف الخطوط - عمار الزبن.	 
صفحات مضيئة من جهاد القسام - محمد صبحة.	 
الكتلة االسالمية - محمد صبحة.	 
المواجهة - د.عدنان مسودة.	 
دراسات مركز الزيتونة - بيروت.	 
سيدي عمر - محمد أبو طير.	 
عربات على الضريح - محمد صبحة.	 
حسن القيق - خالد أبو عرفة.	 
مجموعة كتابات م. غسان دوعر .	 
ام - زاهر جبارين.	  حكاية الدم من شرايين القسَّ
ميثاق حماس، الوثيقة السياسية 2017م.	 

أحمد التلفيتي

2021/12/14م
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تقديم

إن كلماتِنـا سـتبقى عرائـَس ميتـًة مـن الشـموِع، حتـى إذا مِتنـا يف سـبيلِها دّبـْت فيهـا 
الـروُح، وُكتبـْت لهـا الحيـاُة،

هـي الكلمـاُت التـي هتـُز الكيـان، وتعلـُن للعالـِم الفكـرَة، وتجـزُل البيـاَن، وتنِحـُت 
يف جـداِر الوعـِي حتـى ينطلـَق العنـاُن، لفكـرِة الحـِق التليـد، والمجـِد األكيـد، وحتى 

ُتبـذَل يف سـبيِل الحريـِة األرواح.
حيـن نزلـت اقـرأ، كانـت أوَل الوحـي، وحين نـزَل األمـُر )َفٱْصـَدْع بَِما ُتْؤَمـُر(، كان 

التوجيـُه اإللهـُي إلـى نشـِر الفكـرِة، وغـرِس الوعـي، واإلعـالِن عن طريـِق الحق.
حيـن انطلقـت حمـاس، انطلقـت اسـتجابًة لنـداءاِت شـعبِها المظلـوم، لتنصـَر كَل 

محـروم، وتنـزَع مـن بيـِن أنيـاِب األعـداِء الحـق.
فَتفِقـُد يف طريِقهـا الدمـاء، وَتبـذُل يف سـبيلِها األرواح، وكانـت التضحيـاُت بكل غاٍل 

ونفيس...
واليـوَم نقـدُم لكـم حكايـَة حمـاس، يف كلمـاٍت نبعـت مـن معيـِن اإلبـداع، واسـتقت 
مـن تضحيـاِت األسـر، وجمعت بيـن ثناياها شـهاداِت َمن بدؤوا المسـيرَة؛ لتكشـَف 

أسـرارا مـن كِل مدينـٍة يف فلسـطيَن وقريـٍة وحي... 
وثيقـًة  لتكـوَن  ومقاومـة؛  جهـاٍد  تاريـَخ  التلفيتـي  أحمـد  األسـيِر  كلمـاُت  سـُتخلُد 

تاريخيـة...
نقدُم لكم يف مكتِب إعالِم األسـرى ألفيَة »حماس المسـيُر والمصير«، إهداًء لشـعبِنا 
الفلسـطيني، ووفـاًء لتضحيـاِت رجاِل فلسـطين ونسـائِها الِعظام، تخليـدا لصموِدهم 
وعزيمتِهـم وثباتِهـم، وتعريًفـا لألجيـاِل هبـا؛ لتكـوَن دليـال للسـائرين، وهادًيـا إلـى 

طريـِق الحـِق والقـوِة والحرية.

مكتُب إعالِم األسرى
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إطالق األلفية)))

ــِة َراَيـــًة. 1 ْوَطـــــــْاِنَوَتـــُمـــرُّ ِذْكــــَرى ااْلْنـــِطـــاَلَقـ اَء ِفـــي اأْلَ ــاَقــًة َغـــــرَّ َخــفَّ

ــُقــْدِســَنــا. 2 ــَعــْهــِدَنــا َولِ ــَواِنِفــْيــَهــا اْلـــَوَفـــاُء لِ ــ ــاِت َوَســابـِـقــي اإْلْخ ــَرَي ْك ــذِّ ــْل لِ

ــٍق. 3 ـ ــَألُّ ــه َتـ ــي ــُخ ِف ــاِريـ ـ ــتَّ ُد الـ ــدَّ ــَجـ ــَتـ ــَواِنَيـ ــ ْك ْحــــَراَر ِفــي اأْلَ ــَفــاِخــُر اأْلَ َوُي

ــَرًة. 4 ــْب ِع َيـــْأُخـــُذ  ــاَر  ــ اآْْلَثـ َتـــْعـــِرُض  بِاْطِمْئَناِنإْذ  ــْدِس  ــُق اْل َنــْحــَو  لَِيِسْيَر 

ــِه. 5 ــِل ــَأْه ــِر بِ ــَمــِســْي ــْل ــاَلٌق لِ ــِطـ ــَهــا اْنـ ــْي بــاإلْنــَســاِنِف َتسيُر  اْلــَمــِصــيــِر  ــى  َحــتَّ

ــًة. 6 ــوَم ــُظ ــْن ــٍة َم ـ ــيَّ ــِفـ ــَك ِفـــي َأْلـ ــيـ ــْأتِـ اْلــُقــْضــَبــاِنَتـ َوَرا  ِمــْن  ــْوٍر  ُنـ بِــِمــَداِد 

)1( ختمت يف سجن إيشل 2021/12/14م
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التمهيد

ــاِء َدَعــانِــي. 7 ــاإلَب َواِحـــِل بِ ــاِدي الـــرَّ َأْشَجانِيَحـ َنِشيِدِه  َصــْوِت  وبـِـَعــْذِب 

ــِه. 8 ــالِ ــِرَح ــاَلً بِ ــَق ــْث ــٍة َوُجــَمــاِنَعــَبــَر الــَقــواِفــَل ُم ــَم ــِري ــلِّ َك ــُك ــْت بِ ــَئ ــِل ُم

َمــا. 9 ــٍس َبــاِســَمــا ُمــَتــَكــرِّ ــْف ــُطـــوِرِه َأْحــَذانِــيوبـِـطــيــِب َن ِمـــْن ِحــْمــِلــِه وُعـ

ِمْن. 10 َيُفوُح  الَعبيُر  َيْغُمُرنِي  َزاَل  والــُوْجــَداِنَما  ــاِس  ــفَ اأَلْن ويف  َحْولِي 

َكــْم. 11 ــَراِء  ــْم ــَح ال ــِة  بـِـالــَحــطَّ ــْن إِْجــاَللِــَهــا الــَعــْيــَنــاِنُمَتَلثَِّما  َزاَدْتـــــُه ِمـ

ــاُه الــَكــريــَمــَة َبــْســَطــًة. 12 ــَن ــْم ــن اأَلْزَمــــــاِنوَيــُمــدُّ ُي ـــَهـــا ِجـــْســـٌر ِمـ وَكـــَأنَّ

َفُمْرَسٌل. 13 ديِد  الشَّ الَكتِِف  َعن  ــا  َضَماِنَأمَّ ِســالِح  إلــى  ــَزاُم  ــِح ال ِمــْنــُه 

ــٍر، ال ُبـــدَّ ِمــْن. 14 ــاِف ــَس ــالُح ُم اْطِمْئَناِنَهـــذا ِسـ لَِطالِِب  الِح  السِّ َحْمِل 

ــَل َنــاَرُه. 15 ــَع ــْدِر َأْش ــَب ــاِء ال ــَســاِنوَعــَلــى َســَن ــُه بِـــَعـــْذِب لِ ــَت ــَل ــُقــصَّ ِرْح ــَي لِ

َأَنا َكلَّ َما ُخْضُت الباِلَد َأَخْذُت َأْفَضَل َما بَِها ِفي ُجْعَبتِي وِكَناِن. 16  

َطيَِّبا. 17 َكريَما  ِحْمِلي  َتــَرى  ــاِنولِـــَذا  ــَم ــْت ــي ِك ــ ــا وِف ــَن ــَل ــاِلً َع ــق ــَن ــَت ُم
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َحاُلُه. 18 َيْضُعُف  يــَن  ُالــدِّ َرَأْيـــت  ــي  اإِلْنــَســاِنإِنِّ ــِة  ــَع ــِرْف لِ بيُل  السَّ ــَو  وُهـ

ٍط. 19 َتَخبُّ ُدوَن  الَفْهَم  ِمْنُه  اأَلْرَكـــــــاِنَفَحَمْلُت  ِل  َأوَّ يف  وَجـــَعـــْلـــُتـــُه 

َمْنَهٍج. 20 َأْفــَضــَل  الــُقــْرآِن  يف  ــُت  ــاِنوَرَأْيـ ــَف ــْي ــُه الــسَّ ــْت َلـ وِحــَمــاَيــًة ُســلَّ

َسِليَبًة. 21 تِْلَك  اهللِ  ــْدَس  ُق ــْدُت  ُسوِل الُمْصَطَفى الَعْدَناِنوَوَجـ َمْسَرى الرَّ

ــَوَرى. 22 ــ اُذ آَفــــاِق ال ـــذَّ ــ ــَهــا ُش ــلُّ ــْحــَت ــَداِنَي ــِوْل وال ْيِخ  الشَّ ــاَء  ِدَمـ َسَفُكوا 

ــا. 23 ــَن ــاَء نـِـَســائـِـَنــا وِرَجــالِ ــ ــا بِــَمــَكــاِنَســَفــُكــوا ِدَم ــَن ــوِف ــاِت ُأُل ــَئ ــُروا ِم ــ َأَسـ

َضْيَعاتَِنا. 24 ُموا  َهدَّ اأَلَهــالـِـي  ــَداِنَضَرُبوا  ــْم ــال ِع ــَنــا ِخــَيــَمــا بِ َجــَعــُلــوا َل

َتَرى. 25 إِْذ  ــَك  َأنَّ الَحاِل  ــْؤَس  ُب اإِلْذَعـــاِنوَيِزيُد  إلــى  ــْدُعــو  َي ُمْسَتْسِلَما 

ُمَتَعْجِرٌف. 26 َقـــاَدُه  َة  ِحيَّ الضَّ ــيوَتــَرى  ــانِ ــَم ــْل ــِع ال أو  ــُيـــوِعـــيٌّ  ُشـ اَلٍه 

ــَروا. 27 َي َفَلْم  ُبَنيَّ  َيــا  ـــَة  اأَلِذمَّ ــْيــٍه َأْجــــَدَب الـــِوْدَيـــاِنَحــَرُفــوا  َســَلــُكــوا بِــَت

َحْيُثَما،. 28 َتْعِصُف  اآْلالِم  َعَلى  َكَفانِيَأْبِكي  وُقــْلــُت  َراِحَلتِي  َفَأَنْخُت 

َقْد. 29 الَبْدِر  َهذا  ِمْثَل  َشْيَخا  ــَداينَأْلَفْيُت  ــ ــٍة وَه ــَم ــْت ــا يف َع ــَن ــسَّ َبـــثَّ ال

ــاٌل َكـــاأُلُســـوِد َشــَجــاَعــًة. 30 ــ ــُه ِرَج ــَع ــُفـــوا َحــَيــاَة َهـــَواِنَم ــْم َأنِـ ــُهـ ــُتـ وَرَأْيـ

َبْيَعٍة. 31 يف  ــُهــْم  ــُت وِجــْئ ــُت  ــَأْم ــَت اْل َكــَســاينُثـــمَّ  َثــــمَّ  اهللِ  ــوِر  ــ ــُن ــ بِ َفـــــــإَِذا 
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َعِقيَدتِي. 32 ِسَهاَم  َرْحِلي  ِمْن  ــاِنَأْخَرْجُت  ــَب َج ُكـــلَّ  اهللِ  ــِم  ــاْس ب ــْيـــُت  وَرَمـ

َوَقــْد. 33 ــي  َدِم ــاَن  َك َتْشَتمُّ  َما  ـــْرَيـــاِنوالِعْطُر  ــن الـــشِّ ــُه َنـــْهـــَرًا ِمـ ــُتـ ْمـ ــدَّ َقـ

َعاَب ُمَساِفَرًا. 34 ــاِنوَسَلْكُت يف اأَلْرِض الشِّ ــَي ــْن ــُب ــَق ال ــَم َتــَشــقُّ ــيـ ــى ُأِقـ َحــتَّ

ــٌل ُأُنـــيـــُر ُرُبـــوَعـــُه. 35 ــْي ــى َل ــ ــإَِذا َدَج ــ ِسَناِنِفـ ــَضــْرِب  بِ أو  ِصـــْدٍق  ــاِء  ــُدَع بِ

َفإِنَّنِي. 36 َيــاَر  الــدِّ َمــاَل  ــَهــاُر  الــنَّ َتَرانِيوإَِذا  ُؤوِب  ــدَّ الـ والَعَمِل  بِالِجدِّ 

َتاِريِخَها. 37 ِفــي  َحــَمــاُس  ُبــَنــيَّ  َيــا  ــا  ــيَأَن َدانِ أو  الـــَوَرا  يِف  َقـــاٍص  ــُه  ــْعــِرُف َي

َها. 38 ُكلُّ ـــَة  اأَلَبـــيَّ ــَداَيـــاَي  َهـ ــْل  ــاْحــِم ــيــَجــاِنَف ـــُع َأْرَفـــــَع الــتِّ ــٌد ُيـــَرصِّ ــْج َم

ِذْكــُرَهــا. 39 لِْلَمَفاِخِر  ِذْكــٌر  ــاِرِس الــَمــْيــَداِنوَحــَمــاُس  ُة َفـ ــزَّ ــاُس ِعـ ــَم وَح

ِصْغُتَها. 40 الَجليلَة  َمِسيَرتَِي  ــَرْأ  واأَلْوَطـــاِنواْقـ الــُقــْدِس  بَِبْحِر  ِشــْعــَرًا 

َجى. 41 َماِن َحَماُس يف َلْيِل الدُّ ــَواِنَشَرُف الزَّ اأَلْكـ يف  الَفْجِر  اْنــبِــالِج  َحتَّى 
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يب.. بدايُة الَمسير األصل الطَّ

خصالهم. 42 خــيــر  ــإلســالم  ل ــه وحــــــــدوده ومـــعـــاينالــفــهــم  ــول ــم ــش ب

نــّيــاهتــم. 43 ــالص يف  ــ ــرة اإلخـ ــط ــف ــل جــنــانوب ــي ــن ل ــوا  ــصـ ــُلـ َخـ قـــد  هلل 

وحــيــاهتــم. 44 هــمــهــم  دؤوب  ــانعــمــل  ــي ــن ــب بــــتــــدرٍج وبــحــكــمــة ال

أرواحهم. 45 تجمعت  الجهاد  ــل لـــعـــزة اإليـــمـــانوعلى  ــي ــب ــس ــو ال ــه ف

دأهبــم. 46 الــمــبــادئ  على  الثبات  ــانإن  ــس ــى إح ــل ــٍة ع ــتــضــحــي ــه ب ــ ول

الــعــيــش والــوجــدانثــقــٌة تــؤلــف بــيــنــهــم وتــصــوهنــم. 47 وأخـــــّوٌة يف 

جمعهم. 48 تنظم  المثلى  إذعــــــــانالــطــاعــُة  يف  هلل  وتــــــــجــــــــّرٌد 

أركاهنم. 49 ذي  العشُر  الخصال  األركـــاننِعم  ــُل  ــث أم تنهض  بــالــديــن 

ــرآن يــقــضــون الــحــيــاة هبــمــٍة وتــــآزٍر وتــفــان. 50 ــق ــة ال يف دوحـ  

السنا. 51 فينبعث  انطالقتهم  والــحــرمــانمنها  الــيــأس  ــالم  ظ يمحو 

أجــورهــم. 52 العباد  مــن  يسألون  الرحمنال  ــا  رض لهم  يسألون  بــل 
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إهنم. 53 وسعيا  ُخلقا  ــورى  الـ ــُزٌن يــبــشــر أجــــدب الـــوديـــانخير  ــ ــ ُم

مّثلوا. 54 الــتــصــور  فـــاق  األزمـــانوفـــداؤهـــم  ســالــف  الصحابة  ــأن  ش

بـــراقـــة. 55  ٌ شـــامـــة  قـــطـــر  ــل  ــ ك لــلــحــيــرانيف  ــعــتــم  ال يف  شــمــعــة  أو 

أحمد. 56 محاضن  يف  تربى  مــن  عثمانهــم  او  وصهيٍب  مصعٍب  مع 

له. 57 آوى  ــن  م ــان  صـ ــد  شــدي ــن  ــانركـ ــي ــل ب ــرى  ــ ــع ــ ُت ال  ــم  ــاهتـ ــنـ وقـ

نجاحهم. 58 الحياة  ميادين  ــانشهدت  ــُؤوا أِكـــَنـــَتـــنـــا ســـهـــام أمـ ــ ــَل ــ م

حبهم. 59 من  ــوت  ارت فلسطين  ــذا  ــى هبــم بــالــنــصــر واألعـــــواِنول ــ أول

ــري دعــوة. 60 ــس ــرآينمــنــذ الــثــالثــيــنــات ت ــقـ ــا الـ ــن ــل ــي جــي ــربـ أَســــــٌر تـ

على. 61 أعــوام  عشر  يف  استوت  الــمــزداِنحتى  وعرضها  الــبــالد  ــول  ط

مجدها. 62 ليالي  عــن  تحدث  األوثــاِنحيفا  ُمحطمي  حشود  شهدت 

يف. 63 اإلخــوان  مرشد  ضيافَة  العنواِن)1(َشرفت  واضــح  مهيب  حــدث 

بيعًة. 64 تـــبـــارك  ــا  ــان ــص أق حـــول  الــعــمــر خــيــر رهــــاِنمـــا  هلل رهــــن 

وتآلفت. 65 تجمعت  الــبــالد  بــضــع وعـــشـــرون اْلــَتــَقــْيــَن بــآِنُشــَعــُب 

)1( زار اإلمام حسن البنا مؤتمر االخوان يف حيفا 1946م
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زعــيــمــنــا. 66 الـــرســـول  ــا  ــن ــت غــاي ــرآن عــالــي الــشــاِناهلل  ــق ــا ال دســتــورن

وحــيــاتــنــا. 67 ســبــيــلــنــا  الــجــهــاد  بسناِنإن  استشهادنا  المنى  أسمى 

ــواِنشرحت صدور المسلمين وأرشدت. 68 اإلخـ جماعة  الــفــالح  درب 

ــام ولـــى وجــهــه. 69 ــس ــق ــر كــيــاِنهـــم عـــرة ال شــطــر الــيــهــود لــمــحــِو ش

يف جامع يدعى باالستقالل كان مدرسا يجلو غشا األذهان. 70  

الجاينوأعـــــــّد عـــــدة ثـــــــورٍة جـــبـــارٍة. 71 الخبيث  من  البالد  تحمي 

ــبــهــوا. 72 ــن ت اإلنـــجـــلـــيـــز  بــــــأّن  ــا لـــقـــتـــٍل آينإال  ــدفـ ــدا لـــهـــم هـ ــغـ فـ

ُمَسلِّما. 73 وليس  مــطــارَدهــم  ــدا  ــربيــطــاينوغ لِ ــن  رهـ ــرّر  ــح ــت ال روح 

ــادة طيبا. 74 ــه ــش ال ــوم  يـ ــى  أتـ الشجعانحــتــى  موعد  »َيْعَبَد«  أحــراُش 

ــى إلــى الــجــنــات نــال مــراده. 75 للفرسانورقـ الــنــصــر  ــَز  ــ رم ســيــظــل 
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نكبة 948)م

ــدٌة. 76 ــي ــق فـــطـــرة وع نـــفـــٍس  ــل  الشيطانيف كـ ــمــجــرم  ال الـــعـــدِو  ردُّ 

السرطان. 77 تــمــدد  ــان  ك الــُعــربــان  قـــادة  مــن  وتــآمــر  غفلة  يف   

ــم أرضــنــا. 78 ــّس ــم الـــظـــاّلم ق ــال ــع ــانوال ــره ظــلــمــا وإجـــحـــافـــا بـــال ب

أرضه. 79 صاحب  بين  التساوي  ــب الــمــحــتــل لــألوطــانكيف  ــاص ــغ وال

إجرامهم. 80 يف  ــداء  األعـ ــالينواستفحل  ــن لـــظـــاك ص ــي ــاس ــر ي ــ ــا دي يـ

الــذي. 81 والــحــرق  والتهجير  ــانالقتل  ــرب ــُع ال ــا  ــط َغ يف  إال  كـــان  مـــا 

بالدنا. 82 اليهود  علم  اعتلى  البلدانحتى  ــرى  ث مــن خــانــوا  عـــاَر  يــا 

ــم. 83 ــاهت ــاب وهـــــوانوتــحــركــت لــلــُعــرب دب ذلــــــٍة  ــِة  ــيـ ــرحـ ــسـ مـ يف 

الوغى. 84 يف   ٌ ووهن  وهٌم  ــُن أيــمــا إمــعــانوجيوشهم  ــمــِع يف الــفــحــش ُت

طبولها. 85 لــلــحــروب  تــقــرع  ــدار  ــ هــذيــانال ويف  ــٍو  ــه ل يف  والـــُعـــرب 

حرماتنا. 86 وسّلموا  البالد  ــئــاســا غــيــرة الــحــيــوانخسروا  َعـــِدمـــوا بِ
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مشردًا. 87 الجريح  الشعب  أسبوعانوتشتت  الــوضــع  بـــأنَّ  ــوا  ــِدع ُخ

َجهرًة. 88 الحبيبة  فلسطين  عمدانُســِرقــت  بــال  خيما  ــت  ــِدَل ــب واســُت

خيماتنا. 89 أردٍن  يف  ــا  ــوريـ سـ لبنانيف  ــرى  ثـ ويف  الـــعـــراق  يف  أو 

شملنا. 90 ُشــّتــت  ــدار  الـ ــزِّ  ع بعد  ــة الــتــَوهــانمــن  ــص ــاك تـــبـــدأ ق ــنـ وهـ

رت. 91 ُشمِّ فيها  ــوان  اإلخـ الرحمنوســواعــد  رضـــا  يف  ــذاًل  ــ وب ِجــــّدًا 

واستنفروا األعضاء حّي على الجهاد تقدموا بجسارٍة وأذاِن. 92  

ــارة. 93 ــيـ ــدا بـ ــعـ ــلـ ــٌن لـ ــيـ ــمـ ــا كـ ــ ــاف ــ ــاين«ي ــدّج ــاة »الــظــافــر ال ــدع قــاد ال

ــا. 94 ــارات الــجــهــاد وإهن ــ ــدس ح ــق اإلخـــوانال ــدى  ه يف  حـــرام  أرٌض 

نــاُبــلــس يف. 95 الــنــْقــب يف  ــزٍة يف  غـ بيسانيف  حمى  ويف  الخليل  أرض 

ــداؤهــا. 96 ن والــجــلــيــل  وعــكــا  ــانحيفا  ــ ــن ــ َج ــل  ــ ــك ــ ب ــا  ــنـ ــتـ ــايـ غـ اهلل 

يومكم. 97 هــذا  ــوان  ــ اإلخ معشر  ــا  ــاني ــار ض ــب ــت ــم يــــوُم اخ ــك ــذا ل ــ ه

أمثل. 98 أروع  ــوان  اإلخـ ــة شـــهـــدت هبـــا أوطــــاينومجاهدو  ــال ــس ــب ب

ــا بــكــل جــــدارة. 99 ــن ــب ــائ ــت الفرسانهــــذي ك خيرة  الــمــواقــع  تحمي 

عذاُبهم. 100 لليهود  كانت  حيث  للميدانهي  الخيل  ــروج  سـ شـــّدوا 
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حدودها. 101 تحّد  شجاعتهم  ــُخـــذالنلكْن  ــالـ بـ يـــمـــتـــاز  ــع  ــ ــ واق يف 

إلــى. 102 نكبتنا  إثـــر  يف  عنانفــتــحــولــوا  ــرِّ  كـ مــجــمــوعــات   ِ تنظيم 

وجنده. 103 اللعين  بصهيون  وأمـــــــانضربا  بـــــراحـــــة  يــــقــــّر  أال 

البأس كالربكان. 104 كانت لهم غاراهتم ذات الضراوة واشتداد   

ــة. 105 ــأمــان ــا ب ــنـ ــاتـ ــوا رايـ ــّمـ ــلـ ــو ُسـ ــرق الـــعـــدوانلـ ــي مـــا كـــان يــعــلــو ب

كتيبة. 106 البالد  يف  »السباعي«  الــمــيــزان)1(كــان  قضا  يف  بألف  رجــٌل 

ُترهبا. 107 وقّبل  »القسطْل«  على  الشجعانسّلم  دم  من  تخضب  طهرا 

الذي. 108 المدد  القادر«  »عبد  ُمّد  أمــــــان)2(لو  ــدو  ــع ــل ل بـــــّدد  وازاه 

موِفيا. 109 َم  الــدَّ وينزُف  ُيصاُب  والــنــيــرانلكْن  ــجــرح  ال رغـــم  بالعهد 

رأى. 110 إذ  ويــجــهــُز  ِرعــديــٌد  والجنحانيأتيه  الــصــدر  َكسير  نــســرًا 

تواطئا. 111 النسور  خــان  من  عــار  ــانيا  ــرب ــغ ــب ال ــال ــك ــداة ت ــ ً غـ ِغـــــالَّ

)1(  مصطفى السباعي المراقب العام إلخوان سوريا، قاد كتائبهم يف حرب 1948م
)2( »عبـد القـادر«، عبـد القـادر الحسـيني: قائـد قـوات الجهـاد المقـدس، كشـف مؤخـرًا أنـه 

ُقتِـَل بعـد اعتقالـه مصابـا بعـد معركـة القسـطل قضـاء القـدس.
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في الخمسينات والستينات

ضرباهتم. 112 يف  ــال  ــط األب ــدُن الــفــرســانوتــنــافــس  ــ ــا دي والــســبــق دومـ

ــن جــيــوش ثمانيا »كامل الحر الشريف«)1( بفيلٍق. 113 ــى م ــق ــٌر وأب خــي

مجنٌد. 114 العزيز«  العبد  »أحــمــَد  بــطــل يــغــيــظ جــحــافــل الــطــغــيــانيا 

الميدانلم ننَس »عبدالمنعم« البطل الذي. 115 بحنكة  الــمــثــال  ــرب  ض

طلقاهتم. 116 وجــهــوا  ســبــٍع«  »بئر  ــانيف  ــرب ــغ ــه تــجــمــع ال ــي ــاص ف ــب ــل ل

ــلــوا بـــه عـــشـــرًا وأكـــثـــر ربــمــا. 117 ــرة الــخــالنقــت ــي بــيــد األشـــــاوس خ

مجموعاُتهم. 118 بعُد  من  الفاينوتمرست  »جمال«  من  الخيانة  لــوال 

أمــٍة. 119 ــر  ــه ألط طعنته  الــظــهــر  بــالــغــدر والــتــعــذيــب والــكــفــرانيف 

ــرى بــدمــائــنــا. 120 ــ ــا س ــان ــم ــن إي ــك الجريانل بــواجــب  النزيف  ــم  رغ

شــهــادٍة. 121 بــنــور  ــَدْت  ــَقـ ـ اتَّ ــرآنكلماتنا  ــق ال مـــن  ــعــلــت  ــت اْس إهنـــا  إذ 

موقٍف. 122 لحكمة  كتائبنا  ــانسكنت  ــٍر ثـ ــ ــك ــ وألخـــــــذ أنــــفــــاس ل

عبـد  المنعـم  العزيـز وعبـد  عبـد  هـو وأحمـد  اإلخـوان،  المصـري  الجيـش  )1( مـن ضبـاط 
النكبـة. بعـد  مقاتليـن  وتدريـب  عمليـات،  تنفيـذ  يف  سـاعدوا  الـرؤوف 
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أردٍن. 123 بأخوة  التحقوا  الضفة  ــّوان«)1(يف  ــ ــص ــ بــرئــاســة »ال يف غـــزٍة 

لم. 124 القرن  ذاك  ستينات  اإلخـــوانسنوات  شــجــاعــة  مثيل  تشهد 

جمعهم. 125 ــد  ــ ُوحِّ للعقد  ــٍة  ــداي ــب الهاينب األمير  »بسيسو«)2(  برئاسة 

ــا. 126 ــن ــداف ــه أه ــســعــى لــتــنــظــيــم بـ ــٍة وتـــفـــانن ــمـ ــرام هبـ ــ ــم ــ تـــصـــل ال

كلها. 127 معسكراٌت  »الشيوخ«  ــعــدوانإن  ــٌد تــقــضُّ مــضــاجــع ال ــ ُأْس

ــرٍّ يف الــوغــى آســادهــم. 128 ــانفــرســان ك ــرهــب ال ُعـــّبـــاٌد مـــن  ــل  ــي ــل ال يف 

مــرســومــة. 129 دقــــٍة  مـــن  ــل جــنــانتنظيمهم  ــي ــم األبـــطـــال ن ــان ــغ وم

مخاطبا. 130 قال  عمار«  »أبا  بــلــســاِن:واسمع  صــراحــًة  لفتح  جمعا 

اقتدوا. 131 أال  للشيوخ  ــان«»بمعسكرات  ــع ــح إهنــــم رجـــــال ط ــت يـــا ف

هبا. 132 ــرى  أخـ بنكسة  الــطــغــاة  حـــظ الــعــروبــة بـــاء بــالــخــســرانذّل 

عــواَرُهــْم. 133 العالمين  أمــام  ــانكشفوا  ــري ــع ــن ال ــدا كــبــارهــم مـ ــ وغـ

العدناندخل اليهود المسجد األقصى على. 134 المصطفى  مسرى  أنــات 

)1(  الشيخ عمر صوان عام 1954م
)2( الشيخ هاين بسيسو عام 1963م
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خلقها. 135 لفطرة  انحازت  إســالمــنــا الــحــل الــســديــد الــبــاينوشعوبنا 

بسنيِّهم. 136 فــرطــوا  مــا  على  والــنــكــران)1(نــدمــوا  التغريب  بمذاهب 

خاشعا. 137 مصٍل  صّلى  إذا  ــًة مـــن الـــولـــدانكــانــوا  ــري ــخ جــعــلــوه س

بما. 138 جمعتهم  خطيب  يـــؤذيـــه مـــن فــحــش ومـــن هبــتــانويــبــادرون 

ناصعا. 139 أبيض  األمــر  صــار  لــلــعــمــراناليوم  اهلل  ــدٍي  ــهـ لـ عـــــودوا 

لــّمــا يئن. 140 ــــه  أنَّ ــة  ــاع ــن ــق ال ــم  ــ االستيطانرغ لــحــرب  األوان  بــعــُد 

وباركوا. 141 النافرين  خيول  اســتــئــذانَأْرَخـــْوا  أو  إشــــراِف  دون  ــن  م

شّنوا على الغازين غارات كما اإلعصار يعصف دونما إيذان. 142  

دولة. 143 الكرامة«  »بمعركة  واإلنــســانصــّدوا  الــتــاريــخ  على  مــرقــت 

األزمـــانضربوا العدو »بدير ياسيٍن« وهل. 144 يف  ــأر  ــث ال ــاُر  ــم ج تخبو 

ــّدوا به. 145 ــزاٌم أْخــَضــر« ش ــانوكــذا »ِحـ األوطـ ربـــى  يف  ــتــفــاؤل  ال ُأزر 

ــدة وهـــويـــًة. 146 ــي ــق ــجـــّذرون ع ــانمـــتـ ــذوب ال ــرضــة  ُع لسنا  الغير  يف 

)1( كانـت موجـة التغريـب والمد الشـيوعي يكتسـحان األمـة بينما يحارب الفكر اإلسـالمي، 
مثـالً وصلـت حـّد إلقـاء القمامـة علـى خطبـاء الجمعـة أو رمـوز الدعـوة واإلصـالح كمـا 

جـرى مـع الشـيخ سـعيد بـالل رحمـه اهلل يف نابلس.
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في السبعينات

لهم. 147 تعريفا  الشعب  يف  وتـــقـــربـــا لــلــنــاس بــاإلحــســانوتمددوا 

شعبهم. 148 ــخــدمــة  ل غــايــتــهــم  ــاناهلل  ــ ــ ــاُء بـــاإلنـــســـان واألوط ــ ــن ــ أم

ــارٍة. 149 ــم ــج ع ــٌق وهنـ ــل ــا خ ــن ــالم ــانإس ــق َبــــْذل الــنــفــيــس وغــايــة اإلت

التحنان. 150 وبسمة  الحياة  يف  وارتــقــاٌء  وعلم  عــدل  إسالمنا   

ٌد. 151 ــودَّ ــ ــت ــ ــٌر م ــسـ ــّيـ ــاهلل الطــمــئــنــانالـــفـــقـــه فـــيـــه مـ ــ ــ ــدٌة ب ــ ــي ــ ــق ــ وع

تفرعا. 152 ليس  األصــل  فيه  لــلــكــســالنالسعي  ــب  ــس ك ال  ــا  ــن ــن دي يف 

إلى. 153 صورتنا  الوعي  يف  ــدوات خـــيـــٍر خـــيـــرة الــشــبــانوتغلغلت  ــ ــ ق

يــشــوبــه. 154 ُغـــلـــوَّ  ــم ال  ــي ــا بــالــحــصــاد الــهــاينهنـــج ســل ــي ــاح دن ــج ون

رداءنا. 155 النبي  مسرى  على  باستحسانَخَلَعت  ــال  ــ اآْلم ــه  ب ــت  ــَق ــَل َع

جمعياتنا. 156 ذاك  إذ  ــأســســت  بالربهانوت ــقــول  ال فعل  ــَق  ــِدي ــْص َت

وإهنــا. 157 الخليِل  أرَض  بِها  ــم  ــِع ــعــمــرانَأْن بـــصـــدارة الــتــأســيــس وال
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ــانجــمــعــيــة لــلــخــيــر إســـالمـــيـــة. 158 ــ أم دار  األيــــتــــام  لــكــفــالــة 

بتجّذر. 159 نشاطها  تــمــّد  األغصانومــضــت  يف  دبَّ  َأْصـــٍل  طيَب  يا 

طــاهــٌر. 160 غـــزة  أرض  يف  رمــــــز إلســـــــــالٍم عـــظـــيـــم بـــانومــجــمــٌع 

مــقــابــٍل. 161 أي  دون  تـــــداٍو  ــد مـــن أحــــزانطـــٌب  ــح ــل ورعــــايــــٌة ل

ويا. 162 بنابلٍس  سبقت  تـــوان)وتضامٌن(  دون  ــيــضــاء  ــب ال ــد  ــي ال مـــّد 

ــٌق. 163 ــ ــر ســلــســبــيــٌل داف ــي ــاُر خ ــ ــ للجانأهن ــدت  ــن ــأس ف ــاة  ــزكـ الـ أمـــا 

شامخا. 164 غزة  صرُح  أسس  والـــفـــخـــر إســـالمـــيـــة الــعــنــوانللعلم 

متكامٌل. 165 نــمــوذٌج  ــن أنــــــور األذهــــــانلــلــجــامــعــات  ــ بــــــــإدارة م

ــٍح مــتــفــاينالــجــامــعــات ذخـــاُرنـــا ومــداُدنــا. 166 ــامـ ــب طـ ــع وعـــتـــاُد ش

ــٌة. 167 ــي ــالم ــلــة الـــخـــضـــراء إس ــوانالــكــت ــ ــُر األلـ ــهـ لِـــنـــمـــاِء جـــيـــٍل أطـ

دعاتنا. 168 فوز  الساحات  لنا  رهــانشهدت  خير  الشعب  بــذهــن  فــهــُم 

إلى. 169 تمضي  حقبة  بــدايــة  ــذي  ــرر ربــــاينه ــ ــح ــ ــل ت ــيـ إعــــــــداد جـ

ــه. 170 ــوال ــال ون ــع ًا لــتــحــقــيــق ال ــدَّ ــ ــ الميدانَم يف  الجهد  حصد  وبلوغ 

لــلــدعــاة مكلل. 171 ــورى  ــ اإليــمــاينجــهــٌد وش سعينا  هيكل  تــوحــيــد 
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بان. 172 متيٌن  صفٌّ  دعاُتنا  فيه  الشام«  »بــالد  أضحى  تنظيمنا   

أردٍن. 173 يف  غـــــزٍة  يف  ــٍة  ــفـ ضـ جنانيف  سبيل  يف  نمضي  وعــلــيــه 

ــا. 174 ــن ــوى رب ــ ــق ــ ــّر وت ــ ــا بـ ــن ــن ــي ــا ب ــ ــانم ــف ــي ــد لــــه س ــهـ مــــا بــيــنــنــا عـ

لشعوبنا. 175 خــدمــة  يف  ــاون  ــعـ ــانوتـ ــ ــن األوطـ ــرد مــحــتــل عـ ــطـ ولـ

حياتنا. 176 بــبــحــر  مــركــبــنــا  والطغيانفــيــســيــر  الظلم  مــوج  حــرب  يف 

ــه مــجــاديــف الـــدعـــاة وإهنــم. 177 ــقــا الــمــرجــانوبـ ن هلل أخـــلـــُص مـــن 
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بداية عقد التأسيس

ــرات على. 178 ــط ــق ب أولــــه  ــث  ــي ــغ الـــداينال ــالــغــيــاث  ب ــر  ــشِّ ــب ُي أرض 

حياتنا. 179 القنوط  ــه  وج يف  ــوم طــعــانلــتــّدب  ــيـ لـ إعـــــــداٍد  يف جــــّد 

هور أشاوُس اإلخوان. 180     »ياسين« و»التمراُز« و»السنوار« والجمع الطَّ

يف. 181 العمالء  تعّقُب  السالِح  ــل جــبــانجمُع  ــردع كـ ــ ــر لـ ــفــي ــن ــذر ال ــ ن

أرواحهم. 182 سمت  أبطال  ــهــم وِمــــرانتدريب  ــد مـــن َصـــقـــٍل ل ــ الب

بمكان. 183 ينفذوا  أاّل  واأُلجــراء  الدخالء  من  تطهير  األمن  يف   

إحاطة. 184 بغير  يكفي  ال  ــزم  ــع والــمــيــدانوال الخصم  ــِن  أمـ بعلوم 

هبمة. 185 التليد  »الــمــجــد«  ــانفتأسس  ــ ــا وأم ــن ــن ــو الــجــهــاز ألم ــ وه

ودعــوٌة«. 186 الجهاد  »منظمة  الشجعانمجٌد  رجالنا  ظهور  تحمي 

جهدهم. 187 يف  تقدموا  الــكــتــمــانومجاهدون  بــالــغ  وجــهــادهــم يف 

َخطَوهم. 188 يرعى  اهلل  باسم  ــواينيمضون  ت دون  مــحــتــاطــون  يــقــظــون 
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ــا. 189 ــادن ــه ــا وج ــنـ ــة دربـ ــن واألعــوانلـــكـــّن س الجند  صدِق  تمحيُص 

َفَقد. 190 ألٍم  الجرح من  ومــعــاينمهما يكن يف  وقـــايـــٍة  دروَس  يــعــطــي 

ــى اعــتــقــال غاشم. 191 ــدوانخــطــٌأ يــقــود إل ــعـ الـ ــد  يـ يف  ــا  ــن لــمــجــاهــدي

متخفيا. 192 غـــزًة  غـــادر  لــيــواصــل اإلســـنـــاد لــلــفــرســانوالــبــعــض 

وجهالًة. 193 تغطرسا  والقضبانوُيحاكمون  الــقــيــد  رغـــم  أحــــراُر 

ــٍة. 194 ــئ بــمــشــي أمــــــره  يــغــلــب  ــل قــيــد الــســجــن والــســّجــاناهلل  ــف وَي

لبنان. 195 يف  مأسورون  األبطال  يد  يف  أسرى  لألعداء  كان  إذ   

ــتــم تــبــديــٌل بــصــفــقــة جــبــهــٍة. 196 ــوانفــي ــنـ ــعـ ــادٍة شـــعـــبـــيـــِة الـ ــ ــي ــ ــق ــ ب

يف. 197 صهيونين  جنديين  عــرفــانتــبــديــل  ــي  ــ أول فلسطيني  ــٍف  ــ أل

ــم. 198 ــاُره وإس بينهم  العامانومــجــاهــدونــا  انــطــوى  قــد  داَم  عــامــان 

أهبٌة. 199 كــانــت  الثمانينات  ــط  ــانوس ــطــغــي لــلــكــرِّ ثــانــيــة عــلــى ال

للفطنانالدرُس كان تجاوَز الضرباِت كي. 200 السعي  اعــتــبــاَر  يعطي 

ــجــِمــع أهنــا. 201 ــوان ُت ــ ــنــانوقـــيـــادة اإلخـ ب كـــل  ــار  ــف ــن ــت اس ــالـــة  يف حـ

توجيهاهتا. 202 الــعــزم  بشدِّ  ــدرت  للعصيانص الــســاحــاِت  ــّدِر  ــص ــت ب
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ــدا مـــن غــزة. 203 ـ ــنِّ ــدان الـ ــي ــه ــا ش ــّن ـــدوا أوطــاين)1(م يف »بــيــرَزْيــٍت« َوحَّ

تزينت. 204 وأربــعــيــن  الــثــمــاِن  ـــاوٍس شــبــانأرض  ــ ــجــهــود خــيــِر أشـ ب

تقدمت. 205 الجهاد  باسم  أســـرٍة  الرحمنيف  ــا  ــق لِ ــوى  هتـ ــم  ــهـ أرواحـ

مصالٍح. 206 بــضــرِب  نفيرهُم  ــرانبـــدأوا  ــي ــن ــال لــغــزاتــنــا بـــالـــرعـــب ب

لم. 207 باألمن  تضعضع  بعض  ــغ هبــمــتــهــم إلــــى اإلثـــخـــانلكن  ــل ــب ي

قبضٍة. 208 يف  غَدوا  قد  منهم  ــا لـــيـــبـــوء بــالــخــســرانخمسون  ــدونـ ــعـ لـ

تحرروا. 209 اإلســار  أعــوام  بعد  والشجعانمن  الــخــيــل  كـــرُّ  ــود  ــع وي

جندهم. 210 مضاجع  قّضوا  أربعا  يف لــيــلــٍة »بــمــنــاجــل اإليـــمـــان«)2(يا 

أبـو ذهـب طالبـان مـن غـزة يدرسـان يف جامعـة  أبـو سـليمة وصائـب  )1( الشـهيدان جـواد 
االحتـالل. ضـد  المظاهـرات  يف  وشـاركا  بيرزيـت 

خاللهـا  قتـل  المحتلـة  فلسـطين  شـمال  للجيـش  معسـكر  »يف  اإليمـان  »مناجـل  )2( عمليـة 
1992م. عـام  العمليـة  يف  المناجـل  المجاهـدون  واسـتخدم  جنـود   4
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دورا واالنتفاضة

عواصف. 211 هبوب  البشرى  ــانأكتوبر  ــمـ ــزة اإليـ ــعـ ضـــد الـــيـــهـــود بـ

تجمعت. 212 بالخليل  دورا  أرض  ــوانيف  ــ ــادة اإلخ ــ ــدٍق ق ــ ــادات ص ــ قـ

ــه أســاســه. 213 ــ ــقــوى اإلل ــزل ت ــن واإلحسانيف م الــرب  شيخ  »للقيق«)1( 

ــوا. 214 أت فلسطين  يف  فـــّج  ــل  ك ــن  ــانم األوطـ مــصــالــح  رأي  تقليب 

بينهم. 215 شــورى  ــر  واألم سبعة  ــم ُيــصــغــي لـــه الــثــقــالنهم  ــرارهـ وقـ

بينهم. 216 كانوا  »واليازوِر«  و»دخان والناجي« مع »العدنان«)2(»حّماد« 

انطوت. 217 قد  السنين  أن  أعلنوا  لــإلثــخــانإذ  ــد واإلعــــــداد  ــج ال يف 

رؤيــٌة. 218 كــانــت  عامين  قبلها  ــوانمــن  ت دون  ــوَد  ــه ي ــمــواجــهــاِت  ل

نفرة. 219 نــعــلــن  اهلل  ــاســم  ب هـــوانوالـــيـــوم  ورد  ــون  ــي ــه ص ــاد  ــه ــج ل

ــة تـــكـــون بـــدايـــٌة. 220 ــع ــوق أوانفـــبـــأي م ــر  ــي خ لــلــتــصــعــيــد  آن  ــد  قـ

)1( المهندس حسن القيق
)2( حماد الحسنات، إبراهيم اليازوري، عبد الفتاح دخان، ناجي صبحة، عدنان مسودة.
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أسلموا. 221 باألعادي  الربص  ــنوعلى  ــم ــرح ــة ال ــمــعــي ــم ل ــ ــهـ ــ أرواحـ

مــرادهــا. 222 تصيب  ــٌل  ــُب ُن ــم  ــواهت ــاندع ــن وج بـــشـــهـــادٍة  أو  ــنــصــر  ــال ب

غـــادٍر. 223 جــريــمــُة  كــانــت  الشبانبجباليا  مجمع  ــااًل  ــي ــت اغ دهـــس 

لثأرهم. 224 القطاع  حمم  ــان لــلــثــورانوتدفقت  ــ ــربك ــ ــل ال ــم ــل ــم وت
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حماس

سنوات التأسيس 987)م إلى 992)م

رفع الراية

نضجـت رؤيـة المؤمنيـن إلعـالن والدة اإلطار اإلسـالمي اإلخواين العامـل للقضية 
الفلسـطينية يف فلسـطين، مسـتفيدين مـن نشـأهتم تحـت االحتالل، فعرفـوه وخربوه، 
وكذلـك مسـتفيدين مـن تجارب غيرهـم يف التعامل معـه، فأخـذوا الخالصات، كما 

شـاركوهم بعض المحطات.

كانـت حركـة المقاومـة اإلسـالمية حماس هالل الشـعب الـذي بان بعـد ُغّمة طويلة 
دفـع هبـا أثمانـا باهظـة، لكنـه جـاء يف موعـده. تأثـرت حمـاس بدايـة بزوغهـا هبـزات 
عنيفـة إنـكارًا واعتقـااًل، لكـن الـروح المتوثبـة يف أحرارهـا قاومـت الدنيـا وتكالبهـا 
لتثبيـت جدارهتـا يف التأسـيس والبقـاء، وكل عنـاء يـزول وكل ُجْهـٍد َيْصُغـر بنجـاح 

توزيـع البيـان.. رفعـت رايتهـا.. حملتهـا.. سـارت هبـا..
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ِإْعاَلن َتَأِسيس َحَرَكِة اْلُمَقاَوَمِة اإِلْساَلِمَيُة »َحَماس« 4)/2)/987)م

االنطالقة

َزَمــاِن. 225 َخْيُر  اِريِخ  التَّ َمْعِرُض  اْلَمْرَجاِنِفي  ِمَن  ُنِظَمْت  َصْفَحٍة  ِفي 

ــَراَوٍة. 226 ــَضـ ــاِنِفـــي َثــامــٍن ديــســمــَبــٍر بِـ ــوَف ــطُّ ــل َة َحـــيَّ لِ ــزَّ ــ َأْمــــــَواُج َغـ

َوَقَراِرِهْم. 227 َوَوْعِدِهْم  اْلَوِعيِد  ــَواِنَوَعَلى  ــ ــاَدُة اإلْخـ ــ ــاَدْت َقـ ــَنـ َفــــورًا َتـ

َشْمَعٌة«. 228 َمْعُهْم  َواْلَياُزوِر  اِن«)1(»َياِسيُن  »َرْنتِيِسي« َو»النَّْشاُر« َمع »ُدخَّ

إْذ. 229 اْلَقاَداِت  َأَطَهَر  َيا  اْلُبْرَكاِن»َوِشــَحــاَدٌة«  لَِصالِِح  اْلَخَياَر  َحَسُموا 

ــٌة. 230 ــْوِحــيــِد ُتــْرَفــُع َراَيـ ــاِناْلـــَيـــْوَم بِــالــتَّ ــَب َج ُكـــلَّ  اهللِ  بِـــَعـــْوِن  ــَرْت  ــ َدَحـ

ِديَسْمَبٍر. 231 وِمــْن  َعــَشــرًا  َرابِــعــا  ــا  ــاِنَي ــَي ــُر َب ــي ــِه َخ ــي ــْوٍم ِف ــ ــا َخـــْيـــَر َيـ َيـ

َوإنََّها. 232 اْلَحَماِس  َتَأِسيِس  ــاَلُن  االْستِيَطاِنإْع ِضــدَّ  اْلَعِقيَدِة  ــْرُب  َح

ُتبِيُدُه. 233 ِعيِّ  الدَّ َعَلى  اأَلِصيِل  ــاِنَحْرُب  ــْرَب ــِغ ُد اْل ــُســوِر ُمــبِــدِّ ــنُّ ــُل ال ــْم َح

ْشِريِد َواْلَغْصِب اْلَيُهوِديِّ الَحُقوِد اْلَجانِي. 234                      َحْرٌب َعَلى اإلْرَهاِب َوالتَّ

)1( الشـيخ أحمـد ياسـين، ود.عبـد العزيـز الرنتيسـي، وعيسـى النشـار، وإبراهيـم اليـازوري، 
والشـيخ محمـد حسـن شـمعة، وعبـد الفتـاح دخـان، والشـيخ صـالح شـحادة.
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َعْرِشَها. 235 ِفي  َتَربََّعت  َحَماُس  ــَداِنَهِذي  ــْي ــَم ــَقــوِل َواْل ــاْل َرْت بِ َوَتـــَصـــدَّ

اَلً. 236 َأوَّ َكاَنت  اأَلْحــَجــاِر  َثـــْوَرِة  انِيِفي  الثَّ ِفي  َبْعَدَها  َيوَما  ــَأِت  َت َلــْم 

ُمْحَكما. 237 َمتِينا  َصفا  َمــْت  ــاِنَوَتــَقــدَّ ــَي ــْن ــُب ــاِن َواْل ــ ــ ــَن اأَلْرَكـ ــِك ــَم ــَت ُم

َداِمــٍس. 238 َليٍل  َبْعَد  َفْجٌر  ــَفــْجــِر لِــأَلْوَطــاِنَوَحــَمــاُس  ــَظــاُر اْل ــتِ َطـــاَل اْن

بَِرِوَيٍة. 239 َأْشَرَقْت  َشْمٌس  ــا َأْمـــــــَراِنَوَحَماُس  ــَهـ ــاُلـ ُنـــــوٌر َوَنـــــــاٌر َحـ

ــا. 240 ــَن ــاُن ــا َوأَم ــَن ــَجــاُت ــٌك َوِفـــيـــِه َن ــْل ــاِنُف َبـ ــرَّ ــِك َوالـ ــْل ــُف َأْنـــِعـــْم بِــــَذاَك اْل

َأْجَدَبت. 241 بَِأْرٍض  َدْوَحُتَنا  ــُه َســــَراٌب َفــاِنَوَحَماُس  ــَدُع ــْخ َواْلــَغــْيــُر َي

ْل َحــاَلــَنــا. 242 ــا َفـــَبـــدَّ ــَن ــٌل َأَضــــاَء َل ــ ــْذاَلِنَأَم ــُخـ َواْلـ ِل  الـــذُّ ــَد  ــْع َب لِلَنْصِر 

َوْجَهَها. 243 لِلَقِضَيِة  َأَعــــاَدْت  ــا  ــِة اإلْســـــــاَلِم َواْلــــُقــــْرآِنَلــمَّ ــِوَيـ ــُهـ بِـ

ــا. 244 ــاَلِدَن بِ ُعــُهــوَد  َحِفَظْت  ــٌة  ــَن ــي ــاِنَوَأِم ــ ــَدْت بِــُكــلِّ َزَم ــَمـ ــٌة َصـ ــ ــيَّ ــ َوَأبِ

َمْت. 245 َقدَّ اْلَقِضيِة  ــَواِب  َأْبـ ُكــلِّ  ــاَل ُحــْســَبــاِنِفي  ــا بِـ ــَه ــَداِء َل ــِفـ ــَر اْلـ ــْي َخ

َواُلُطْغَياِن. 246 اإلْجَراِم  بَِدوَلِة  َكاّللِهيِب  َفَشيئا  َشيئا  َدْت  َوَتَمدَّ  

اإلَبا. 247 ِفَلْسِطيَن  َيا  َمْجُدِك  ــاِنَيْهَناِك  ِرَه َخْيُر  َفَحَماُس  َوْلُتْبِشِري 

ــاَد اْجـــتِـــَمـــاُع ِقـــَيـــاَدٍة. 248 ــ ــٍر َع ــاي ــَن ــَي َبانِيبِ الرَّ الّرِضي  »اْلِقيِق«  َمْنِزِل  ِفي 
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ــي َحــْمــَداِن«َواسُم »اْلَحَماِس« َمُشوَرٌة ِمْنُه انربْت. 249 ــَذاَك ِمــْن »نـِـْمــٍر َأبِ َوَكـ

ــاَرًة. 250 َأَم اْلَحَماِس  إْســُم  َغــَدا  َواأَلَكــــَواِنَحَتى  ــَداِن  ــْل ــُب اْل ــي  ِف لِلنَّْصِر 

ُصــُدوَرُه. 251 لِلَبَياِن  َيْرُقُب  ْعُب  ــاِنَوالشَّ ــ ــَف ــ ــُهـــٍف َوإَجـــــاَبـــــٍة َوَت ــَلـ ــَتـ بِـ

َها. 252 َخطُّ ُبـــوِرَك  »لِلِقيِق«  ــٌد  َي ــا  اْلتِْبَياِنإمَّ ُمْتِقِن  »َصْبحَة«  َخــطِّ  َأو 

َقْوِمِه. 253 َكاتُِب  َفنِْعَم  »ُدَخاَن«  ِمْن  ــَواِن)1(َأو  ْض ــرِّ ال ِة  لَِجنَّ َعــاُة  الــدُّ ــُم  َوُه

ــٌر. 254 ــاِخ ــَف ــُه َوَم ــُخ َمــْجــٍد ُكــلُّ ــاِريـ ــاِنَتـ يَّ ــِر الــرَّ ــَض بِــاْســِم اْلــَحــَمــاِس اأَلْخ

َأْرِضَنا. 255 ِمْن  َنْصِرَنا  اْنِطاَلَقُة  َبَيانِيَهِذي  ــْدَق  ِصـ ــاُم  ــ اأَلَي َوَســَتــْشــَهــُد 

)1( صائغو بيانات حماس
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صور من االنتفاضة

ثورة شعبنا. 256 ــرانوتأججت يف األرض  ــي ــن ــال ــار ب ــ ــن ــ ــرد ال ــ ــت تـ ـ ــبَّ شـ

ــّدًة. 257 والبطالنوحــجــارة األطــفــال كــانــت ع الظلم  كــيــان  ضــربــت 

تحرر. 258 رمــز  الكون  لكل  ــورانوغــدت  ــ ــث ــ ــَة األحـــــــرار وال ــونـ ــقـ أيـ

توحدت. 259 البالد  منتفضي  اإليماينوجموع  زحفها  المساجد  ومــن 

وحجارة«. 260 »مسجد  بثورة  وشـــعـــارنـــا الـــقـــرآن والــســيــفــانُعرفت 

أعدائها. 261 صَلى  جمٌع  ــزٌة«  »غ اإليـــذانهي  عــلــى  معها  و«بـــالطـــة« 

سعيهم. 262 تلحق  ــّراء  ــغ ال الغليانوالضفة  ــة  ــوج م تــواكــب  ــت  ــّب ه

الــكــفــراِنواألرض كل األرض صارت مسرحا. 263 مضاجع  يــقــّض  رعــبــا 

حّقهم. 264 ال  بشخصهم،  نكراِنوملثمون  مــن  ــيــوَم  ال الــنــفــوِس  ــظُّ  ح

قرؤوا أن اعتصموا بحبل اهلل فاْلَتَقِت القلوب بأحكم البنيان. 265  

هزيمها. 266 كان  الصوت  والــخــّوانبمكربات  المحتل  على  صعقا 

للعدا. 267 كمائن  صـــارت  ــنــا  ــّســّكــاِنحــاراُت ــن ال ــدى م ــف ــهــا ُت ــُرمــاُت ُح
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األلــوان. 268 بتنافس  ورمزنا  للشهيد  وزفٌّ  ــراٍب  إض دعــوات   

ــانشهدت أصابعهم بصبِغ رشوشهم. 269 ــن ــف ال ــة  ــف ــح ت أتـــقـــنـــوهـــا  إذ 

ورمــيــه. 270 كالمنجنيق  ــدّك مــعــاقــل الــعــدوانمقالعهم  ــ قــصــف ي

من. 271 ِفيَل  ترمي  سجيُل  ــلَّ مكانملتوفهم  قــد دّنـــس الــمــســرى أجـ

ُأشِعلت. 272 قد  التي  اإلطارات  للعصيانهذي  ــات  ــرق ــط ال ــارق  ــف ــم ب

عّزهم. 273 رقعة  الثوار  على  التيجاِنوعلت  ــِة  ــَب ــْي ــَه َك الــبــالِد  َعــَلــُم 

ــا. 274 وأَواَره وقودها  حماس  ــزدانكانت  ــم ــاس رمـــٌز لــلــوفــا ال ــم وح

وجهها. 275 للقضية  أعــــادت  ــرآنلــمــا  ــ ــقـ ــ ــة اإلســـــــــالم والـ ــ ــوي ــ هب

ــور إهنــا. 276 ــط ــت ــزت نــحــو ال ــّف ــح ســنــانوت أحــــدُّ  ــوٍن  ــي ــه ص ردع  يف 

ــذالنمن قلب أرضي ال بخارجها عتت. 277 ــخ ــرة ال ــ بــالــغــاصــبــيــن وزمـ

واضحا. 278 جديدًا  دربــا  هبا  ــانشّقت  ــرب ــغ وال لــلــشــوك  تلتفت  لــم 

وثباهتا. 279 خطوها  تعشق  ــاناألرض  ق ــاٍر  ــ جـ األبـــطـــال  دم  ولـــهـــا 

متكامٌل. 280 منهٌج  ــّدوا«  ــ »أعـ اإلمــكــانفيها  مــن  استطاعتكم  قــدر 

ــب لــلــبــيــان وصــولــه. 281 ــرق ــل ي ــك ــك نــبــض َجــنــانال ــي ــب ــه ل ــب ــي ــج وي
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بآن. 282 الــبــالد  أحــيــاء  بكل  والــنــهــار  الليالي  يف  يـــوزع  ــّرًا  سـ  

ــهــجــرانإِْضراُب: إن قالت حماس تحولت. 283 كـــل الـــبـــالد لــضــيــعــة ال

نقلًة. 284 ــاينوغدت عيون الشعب ترقب  ــج ــهــا حـــســـاب ال ــي ــة ف ــي ــوع ن

بجدارة. 285 طموحهم  حماس  أغانلّبت  عذب  القدس  ألجل  عزفت 

وقد. 286 لألسرى  للشهداء  ــانللقدس  ــ ــل األوط ــأم ــت بــحــجــم ت ــ أوف

ــه وجــنــوده. 287 ــون ــن ــيـــن جـــن ج الهذيانرابـ ُحجى  يف  وتاهوا  حــاروا 

طغًى. 288 يجري  بدمائهم  بالطغياِنإرهــاهبــم  مــوصــوفــون  بالحقد 

أعلنوا. 289 والعنجهية  الغضبانبضاللهم  ــر  ــائ ــث ال عــظــم  تكسير 

غيره. 290 ســيــردع  أو  يخشى  ــذل الــــرأس شــر هــوانفعساه  بــــاؤوا بـ

ألفة. 291 ــحــجــارة  ال تــجــربه  الشجعانالــكــســر  ــا  ــن رمــات ــزم  عـ ــد  ــزي وت

ــواره. 292 ــان بــعــٌض قــد أبـــان ع لـــبـــزوغ فــجــر حــمــاســنــا الــفــتــانإن ك

كيدهم. 293 وأجمع  مكرًا  والنكرانفتحاملوا  التضييق  ــى  إل وســعــوا 

شبابنا. 294 ــرب  وض صورتنا  الجدرانتشويه  على  جهاًل  اعتدوا  حتى 

فنجانهــيــهــات لـــم تــعــبــأ هبـــم ُثـــورانـــا. 295 حــمــى  يف  زوابـــــُع  َفـــُهـــُم 
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الميثاق

ــٍذ. 296 ــاف ن رأي  أصـــحـــاب  والــرجــحــانوألهنــــم  ــالح  ــ اإلص ببصيرة 

هــويــًة. 297 للعالمين  ــال زيـــغـــانولــُيــفــِصــحــوا  ــ فــيــهــا مـــبـــادئـــهـــم ب

ــانمن بعد شورى أجمعوا أن يجعلوا. 298 ــن ــن إجـــابـــة اطــمــئ ــي ــل ــلــســائ ل

به. 299 ميثاقا  لحماس  يجعلوا  »لــدخــان«أن  ــدوا  ــن أس إذ  تعريفها، 

ليله. 300 أحيا  اهلل  اســم  على  قـــنـــديـــلـــه عـــــــزٌم بـــغـــيـــر تــــوانفمضى 

مسندًا. 301 بالمشورة  تــبــارك  بــتــجــارب ونـــصـــائـــِح الـــخـــاّلنجهد 

البلدانوسؤال أهل الرأي أهل تخصص. 302 يف  القانون  ذوي  مــن  أو 

ــًة. 303 ــن دقـ ــع ــم ــت ــة وال ــ ــدراس ــ لــنــصــوصــه ومـــراجـــعـــات مــعــاينثـــم ال

لهم. 304 تمت  سبعة  أشهَر  بعد  آراؤهـــــــــم بـــنـــبـــاهـــة األذهــــــانمن 

ــاء أشــعــًة. 305 ــّد الــضــي ــانبــأغــســطــس مـ األديـ مهبط  يف  هـــدى  تــســري 

ــورًة. 306 ص يجلو  الميثاق  هــو  ــذا  لسانه بــيــنــاُت  الصحائف  هــذي 
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ــذه أهــدافــهــا. 307 الـــجـــريـــانهـــذي حــمــاس وهـ دائـــــــُم  زالٌل  ــٌر  ــ هنـ

حياتنا. 308 ــلُّ  ــِظـ ُيـ ِظــــٌل  ــا  ــن ــالم ــرآنإس ــقـ ــهــج الـ ــمــن ــون ب ــك ــس ــم ــت م

اإلخوان. 309 جماعة  َمدُّ  ونحن  اإلباء  فلسطين  من  بأّنا  شرُف   

بأرضنا. 310 الغاصبين  لليهود  ــا  األفـــنـــاِنم مـــن  َفـــنـــٌن  وال  شـــرب 

ــنــا. 311 أرجــائ يف  للمحتل  أمـــن  الفاينال  ــوِء وهــو  ــس ال مــمــاُت  ولــه 

له. 312 يجنح  ومن  صلحا  ال  سلم  ــانال  ــ ــدى األزمـ ــ ــاٌر م ــ ــه عـ َأثِــــــٌم لـ

تَسّعرت. 313 الجهاد  نـــاُر  ــرة الـــجـــرذانوعليهُم  ــي ــى ج ــأب اأُلْســــــُد ت

ــى خــيــاٍر راجــــُح الــمــيــزانأمـــا الــخــيــار الــعــســكــريُّ فـــالزٌم. 314 ــ أرج

دونما. 315 السياسة  على  إذعـــــانمتفتحون  وال  إذالل  تـــفـــريـــط 

إلــى. 316 أردنٍّ  ــر  هن ــن  م ــا  ــدودنـ ــع كـــامـــل الــشــطــآنوحـ مــتــوســٍط مـ

وقلبها. 317 الــبــالد  عاصمة  ــوانالــقــدس  األكـ ثـــرى  عنها  نــرتــضــي  ال 

ــوكــٌل. 318 ــى إلـــه الــعــالــمــيــن ت ــل هــوانوع دون  باألسباب  ــذ  األخ يف 

َذخاُر َحصاِن. 319 الكراُم هم  والعرُب  أمة اإلسالِم،  ومدادنا يف   

هذي حماس أصيلٌة للشعب وهي لوحدة األرواح ِسرُّ أماِن. 320  
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لنا. 321 األســمــى  الوطنية  أقــــوى ربـــــاٍط أركــــن األركــــانفــالــوحــدة 

واإلحسان. 322 والتبجيل  اإلكــرام  منزل  تنزل  الــغــّراء  المرأة   

ــارٌز. 323 ــ ب ودوٌر  ــتــهــا  مــكــان الميدانفــلــهــا  يف  ــرأي  الـ اعــتــبــار  ولــهــا 

بنوده. 324 بعض  الميثاق  مــن  ــانهــذي  ــم ــبــس مـــن اإلي وجــمــيــعــهــا ق

ــٍر. 325 ــام ــق ــن مــغــامــٍر وم ــي ــان ب ــّتـ ــانشـ ــهــي ــل ــّد وال ــجـ ــن الـ ــي ــان ب ــّتـ شـ

محلٌق. 326 ــن  ــي األم ــّر  ــح ال اإلعــالنالــهــدهــد  ــدق  أص ينشر  الكون  يف 

فكرنا. 327 ينظم  الــدســتــور  ــرد وجــمــانميثاقنا  ــ يف الــجــيــد نــظــم زم
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حملة اعتقال 989)م

أمـــره. 328 ــرور  ــ غ واٍه  الـــعـــدا  ــيــت  األشــطــانب ــن  ــأوه ب كالعنكبوت 

مسعورًة. 329 حملًة  اعــتــداًء  هــمــجــيــة مـــعـــدومـــة الـــوجـــدانشــنــوا 

ــم. 330 ــاٍت إهن ــئـ ــدي مـ ــ أيـ ــد يف  ــي ــق ــانال ــش ال ــد رفــيــع  ــق كـــالـــدرِّ يف ع

جواهر. 331 ســـوار  مــن  أغــلــى  الــمــزدانالقيد  اإلبـــا  درب  يف  ــان  ك إن 

ــداوة إهنــم. 332 ــعـ الــشــيــطــانيف كــل أشــكــال الـ أذرع  ــق  ــالئ ــخ ال شـــر 

أهدافهم. 333 ورأسها  حماس  النيرانكانت  برمية  حــمــاس  وضــعــوا 

حكموا على الشيخ المجاهد »أحمد الياسين« بالتأبيد يف القضبان. 334  

ــه ســاديــة. 335 ب ــكــلــوا  َن بــعــد أن  ــن  الحاينم القعيد  ــو  وه ويحهم  ــا  ي

ــذا شــأنــه. 336 ــ ــاينالــجــســم مــشــلــول وه ولـــهـــمـــِة األحـــــــرار شـــــأٌن ث

ُحرماتنا. 337 يــطء  ومــن  نحن  ــرار  غــصــبــا نــفــرنــا دونــمــا اســتــئــذانأح

أذى. 338 إال  بنا  ــروا  ضـ مــا  ــانهيهات  ــم ــذي إي ــ ــوك ل ــ ــن ش ــد مـ ال بـ
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حمالهتم. 339 ســدى  خابت  بـــصـــدور بـــل تـــوزيـــع كـــل بــيــانآمالهم 

وحسرة. 340 الشديد  والغيظ  ــُم لــتــواصــل اإلثـــخـــانوالحنق  ــه ــت ــرب ض

رأيهم. 341 يف  حصينة  حماس  ــُم هـــبـــاًء فــانوبدت  ــ ــاُرُه ــ ــي ــ وغـــــدا خ

إيــذان. 342 بال  ْت  ُهـــزَّ إن  األغــصــان  كتأثر  تأثرت  حماس  أمــا   

ثابت. 343 أصل  والجذع  هوى  واألغصانورٌق  الساق  صمود  يعطي 

متعاضٌد. 344 طيٌب  جسٌم  الثاينوحماس  تــداعــى  عضو  يشتكي  إن 

معينهم. 345 البالد  أقصى  من  جاء  نزفانإذ  مــن  الــجــرح  لــَلــْئــم  يسعى 

شّبكوا. 346 للتآلف  معنى  ــحــمــة الــبــنــيــانوبــكــل  ــع ُل ــابـ ــيــن األصـ ب

أسهمت. 347 مستفادُة  جمُة  إحـــكـــام ســـدٍّ بــالــرجــال مــصــانودروُس 

الــتــنــظــيــم من. 348 ــة  ــاي ــوق ل ــٍة  ــط ــانيف خ ــات هـــدٍم واخـــــراِق أم ــرب ض

بجسارة. 349 تقدمي  حــمــاس  للفرسانتيهي  ــثـــال  األمـ ــرب  ــض م يــا 

نفحٌة. 350 ــفــٍس  ن بــكــل  أنـــت  ــوم  ــي ــأســانال ــي ــل ــي هبـــا اآْلمــــــال ل ــي ــح ت

ــٌل مــتــزيــٌن. 351 ــّث ــم ــِك م ــي عيانالــصــدق ف ــود  ــه ش ــهــُم  ــّل ك ــشــعــب  وال
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مدريد

تسربت. 352 اليهود  عــدوان  ــزانبخضمِّ  ــ ــوء مــشــعــل األحـ ــ أنـــبـــاُء س

جريمة. 353 الــعــظــام  تكسير  والحرمانفــربغــم  القهر  ــوط  س وبــرغــم 

  وبرغم أسرى يف السجون يكابدون مرارة األغالل والنسيان. 354

أرضنا. 355 ينهش  االستيطان  كالسرطانوبرغم  الخبث  فيها  ــدُّ  ــِم وَي

عتت. 356 بأقصانا  مــجــزرٍة  ــســاينوبــرغــم  ــعــالــم اإلن ــــدت جــبــيــن ال أن

ــًة لـــدم الـــذيـــن تــقــدمــوا. 357 ــان ــي وهـــو الــحــرام مــقــدس الــشــريــانوخ

الحرمات. 358 أقـــدس  عــن  ــازاًل  ــن العصيانوت ســافــر  ذٍل  تــفــريــط  يف 

األثــمــانرفـــع الــمــقــامــر بــالــمــبــادئ رايـــًة. 359 أبــخــس  يطلب  بــيــضــاَء 

تصالحا. 360 بالعدو  اجتماعا  ــانقبلوا  ــربـ ــُعـ ــة الـ ــل ــظ ـــربراِت م ــ ــم ــ بـ

سبته. 361 ــقــّدس  ي منسحب  ألذانشــامــيــُر  ــم  ــ ُأذهن ــوا  ــّم ص ــُعـــرب  والـ

ــّز ضــمــائــرًا. 362 ــه ــا ي ــانوأنــيــن أقــصــان ــقــضــب ــد وال ــي ــق وتـــنـــهـــدات ال
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وكــرومــنــا. 363 تيننا  مــن  َدوت  ــانآٌه  ــ ــرم ــ وال الـــزيـــتـــون  ــن  ــ م آٌه 

بحسرٍة. 364 الجريح  الوطن  أيها  ســـهـــٌم ألـــيـــم غــــــــادٌر أدمـــــاينيا 

تاجٍر. 365 محطة  سوى  لست  للتلفانمدريُد  ــال  الـــمـ جــمــيــع  ألــقــى 

كاسدًا. 366 عالَة  عــاد  التجارة  الزاينخسر  ذلَّ  الِعرِض،  هتك  وازداد 

شعُبه. 367 ال  جــرمــه  يف  وحـــده  ــو  ــراءة الــقــمــصــانه ــ الــشــعــب مــنــه بـ

لُِمَهاِدٍن. 368 أبــاٱ  -ال  السياسة  جبانبئس  ــل  ك ــاَر  ــصـ األنـ ــَدِم  ــْعـ ــَيـ َوْلـ

مستصرخا. 369 مناديا  الشهيد  حمقانودم  ــرٍة  ــ زمـ مـــن  ويــحــهــم  يـــا 

العدا. 370 صلح  يف  يجتمعون  الجنحانالُعْرُب  باسط  الحجارة  وفتى 

ــا. 371 ــب ــلِّ ــق حــجــر الــكــرامــة بـــاإلبـــا أغـــراينمـــتـــنـــهـــدًا ومــلــثــمــا وم

ومصمما. 372 رأى  فيما  نا  وعــتــاد مــرحــلــة هــي الــحــجــرانمتمعِّ

ــزاة بــقــوٍة. 373 ــغ ــاه عــلــى ال ــوي عــلــى الـــخـــّوانحــجــر رمـ ــه ــٍر ي ــآخـ وبـ

للضيعانصدر البيان حماُس أبدت موقفا. 374 األرض  تــرك  رفــض  يف 

ثابٌت. 375 ملٌك  األرض  كل  كــيــاناألرض  أي  ــط  ــري ــف ــت ال يــمــلــك  ال 

واهــم. 376 التفاوض  َقــبِــَل  ــذي  ال اآْلنإنَّ  يف  فــلــيــرتــدع  ــائـــن  خـ أو 
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هزيمة. 377 شــر  يجرُّ  ســوف  واألوطـــانالصلح  الـــرأس  انتكاس  فيها 

الشعب فهو موحُد. 378 ــاهــا داينعودوا لصف  انــتــفــاضــتــه جــن خــلــف 

موقفا. 379 الفصائل  بعض  الــمــيــدانوتحالفت  ويف  مــدريــٍد  رفـــض  يف 

ــار جــامــٍع. 380 ــ ــوا مــلــيــا يف إط ــاِنبــحــث ــت بـ ــواب ــث ــل ــة ل ــاي ــم ــح ــه ال ــي ف

قائم. 381 والتشاوُر  تدعم  ــدَّ ســعــيــهــم بــمــكــانوحماس  ــم ــج ــن ت ــك ل

ــوًة. 382 دع حــمــاٌس  قالتها  ــانإضـــراُب  ــن ــل َج ــك ــا ب ــاه ــّب ــب ل ــع ــش وال

ــا هبا. 383 ــن ــوارع ُبــكــٌم ش ــا  ــن ــواق ــشــمــس لــألفــالنأس ــاد ال ــك ــى ت حــت

ــّوانال صوت فوق ندا المساجد، كبِّروا. 384 ــص ــال ولــتــســقــطــوا مـــدريـــد ب

معلولٌة. 385 أنــفــس  هــاجــت  ــذاك  ــرانوكـ ــي ــث ــال ــت هـــوجـــاء ك ــت ــل ــف وت

بدنائِة. 386 كــالــعــدا  بجهٍل  ــَدْوا  ــَعـ ــدواين)1(َفـ ــع ال مقصه  مستخدمين 

بالفلتانكسروا على األبواب أقفاال عسى. 387 اإلضـــراب  ُيفِشلوا  أن 

ــُد هــوانهيهات ِقفُل األرض حصٌن محكم. 388 ــب ال يــكــســر األقـــفـــال ع

)1( حاولوا إفشـال إضراب حماس بكسـر أقفال المحالت باسـتخدام مقص كبير يسـتخدمه 
االحتـالل عادًة، مّما آلَم الفلسـطينيين.
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موقٍف. 389 بــوحــدِة  كديَدهنم  مـــن شــعــبــنــا يف لــحــظــة الــفــرقــانخابوا 

بضاعٍة. 390 انتهاب  إال  يحصدوا  الــدّخــانلم  باعة  خصوصا  غصبا 

خانعا. 391 يلحق  العار  كل  بالمجانوالــعــار  الــِســلــَم  الــعــدو  أهـــدى 

ــا طــهــر ودّنـــــس طــهــره. 392 ــن ــون ــت أْغصاين)1(زي رمى  الغازي  على  َأثِــٌم 

بياهنا. 393 تخطُّ  دمها  مــن  كضمانوحــمــاس  قــولــهــا  ُيـــصـــّدق  ــا  ــه دم

العال. 394 يا نجم  ــراُد صــالُح«  سفيان)2(إيــٍه »م مع  الرفِض  شهيَد  سبقا 

للظمآن. 395 الينبوع  ــا  وإهن ــاه  دم مــن  الحبيبة  فلسطين  حّنى   

بــتــصــالــح. 396 ــا  ــن حــقــوق ــرد  ــسـ ُتـ ــانال  ــأغـ بـ حـــقـــوقـــنـــا  ــرد  ــ ــس ــ ت ال 

همجيٍة. 397 غــاصــب  ــقــوِة  ب وبـــــقـــــوٍة ســـــــرّد لـــألحـــضـــانُأخـــذت 

)1( رمـى بعـض الجهلـة أغصـان زيتـون علـى مركبات الجيـش الصهيـوين فرحا بمدريـد، إاّل 
أّن الجيـش قتـل أحدهم!!.

)2( الشـهيد مـراد صـالح يف نابلـس، والشـهيد سـفيان ناصـر الديـن يف الخليـل، استشـهدا يف 
يا »شـهيدي الرفـض«. مواجهـات رفـض مدريـد 1991/10/30، وُسـمِّ
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العمل العسكري

يصطلي. 398 لهيب  كـــربى  ــا  ــن ــارات ــل الــغــلــيــانث ــراج ــم ــا ك ــدورنـ وصـ

بنزاله. 399 شعبنا  ــُة  ــرب ح ــاس  ــم ــودانوح ــ ــال هـ ــ الـــــــرأس طــــّعــــاٌن ب

ــه. 400 ــز أن ــوِعـ ــد تـ ــ ــاأُلْس ــ ــانوقـــيـــادة ك كــي شـــر  ــال  ــتـ قـ إذن  الـــيـــوم 

مجموعاتنا. 401 األرض  يف  األزمــــانفتشكلت  ــراج يف  ــ ــ األب كــتــشــكــل 

إلى. 402 أرواح  الحال  يف  ــوانوتطوعت  ــوِة اإلخـ ــ تــذخــيــر مــخــزِن دع

والطغيانهذي حماس الكربياِء قد ارتدت. 403 الظلم  ــرِب  ح المـــاِت 

ظهورها. 404 فوق  اهلل  خيول  ــدانسرجت  ــت لـــّلـــجـــام يـ ــ ــ ، وأرخ ــزٌّ ــ عـ

وعديدهم. 405 عتادهم  قليل  والــوجــدانوعلى  الــقــلــب  بملئ  ــوا  ــّب ل

والــخــذالنرغـــم انـــعـــدام تــكــافــٍئ وتـــوازن. 406 الــُعــرب  انكفاء  رغــم 

الــورى. 407 يف  كانوا  ــدرون  ي ما  واألوطـــانبأقل  األرض  لــحــبِّ  مثال 

كنزهم. 408 يديهم  يف  المسدس  ــانكان  ــ ــخ ــ ــة اإلث ــيـ ــوعـ ــة نـ ــ ــان ــ ــرس ــ ت
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مقدامٌة. 409 ــدٌة  وحـ ــُد«  ــ وواح صحُب الصالح وأشجع الشجعان»مــئــٌة 

ُيأَلُم جرحه. 410 إيـــالن«»مبحوح« منهم ليس  أو  فــتــذكــروا »ســســربس 

تحركت. 411 الــرباق  باسم  ــداينمجموعة  ه دجـــاه  ــن  م بليل  أْســــَرت 

آذاينوكتائب »العّزام« تعصُف يف الوغى. 412 ــن  ــم ب ــف  ــص ع ضـــربـــاهتـــا 

ــدون شــمــال غـــزة إهنــم. 413 ــاه ــج الميدانوم يف  ــأس  ــب ال شـــداُد  جــنــٌد 

جهدهم. 414 َتبارك  أخــرى  ــزدانمجموعٌة  ــم ال باسمها  تــدعــى  ــام  ــّس ق

وهناك يف الوسطى ترّدى ضابط الشاباك صيدًا باهظ األثمان. 415  

بمهارٍة. 416 اصطاده  غــوُل«  »الحسان«»عدنان  مــع  »عــمــٌر«  رفــقــٍة  يف 

شّمرت. 417 »سواعد«  أحجاٍر  ــا الــمــتــفــاينورماة  ــه ــدّك كــالــمــنــجــنــيــق ب

الشيطان. 418 دولــة  طاعنات  ــصــوارم  ال يسّلون  غيرهُم  أبــطــال       

بقوة. 419 اإلبــــاء  ســكــاكــيــن  سرحان«غــــرزوا  »أبو  أو  أشرف«  »َبْعلوِج 

بمسدس. 420 أو  بالطعن  ــدو تــعــاينبــحــجــارة  ــ ــا ع ــا يـ ــ ســتــظــل دومـ

للفئران. 421 اآْلســـاد  كمائن  يكمنون  استطاعوا  مــا  شــرب  كــل  يف      

تجارٌب. 422 الرجال  بأذهان  أنـــِعـــم هبـــا مـــن خـــيـــرِة األذهــــاننضجت 
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ــتــي. 423 ــانالـــيـــوم تــدبــيــر لــبــنــيــتــنــا ال ــغــرب ال تــبــدد  دروب  ــت  شــقَّ

ــط. 424 ــرواب ب لمجموعاتنا  ــٌل  ــ ــل مــكــانوص ــك ــوط إمـــــداد ل ــطـ وخـ

شعارنا. 425 ــالد  ــب ال ــاء  ــ أرج ــل  ك ــوت لــلــمــحــتــل والـــخـــّوانيف  ــمـ الـ

وحــّدوا. 426 والتناصح  التشاور  البنيانبعد  ذا  ــزِّ  ــع ال الشهيد  بــاســم 

ذكرها. 427 يصعُق  القسام  الرجفانبكتائب  يف  يــمــوت  الــعــدو  جند 

إقدامه. 428 عن  العقل«  »عماد  الــدّخــان«فسلوا  »طــارق  كذلك  وسلوا 

ُعــّدة. 429 فكانوا  ُخِلقوا  مذ  ــار الــــدار واإلنــســانشهداء  ــص ــت ــُم ان هبـ

الهدى. 430 شمعات  للشهداء  ــه بـــأحـــمـــر قـــانالمجد  ــ ــت ــ الـــنـــصـــر راي

بجنان. 431 خالدًا  شهيدا  يا  الكتائب  باسم  أوٌل  نقيرة«  و»أبــو   

ــاح عــســكــري حــاســٌم. 432 ــن ــدانهـــذا ج ــي ــم ــَة ال ــاجـ ــٌع حـ ــي ــط أمــــٌل م

وإهنــم. 433 الناشطات  الخاليا  ــه  ــة الـــرضـــوانول ــن ــج ــون ل ــق ــاب ــس ــت ي

يسقون لألغراب حسرات الندامة يف كؤوس الموت يف األكفان. 434  

أنينهم. 435 بلحن  لهم  يخطُّ  ــلــهــم بــأغــاين»يحيى«  ــت ــي ق ــن ــغ شـــعـــرًا ي

خفاقًة. 436 الــعــال  يف  ــارَق  ــي ب ــت هبــا اآْلمــــال بــعــد هــوانأعــلــت  ــ واس
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مطهرًا. 437 الكربياء  ســالح  ــرانصانت  ــزع وال بالسلب  يختلط  ــم  ل

ــزاٍع خــارج. 438 ــُف يــومــا يف نـ ــْق لـــم يــرهتــن شــرقــا وغـــربـــا عــاينلــم َي

ومن. 439 صهيون  لــرد  الــســالح  بالخسرانهــذا  يــبــوؤ  ــالح  ــس ال خـــان 

كأنه. 440 ــاص  ــرصـ والـ ــم  ــوي ق ويــمــاينطــهــر  ــصــا  ُمــخــلَّ العقيق  دررُّ 
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التسعينيات

العقد األول من 990)م إلى 2000م

حماس هوية وخيار

امتـاز عقـد التسـعينيات بتمايـز مالمـح حمـاس فكـرًا وبنـاًء وتوجهـا يف شـتى أبواب 
كان  وفيـه  المؤسسـاتية،  الهيكليـات  لتثبيـت  الـدؤوب  العمـل  كان  ففيـه  العمـل، 
الصـوت العالـي يف رفض مشـاريع التسـوية، وفيه نفذت عمليات الجناح العسـكري 
لحمـاس باسـم: كتائـب الشـهيد عـز الديـن القسـام، وكذلـك أجريـت الحـوارات 

الداخليـة الفلسـطينية وكانـت حمـاس قطبـا أساسـيا فيهـا.

الداخليـة  أوراقهـا  خلـط  هبـدف  عديـدة  ضربـات  العقـد  هـذا  يف  حمـاس  تلقـت 
والميدانيـة، إال أهنـا برعـت يف تجاوزهـا بعلـو هامـة ورسـوخ قـدم، وأدرك خصومها 
هويتـه  حمـاس  بـأن  الفلسـطيني  الشـعب  بّشـر  مـا  االجتثـاث.  علـى  اسـتعصاءها 
اإلسـالمية العربيـة أمينـة عليهـا حارسـة للحلـم، وأن حمـاس خيـار َيفـرض نفسـه 

لـه. بـه، والحقـا  اإلقـرار  والمحتليـن علـى  المتآمريـن  ويجـرب 
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بداية التسعينيات

حرًة. 441 عــزٍم  بكلِّ  حماُس  الـــعـــدواِنتمضي  الــنــيــراَن يف  ــؤجــَج  ــت ل

يف. 442 الــغــراء  األمــة  لحشد  ــة بــيــن الـــعـــدا وأمـــــاِننشطت  ــول ــل ــي ح

ــًة. 443 ــراقـ بـ ــًة  ــ ــام ــ ش ــاح  ــ ــل سـ ــ ك نــجــم الــقــضــيــة ضـــاء لــلــحــيــراِنيف 

وفدها. 444 الــعــروبــة  لــبــغــداد  الــعــربــاِنشــرقــا  تخاصم  لصلح  سعيا 

ــة. 445 ــى لــيــبــيــا يـــوحـــد أم ــ ــاِنغـــربـــا إل ــ ــن ــ وِس وحــــــدة  يف  آمـــالـــنـــا 

عزيمة. 446 الــنــهــاَر  بالليل  لعياِنيصلون  ظـــاهـــرًا  وجـــهـــدًا  صــدقــا 

رسالة. 447 البالد  يف  المكاتب  ــبــلــداِنفتح  ــن عــمــق تــأثــيــر بـــذي ال ع

ويف. 448 وخــرطــوم  ــان،  عــمَّ ــراِنصنعاء،  ــهـ طـ يف  وكــــــذاك  ســـوريـــة 

ـــــا عــدة. 449 ــع أوُروبَّ ـــاِنوتـــواصـــالت م عـــمَّ يف  ســـفـــراَء  ولـــقـــاؤهـــم 

لسياسة. 450 مكتب  شــّكــل  ذاك  ــــِة إخــــــواِنإذ  ــن ُثــــلَّ ــ مــــوزونــــة م

ــة الـــرحـــمـــِن»موسى أبو مرزوق«)1( يرأسه فسر. 451 ــي ــع ــم دكـــتـــورنـــا ب

)1( تولـى د. موسـى رئاسـة المكتـب بعـد فـرة وجيـزة مـن تولـي الشـيخ خيـري األغـا الـذي 
تنـازل عـن الموقـع لكـرب السـّن وكثـرة المهـام المهـام المنوطـة برئيـس المكتـب.
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ــراوة وتــفــاِنعقدت حوارات لجمع الصف كي. 452 ــضـ نــلــقــى الـــعـــدا بـ

صنعائنا. 453 يف  الخضراء  تونس  السواداِنيف  يف  النيل  ضفاف  وعلى 

والخذالِن. 454 ــان  واإلذع للتسليم  ننجرَّ  أن  فتح  إرادة  كانت   

حيلة. 455 للمجالس  انضمام  خـــســـراِنعرض  ــى  ــل ع إال  تــنــطــلــي  ال 

َوَصــرامــٍة. 456 بشدة  حماس  ــواينرفضت  ــ ــا أغ ــح مـ ــت ــا ف ــم يـ ــك ــّي ــرس ك

واحــد. 457 األعـــادي  مــع  الخيار  الــهــيــجــاء واإلثـــخـــاِنإن  ــة  ــاح يف س

ــاِنيتقدم األبطال يف ذكرى انطالقتنا. 458 ــطـ ــيـ ــتـ ــود االسـ ــ ــن ــ بـــقـــتـــل ج

مسعورة. 459 حملة  ــادي  ــ األع ــاِنشــن  ــغ األض ــود  أسـ ــا  ــأس وي غيظا 

دوا. 460 تصفَّ حماس  من  وأكثر  ــداِنألف  ــ ــ ــال وج ــ ب ــل  ــت ــح م قـــيـــد  يف 

تـــوّرع. 461 دون  اإلبـــعـــاد  ع  شـــرَّ ــل  إنــســاينب ــق  ــط ــن م أو  وازع  أو 

متحديا. 462 ــرًا  ــج ــزم م كـــان  ــرد  ــ عنواِنال يف  حماس  جيش  توحيد 

ــا. 463 ــائــب الــقــســام تــعــلــن أهن ــكــت الشيطاِنب بدولة  الحماس  بطش 

هم. 464 أكفُّ السالح  على  ــاِنومطاردون  ــق ــاء ال ــق ــل ــى ال مــتــعــطــشــون إلـ

ظاللهم. 465 الــبــالد  يف  ألــقــوا  كــاألكــفــاِنأبــطــال  يــهــود  لجيش  فــغــدت 
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السالح وجمعه مصبوغة. 466 وضــمــاِن)1(قصص  تحصيله  يف  بالعسر 

جعباتنا. 467 يف  ــار  صـ ــا  م إذا  ــدى الــفــرســاِنلــكــن  ــة يف ه ــان ــان األم ك

الشرى. 468 آســاد  الصيد  يف  ــود بـــكـــل مـــكـــاِنوتفننت  ــ ــوج ــ ــام م ــسـ قـ

ــَة الــبــهــتــاِنرمز »عماد العقل« يف الساحات إذ. 469 ــ َع دولـ ــرِّ َصـــــدَّ ــَك ــال ب

ــزة. 470 وغ الخليل  أرض  يف  ــراه  ــذاك مــعــاِنفـ ــ ويـــصـــّور الــقــتــلــى، ل

ــورة وصــحــابــه. 471 ــطـ ــة أسـ ــوب ــج ــرة األجــــنــــاد لـــلـــقـــرآِنأع ــيـ ــا خـ ــ ي

مجاهٍد:. 472 صدق  بلسان  حا  ــاديت وجـــنـــاِنومصرِّ ــبـ ــل الــيــهــود عـ ــت ق

له أرواح »سبعة« إن غشى. 473 ســـاح اشــتــبــاك ســـاد يف الــمــيــداِنقالوا: 

ــوا وطــنــيــة. 474 ــن ــل ــم الــتــجــار بـــاألوطـــاِنعــجــبــا لــقــوم أع ــإذا هـ ــ فـ

على. 475 اعتداءات  يف  مــرارًا  ــعــاِنهجموا  ــضــب ــة ال ــس ــخ أنـــصـــارنـــا وب

مــجــاهــدًا. 476 يقتلون  فيها  ــان مــطــارد الـــعـــدواِنتلفيت  ــ ــاًل وك ــط ب

المسـّدس  وكان  الصعوبـة،  غايـة  يف  وجودتـه  فعاليتـه  وضمـان  السـالح  تحصيـل  )1( كان 
يجـوب الضفـة وغـزة بيـن المجموعـات لتنفيـذ العمليـات، ومصادر السـالح إّمـا اغتنامه 
مـن االحتـالل أو سـرقته، ونـادرًا القـدرة علـى شـرائه، وجـرى الضغـط علـى مشـبوهين 

للعفـو عنهـم تأميـن قطعـة سـالح. 
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حفنة. 477 أغــاظــت  همته  ــهــواِن)1(»محمود«  ــاد االســت ــّب بــؤســاء مــن ُع

حقنا. 478 يصدع  البغي  اتساع  ــي جـــاِنومــع  ــذل غــب ــ يف الـــثـــأر مـــن ن

ــا غــــزوة مــشــهــودة. 479 ــه ــي ــع وف ــب الشجعاِن)2(ج الوجود بصولة  فرض 

اإلبا. 480 حذو  حذت  بلدات  ــاِنوعديد  ــمـ ــمــكــن بـــيـــرق اإليـ ــى ت ــت ح

ثلة. 481 مــجــاهــديــنــا  ــد  ــرف ل ــت  ــدم نــصــرًا واســـنـــادًا مــن اإلخــــواِنق

نوعية. 482 خـــربة  جــمــيــعــا  ــوا  ــغــاِنكــســب األف بــســاحــة  الــجــهــاد  سيما 

ــوا. 483 رن ــزام«  ــ »لــعــبــد اهلل ع ــاســم  كياِنب شــر  ضــرب  يف  المنى  نيل 

اِنلوال انكشاف األمر يف أوج الخطى. 484 ــوَّ ــ ــان مــن خ ـــدرًا كـ ــ ــا وغ ــ دّس

)1( الشـهيد محمـود حـج محمـد من قرية تلفيت جنوب شـرق نابلس، قتلـه مأجورون، وكان 
مطاردًا لالحتالل نشـطا يف الجهاز األمني والعسـكري لحماس

)2( تعرضـت حمـاس العتداءات من اآْلخرين ومنع فعاليات وتخريب نشـاطات، فأصبحت 
المواقـع تسـند بعضهـا بعضـا لرّد االعتـداءات، وسـّميت تلك األحداث بالغـزوات، كما 
جـرى يف جبـع جنـوب جنيـن ومنطقـة الَكفرّيـات ومخيـم طولكـرم بمحافظـة طولكـرم 

وغيرهـا، مّمـا أسـهم يف تثبيت حمـاس وكوادرهـا وفعاليتها علـى األرض.
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توليدانو)))

ــوًة. 485 ق اســتــطــالــوا  إن  الــيــهــود  ــم طــــاغ بــكــل زمــــاِنإن  ــهـ ــرامـ إجـ

ــة الـــســـعـــراِنصفعات جند حماس تجعل حرهبم. 486 ــي ــث ــا عــب ــب ــبـــدو ه تـ

قــســامــنــا عـــهـــدًا إلـــى الــقــبــضــاِنكان اختطاف »نسيم توليداُن« من. 487

وإن. 488 ياسين«  »الشيخ  المراد  للتلداينإن  فــالــقــتــل  ــدا  ــع ال رفـــض 

ــا فلم. 489 ــه هــدي ــحــرم أهــل ــكــرب ي تــجــب الـــنـــداء حــثــالــة األكــــواِنال

عهدها. 490 تنفذ  الــقــســام  ــاِنوكــتــائــب  ــك ــم صـــريـــع م ــأرهـ ويـــخـــر فـ

ــن ُجـــنـــونـــه بــبــطــانــة. 491 ــ ــن ُج ــيـ يــرضــون هنــج جــبــاِنرابـ إذ  جــبــنــاء 

ــال عن. 492 ــط ــألب ــاد ل ــعـ ــلــداِنفــتــقــرر اإلبـ ــب ال ــة  ــن وزي الـــربـــاط  أرض 

ــات أربــعــا. 493 ــئ ــاًل م ــي تــبــيــاِنجــمــعــوُهــم ل وال  ــح  ــوضــي ت دون  مـــن 

خادع. 494 أمن  وســراب  هبم،  ألواِنســاروا  بــجــرمــهــم  ــيــهــود  ال جــمــع 

)1( جندي صهيوين أسـرته الوحدة الخاصة 101 يف ديسـمرب 1992، بقيادة المجاهد األسـير 
ت تصفية الجندي. محمود عيسـى، رفض االحتالل االسـتجابة لمطلب اآلرسيـن فتمَّ
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هور مرج الزُّ

هور« حكاية األمجاد يف. 495 ــاء يف األزمــــاِن»مرج الزُّ ـ ــوضَّ الـ تــاريــخــنــا 

رجالنا. 496 الــّلــئــام  هاينة  الصَّ لبناِنألــقــى  حمى  إلــى  الــحــدود  خلف 

قناهتا. 497 تلين  أن  تــأبــى  أدمــــاينوحــمــاس  لــظــالــم  تــســتــكــيــن  أو 

وشيَّدوا. 498 البالد  يف  انتشارًا  الّشيطاِنرفضوا  على  ــّدًا  سـ ــم  ــراره إص

العنا. 499 ظــاهــره  كـــان  ــٍر  أمـ ــرّب  ــ الحسبانول يف  كان  ما  العال،  جلب 

صّفها. 500 حماٍس  من  تجّمع  جمعاِنفلقد  خـــارج،  مــن  داخـــل  مــن 

ــره. 501 ــي ــدب ت يف  ــان  ــ ك ربٍّ  ــر  ــي ــدب ــاِنت ــ ــ ــة األذه ــاع ــن ــم تـــزيـــد ق ــك ح

ــّوٍة وتــبــايــٍع. 502 ــ ــدء عــهــد أخـ ــب جناِنيف ال ــاِم  ــن واغــت ــادِة  ــه ــشَّ ال ــى  حــتَّ

أميرهم. 503 نعم  نتيسي«  »الرَّ لساِنوإمــارة  بخير  ناطقهم  و»عــزيــز« 

رسالة. 504 وتــلــك  جــامــعــٍة  ــاِنتأسيس  ــ ــر ذخـــيـــرٍة ورهـ ــي ــم خ ــل ــع ال

دًا. 505 هتجُّ مــوع  الــدُّ من  العيون  ــاينألــق  ــرب ــا ال ــورن ــن ــالم ل ـ ــظَّ قــلــب الـ



68

المسير والمصير

والفدا. 506 البطولة  أناشيد  ــاِنصدحت  ــربـ ــغـ ــة الـ ــ ــاظ ــ وتـــبـــّســـٌم إلغ

ــوة. 507 يــاضــة ق األبـــــــداِنومــنــافــســاٌت بــالــرِّ ة  ــوَّ ــ ــ ق ــم  ــه ــي ف ــدَّ  ــ بـ ال 

شعورها. 508 يطيُب  كم  ــاِنومغامراٌت  ــعــب ــرٍة عــلــى ُث ــط ــي ــاُم س ــكـ إحـ

والمنى. 509 والــقــيــادة  اإلدارة  يفاِننعم  الضِّ تحّشد  بـــذاك  شــهــدت 

صفوفنا. 510 ــرصِّ  ل نقاشاٌت  البنياِنكانت  ــة  روعـ نحمي  كيف  أن 

جهدنا. 511 ــج  وهنـ منطقنا  ــن حــرمــاتــنــا الــّســيــفــاِنتــوحــيــد  ــذود ع ــت ل

بمنهٍج. 512 الصفوف  يف  َخ  ترسَّ األدراِنعــاٌم  مـــن  أخــــرى  ــًة  ــكــب ن ال 

ــز أمــانــٍة. 513 ــ ــان رم ــ ــرز نــضــيــد ك ــ البستاِن)1(ك صاحب  الحكاية  يروي 

قد. 514 والــمــأزوم  المهزوم  ــا نــكــراِنوعــدّونــا  ــمـ ــع انـــثـــنـــاًء دونـ ــض خ

ــع األبــطــال لــألوطــان لم. 515 والهجراِنإذ أرج القمع  بفرض  ينجح 

ــه. 516 دأب شيمة  ــدر  ــغ ال فــيــه  ــّل  ــظ القضباِنوي إلـــى  بعضهم  زّج  إذ 

)1( كان يف المنطقـة جـوار مخيـم المبعديـن بسـتان كـرز غـادره صاحبـه عندما علـم أن جيرانه 
فلسـطينيون لسـمعة الفلسـطينيين يف لبنـان إبـان الحـرب األهليـة اللبنانيـة، زار المبعـدون 
البسـتان وقطفـوا مـن ثمـاره ووضعـوا ثمنها، فلّمـا رأى صاحبه حسـن أخالقهـم فتح لهم 

البـاب ورّحـب هبـم دون مقابـل لمـا يأخذون.
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قراوة بني حّسان)))

والــكــفــراِنحّي الّليوث تسابقت ساح الوغى. 517 البغي  لضرب  سبقا 

ــدٍم. 518 ــق ــت م ــٍن  ــك ــم ــت م مـــحـــوٍر  ــاِنيف  ــحــّس ال قــــراوة  اإلبــــاء  أرض 

أرضها. 519 مـــأوى  نعم  الّشجعاِنلمطاردينا  أشجع  مــن  ورجــالــهــا 

يف. 520 ينقضون  ــداء  األعـ على  ــاِن)2(منها  ــب ــعــق ــن كــال ــي ــروق عــمــلــّيــة ب

ــدءًا زيـــنـــوا تــاريــخــنــا. 521 ــ ــالن بـ ــط »فعلّي عاصي« الحُق »العدناِن«)3(ب

غياثه. 522 فكان  استسقى  هبا  كالربكاِن»يحيى«  الــغــازيــن  على  حمما 

هدْيتنا. 523 الّرشاِد  نجم  يا  سناِن»عّياش«  َدْرَب  الــّنــّســاف  بحزامك 

ومهندسا. 524 طالبا  جّند  تـــواِن»عــّيــاش«  دون  بــالــعــزم  ــال  ع ــرًا  ــق ص

)1( قرية تقع شمال غرب سلفيت، سّماها الشيخ أحمد ياسين قراوة بني حماس.
ـام واألسـير أشـرف  )2( تقـع شـمال سـلفيت، قتـل فيهـا جنديـان، نفذهـا الشـهيد سـاهر التمَّ

1992م. الـواوي والمحـرر المبعـد سـالمة مرعـي، سـبتمرب 
)3( الشـهيدان عدنـان مرعـي المطـارد رقـم واحـد استشـهد يف أغسـطس 1993م، والشـهيد 
علـي عاصـي استشـهد بصحبـة الشـهيد بشـار العامـودي مـن نابلـس يف تغطيتهمـا علـى 

انسـحاب الشـهيد المهنـدس يحيـى عيـاش مـن كميـٍن عـام 1994م.
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عزمه. 525 تشهد  الّتفجير  ــاِنوتــجــارب  ــغــي ــّط ــى يــــدّك مــعــاقــل ال ــّت ح

ــاره. 526 ثــاين)1(الــفــحــم يــشــهــد طــحــنــه وغــب عهدًا  جعلوُه  من  بصدور 

خّصصت. 527 ــاٍز  غ ــرار  ج ــداِنويعبؤون  يـ أتــقــنــتــه  »يــحــيــى«  لخليط 

فتى. 528 من  أكــرم  الّتمام«  »ساهر  األقـــراِنيا  يــرض غير صـــدارة  ــم  ل

وقتلهم. 529 الجنود  دهــس  ــه لـــحـــمـــاس جـــنـــديـــاِنعربونه  ــونـ ــربـ عـ

سالحه. 530 ــاع  أض إذ  نحيبا  ــداِنواذكـــر  ــي ــم ال ــه يف  ــعــت دف لـــضـــرورٍة 

ما. 531 كــفــاك  أبـــي  ــا  ي يحيى  ــوم  ــي ــواِنال ــّرض ال جــّنــة  فاملك  يبكيك 

أهنــم. 532 ــا  ــي ــفــت ب إال  ــدؤوا  ــ ــب ــ ي ــِنلـــم  ــم ــّرح ــة ال ــّن ــى مـــراتـــب ج ــل أع

كلّما. 533 تنفر  اهلل  خــيــول  ــَدْوا  ــَغـ يعاينَفـ الّلعين  فصهيون  صهلت 

)1( تجـارب المهنـدس يحيـى عيـاش شـملت طحـن الفحـم يف خليـط متفجـر، وكانـت يف 
قـراوة بنـي حّسـان أول تجربـة، وامتـألت غرفـة الضيـوف يف منـزل أبـو عبـد اهلل مرعـي 
بالغبـار األسـود، ولـم يشـرح لزوجتـه مـا جـرى بعـد مغـادرة الضيـوف، لكنـه قـال لهـا 

أتقبليـن تنظيفهـا لوجـه اهلل، قالـت: نعـم، وكل مـرة.
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أوسلو

الــّلــهــيــاِنوعلى الّنقيض تكّشفت سوءات من. 534 سلعة  الــقــضــّيــة  جــعــل 

وصنيعه. 535 ذكـــره  قبيح  ــو«  ــل إعــــالن ســــوٍء تـــبَّ مـــن إعـــالِن»أوس

وانــربى. 536 والــّتــنــازل  الهزيمة  ــّل مـــن نــيــراِنقبل  ــمــحــت لــحــمــايــة ال

ــهــا. 537 وأذاق بظهرها  ــالد  ــب ال ــّواِنطــعــن  ــخ ــرب ال ــ ــالت ظــلــم األق ويـ

الجريح حماله. 538 الوطن  ــاِنألقى على  ــت ــه ــب مـــمـــلـــوءًة بـــالـــّســـوء وال

ــا. 539 ــن ــدرات ال شــيء أفــضــل كــان بــاإلمــكــاِنكــذبــا يـــصـــّرح أّنـــهـــا ق

فريًة. 540 حسبك  الــمــهــزوم  أّيــهــا  ــمــآِنيــا  ــّظ ــل ــن ل ــي ــت ــف ــّش ــا بـــّلـــت ال مـ

وحّبه. 541 بالفساد  انخذالك  ــعــريــض بــاألحــيــاِنواس  وتــجــّنــب الــّت

بحرها. 542 ــة  ــّي األب فلسطين  ــاِنهـــذي  ــوف ــّط ــى ويــعــلــن غــضــبــة ال ــأب ي

وسماؤها. 543 وسهولها  لعاِنوجبالها  ــّر  ش الــمــهــزوم  على  صّبت 

ــأذاِنمسرى الّرسول تاَل »براءة« فاضحا. 544 ــا بـ ــادح ــفــاق وص ــّن جــمــع ال
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تصّبر. 545 طول  بعد  الكرامة  ــذالِنأســرى  ــا أقــســاه مــن خ ــوا، وم خــذل

هوت. 546 فزانية  مثاًل:  جــرى  »زواِن«وكما  ــّن  ك الــّنــســوان  لــو  وّدت 

بأّننا. 547 المستسلمون  صـــّرح  اإلحــســاِنكــم  ال  نقاد  ســوف  بالقهر 

نصفها. 548 ــّزة  ــغ ب قــتــلــوا  ولـــو  الخرفاِنحــتــى  كما  نصفا  يحكموا  كي 

ُمْسَتْنَكٌر. 549 مضحٌك  البلّية  ــّر  خياِنش بحكم  يرضى  ال  فالّشعُب 

ُخرجكم. 550 يف  اتفاقيَّاتكم  مكاِنفضعوا  بكّل  وا»يحيى«  ل:  أصغوا 

أواًل. 551 ــا  ــح أري ــع  م ــزة  ــغ ل وهــــــواِنقـــالـــوا:  ذّلــــــة  ــّيـــة  مـــســـرحـ يف 

تصريحه:. 552 الدنى  يف  كّبر  َتــْمــثــيــِلــَي الــّرشــاش يف الــمــيــداِنوالّشعب 

بما. 553 حلفا  فارتأت  الفصائل  االستهواِنأّمــا  بوجه  ــّســدود  ال يبني 

ــوًة. 554 ــزمــوا لــكــانــوا ق ــت ــو ال زمــــاِنعــشــر ل بـــــأّي  هبـــا  ــان  ــه ــت ــس ي ال 

بتحالٍف. 555 مشوارهم  يكملوا  واألركـــــــــاِنلم  اآْلراء  ــّدد  ــعـ ــتـ لـ
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استشهاد عماد عقل

بالذي. 556 تبالي  ال  تعصف  الغرباِنوحماس  بــأســوء  الصقور  يشري 

ــا. 557 ــن ــدائ ــى أع ــل ــاٌر ع ــ ــا نـ ــه ــام ــّس ــداِنق ــل ــب وحــــراك قــادهتــا عــلــى ال

ــٍذ. 558 ــاف ــا بـــوعـــٍي ن ــه ــل ــاِنتــمــتــيــن داخ ــ ــ ــرٍة ورجـــاجـــة األذه ــي ــص ــب ب

سبيلنا. 559 ــجــهــاد  ال إّن  ــا:  ــواهن ــن ــرآِنع ــ ــق ــ ــة ال ــ ــ ــا أّم ــ ــا مـــرحـــبـــا ي ــ ي

اإليــمــاِنو»عماد عقٍل« إذ قضى يف بيت من. 560 أشـــاوس  خير  يحمون 

باّلتي. 561 ــاِنيف بيت »فرحاٍت« و»أكرم«  األزمـ يف  خنساء  ـــّددت  ج قــد 

صارما. 562 كمثلك  ومن  »عماد«  ــّداِنإيٍه  ــح ــورك ال ــب ــاب ف ــرق حــّس ال

ــة. 563 ــه يف ســنَّ ــال أنـــت مــث ــل  ــق ــع ــآِنوال ــن بـ ــدي ــمــعــت ــل ال ــت ــر ق ــوي ــص ت

ــزٍة. 564 غ أو  ــٍة  ــّف ض يف  بـــا  الـــرُّ شــهــدت بــأّنــك فـــارس الــفــرســاِنهـــذي 

أســـطـــورًة. 565 تــاريــخــنــا  ــة الــمــيــزاِنوتـــظـــّل يف  ــك كــّف رجــحــت لــنــا ب
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ّد الُخماسّي))) الرَّ

َغْدَرًة. 566 ِدَماَها  َجَرْت  الَخِليُل  ــاِنوإذا  ــوٍد َج ــُق ــِدي َح ــ ــرًا َعــَلــى َأْي ــْج َف

ِشْرَيانَِها. 567 ِمْن  ُهَر  الطَّ اْلَخِليَل  ــْرَيــاِنَتْرِوي  الــشِّ ــَل  َتــَبــتُّ اْلَخِليَل  َتـــْرِوي 

َقْدُرَها. 568 ِريَفِة  الشَّ اْلــَقــْدِر  َلْيَلِة  ــاِنِفي  ــَس ــِر واإلْح ــبِ ِفــي َخــْتــِم َشــْهــِر اْل

َتَباَرَكْت. 569 َياِم  الصِّ َشْهَر  َيا  َمَضانِيَرَمَضاُن  الرَّ بَِفْوِحَك  َماُء  الدِّ تِْلَك 

َوَها. 570 ُأوْسُلو  ِمْن  ِل  الــذُّ َجــَزاُء  ــاِنَهَذا  ــَب ــلَّ َج ــ ــْذاًل ًوُك ــ َأْت َن ــرَّ ــ ــْد َجـ َقـ

َوَشْعَبَنا. 571 اْلــَحــَمــاِس  ــاَم  َقــسَّ ــْرآِنَلــِكــنَّ  ــُق اْل َفْيَلُق  ــاِوِس  ــ األَش َشــْعــُب 

ُخَطًة. 572 ُتــْعــِلــُن  اهللِ  ُأُســـوُد  ــَرْت  ــَف َوَتـــــــَواِنَن ٍد  َتـــــــَردُّ ُدوَن  ــَرِد  ــ ــْل ــ لِ

ِعَقاَبُهم. 573 اْلَيُهوَد  َأْسقوا  َخْمَسٍة  ــَراِنِمْن  ــي نِ َذا  ــاِر  ــَب ــَج اْل ــَن  ِمـ َغــَضــبــا 

ْغَياِن)2(. 574 وَلُة اْشَتَعَلْت َعَلى الطُّ        َيا »َرائَِد« اأَلْبَطاِل َأَوَلُهْم إَِلى اْلَعفُّ

)1( سلسلة عمليات نفذهتا كتائب القسام ردًا على مجزرة الحرم اإلبراهيمي 1994م.
)2( الشـهداء: رائـد زكارنـة مـن قباطية، عمار عمارنة من يعبد، الشـيخ الشـهيد سـليمان زايد، 
الشـهيد صالـح صـوي )نـزال(، الشـهيد أسـامة راضـي، علمـا أّن عمليـة الشـهيد عمـار 
عمارنـة كانـت مـن تخطيـط وهندسـة المحـرر المبعـد سـعيد بدارنـة، ولـم يكـن للجنـاح 
العسـكري لحمـاس علـم هبـا، لكنهـا جـاءت يف سـياق الـرد الخماسـي بعد عمليـة زكارنة 
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ــُدُه. 575 َوْع َوَيــْصــُدُق  َيْلَحُقُه  اُر«  ْضــَواِن»َعمَّ الــرِّ َســَعــاَدَة  ــاَل  َن و»َسِعيُد« 

تِْشَهاِد إْذ. 576 ْيُخ َزايُِد« َشْيُخ االسَّ ــاِنَو»الشَّ ــَن ــَرْت بِـــِه ِســـٌن َفــَحــيَّ ِج ــُبـ َكـ

بِِديِزْنُكِفِهْم. 577 ِوي«  الصُّ الُِح  ْجَعاِنَو»الصَّ الشُّ الَخْمَسِة  َخْتِم  َخْيَر  َيا 

ِرَساَلٌة. 578 االْحتاَِلِل  َقْتَلى  ــَراِنَعَشَراُت  ــْع ــسُّ ال ــُم  ــنَّ ِجــَه اْلــَمــِصــيــَر  َأنَّ 

َنا. 579 الدُّ ُكلَّ  َواَل  ُأوْسُلوا  اَل  ُصْلْح  َبانِياَل  الرَّ ُحَساِمَنا  َغــْمــَد  َتْسِطيُع 

ــُه. 580 ــاُن ــَرَي ــٌر َج ــاِه ُم َط ــدَّ ــ ــاَرَك ال ــَب ــَت ــاِنَف ــَف ــَت ــا بِ ــ ــَن اإِلَبـ ــي ــْســِط ــَل ــى ِف ــنَّ َح

ــْرَســاِنَأْرُض اْلَخِليِل َعَليِك َأْمُن َحَماِسَنا. 581 ــُف اْل بَِجْيِشَنا  ــوَن  ــُي ــُع اْل َقــرِّ 

بأسبوع فقط.
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َأْسُر ِناِحُشوْن َفاِكْسَمان)))

َمــَفــاَزٌة. 582 َواإلَبـــــاَء  اْلـــَكـــَراَمـــَة  اأَلْذَهــاِنإِنَّ  َراِجِحي  اْلَبِصيَرِة  أِلْولِي 

َمَساِكٌن. 583 َباِب  لِلشَّ َر  ــرَّ ــَغ َت َكَفانِيَمْهَما  ــُقــُلــوِب  اْل ــاِن  ــَم إِي َفــَصــَفــاُء 

ــاِن َقــْد. 584 ــْرَس ــُف ــِر اْل ــآثِ ــَم ــٌة لِ ــ ــ لِلُفْرَساِنَوِرَواَي ــْهــِج  الــنَّ ــاَة  ــَي َح َمــَنــَحــْت 

بَِها. 585 َمـــْأَثـــَرًة  ــاِم  ــسَّ ــَق اْل ِمــَن  ــُم  ــاُك َواإِليــَمــاِنَه اْلــَحــقِّ  ُســُيــوُف  َلَمَعْت 

َحالَِها. 586 بُِزْخُرِف  الُدْنَيا  اْلَفَتى  ــاِنَتْأتِي  ــوَن ــُي َهـــا ِفـــي ُقـــْبـــُرِص اْل َفـــَيـــُردُّ

َعاِشقا. 587 اْلَعتِيَقِة  لِلُقْدِس  ــاِنَوَيــُعــوُد  ــا ُدوَنـــَمـــا ُحــْســَب ــَه ــْن ــُذوَد َع ــَيـ لِـ

ُمَعاِهدًا. 588 َيِحيُد  اَل  َلِكْن  ْحَمِنَوُيــَصــاُب  الرَّ إَِلــى  َسَبقوا  َوَقــْد  َصْحبا 

ْجِن َأْقَسَم َصاِدقا. 589 ــَجــاِنَلْم َيْنَس ُذلَّ السِّ الــسَّ ــِذَمـــِة  لِـ َيــُعــوَد  ــْن  َلـ َأْن 

َجاُل بَِبْحثِِهْم َوبُِجْهِدِهْم. 590 ْغَياِنَوَمَضى الرِّ الطُّ ــْن  ِم ــِدٍي  ــْن ُج ــِر  َأْسـ ــْن  َع

ًة َوَطــِريــَقــًة. 591 ــدَّ ــ ــُه َأَعــــــّدوا ُعـ ــ ــَداِنَوَلـ ــْي ــلــَم ــاِم لِ ــَكـ ــِة اإلْحـ ــَط ِفــي ُخ

)1( روايـة عـن الشـهيد القسـامي حسـن النتشـة »خلـف الخطـوط« لألسـير المجاهـد عمـار 
الزبـن.
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ــُه ُمـــَراُدُهـــْم. 592 ــ ــُم اإلَل ــُه ــاَل ــى َأَن »فاِكْسَماِن«َحــتَّ اْلَفأَر  لِيَل  الذَّ ــُروا  َأَس

َأْهــَداَفــُهــْم. 593 لُِيْعِلُنوا  ــَن  ِري ــْصــوِّ ــاَلِنَوُم اإِلْع ِفي  اْلِعزِّ  ــَرى  َأْس َتْحِريَر 

ها. 594 ْيُف« ِمْن َأْرِض اْلِقَطاِع ُمَموِّ اإِلْتَقاِنَوالضَّ َغاَيُة  ُيوُسُف«  ْيُخ  َو»الشَّ

َوَبْحَثُهْم. 595 اْلَخائِنِيَن  ُجْهَد  اِنَلِكنَّ  ــَخــوَّ اْل بُِقْبِحِه  ــَقــاَب  الــنِّ َكــَشــَف 

ِغْلَظًة. 596 اْلَكَتائِِب  َأْبــَطــاِل  َفاِكْسَماِنَتْعِذيُب  لِــَمــَكــاِن  اْنــَتــُهــوا  َحتَّى 

َداَرَنــا. 597 َنَبااَل«  »بْر  ِفي  َحاَصروا  َأْغــَلــى َمــَكــاٍن َكــاَن ِفــي اأَلْوَطـــاِنإِْذ 

ٍب. 598 ُمَدرَّ ُكلَّ  ْخَباِت  النُّ َلَنا  بِـــَهـــَواِنَجَمُعوا  ــنِــي  ــَث ــْن َن َأْن  ــْم  ــِه ــنِّ َظ ِفـــي 

َواْسَتْسِلُموا. 599 ُموا  َسلِّ َأْن  َلَنا  ــيــَراِنَقاُلوا  ــَن الــنِّ ِم َأو ِم ــدَّ ــَن الـ َأْوَلـــى ِم

ــٌم. 600 َمــَســلِّ َتـــبَّ  َواهللِ  َفـــاَل  ــوا  ــيَخــِســُئ ــَوانِ ــَت ــاِوٌن ُم ــَهـ ــَتـ ــٌم ُمـ ــِل ــْس ــَت ــْس ُم

ِمْثَلُكْم. 601 َلْيَسْت  اِم  اْلَقسَّ َواإِلْنــَســاِن)1(َفَكَتائُِب  ــاِن  اأَلْوَط َغاِصبِي  َيا 

)1( الشهداء: حسن النتشة وعبد الكريم بدر من القدس، وصالح جاد اهلل من غزة.
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مسجد فلسطين

ال. 602 الــقــســام  كتائب  قــول  ــقــول  قـــول الــمــفــّرط تــاجــر الــخــســراِنال

ــشــاِنالغيظ حّظ عبيد »أوسلو« حسبهم. 603 ــنِّ عـــــارًا قــبــول الـــعـــار كــال

هــذيــاِنهاجوا وماجوا يف اعتقاالت سدى. 604 ســـوى  ليست  ومــحــاكــم 

أطلقوا. 605 حّتى  األحقاد  ــاًل بـــال وجـــــداِنوتمادت  ــتـ ــم قـ ــاهت ــق ــل ط

وشاهدًا. 606 الّشهيد  كان  مسجد  ــاينيف  ــّرّب ال الــهــدى  فلسطين  يــدعــى 

حّقهم. 607 تطلب  األعيان  ــروف لــألعــيــاِنوتداعت  ــع ــم ــل ال ــات ــق وال

ُطــَغــاتِــِهــْم. 608 هنــُج  المكر  ــأنَّ  بـ ــجــاِنإاّل  ول بــخــدعــٍة  الـــقـــرار  رّدوا 

كشفت. 609 والــوقــائــع  فشيئا  ــاِنشيئا  ــ اإلذع ومــنــهــج  العبيد  خـــدع 
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مؤمرات ومناورات

يلتئماِنيف مصر فتح والحماس حوارهم. 610 ــالح  ــإلص ل الــســعــي  يف 

ــزة. 611 ــد الـــــذل يـــأبـــى ع ــب ــن ع ــك ــاِنل ــعـ إمـ يف  ــي  ــغ ــب ــال ب ــدًا  ــوعـ ــتـ مـ

ــاِنواشنطن اعتقلت »أبا مرزوق« يف. 612 ــام خـــدمـــات فـــرعـــون إلـــى ه

ســافــرًا. 613 ــداًء  ــت اع عامين  ــح مــن وثــقــوا بــأمــريــكــاِنحكمته  يــا ويـ

بعدها. 614 يــســلــم  ــأن  بـ ــن  ــددي ــه لــيــهــود ُقـــْربـــانـــا لــشــر كــيــاِنوم

بوعيدها. 615 فزمجرت  حماس  ــاِنأمــا  ــط ــي ــت ــالس ل ــم  ــي ــســل ت تـــم  إْن 

قائدًا. 616 »مشعل«  الوّقاَد  الــبــانِــيواختارت  للسبيل  ــهــدي  ي ــنــور  ــال ب

ويف. 617 ملقى  يف  الــطــرفــان  ــزة  ــغ يجتمعاِنوب الــصــدع  ــرأب  لـ جــهــٍد 

بعدها. 618 التحاور  جهد  ــن الـــســـوداِنواستكملوا  ــة حـــّبـــا مـ ــاف ــضــي ب

بغيهم. 619 المستسلمون  يقنع  اإلخــواِنلــم  معسكر  انــجــرار  طلبوا 

واصلت. 620 فداخليا  حــمــاس  ــا  الرحمِنأم رضــا  يف  المشورة  هنــج 
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يحدثوا. 621 أن  حاولوا  لبعض  شــقــا بــحــزب بــاهــت األلـــــواِن)1(وقفا 

فراجعوا. 622 وألــزمــوا  القرار  البنياِنصــدر  إلــى  يفضي  مــا  كــل  عــن 

فتنة. 623 تــربــص  مــن  شماتة  ــيذهــبــت  ــانِ ــأم ب ــز  ــف ي ــم  لـ ــح  ــ ري أدراج 

ــع غـــبـــاره. 624 ــقـ ــر ونـ ــ ــراج والــتــيــجــاِنمـــيـــدانـــنـــا ح ــ ــن األبـ ــى م ــ أزك

لوقفنا. 625 يــكــل  ال  ضــغــط  ــة اإلذعـــــــاِنيــــزداد  ــ هـــيـــهـــات مـــنـــا ذلـ

من. 626 النور  الغتيال  الـــخـــذالِنومــحــاوالت  ــة  ــك ــل ح يف  ــنـــا  ــالـ آمـ

كلما. 627 غـــدر  غــيــر  يف  نــجــا  ــاِنيحيي  ــت عــلــيــه نــجــا بــكــل أمـ ــاق ض

ــه. 628 ــال لــيــكــمــل دربـ ــطـ ــة أبـ ــدي ــف مـــــــزداِنت ــد  ــ ــائ ــ ق ــة  ــريـ ــقـ ــبـ عـ يف 

)1( محـاوالت اجتهاديـة لبعـض قيـادات حمـاس بمواكبة المرحلة السياسـية آنذاك وتشـكيل 
»حـزب الخـالص اإلسـالمي«، مـع اإلشـارة لرّبص الّسـلطة هبـذه المحاولة وشـق صف 
حمـاس، حتـى قـال الطيـب عبـد الرحيـم آنـذاك: اليـوم أتـاين رأس حمـاس علـى طبق من 

ذهـب، تمـت مراجعة اإلخـوة وَأْلَغُوا المشـروع.
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عمليات اإلصرار 995)م)))

دعواته. 629 الوغى  الــى  الحياة  ــواِنفــوز  ــرضـ ــة الـ ــامــة جــن ــي ــق ــوز ال ــ ف

ِفي. 630 ــإنَّ  َف ــوِر  اأُلُمـ َتْعِقيُد  َزاَد  اإِليَمانِيإِْن  ــا  ــوَدَه َوُق َجــاِل  الــرِّ ــْزِم  َع

ــٍد. 631 ــوَص ُم ــاٍب  ــ َب ُكـــلَّ  ــُح  ــَت ــفْ َي ــاِناهلُل  ــاإِلْدَمـ بِـ اِق  ــرَّ ــّطـ الـ ُيــوَســِم  إِْن 

َتَأُهٍب. 632 ُســُكــوِن  ِفــي  بِــَغــَزَة  لَِساِنَيْحَيى  َصــْمــُت  ــاُل  ــَح َواْل ــٍب  ــَرقُّ َوَت

َكْي. 633 ــاَء  ــَط إِْب ــَمــا  ُدوَن َنْسَعى  اْلــَمــْيــَداِنَفــإَِلــْيــِه  َر  َتَسعُّ اْلــِجــَمــاَر  ُنْعِطي 

انَُّهْم. 634 َلو  اْلَغاِصبِيَن  ُيْعِمي  ــاِن)2(واهلُل  ــَن َوِع بَِخْيِلَنا  ُيْمِسُكوَن  ــْد  َق

ـــُه. 635 ــَفــِر اْلــَكــبِــيــِر َوإِنَّ ــَخــاِنَوَنـــُعـــوُد بـِـالــظَّ ــإِلْث ــرِّ لِ ــُح ــاِد اْل ــَت ــَع ــُض اْل ــْع َب

لِلَوَغى. 636 َوَنــْمــِضــي  َتــَنــا  ُعــدَّ ــدُّ  ــِع ْحــَمــِنَوُن َواْلـــَهـــمُّ رْضــــَواٌن ِمـــَن الــرَّ

»بَِجاِسٍر«. 637 ُثمَّ  »بَِنِسيَم«  َقا  اللُّ ُع الُفْرَساِن)3(َطاَب  ِريِف« َتَجمُّ َوإَِلى »الشَّ

)1( األسيران المجاهدان: عبد النّاصر عيسى وعثمان بالل
)2( اعتقـل االحتـالل عبـد النّاصـر أثنـاء رحلتـه إلـى غـزة، لكنهـم لـم يشـّخصوه رغم أّنـه كان 

مطلوبـا، وأفـرج عنـه وأكمـل رحلتـه، ليلتقـي يحيـى عياش.
)3( تـّم تجنيـد الشـهيدين جاسـر سـمارو ونسـيم أبـو الـروس، ودرهبمـا الشـهيد محيـي الدين 
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لِِجَنانِِه. 638 َدْعـــَوًة  َيــْرُقــُب  َأْشــَجــانـِـيَو»َلبِيُب«  بــروحــِه  ــبـِـيــَب«  »الــلَّ إِنَّ 

بَِها. 639 َيْلَقى  َأْن  َدَعْتُه  َجاَن«  ْضَواِن»َراَماُت  َوالرِّ اْلِفْرَدْوِس  ِمَن  َرْوضا 

َرِفيَقُه. 640 َيُكوَن  َأْن  »ُمْحيِي«  ــِنَوُيِعيُق  ــَم ْح ــلــرَّ ــاَن لِ ــ َتــْدبِــيــُر َغــْيــٍب َك

ــاَرٍة. 641 ــَس َوَج بِِهَمٍة  بِيُب«  »اللَّ ــٍة َعـــّزْت بِـــذي اأَلكـــواِنَقــاَم  ــَم ــِزي َوَع

َرْت. 642 َفَتَفجَّ بِِجْسِمِه  اْلَيُهوَد  ــاِنَصَفَع  ــ ــَف ــ َأْشــــــــاَلؤُه بِـــــَضـــــَراَوٍة َوَت

بَِنْسِلَها. 643 َأبِـــيُّ  ــا  َي َتْفَخُر  ــوُت  ــْرُي ــِة اأَلْحـــــَزاِنَق ــلَّ ــُح ــا اْلـــَيـــُهـــوُد بِ ــ َأمَّ

َنَرى. 644 َأْن  اْلَغنِيَمَة  اْلَيْوَم  ُط  ــاِنَوُنَخطِّ ــْرَب ــِغ ــَن اْل ــا ِمـ ــَن ــِدي ــَأْي ــَرى بِ ــ أْس

َضْرَبًة. 645 َنْضِرُب  ــرِ  اأَلْم َتَماُم  ْيَطانِيَحتَّى  الشَّ اْلَغاِصَب  ــِذلُّ  ُت ــَرى  ُأْخ

َوَضْغَطُه. 646 ــاَلِل  االْحــتِ َواِقـــَع  ــاِنَلِكنَّ  ــُقــْضــَب ــِة اْل ــَب ــْي ــي َغ ــا ِف ــَن ــى بِ ــَق َأْل

ُقُلوبَِنا. 647 َنْبُض  التَّْحِقيِق  ِفي  لَِساِن)1(َوَيِعفُّ  ُكــلُّ  َوَيِعفُّ  َكْشِفَها  َعــْن 

ِجــَهــاُدُه. 648 اْلَخِليِل  ــُن  اْب َأَتـــّم  ــاِن«َحتَّى  ــَي »ُســْف َعــَلــى  بَِتْكبِيٍر  ــاَدْت  ــ َن

نابلـس،  جنـوب  قريـوت  مـن  عـازم  لبيـب  الشـهيد  المجموعـة:  استشـهاديا  الشـريف، 
بالخليـل. الظاهريـة  مـن  جباريـن  وسـفيان 

)1( اعتقـل عبـد الناصـر وعثمـان قبيـل تنفيـذ العمليـة الثانيـة )االستشـهادي سـفيان جباريـن( 
فصمـدا يف التحقيـق حتـى ُنّفـذت، وسـّميت المجموعـة ب: القنبلـة الموقوتـة.
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ُف نِْعَم َمْن. 649 ــَواِن)1(*»َعْبُد اْلَمِجيِد« ُهو اْلُمَعرِّ اإلْخـ َمــَعــاِرُف  نِْعَم  ــاُه  َزكَّ

ــاَزٌة. 650 ــَفـ َوَمـ ــٌم  ــَن ــْغ َم ــَهــاَدَة  الــشَّ ــيــَجــاِنإِنَّ  الــتِّ َأْكـــــَرُم  ـــَهـــاَدَة  الـــشَّ إِنَّ 

بِِرَجالَِنا. 651 َقــْيــُدَنــا  َسُيْكَسُر  ــدًا  ــَداِنَوَغـ ــي ــِم ــاِن َواْل ــَخ َعـــْودًا إَِلـــى اإلْث

)1( الشهيد عبد المجيد دودين جنّد االستشهادي سفيان جبارين وأوصله للمجموعة
* العمليتان يف رامات جان ورامات أشكول بالقدس.
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استشهاد يحيى عياش

ــان تــحــيــة وجــاللــة. 652 ــزمـ ــف الـ الشجعاِنوقـ أشجع  »يحيى«  لــوداع 

ُمْنَيٍة. 653 أسمى  الــدأب  بعد  نــال  الـــقـــرآنِـــيإذ  ــا  ــن ــدي ه يف  ــٍة  ــ ــيَّ ــ ــنِ ــ وَم

جاوزهتا. 654 الــذي  الــريــح  سابق  والطغياِنيــا  الــعــدوان  على  عصفا 

ــيــن بــعــزة. 655 ــب ــا قـــاهـــر الــمــتــكــال األكـــفـــاِنيـ ِذّمـــــــِة  يف  ــم  ــ ــرددهت ــ ف

عصية. 656 النجوم  أن  دروا  مــا  ــول بــغــيــمــة الــبــهــتــاِنهــم  ــ ــى األفـ ــأب ت

بِــأَداِهــٍم. 657 ــْت  ــَق ــَت اْل الــحــق  والكفراِنفأشعة  البطالن  حمى  جاست 

الــوديــاِن»يحيى« فداك البحر زمجر موجه. 658 سنابل  فدتك  »يحيى« 

رأيتني. 659 ــراك  ش وقــد  للعميل  ــــت بــأســفــل الــقــيــعــاِنقــل  أســمــو وأن

فرحة. 660 تــراقــص  ــد  وق للعدو  ثــواينقــل  يــطــول  لــن  فوهمك  أبــصــر 

أنا. 661 بركانا  األرض  جعلت  من  بــالــربكــاِن)1(أنا  العبد«  »أم  ــت  زوج

)1( كانت تدعى المادة المتفجرة »بأم العبد« للتمويه وسهولة الحديث حولها.
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جنازة. 662 خير  الــكــون  وبــيــن  ــاِنبيني  ــد الـــطـــوفـ ــائـ حــيــا ومــيــتــا قـ

لنا. 663 مــا  ــْدٍن  ــ َع جــنــات  ــواِنوالملتقى  ــرضـ والـ الــخــلــد  ــان  ــن ج إال 

ٌد. 664 ــن والـــَمـــديـــُن ُمـــَســـدِّ ــأر ديـ ــث الــفــرقــاِنال لحظة  يــرقــب  ــون  ــك وال

عــدونــا. 665 للشهيد  الــتــحــيــة  الــعــرفــاِن)1(أدى  شهادة  الصديق  قبل 

ــان تــحــيــة وجــاللــة. 666 ــزمـ ــف الـ ــواِنوقـ ت دون  الخطو  اســتــحــثَّ  ثــم 

)1( ضابط صهيوين على شاشة التلفاز أدى التحية ليحيى عياش.
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الثأر المقدس)))

ــٍة. 667 ــراقـ ــاِن«هــــذي روائــــــع ســـيـــرٍة بـ ــ ــالٍم »ج ــ شــمــع تــفــجــر يف ظ

الــورى. 668 يف  تفاخر  فلسطين  ــرة الــشــبــاِنوهبــم  ــي ــانــوا خ بــحــمــاس ك

ــٍة. 669 ــٍة نــوعــي ــع ــل ــأول ط ــ ــوا بـ ــم ــن ــواِن)2(غ ــألك ل بالتصوير  »جاليل« 

لــدخــول »لــبــيــا« ثــم »لــلــســوداِن«ومطاردين ألرض »مصر« خروجهم. 670

بابه. 671 لــلــتــدرب  نفتح  ــواِن)3(بــالــضــغــط  ــ اإلخـ شيخة  ولــيــعــذرونــا 

انـــطـــالق عـــد يف »إيـــــراِن«يف »الشام« تبدأ رحلة اإلعداد من. 672 قــبــل 

له. 673 ويـــا  الــلــقــاء  جولتنا  ــام  ــت األحضاِنوخ وروعة  الزهور«  »مرج 

وعودنا. 674 القطاع«  »أرض  يا  والــعــنــواِنفنعود  المقصود  أحــمــد  لــك 

)1( رواية من األسير المجاهد حسن سالمة
َر بـه  )2( جاليـل: سـالح رشـاش غنمـه المجاهـدون يف عمليـة ضـد جنـود االحتـالل، وُصـوِّ

المهنـدس الشـهيد يحيـى عيـاش إّبـان وجـوده يف غـزة.
أهنـم  السـودان،  ووصلـوا  غـزة  مـن  خرجـوا  الذيـن  المجاهديـن  حمـاس  شـدة  )3( بلغـت 
اعتصمـوا يف مكتـب حمـاس بالخرطـوم ورفضـوا الخـروج حتـى يحصلوا علـى وعد من 

شـيوخ الحركـة بتدريبهـم، فتكفـل باألمـر المجاهـد الراحـل: عمـاد العلمـي.
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ــدرة. 675 غ ــا  ــون ــف أوق ــو  ــل أوس وأواِنأزالم  ســـتـــة  ــر  ــهـ ألشـ ــا  ــن ــج س

مـــكـــاِن)1(من ثم لقيا »الضيف« يصحب ماجدًا. 676 غــريــب  بلكنته  ــدو  ــب ي

َوّضاَءٌة. 677 المنى  فـــكـــأهنـــا نـــجـــم لـــكـــل مــعــانِــي»عياش« طبت بك 

ــاءة. 678 ــمــا اكــتــســبــنــا خـــربة و كــف ــى األوطـــــاِنل ــ ــوم نــنــقــلــهــا إل ــيـ الـ

حصننا. 679 نبني  التطوير  يف  حــصــنــا مــنــيــعــا واثــــق األركـــــاِنونجد 

فلضفة. 680 بـــغـــزة  ــاق  ــ ض ــال  ــحـ ــاِنالـ ــ يف قــصــة ُتــــْروى مـــدى األزم

َشــْطــَرُهــْم. 681 ــو  ول ــرار  األحـ الــمــتــفــانِــيللضفة  بـــاهبـــا  ــفــتــح  ي ــد  بـ ال 

الرحمِن. 682 بمعية  تخفيا  القطاع  أرض  غادروا  الساللم  فعلى   

ــدود فــيــهــا يــكــمــنــون لــفــرة. 683 ــ ــاِنأسـ ــرب ــغ َأْعـــُيـــِن ال ــة عــن  ــزل يف ع

خطوهم. 684 ــارك  ــب ي ضفتنا  ــتــون  مــلــحــاحــة اإلثـــخـــاِن)2(زي ــرة  فـ يف 

ــإرادة. 685 ــ ــواِنومـــحـــاوالت أفــلــحــت ب ــ لــلــقــاء »عــــادل« أفــطــن األع

)1( عّرف محمد الضيف حسن سالمة على يحيى عياش بأنه أبو أحمد
بتفتيـش  قـام عـادل  بعـد جهـود ومحـاوالت عـدة، وقـد  اهلل  بلقـاء عـادل عـوض  )2( نجـح 
سـريع مظهـرًا أنـه يعانقـُه، لحّسـه األمنـي العالي، وقـد أوصله لبيـت آمن فيه محيـي الدين 

الشـريف الذيـن كان مطـاردًا، فانتقـل إلـى بيـت لحـم ليؤسـس مكانـا للطـوارئ.
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موقفا. 686 كان  الدين«  »بمحيي  ــاداينولقا  ــ ــا ن ــده ــه ــت لـــحـــٍم م ــي ــب وب

ويا. 687 األقصى  ساحة  األحبة  اإلخـــواِن)1(ملقى  شجرة  ظلك  لنسيم 

للعال. 688 سبقا  الــبــطــالن  ــَد  ــنَّ ــَج ــالِنوَت ــطـ ــأِر تــــاريــــخ لــــه بـ ــ ــث ــ ــل ــ ل

        يف القدس يف باص »ثمان عشر« كان تواعد المحتل والشجعاِن. 689

أبكانِي. 690 صــادق  للشهادة  سبٌق  القدس  آن  بــذات  عسقالن  يف      

نفسه. 691 يفجر  وردة«  أبــو  ينتشيان)2(»مجدي  بالفوز  و»ســراحــنــة« 

ــاِنفــتــحــا مـــآتـــم لـــلـــعـــدا أبـــديـــة. 692 ــدو أغـ ــ ــاالت وش ــف ــت ــا اح ــن ول

مكاِنيــتــجــدد الــعــزم األكــيــد لــثــأرنــا. 693 ذات  الــبــاص  ذات  تفجير 

ُمسهدًا. 694 طبت  الشغنوبي«  »رائد  ــقــدر نــيــتــك الـــعـــدو يـــعـــاين)3(يا  فــب

)1( شـجرة زيتون معمرة معروفة يف سـاحة األقصى أهنا شـجرة اإلخوان ألهنم كانوا يعقدون 
جلسـاهتم وأسـرهم عندهـا، هنـاك اْلتقى بأكرم القواسـمي وأيمن الرازم، ثـم اْلتقى محمد 

أبو وردة مجنّد االستشـهاديين
أوصـى  كالهمـا  الفـّوار،  مخيـم  مـن  السـراحنة  وإبراهيـم  وردة  أبـو  مجـدي  )2( الشـهيدان 

األخـر. يسـبقه  ال  حتـى  يسـتعجَل  أن  موصلـُه 
)3( الشـهيد رائـد الشـغنوبي مـن برقـة شـمال نابلـس، رأى ليلـة العمليـة أهـل الجنـة يوصونـه 
أاّل يـأكل إال يف الجنـة، فاسـتيقظ يبكـي، وخـاف حسـن مـن تـرّدد رائـد، إال أّنـه لمـا سـمع 
الرؤيـا قـال لـه : »اهلل يعطيـك علـى قـدر نّيتـك« وفعالً رفـض األكل، بعـد تنفيـذه العملية، 

كان العنـوان يف األخبـار الصهيونيـة« الـكل قتلـى وال إصابـات.
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وال. 695 هبم  مصاب  ال  قتلى  ــى الــنــيــراِنفالجمع  مــذعــور بــل حــصــٌد إل

ــأر الــمــقــدس عــربة. 696 ــث ــو ال ــل كـــل مــــداِنهـــذا ه ــويـ قـــّســـام مـــر فـ

ــا. 697 ــن ــكــفــي أن ــة مـــن األيــــــام ت ــئ ــف والــطــغــيــاِنم ــزي ــزال هـــدم ال ــ زل

بتكالٍب. 698 جــهــده  كثف  ــواِنالخصم  ــ ــة خـ ــط ــل ــن س ــ ــاون م ــ ــع ــ وت

أقسمت. 699 األبــيــة  ــروح  الـ أو حــصــاد جــنــاِنوتــوثــب  ــة  ــرام ــك ال ــا  إمـ

جهد ألْسر لم يكلل بالتمام لظرف ضغط األمن والميداِن)1(. 700  

أشــاوس. 701 بين  ــار  ــب األخ حــســبــاِن)2(وتــبــاطــؤ  بـــال  ألخـــطـــاء  أدى 

من. 702 باألسباب  األخــذ  يف  ــظ األثـــمـــاِنوهتــاون  ــاه ــعــض يــكــلــف ب ب

بليلة. 703 الخليل  يف  انتهينا  قــضــبــاِنحتى  ذي  طـــيـــار  حـــاجـــز  يف 

فأطلقوا. 704 اللئيم  الجند  ــال وجـــداِنونغافل  يف الــظــهــر طــلــقــات ب

معجز. 705 انسحاب  يف  نجحنا  ــاِنلكن  ــ أمــــــال بـــعـــودتـــنـــا لـــكـــر ثـ

)1( تّم أْسر جندي لكنه فّر من السيارة بعد أن استغلَّ سهوًا من المجاهدين.
خطـأ  ولـوال  المطارديـن،  اختفـاء  مـكان  لكشـف  أدى  المجاهديـن  أحـد  مـن  )2( التهـاون 
وحـدات االحتـالل َلُقتِـَل المجاهديـن آنـذاك، وكذلك هتـاون آخر أدى لالعتقـال الحالي 

وانقطـاع ذلـك الجهـد.
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بال. 706 سلمنا  اِن  ــوَّ ــَخ ال على  ــاِنأسفي  ــرب ــق خــجــل لــمــحــتــل كــمــا ال

ــجــفــاف بــغــيــرة الــخــواِنروح من األقصى ارتوت ما ضرها. 707 ــع ال وقـ

ــر الــنــفــس رغـــم قــيــوده. 708 ــاِنالــحــر ح ــد ف بــالــبــســم نــقــهــر حــكــم وغـ

ــة ولــغــزة. 709 ــف ــض ــود ل ــعـ ــواِنوغـــــدا نـ ــإلخ ــاِش ل ــيَّ ــَع ــل ــِف لِ ــْي ــضَّ ــل لِ
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هجمة السلطة 996)م

منهجا. 710 الخيانة  ــذ  أخ لمن  ــواِنتبا  ــ ــا ألســـفـــل مـــوضـــع هب ــ ودنـ

هجمة. 711 أشــرس  الــذل  عبيد  ــاِنَشنَّت  ــم اإلي ــارق  ــي ب اجــتــثــاث  تبغي 

مساجد. 712 ضــد  يستعرون  ــاد  ــاِنأوغـ ــخــرف وأمـــــاَم ألعـــدانـــا مــن ال

بشدة. 713 الــنــفــوس  ــرار  أحـ ــرة حــمــقــاِنتعذيب  ــ يـــا ويــحــهــم مـــن زم

حالها. 714 تبكي  بــاألنــفــاق  والــشــعــب مــكــلــوم مــغــاظ جــنــاِنالــقــدس 

إعــــالِننتف اللحى كسر الزجاج وَشْبَحٌة. 715 ويف  ســـر  يف  ــتـــل  ــقـ والـ

ــل أجــمــعــوا يف قمة. 716 الــتــذلُّ ــرب  اإلخـــواِنع على  حربا  قاعهم  بــل 

ــاِنهيهات جمع الشؤم ضر حماسنا. 717 ــي ــغ ــط وال بــالــغــدر  أذى  إال 
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بطوالت رعاها الكتمان)))

واإلنساِن»ُصوِريف« تعلن بالحماس نفيرها. 718 األرض  لبشرى  مرحى 

ثـــــوراِنَأْســــــٌر وقــتــل واغـــتـــنـــام نــاجــع. 719 يف  الـــقـــســـام  وكـــتـــائـــب 

ــزت بـــإيـــالم مـــع اإليـــمـــاِنهجمات عدة أرهقت جيش العدا. 720 ــيـ مـ

ــاِن»ُموَسى« َوَأْنَت بَِنا اْلَكِليُم َتَكَلَمْت. 721 ــ ــْزِم ِمــْنــَك َحــَقــائِــُق اأَلْزَم ــَع ــاْل بِ

َظى. 722 اللَّ ِميَعاَد  َفُكْنَت  َأبِيَب  َتْل  ــَواْنِفي  َه ُكــلَّ  ُصْهُيوَن  َبنِي  َأْصــَلــْت 

ــا. 723 ــَراِدَن ُم َكـــاَن  اأَلْســـِر  ــي  ِف ــا ِمـــَن اْلــُقــْضــَبــاِنبَِتتِّمٍة  ــَراَنـ ــاِك َأْسـ ــَك ــَف بِ

ٌر. 724 ْجَعاِن»َشاُروُن إْدِري« ِفي اْلَجِحيِم ُمَسعَّ الشُّ َتَصُرِف  َرْهَن  َواْلِجْسُم 

ِفي. 725 ــَواَط  األْشـ بَِنا  َقَطَعْت  ــٌة  يَّ ــاِنِســرِّ ــَم ــْت ــي ِك ــ ــي ِظـــلٍّ َوِف ــ َأْمــــٍن َوِف

لوقفها. 726 الظالمين  جهود  ركــعــوا صـــغـــارًا بــعــد كــل بــيــاِنعجزت 

تـــواِنوكــعــادة األذنـــاب هــزوا جيشهم. 727 دون  األبــطــال  لــيــالحــقــوا 

)1( رواية رجال يف الثلج خلية صوريف »األسير المجاهد جمال الهور«
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ــدواِنكشفوا بخبث أمر صوريف الذي. 728 ــع ــل ــار األمــــن ل ــيـ ــان اهنـ ــ ك

ــوا فــرســاهنــا بــجــهــارة. 729 ــم ــلَّ ــل َس الضبعاِنب وقــاحــة  الــنــهــار  ــح  وض

ــارة. 730 ت مجاهدينا  ــاح  ريـ آْلِنسكنت  الــصــفــوف  لتنظيم  ــرى  ــ أخ

ــاِنعــام بــه األبــطــال يف األغـــالل لم. 731 ــ ــأي زم ــ ــم ب ــه ــم ــزائ تــكــســر ع

بسجون سلطة عار أوسلو يرزحون معذبين بكل لون ضاِن. 732  

عليهم. 733 تضيق  صهيون  ــاِنوسجون  ــط ــل س ذو  ــق  ــحـ الـ بــــأن  إال 

َما. 734 الَقَساِم  ِفــي  اهللِ  ِرَجـــاُل  ــِذي  ــُخــْذاَلِنَه َواْل ْلِم  الظُّ بـِـُرْغــِم  ــاَدْت  َح

َعْهَدَها. 735 تصدُق  اهللِ  ــاُل  ِرَج يَراِنَهــِذي  النَّ ُشْعَلَة  َتْمِضي  ْلِج  الثَّ ِفي 

بِِرَجالِِه. 736 َعــَدى  َوَقــْد  للَخؤوِن  ــَأَواِنُقْل  ــ ــا ب ــَن ــْوُم ِحــَســابِ ــ َســَيــِحــيــُن َي

ــًة. 737 ــ ــَذاَل ــ َوَن ــًة  ـ ِخـــسَّ ــمــونــا  ســلَّ ــاِنإِْذ  ــَت ــْن َدْوَلـــُة اأَلن َضــا ِم َطــَمــَع الــرِّ
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شهداء من أجل األسرى)))

الصفا. 738 َأْحــالِم  بين  الحواجز  ــالينكسر  ــق والـــواقـــعـــيـــة مــنــهــج ع

ــة. 739 ــ ــي ــ وذك ثـــــوريـــــة  ــة  ــ ــم ــ ه الميداِنيف  يف  الخيل  استباق  كــان 

ومشورة من نجم دعوتنا السعيد بنوره الداعي سبيل جناِن)2(. 740  

ــٍر، عــثــمــاِن)3(مــن عــســقــالن بــدايــة مــشــوارنــا. 741 ــاص إرشــادنــا مــن ن

ركوهنم. 742 بعد  ــداء  ــ األع اطمئناِنإلغــاظــة  وعــيــشــة  ــان  ــ األم نــحــو 

ــذاينولقا ب »جاسر« كان يرقب فرصة. 743 أح بمسكه  »النسيم«  ولــقــا 

بــتــمــكــن. 744 ــا  ــمـ هـ إذ  ــد  ــ ــ أي ــاذاِناهلل  ــتـ أسـ الــتــفــجــيــر  ــالن يف  ــق ع

وجـــنـــوده األفــــــذاذ كــالــربكــاِنتدريب »محيي الدين« بورك قائدًا. 745

من. 746 َفنِْعَم  مسجدين  أميري  رجـــالِنكانا  عليِهما،  الــخــيــار  وقـــع 

)1( رواية من األسير المجاهد معاذ بالل.
)2( الشيخ سعيد بالل رحمه اهلل.

)3( األسـيران عبـد الناصـر عيسـى وعثمـان بـالل، وتـّم الَربـط مـع الشـهيدين جاسـر سـمارو 
ونسـيم أبـو الـروس.
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الخنا. 747 صهيون  تفجير  ــاِنتخطيطنا  ــ ــر ره ــام خــي ــس ــق بــكــتــائــب ال

ــا دربــــــاِنواأَلْســــــُر لــلــغــازيــن ثــم تــبــادل. 748 ــنـ ــا لـ ــ ــرانـ ــ نـــــويف ألسـ

ــاِنوخـــالل عـــدة أشــهــر كــانــت لنا. 749 ــخ ــإلث ــع ل ــي ــتــصــن تـــرســـانـــة ال

ــة. 750 ــال ــرس ل وإهنــــــا  األوان  الــقــضــبــاِن)1(آن  إلـــى  بعثت  ــة  ــزي رم

على. 751 مـــقـــدام  روح  اآْلذاِنفتلقفتها  ــنـــف  ــشـ ومـ مـــذيـــاعـــه 

بحبها. 752 ــســمــاء  ال تعلقت  عــاشــت فــتــوح الــخــالــق الــمــنــاِنروح 

ــا دونـــمـــا تــبــيــاِنقل يا »خليل« وقد كشفت مرادها. 753 ــس ــا وح ــدس ح

»يوسفا«. 754 الرجولة  شيخ  ــزاِنومناشدًا  ــ ــة خــلــفــهــا رم ــرســال ــال ســـر ف

ــري خــالــص. 755 ــك ــس ــر ع ــ ــز ألم ــ ــا أشـــجـــاينرم ــ وعـــبـــيـــر جـــنـــايت هب

تفكيره. 756 يطل  لم  يوسف«  ومــعــاتــبــا يــــوم الـــلـــقـــاء أتـــاين»الشيخ 

)1( كانـت االتفـاق إرسـال رسـالة رمزيـة عـرب المذيـاع خـالل برنامـج رسـائل األسـرى عنـد 
جهوزية العمل، وكان المجاهد خليل الشـريف مطاردًا لدى الشـيخ يوسـف السـركجي، 
وقـد شـك بلغـة الرسـالة وأقنـع الشـيخ يوسـف أن يراجـع مرسـلها معـاذ ولـم يكـن يعرفه 
شـخصيا عنـد ذاك، وأنكـر معـاذ عنـد مراجعة الشـيخ يوسـف، فرأى الشـيخ عقـد لقاء تم 
بيـن معـاذ وخليـل ومحمـود أبـو هنـود مسـؤول مجموعـة استشـهاديين كانـوا مطارديـن 
آنـذاك، وبـدأ اإلعـداد للعمـل الـذي تزامن مع نشـر المسـتوطنين منشـورات مسـيئة للنبي 

محمـد ملسو هيلع هللا ىلص والقـرآن الكريـم.
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يحيطه. 757 ليس  فيك  حبي  شيخ  ــز وصـــفـــه بــلــســاينيا  ــج ــع ــم وي ــظ ن

حــازم. 758 صلب  األمـــن  ــأن  ش مكاينلكن  عــالك  وضــع  فتاك  فــاعــذر 

تعريفنا. 759 وارتــــأى  أكـــرب  والروحاِنالــشــيــخ  الوجهان  التقى  وكــذا 

درى. 760 وقد  »خليل«  حفت  ــن إمـــكـــاِنوَمَسَرٌة  ــد لــلــهــيــجــاء مـ ــا عـ مـ

ــان قــائــد ثلة. 761 ــ ــشــر ك ب ــود«  ــنـ ــواِن»هـ ــ ــرض ــ ــن شـــهـــادة ال ــي ــب ــرق م

دولــة. 762 نصفع  اآْلن  الفريق  بالبهتاِنكمل  ــتــاريــخ  ال عــلــى  مــرقــت 

العدا. 763 جــرم  مع  اإلعــداد  الثقالِنوتزامن  ــه  ب هــديــت  مــن  شتم  يف 

ــأرًا نــاجــزًا. 764 ــ ــاِنفــتــزاحــم األبــطــال ث ــدن ــع ال للمصطفى  وكـــرامـــة 

ــاين)1(*توفيق أشهر يف الصحاب مسدسا. 765 ثـ أو  أخ  يسبقه  ليس  أن 

ــدوره. 766 ــاز ب بالتحناِنيف قــرعــة: »تــوفــيــق« ف الموصوف  و»معاوية« 

آمالهم. 767 رحيلهم  قبيل  جناِنواســمــع  خير  أعــتــاب  على  وقــفــوا 

)1( الشـهيد توفيـق ياسـين مسـتعجاًل لـدوره أشـهر يف صحبـه مسدسـُه، وكان االستشـهاديون 
األربعـة توفيـق ياسـين ومعاويـة جرارعـة وبشـار صوالحـة ويوسـف الشـولي، وقائدهـم 

محمـود أبـو هنـود وجميعهـم مـن قريـة عصيـرة الشـمالية قـرب نابلـس
يسـتقبلهم  أن  جرارعـة  معاويـة  أمنيـة  وكانـت  الجميـع،  اجتمـع  األولـى  العمليـة  قبـل    *

اهلل« رسـول  يـا  لـك  »ثأرنـا  ينـادوا:  أن  بعـد  الجنـة  بـاب  علـى  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسـول 
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الئــقــا. 768 ثـــــأرًا  اهلل  رســــول  ــراِنجــئــنــا  ــف ــك ــة ال ــل لـــك مـــن يــهــود م

يلقاهم. 769 محمد  الحبيب  ــواينفـــإذا  ــ ــا إخ ــب ــرح ــا م ــا يـ ــق ــان ــع وم

ــاِنالــحــاضــرون دمــوعــهــم مـــدرارة. 770 ــس إح عــلــى  ألــحــقــنــا  يـــا رب 

ثأرنا. 771 مسرَح  كان  يهودا«  ــجــاِن»محنى  ــي ــه ــة لــلــعــصــف وال ـــدايـ وب

حلمنا. 772 تحقق  سجدت  ــد بـــانوجباهنا  ــديـ ــزم مـــرتـــفـــع شـ ــعـ ــالـ فـ

شموعها. 773 ــاء  أض ابتسمت  ــة  ألذاِناألم مـــبـــادرَا  ــاس  ــم ــح ال ثـــأر 

تــخــطــط ضــربــة. 774 أن  ــاِنالـــيـــوم حـــق  ــي ــب ــد عـــزمـــنـــا ب ــؤكـ ــوى نـ ــ ــ أق

ثــالثــة. 775 يــقــوم  أن  اقـــــراح  ــاِن)1(*ورد  ــي ك بشر  أنفسهم  تفجير 

ــان؟!مع يوسف الشولي »صوالحة« فمن. 776 ــش ال عــلــّي  بثالثهم  ــدري  يـ

متخفيا. 777 ثالثا  يزعم  ــك بــحــســه الــفــطــنــاِن»فخليل«  »هـــنـــود« ش

لقائهم. 778 يوم  األمر  انكشاف  لساِنحّتى  بــمــلء  أنــا  قــال  »فخليل« 

المزدوجـة  االستشـهادية  العمليـة  علـى  اإلذاعـات  تعليقـات  يف  المذيـاع،  يف  )1( سـمعوا 
األولـى، تعليقـا للدكتـور همـام سـعيد المراقـب العـام إلخـوان األردن يقـول: حبـذا أن 

يكونـوا ثالثـة يف المـرة القادمـة..، فقالـوا: أبشـر يـا شـيخ.
*  تنـازع محمـود أبـو هنـود وخليل الشـريف الحقيبـة المفخخـة، وبعد القرعة كان الحسـم 

جميعـا« عنهـم  اهلل  »رضـي  الشـريف  لخليـل 
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ــداِن»هنود« قال أنا ولن أرضى سوى. 779 ــي ــم ال مــنــطــق  ــذا  ــ وه دوري 

مالكا. 780 ــادة  ــه ــش ال ــوق  شـ يـــا  إيــــــذاِناهلل  ــال  ــ ب ــال  ــ ــط ــ أب أرواح 

ــداِنالحسم كان »خليل« فاسبق للعال. 781 ــوجـ ــر األفـــعـــال والـ ــاه يــا ط

للفدا. 782 ــا  ــذرن ن ــرى  ــألس ل ــداء  ــه ــاِنش ــال حــســب لــفــداهــم الــدنــيــا بـ

غدا. 783 قــد  عصفا  صهيون  ــراِنبثالثة  ــيـ ــنـ ــاًل بــــضــــراوة الـ ــآكـ ــتـ مـ

لم. 784 لـــألعـــداء  اآْلالم  ــاِنســبــتــمــرب  ــ ــأ يــذكــرهــم نــحــيــب زم ــفــت ي

مباين)1(ولقا ب »عادل« أن نرسخ ِحْصَنَنا. 785 المستحيل  ُنحيَل  حّتى 

حكمه. 786 ــدر  أصـ الــغــيــب  بـــأن  اســتــئــذاِنإال  بــال  قضى  الــقــضــاء  إن 

أركانه. 787 سعت  إذا  الفؤاد  ــة بــحــكــمــة خــالــق األكـــــواِنحسب  ــق ث

بعد اللقا المحتل أوقفنا على العّروب، يف غدر من الغرباِن. 788  

قد سبقوا وأسرى صدقوا. 789 قــاِنشهداء  البطولة  مــن  الــفــالح  درب 

)1( التقوا بالشهيد عادل عوض اهلل لتنسيق العمل بعد العمليات
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محاولة اغتيال خالد مشعل

مشعال. 790 ليطفئ  حمق  مــن  عــمــاِنالنتن  حــمــى  يف  انـــكـــســـارًا  ذل 

بصولة. 791 ــى  األب »مشعلنا«  ــاِن«فهناك  ــظ ــق ــه »ي ــران ــق ــه ص ــول مـــن ح

لقتله. 792 الــيــهــود  هــاجــمــه  ــاِنبــالــغــدر  ــأمـ بـ حـــافـــظـــا  ــٌر  ــيـ خـ واهلُل 

أهلها. 793 وإنــك  سيف«  »أبــا  لإلخواِن)1(واسلم  َسِلْمَت  الهجوم،  رد 

جرى. 794 ما  للصحافة  تسرب  العرباِن)2(لــوال  نوى  يف  وغابت  طويت 

ــة. 795 ــوري اآْلِن»يـــاســـيـــن« حـــر صــفــقــة ف يف  عاجل  »مشعل«  ودواء 

تسابقت. 796 ــقــلــوب  فــال أكـــرب  نــبــضــاهتــا فــرحــا وعــــذب هتــايناهلل 

ومكلاًل. 797 شامخا  يــخــرج  ــار لــلــفــرســاِنبالعز  ــ ــب ــ ــالــنــصــر واإلك ب

الــورى. 798 ننسى  وال  أمته  ــه بـــكـــل حـــنـــاِنويطوف  ــ ــلــيــن ل ــقــب مــســت

)1( أبو سيف مرافق خالد مشعل
)2( حاولـت المخابـرات لملمـة الجريمـة والتكتـم لـوال اتصـال عضـو المكتـب السياسـي 

محمـد نـزال بالصحفّيـة التـي أعلنـت الخـرب الصـادم.
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ــا مــتــحــفــز. 799 ــق ــل ــزة ل ــ ــاع غـ ــ ــط ــ »يــاســيــن« بــلــســمــه وفــــأل هــاينوق

تشرفت. 800 الخليج  دول  جولة  ــع الـــســـوداِنيف  ــن وســـوريـــا مـ ــم ي

ــة. 801 ــار لــيــحــشــد أم ــطـ ــد أقـ ــديـ ــاِنوعـ ــ ــود فــنــاكــســو األذقـ ــه ــي أمـــا ال

استقبلي. 802 قومي  األحــرار  غــزة  ــا الــربــاينيا  ــة نـــورنـ ــخ الــقــضــي ــي ش

ــان يــهــدر بــالــهــتــاف فـــداءه. 803 ــوف ــاِنط ــ األوطـ درة  بـــك  ــّا  ــب ــرح م يـــا 

ــاء وعـــزة. 804 ــ ــاإلب ــ ــد ب ــي ــم الــتــنــســيــق والـــخـــذالِنعــــود ح ــودة  ــ ال ع

استقباله. 805 يف  الشعب  قــال  ــاِنشتان:  ــن وس بمصحف  ــار  ــخــي ال إن 

غيظهم. 806 ــة  ــمــذل ال ــاد  ــب ع ــراِنيــغــتــاظ  ــط ــق ــاز حـــقـــدًا قــاتــم ال ــمــت ي

ــاٍد مــن هــمــا الــجــمــعــاِنوبدا خيار الشعب أخضر ناصعا. 807 ــ ــوم ب الــي
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استشهاد عماد وعادل عوض الله

قــائــدًا. 808 الحبيبة  فلسطين  ــورًا نـــــادر األقــــــراِنزفـــت  ــ ــس ــ فــــذا ج

بنياينعلم سما، نجم رقى، صقر غشى. 809 حــمــى  جــبــل  ــا،  صــف وأخ 

وبفعله. 810 بـــه  ــرت  ــخ ــت اف ــرة  ــي ــب األزمـــاِنال مــدى  رمـــزًا  غــدا  فلقد 

مستبصر. 811 أمـــنـــه  ــن  ــطــي ف ــل  ــق مــســتــشــرف اآْلمــــال غــيــر جــبــاِنع

خلفه. 812 ســاروا  لألبطال  ــّراُر«  ــ الــعــنــواِن»َج واضـــح  درب  وحكيم 

لمسيره. 813 مصاحبا  ــار  س ــوه  مــثــاًل: كــذا األخـــواِنوأخـ حّتى جــرى 

فضلكم. 814 يشهد  القسام  »عادل«  ــد مـــيـــداينيا  ــ ــ بـــبـــنـــاء جـــيـــش واح

بدموعهم. 815 أجمعوا  دربك  ــد قــــرآينورفاق  ــ ــائ ــ ــك ق ــ ــأن ــ قـــســـمـــا ب

عصابة. 816 الــيــهــود  ــن  م باغتته  حصلوا على األرشيف بالربهاِن)1(إذ 

ــة الــبــهــتــاِنفــــإذا بــصــاعــقــة عــلــى قــاداهتــم. 817 ــ ــدول ــ مـــمـــا يـــعـــد ل

)1( باغتـه جيـش االحتـالل فحـاول حرق األرشـيف والمخططـات إال أّنه لم يـدرك، وحصل 
العـدّو على أغلب األرشـيف.
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تجهز. 818 قبيل  مــضــى  اإللـــه  ــدر  إتــمــام جــيــش الــضــفــة الــعــقــبــاِنقـ

ــت ويــلــه. 819 ــ ــن إســـرائـــيـــل ذاقـ ــك ــاِنل ــ ــد زم ــعــي ــا ب ــن ــفــاضــت ــت ــوم ان ــ ي

ــكــمــا عــلــى إِْحـــســـاِنطب»عاداًل« طب يا»عماد«ربحتما. 820 ســيــتــُم درب
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إغالق مكتب عمان

عــمــاِنيف أوج حرب المعتدين وصدهم. 821 ــن  م الــظــلــم  علينا  يــهــوي 

وجــودنــا. 822 ومــنــع  مكتبنا  ــالق  شيطاينإغـ لــغــاِصــٍب  السماح  ــم  رغ

أبت. 823 أصوات  كتم  القيادة،  اإليـــمـــاِنحجز  أخـــــوة  انـــتـــصـــار  إال 

شروطهم. 824 لعار  يــا  نفي  الهجراِن؟!الــشــرط  قسوة  المواطن  أعلى 

ــة. 825 ــال ــاس أمــانــة وأص ــم ــذي ح ــداِنهـ ــل ــب ال لـــإلســـالم يف  ــلــعــرب  ل

ــالل غاشم. 826 احــت ــاء  ــ ــاِنُتــنــفــى إلرض ــرب ــع ــوءًا أمـــة ال ــ كـــم ســـام سـ

ــة. 827 ــزدان ــق ودوحــــة م ــش ــى دم ــإل ــه حـــّيـــاينف ــابـ ــرحـ ــرم بـــمـــن لـ ــ ــ أك

أهله. 828 ــرة  فــيــه خــي ُن  ُيـــَخـــوَّ ــن  باستحساِنزمـ اِن  ــوَّ ــَخـ الـ ـــُن  َوُيـــَؤمَّ
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استشهاد محيي الدين الشريف

ــرارة. 829 ــ مـ آه  فـــيـــه  ــالء  ــ ــت ــ اب ــل  ــ اآْلذاِنح ــع  ــج ــف م ـــدوي  ــ يـ ــرب  ــ خ

أدمــــاينفلقد سرى أن »الشريف« مجندل. 830 حـــــادث  يف  مــســتــشــهــد 

وهل. 831 صهاينة  من  غــدرًا  كان  ــرذاِن؟!هل  ــج وال العمالء  من  مكرًا 

َمْكَرَها. 832 َتْمُكُر  التنسيق  سلطة  ضماِنأم  بــدون  عرضا  حــادثــا  أم 

من. 833 والشهاد  التاريخ  يجزم  األوطـــاِنلم  مهندس  لقتل  أفــضــى 

ــم أنـــه. 834 ــس ــق ــه الـــتـــاريـــخ ي ــن ــك سلطاِنل ذو  الدين«  »محيي  مثل  يف 

لما. 835 ــدادًا  ــ إع ــطــال  األب درب  ــل دولــــة الــبــهــتــاِنكــم  ــت ــق يــدمــي وي

باكيا. 836 الــتــجــرد  بــأســحــار  ــداينصــلــى  ــإذا هــو الــفــجــر الــبــهــي الـ ــ ف

نسميُه. 837 الــبــالد  أرجــــاء  كــل  األشجاِنيف  الطيب  الشهيد  مسك 

وجندها. 838 ــه  اإللـ خــيــل  ــاِنومــرافــقــا  ــم ــاألي ــام ب ــس ــق والــســائــس ال

ــواينطاب الرحيل »شريف« قومك للعال. 839 بــطــال حــمــاســا مـــاجـــدًا إخـ
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تشويهنا. 840 سلطة  تــحــاول  ــاِن)1(قبحا  ــس ــوء ل ــات وسـ ــام زيــف اهت

وصغارهم. 841 عــاداهتــم  دأهبـــم،  الــفــرســاِنهــو  ــنــة  فــت ــذوا  ــل ــت ــس ي أن 

ــاده. 842 ــنـ أجـ حــافــظــا  خــيــر  ــاِنواهلل  جــب ُكــــلِّ  ــَر  ــك م يــحــبــط  واهلل 

)1( حاولت السلطة تسويق استشهاد الشريف على أنه تصفيات داخلية يف القّسام.
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محاولة اغتيال محمود أبي هنود

ثلة. 843 يقتل  ــود«  ــن ه »أبـــا  ــوا  ــل أعــــداء ضــبــاطــا بــدفــدو فــــاِن)1(وس

ــاره بــمــئــاهتــم. 844 ــصـ ــحـ ــه لـ ــونـ ــأتـ ــاِنيـ ــ ــ ــل أم ــكـ يـــنـــســـل بــيــنــهــم بـ

ــرام رب الــنــاس لــألبــطــال يف. 845 واإلثــخــاِنإكـ السعي  صــدق  بــرهــان 

بما. 846 تكافئه  لسلطتنا  ــاِن!واعــجــب  ــامـ ــه عـ ــا لـ يــبــقــيــه مــســجــون

)1( وحـدة نخبـة يف الجيـش الصهيـوين، فشـلت يف اعتقالـه وقتـل منهـم ثالثـة جنـود وأصـاب 
آخريـن، اعتقلتـه السـلطة وحكمت عليه بالسـجن، ثّم خـرج من سـجن المقاطعة بنابلس 

بعد قصفـه يف 2001م.
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العقد الثاني من 2000م إلى 0)20م

حماس: النجاح في االختبارات وتجاوز التحديات

ضـت  يف هـذا العقـد واجهـت حمـاس أهـوااًل ال تقبـل الـردد يف المواجهـة، وتعرَّ
وإثبـات  المؤسـس،  الصـف  كغيـاب  وبنائهـا،  خيارهـا  واختبـارات  المتحانـات 
الجـدارة العسـكرية الميدانيـة، وخوض غمـار المعركة السياسـية المحلية والدولية، 
ويمكـن جمـع مشـاهد هـذا العقـد أنـه كان عقـد التحديـات.. السياسـية والعسـكرية 
والتنظيميـة الداخليـة، وتـدل نتائـج دراسـات المرحلـة أن حماس اسـتطاعت بفضل 
اهلل أن تسـّجل النجـاح السـاطع يف أغلـب تلك التحديات، ما جعلهـا القطب األقوى 
فلسـطينيا علـى نيـل ثقـة الشـعب واسـتالم أزّمـة القيادة يف مجـاالت متعـددة، ورغم 
تبايـن أوضاعهـا يف أقاليمهـا الثالثـة )غـزة والضفـة والخـارج( إضافـة إلـى سـاحة 

األسـرى؛ إال أهنـا كانـت: )كالبنيـان المرصـوص يشـد بعضـه بعضـا(.
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2000م

ــٍة. 847 ــلَّ ِم ــَواِنالــظــالــمــوَن جــمــيــُعــُهــْم يف  ــَم َتــَعــاُرِض األلـ شــركــاُء َرْغـ

بضاعٌة. 848 والضعيُف  َصْيٌد  ْعُف  االْستِيَطاِنالضَّ ســوِق  ِفــي  بِها  ُيْلهى 

َســاِفــرًا. 849 ــازًا  ــِحــَي اْن أمــِريــَكــا  ــاِنتنحاُز  ــمــّج ــال ــوَن ب ــغ ــب ــوَد َمـــا ي ــه ــي ل

ْعَف ِمْن َطَرٍف َرأى. 850 ــاِنَكْم َتسَتغُل الضَّ ــِة َمــْكــَســبــا بِــَزَم ــَذَل ــَم ــَم ال ــْل ِس

ْرَياِنمجنوُن َمْن أْعطى اليهوَد ُمراَدُهْم. 851 الشِّ يف  الــَغــْدُر  النَّضيِر  بَِبنِي 

إِْذ. 852 الَباِب  ِعْنَد  والَعَرَفاُت  ــاراُك  َيــَتــَعــاَزَمــاِن، ُهــمــا بِـــَذا َفــِرَحــاِنَب

ــَذاُب َهــِزيــَمــٍة. 853 ــ ــُه َع ــُن ــاِط ــاٌب وَب َضَماِنَبـ ُدوَن  ِفيِه  الُمَفاِوُض  َدَخــَل 

َناِفثا. 854 َيْبَسُم  الَمْشؤوُم  ــاِنَوْكِلْنُتُن  ــْعــَب ــَة الــُث ــَث ــْف ــِح َن ــائِ ــَص ــنَّ ــمَّ ال ُسـ

ٍة. 855 ُخطَّ ْوَقـــِح  أِلَ َمَساِعيهم  الَعْدَناِنَفَشَلْت  الُمْصَطَفى  َمْسَرى  َتْقِسيَم 

َمْبسوَطًة. 856 ــاَدًة  ِســَي الَيُهوَد  ــاِنَأْعــَطــى  ــَيـ ــَن اأَلْحـ َوَلـــَنـــا َتــَصــاِريــٌح ِمـ

ْعُب َضاَق َوَملَّ ِمْن َعَبٍث َطَغى. 857 ُمــْخــَتــاَلِنالشَّ َذاَك  ــاُوِض  ــَف ــتَّ ال ــا  ــَرَف َط
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ُبْقَعًة. 858 َدنََّس  َشــاُروُن  اِْعَتَدى  اْلُقْرآِنَحتَّى  ِفي  اْلَوْصِف  بَِخْيِر  ُوِصَفْت 

بَِأْهِلِه. 859 َوَظــنَّ  اأَلْقــَصــى  ــَس  َدنَّ اْلــِغــْرَبــاِنإِْذ  لَِقا  ِفــي  اْلَحَماَمِة  ِسْلَم 

َماَلُه. 860 ُجــُنــوٌد  ْقــَصــى  لـِـأْلَ ْغَياِنَهــْيــَهــاَت:  الطُّ َعــَلــى  ــاَرْت  ــ َث بِها  ــٌل  ــَب ِق

الَِّذي. 861 ْلَم  السِّ َتْلَعُن  ــاٌء  ِدَم ــاِنَساَلْت  ــَرَي ــَج َحـــَرَم اْلــبِــاَلَد َطــَهــاَرَة اْل

َماَجٍد. 862 َشْعِب  َأْرَواُح  َهـــَواِنَواِْسَتْنَفَرُت  َدْرِب  ــِف  ــَوْق لِ اأَلَواُن  آَن 

حا:. 863 ْنتِيِس« َقاَل ُمَصرِّ ــآِنِمْن َقْبِلَها »الرَّ ــاِر بِ ــَس ــَم ــو لـِـَتــْصــِحــيــِح اْل ــْدُع َي

َقائٍِد. 864 بِِفْطَنِة  َمْنُصوٌر«  اأَلْوَطـــاِن)1(و»َجــَمــاُل  ُمْسَتْقَبَل  ُمْسَتْشِرٍف 

آِزٍف. 865 ــو«  وْســلُ »أِلُ َفَشٍل  ِمْن  ُبدَّ  اْلَمْيَداِناَل  ِفي  اْلَقْوِم  َرْأَس  َوَنُكوَن 

َأنََّها. 866 ُتْجِمُع  َناُبْلَس  ِفي  ــَواِن)2(َوَحَماُس  َت بَِغْيِر  َفــورًا  الَوَغى  َتْغَشى 

ــا. 867 ــاَرَن ــْت َمــِســيــَراُت اإِلَبـــاِء ِدَي ــاِنَعــمَّ ــَك ــْحــِر ُكـــلَّ َم ــَب ــْل ــا لِ ــِرَن ــْه ــْن َن ِمـ

ــَل َمــْكــَتــٌب. 868 ــَشــكَّ ــا َت ــّن ــَوٍة ِم ــَدْعـ ــراٍك بــاِنوبِـ ــ ــَع الــَفــصــائِــَل يف َح ــَم َج

)1( كانت قراءته للمستقبل القريب وهو يف سجن الجنيد 1998م.
)2( أول منطقـة عقـد فيهـا اجتمـاع المكتـب اإلداري لحمـاس ودعـي إليـه قيادات مـن مناطق 
الضفـة، ثـّم تشـّكل بعـد أسـبوعين المكتب الدائـم للقوى الوطنيـة واإلسـالمية ونقل إلى 
رام اهلل، يف الخليـل بـدأت الفعاليـات يـوم الجمعـة األولـى بعـد اقتحام شـارون لألقصى.
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ًة. 869 َمــرَّ ُة«  »ُدرَّ َقــَتــَلــْتــَك  ــٌة  ــَم ــِري ــاِن)1(َوَج ــَس اإِلْن َكــَراَمــِة  َضِميَر  َقَتَلْت 

َما. 870 اِْدَراَك  َحاَوُلوا  »ُأوْسُلو«  ــْيــَطــاِنَأْزاَلُم  ــَن الــشَّ ــا ِمـ ــِرض ُيــْبــِقــيــِهــُم بِ

َأَواِنَفَرُضوا َعَلى »اْلَياِسيِن« َجْبَر إَِقاَمٍة. 871 بِـــَذاِت  »َرْنتِيِسي«  َوَعَلْيَك 

َوَطْرِدِهْم. 872 اِحِفيَن  الزَّ بَِهْدِر  ُجاَلِنَفِشُلوا  الرَّ َفاْعَتَلى  »ُأوْسُلو«  اَد  ُعبَّ

)1( مشهد قتل الطفل الشهيد محمد الدرة وهو يحتمي بوالده.
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َطبِيَعٌة. 873 اْلَيُهوِد  ِفــي  َطُرَف  التَّ ــاَلِنإِنَّ  ــَي ــَم ــَوَء ال ــ ــ ــٍد َأْس ــْق ــِح َمــْيــٌل لِ

ِقــَيــاَدًة. 874 اْلَغاِصبِيَن  َشْعُب  ــَراِنَيْخَتاُر  َوالــُكــْف ــْدَر  ــَغ اْل َغليُل  َتْشِفي 

َيْنَبِري. 875 الَكُذوَبِة  اْلِمَئِة  ِة  ُخطَّ َأَمـــاِن)1(ِفي  ــوَد  ُوُعـ ِعيا  ُمدَّ َشـــاُروُن 

َوَلــْم. 876 َوْرَطــَتــُه  الِخْنِزيُر  ُيــْدِرِك  ْجَعاِنَلــْم  الشُّ ُجــْنــِدَنــا  َتَحُفَز  ُيـــْدِرْك 

َصنِيُعُهْم. 877 َجلَّ  اِم  اْلَقسَّ َمَثانِيَفُمَهْنِدُسو  ــاُص  َص ــرَّ َوال ــَراٍت،  ُمــَتــَفــجِّ

ُمَزْلِزٌل. 878 َحَماَس  َلــَدى  اْلــَقــَراَر  ــاِن)2(إِنَّ  ــَيـ ــٍة َوَكـ ــاَل ــَث ــرِّ ُح َأْرَكـــــاَن َشـ

ــَل َفـــاِرٌس. 879 ــلِّ ِمــْنــَطــَقــٍة َتــَكــفَّ ــي ُك اْلَمْيَداِنِف ِفي  اْلَحْرِب  َأْهــَل  َتْنِظيَم 

اْلُبْرَكاِن. 880 َغْضَبُة  َواِْسَتَشاَطْت  َهاِت  ُفوَّ َصاَرْت  اُء  مَّ الشَّ فُة  الضِّ  

َظى. 881 اللَّ َتــَقــاَذَفــِت  َهــٍة  ُفــوَّ ــلِّ  ُك ــْن  اْلــُبــْهــَتــاِنِم ــَة  ــ َدْوَل ــْت  ــضَّ َأَق ِحَمما 

)1( فاز شارون باالنتخابات الصهيونية بخطة 100 يوم للقضاء على االنتفاضة وفشل.
)2( كان قرار حماس تكليف مجاهدين من ذوي الخربة يف كل منطقة للعمل العسكري.
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ُمْقِدٍم. 882 َل  َأوَّ النََّجاِر«  »َهــاِشــَم  اإليَماِن)1(َيــا  لَِجْحَفِل  ِريَط  الشَّ ِقصَّ 

َأشاِوٌس. 883 الَخليِل  َوِمَن  بــاَدَرْت  »المْرواِن«)2(إْذ  بَصْوَلِة  بوِل  الطُّ َقْرُع 

َوالَوَغى. 884 اْلَمَغاِرَم  اْسَتَبُقوا  ــاِناْلَقاَدُة  ــَفـ ــٍة َوَتـ ــمَّ ــِه َقـــْبـــَل الـــُجـــُنـــوِد بِ

َقْلَعًة. 885 َكــاَنــْت  ــاِر  الــنَّ ِجــَبــاُل  َبانِي)3(َمــَثــاًل:  ْيُخ ُيوُسُف« َشْيُخَها الرَّ »الشَّ

ُجْنَدَها. 886 ُم  ُيَنظِّ َدْروَزٌة«  اِن)4(و»َصــاَلُح  ــوَّ ــَخ وال ِم  ــالَّ الــظُّ َعَلى  َحْربا 

اإِلَبا. 887 اْعَتَمَر  َقْلِقيِلي  ِفي  اُد«  بِالُفْرَساِن)5(»َحمَّ فَّ  الصَّ َيُرصُّ  َوَمَضى 

َغْضَبًة. 888 ــا  ِمــنَّ ــَداُء  ــ اأَلْعـ ــاِنَفــْلــَيــْرُقــِب  ــَف ــاأَلْك ــاَء بِ ــ ــؤوا اأَلْرَجـ ــَل ــْم ــَي َوْل

ُرْؤَيـــًة. 889 لِــْلــَكــَتــائـِـِب  َة  ــزَّ ــَغ بِ اأَلْرَكـــاِنَوَرَأوا  َشــاِمــُل  ــَرَم  ــَرْم َع َجْيشا 

ُموا. 890 ُعوَباِت الَعِظيَمِة َصمَّ َمَبانِيُرْغَم الصُّ اْلُمْسَتِحيَل  َتْبنِي  َوَحَماُس 

)1( هاشـم النجـار: االستشـهادي األول مـن الخليـل يـدرس يف جامعـة النجـاح.. نفـذ عمليـة 
بـرام اهلل، علمـا أن األسـير مـروان  البيـرة  يف حولـة باألغـوار. تبعـه ضيـاء الطويـل مـن 
المحتسـب مـن الخليـل نفـذ عمليتـه مـع مجموعـة عسـكرية للقّسـام أواخـر عـام 2000م

)2( األسير المجاهد مروان المحتسب ومجموعته.
)3( الشيخ الشهيد يوسف السوركجي.

)4( الشهيد صالح دروزة
)5( عبد الرحمن حّماد الملقب بالكرز.
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يَلَها. 891 ِسجِّ ــْت  ــ َرَم َأَبــابِــيــٌل  ُتَعانِي)1(ِفــيــَنــا  ِمْنَك  ِمْرَكاَف  »َفاِرسا«  َيا 

َوَذا. 892 َتْفِجيِر،  ــْوُم  َي اْقــتـِـَحــاٍم،  ــْوُم  ــاِنَي ــَطــْعــٍن َواِْســـتِـــاَلِب ِســَن ــْوٌم لِ ــ َي

َها. 893 ــلِّ َبـــَنـــاِن)2(َوَمَداِفُع »الَهاْوِن« اْسَتَعاَدْت ِحسَّ ــ ــاٍق َوُك ــَنـ ْعـ ــا أِلَ ــْرب َض

ــاِنِفي »ُغوْش َقِطيَف« َو»نِْتَساِريْم« َوَغْيَرَها. 894 اأَلْوَط َغْضَبُة  اْلَحَواِجِز  َوَعَلى 

ثِي. 895 َوَحدِّ ْكَرَياِت  الذِّ »َنَتاْنيِا«  اإلْثَخاِن)3(َوِقِفي  ِسيَرَة  »َمْرَمَش«  بِِدَماِء 

َظالٍِم. 896 ِسْجٍن  بَِقْصِف  َردَّ  ُيَعانِيَشــاُروُن  الَقِريِب  ــَن  ِم ِفيِه  ــوُد«  ــنُّ »َه

َعــاِصــفــا. 897 َفــَيــْخــُرُج  ــُه  ــَم ــلَّ َس ــي اآْلَفـــاِق َغــيــَر ُمــَهــاِناهلُل  ــنــْســِر ِف َكــالِّ

ْعِد« ُبوِرَك ِمْن َفَتى. 898 ْكَراِن)4(َيا »ُحوَتِرّي السَّ السَّ لَِمْرَقِص  الَجِحيَم  َنَقَل 

بـِـَحــْيــَرٍة. 899 ــَئــاُم  الــلِّ َهايَنُة  الصَّ ــَدا  ــاِنَوَبـ ــ األْذَه ُمــَشــَتــتـِـي  ُمْسَتْسِلِميَن 

َوإِْنُه. 900 الَكبِيَر  ُعــوَدْة«  »َبنِي  ــي َمــْنــِطــِق اْلــَمــْيــَداِن)5(َقَصُفوا  ــٌة ِف َلــَخــِلــيَّ

)1( الشهيد الطفل فارس عودة من غزة ولقطته الشهيرة وهو يرجم الدبابة بالحجارة.
)2( بدأ ضرب مدافع الهاون للمستوطنات يف بيت لحم.

)3( الشـهيد محمـود مرمـش مـن طولكـرم، مـن العهـدة العشـرية، وهـم عشـر استشـهاديين 
القّسـام االحتـالَل بعمليتهـم. توعـدت كتائـب 

)4( الشـهيد سـعيد الحوتـري مـن قلقيليـة، نّفـذ عمليتـه يف ملهـى الدولفيناريم بتـل أبيب وقتل 
أكثـر من 20.

ثـّم  دروزة  صـالح  ثـّم  عـودة..  بنـي  إبراهيـم  المقاومـة،  قـادة  بحـّق  االغتيـاالت  )5( بـدأت 
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ٍة. 901 لَِجنَّ َيِسيُر  َدْرَوَزٌة«  ــاَلُح  ــِه لِــَنــْيــِل ِجــَنــاِنَو«َصـ ــتِ ــَع ــْي ــَب ــي بِ ــ ــ َأْوَف

َحِزيَنًة. 902 ــاِر  َي ــدِّ ال ِفــي  ــَنــاِدى  َت ــاَلِنَحتَّى  ــِح ــْرَت ــاِر َي ــْجــَمــا ِجــَبــاِل الــنَّ َن

َصاَحْبُتَما. 903 الــُهــَدى  َجَماَليِن  ــٍه  ــاَلِنإِي ــِخ ــَرِة ال ــي ــَأْرَوِع ِس ــ ــ َبــْعــضــا بِ

ــا. 904 ــَقـ ــٌد َواْرَتـ ــْيـ ــٌم وإِْبـــَعـــاٌد َوَقـ ــْل ــا الــَمــَثــاَلِنِع ــَهـ ـ َفـــَســـاَلُم َربِــــي َأيُّ

ــاٍل َقــَضــوا بـِـَجــاَلَلــٍة. 905 ــَط ــاِن َأْب ــَم »الَقَطنِانِي«َوَث َمــْع  ــٌة«  ــَش »َدَوابِ ِفيِهُم 

ُشْغَلُه. 906 َحاَفِة  لِلصَّ ُيــْزِعــُم  ــان)1(ُِمْحَتاُل  ــَع ــْب ــضَّ ــال ــُه لِـــْلـــَغـــْدِر َك ــنَّ ــِك َل

َهَوْت. 907 َقْد  لِْلَمآِذِن  »َجَماٍل«  ــَأَذاِن)2(ُرْؤَيــا  ــ َتــْأِويــُلــَهــا اْســتـِـْشــَهــاُدُهــْم بِ

َحْرَبَها. 908 ُتْعِلُن  اِم  الَقسَّ ــاِنَوَكــَتــائـِـُب  ــَوَرى َصــاَع ــ ــا َشـــرَّ ال ــاُع َي ــصَّ ال

اإِلَبــا. 909 ِجيَتاَر  يــِن«  الــدِّ »لـِـِعــّز  ْم  ــَذَب اأَلْلــَحــاِنَسلِّ ــَك َأْعـ َواْســَمــْع بِــَربِّ

َحْسَرًة. 910 َوْليُِذوُقوا  »ِسَباُرو«  ْم  ــاِن)3(َهــدِّ ــ ــْرَع ــ بِــَطــْعــاِم َزّقـــــوٍم َلـــُه َف

الجمالين جمال منصور وجمال سليم، ومعهم ستة شهداء آخرين.
مـن  الصحافـة  صفـة  بانتحـال  المكتـب  يف  الشـهداء  وجـود  لتحديـد  االحتـالل  )1( احتـال 

عمالئـه. أحـد 
)2( رأى الشـهيد جمـال منصـور ُبِعْيـَد استشـهاد صـالح الديـن دروزة، ثالثـة مـآذن هتـوي يف 

نابلـس، وكان بيـن استشـهادهم أسـبوع فقـط.
)3( االستشـهادي عـز الديـن المصـري من عّقابـا قرب جنين، نفـذ عمليته ثأرًا لشـهداء نابلس 

يف القدس يف أغسـطس 2001م.
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ـــُرُهـــْم بِــَثــأِر َجــِريــَمــٍة. 911 ــْرٌع ُيـــَذكِّ ــ ــْرٌع َثــانِــيَف ــ ــْم َأْشـــــاَلَء َف ــُبـــوُرُهـ َوُقـ

ــَرى. 912 ــاُد الــشَّ ــ آَس اْنــَبــَرى هللِ  ــْد  ــ ــَداِن َيـــْبـــَتـــِدَراِنَوَق ــِه ــَت ــْج َرُجـــــاَلِن َي

ُأْسُطوَرٌة. 913 َساَدتِي  ــٌد«  َواِح اُم  ــَزاِن»َقسَّ ــي ــَتــي ِم ــَظــْت َتـــــَواُزَن َكــفَّ َحــِف

بِالُبْرَهاِن)1(ِطْب َيا »نَِضاُل« َوِطْبَت »تِيُتو« َسْعِدَنا. 914 الِفْعَل  َيْحِكي  ــَداُع  إبِ

ــَطــاَلِنَوبِاالْبتَِساِم »َصاَلُح« َيْقَبُل َعْرَضُهْم. 915 ــَب ــَم ال ــمَّ َوَدَعــــا اإِلَلــــَه َوص

ٌة. 916 َجمَّ َوالَمَخاِطُر  ــَداَءِة  ــَب ال ــَم  ــاِنُرْغ ــَف َفــالــَبــاُب َمــْفــُتــوٌح لِـــُكـــلِّ َت

ــَة. 917 َقـ ــالَّ َخـ ــًة  ــّيـ ــِجـ ــيـ ــَراتِـ ــتِـ اْسـ ــَواِنإِنَّ  َوَهـ َتــَكــاُســٍل  ُدوَن  ْأَب  َوالــــدَّ

اْنَتَهى. 918 ْشِد،  بِالرُّ َرَباِت  الضَّ َل  ــي«َوَتَقبُّ ــواَلنِ ــا »ُغ ــَه لِــبِــَنــاِء َجــْيــٍش َداَس

ُجْهِدَنا. 919 ــُة  ــاَي َغ ــُد  ــْع َوَب ــُل  َقــبْ ــٍد ُقـــْرآنِـــيَواهلُل  ــُج ــّه ــُع َت ــ َوالـــــــَزاُد َدْمـ

ــْت َأْمــَجــاَدَهــا. 920 ــَن َة َدشَّ ــزَّ ــاُق َغـ ــَف ــْدَواِنَأْن ــِع ــْل ــَوْطِء لِ ــ ــراَم ال َرْحــمــا َحـ

َصاِعٌق. 921 َلِهيٌب  َباِطُنَها  اِناأَلْرُض  ِزرَّ ــا  ــَه َل َأْحـــِزَمـــٌة  ــْطــُح  َوالــسَّ

َتَحَدَثْت. 922 بِالُمْعِجَزاِت  ِهــي َوالــَخــَيــاُل الــَيــْوَم ِفــي ِصــْنــَواِنَأْنَفاُقَنا 

)1( الشـهيدان نضـال فرحـات وتيتـو مسـعود، أعـّدا نمـوذج الصـاروخ األول وأحضـراه إلـى 
الشـهيد الشـيخ صـالح شـحادة قائـد القّسـام.
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إْخَوانِيَكْم َغاَب ِفي اإلْعَداِد َخْيُر َأَشاِوٍس. 923 ِمْن  األرِض  َجْوِف  َأْقَماُر 

َمْأَمٌن. 924 َماَلَك  َصْهُيوُن  َأَيــا  َداِن)1(َفاْفَهْم  »َسْعٍد«  ُحْكُم  وإاِلَّ  َواِْرَحــْل 

ــي»َنْصُر الَعِصيَدُة« ِفي الِجَباِل ِحَزاُمَها. 925 ــاَدانِـ َحـــْقـــٌل أِلْلـــَغـــاٍم لِـــَمـــْن َعـ

َوَغْيُرَها. 926 و»َيْتَسَهاُر«  ــْرَذاِن»َعاُمونئِيُل«  ــِج ال ِحْفَنَة  ــا  َي ــوا  ــُل اِْرَح َهَيا 

الَوَغى. 927 َأْبَطاُل  يُد  الصِّ اأُلُسوُد  »َسامي« َوِمْسُك الِعزِّ ِمْن »َرْيَحاِن«)2(َمَعُه 

تِي. 928 َرَطاِنَيا َبْيَت َلْحَم َوَزْلِزلِي »ِجيُلو« الَّ السَّ ُكْتَلَة  ــِك  ــَأْرِض بِ َكــاَنــْت 

َوَمْجُدَها. 929 الباَِلِد  َفْخَر  َيا  ــَداِنَوِجنِيُن  ــْل ــُب ال ــَة  ــَن ِزي ــِة  ــُطــوَل ــُب ال َرْأَس 

َتَناَفُسوا. 930 بُِطولَِكْرَم  َجاَل  الرِّ الُبْهَتاِنَحيِّ  ــِة  َدْوَلـ َمْضَجِع  َقــضِّ  ِفــي 

َوَحيَِّها. 931 ــُمــوِد  الــصُّ َأَنــاِشــيــَد  ــْل  ـ ــْزَداِنَرتِّ الــمُ الِكْبِرَيا  َداَر  اهلل«  »َراَم 

َبْعُضَها. 932 َيَناُلَك  َأْحــَكــاٌم  ــااَلِنالــَحــْرُب  ــ ــا َحـ ــ ــْوُزَن ــ ــا ُف ــَن ــي الـــَخـــْتـــُم ِف

ٌر. 933 َوَتــَحــرُّ الــَوَغــى  ِفــي  اْنتِصاٌر  ــا  ْحــَمــِنإِمَّ الــرَّ َطــالِــبِــي  ــَهــاَدِة  ــالــشَّ بِ َأْو 

غـدروا  الذيـن  قريظـة  بنـي  يهـود  يف  عنـه  اهلل  رضـي  معـاذ  بـن  سـعد  الصحابـي  )1( حكـم 
الخنـدق. غـزوة  يف  بالمسـلمين 

)2( مجموعـة تـل بقيـادة الشـهيد نصـر عصيـدة والتـي ضمـت مجاهديـن مـن كل عائـالت 
زيـدان، عصيـدة، ريحـان، رمضـان...،... نابلـس:  البلـدة غـرب 
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َمِسيَرٍة. 934 َبــْعــَد  ــوَد«  ــنُّ َه ــا  »َأَبـ ــوا  ــاُل يَراِنَن بِالنِّ ــاُزوَن  ــَغ ال اِْصَطَلى  ِفيَها 

را. 935 ــِه الــَمــاِجــَدْيــِن َتــَصــدَّ ــْي ــَق ــَراِف ــرِّ الــَعــْهــِد َواأَلْيــَمــاِنَوُم َصــَفــَحــاِت َب

ِفي. 936 ــاَم  اأَلْوَه َد  َبدَّ َتَصاَعَد  ــَذان)1(َِغَضٌب  ــ ــاإِليـ ــ بِـ آَن  ــٍل  ــي ــِل َج َثـــــْأٍر 

َوِذي. 937 ُمْزَدَوٌج  الُقْدُس  اْنِفَجاُر  َضانِيَهَذا  ــاٍر  ــَج ــِف اِلْن ُتـــَزْغـــِرُد  َحــْيــَفــا 

ــٌة. 938 ــَي َوَرْم الِقَطاِع  ِفــي  ــاٍر  َن ــاَلُق  ــَراِنإِْطـ ــْئ ــِف ال ــَة  ــَت ــي ِم ــا  ــَداَنـ ِعـ َأْرَدْت 

ــُرُه. 939 ــ ــٌم ِذْكـ ــيـ ــوٍن َألِـ ــُي ــْه ــُص ــْوٌم لِ ــ ــَراِنَيـ ــْس ــَخ ــاَء َنـــَداَمـــِة ال ــ َيــْبــِكــي ِدَم

ِسْر. 940 اِم  الَقسَّ َأُمَهْنِدَس  ــاَلَوٌة«  ــاِن»َوَح ــَحـ ــَريـ َِوالـ ْوح  الــــــرَّ َفـــــْوَز  هللِ 

َفإنََّها. 941 َيـــَداَك  وْلــَتــْســَلــْم  ــَت  ــوِرْك ــَداِنُب ــَصــْتــُه َيـ ــْصــُر الــَكــَتــائِــِب َلــخَّ َن

ُأنوَفُهْم. 942 غاِر  الصَّ وْحِل  ِفي  ْغَت  ــاِن)2(َمرَّ ــ ــَراُتــَك نـِـْقــَمــُة اأَلْوَطـ ُمــَتــَفــجِّ

القـدس، وتفجيـر حافلـة يف حيفـا  أيمـن بحـر وأسـامة حلبيـة يف  )1( عمليـة االستشـهاديين 
االستشـهادي ماهـر حبيشـة، والهـاون مـن غـزة.

)2( أيمـن حـالوة المهنـدس الثالـث لكتائـب القّسـام، مـن مطـّوري المتفجـرات، بعـد عيـاش 
والشـريف، استشـهد يف أواخـر 2001م.
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َهَيَجاُنَها. 943 ــٌق  ــاَلِح ــَت ُم َهـــَيـــَجـــاِنَأْمــَواُجــَنــا  ــْن  ــ ِمـ َأْقــــــــواُه  ــا  ــ َم هللِ 

ُرُكوُبَها. 944 َعَلْيِه  اْسَتَعَصى  َنا  وَفاِنَوَعُدوُّ الطُّ ــنْ  ِم ُيْنِجي  َعاِصما  اَل 

وْرَكِج« َهذا َيْوُمَكْم. 945 ــاِنَيا »ُيوُسَف السُّ ــْدَن ــَع ــْرَدْوِس َوال ــِفـ ــوا نِـــَدا الـ ــبُّ َل

ِحيُل الَهانِي)1( َوِرَفاُقَك اأَلْبَراُر: »َجاِسُر« َو»النَِّسيُم« . 946 َمْع »الَكِريِم«، َكَذا الرَّ

ــا َأْوَثـــــُق اأَلْرَكـــــاِنَأْسَماؤُكْم َخْيُر الَمَباِدِئ ِفي الَوَغى. 947 ــَن ــِدي ــَجــاِه ــُم لِ

َكثِيَفًة. 948 اِن  خَّ الدُّ َمــَكــاِن)2(َوَتَصاَعَدْت ُسُحُب  ــلِّ  ــُك بِ َتــْفــِجــيــٍر  َوَدِويُّ 

َوَسْيُفُه. 949 اإِلَلــِه  ــُد  َأَس ــَبــَرى  اِْن اَبــــٌة لِــِجــَنــاِنحتَّى  ــُل الـــِعـــَدا َبــــوَّ ــْتـ َقـ

ْقُف بِالِعْرَساِن)3(ُبوِرْكَت »َعْبَد الَباِسِط« اْبُسْط َهْيَبًة. 950 ِفي »َباْرَك« َخرَّ السَّ

)1( استشـهاد قيادة القسـام يف نابلس، الشـهداء: الشـيخ يوسـف الّسـوركجي وجاسر سمارو، 
ـمُّ لهم قبل اقتحام قـوة خاصة صهيونية  ونسـيم أبـو الـروس وكريم مفارجة، وقد ُدسَّ السُّ

المنـزل واإلجهاز عليهم.
)2( أول ثـأٍر كان عمليـة االستشـهادي باسـل التكـروري مـن الخليـل يف القـدس ثـمَّ تتابعـت 

العمليـات.
)3( االستشـهادي عبـد الباسـط عـودة مـن طولكـرم، وهـي أكـرب عمليـة استشـهادية مـن حيث 
عـدد القتلـى الصهاينـة حيـث بلغـوا 36، وكانـت يف فنـدق »بـارك« بناتانيـا، وقربيـا منهـا 
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َجحيمُهْم. 951 للغاِصبين  ــاِنَصَفعاُتنا  ــك َم بِـــُكـــلِّ  دوى  ــْم  ــُه ــب ــحــي وَن

وشْعُبُه. 952 ِدمـــاُه  يف  ــَرُق  ــْغ َي ــُة الــَقــْطــراِنشـــاروُن  ــلَّ ــُب الــُجــنــاِة ِجــبِ ــْع َش

َلــُه. 953 صهيوٍن  َجــْيــُش  َك  تــحــرَّ ــا  ــَراِنَلــمَّ ــي ــطَّ ــرِّ وال ــَب َأعـــتـــاُد َحــــْرِب ال

ــا بِــَجــســاَرٍة. 954 ــاُدن ــن ــْم َأْج ــُه ــْت َل ــاَل الــُعــْقــبــاِنق ــقــا  لِ ــْوا  ــَس ــْن َت ــْن  َلـ واهللِ 

ــٌة. 955 ــ ْت َدْوَلـ ــا َعـــْشـــَر َأّيـــــاٍم َتـــعـــرَّ ــاَٱ والــچــواليني ــْرك ــِم ــِة ال ــَب ــْي ِمـــْن َه

َهْيَبًة. 956 ِشــْعــٍر  ــلُّ  ُك ــُع  ــْرَك َي ــواِنوِجنيُن  ــ ــِق َواألْك ــ ــراِم اأُلْف ــاْحــتِ َلــِك ب

ٌة. 957 َشِجيَّ موِد  الصُّ ُأْغنِيُة  ــرآِنَوِجنيُن  ــُقـ ــُن آيـــــاٌت ِمــــَن الـ ــيـ ــنـ َوِجـ

َتْلَتِفْت. 958 َلْم  الَّتي  اأَلساطيِر  ــْذالِنَأْرُض  ــُخ لـِـْلــُمــْرِجــفــيــَن َوُزْمـــــَرِة ال

ِجهاِدها. 959 َرْأُس  اِم  الَقسَّ بـــاإليـــمـــاِنَوَكتائُِب  َعـــــزَّ  َأَشـــــــمٌّ  َرأٌس 

ــُه. 960 ــَدى َحــاَل ــَح ــتِــِه َت ْجــالِن)1()َنــْصــٌر( بِــِهــمَّ ــرِّ َوال ُمناُه،  َيــَداُه  َسَبَقْت 

َمْت. 961 َتَنظَّ فوُف  الصُّ ِمْنُه  ُحـــــرٌّ لـــه َعـــــــْزٌم بـــال ُنـــْقـــصـــاِنإْطــالَلــٌة 

عمليـة االستشـهادي شـادي الطوباسـي، مـا أّدى إلـى إعـالن االحتـالل عمليـة »الّسـور 
الواقـي« باقتحـام مـدن الضفـة وتدميـر بنيـة المقاومـة وبنـاء الجـدار الفاصـل.

)1( الشهيد نصر جرار: فقد كلتا قدميه ويدًا خالل مسيرته الجهادية
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ُمرابٌِط. 962 اأَلميُن  صاِحَبُه  والَقْيُس نِْعم النَّْسُل ِمْن )ِعدواِن()1()َمْحموُد( 

ــًة. 963 راَي لِْلَكتائِِب  َيْحِمُل  ــُه(  ــزي ِرهـــاِن)2(َو)َن َخْيُل  َو«عــمــاُد«  اَقًة  َخفَّ

اّلذي. 964 )الَهْيجا(  َرْأُسها  الِقياَدُة  ا  ســنــاِن)3(َأمَّ ــَر  َخــْي كــاَن  لُِمجاِهدينا 

ــا. 965 الِزم اْنــِســحــابــا  َأنَّ  َبـــدا  ــيــاِنَرْأٌي  ــْن ــِك الــُب ــاُس ــم ــى َتــمــاِم َت ــّت َح

َوِدراَيـــــــًة. 966 ــوَرًة  ــ ــش ــ َم ــَأنَّ  ــ ــ بِ اإِلْثـــخـــاِنإاِلَّ  َضـــــروَرُة  ــاَء  ــق ــلِّ ال َأنَّ 

َفْت. 967 ُكشِّ الَكتائِِب  َصواِريَخ  اِن)4(َواْذُكْر  ــوَّ ــ ــاِرٍق َخـ ــ بِــَدســيــَســٍة ِمـــْن م

َأْشَهَدْت. 968 الَفصائِِل  ُكلَّ  َدْت  ــْريــاِنَوَتَوحَّ الــشِّ َدِم  َعلى  ــمــاِء  الــسَّ َربَّ 

ــٍة. 969 ــِدقَّ ــّنـــاَصـــاِن)5(َأْبــنــاُء )فــايِــَد( َيــْقــُنــصــوَن بِ َأخـــــواِن َقــّســامــاِن َقـ

َلظاُهُم. 970 الَيهوَد  َمَنحوا  ــَراِنَأْبطاُلنا  ــي ــنِّ ــال بِ اإِلْجــــــراِم  َعــلــى  َرّدًا 

ِوْلداَننا. 971 َبْت  َشيَّ الَمجاِزُر  ِضْعفاِنَفَكما  اللَّظى  هايَِنِة  الصَّ َفَعلى 

ــاِل َلــْم. 972 ــط ــَرِة اأَلْب االْستيطاِنَلـــْوال َنــفــاُد َذخــي َجْيُش  َم  الُمَخيَّ ــَطِء  َي

)1( الشهيد محمود أبو حلوة، والشهيد قيس عدوان
)2( الشهيد نزيه أبو السباع والشهيد عماد النشريت

)3( الشيخ االسير جمال ابو الهيجا
)4( تم كشف مخزن فيه بعض صواريخ القسام يف جنين.

)5( الشهيدان أحمد ومحمد الفايد ورفقيهما الشهيد محمد مشارقة
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ُمروَءًة. 973 الِمداَد  الَعَرب  َناَشدوا  آذاِنَكْم  بِـــــال  ــمٌّ  ــ ــ ُصـ ــْم  ــ ــُه ــ ــنَّ ــ ــِك ــ ل

سي. 974 َوَتَنفَّ با  الرُّ َعلى  ِجنيُن  نيساِنَفِقفي  َصــبــا  ــي  ِف ِك  ِعـــزِّ َنــَســمــاِت 

ٍة. 975 بِِعزَّ االْجــتـِـَيــاَح  ِت  َصــدَّ َأْشَجانِيَناُبلُس  َفْوُحَها  »َوالَياَسِمينُة« 

إِْرُثــَنــا. 976 الَقِديَمِة  َبْلَدتَِها  ــاَراُت  آِنَحـ ــْن  َع ِحــَجــاِرَهــا  َعتِيُق  َيْحِكي 

بَِقْلبَِها. 977 الــَيــُهــوُد  ــَل  َدَخـ ــٌة  ــاَه ــَت »َقْرُيوُن« ُتْغِرُق ُجْنَدُهْم ِفي »الَخاِن«َوَم

َغْضَبٍة. 978 ِفــي  ــا  ــاَلِدَن بِ ــَمــاُت  ْجَعاِنَوُمــَخــيَّ »َعْيٌن« »َباَلَطُة« »َعْسَكُر« الشُّ

إِْصَراِرَها. 979 ِفي  َزاَد  التََّجُوِل  ــاإِلْحــَســاِنَحْظُر  ــَن بِ ــي ــِل ــُف اأَلْه ــاُت ــَك َوَت

َأْحَمٍق. 980 ِمْن  َفَما  »ِعيَباُل«  الــِحــْصــَنــان)1(ِ»ِجْرِزيُم«  ُهَما  إاِلَّ  َعــاَداُهــَمــا 

ــٌل َحــَمــْتــُه َعــصــيــَرٌة بـِـُبــُطــوَلــٍة. 981 ــَب انِيَج الثَّ الَمنِيِع  َظــْهــَر  َحــَمــْت  تــلٌّ 

ًمْت. 982 بِـــَزئِـــيـــِرَهـــا َتـــْخـــَتـــاُل بِـــاإِليـــَمـــاِنَوبَِأْرِض )َراَم اهلْل( اأُلُسوُد َتَقدَّ

َغائِرًا. 983 ُجْرحا  َتْنَس  َلْم  ــلــِغــْرَبــاِن)2(»بِيُتوْنَيا«  ــَم اأَلْبــَطــاَل لِ ــْن َســلَّ َم

)1( جبال نابلس الشهيران، تقع عصيرة الشمالية يف ظهر جرزيم وقرية تل يف ظهر عيبال.
)2( مقـّر األمـن الوقائـي يف بيتونيـا حيـث كان يعتقـل عشـرات مـن كـوادر المقاومـة وعلـى 
رأسـهم مـن كتائـب القّسـام تم تسـليمهم بالحافـالت إلى االحتـالل، كما تّمـت محاصرة 

مقـرات األمـن كافـة، وكذلـك المقاطعـة يف رام اهلل ُقِصفـْت وحوصـرت.
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تِي َكاَنْت ِحَمى. 984 الُجْنَحاِنَوَسُلوا الُمَقاَطَعَة الَّ ــِض  ــابِ َق ِســْلــٍم  بـِـَحــَمــاِم 

بَِربُِّكْم؟!. 985 بِالَواَلِء  َأْوَلــى  َكاَن  َيَعاِن؟!َمْن  الضَّ ِفي  ــَد  ِزي َأْم  ــُم  ــُت أْدَرْك

َأَواُنـــُه. 986 لِْلِحَساِب  َلِكْن  َنْنَس  ــْم  لِلنِّْسَياِن)1(َل ــَكــاَن  إِْم اَل  الَحقِّ  ِفــي 

َقْد. 987 اُم  الَقسَّ َكَتائُِب  بِاْستِْهَواِنَوبـِـُطــولـِـَكــْرَم  اأَلْرِض  ُغــَزاَة  َصَفَعْت 

َأْقدما. 988 ــدراِن«)2(َأَخوان من آل »الُحضيري«  ــب َم األبــطــاُل ك »ال ــدَّ ــَق َوَت

ــا. 989 ــاده آس ــلــعــدا  ل ُم  ــدِّ ــقـ تـ ــم هبـــا َأْرضـــــا َوبِـــالـــقـــْربـــاِنأرٌض  ــع أن

الِجْرَذاِن)3(ُقِصَفْت »َنَتاْنَيا« ِمْن ِضَياَها َأْظَلَمْت. 990 ُمَشتُِّت  الَحَماِس  َضوُء 

ــاِن)4(ِفي َبْيِت َلْحَم َكنِيَسُة الَمْهِد اِْحَتوْت. 991 ــ َم أِلَ َأَوْوا  َمــْعــَرَكــٍة  ــاَن  ــْرَس ُف

ــَدُه. 992 ــْن َوُج ِعيَن  اللَّ ُصــْهــُيــوَن  اأَلْدَيـــــاِنَلــِكــنَّ  ــَة  ــَداَسـ َقـ َيـــْدِرُكـــوَن  اَل 

)1( يف تصريحـات للدكتـور الرنتيسـي تعقيبـا علـى مـا جـرى يف بيتونيـا أّن حماس لن تسـامح 
وسيكون للحسـاب أوان.

)2( الشهيدان: عامر وعلي الحضيري، والشهيد فواز بدران.
)3( أطلقـت كتائـب القّسـام صاروخا من طولكـرم على نتانيا أصاب محطة الكهرباء مباشـرة 
فأظلمـت، وكان الشـهيد سـائد عـّواد هـو المسـؤول عن العمليـة، ما أعلن حالـة الطوارئ 

القصـوى يف قيادة االحتالل.
)4( حصـار مقاوميـن يف كنيسـة المهـد اسـتمر شـهرًا وأكثر، وانتهـى باتفاق إلبعادهـم إلى غزة 

والخـارج، استشـهد بعضهـم قنصـا، وبلغ الحصار أشـّده حتـى أكلوا من ورق الشـجر.
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ُعْدَواَنُهْم. 993 َتْشَتِكي  الَمَساِجُد  لِْلُصْلَباِنَفَكَما  اأَلْمـــِن  ــقُّ  َح ــْعــَط  ُي ــْم  َل

ــِل الــُفــْرَســاِنإِْذ ُحوِصُروا، ُقنُِصوا، َوَلْم َيْسَتْسِلُموا. 994 ــاَلئِ ــْوَن َنــْقــَض َخ ــْأَب َي

اأَلْعـــَداَء ِفي. 995 َر  َفجَّ ُغــوٌل«  اُع  ــزَّ ُيَعانِي»َه َطاَر  الَباِص  َوَسْقَف  َباٍص 

ِحيَِلٌة. 996 َتْنَفُع  ُصْهُيوُن  َيــا  ــاَد  َع ــاِنَمــا  الــشَّ ــاَر  ــَغـ ِصـ ِفــــَراُرُكــــُم  إالَّ 

ــاَدٌة. 997 َشــَه ــِه  اإلَلـ َجــْنــِب  ِفــي  َأَوانِـــيالَقْتُل  ِفيِك  ــْرَدْوُس  ــ ِف َيــا  آَن  ــْل  َه

ًة. 998 َسِويَّ و«الِعَماُد«  »الُمَهنَُّد«  ــمَّ َيـــْرَتـــِحـــاَلِن)1(َرَحَل  ــا ُثـ ــاَش ــزِّ َع ــِع ــال بِ

اَل. 999 ــدَّ ــٍة َمــا َبـ ــَع ــْي ــَب ــَه بِ ــ ــاِنَصــَدَقــا اإلَل ــاَمـ ـ ــسَّ ـــــاَراِن َقـ َســـْيـــَفـــاِن َبـــــتَّ

بَّانِي. 1000 ْيُخ الَهُصوُر الَماِجُد الرَّ اِم َوالشَّ َوَقَضى الَكبِيُر َوَقائُِد الَقسَّ  

ُه. 1001 ِسَناِن)2(و»َصاَلُح« ُمْذ َكاَنْت َحَماُس َفإِنَّ َوَحــدُّ  اِعي  الدَّ ِضْرَغاُمَها 

ِمْعَراُجُه. 1002 ما  السَّ َنْحَو  َرَقى  ــاِنَدَرٌج  ــكَّ ــسُّ ــا ال ــ ــِرَي ــ َمـــْع َأهـــِلـــِه َواأَلْب

َكَتائِِب. 1003 َثْأُر  َفَجلَّ  الُمَصاُب  ــاِن)3(َجلَّ  ــَغ ــِة« اأَلْض الــبِــْدُء ِفــي »ِعــْبــِريَّ

)1(  الشهيدان مهند الطاهر المهندس الرابع للقّسام، وعماد الدين دروزة.
2002م  يوليـو  بغـزة  الـدرج  حـي  يف  استشـهد  شـحادة،  صـالح  الشـيخ  القائـد  )2( الشـهيد 
إف16- صهيونيـة. طائـرة  مـن  بقصـف  مروعـة  مجـزرة  يف  مدنيـا   15 معـه  واستشـهد 
)3( نفـذت كتائـب القّسـام سلسـلة عمليـات ثـأرًا للشـهيد صـالح شـحادة بـدأت بعـد أسـبوع 
مـن استشـهاده يف الجامعـة العربيـة، وأبـرز تلـك العمليـات كانـت لمجموعـة قّسـامية من 
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ٌة. 1004 َنْوِعيَّ ِظى  اللَّ ِسْلِسَلُة  ُســْلــَواِنَهاتِيَك  ِفــي  َحــَمــاَس  ُجْنِد  إِْبـــَداُع 

ــاِنُمْسَتْوَطَناٌت ِفي الِقَطاِع َوَقْد َخَلْت. 1005 ــْرَك ــُب ــِب ال ــَجــنُّ ــَت ــا لِ ــَه ــِل ــْن َأْه ِمـ

»َحَماَدٌة«. 1006 لِْلِحَزاِم  ُتَزْغِرُد  بَِتَهانِي)1(َصَفٌد  َشاِكٌر  َعاِمَر  ــِن  اْب ــْرُج  َم

َوآَيًة. 1007 َباِب  الشَّ َزْيَن  َيا  ــي:»َفَرَحاُت«  ــانِ ــَع َم ــُه  ــُتـ ــَعـ َأْرَضـ ُأمٍّ  ــرِّ  بِـ ِفـــي 

َغاِصٍب. 1008 َوَمْعَنى  ِفِلْسِطيٍن  َيْلَتِقَياِن؟!!َمْعَنى  َفَكْيَف  َحَماُس:  َوَأَنــا 

َسِوَيًة. 1009 الِكَباَر  َعــِت  َودَّ ِعْرَفاِنُطوَباُس  ــوا  ُأوُل بُِصْهُيوٍن،  َسِخُروا 

ٌد«. 1010 و»ُمَحمَّ »َمْنِقٌذ«  َو»َأْشَرُف«  ــَراِن)2(»َقْيٌس«  ِق َعْقُد  اُروِخ  بِالصَّ اُد«  ــوَّ »َع

ــا. 1011 َن ِة ِعــزِّ ــتـِـَنــا َوَغــــزَّ ــَن ِضــفَّ ــْي ــا َب ْحَضاِنَم لأِْلَ الُمْشَتاُق  اِخِل  الدَّ ِفي 

َمْوَجُه. 1012 َم  َنظَّ الَبْحَر  َأَصــاَب  ــاِنَجْزٌر  ــَج ــَي ــَه ِة ال ــوَّ ــُقـ ــوُد بِـ ــُعـ ــى َيـ ــتَّ َح

ُمَكبِّرًا. 1013 الَخِليِل  َمــْوُج  َعاَل  ــاِن)3(َوُهَنا  ــ َمــّدًا َيــَطــاُل َســَواِحــَل اأَلْوَط

سلوان بالقدس بقيادة القّسام يف رام اهلل.
)1( عمليـة االستشـهادي جهـاد حمـادة يف صفـد بأغسـطس 2002م، مسـؤول العمليـة مـازن 

. فقها
)2( استشـهد سـتة مـن قـادة القسـام يف ضربـة قاسـية وهـم: قيـس عـدوان وأشـرف دراغمـة 

)الصقـر( ومنقـذ صوافطـة ومجـدي بالسـمة وسـائد عـواد ومحمـد كميـل.
)3( بـدأت سلسـلة عمليـات قويـة مـن الخليـل بعـد تعـرض باقـي المناطـق لضربـات أثَّرْت يف 

الميدان.
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يباِنِقْف لِْلَخِليِل ُهَنا الُغَزاُة َوَقْد َجَثْت. 1014 الصِّ َهــْجــَمــَة  ُيـــَقـــاِوُم  ــٌب  ــَن ِع

َفَأْحَرَقْت. 1015 الباِلِد  َعَذاَباِت  الُحْسَباِنَزَفَرْت  ــاِرِج  َخـ ِفــي  َها  َظنَّ ــْن  َم

َوِجـــَهـــاُدَهـــا َوَعــذاُبــَهــا ِضــْعــَفــاِنَهِذي الَخِليُل ِحَمى الُبُطَولِة َوالِفَدا. 1016

َواْخَسئِي. 1017 ُنوِحي  الُبْهَتاِن  َدْوَلَة  ــَمــانِــيَيا  ــْوٍم ِمـــْحـــَرٌق َأْل ــ َلـــِك ُكـــلَّ َي

اهلُل َأْكَبُر ُقْلَت »َعْبَداهللِ« َفاْنَطَلَقْت ُخُيوُل َحَماَس لِْلَمْيَداِن)1(. 1018  

َعْن. 1019 اِم  الَقسَّ َكَتائَِب  َيُصُد  َذا  ــُة الــِعــْقــَبــاِنَمْن  ــْوَلـ َيـــاِر َوَصـ ــْأِر الـــدِّ ــ َث

َقْت. 1020 ُمزِّ »إِْدَورا«  إَِذا  لِْلَخِليِل  ــاِن)2(ُقْل  ــَع يــِن َيـــْوَم ِط ــزِّ الــدِّ بـِـُهــُنــوِد ِع

َوَمــاَلــُه. 1021 َكالِجَباِل  َمــْوٌج  ــَداِنَفْلَيْجِر  ــ ــلَّ ُم ــيــُد ُكـ ــبِ ــُي ــْن َعـــاِصـــٍم َف ِمـ

ِمْن َطَلقاتِنا. 1022 إَِلْيِك  ــراِن)َكْرمي ْتسوِر(  ــَع ــسَّ ــذَّ يف ال َلــهــيــبــا غـ َلـــْيـــاًل 

ما. 1023 َتَقدُّ َجاِل  الرَّ َبْعُد  ــَواِرِق اإلْثـــَخـــاِنَوَتَناَفَسْت  ــ ــَب ــ رًا لِ ــدُّ ــ ــَص ــ َوَت

ْبِع اْنَبَروا. 1024 اأَلْلــَحــاِنِفي الُقَدِس ِفي َحْيَفا َوِفي السَّ َأْعـــَذُب  ــِم  اأَلَداِهـ َصْهُل 

َلُه. 1025 َمنَجى  َواَل  ُصْهَيوٌن  ــُذلَّ  ــَي ــاِنلِ ــفَ اأَلْك َلَظى  ِفــي  َسْرُبَل  التَّ إاِلَّ 

)1( الشهيد عبد اهلل القواسمي قائد القسام يف الخليل.
)2( باكورة عمليات تلك المرحلة، وإن كان سـبقها عمليات انطلقت من الخليل، واستشـهد 

فيهـا طارق دوفش.
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2003م)))

رًا. 1026 ُمَعطِّ َيُفوُح  ِمْسٌك«  »َرائـِـٍد  وِر َوالــُبــْهــَتــاِنِمْن  ــزُّ ــ ــاَن ال ــَي ــِزي َك ــْخ ُي

يف. 1027 الشهداء  َفْيَلُق   » جنانو»قواسميٌّ سبيل  يف  السالسل  أرقـــى 

«، »شخيدٌم«، أو »نتشٌة«. 1028 ــانو»الجعربيُّ ــي ــت ــف ال أو  ــم  ــادهتـ ــقـ بـ ــم  ــعـ أنـ

ووفـــا »لــهــيــمــوين« عــلــيِّ الــشــاِنذكرى »لمحتسب« و«أطرش« أكرم. 1029

أهلها. 1030 للكرامة  سنينة«  ــازغ نــوراينو»أبـــو  »خــَلــٌف« و»بــــدُر« بـ

آنَجَعلوا الخليل وما قضاها َمْهَلكا. 1031 يف  ــدي  ــت ــع ــم ــل ل وجــهــنــمــا 

عدوانه. 1032 يف  المحتل  َيْنَجِح  ــل الــعــار والــخــيــبــاِنلم  بــل جــر ذيـ

معانيا. 1033 ظــلَّ  السور  بعد  بــالــبــنــيــاِنعــامــاِن  واهللِ  ال  ــور  ــسـ الـ ــا  مـ

ــرار حــمــاس هتــدئــة هبا. 1034 ــف داخــــلــــّي هـــاينحــّتــى قـ ــ ــم ص ــي ــظ ــن ت

اإلبا. 1035 فلسطين  يا  شعبك  القيعاِنجبار  يف  محتليِك  ــات  ــت وش

)1( تنافس الخليل يف تقديم االستشـهاديين وتنفيذ العمليات من كافة عائالهتا، وال يمكن سـردها 
يف هـذا النظـم فقـد كانت جبهة متكاملة ضد الصهاينة اسـتمرت عامين، ووصفوها بالقنبلة.
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ــاين)1(َفاْلحْق بخير الركب »عبداهلل« سر. 1036 ــ ــم ــ اإلي ــك  ــائـ وفـ ــد  ــع ب هللِ 

العدناِنسّلم على األصحاب واخلد بينهم. 1037 المصطفى  جند  خير  يا 

تودعي. 1038 الكبير  من  لحم  بيت  ِن«)2(يا  »عــالَّ من  السباق،  والصادق 

ــاِنهو صاحب »المحيي« و»عادل« إّنه. 1039 ــرس ــف ــورد ال ــ ــٌن عــلــيــهــا م ــْيـ َعـ

ُمغاِدٌر. 1040 اأَلبِـــيُّ  )َتــالِحــَمــُة(  ــاِن)3(َوإذا  ــ ــف ــ َت بِـــُكـــلِّ  ــا  ــدامـ ــْقـ ِمـ هللِ 

ُمجاِهدًا. 1041 كاَن  الَقّساُم  ــَس  ُأسِّ ْضــواِنُمْذ  الــرِّ طالَب  وَبْحِفُد  َيْسَعى 

بِأمانفاْلَحْق بَِصْحبَِك َمْن َقَضْوا نحبا على. 1042 ُصْحَبٌة  وخْلَفَك  ــْدٍق،  ِصـ

الُعال. 1043 لَِجنَّاِت  راَفَقُهْم  ِجناِن»حسنيُن«  َخــْيــَر  ْفِس  النَّ بَِبْيِع  َربِــحــوا 

ــاِنو»الشيُخ قاسم« سوف تبقى »َسيِّدًا«. 1044 ــنـ ظـــال ظــلــيــل الـــهـــدي واألفـ

قائم. 1045 للتحرر  ــرب  ح حــتــى نــقــر بـــعـــودة األوطــــــاِنوســجــال 

محلق. 1046 الشهيد  »مــقــادمــة«  ــاين)4(هــذا  ــ ــه مــن ث ــال ــن م يــا عــقــل أمـ

)1( الشهيد عبد اهلل القواسمي: اغتالته وحدة خاصة وهو خارج من صالة الفجر.
)2( الشـهيد القسـامي علي عالّن، من أوائل مجاهدي القّسـام، وصاَحَب الشـهداء عادل عوض 

اهلل ويحيـى عيـاش، وقضى أغلب حياتـه الجهادية مطاردًا
ا الشيخ صالح تالحمة وحسنين رمانة وسيد الشيخ قاسم يف اشتباك برام اهلل. )3( استشهدوا سويَّ

)4( مـن قيـادات حمـاس األوائـل الملقـب بالفيلسـوف لتفكيـره ونظرتـه االسـراتيجية، وهو من 
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صفنا. 1047 نقى  للمجد  الــرحــمــِنومــؤســس  ــادة  ــه ش فيلسوف  ــو  ه

اإليماِن)1(ويطال غدر المجرمين وقصفهم. 1048 ذا  الباز  الحماس  صقر 

ــه اإللـــــه إغــاظــة. 1049 ــنــجــي ــاِنلــكــن ي ــئ ــشــن ــِه لـــعـــدونـــا ال ــل ــج ــع ن مـ

على. 1050 ردت  بقدسنا  الخليل  ــاِنثم  ــم ــقــواســمــي« اإلي نــيــراهنــم »ب

بــاطــمــئــنــان)2(ِيرقى »أبو شنب« المهندس للعال. 1051 اهلل  ــي  ــالق ي ســيــفــا 

مظنَّة. 1052 خــيــر  فــيــه  حسبنا  ــل األركــــاِنولــقــد  ــام ــات و ك ــب ــث فــيــه ال

تجمع. 1053 قصف  للحد  آِن)3(وتــجــاوزا  يف  ــهــا  كــل ــادة  ــيـ ــقـ الـ ــه  ــي ف

العدا. 1054 صــاروخ  اهلل  ورد  صــفــرا وســلــم قــــادة اإلخـــــواِنخابوا 

ــذاِن)4(الرد من »رنتيَس« تضرب ضربة. 1055 ــ ــ ــزت صــهــايــنــة بـــال إيـ ــ ه

مؤسسي جهاز األمن »مجد« وقائده.
)1( محاولـة اغتيـال فاشـلة للدكتـور عبـد العزيـز الرنتيسـي أصيب فيهـا نجله أحمـد، ونفذت 

ا عليها عمليـة استشـهادية يف القـدس ردًّ
)2( استشـهد المهنـدس إسـماعيل أبـو شـنب عضـو المكتـب السياسـي بقصـف سـيارته مـع 
الصفـوف األولـى مـن  بقيـادة شـارون ضـرب  قـرار حكومـة االحتـالل  مرافقيـه، وكان 

حمـاس تمهيـدًا لخطـة االنسـحاب مـن غـزة، وإضعـاف الحركـة.
)3( قصـف اجتمـاع لقيـادة حمـاس جميعهـا يف سـبتمرب 2003م، لكـّن خطـأ تحديـد الطابـق 

َم القيـادة، وكان بمنـزل الدكتـور مـروان أبـو راس. الـذي يعقـد فيـه االجتمـاع َسـلَّ
)4( نفـذت كتائـب القّسـام عمليـة استشـهادية مزدوجـة يف القـدس رّدًا علـى القصـف نفذهـا 
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المتفاِن)1(فعدا على »الزهار« غدر المعتدي. 1056 َنْجُلُه  »خــالــد«  يفديه 

ــنــا. 1057 ــا أحــبــاب ــنـ ــوانـ ــا إخـ ــن ــال ــط الــوجــداِنأب بــأصــدق  الخالدين  يف 

يف. 1058 القسام  مهندس  ــاين)2(»الحنبلي«  ــع ــر م ــْي ــَخ ــِه بــطــل بِ ــ ــداِم ــ إْق

ــاِنفيك »النجاح« َفخاُرها وضياؤها. 1059 ــ ــق ــ مـــثـــال تـــظـــل بـــســـيـــرة اإلت

مــوا. 1060 ــواُن صــدٍق َقــدَّ ــٌة إخـ ــالَث ــاِن)3(وث ــفـ ــٍة وتـ ــاَل ــس ــَب أعــمــاَرهــم بِ

بِعزيمٍة. 1061 َجْيِشهْم  قــائـِـَد  ــمــاِنيفدون  األث ــراوِة  ــ ض ــفــاِت  ــت اْل دون 

باّلذي. 1062 َفــأْكــِرْم  »أبوهيٍن«  ــُم  ــاِنَوُه ي ــرَّ ــدَق الــعــهــوَد لــنــصــره ال صـ

والـــيـــوَم غــــزُة قــصــُة اإلثـــخـــاِن»مرج الّزهوِر« لهم حكاية عهدهم. 1063

إخــوًة. 1064 فداكم  من  انتصرنا  ــة الـــرضـــواِنلقد  ــْم جــنَّ ــُت ــح ــقــد رب ول

البطالن إيهاب ورامز أبو سليم من قرية رنتيس برام اهلل.
)1( قصـف منـزل الدكتـور محمـود الزهـار، وكان جالسـا مـع نجلـه األكـرب خالـد الـذي رمى 

نفسـه فـوق أبيه فاستشـهد.
)2( المهنـدس الخامـس محمـد عبـد الرحيـم الحنبلي من نابلس تـّم هدم عمـارة كاملة لقتله، 

وقنـص خـالل حصـاره ضابطـا فقتله، وكان أميـر الكتلة اإلسـالمية بجامعة النجاح.
)3( ثالثـة أشـقاء مـن آل »أبوهيـن« اشـتبكوا مـع قـوات االحتـالل حتـى قصف عليهـم المنزل 

فارتقـوا شـهداء، كانـوا مـن مسـتضيفي القائـد العـام لكتائب القسـام محمـد الضيف.
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2004م

الفدا. 1065 »شواهنة«  يا  التحية  »إْحساُن« جسد أفضل اإلحساِن)1(ولك 

ــه وتــعــبــد. 1066 ــ ــالل ــ ــفــاِنبـــجـــهـــاِدِه وِخ ــاب الــمــعــتــديــن ال ــنــى شــب أف

معبق. 1067 فالحديث  غــزة  ــأرض  بالمسِك إْن يجري عن »العدناِن«)2(وب

ــدواِن»غوٌل« أقضَّ مضاجع الغازي لظى. 1068 ــع ــورة رعـــب عــلــى ال ــط أس

ــور حــســاِنو»عــمــاد عــبــاس« مــرافــقــه إلى. 1069 ــردوس وحـ ــ جــنــات ف

ــعَّ بـــالـــقـــرآنو»بالل« نجل »الغول« يويف دربه. 1070 ــ ــوٍر شـ ــ ــ ــراج ن ــ ــس ــ ب

المرجاينَبَردى جرى بدم الحماس مباهيا. 1071 نــقــاؤه  الحماس  ودم 

سيرة. 1072 يختم  الدين«  »عز  كان  بــشــهــادة تــرقــى إلــى الــرحــمــِن)3(إذ 

السـادس  المهنـدس  واعتـرب  قلقيليـة،  قـرب  ثلـث  كفـر  مـن  شـواهنة  إحسـان  )1( الشـهيد 
القّسـام. لكتائـب 

)2( الشـهيد عدنـان الغـول، مـن أوائـل مجاهـدي القسـام اغتالـه طيـران االحتـالل مـع مرافقـه 
عمـاد عبـاس، ولـه يرجـع فضـل كبير يف تطويـر صناعة الصواريـخ، وكان قد استشـهد ابنه 

بـالل يف عمليـة فدائية.
)3( اغتـال الموسـاد الصهيـوين القائـد يف القسـام عـز الديـن الشـيخ خليـل يف دمشـق بسـوريا 
بواسـطة تفخيـخ سـيارته على خلفيـة دوره يف إعـادة تعديل وربط خاليا كتائب القسـام يف 
الضفـة بعـد عمليـة السـور الواقـي، وتحديدًا دوره يف تنفيذ عملية بئر السـبع االستشـهادية 

يف أغسـطس 2004م رّدًا على استشـهاد الشـيخ أحمد ياسـين ود. الرنتيسـي.
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حــق لــه الــفــوز الــجــلــيــل الــهــاينهو حيث كان حماس نالت رفعًة. 1073

ُمَتيَّما. 1074 ــذل  ي أن  أوهــى  ْضـــواِنمــوســاد  ــَة الـــرِّ ــنَّ بِـــدمـــاُه يــطــلــُب َج

اإلحــســاِن)1(يا »صبحَة الّناجي« بُِحْسِن َصنِيِعِه. 1075 َحصيَلُة  الّنجاَة  إنَّ 

َسكينًة. 1076 لــإللــه  بِـــَرْوِضـــَك  ــْم  ــمِّ ــاِنَي ــن ــوٍز يف فــســيــح ِج ــ َوَيــقــيــَن ف

)1( وفاة األستاذ المؤسس ناجي صبحة
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استشهاد أحمد ياسين والرنتيسي

أتــاين؟!. 1077 البشير  إذا  بكيت  دعـــاين؟!مالي  الــكــربيــاِء  شيخ  ــوداع  لـ

تعتلي. 1078 العمامة  إذا  شهقت  بــل ذرى األكــــواِن؟!مالي  ــزة  آفـــاق غ

صافيا. 1079 صحوا  الفجر  رأيت  كساينإين  الصادقين  شمس  وشــروق 

تــفــاين)الشيخ راَح( َغداَة كان مجاهدًا. 1080 ــعــد  ب الـــفـــوز  رواح  ــذا  ــ ه

الياسين« يا شيخ اإلبا. 1081 اإلحساِنيا »أحمد  مناقب  جمعت  من  يا 

وصليُلُه. 1082 حــده  وصوتك  ــا الــشــيــطــانسيف  ــن ــزت ب ــ ــدة ه ــي ــق وع

ــَك يف خــالصــِة ِعــربٍة. 1083 ـــداِنوطــن وإّنـ ــ ــى عـــن دنـــا األب ــعــال ُحــــرٌّ ت

ــاِنعرش عليه قضيت َنْحَبَك شامخا. 1084 ــ ــس ــ ــة اإلن ــرامـ ــكـ ــٌة لـ ــ ــون ــ ــق ــ َأْي

َفْرَحًة. 1085 طافوا  األطفاُل  َحْولِه  ــداِنمن  ــْي ــَم ــاُد يف ال ــ فـــإذا ُهـــُم اآْلسـ

غضبًة. 1086 تخرج  ْنديِد  بالتَّ ــايناألرض  عــجــم وعــــرب، مــشــهــد واسـ

مشرفا. 1087 بالجريمة  فاخر  الــخــســراِنشارون  ــرارة  مـ منك  ذاق  كــم 
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ــاِنوحماس عبأت الصفوف لشيخها. 1088 ــَم ِمـــْن رب ــْع ــِس« بــويــع نِ ــي ــت »َرْن

نى. 1089 الدُّ َمأَلَ  »ِمشَعٍل«  ــكــاِنوِحواُرُه مع  يف ُزْهـــِدِهـــْم بِــَمــنــاِصــٍب َوَم

ونا. 1090 عدُّ دك  »الرنتيسي«  يقبل  الــنــبــهــاِنلم  بــحــكــمــِة  يف عــســقــالن 

يقتضي. 1091 ِر  التََّحرُّ معركة  صـــرباًّ وكــبــح عــواطــٍف ولــســاِنتدريج 

َجــالُلــُه. 1092 ــلَّ  َج اهلل  اصطفاه  وأواِنوقــد  ــا  ــتـــارهـ يـــخـ مــيــتــة  يف 

ــة. 1093 اقـ ــوَّ ــودةٌّ تـ ــ ــشـ ــ ــراِنومـــــــــردداًّ أنـ ــادة الــطــي ــه ــاي ش ــن أســمــى م

براحٍة. 1094 سابقيك  وأدرك  ــِشــْر،  الــِغــربــاِن)1(َأْب ــم  ــوالِ ع أذل  صــقــرا 

َهناُكما. 1095 مجاهَدْين  راحَلْين  ــرة األصـــحـــاب والــخــالنيا  ــا خــي ي

ــاق يف. 1096 ــف األن للغضبان)2(وقــطــاع غــزة فجر  الصخر  يذيب  غضب 

ــا. 1097 رده ســبــع  ببئر  الخليل  يــنــفــجــراِنأمـــا  ــالن يف األعــــــداِء  ــط ب

بالكتمانكتمت حماس من القيادة حكمة. 1098 الــتــنــظــيــم  ــل  ــواصـ وتـ

)1( قبيـل استشـهاد الدكتور الرنتيسـي كان يـردد: أن تدخلني ربي الجنة هـذا أقصى ما أتمنى، 
. وكان قـد أوصـى بعدم االنجرار وراء العواطف، والعمل بِنَفٍس اسـراتيجيٍّ

)2( بـدأت سلسـة عمليـات تفجيـر مواقـع عسـكرية باألنفـاق يف قطاع غـزة، ونفـذت عملة بئر 
السـبع االستشـهادية، نفذهـا البطـالن: نسـيم الجعربي وأحمد القواسـمي مـن الخليل
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أخوة. 1099 الصفوف  كل  ــانوتعاضدت  ــي ــن ــب ــثـــغـــرات إلــــى ال ســــدا لـ

ــداء قــبــل جــنــوِدنــا. 1100 ــه ــا ش ــن الشجعانقــادات أشــجــع  ــا  ي ــا  ــوُدن ــن وج

سبيلنا. 1101 والـــجـــهـــاد  ــرب  ــ أك بيايناهلل  ــُم  َخــْت استشهاد(  أو  )نصر 
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2005م)))

اعتلت. 1102 فلسطين  يف  أكـــرب  ــواناهلل  ــ ــة وهـ ــذلـ ــود بـ ــهـ ــيـ ــإذا الـ ــ ــ ف

عزنا. 1103 غزة  منك  صغارا  ــاين!!خرجوا  ــ هت أي  ــر  ــحــري ــت ال أول  يـــا 

أحالها. 1104 المستوطنات  ــالينقسامنا  ــق ــر ع ــك ــف ذكــــــرى لـــكـــل م

نضجه. 1105 هــذا  النهج  انتصار  ــا اإليـــمـــاينهــذا  ــن ــات ــب ــذا حـــصـــاد ث ــ ه

وبشروا. 1106 الراحلين  قبور  العرفانزوروا  ــا  وف َفلُكم  الــفــدا  ــاب  ط

هبا. 1107 شامير  حلم  ــَق  َحــقَّ ــجــرذاِنشــارون  ــوم كــال ــي ُكــْرهــا َوَفــــرَّ ال

جمعهم. 1108 تنافس  قــرآٍن  االســتــيــطــاِنتصديق  ــار  ــ دي ــون  ــخــرب ي إذ 

جيشها. 1109 يمضي  القسام  ــانوكتائب  ــ إذع يف  اهلل  ــر  ــص ن ــعـــروض  بـ

      يا دمعة الفرح اغسلي وجها َعالُه غبار حرب الكفِر والطغياِن. 1110

ٌة لــكــنــهــا. 1111 ــزة ُحــــــــرَّ ــ ــوم غـ ــ ــي ــ األوطـــاِنال لكامل  الــوعــود  ستفي 

)1( االنسحاب الصهيوين من غزة بدأ يف أغسطس إلى وسط سبتمرب 2005م
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ورملٍة. 1112 والجليل  لعكا  ــآِنستفي  ــْط ــشُّ ــع نــابــلــس وال وخــلــيــل م

صفها. 1113 الكتائب  من  تصف  يف القدس يف مسرى النبي العدناِنحتى 

هنج الجهاد حليُفُه النصر األكيد وهنج )أوسلو( ساقط وخياين. 1114  

حرامها. 1115 يستباح  أريحا  يـــا عـــار كـــل مــنــســق عـــريـــاِن)1(فسلوا 

ــاِنوحماس رمز النصر أخضر ساطع. 1116 ــن ــل ب ــك ــا ب ــه ــراًّ ُيـــشـــاُر ل ــخـ فـ

مرة. 1117 ألول  انتخابات  ــاِن)2(حــصــدوا  ــ ــس ــ اإلن ــة يف خــدمــة  ــدي ــل ب

ــَرٍة. 1118 ــُزْم لِ ُحــْمــُر  أضــواء  والبهتاِنفتوقدت  الــتــزويــر  على  جبلت 

الذي. 1119 المفاصلِة  يوم  أتى  هـــز الـــظـــالم بـــفـــجـــِره الـــريـــاِنحتى 

»بالُلنا«. 1120 الِجناِن  إلى  عيُد«  »السَّ ــاين)3(ومضى  ــح ال قاِة  للتُّ إمــامــا  شيخا 

بِنا. 1121 ُغِرَسْت  ما  َعَلْيِه  الّسالُم  ــواِنُحقَّ  ــ اإلخـ َدْعـــــــَوِة  ــاُرُه يف  ــ ــك ــ أف

وتكشـف  المقاومـة،  مـن  قيـادات  واعتقلـت  أريحـا  سـجن  االحتـالل  قـوات  )1( اقتحمـت 
الحقـا أّن الخطـوة كانـت منّسـقة مـع األمـن الفلسـطيني، وقـد أخرجت قـواُت االحتالِل 

عسـاكر السـلطة رافعـي أيديهـم دون ثيـاب!!!
)2( اكتسحت حماس االنتخابات البلدية مّما أعطى مؤشرًا عن خيار الشعب

)3( وفاة الشيخ المؤسس سعيد بالل
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جناِن)1(وُربا َغَدْت بالُحْسِن جنَّاِت اإلبا. 1122 بعض  سلفيت  يا  ــاِك  وُرب

ُرِقيِّها. 1123 قبَل  الشهداُء  هبا  ْت  ــاِنَمـــرَّ ــشــري ــارة ال ــه ــاَك ط ــن ــوا ه ــزف ن

ناضجا. 1124 أيــنــَع  الــزيــتــوُن  ــاينفتوضأ  ــرّب ال غيثها  ســمــاهــا  َوَهـــمـــْت 

مزهٍر. 1125 »ربيع حرٍب«  كان  األغصاِنوهناك  وارف  »سامر«  وهناك 

اإليماِنَخَتموا مَع األصحاِب ِعّزًا عيَشهم. 1126 َجْحَفُل  خطاهم  وعلى 

)1( شـهداء منطقـة سـلفيت، وصـل العـدّو لمـكان اختفائهم، وخاضـوا اشـتباكا بطوليا حتى 
ارتقـوا جميعـا، وهـم سـامر دواهقـة، ربيـع حرب، محمـد مرعي، محمـد عياش
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2006م)))

صراحة:. 1127 قــال  والشعب  ــأمــانبيناير  ــا ب ــن ــاب ــاس رك ــم قــــودي ح

إنما. 1128 ــنــة،  الــعــزيــزة واألمــي ــت  وســنــانأن بمصحف  الــحــيــاة  أمـــل 

ــر الــعــنــوان»إصالح والتغيير« تحصد مجلسا. 1129 ــِة أخـــضـ ــي ــب ــال ــغ ــال ب

لمقاوم. 1130 ــد  ي ــع  م ــنِــي  ــْب َســَت ــٌد  ــَي ــداِنَف ــه يـ ــدي ــعــم بــمــن طــهــرت ل أن

الــبــلــدانكان »السعيد صيام« أعلى حاصد. 1131 يف  منتخبين  أصــــوات 

تسعة. 1132 مقاعد  لها  الخليل  ــا  بالمآلِنأم ــْســَع  الــتِّ حماس  أهــدت 

ــاِنو»عزيز« يرأس مجلس النواب يف. 1133 ــقـ بـــالـــغ اإلتـ ــظ  ــف ــم و ح ــل ع

رأيها. 1134 يف  مشورة  حماس  ــاِنهــذي  ــمــن ــا َهــــــْدٌي مـــن ال ــ ــراره ــ وق

نتيجة. 1135 الحماس  مشاركة  ــواِنكانت  اإلخـ صفوفها  لــمــشــاورات 

ٍق. 1136 بتعمُّ خــــارٍج  يف  داخــــٍل  القضباِنيف  ورا  األســـرى  ولساحة 

)1( فـازت حمـاس بأغلبيـة سـاحقة يف االنتخابـات التشـريعية بقائمتهـا اإلصـالح والتغييـر، 
لمرحلـة  وصـواًل  خاللهـا،  صمـدت  وحصـار  وإجحـاف  نكـران  لحملـة  وتعرضـت 
2007م بعـد أن قدمـت تنـازالت جمـة صيانـة للصف وإلنجـاح المرحلة وكان شـعارها 
االنتخابـي َيـٌد تبنـي ويٌد تقاوم، وكان هدف مشـاركة حماس األساسـي: تشـريع المقاومة 

لالحتـالل.
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بقرارها. 1137 رأيها  حماس  خـــوض انــتــخــابــات لــهــا هــدفــاِنقطعت 

منهجا. 1138 البنادق  تشريع  ووفــــاء عــهــد الــراحــلــيــن الــهــاينإضفاء 

تشاور. 1139 طول  بعد  الحكومة  االستحساِنأما  ــراَر  قـ الــقــبــوُل  كـــاَن 

فيجيبها. 1140 لها  يــدعــى  ــان»وهــنــيــة«  ــ ــق األرك ــ ــة واث ــانـ حــمــل األمـ

يف. 1141 الياسين  مكتب  ُمــديــٌر  ــاِنهــذا  ــك نــعــم ذو اإلم زمـــن جــلــيــل، 

وأخــوة. 1142 ــدة  وح الفصائل  ــاِنفدعا  ــأمـ ــر ســفــن بـــالدنـــا بـ ــســي ــت ل

سعينا. 1143 توحد  األســرى  األوطــاِن)1(ووثيقة  فصائل  وفاق  صارت 

وتراجعوا. 1144 كلهم  تخلف  ــتـــواينلكن  ــمـ ــة الـ ــيـ ــزبـ بـــمـــربر الـــحـ

وحيدة. 1145 تكون  بأن  ظن  لساِنفالبعض  ــوء  س حــد  الشماتة،  طمع 

بالسجانفمضت حماس حكومة مختارة. 1146 ضـــاق  شــعــب  ــار  ــي وخ

بذر دسائس. 1147 اختار  الفجور  ــن عمانمكر  الـــجـــوال م ــوا  ــرب ــن ه م

ــداِنتجار إسمنِت الجدار وصحبهم. 1148 ــ ــا وجـ ــمـ ــال دونـ ــ ــظــا وغ غــي

)1( كان برنامـج حمـاس السياسـي للحكومـة وثيقة األسـرى التي قدمها األسـرى يف 2006م 
الوفـاق  »وثيقـة  وأصبحـت  القاهـرة  حـوارات  يف  واعتمـدت  مشـرك  نضالـي  كربنامـج 

الوطنـي«
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بــالــفــســاد: كفاينرفضوا قبول إرادة الشعب الذي. 1149 انــفــجــارا  ــاح  ص

ــا بــمــكــانسحبوا الصالحيات شنوا حملة. 1150 ــن ــال ــش تـــرمـــي إلــــى إف

خسة. 1151 للمكاتب  وهنــب  ــاِنفوضى  ــي ــوزراء واألع ــ حــجــر عــلــى الـ

تشويهنا. 1152 وهمهم  البالَد  ــاِنطافوا  ــت ــس ــاك ب زي  ــرض  ــف ــن س أنــــا 

خصومة. 1153 فجور  يف  اإلشاعة  الَخْصماِننشر  هما  من  يعرف  والحر 

العصيانصمدت حماس ووسعت آفاقها. 1154 أخ  على  حماس  صربت 

رأى. 1155 وقد  البالد  طاف  ــرآِنو»هنية«  ــقـ ــم الـــــــوداد بـــأمـــة الـ ــج ح

نــاصــرا. 1156 ــدا  ــ ووع دعــمــا  ـــزداِنمتلقيا  ــمـ ــ ــا ال ــن ــع ــي ــرب ــال ب ــائ ــف ــت م

َمقاُمُه. 1157 الرصيف  وعلى  ـــزا يــغــيــظ عــبــيــد أمـــريـــكـــاِن)1(متبسما  ع

بالدنا. 1158 أمــن  صــمــام  فــتــانوســالحــنــا  ــاقـــد  حـ أو  غـــاصـــب  مـــن 

ــل. 1159 ــغــزة واص ــدرات ب ــ ــاينتــطــويــر ق ــب ــار ال ــه ــن ــال ــل اســـتـــبـــاٍق ب ــي ل

بال. 1160 تعبئة  الـــغـــراء  الــضــفــة  لضماِنيف  ســالحــنــا  لــجــمــِع  َكــَلــٍل 

)1( مشـهد مـن التضيـق نفدتـه مصـر عنـد عـودة هنية إلـى القطاع بتوقيـف الوفد سـاعات على 
معـرب رفـح، وانتشـرت صـورة الوفد يرأسـهم هنيـة رئيس الوزراء جالسـا علـى الرصيف.
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حكومًة. 1161 ولــيــس  تحرير  ــهــمُّ  الــفــرســاِنال ممثل  الــرصــاص  إنَّ 

طرفة. 1162 يف  ٌد  ُمـــَبـــدَّ الـــَعـــُدوِّ  ــُم  ــ األجـــفـــاِن)1(َوْه بــربــص  جندنا  مــن 

بغزة. 1163 حماس  ــُرُه  ــْأِس َت الفئراِن»شاليط«  كما  )مركافا(  قلب  من 

أقدما. 1164 إذ  )حامد(  مع  ــاِن)2()فروانة(  ــي ــق ــرت ــرب ي يــســتــشــهــداِن لـ

ليلة. 1165 أضـــاءا  لــألســرى  ـــمـــزداِننجمان  الَّ بضياكم  ــروا  ــِشـ َأْبـ أن 

بيَل إليه حتى يخرج األسرى بعزة شان. 1166 لن يعرف الضوُء السَّ  

ــر رهـــانوحكومة األْحرار باركت الخطى. 1167 ــي تــصــديــق مــبــدئــهــا وخ

ــاِن»أولمرت« منكسر اإلرادة خائب. 1168 هــذي ذا  كـــان  ضــعــيــف  نـــذل 

صـــاِدٍق. 1169 بــوعــد  تصفعه  ــان)3(لــبــنــان  ــن ــب ــه مـــا نـــال مـــن ل ــرامـ إجـ

ــنــا األخـــيـــار ُيــعــتــقــلــون يف. 1170 ــق ثـــابـــت انـــســـايننــواب ــ إهــــــــداِر ح

ــمَّ تــآمــرًا. 1171 ــالـــٍف شــيــطــاينوالــعــالــم الــغــربــي ُصـ ــل سـ ــي ل ــر  ــك يف م

د التي ُأِسـَر خاللها شـاليط مِْصداقا لمشـروع حماس يف عدم  )1( كانـت عمليـة الوهـم الُمَتَبـدِّ
تخليهـا عن المقاومة المسـلَّحة بل تشـريعها

)2( الشهيدان يف العملية محمد فروانة وحامد الرنتيسي.
)3( نفذ حزب اهلل عملية َأسر جنود باسم الوعد الصادق فشن االحتالل حربا على لبنان.
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أخوة. 1172 انتصار  ُيرجى  ال  الخذالنوالعرب  مــدى  عن  أسفر  الحاُل 

والــجــيــراِنفرض الحصار على القطاع وَأْهلِه. 1173 المحتل  مــن  ُظــْلــمــا 

ــرانويزيد من ضنك الظروف وضيمها. 1174 ــي ــث ــد هـــاج كــهــوجــة ال ــي عــرب

عندما. 1175 يحدث  ملعبها  الــَفــَلــَتــاِن)1(نابلس  ُعْصَبُة  فسادا  عاثت 

ــنــكــراِنحرق المساجد والمكاتب خسة. 1176 إْشـــبـــاِع لــهــو الــجــهــل وال

محرم. 1177 ــاك  ــه ــت وان ــار  نـ )كالشيخ حامد( شيخنا النوراين)2(إْطــــالق 

بجراحه. 1178 نـــازف  غـــزة  ــاع  ــط ــل مــعــاينوق ــاق كـ ــ َكـــْظـــٌم لــغــيــظ ف

جهابذ. 1179 باغتيال  ــمــادوا  ت الحاين)3(حتى  والحسين«  »الرفايت  مثل 

َتدوُسُه. 1180 األلمعي  البالد  أوغـــاد تــحــرق أعـــرق الــبــنــيــان)4(صــرح 

أسقطوا. 1181 النوافذ  من  ــانواألبــريــاء  ــري س يف  ــدار  ــ ــغ ــ ال ــط  ــط ــخ وم

)1( أحـداث ملعـب البلديـة يف نابلـس حيث أطلق الزعـران النار على المشـاركين يف مهرجاٍن 
لحماس.

)2( الشيخ حامد البيتاوي.
)3( أطلقـت عصابـات الفلتـان العنـان إلفسـادها، وقامـت باسـتهداف وقتـل عـدد مـن قيادات 

القّسـام وحمـاس كالشـيخ محمـد الرفـايت والدكتـور حسـين أبـو عجوة
)4( اجتـاَح المنفلتـون الجامعـة اإلسـالمية، وحرقـوا وخّربـوا، وتبّيـن الحقـا أهنـا كانت خطة 

مقصـودة مـن قادهتـم للبحث عن شـاليط.



143

الشاعر: أحمد التلفيتي

فضائية األقصى

َبَياِنَوَحَمْاُس ُتْطِلُق ِفي اْلَفَضاِء َقَناَتَها. 1182 َحِقيَق  ْقــَصــى  اأْلَ ِمــَن  َفُخُذوا 

ــُه. 1183 ــُع ــٌم َوْق ــْي ــاٌن َرِخ ــ ــْوُت َرنَّ ــصَّ ــاِنال ــَعـ ــٍة َوَمـ ــ اَب ــذَّ ــ ــي ُصــــــْوَرٍة َج ِفـ

ْكَواِن َأْصَدَق َما َجَرى. 1184 ْيَطاِنَبثَّْت إَلى اأْلَ الشَّ اْلَغاِصِب  وُمَماَرَسات 

َشْعبَِنا. 1185 َطبِْيَعِة  َعْن  َحَقائَِق  ــيَكَشَفْت  ــانِ ــَع ــٍر َوِمـــــمَّ ُي ــِرْيـ ــْحـ آَمـــــاَل َتـ

َدى َنْجَماُتَها. 1186 اْلُبْهَتاِنُقِصَفْت َفَلْم ُيْخِف الصَّ ــى  إَل ــْن  ــْرَك َت َفــَلــْم  ــْت  ــَي ُرِم

ِرْزِقِهْم. 1187 ِفي  ُحوِربوا  إْذ  ــٍة َولِـــَســـاِنَوِرَجاُلَها  ــاَلـ َكـــاُنـــوا ُحـــَمـــاَة ِرَسـ

َأْعَمالِِهْم. 1188 ِفي  ُشَهَداَء  َمْت  َقدَّ ــمَّ بِـــــاآْْلَذاِنَأْن  ــٌم ُصـ ــْك ــْوُن ُب ــ ــَك ــ َواْل

َغاَياُتَها. 1189 َسَمْت  ْهَداٍف  أِلَ ــاِنَجَمَعْت  ــْرَق ــُف ــَراِمــٍج ِفــي اْلــَحــْســِم َواْل ــَب بِ

بِِرَساَلٍة. 1190 اْلَوَرى  إَلى  اْنَطَلْقِت  ــاِوِم َطــاِهــِر الــِعــْنــَواِنَلَقِد  ــَق ــُم ــاْســِم اْل بِ
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2007م

تصالح. 1191 نــداء  تربح  لم  ــانوحماس  ــرب ــع ــوة ال ــ ــمــكــة دعـ ـــْت ب َلـــبَّ

وتبسمت. 1192 وتعهدت  ــر الــشــريــانوتنازلت  ــاه ــدم ط ــ لــصــيــانــة ال

رضوخهم. 1193 للمستكربين  ســـّيـــاِن)1(هيهات  مــكــة،  يف  أو  مــصــر  يف 

قراره. 1194 الصريح  القتل  أصدر  الــطــغــيــاِن)2(من  ممعن  لمجاهدينا 

ورداءهــا. 1195 ثوهبا  حماس  ــل مــكــانبسطت  ــ صــلــحــا بــواســطــة وك

ـــٍة بــالــمــْكــِر والـــنـــكـــراِنوجواُب أذناِب األعادي َقْصُفُهْم. 1196 لِـــَهـــنـــيَّ

)تنفيذية(. 1197 األمن  شباب  ــواِن)3(غــدروا  األك وساطة  جهود  فشلت 

)1( حاولـت عـدة جهـات التوسـط بين فتـح وحماس، أشـهرها اتفاق مكة يف مـارس 2007م 
حيـث تعاهـد الجميـع أمـام الكعبـة علـى حرمـة الـدم، وشـّكلت حكومـة وحـدة وطنيـة، 
برئاسـة هنية، لكن اكتشـف الحقا أّن اإلعداَد على قدٍم وسـاق لضرب حماس والقّسـام 

ميدانيـا وذلـك بعـد ضبط شـحنات أسـلحة متوجهـة لعصابـات الفلتان.
)2( ظهـر الفيديـو الـذي يأمـر فيـه الرئيـس أبـو مـازن بقتـل أي أحـد يحمـل صاروخـا وأّنـه 

يتحمـل المسـؤولية يف اجتمـاع مـع قـادة األمـن.
لها وزير الداخلية سـعيد صيام، وقامت عصابات الفلتان باسـتهدافها  )3( القـوة التنفيذيـة شـكَّ

وقتـل عدد مـن عناصرها أكثـر من مرة.
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َمراِهٌم. 1198 الجروح  يف  ينفع  عاد  ــرانما  ــي ــن ــال ب الـــَكـــيُّ  إال  ــاد  ــ ع ــا  مـ

ــاِنغضب الحليم على اللئيم جحيمه. 1199 ــربك ــال ــال ك مـــن بــعــد صـــرب طـ

ــرب واألســـــود زئــيــرهــا. 1200 ــاهلل أكـ الفلتاِنفـ ــَة  ــَن ــْف ِح أســقــط  ِزْلـــــزاُل 

يكن. 1201 لم  والمرارة  الكراهة  ــمــيــداِنرغم  ال يف  الــحــســم  ــار  خــي إال 

وعرضنا. 1202 والسالح  الدم  عــنــد الـــشـــراذم كـــان غــيــر مــصــاِنلصيانة 

جميعها. 1203 الشمال  منطقة  العصيانإغــالُق  ــشــرش  ت ــل  ك قــلــع  ــع  م

الَخنا. 1204 ــان  أرك كل  هتــاوت  ــروا بــلــمــح الــعــيــن كــالــفــئــراِنَفـــْورًا  ــ ف

تطفلوا. 1205 الرجال  على  الذين  فــنــجــان)1(أين  ــبــن يف  ــل ل ــا غـــلـــوة  يـ

مثلما. 1206 تخلت  عنهم  ــم  ــاداهت ــداد ثـــواِنق ــ رمـــي الــقــمــامــة يف ع

ساقط. 1207 القضيِة«  »إســقــاِط  باستحسانتّيار  ــرف  يـ الــبــالد  عــلــم 

ــًة. 1208 ــ َزلَّ ســنــغــفــر  لـــه  ــزلُّ  ــ َيـ ــرانوَأٌخ  ــك ــن ال الـــحـــق ال  ــرد  ــ ب ــن  ــك ل

يف. 1209 القسام  بقبضة  القطاع  أمــاِنكــل  حضن  الشعب  ضم  يومين 

)1( انتشـر مقطـع فيديـو لقيادي يف األجهـزة األمنية يتبّجح أمام الرئيس عبـاس بقدرة األجهزة 
األمنيـة علـى محو حماس وأهنم ال يسـتغرقون غلوة!!
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إهنا. 1210 المخازي  ملفات  زانُكِشَفْت  َوْغــٍد  شــذوذ  الجنون  ضــرب 

ــوانومراجع التنسيق ضد الشعب من. 1211 ــوك والـــخـ ــل ــع ــص مــحــتــلــه ال

نيشاِنبحثوا عن »الجلعاد« كي يتسلموا. 1212 مــن  فبئس  الصغار  ــب  رت

ُيْرتضى(. 1213 لن  انقالب سافر  ــاس صــراحــة بــبــيــاِن)هذا  ــم ــت ح ــال ق

أقالها. 1214 الرئيس  يدعى  من  قام  ــاِنإْذ  ــ ــغ ــ ــى زي ــلـ ــار عـ ــيـ ــتـ ــال لـ ــيـ مـ

لشعبِه. 1215 يميل  أن  ــى  أول كــان  زعــــــراِنقد  لــثــلــة  يــمــيــل  أن  ال 

بأرضنا. 1216 ــان  ب الــحــال  ــأن  ب ــاِنوبـــدا  ــُه ِشـــّقـ ــ ــاُل ــ ــيــب ح وطــــن ســل

العدا. 1217 بسطار  تحت  عميل  واآْلخـــر الــحــر األبـــيُّ حــمــاين)1(ِشــقٌّ 

الفلتانتدعو حماس إلى التصالح َفْوَرها. 1218 عــنــاصــر  ــثــاث  اجــت بــعــد 

جرحنا. 1219 يضمد  أسمى  بيننا  ــعـــدواِنمــا  ونـــعـــود صــفــا يف لــقــا الـ

ــازف و يــعــاينفأبت عصابة االنقالب وأوغلت. 1220 ــ ن ــاِء شــعــب  ــ ــِدم ــ بِ

وما. 1221 ضفتنا  أحــرار  على  لــألذهــاِنهجموا  ــس  األم دروس  أخـــذوا 

ــران لـــإلعـــالِنإِْعالُن حظر حماس، أيُّ تبجح؟!. 1222 ــ ــزع ــ وتـــســـابـــق ال

)1( تعبير »تحت بسطار العدا« بلسان الرئيس عباس، أّنه يعيش تحت بساطير االحتالل.
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)خــاوة(. 1223 وهنــب  عربدة  الرحمنوسياط  ــى  إل صلى  مــن  إرهـــاب 

بما. 1224 َوَتـــْعـــذيـــٌب  آْلالف  ــٌر  ــ ــداِنَأْسـ ــولـ ــر الـ ــع ــول أش ــه ــت ل ــاب ش

مساجد. 1225 ــرق  ح اهلل  لــديــن  لساِنســب  انــفــالت  يف  صـــراح  ــذب  ك

بغدرة. 1226 ــيَّ  األب )لسلعوس(  الشباِن)1(قتل  هــدى  )رداد(  وكــذاك 

بمذلة. 1227 الـــعـــدا  نــحــو  جــبــاِنوهتـــافـــت  بحكم  قــبــلــوا  ــم  ــاره ع ــا  ي

غيظها. 1228 تكظم  حماس  بــأن  ــاٍنإاّل  حــســب ــال  بـ دم  الـــبـــديـــل  إّن 

عبوة. 1229 يفجر  أن  خطط  الميدانالبعض  يف  نابلس  يف  الشعب  يف 

ُمــزمــجــرًا يف كشفه. 1230 ــاَن  ك ــمــداِن)2(والـــرد  ــح ــن ال ــده فـــورا م ــدي هت

واإلذعـــــاِن)3(و»أنا بوليس« العار يحكي قبحه. 1231 التسليم  خطة  يف 

لعوس قتل يف الشارع، والطالب محمد رداد قتل يف جامعة النّجاح. )1( الشهيد أنس السَّ
)2( تسـرب لحمـاس أّن مخططـا لتفجيـر سـيارة مفخخـة وسـط نابلـس الهتـام حمـاس هبـا، 
وأعلـن عـن ذلـك القيـادي يف الحركـة أسـامة حمـدان وتوّعـد المسـؤول عـن أي جريمـة 

بالمحاسـبة الفوريـة ودفـع الثمـن، فأحبـط المخطـط بفضـل اهلل.
االحتـالل  مـع  أمنيـة  اتفاقيـات  شـهد  الـذي  المتحـدة  الواليـات  يف  أنابوليـس  )3( مؤتمـر 
وتعهـدات بإعـادة بنـاء أجهزة األمـن وقمع المقاومـة وخصوصا المسـّلحة والعمل على 

الجديـد«. »الفلسـطيني  إنتـاج 
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أعدائنا. 1232 على  ــارات  غـ أواِن)1(إحــبــاط  كل  الضباط  منى  أسمى 

على. 1233 خجل  بــال  أبــطــال  لعياِنتسليم  َجـــْهـــَرًة  الــحــواجــز  بعض 

الخنا. 1234 بتنسيق  َدّواٌر«  ــاُب  ــب ــاين)2(»ال ــث ــل ــرف يــســلــم عــمــرنــا ل طـ

مغايرا. 1235 الــمــســار  كـــان  غـــزة  األحيانيف  وضــيــَقــِة  الحصار  رغــم 

بيننا. 1236 التسامح  أركـــان  ــرا لــلــعــدو الــجــاينتثبيت  ــص ــنـــار ح والـ

ــارة. 1237 دع بــيــوت  مــن  ــزة  غ ــاِنتطهير  ــلــشــب ومــــخــــدرات الـــزيـــغ ل

إّنه. 1238 جــدوى  دون  ينخر  مهاِنالسوس  ضــالل  ســوى  وليس  وهــن 

وأذاِنبدءا صالة الجمعة الساحات كي. 1239 بـــعـــبـــادة  َيـــْســـَتـــْهـــزؤوا 

هيئة. 1240 يف  بــصــالتــنــا  ــًة  ـ ــِريَّ ــْخـ والــّدّخــاِن)3(ُسـ الَمْشروِب«  »بالرّبِد 

)1( تسـابق ضبـاط األجهـزة لتسـليم أي سـالح أو مقـاوم للحصـول علـى المكافـآت، مـن 
ذلـك ضبطهـم سـيارة مفخخـة، يف قلقيليـة قادهـا الضابطـان دون إبـالغ المسـؤول عنهمـا 

للحصـول علـى مكافـأة وترقيـة، فانفجـرت السـيارة هبمـا وقتـال علـى الفـور.
)2( تبادل األدوار يف االعتقاالت بين االحتالل والسلطة..

)3( حـاول المنفلتـون إثـارة الفوضـى تحت سـتار الصالة يف السـاحات رغم أّنهـم ال يصلون، 
ها من  وانتشـرت مقاطـع لشـرهبم مشـروبات وسـجائر وأحاديث أثنـاء تجمعاهتم قبـل فضِّ

قبـل األمن.
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الوغى. 1241 أبطال  قتل  انتهاًء  ــاِن)1(ليس  ــرس ــف ال مــن  مــركــبــة  تفجير 

الشيطانتخطيط تفجير الحجيج ليشبعوا. 1242 مــن  إفــســاد  شــهــوات 

غفلة. 1243 رايا«  »السَّ نحو  ــواِن)2(وتسللوا  ــ ــ زرعــــا لــفــتــنــة شـــانـــٍئ خ

ــكــن أجـــنـــاد الــســرايــا إخـــوة. 1244 ــواِنل اإلخـ خيرة  مــن  ــرى  ج مهما 

)1( تفجير عبوة يف سيارة مجاهدين من القسام فاستشهد أربعة.
)2( انضـّم كثيـر مـن المنفلتيـن لسـرايا القـدس تمويهـا، فوقعـت عـدة حـوادث، إال أّن قيـادة 

الّسـرايا أدركـت المشـكلة، وتعـاون القّسـام لمنـع أي تدهـور.
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َحاُلَها. 1245 َوالَمَشاِفي  ــا  اأَلِطــبَّ ــَعــانِــيَقَعَد  ــى َلـــُه ِمـــْن ُمــْجــَهــٍد َوُم ــْرَث ُي

َتَكاُلٌب. 1246 الِحَصاِر  ــْوَم  َي َنا  َضرَّ َباِنَما  َدْرٌس  »اأَلْحـــَزاِب«  ِمــَن  َوَلَنا 

ْت َجْيَش ُصْهُيوٍن َباَل. 1247 ــاِنَفَحَماُس َصدَّ ــَم ــَواِل َواأَلْث ــ ــَن اأَلْح َخـــْوٍف ِم

َأْمَجاَدُه. 1248 الِكْبِرَيا  لَِشْعِب  ــاِنَحِفَظْت  ــَفـ ــٍة َوَتـ ــاَنـ ــَأَمـ ــا بِـ ــَن ــَع ُرْغـــــَم ال

َها. 1249 ِعزَّ َوَيْحِمي  َيْحُضُنَها  ْعُب  ــاِنالشَّ ــ ــَب اأَلْزَم ــَع ــَي َأْص َوَخـــَيـــاُرُه ِه

بَِلْيَلٍة. 1250 ــُدوُد  ــحُ اْل َرِت  َتَفجَّ اْستِْئَذاِن)2(َحتَّى  ُدوَنَما  َتْزَحُف  َوالنَّاُس 

َوإنََّما. 1251 الِقَطاَع  َأْرَض  َهاَجُروا  ــَراِنَما  ــْج ُه ــا  ــَم ُدوَن َجِميعا  ــاُدوا  ــ َع

َجِريَمٌة. 1252 اأُلُلوِف  َبْيَن  َلْت  ُسجِّ بَِمَكاِنَما  َوَشْعُبَنا  َحــَمــاُس  ــْت  َعــفَّ

)1( شـهد اشـتداد الحصـار وكثـرة المؤامرات علـى غزة وصـواًل لحرب الفرقـان، كما كان يف 
الضفـة طغيـان أجهـزة األمن الفلسـطيني وتعذيبها الوحشـي للمقاومين

)2( فّجـرت كتائـب القّسـام الجدار الفاصـل بين رفح الفلسـطينية ورفح المصريـة، وتوّجهت 
مواجهـة  المصـري  النظـام  َيْسـتطع  لـم  شـديد،  حصـار  بعـد  مصـر  إلـى  اآْلالف  مئـات 
الجماهيـر سـيما مع االحتضان الشـعبي المصـري الكبير، وأّن األيام التـي ُفتِحْت خاللها 
الحدود لم تشـهد تسـجيل أي شـكوى يف الشـرطة، بل وعاد الغّزيون إلى دورهم قاطعين 

الطريـق علـى أوهـام االحتـالل وأعوانـه أهنم سـينزحون لضغـط الحصار.
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ــْت. 1253 ــَي ــِه ِة ُأْن ــوَّ ــُت ــُف ــْل ـــَعـــاٌت لِ ــاِهــِر الــَجــَرَيــاِنَوُمـــَربَّ ــاِل الــطَّ َج ــرِّ ــَدِم ال بِـ

آَمااَلُهْم. 1254 ُسوا  َوَنكَّ الَيُهوُد  االْسَتئَماِنَحــاَر  َشِديُد  الَحَماِس  َســدُّ 

ِة اإِلْجَراُم َواَصَل َسْعَيُه. 1255 فَّ الَفانِيِفي الضِّ ــاَلِل  الــضَّ َطــاُغــوِت  َتْثبِيَت 

الُعاَل. 1256 َنْحَو  َيْرَتِقي  َمْجٌد«  اِن)1(»الّشْيُخ  ــوَّ ــَخ ــالـِـِم ال بـِـَيــِد الــَجــَبــاِن الــظَّ

لَِعاِن)2(و»لَِهْيَثِم الَعْمُرو« الَبُشوِش َساَلُمَنا. 1257 َشــرَّ  َنُصبَّ  ئِيِم  اللَّ وَعَلى 

هيُد َعَلى الذي. 1258 ُد الَحاُج« الشَّ ــاِن)3(َو»ُمحمَّ ــَزَم بِ َمْنَهجا  الِخَياَنَة  َمــَكــَر 

َتْعِذيبِِهْم. 1259 َعَلى  آاَلٌف  ــرَّ  َم ــْم  ــِنَك ــَم ْح ــرَّ ــُق ال ــَل ــْي ــا َف ـ ــَأنَّ ــوا بِـ ــُم ــَق َن

اِء ُشمُّ ِجَبالَِنا َغَضبا َعِظيما َداِن. 1260 ِة الَغرَّ فَّ َوَتَمْلَمَلْت ِفي الضِّ  

بـِـَقــْدِرِه. 1261 َعــاَلُء«  ْدهيٍم  ــو  »َأُب ــَذا  الُبْهَتاِن)4(َه لَِدْوَلِة  الِحَساَب  َضَرَب 

)1( الشـيخ الشـهيد مجـد الربغوثـي مـن قريـة كوبـر قضـاء رام اهلل، قتـل أثنـاء التعذيـب لـدى 
أجهـزة األمـن الفلسـطيني.

)2( ممـّرٌض مـن دورا بالخليـل قتـل أثنـاء التعذيـب لـدى أجهـزة األمـن الفلسـطيني للتحقيـق 
عـن عالقتـه بالمطـارد آنـذاك الشـيخ عبـد المجيـد دوديـن، الـذي استشـهد الحقـا نتيجـة 

األمني. التنسـيق 
)3( من جلقموس قرب جنين، استشهد كذلك أثناء التعذيب لدى أجهزة األمن الفلسطينية

)4( مـن جبـل المكّبـر بالقـدس نّفـذ عمليـة بطوليـة يف مدرسـة دينيـة صهيونية بالقـدس موقعا 
علـى  رّدًا  الصهيـوين،  اإلعـالم  بوصـف  »هوليـودي«  مشـهد  يف  وإصابـات  قتلـى  تسـعة 

مجـزرة ارتكبتهـا قـوات االحتـالل يف جباليـا.
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َلَها. 1262 َدْيُموَنا  ــَأْرِض  بِ الَخِليُل  ــا  ــَوراِن)1(َأمَّ ــثَّ ال َغْضَبَة  لُِتذِكي  َعــْهــٌد 

ــَرَة األْدَيـــــاِنَوُمَطاَرُدوَن َأَبوا ِسَوى إِْصَراِرِهْم. 1263 ــيـ ــا َفـــَأْنـــِعـــْم ِخـ ــن ِدي

َأَصاَبُهْم. 1264 الَخائِنِيَن  َضْغَط  ــْم َأَعــَيــانـِـيَلِكنَّ  ــْدُر َك ــَغ َغـــْدرًا َفــَتــبَّ ال

ُه. 1265 َصفَّ ــَأ  َعــبَّ ــاُم  َفــالــَقــسَّ ــاِن«َهــيــَهــاَت،  ــْرَق ــُف »ال ــِة  ــْوَل ــَج لِ اآْلواُن  آَن 

أمومٍة. 1266 انتصار  حــانــوَن  الضاينَوببيِت  الــحــصــار  يــوم  ــنــا  ــِرجــالِ لِ

»جميلة«. 1267 الـــرؤوم  األمُّ  إنـــســـاين)2(تستنفر  ــا يف مــشــهــٍد  ــه ــواتِ أخ

ــزًا وخــاضــت جــولــة اإلثــخــاِنَوَسلوا من »النّجار« أّما أصبحت. 1268 رمـ

َجــالَلــُه. 1269 ــلَّ  جـ اهلُل  أراَد  الفرساِنحــتــى  ســالمــة  الحصار  كسر 

َواِقعا. 1270 ُيَراِعي  َتْنِظيٌم  ــاِت الــَحــاِل ِفــي الــُبــْلــَداِنَوَحَماُس  َن ــوِّ ــَك َوُم

اِم« َنْفِصُل ِجْسَمَنا. 1271 ــْنــَواِنإِْذ َعْن »باَِلِد الشَّ وُح َتــْبــَقــى ِفــيــِه َكــالــصِّ َوالــــرُّ

)1( عمليـة االستشـهاديين محمـد الحربـاوي وشـادي زغّيـر مـن الخليـل نفـذت يف ديمونـا، 
ضربـت االحتـالل ضربـة قاسـية بعد أعوام مـن غياب العمليـات االستشـهادية، وبعد كل 

جهـود التنسـيق األمنـي واالعتقاالت
)2( تمكنـت قـوات االحتـالل مـن حصـار مجموعـة مـن مجاهـدي القّسـام يف مسـجٍد ببيـت 
حانـون، فخرجـت نسـاء الحركـة بقيـادة المجاهـدة جميلـة الشـنطي واخرقـن الحصـار، 
وَسـّلم اهلل المجاهديـن، كانـت أم االستشـهاديين فاطمـة النجـار مـن المشـاركات يف فـك 

الحصـار، ونفـذت عمليـة استشـهادية بعـد ذلـك وعمرهـا يف الّسـتين.
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َوَتواُطئا. 1272 ــرًا  ــآُم َت ِمــْصــَر  ــاُم  ــَظ ــَنــاِنَونِ ــَعــِث اْطــِمــْئ ــْب َة َم ــوا لِـــَغـــزَّ ــُث ــَع َب

اإِلَبــا. 1273 بَِقاِهَرِة  ُدَنا  ُتَهدِّ َثَوانِي»لِيْفنِي«  الُمِضيُف  َرَكــَع  لِِحَذائَِها 

َحاِقدًا. 1274 َشِديدًا  َقْصفا  الِعَدا  الــُفــْرَســاِنَغَدَر  ــْرَطــِة  الــشُّ ِمــَئــاِت  َقَتُلوا 

ــا َنــْكــَســٍة. 1275 ــاَي ــَق ــْن َب ــا ِمـ ــأّن ــوا بِ ــنُّ ــاِن)1(َظ ــْرَب ــُع ال ــَة  ـ ِذلَّ َقِديما  َلِحَقْت 

ــَنــا. 1276 ــوا ُنــُفــوســا بِــالــَهــِزيــَمــِة َأنَّ ــنَّ ــَراِنَم ــَي ــطَّ ــاَرِة ال ــ ــَأوِل َغـ ــ َنـــْهـــِوي بِـ

)1( غـدرت طائـرات االحتـالل وقصفـت مقـرات األمـن يف غـزة فأوقعـت مئـات الشـهداء، 
وكانـت بدايـة الحـرب هتديـد وزيـرة الخارجيـة الصهيونيـة تسـيبي ليفنـي غـزًة مـن أرض 
القاهـرة برفقـة وزيـر خارجيـة مصـر أحمـد أبـو الغيـط، الـذي انحنـى وعـّدل لهـا حذاءهـا 

إثـر تعثرهـا عـن الـدرج يف مشـهٍد لـه داللـة واضحـة.
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ــَرٍة. 1277 َم َل  َأوَّ ْبِع  السَّ لِبِئِر  آنِّيَقــْصــٌف  َقْصٌف  اْســـُدوُد  َولَِعْسَقاَلَن، 

ًة. 1278 ــرَّ َم َتْفَتُح  ــاِد  ــ اأَلْوَغ ــُئ  ــاَلِج ــْي َحـــُقـــوٍد َجــانِــيَوَم ــوَن ــُي ــْل َِتـــُضـــمَّ ِم

ُمَحايٌد. 1279 َفــَتــبَّ  ُمــَفــاَصــَلــٌة  اِنَهـــِذي  جَّ السَّ بُِطْغَمِة  ِجيَن  السَّ َســاَوى 

ــَراُجــٍع. 1280 َت ُدوَن  ــرَّ  َم ُل  َأوَّ ــوع  ــُب لِلِعْدَواِنُأْس ْلِب  الصَّ بِالتََّحِدي  َبــْل 

َهاَلَكُهْم. 1281 ــاَن  َوَكـ َبـــّرًا  لوا  ِصْبَياِنَفَتَدخَّ ِمْن  ْيُش  الجَّ َفبِْئَس  ُفِضُحوا 

َوَسْيَفُهْم. 1282 َعاِة  َيا َشْيَخ الدُّ اإليــَمــاِن)1(َو»نَِزاُر«  َعالِم  الُمَباَرِك  ــَن  اْب َيا 

ُسَنًة. 1283 َكاُتَف  َوالتَّ التََّحِدي  ْكاِنَصــاَر  السُّ َجْمَعُة  الَمَناِزَل  َتْحِمي 

َعْهَدُه. 1284 ــى  َأْوَف َقَصُفوُه،  َأْهِلِه  َيــاِن«َمْع  ــِة »الــرَّ ــى الــُخــُلــوِد بِــَجــنَّ ــإَِل َف

بَِطْلَعٍة. 1285 الــُجــُنــوَد  ــَر  َأَسـ اُمَنا  ــْدواين)2(َقسَّ ــ ُع ٌل  ُمَتَفعِّ و»ِهنيَبَعلْ« 

)1( الشـيخ الشـهيد نـزار ريـان، قصـف فاستشـهد مـع عائلتـه بأكملها، سـنَّ تجمـع األهالي يف 
أي منـزٍل يهـددُه االحتـالُل بالهدم.

ـل قانـون »هنيبعـل« الصهيـوين الـذي يعنـي قصف األخضـر واليابس وعدم تـرك جنود  )2( ُفعِّ
أحيـاء أسـرى بيـد العدو..، فاستشـهدت المجموعة اآْلسـرة وقتـل الجنديان.
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تِي. 1286 َثْت ِقَصُص الَكَراَماِت الَّ ــي الـــُقـــْرآِنَوَتَحدَّ ــ ــاٍم ُأول ُحــَقــْت لِــَقــسَّ

ــَراَدُه. 1287 ــ ــاَل ُم ــَواُر َنـ ــْغ ــِم ــُد ال ــائِ ــَق ــٍة َوِجـــَنـــاِنال ــ ــَراَمـ ــ بِـــَســـَعـــاَدٍة َوَكـ

الَمْرَجاِن)1(َنْم َيا »َسِعيُد ِصَياُم« َطاَب َمَفاُزُكْم. 1288 ِمــْن  َتاِريٍخ  ــُر  ِذْك َلــَك 

ــْم. 1289 ــُك ــِه َوإِنَّ ــْي ــَق ــَراِف ــْع َنــْجــِلــِه َوُم ــَواِنَم اأَلْكـ ُذَرى  ِفــي  اْنتَِصاٍر  ُنُجُم 

َشاِمٌت. 1290 َهاَدِة  الشَّ ــْوَم  َي ُه  ــرَّ َض ــو َقــاَم بـِـالــَحــلــواِن)2(َما  ــُل وْس َعــْبــُد أِلُ

ــيَوَلَقْد َهوى ُأوْلَمْرُت َساَء َصَباَحُه. 1291 ــاٌب آنِ ــَح ــِس ُمــْســَتــْســِلــمــا ُثـــمَّ اْن

بَِما. 1292 ُمَباَدَرًة  َعَرُضوا  َقْد  ــاِنُوَسَطاُء  ــت ــأَلْن ــِه ل ــَوْجـ ــِقــي ِمـــَيـــاَه الـ ــْب لــُي

ــْجــَعــاِنَرَفَضْت َحَماُس َوَأْلَزَمْت بُِشُروِطَها. 1293 ِة الــشُّ ــزَّ ــِعـ ــْت َتــــُدُك بِـ ــلَّ َظ

باَِلَدَنا. 1294 الُمِضيُء  الَمْجُد  ُة  ٌة لِــــأَلْرِض َكــالــتِــيــَجــاِن)3(َفَلَغزَّ ــزَّ ــَغـ َوَلـ

َرْأَســَهــا. 1295 َتــْرَفــُع  بَِحَماَس  ٌة  ــزَّ ــَغ ــَواِنَوَل ــْن ــِع ــرٍّ َشـــاِمـــِخ ال ــلُّ ُحـ ــْل ُكـ َبـ

ِفي. 1296 وَن  تُّ السِّ ُهــُم  اٍم  َقسَّ ْضـــَواِنُشــَهــَداُء  ــِة الـــرِّ ــاِم َوَجــنَّ ــِخــَت َفـــْوِز ال

)1( وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام، استشهد مع نجله ومرافقيه.
الحلـوى  يوزعـون  الفلسـطيني  األمـن  مـن  وعناصـر  لضبـاط  مخزيـة  مقاطـع  )2( انتشـرت 

صيـام باستشـهاد  ابتهاجـا 
الذيـن  العناصـر  بمئـات  لدخولهـا  غـزة  ينتظـرون سـقوط حمـاس يف  أوسـلو  ُعّبـاد  )3( كان 

اإلشـارة. بانتظـار  المصريـة  العريـش  يف  احتشـدوا 
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َوَما. 1297 وٌن  ِستُّ َكــَذاَك  الَعُدوِّ  ــاِنَهلَكى  ــُة الــُغــْرَب ــ ــُم َدْوَل ــَظ ــْخــُفــوَن َأْع ُي

َوِزْد. 1298 َأْلـــٌف  َشْعبَِنا  ــْن  ِم ــا  ــِرَي الُطْغَياِناأَلْب ــْدَرِة  ــَغ بِ الِمَئاِت  َخْمَس 

َسْلُهْم َعِن الِفْسُفوِر َكْيَف َرَمانِي!!!ُشَهَداُء َصْمِت الُعْرِب َعْن ُمْحَتّلَنا. 1299

تِي. 1300 الَّ الُمَعاَدَلُة  َتْخَتِلُف  ُحْسَباِنالــَيــْوَم  ــي  ِف لِْلُمْحَتلِّ  َتـــأِت  ــْم  َل

ُأْســُدَنــا. 1301 َتــْأَبــى  اأَلْحـــَراِر  ِة  ْبَعاِنَوبِِضفَّ الضُّ لِـــَدْوَلـــِة  َتْسَتِكيَن  َأْن 

تِي. 1302 الَّ لِْلُمَصاَلَحِة  ُجُهوٌد  ــَدَأْت  َجَناِنَب بِِصْدِق  َلَها  َحَماُس  ــاَدْت  َن

َمَشاِهٍد. 1303 َذاُت  ــاُر  َداَك َأو  ْعَباِن)1(َصْنَعاُء  َكالثُّ َوالَخْصُم  بَِنا  ِصــْدٌق 

ــِط اأَلْوَطــــاِنَأْزاَلُم »َداْيُتون« ِفي ِضاَلِل ُغُروِرِهْم. 1304 ــ ــُكــلِّ َرَوابِـ ــُروا بِ ــَف َك

ُكَلَما. 1305 َتــــْزَأُر  ــاِد  ــ اآْلَس اِن)2(َقْلِقيلَي  ُخـــوَّ َعَصاَبٍة  ُهُجوَم  َذَكـــَرْت 

اِن«. 1306 مَّ اِم َو »السَّ َحيَّْت ِرجاَل َحَماَس َيْأَبْوَن الَهَواَن َكَتائُِب الَقسَّ  

)1( بـدأت جـوالت حـوار فلسـطيني بين فتح وحمـاس يف صنعـاء باليمن ثّم داكار بالسـنغال، 
تراجـع فتـح بعـد كل اتفـاق، واللقـاء الشـهير بيـن عزام األحمـد ونمر حماد عـرب الجزيرة 

بعـد الراجـع عن اتفـاق صنعاء يختصـر الحكاية.
)2( أحـداث هـزت الفلسـطينيين بعـد حصار قوات السـلطة لمطاردي القسـام يف المدينة على 
رأسـهم محمـد الّسـّمان، الذين رفضوا االستسـالم وواجهـوا حتى الشـهادة وهم: محمد 
الّسـّمان، محمـد ياسـين، إيـاد األبتلـي، محمد عطيـة، وعبد الناصر الباشـا، كانـت أجهزة 

السـلطة شـنّعت يف تعذيـب المعتقلين لإلدالل بمـكان المطاردين.
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ٌح:. 1307 ُمَصرِّ بِالَقَراِر  ُعَبيَدَة«  َكالِعْدَواِنو»َأُبــو  ــاَب  اأَلْذَنـ َواِجــُهــوا  َأْن 

إِلــَهــُه. 1308 بِالُجَنْيِد  ُيَلبِي  ــاِدي«  ــ اِن)1(»َف الشَّ ِصَغاِر  َأْيــِدي  َعَلى  َشْنقا 

ــًهــْم. 1309 ِم َأنَّ ــدَّ ــال ــْأِكــيــَد بِ َد الــتَّ ــَجــدِّ ــُي إِْمــَعــاِنلِ ِفــي  َمْغُموُسوَن  الَغيِّ  ِفــي 

َجَهابٍِذ. 1310 َواْعتَِقاُل  الَخاَلَيا  ــاٍر َراَمــــــُه َطـــَرَفـــاِنَكْشُف  ــ ــُق َعـ ــي ــِس ــْن َت

ًة. 1311 َمَحبَّ موَن  ُيَسلَّ ــا َيـــُهـــزُّ َزَمـــانِـــيُمــْســَتــْوِطــُنــوَن  ــ ــَراَن ــ ــُن َأْس ــ ــي ــ َوَأنِ

بَِها. 1312 اْنتَِخاَباٍت  َمِت  َنظَّ ــُد َرْوَعــــِة َأْطــَهــَر الــُبــْنــَيــاِنَوَحَماُس  ــِدي ــْج َت

ًة. 1313 ــرَّ َم ُبــوَيــَع  ــاُد  ــَوقَّ ال ــَأَمـــاِن»الِمْشَعُل«  ــَدُه بِـ ــْهـ ُد َعـ ــدِّ ــَجـ ــَرى ُيـ ــ ُأْخـ

َنْذَلُهْم. 1314 اْسَتَعاضوا  َهايَِنُة  الصَّ ا  ــَداَلِنَأمَّ ــَب َوال أُي  ــرَّ الـ بـِـْئــَس  ْتِن،  بِالنَّ

َوَجْيُشَها. 1315 الَحَماِس  َعْمَلَقِة  الُفْرَساِنَوَأَماَم  لَِمْطَلِب  الَيُهوُد  َرَكـــَع 

َدِقيَقٌة. 1316 ــَداُه  َمـ »لـِـَشــالـِـيــٍط«  اآْلِن)2(ِفــْديِــو  ِفـــي  لِــَحــَرائِــر  ــٍل  ــابِ ــَق ــُم بِ

َصْحَبَنا. 1317 ِر  الُمَبشَّ ْيِث  الغَّ َل  َأوَّ ــا ِفــي َســاَحــِة الــُقــْضــَبــاِنَيا  ــَن ــاَل ــَط َأْب

لَِنْهُجَنا. 1318 االْنتَِصاِر  َتَصاُعُد  ـــانِـــيَهــَذا  ــٍج َربَّ ــَه ــْن ــْن َم ــ ــِه ِم ــ َأْنـــِعـــْم بِ

)1( الشهيد فادي حمادنة من قرية عصيرة الشمالية استشهد أثناء اعتقاله يف سجن الجنيد.
)2( تـّم إظهـار فيديـو مدتـه دقيقـة للجنـدي األسـير جلعاد شـاليط مقابـل عدٍد من األسـيرات، 

وكانـت أول بشـرى لألسـرى بقـرب تمـام الصفقة.
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ٍة. 1319 بَِهزَّ الَجِديُد  الَعْقُد  ــَداِنَواْسُتْفتَِح  ــْل ــُب ــاَر ِســـَيـــاِدِة ال ــَت َهــَتــَكــْت ِس

ــي)1(»َمْحُموُدَنا الَمْبُحوُح« َيْرَحُل لِْلُعاَل. 1320 ــانِ ــَب ــذُّ الــَكــبـِـيــُر ال ــَف ــَد ال ــائِ ــَق ال

ــِه. 1321 ــِل َوَأْه الِقَطاِع  إِلْمـــَداِد  الِميَزاِنَرَجـــٌل  ِفي  اأَللــِف  ــَداِد  ِع ِفي  ُهَو 

ُشْعَبًة. 1322 َد  َجنَّ الُموَساُد  َلــُه  ــٌل  ــٍر َســائِــَر اأَلْكـــــَواِنَرُج ــْط ــلَّ ُق ــْن ُكـ ِمـ

ــا َعــَلــيــِه َمــالَمــٌة. 1323 ــُه َوَمـ ــْن ــاَل ِم ــَن ــَي َأَواِنلِ ــلَّ  ُك ــْدُر  ــَغ ال الــَجــَبــاِن  ــْرُع  َشـ

ــُه. 1324 ـ َوإِنَّ ابِِقيَن  السَّ بـِـَعــْهــِد  »إِيـــاَلِن«َأْوَفـــى  َأو  ــي«  »آِف ــاُدوا  ــَن َف ِمْنُهْم 

إِياَلِمِه. 1325 ِفي  َيزيُد  الِحصاِر  اأَلْرَكــــاِنُظْلُم  ــَت  ــابِ َث َصــُبــورًا  َشْعبا 

َوُقوُدَها. 1326 بِالضميِر  َقَواِفُل  ــإِلْحــَســاِنَتْمِضي  لـِـُتــَحــْلــِحــَل اأَلْغــــاَلَل لِ

ِذْكــُرُه. 1327 َحبِيٌب  ــَرٍة  ــْرَم َم ــَوِة اإِلْنـــَســـاِنُأْســُطــوُل  ــ ــاَر ُأُخـ ــَص ــتِ ــُز اِْن ــ َرْم

)1( القائـد القسـامي الكبيـر محمـود حسـن المبحـوح مـن جباليـا، اغتالتـه فرقـة كاملـة مـن 
الموسـاد يف دبـي بعـد مالحقته ألعـوام، الهتامه بوقوفـه خلف إمداد قطاع غزة بالّسـالح، 
للجندييـن آيف ساسـبورتس وإيـالن سـعدون  منفـذ عمليـات األسـر األولـى  أنـه  علمـا 

يف 1989م.
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َنا. 1328 السَّ َأْشِرَعُة  الَبْحِر  ُعَباَب  وا  ُمَعانِي)1(َشقُّ لُِكلِّ  َأَمــالً  َعْت  َوَتَجمَّ

ٌد. 1329 ُمؤكَّ ئِيِم  اللَّ ُصْهُيوِن  ــَداُء  َوالــَجــاِنَوَعـ ــْل  َب ــِس  َن ِ ــإلْ لِ َنا  الضَّ َفُهُم 

َأْحباَبهم. 1330 َرَوْوا  »َمْرَمَرٍة«  المتواينشهداُء  الــعــاَلــِم  ُقــصــوَر  َغَسلوا 

َربِّنا. 1331 ِمــْن  ِرضــا  راَحُتنا  اِن)2(َوالَخْتُم  الَحنَّ إلى  َمــْســَودٌة«  »َعــْدنــاُن 

ــاِن«َواْهنْأ فما نخطو إلى النصِر الخطى. 1332 ــْدن َفــنـِـْعــَم مــن »َع ــْرَت  ــ ُذِك إاّل 

َتَزيَّنْت. 1333 الحماُس  بِسيَرتك  من  َأواِن)3(يا  ُكــلَّ  التَّكريُم  َلــَك  َحــقُّ 

ــدرب لــلــُركــبــاِنستظلُّ إْن ُذِكَرْت حماُس وقدُسنا. 1334 ــ ــُر الـ ــي ــن قـــمـــرًا ُي

جيرًة. 1335 نِعْمَت  اهللِ  ــواِر  ِج يف  الــرضــواِنبِــْت  بجنَّة  ــاُل  ــِوص ال طــاَب 

ــِه. 1336 ــدائِ ــِه وف ــِم ــْل ــِع ــْن َأنــــاَر بِ ــا َمـ ــِل جـــاين)4(ي ــْي ــَل ــاٍل بِ »شــمــعــا« آْلمـ

دعــاؤنــا. 1337 الكريم  اهلْل  رحــمــة  الــعــدنــاِنيف  بِصحبة  ــريــَح  ــْســَت َت أْن 

)1( أسـطول تضامنـي تركـي انطلـق صـوب غـزة لكسـر الحصـار، هاجمتـه وحـدات الجيـش 
الصهيـوين واستشـهد فيـه متضامنـون أتـراك.

)2( وفاة الدكتور المؤسس عدنان مسودي
)3( حسن القيق

)4( محمد حسن شمعة
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ٌة. 1338 ِضفَّ َأْشَعَل  اِر«  النَّ »َسْيُل  َيْنَتِفضاِن)1(َوُهناَك  أســداِن  الِعدا  َضــَرَب 

بمآتٍِم. 1339 َتْكتوي  أْرَبـــُع«  ــاِن»ِكــْريــاُت  ــّض ال بــالــِحــســاِب  ــُر  ــذك ت فيها 

ُمَهْيمنا. 1340 الهزبر  الُحّر  »َنْشأت«  ــه »مـــأمـــون« يف الــمــيــداِنيا  ــُق ــي َوَرف

َتفاُوضا. 1341 لــلــَعــُدوِّ  ا  ــدَّ ه ينطلقاِنرجـــالِن  ــَم  ــْل ــظُّ ال َوُمــــطــــاَرداِن 

َأْمُرُهْم. 1342 حيٍن  َبْعَد  َف  تكشَّ ــَش بــالــنــيــراِنحتى  ــجــي ــاِن ال ــه ــواج ــي ف

بناِرها. 1343 األســوِد  اهلْل(  )رام  ــاِق كــالــربكــاِنَوَتِكرُّ  ــّدفـ ــن َســْيــِلــهــا الـ م

أّنها. 1344 ُتــقــِســُم  الــقــّســام  َهـــواِنفكتائب  بِــحــاِل  َتــْرضــى  ــن  ل واهلل 

)1( سلسـلة عمليـات »سـيل النـار« نفذهتـا كتائـب القسـام يف الضفـة هنايـة صيـف 2010م، 
قادهـا الشـهيد نشـأت الكرمي مـن طولكرم ومرافقه مأمون النتشـة من الخليل، وشـهدت 

عـدة عمليـات إطـالق نـار علـى امتـداد الضفة.
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العقد الثالث من 0)20م إلى 2020م

حماس األمل الفلسطيني

هنـا تضـع الدراسـات والتحليـالت والقـراءات أوزارهـا لتقـول إن قافلـة التحريـر 
أخيـرًا ُهديـت طريقهـا، إن اجتمـاع عـدة عوامـل منهـا:

القيادة القوية 	  •
الصف المرصوص 	  •
الذكاء السياسي 	  •
السالح الرادع 	  •
الهمة الفنية 	  •
الحالة الشعبية 	  •
الحكمة الميدانية.. 	  •

 وغيرهـا مـن عوامـل اجتمعـت يف حمـاس جعلـت منها عنـوان األمل األبرز لشـعب 
وتؤكـد  اإلنجـازات،  يف  وتتقـدم  المؤامـرات،  تحطـم  فهـي  باالحتـالل..  ضـاق 
الثوابـت دون مراوغـات سياسـية أو حزبيـة، ونالـت الرضـا الشـعبي والعربـي عـن 
قـوة  أن  الـدول أحيانـا، إال  بعـض  بديناميكيـة عاليـة رغـم تصلـب مواقـف  أدائهـا 
الحـق واألرض والهـدف الـذي تتمتـع بـه حمـاس، عقيـدة وممارسـة، تغلبـت علـى 
الحواجـز الكـربى التـي اعرضتهـا داخليـا وإْقليميـا، ومـن بقـي على ضاللـة عدائه 

لحمـاس عالنيـة ألـزم نفسـه العـار والبـوار.

َفْت نفسها بأهنا: األمل الفلسطيني. لخصت المسيرة اليوم أحداثها، وَعرَّ
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الربيع العربي

ــة. 1345 ــواح ــورة ف ــثـ ــع بـ ــربــي الــبــســتــاِنهـــب ال نـــضـــارة  يستعيد  كـــي 

ثائر. 1346 الدياجي  على  قــــاد الـــضـــيـــاء ألمــــة الـــعـــربـــاِنالياسمين 

واحد. 1347 شعب  ينتفضون  دعاينالعرب  الخليج  إلى  المحيط  فمن 

مـــكـــاِنمن تونس الخضراء نادى متعب. 1348 بِــــكــــل  آالف  ــه  ــتـ ــبـ لـ

بروعة. 1349 مصر  يعم  الربيع  الــرئــتــاِنوشــذا  ــه  ب فاحتفلت  ــق  ــش ودم

الميداِناليوم يا عرب استعيدوا مجدكم. 1350 يف  األصــنــام  ولتسقطوا 
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المصالحة

ـــــَم األغـــصـــانوحماس يا َصْفَو الربيع َوَرْوَحُه. 1351 وريـــاضـــه َوَتـــــَرنُّ

بالمجانوصلت رسالة تضحياتك بالدما. 1352 الــمــجــد  ــعــاد  ي ــن  ل أن 

غائر. 1353 جـــرح  ِم  ــأَلْ ــ لِـ األوان  األوطــــانآن  ــدة  لـــوحـ األوان  آن 

التقى. 1354 للمصالحة  ــفــاُق  اّت ويــعــاين)1(كــان  ــازف  ن شعب  وضميَر 

تاقت هل عسى. 1355 له األرواح  ــه عــلــى األحــــزاِنيوم  ــشــارت تــطــغــى ب

العدا. 1356 مواجهة  يف  صفا  ــاِنفنعود  ــ األركـ مــتــكــامــل  مستعصيا 

مقلق. 1357 لــلــنــوايــا  ــار  ــب اخــت ــدا  ــ ــالِنوب ــ اإلع يف  الــكــرســي  قــصــة  يف 

محبة. 1358 الحماس  تجاوزت  ــدانلكن  ــوج ال ــائــق  ت لشعب  ُكــْرمــى 

بـــاِنتعني المصالحة التوافق والرضا. 1359 ــل، واحـــرامـــا  ــم يف لـــم ش

بالذي. 1360 التوحد  المصالحة  الــرضــواِنتعني  يــرضــاه شعب صــادق 

)1( اتفـاق المصالحـة الفلسـطينية بالقاهـرة )مايو 2011م(، أعطى رفـض أبي مازن الجلوس 
علـى المنّصة مع خالد مشـعل أعطى مؤشـرًا سـلبيا حول حقيقة نوايـاه اتجاه المصالحة، 

تأكـد ذلـك الحقا بـأنَّ إقصاء حماس كان الهـدف وليس المصالحة.
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بالغا. 1361 اعتذارًا  المصالحة  تعني  ــوء األزمــــاِن  ــ عــن حــقــبــة مــن أس

مظاهر. 1362 انتهاء  المصالحة  ــرة الــشــبــاِنتعني  ــيـ ــعـــذب خـ ــا يـ ــه ــي ف

ٍة. 1363 هبمَّ ــالق  ــط االن كــذلــك  ــاِنتعني  ــي ــن ــب ــل ــج اإلصـــــــالح ل ــ ــربام ــ ب

نتاجها. 1364 يــكــون  انــتــخــابــات  ــم  ــِر اأَلْكــــــواِنث ــائِـ ــي سـ َتــْمــثــيــَلــنــا ِفـ

والخنا. 1365 الخيانة  لتنسيق  خياينَوْقــفــا  ــج  هن فالتنسيق  ــاِر،  ــعـ َوالـ

بعضهم. 1366 منوا  البعض  ــأنَّ  ب ــاِنإاّل  زمـ ــاب  ــس ــت واك فينا  بــالــمــكــر 

إقصاءنا. 1367 بصفاقة  خططوا  ــح بــيــاِنإذ  ــفــرد يف صــري ــت طــلــبــوا ال

على. 1368 هنجهم  ببقاء  جاهروا  ــواِنبل  ــ ــدا وهـ ــع ــل ــال الــمــذلــة ل ــ ح

الهوى. 1369 بادعاءات  نخدع  هــيــهــات تــغــلــب حــيــلــة الــثــعــبــاِنهيهات 

عقيدة. 1370 الخيار  المصالحة  الزيغاِنإن  ــي  أول مــن  وأبــقــى  ــوى  أق
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وفاء األحرار)))

الــمــزداِنوكما تعاهدت الرجال وعاهدت. 1371 ــا  واإلبـ البطولة  أســرى 

بفضله. 1372 َمـــنَّ  اهلل  ــد  وع ُحـــقَّ  ــاِنقــد  ــرب ــغ ــر وال ــش ــرار ال ــ كــســر اغـ

مجلجاًل. 1373 بالبيان  الملثم  ــرز  ــرى بــافــتــكــاك الــعــاينب ــش ــزف ب ــي ل

األذقـــاِنرغمت أنوف الغاصبين وأركسوا. 1374 ناكسي  المطالب  لبوا   

معاينخمس من األعوام والنصف انتهت. 1375 ــل  وكـ لــألســرى  بــالــنــصــر 

فقيدهم. 1376 اغتنام  الصهاينة  ــحــروب وخــســة الــخــواِنعجز  ــم ال رغ

كالفئراِنألف من األسرى، أسيرات اإلبا. 1377 »شــالــيــط«  ــأخــذوا  ــت ول

)1( اتفـاق التبـادل بيـن حمـاس واالحتـالل، َتـمَّ بموجبـه اإلفـراج عـن أكثـر مـن ألـف أسـير 
وأسـيرة بينهـم 450 مـن المؤبـدات واألحـكام العاليـة مقابـل الجنـدي الصهيوين األسـير 
لـدى كتائـب القسـام جلعـاد شـاليط، بعـد خمـس أعـواٍم ونصـف علـى أسـره، اسـتمرت 
المفاوضـات والرسـائل غيـر المباشـرة المتبادلـة بيـن الطرفيـن ووصلـت قرابـة ال 200 
جولـة، وتـم التسـليم يف 2012/10/18م حيـُث ُسـّلم شـاليط يف معـرب رفـح بعـد عمليـة 
تمويـه أمنيـة عاليـة بتحريـك أكثـر مـن 25 موكـب متشـابه يف أرجـاء قطـاع غـزة يف ذات 
الوقـت، وانتشـر عشـرات االستشـهاديين يف المـكان للـرد المباشـر حال غـدر االحتالل، 
اسـتقبل األسـرى المحـررون بحفـاوة عاليـة يف غزة والضفـة والداخل، واألردن وسـوريا 
وتركيـا، غـدر االحتـالل بإبقـاء األسـيرة لينـا الجربـوين مـن الداخـل المحتـّل، وتعّهـدت 

كتائـب القسـام بمواصلـة الجهـد حتـى تحريـر كافـة األسـرى.
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جهدها. 1378 التفاق  استحثت  ــاوض ألــمــاينمصر  ــف ــن بــعــد عـــزل م م

هبا. 1379 جـــوالت  المئتين  ــه نـــداِنبــقــرابــة  ــول ــا الــتــفــاوض ح ــرف ط

مشرع. 1380 والسالح  التفاوض  ــذالِنهذا  ــخ ــاوض ال ــف بــالــعــز لــيــس ت

بال. 1381 بــيــد  ــدًا  ــ ي تسليم  ــاِنويــكــون  ــمـ ــزة اإليـ ــ ــوف لــنــشــهــد ع ــ خ

يف. 1382 اآْلســاد  وجنده  ــرذاِن»فالجعربي«  ــج ــال ــار ك ــع ــد ال ــح وجــن رفـ

إن. 1383 فالويل  نواسفا  اآْلِنمتحزمين  يف  ــا  ــردنـ فـ الــيــهــود  ــدر  ــ غ

عن. 1384 اإلفــراج  مواكب  ــاِنومموهين  ــ ــيــط« كـــان تــفــوق األذه »شــال

ــرأى غـــزة ورجــالــهــا. 1385 ــاِنبــجــالل مـ ــرس ــف ــقــا ال القــــوا أســـارانـــا ل

الربا. 1386 وشحت  ــرار  األح بـــاألخـــضـــر الـــفـــتـــان والـــريـــانوبضفة 

لهم. 1387 بسطت  ألمــة  بالجنحاِنالــمــبــعــدون  ــر  ــقــدي ــت وال بــالــحــب 

ــالم« يف عــمــاِنفانظر دمشق إذ الجموع تحشدت. 1388 ــ ــر لــقــا »أحـ ــظ وان

تحية. 1389 العقال  رفــعــوا  أنـــعـــم كـــــذاك بــــود أردوغـــــــاِنوبــدوحــة 

األوطـــاِنهذي »وفا األحرار« أول صفقة. 1390 حمى  يف  وتمت  عماًل 

توكاًل. 1391 خــطــاه  على  نسير  ــظ الــقــضــبــاِنهنــج  ــل ــى نــحــطــم أغ ــّت ح
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وعدها. 1392 يصدح  ام  القسَّ أذاِنوكتائب  كــــل  ــد  ــنـ عـ آن  كــــل  يف 

جهادهم. 1393 وفاء  األسرى  األلـــــواِنسنحرر  مـــن  تــمــيــيــز  دون  مـــن 

ونكثهم. 1394 المعتدين  غدر  ننس  ــواِنلم  ــس ــن ــا« زيــنــة ال ــن ــي ــاء »ل ــق ــب ب

لم تغب. 1395 المستفادة  الدروس  ــاِنإن  ــ ــرة لـــكـــرٍّ ث ــ ــاض ــ ســتــظــل ح
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اتفاق الدوحة

ُمَثبٍِّط متواِن. 1396      ومضت على درب المصالحة الرجال بال انتظار 

وما. 1397 َتُهْم  نيَّ الِفْرياُت  صدت  ــراِنما  ــم ــع ــل ــلـــوا مـــن اآْلمــــــال ل مـ

يف. 1398 يسعون  من  جهود  ــاِنومباركين  ــك ــاإلم ــق ب ــح صــلــح يــقــيــم ال

لقاؤهم. 1399 كاَن  الغراء  الدوحة  ــاينيف  ــث ال آل  األمـــــــراء  بـــوســـاطـــة 

ُمقاَبٌل. 1400 حماس  من  التنازل  ــراِنفيه  ــك ــن بــمــزيــد إجـــحـــاف مـــع ال

بيننا. 1401 فيما  الــرأي  اختالف  ــاِن)1(وبــدا  ــرأيـ الـ وحــد  ــشــورى  ب لكن 

وعــادة. 1402 فتح  دأب  الراجع  ــاِنكــان  ــس ل ــط  ــي ــر يف ســل ــك ــن ــت ال ثـــم 

أعدائنا. 1403 مع  التنسيق  َس  ــدَّ ق الشجعاِنمن  لــوحــدة  يستجيب  لــن 

)1( ظهـر تبايـن مواقـف علـى اإلعـالم بيـن بعـض قـادة حمـاس علـى خلفيـة توقيـع اتفـاق 
لحمـاس. المؤسسـاتية  األُطـِر  ـُه ضمـن  َحلُّ تـمَّ  مـا  )2012/2م(، سـرعان  الدوحـة 
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إضراب الكرامة

نيساِنيف ساحة السجن األسود استنفرت. 1404 يف  المجد  صفوف  رصــت 

تاجها. 1405 للكرامة  ــن  زي ــراب  السجاِنإضـ عهدة  يف  أو  األرض  يف 

بعزة. 1406 الــحــمــاس  للنصر  ــه  وجـــــــــدارة وبـــطـــولـــة وتـــفـــاِنقــادت

ــاِنكــانــت َمــجــاديــفــا وكــانــت دفة. 1407 ــن قــاهــر الــطــغــي ــ وشـــــراع دي

ــواِنوفصائل اشركت فبورك جهدها. 1408 ــنـ ــعـ الـ بـــتـــوحـــد  ــوا  ــ ــن ــ آم إذ 

ــم بال. 1409 ــاداه ــار لــلــخــوان ع ــع خــجــل وشـــايـــع دولــــة الــبــهــتــاِنوال

وافــرا. 1410 قسطا  نــال  المحايد  ــخــذالِنأمــا  ــخ عــلــى ال ــاري مــن لـــوم ت

فصوله. 1411 المضربون  قضاه  ــاِنشهر  ــ تــيــجــان تــشــريــف مـــدى األزم

ــنـــا وبــحــقــنــا. 1412 ــا وعـــزومـ ــن ــات ــب ــث طــعــاِنب ــل  ك الــحــق  لنصر  خضنا 

ــوال يف ســلــطــاِنمن كان معزواًل سيخرج شامخا. 1413 ــ ونــحــســن األحـ

إبــاءهــا. 1414 نــصــون  كرامتنا  األوطـــاِنهــذي  ــدا  ف رخصت  ــا  أرواحــن
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الخروج من دمشق

ــة ثــوريــة. 1415 ــال ــع أغــــاِنودمــشــق تــشــهــد ح ــي ــرب ــل فــيــحــاء غــنــت ل

مبدأ. 1416 التدخل  َتْجَتنُِب  ــان ضــاِنوحماس  حرصا ودرســـا مــن زم

حماسنا. 1417 ــد  أمـ ســوريــا  األحضاِنفــنــظــام  خيرة  حضن  والشعب 

فضيلة. 1418 ــآم  شـ يـــا  ــق  ــواف ــت ال أواِنإن  كــل  ــوات  ــ ف قــبــيــل  وا  ِجـــــدُّ

ــواِن)1(العرب تطلب »مشعاًل« لوساطة. 1419 ــ ــث ــ ل ــردد  ــ تـ دون  فــيــســيــر 

الميدانلكن تدهورت األمور تزعزعت. 1420 يف  األحـــداث  زحمة  يف 

أبية. 1421 الحماس  غــادرت  ذاك  طــرفــاِنإذ  يصطفها  أن  تـــرض  ــم  ل

إيـــراِنما كان أن نرضى اصطفافا ظالما. 1422 ــن  م ــم  ــدع ال بقطع  ــى  حــّت

بوسـاطة  مشـعل  خالـَد  موسـى،  عمـرو  العـام  وأمينهـا  آنـذاك،  العربيـة  الجامعـة  )1( َكلََّفـت 
والسياسـية،  الميدانيـة  األمـور  الوسـاطات وتدهـورت  تفلـح  لـم  الّسـوري،  النظـام  مـع 
فاضطـرت حمـاس التخـاذ أحـد أصعـب القـرارات يف تاريخها بمغـادرة دمشـق للحفاظ 

علـى عـدم التدخـل يف الّشـؤون الداخليـة أليـة دولـة.
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استشهاد الجعبري)))

خالصة. 1423 الــلــئــام  الصهاينة  ــاب والــطــغــيــاِنإن  ــ ــ لــلــغــدر واإلره

شــراذم. 1424 صغار  اللقيا  يف  ــاِنجبناء  ــزمـ بـ ــة  ــل ــف غ ــَع  ــ ــمَّ ــ ــَج ــ َت َذرٌّ 

الذي. 1425 الفذ  القائد  ــراِن»الجعربي«  ــي ــن قــهــر الـــعـــدا بــالــعــقــل وال

متقدم. 1426 مــجــاهــد  ــربي«  ــع ــج ــس األثـــمـــاِن»ال ــف ــدم أن ــ ضــحــى وق

ــداِنهو نائب »الضيف« الهصور وماجد. 1427 ــي ــم ــائــب رائــــد ال ــكــت قـــاد ال

جمعهم. 1428 يرجف  األعــداء  ــراِنتغتاله  ــي ــط ــال ــدر ب ــغـ ــون الـ ــرك ــح ــي ف

إلى. 1429 موعده  كــان  ــجٍّ  َح بعد  يــحــاِنمن  وِح والــرَّ ــرَّ ــ ــدن ال جــنــات ع

القرى. 1430 أم  مــن  اإلســـراء  مـــن ثـــم مـــعـــراج إلـــى الــرحــمــِنوكــأنــه 

العال. 1431 لجنات  رافقه  ــاين»الهمص«  ــعــيــش ه ــام صــحــبــتــه ل ــت ــخ ب

حسرة. 1432 يموتوا  ألم  »جعربي«  بالمرجاِنيا  المسطور  فعلك  مــن 

)1( استشهاد أحمد الجعربي ومرافقه محمد الهمص.
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ومنزاًل. 1433 والنسيب  أهلك  ــواِنقدمت  ــه ــرًا رافـــضـــا ل ــ ــر ح ــم ــُع وال

همة. 1434 إالَّ  األســـر  فــيــك  زاد  ــا  ــدواِنم ــع ــودًا قــاهــر ال ــ ــدوت ط ــغ ف

على. 1435 صلت  ــزة  وغ الخليل  بتهاينإن  ــا  وقــدســن ــن،  ــيِ ــن ــَب ال خــيــر 

مثقل. 1436 بالجهاد  جــهــدك  مـــيـــزانمــيــزان  ــن  ــ مـ أزكـــــــــاه  ــا  ــ مـ هلل 

والكتائب عاهدت. 1437 بفوزك  ــيـــالِنفاهنأ  ــوار بــــال مـ ــام مــــشــ ــمــ إتــ

باسق. 1438 مــقــام  خــواطــرنــا  يف  ــاِنلــك  ــ األزم مـــدى  سيرتنا  شــرفــت 
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يل جِّ ِحَجاَرُة السِّ

حاشٍد. 1439 جليٍل  ــٍع  تــودي بعد  ــل بـــنـــاِنمــن  ــ ــام ك ـ ــفــر الـــقـــسَّ ــن ــســت ي

ــراِنو»الضيف« ودع صاِحبا متعهدًا. 1440 ــي ــح ال تــأخــر  دون  بـــالـــثـــأِر 

استقبلي. 1441 معاد  بال  أبيب  تل  ــاِنيا  ــف ــغ األك ــات مـــوت ســاب ــق رش

دمية. 1442 ــارت  ص المحتل  بعبع  تعاينيا  العصوف  الريح  مع  هتــوي 

ــقــوة. 1443 ب الـــعـــدو  دك  ــامــنــا  ــذاِنقــسَّ ــئ اســت وال  إنــــذار  دون  مــن 

لعدوها. 1444 قاِصفا  حيت  الضبعاِنالقدس  مجمع  الكنيست  ضرب 

أعــدائــنــا. 1445 عــلــى  نرميها  ــاِنسجيل  ــمـ اإليـ ــة  لـــدولـ الـــزمـــان  دار 

مشهودًة. 1446 مواقفا  لمصر  ــاِنواذكــر  ــ ــا عــلــى األوث ــورهت ــن بــعــد ث م

تصرب. 1447 نفاد  من  يحذر  القاِن»مرسي«  ْة  غـــزَّ قطاع  زار  و»هــشــام« 

بقدومهم. 1448 مرحبا  اإلنــســاِن»أوغلو« وغير  عــرى  نقضوا  مــا  أحـــرار 

مجدنا. 1449 ضفة  للثأر  ــاِنوتــرجــلــت  لــلــنــصــر واإلســـنـــاد خــيــر رهـ
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ــَوَراِن)1(من »بيت لقيا« الذكريات تجددت. 1450 ـ ــثَّ الـ عبوة  حــيًّ  »عــيــاش« 

حالها. 1451 ستدرك  فهل  أبيب  تل  ــاِنيف  ــ ــيــل أم ــب ــا حــلــمــا ن ــه ــى ل ــ ــ َأنَّ

مستسلما. 1452 َنْتَنُهْم  انكسارًا  ــود حــثــالــة األنـــتـــاِنخر  ــقـ ــٌن يـ ــ ــتِ ــ َن

الهدى. 1453 فلسطين  يــا  ــرب  أك ــاهلل  ــواِنف تـ دون  نسير  ــيــك  إل زحــفــا 

لَِشنِّها. 1454 ــعــدوُّ  ال ــدم  ن جــولــة  ــا أشـــجـــاينهــي  ــ ــم هب ــ ــادهت ــ ــن ق ــ ــي ــ وأن

َيــطــاُلــُه. 1455 بالجحيم  ــَر  ــشِّ ُب ــيــوم  ــاِنال ــ ــي ــ األح ــادم  ــ ــ ق ــرب  ــ ــل ش ــ ك يف 

يغزوننا«. 1456 وال  نغزوهم  ــاين)2(»الــيــوم  ــرب ال لجيشنا  الــشــعــار  ــذا  ه

)1( نّفـذت خليـة قّسـامية مـن بيـت لقيـا قـرب رام اهلل عمليـة تفجيـر عبـوة ناسـفة يف حافلـة 
صهيونيـة قـرب وزارة الدفـاع بتـل أبيـب أوقعـت إصابـاٍت عديـدة، وأجـربت االحتـالل 

إلـى مراجعـة حربـه علـى القطـاع
أّي  يف  الــ25،  حمـاس  انطالقـة  مهرجـان  يف  الزهـار  محمـود  د.  أعلنهـا  مرحلـٍة  )2( عنـوان 

جديدة.ظـظ مواجهـة 
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االنطالقة ال 25

ــاِنالضفة احتشدت حماس بأرضها. 1457 ــكـ مـ ــل  ــكـ بـ آالٍف  آالُف 

أرجــاؤهــا. 1458 ــه  ل تــاقــت  مشهد  خــفــق الـــفـــؤاد وتــدمــع الــعــيــنــاِنيف 

وإهنــا. 1459 الخليل  اهلْل  راَم  ــع الــتــيــجــاِننابلس  ــ فــخــر الـــبـــالد وأرفـ

شاهدتم. 1460 هــل  التنسيق  ثلة  ــا  ــخــاِني إث ــن  م األبـــطـــال  يصنع  ــا  م

ــن مــنــســق ومــقــاوم. 1461 ــي ــان ب ـ ــتَّ ــاالِنشـ ــان حــــااًل يــنــطــق الـــحـ ـ ــتَّ شـ

ــَلــًة. 1462 ــر ِقــْب ــه كـــــرامـــــًة وهتــــاينبـــات الــقــطــاع لــكــل ح ــ ــي ــ ــى إل ــ ــ ول

القدماِن)1(هذا اإلمام »الشيخ يوسف« زائر. 1463 له  وطــأت  من  نعم  يا 

فمرحبا. 1464 االفتخار  دوحــة  ــوة الـــمـــرويـــة الــشــريــاِنوأمير  ــخ ــن ــال ب

ــوا. 1465 ــًة أت ــاَرك ــب ــرار ُم ــ ــد أح ــدي اإلخـــواِنوع جماعة  ــداة  ــه ال سيما 

وبفرحة. 1466 ٍة  ــزَّ ــِعـ بِـ الــقــطــاع  ــغ الـــمـــدى وهـــداينَرجَّ  ــل ــرُه ب ــي ــكــب ت

يوسـف  اإلمـام  رأسـهم  علـى  كان  وتأييـدًا،  تضامنـا  ووفـودًا  ضيوفـا  القطـاع  )1( اسـتقبل 
قطـر. دولـة  أميـر  الثـاين  آل  والشـيخ حمـد  القرضـاوي 
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دًا. 1467 الــلــمــعــاِن)1(بدخول »مشعل« االنتصار َتَوقُّ يف  ْجم  كالنُّ ــادة  ــي وق

لربِِّهم. 1468 الدخول  عند  ــاِنوسجودهم  ــرف ــع ــال ــه نـــديـــن ب ــ ــك اإللـ ــل ف

نيلها. 1469 تــطــلــب  مــرحــلــة  ــالد  ــي الــقــاينم السلسبيل  الـــدمـــاء  هنــر 

ــرِّ أنــفــذ شرعه. 1470 ــُح ــُن ال ــزُّ ِديـ ــِع ــرة األديــــاِنال ــو خــي مــهــمــا يــكــن ه

ثيابه. 1471 ــداء  ــ ارتـ يف  كــفــر  ــذل  ــ ــى خـــســـراِنوال ــل وخــتــامــه كـــفـــٌر ع

)1( مـن اللحظـات التاريخيـة، دخـول قيـادة حمـاس برئاسـة مشـعل قطـاع غـزة، مـع تنامـي 
أصـوات تدعـو إلـى عـودة القيـادة لإلقامة بغـزة، كما فعل عضـو المكتب السياسـي عماد 

العلمـي- رحمـه اهلل-.
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العدوان على السودان

ــاِنوحماس ولت شطر أقصانا المنى. 1472 تـــفـــدي قـــداســـتـــه بـــال حــســب

َها. 1473 ــاينتسعى وتضرُب ُكلَّ صوٍب َهمُّ ــسـ ــر إنـ ــ ــاه ــ ــق ط ــحـ ــم لـ ــ ــ دع

تباعد. 1474 رغــم  األحـــرار  يبخِل  ــان يف الـــســـوداِنلم  ــا كـ ومــثــالــهــم م

ــذاك أمــريــكــا تــحــاصــره بال. 1475 ــ للفرساِنول التبجيل  ســوى  ذنــب 

غرورهم. 1476 حد  الظالم  جــاوز  ــضــا بـــال بــرهــاِنبل  ــحــري قــصــفــا وت

األحياِن. 1477 سائَر  َة  لــغــزَّ تعربُه  اإلمـــداد  قوافل  بــأن  زعموا   

تأولوا. 1478 لــلــدواء  مصنع  ــاِنوكـــذاك  ــ ــخ ــ ــة اإلث ــانـ ــرسـ ــعــه تـ ــي تــصــن

قبحهم. 1479 يا  كاذبا  زعما  كان  ــداِنإن  ــل ــب ال ــة  ــرم ح يــســتــحــلــوا  أن 

ة. 1480 حــرَّ أرض  فهي  حقا  ــان  ك بالنقصاِنأو  لــيــس  فــخــر  والــدعــم 
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انتخابات المكتب السياسي 3)20م

صفها. 1481 بالكرامة  تجمع  ــوراينوحماس  ــ ــر جــمــعــهــا ن ــط مـــن كـــل ق

جمعها. 1482 تشارك  ضفتنا  ليت  لــكــن مـــر الـــحـــال قـــد أعــيــاينيا 

ومجالس. 1483 ــادة  ــي ق انــتــخــاب  ــم  ــنــصــون دومــــا روعــــة الــبــنــيــاِنت ل

به. 1484 أكــرم  »ِمْشَعِل«  بيعة  نجماِنتجديد  ــة«،  ــي »هــن َعــْنــُه  ــوب  ــن وي

يفتنوا. 1485 لم  كلهم  صــدٍق  ــانإخــواُن  ــس ــاصــب ومــظــاهــر وح ــمــن ب

ــا. 1486 ــنـ ــا ورؤوسـ ــ ــادن ــ ــاِنلــكــنــهــم آس ــ ــم ــ وحـــرابـــنـــا ومـــــــآذن اإلي

وثيقة. 1487 وجود  يف  التشاور  ــَدُؤوا  ــان)1(َب ــ ــي ــ ــة وب ــاس ــي ــس ــة ل ــاغ ــي ــص ب

)1( بداية المشاورات إلصدار وثيقة سياسية تواكب التطورات، صدرت عام 2017م
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رحيل أم نضال فرحات)))

تــمــضــي حـــّرًة. 1488 ــْســواِنَخــْنــســاُؤنــا هلل  ــنِّ ال ــُة  ــن وزي ــضــاِل«  ــّن ال »أمُّ 

أوطاننا. 1489 الصدِق يف  مثاَل  ــا َوَحـــنـــاِنضربْت  أّمــــا َرؤومــــــا بـــاإلبـ

كرامًة. 1490 البنيَن  وقــّدمــِت  ــِة الـــّرضـــواِنسبقْت  ــنَّ ــَج ــروا َبــنِــيَّ لِ ــي س

ِطْبُتُم. 1491 الكرامِة  داَر  يا  ــاِن»فرحاُت«  ــ األوط ــَة  ــن وزي الـــرجـــاِل  ُدَرَر 

)1( أم نضـال مريـم فرحـات، ُعرفـْت بخنسـاء فلسـطين إْذ قدمـت أبناَءهـا مجاهدين وشـهداء 
وأسـرى، انتخبـت بالمجلـس التشـريعي، وقامـت بجولـة يف الـدول العربية.
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انقالب مصر

وقعها. 1492 ألــيــم  ــداث  أحـ مصر  ــاِنيف  ــري جـ ــك ــس ــوم انـــقـــالٍب ع ــ ي

يف. 1493 باألحالم  الجيش  أطــاح  ــِدِه الـــمـــزداِنلما  ــج ــم ــوق ل ــت وطـــن ي

وإننا. 1494 الــبــالد  ــُد  ــْع َب ــورت  ــده ــاِنوت ــف ــت ــا ب ــ ــرب ــ ــدي ألمـــتـــنـــا ال ــفـ نـ

يــكــون تبجح. 1495 ــا  ــَر م ــَكـ َأْنـ ــنَّ  ــِك ــاِنل الــشَّ وضــيــِع  مــن  َة  غـــزَّ بحصاِر 

على. 1496 وتــشــديــد  معربنا  ــاِنإغـــالق  ــف ــود ال ــه ــي ــا ال ــرض ــا ل ــن ــاِق ــف أْن

أمرها. 1497 سخيٌف  اهتــامــات  ــاينَصــبُّ  ــك ــٌك أب ــح ــض ــة م ــي ــل ــب ــر ال شـ

ــعــاِر قضاهتا. 1498 َل يــا  والبطالِن)1(َوُمــحــاكــمــاٌت  الزيف  بِــِهــُزْو  َقبِلوا 

الجيراِنرفضت حماس وأكدت إصرارها. 1499 حمى  يف  التدخل  عــدم 

على. 1500 باتت  والكربيا  اإلبا  ــة األضــغــاِنمصر  ــزع ظــلــم وتــســقــى ن

وإنما. 1501 الحماس  بالحق  ــاِنتفديك  ــهــت ــب وال ــزور  ــالـ بـ نــرتــضــي  ال 

بواسـطة  مصرييـن  سـجناء  بتهريـب  القّسـام  ِط  تـورُّ مزاعـم  ـخيفِة:  السَّ االهتامـات  )1( مـن 
مصـر. يف  الفوضـى  بإثـارة  حمـاس  مـن  وشـهداء  أسـرى  واهتـام  األنفـاق، 
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اتفاق الشاطئ

لم. 1502 الغراء  الوحدة  طريق  الــبــنــيــاِنوعلى  للحمة  ــجــهــود  ال ــأُل  ــ ن

شامل. 1503 اتــفــاق  الشاطي  ظعاِنبمخيم  كــل  نــخــوض  نــكــلَّ  لــن  ال 

الــفــتــيــاِنفُخذوا الكراسي والحكومة واتركوا. 1504 مستقبل  ــا  ــرج ال وطـــن 

الحكم ال. 1505 نـــكـــراِن)1(َوُمغاِدريَن حكومة ال  وال  بــإقــصــاء  نــرضــى 

ــطــامــعــيــن مــدبــر. 1506 ــر ال ــ ــن أم ــك األدراِنل ــِك  ــالِـ حـ مــكــر  لــيــل  يف 

هــواِنأغشى بصيرهتم ضالل خيارهم. 1507 ــاع  ــب ات مــن  السبيل  ضــلــوا 

)1( أعلـن األسـتاذ المجاهد إسـماعيل هنيـة مبدأ: ُنغاِدُر الحكومـة ال الُحْكَم، رفضا لإلقصاِء 
وتأكيدًا على الّشـراكة.
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تسليم جثامين الشهداء

ُوْلَدها. 1508 لتحضن  ميعاد  ــاِنلــألرض  ــف ــت ــا ب ــرهبـ ــوا تـ ــ ــان ــ ــرار ص ــ ــ أبـ

سابقت. 1509 ُألــوٌف  اهلْل  ــراَم  ل ــواِننفرت  ــن ــر يف ص ــخ ــف ــا وال ــه ــواق أش

ٍة. 1510 بِِعزَّ للديار  عادا  اهلْل«  ــَوَض  ــاِن)1(»َع ــرف ــع وال ــار  ــب اإلك مشهد  يف 

للعال. 1511 الــعــواتــق  تستبق  النِّيشاِنبــطــالن  ــَة  ــَع ِرْف لَِتْحظى  ــاًل  ــْم َح

يف. 1512 المشهود  وإنه  الحماس  الــفــرســاِن)2(يوم  ألول  ــتــوق  ي زمـــن 

تسلمناهم. 1513 ــال  ــطـ أبـ ــد  ــديـ أحـــيـــاء مـــن فــعــل عــظــيــم مــعــاينوعـ

ــواِن»نصر العصيدة« و»اللبيب« وغيرهم. 1514 ــرضـ ــى الـ ــ ــل إل ــادي ــن ــم ق ــ وه

َنا. 1515 الثَّ مسك  وذكـــره  ــع كــالــطــوفــاِنالحنبلي  ــودي ــت ال نــابــلــس يف 

رسالة. 1516 الــصــراع  يف  الجنائز  ــاِن)3(إن  اأَلْوطـ َوفــا  َهدا  الشُّ َبْيعُة  َبــْل 

)1( الشهيدان عادل وعماد عوض اهلل من البيرة.
)2( ُوصفت جنازة »عوض اهلْل« يف إعالم العدّو بِأّنها يوم مشهود لحماس يف الضفة.

)3( شنّت أجهزة السلطة حملة اعتقاالت ليلة تسليم الجثامين ال سيما يف نابلس.
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حمزة أبو الهيجا

َأْنَواُرَها. 1517 َتِغْب  َلْم  ِذْكَرى  ــاِنَوِجنِيُن  ــَي ــْت ــِف ــَرَة ال ــيـ ــا ِخـ َأْبـــَنـــاُؤَهـــا َيـ

َصاِص َلِهيَبَها. 1518 ُج بِالرَّ الُبْهَتاِن»َهْيَجا« ُيأجِّ ــِة  ــ َدْوَل َمــْضــَجــَع  لِــَيــُقــضَّ 

َل َعْهَدُهْم. 1519 َحاَب َفَلْم ُيَبدِّ بِاْطِمئَناِنَصَدَق الصِّ اْلَجنَّاِت  ــى  إَِل َوَمــَضــى 

َبْعُضَها. 1520 ُيَسِلُم  َأْجَياٌل  ْثــَخــاِنَفَحَماُس  لِــإْلِ اهللِ  ُســـُيـــوَف  ــْعــَضــا  َب

ــَق اْلـــُبـــْرَهـــاِن)1(ِذْكَرى »لَِياِسيَن« اْلَجِليِل َيُصوُنَها. 1521 ــ ــُد َأْوَثـ ــؤكِّ ــَدٍم ُي ــ بِ

بَِناُؤَها. 1522 اْلِجَهاِد  ُحــبِّ  َعَلى  ْجَعاِنَداٌر  الشُّ ِسيَرَة  »بَِحْمَزَة«  َساَرْت 

ــَرْت. 1523 ــبَّ ــِدِه بِــَفــْخــٍر َك ــ ــوُد َوالِـ ــُي ــُق ــيَف ــانِ ــْرَب ــي ُق ــتِ ــَج ــْه ــَذا إَِلـــِهـــي ُم ــ َه

َباِكيا. 1524 َرِضيعا  ُتْحِمُلُه  ــِنَفـــاأُلُم  ــَم ْح ــرَّ ــُه إَِلـــى ال ــُل ــْحــِم ــْوَم َت ــَيـ اْلـ

)1( استشـهد حمـزة يف اشـتباٍك مقبـاًل غير مدبر، يف الذكرى العاشـرة الستشـهاد الشـيخ أحمد 
ياسـين، كانـت المخابـرات الصهيونيـة قـد حاولـت إقنـاع والده األسـير الشـيخ جمال أبو 
الهيجـا بالضغـط عليـه لتسـليم نفسـه، فـردَّ عليهـم: إن َسـلََّم نفسـه فأنـا بـريء منـه، وظـلَّ 
ـْلطة حتـى استشـهاده، شـاركت والدتـه المريضـة  حمـزة مطـاردًا للصهاينـة وألجهـزة السُّ
بالّسـرطان يف تشـييعه، كانـت جنازتـه مهيبـًة حاشـدًة أرسـلت رسـالة واضحـة عـن خيـار 

الشعب.
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ُدُموِعَنا. 1525 ُرْغَم  ُبَنيَّ  اْلَرِحيُل  ــاِنَطاَب  ــٍل َثـ ــي ــبِ ــْن َس ــ ِر ِم ــرُّ ــَح ــتَّ ــل ــا لِ َمـ

ٍد. 1526 ُمَحمَّ َحْوِض  ِعْنَد  لَِقاَنا  ِنَوَغــدًا  ــاِب َوالــِخــالَّ ــَح ــْع ِخــيــَرِة اأَلْص َم

اَلَحَقْت. 1527 اْلِخَياَنِة  َأْجِهَزِة  َعاَر  ــُعــْدَواِنَيا  ــا اْل َغــْدرًا َوَمــْكــرًا ِفي ِرضَّ

َأْدَرُكــوا. 1528 اْلَجَناَزِة  َحْشَد  َرَأوا  ا  ــَواِنَلمَّ ــَه ــْم بِ ــُهـ ـ ــِهــيــِد َوُذلَّ ــَم الــشَّ ــَظ ِع
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إضراب اإلداريين

بينهم. 1529 يؤلف  أبــطــال  األســر  حب الصمود وُبْغُض ذي اإلذعاِنيف 

عهدهم. 1530 صاغوا  ــيــن  اإلداري ــاِنإن  ــّش ال غليظ  مــيــثــاقــا  بــالــجــوع 

واضح. 1531 اهتــام  بال  السنين  ــاِننزفوا  ــرهـ ــال بـ ــ ــل ب ــي ــث ــم بـــقـــضـــاء ت

لحظٍة. 1532 ــَة  َأَي للَمْوِت  عرضٌة  اإلحــســاِنهم  مــن  أمــثــال  الشعب  يف 

توحد. 1533 بعد  اإلضــراب  أعلنوا  والحرمانإِْذ  القهر  صــوت  ولــرفــع 

ميدانه. 1534 يف  الشعب  بدعم  يعاينطمعا  األســيــَر  َتـــَذروا  ال  شعُب  يا 
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َأْسُر الجنوِد الثالثة في الخليل - يونيو 4)20م

قرارها. 1535 الخليل  أصدرت  ذاك  الميداِنإذ  يف  حماس  ــال  رج ولها 

لإلبا. 1536 صــونــا  ينتخيان  ــن بـــآِنبــطــالن  ــي ــرم ــج َأَســــــــَرا ثـــالثـــة م

ــمــرواِن«)1(يا »عامر« المغوار طاب صنيعكم. 1537 »كــال العز  وقواسمي 

صوهتا. 1538 ولــبــى  دوت  ــة إنـــنـــا بـــأمـــاِنزغــــرودة  ــول ــط ــب ــرى ال ــ أسـ

إذ. 1539 اإلداريــيــن  ــراب  إضـ ضاِنتعليق  يوما  خمسين  المدى  بلغ 

جهودهم. 1540 كل  األعــداء  ــّواِنواستنفر  ــُخـ الـ وأراذل  وجـــنـــوِدِهـــم 

 صبوا لهيب الحقد والغيظ الشديد على حماس بضفة الشجعاِن. 1541

روضاتنا. 1542 يف  العشب  لجز  ــاِننذروا  ــع إم ويف  أذى  يــمــلــكــون  مـــا 

من. 1543 يعتقلون  األحــراِر  وفا  القضباِن)2(نكثوا  َورا  من  حــرر  بالكاد 

)1( الشهيدان عامر أبو عيشة ومروان القواسمي منم الخليل.
)2( أعلـَن الجيـُش الصهيـوين حملـة »جـّز العشـب« فاعتقـل المئـات مـن كـوادر حمـاس يف 

الضفـة، كان ضمنهـم محـّررو صفقـة وفـاء األحـرار.
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نفذوا. 1544 يــومــا  العشرين  ــداِنلقرابة  ــ كـــل الــجــرائــم دونـــمـــا وج

كريهة. 1545 بالكالب  استدلوا  ــن الــجــيــفــاِنحتى  ــت ــة أن ــالث ــث جــيــف ال

فأله. 1546 قصير  زمــن  مــن  ــيبــالــرغــم  ــانِ ــَع لــكــنــهــا بــشــرى لِـــُكـــلِّ ُم

ــادق. 1547 ــٌض أمــيــن ص لـــألوطـــاِنلــرجــالــنــا َنــْب الــتــحــريــر  ــالــجــد يف  ب

ــة. 1548 ــداي ــة وب ــول ــْأٍر ج ــ ــَث ــ ــت لِ ــان والـــعـــدواِنك بالمحتل  للعصف 
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إرهاصات الحرب

ٌد. 1549 ُمَلبَّ السماء  يف  حرب  ــاِنودخــان  ــ ــا صــعــود دخ ــهـ والـــنـــار أولـ

َحــّيــا يــظــل بــصــوتــه الـــرنـــاِن)1(و«أبو خضيَر« َوقوُدها وضياؤها. 1550

ــاِنطفل ينادي العرب أين جيوشكم. 1551 إذعـ يف  الــســلــم  حــمــام  ورأى 

بنارهم. 1552 عليه  عــدوا  والعرباِنمستوطنون  الــكــون  َصــْمــِت  وبــنــاِر 

أبناءها. 1553 تفتدي  ثــارت  ــخــمــد الـــنـــيـــران بــالــنِــيــراِنوالقدس  ــت ول

عدوها. 1554 هجوم  من  تعاين  ــرَّ ضــغــاِنكانت  ــطـــاٍت ُذْقــــَن َشـ َوُمـــرابِـ

ــقــســام تــعــلــن أهنــا. 1555 ــب ال ــائ ــت ــل جــبــاِنوك ــن اســتــســالم ك ــرأت م بـ

)1( الشهيد الطفل محمد أبو خضير من شعفاط بالقدس أحرقه المستوطنون حّيا.
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حرب العصف المأكول

وعدونا بالحمق موصوف وباإلرهاب ليس الواِزَن العقالين. 1556  

بسرعٍة. 1557 البالد  يف  المراجل  الــغــلــيــاِنتغلي  ــة  حــال يشهد  والـــكـــون 

جريمة. 1558 العدو  ارتكب  إذا  ــت زمــــرة الــحــمــقــاِنحتى  ــب نـــكـــراء ت

بقصفهم. 1559 َيهيُل  نفق  ٍة  َغـــزَّ ــي  ــاِن)1(ِف ــَك زيــنــة الــشــب ــالِ ــن ورقـــى ُه

ــداِنفالحرب صارت واجبا وفريضة. 1560 وضـــــرورة لــحــســاب كــل مـ

بجسارة. 1561 لــلــعــدا  َوَدّكـــــا  ــا  ــ بــيــســاِنَدّك ــى  إلـ َرْشــــــراٍش  ُأمِّ  مــن 

وجهه. 1562 ــى  ول حيث  يـــداِن)2(ومــفــاجــآت  ــزوِم  ــع ال ُمــْنــهــاَر  صفعته 

)1( قصف االحتالل نفقا يف غزة واستشهاد مجاهدين فيه، كان شرارة حرب.
)2( كانت حرب العصف المأكول حرب مفاجآٍت على كافة المحاور والجهات:

يف الـربّ: صناعـات قّسـامية واقتحامـات كموقـع ناحـل عـوز وأبـو مطيبـق وموقـع   .1
16، وتصـدت كتائـب القّسـام لمحـاوالت التوغـل، بـل وأسـرت جندييـن علـى 
الذاكـرة  يف  محفـورًا  للصهاينـة  القّسـام  مجاهـدي  دعـس  مشـهد  ويظـل  األقـل، 
كذلـك. القّسـام  إبداعـات  مـن  ٱالغـول-  القنـص  سـالح  وكان  والعربيـة،  الفلسـطينية 
يف البحـر: الكشـف عـن وحـدة ضفـادع بشـرية، تمكنـت مـن اقتحـام قاعـدة زكيم   .2

األقـل. علـى  سـاعة   24 اسـتمرت  مهمـة  وتنفيـذ  الصهيونيـة 
يف الجـو: الكشـف عـن طيـران األبابيـل المسـّيرة، وتنفيـذه لهجمات ضـّد أهداف   .3
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كالحيتاِن»زيكيم« قاعدة ضفادعنا غشت. 1563 الــبــحــر  يف  ــا،  ــداهن ــي م

سعيدة. 1564 ــالد  ــب ال ــو  ج يف  ــاِنوتــطــيــر  األوطـ سما  يف  مجد  ــراب  أسـ

أبية. 1565 الــحــمــاس  ــيــل  ــاب أب ــذي  الشيطاينهـ الغاصب  فــوق  تختال 

مشهودة. 1566 حقيقة  صار  بالغوالين»الغول«  »الغول«  فعال  واسمع 

بزئيرها. 1567 ــى  ــوغ ال يـــوم  الميدانآســادنــا  يف  يهود  جنود  صعقت 

ــزة الـــقـــرآِنيف ناحل العوز الرؤوس تدوسها. 1568 ــع ــاس ب ــم ــح أســـد ال

مشية. 1569 والهوينى  مطيبق  ــد بــعــد الــغــزو واإلثـــخـــاِنوأبـــو  ــألس ل

عندما. 1570 التسلل  محاولة  ــزاة الــســهــو يف الــشــطــآِنصــدوا  ــغ ــن ال ظ

رأيتهم. 1571 صــال  القسام  كلما  ــزاِنهم  أح على  خسائرهم  أحــصــوا 

مــكــرب. 1572 والـــقـــطـــاع  ـــرب  ــ أك إعـــالِناهلل  يف  الح  ــتــصــار  ان ــشــرى  ب

صهيونيـة، وإدخـال صواريـخ جديـدة للخدمـة، تمكنت مـن فرض حظـر الطيران 
علـى االحتـالل، وحظـر التجـول علـى غـالف غـزة، ُبَعْيـَد محاولة فاشـلة الغتيال 
فيهـا زوجتـه وطفلـه، كمـا صـدَّ  الضيـف استشـهد  للقسـام محمـد  العـام  القائـد 
القّسـام محاولـة إنـزال علـى شـاطئ السـودانية، واحتفظـت الكتائـب بمـا أسـمته 

»الصنـدوق األسـود«. 
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ماجد. 1573 شعب  رمــز  الملثم  ــرز  القطعاِن)1(ب سائر  ُيْخِرُس  كالليث 

شجاعة. 1574 الــيــهــود  قــهــر  ــراِنقسامنا  ــفــئ ــاؤوٍل كــمــا ال ــ ــزِع شـ ــ يف ن

ببياِنما كان يا صهيون أن تخفوا وقد. 1575 جيشكم  الــمــلــثــم  ضـــرب 

عهدنا. 1576 سننفذ  ألســرانــا  القضباِنبشرى  أحقر  غصبا  ونـــدوس 

كربت. 1577 المسيرة  يف  لياًل  بمكاِن)2(نابلس  فورها  ســجــودًا  خــرت 

لدائها. 1578 دواء  ال  الــعــمــالــة  الــفــتــاِنأمـــا  ــده  ــحـ بـ الـــحـــســـام  إال 

عيشهم. 1579 ــرام  ــ ح أقــــزام  ــزة طــاهــر الـــجـــريـــاِن)3(إعــــدام  ــواء غـ ــ هب

اإليماِن. 1580 غزة  وانصر  واألبطال  القسام  كتائب  قو  رب  يا   

الفلسـطينية  البشـارة  أيقونـة  أصبـَح  عبيـدة،  أبـو  القّسـام  كتائـب  باسـم  الناطـق  )1( الملثَّـم: 
وكسـر هيبـة االحتـالل، فكانـت إطاللتـه موعـدًا لالحتفـال كمـا جـرى عنـد إعالنـه عـن 
َأْسـِر شـاؤول أرون، حتـى عمـت االحتفـاالت وإطـالق األلعـاب الناريـة يف الضفـة وغزة 
والمخيمـات يف دول الجـوار، يف نابلـس مثـالً- ورد الخـرب أثنـاء مسـيرة تضامنيـة حاشـدة 
ـلطة هاجمتهـا بالرصـاص والغـاز. كمـا كان  فخـرت اآْلالف سـجودًا، لكـن أجهـزة السُّ

إعـدام العمـالء ميدانيـا مـن مجريـات الحـرب لعقـاب الخائنيـن.
)2( كانـت اآْلالُف تجـوُب شـوارُع نابلـس ليـاًل تضامنا مع قطـاع غزة، وورَد نبًأ أسـر الجندي 
دًا هلل يف الشـوارع يف مشـهٍد مهيـب، إاّل أّن  أرون شـاؤول وهـم يف المسـيرة فخـروا ُسـجَّ
أجهـزة الّسـلطة اعتـدت علـى المسـيرة بالرصـاص والغـاز، علمـا أّن االحتفـاالت بأسـر 

ـت قـرى ومخيمـات ومـدن الضفة. الجنـدي عمَّ
)3( إعـدام العمـالء كان أثنـاء الحـرب رسـالًة عـن الحصانـة األمنيـة للمقاومـة، وعقوبـًة لمـن 

بـاع دينـه وِعْرضـه ووطنه.
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لــيــس الــيــســيــر حــســابــه ضــعــفــاِنوحساب تسريب السالح وكشفه. 1581

صفوفنا. 1582 انضباط  يف  هتاون  ال  الــخــســراِنإذ  وصــفــة  ــاون  ــه ــت ال إن 

ــنــا. 1583 مــانِ أِلَ أخطائنا  على  ــب بــعــرفــنــا ذنــبــاِننقسو  ــري ــق ــــب ال ذن

من. 1584 بالغدر  وتنتهي  َتــُمــرُّ  ــُخــْرســاِنُهـــَدٌن  ــا والـــكـــون كــال ــن ــدائ أع

فإهنا. 1585 الــصــبــاح  ــل  ح إذا  ــانَرَفــــٌح  ــزع أنــــف شـــر كــي ــمـ ســــاح تـ

بغارة. 1586 الغاصبين  عيون  ــرانأعمت  ــي ــن ــال ــمــت هبـــا هــــــادار ب غــن

جرى. 1587 قد  عما  األستار  ترفع  صـــنـــدوق أســـــود إهنــــا لــزمــانلم 

بالده. 1588 بالخطاب  أهبج  طعان»الضيف«  بعد  كالسيف  غدرهم  من 

نجاته. 1589 المعتدين  أغـــاظ  ــا هــمــى بــالــعــز لــلــظــمــآنفلقد  ــث ــي غ

ونــــــــداؤه. 1590 أهــــلــــه  ــدم  ــ ــ قـ قـــربـــاينهلل  ــم  ــ إهنـ فـــاقـــبـــل  رب  ــا  ــ ي

مــزلــزال. 1591 ذاك  إثـــر  الملثم  ــِدِه الــربكــاينبـــرز  ــيـ ــَوِعـ ــورى بِـ ــ ــر ال ش

كلها. 1592 غــزة  حــول  التجول  للطيراِنحظر  الحظر  المطار  وعلى 

جيشنا. 1593 األبية  القدس  والــضــيــف قــائــده وخــيــُر ِســنــانوسيفتح 

وحلفهم. 1594 للغاصبين  أواِنوتــحــديــا  قبل  القصف  وقــت  تحديد 
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ــه قـــدر إذا. 1595 ــن الــرحــمــن»الـــغـــول« قــنــاص ل ــد مـ ــتــســدي يـــرمـــي ب

دونما. 1596 وربـــك  ال  ــوم  ي يطو  مثاينلــم  والـــدعـــاء  ــدات شــكــر  ــج س

لم. 1597 القسام  ونصرها  البالد  ــداِنفخر  ــل ــب ــاوس ال ــ تــبــلــغ عـــاله أشـ
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استشهاد العطار وشمالة)))

كــرامــة. 1598 ــاس  ــم ح ــقــدمــه  ت ــان لـــلـــقـــرآِنودم  ــ ــألوط ــ لـــلـــقـــدس ل

عقيدة. 1599 الكربيات  ــاِنالتضحيات  ــنـ ــان بـــكـــل َجـ ــمـ ــإيـ َوْقــــــــٌر بـ

عزة. 1600 حسبك  العطار«  ــد  »رائ ــوالنيا  ــغ ــهــود وقــــادة ال ــي ــزي ال خـ

والعال. 1601 ُة  ِحيَّ التَّ ولــك  ــاِن»شمالة«  ــفـ ــة األكـ ــل ــرت فــيــهــم ح ــثـ أكـ

جحافاًل. 1602 القطاع  يف  قادا  الُفْرقاِنرجالن  السجيل يف  العصف يف  يف 

تقدما. 1603 »للجعربي«  صحبة  ــا رأســــــان طــعــانــاِنمن  ــنـ ــروبِـ ــُحـ بِـ

تنعاهما. 1604 بـــاإلبـــا  غـــزة  اإليماينأنـــفـــاق  بالوفا  َد«  ُبـــدِّ و»الــَوْهــُم 

ــرجــالِنَخْوُض اشتَِباكاٍت، ِسالُح إشاَرٍة،. 1605 ــادهــا ال وحـــروب غــزة ق

فيهما. 1606 روحا  كان  الكتائب  ــالِنمجد  ــط ــب ــا ال ــم ــا فــــإذا ه ــاال هبـ ــ ج

)1( الشـهيدان رائد العّطار ومحمد أبو شـمالة، من أوائل مجاهدي القّسـام، وأسـهما مباشـرة 
بانكشـاف  علمـا  المهّمـات،  وتنفيـذ  المواجهـات  وقيـادة  العسـكري،  الجنـاح  بنـاء  يف 
مكانيهمـا أواخـر حـرب العصـف المأكـول، فرفضـا الخـروج خشـية ارتـكاب االحتـالل 
لمجـزرة بالمـكان وَفّضـال الشـهادة، وكان ذلـك يف منـزل رفيقهمـا محمـود برهـم الـذي 
استشـهد بصحبتهـم، مـع العلـم أّن العّطار وشـمالة كانا محكومين باإلعدام لدى السـلطة 

الهتامهمـا بقتـل عميل.
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ٌة،. 1607 ــرَّ ُحـ ُدمـــوٌع  عزمهما  الــعــدنــاِنويــزيــد  النبي  مــســرى  ــرا  ــُيــَطــهِّ لِ

مسيرٍة. 1608 مسك  عطار  يا  الميدانويضوع  ــد«  »رائـ باسمك  تـــزدان 

ــاب زئــيــره. 1609 ــد هتـ ــة« أسـ ــال ــم ــل مــكــان»ش ــك ــون ب ــي ــه أجـــنـــاد ص

حكمه. 1610 يف  منهما  ــذل  ن ــال  ن ــواِنمــا  ــ ــن خ ــب مـ ــق تـ ــن ــدام ش ــ ــ إع

إمــارة. 1611 الرفيع  على  للوضيع  ُخذالِنما  من  األرض  يف  يكن  مهما 

مــعــطــرًا. 1612 الــنــســيــم  ــب  ه إذا  ــا  زمـــاِنإنـ بــكــِل  ــى  ــ اأَلْزكـ فصباكما 

فــألنــتــمــا نـــجـــمـــان تــأتــلــقــاِنوإذا أردنا السير يف درب الَوغى. 1613

لها. 1614 مثلكما  فليس  الــعــزوم  ــاِنأمــا  ــي ــب ــدا وإلـــهـــامـــا عـــلـــى ت ــ شـ

بيننا. 1615 بخلد  ــا  ــم ــُك َرْوُح األزمــاِنسيظل  األجــيــال يف  ــروي ظما  ي

اسميكما. 1616 بالدماء  تنقش  ســلــواِنالقدس  أو  الــمــعــرج  صــخــرة  يف 

ــواِنَعِلما بكشفهما فما ازدادا سوى. 1617 ــرضـ ســعــد بــنــيــل الــفــوز والـ

ــب شــيــطــاينخشيا على الشعب األبي مجازرا. 1618 ــاِصـ ــن غـ ــة مـ ــاديـ سـ

ُهْم. 1619 ُرِقيُّ ــويف  ال »بــرهــٍم«  بيت  الــفــرســاِنيف  ــرة  وخــي ــال  ــرج ال خير 

بيعة. 1620 ــم  ــحــت رب مــــربور  ــعــمــر  ــراِنال ــغــف الــســعــي مــشــكــور مــع ال
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االنتصار واحتفاالت الضفة

بالدماء تخضبت. 1621 يوما  ــا روابـــيـــنـــا بـــأحـــمـــر قـــانخمسون  ــه ــي ف

المدى. 1622 على  َتَظلُّ  ــراٍح  َأْف اُء  ــان الــضــاينِحنَّ ــزم ــال ــَر ب ـ ــذكِّ حــتــى ُتـ

حقيقة. 1623 الكيان  دار  الــنــيــراِنوتحولت  مــن  مــأكــوال  كالعصف 

أذناهبم. 1624 وجــرجــوا  الــعــدو  ــزم  اآْلذاِنه روعـــــــة  ــرب  ــ ــ أك واهلل 

ــز الــقــتــال الــيــوم قــســام وقد. 1625 مــن األوطـــاِنرم نــدبــا  ــعــدا  ال داس 

يحيطها. 1626 يـــزال  ال  الخفايا  ــا  ــا بـــالـــســـر والـــكـــتـــمـــاِنأم ــن ــام ــس ق

تحرر. 1627 ــات  ــكــربي ال للشجعاِنالــبــشــريــات  الــقــوس  ــاب  ق النصر 

نداؤنا. 1628 الصفوف  توحيد  رهــانونــداء  خير  الحر  الــســالح  وعلى 

الربا. 1629 وحولت  انتفضت  ــاِنالضفة  ــت ــف ــن صــيــفــهــا لــربــيــعــهــا ال مـ

راياهتا. 1630 السما  يف  بفخر  خــفــقــاِنرفعت  يف  الـــقـــســـام  ــارق  ــ ــي ــ وب

ونصرهم. 1631 الثابتين  بنهج  ــوراِنتزهو  ــثـ ــالـ ــان بـ ــ ــربك ــ وتـــبـــشـــر ال
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العدا. 1632 أذناب  هجمات  ها  َضرَّ كالثيراِنما  العصف  ــرب  ح ــنــاء  أث

ــة هبم. 1633 ــ ــر آهب ــي ــعــلــن غ ــوم ت ــيـ سيفاِنالـ مــصــحــٌف،  حــمــاٌس،  أين 
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استشهاد عامر أبو عيشة ومروان القواسمي)))

ما أبطالها. 1634 الدِّ ــالــهــا الــشــمــاء والـــوديـــانوروى الخليل من  بــجــب

حالوة. 1635 لَِشْهِد  خضعت  ــأروع الــشــبــانبمرارة  ــ ــٌد َجـــَنـــْتـــُه بـ ــْهـ َشـ

وخيانة. 1636 بجهده  الــعــدو  ــل  ــانوص ــال ث ــ ــان ح ــ ــة ك ــان ــخــي ــوال ال ــ ل

ــه يــنــقــضــاندوى اشتباك يف الخليل وها هما. 1637 ــي ــا حـــمـــاس عــل ــث ــي ل

بربه. 1638 الصفي  القلب  »عامر«  »مـــروان«يا  مــن  الــعــزم  مألنا  ولقد 

ٍج. 1639 ُمَدجَّ َلعاِر  َفيا  الرصاص  ــانَنَفَد  ــب جــب ــل ــق بــســالحــه لــكــن ب

ترجال. 1640 ــاك  ــن ه تشنيع  ــتـــل يــبــيــن شـــــدة األضـــغـــانوبــقــتــل  قـ

غزاتنا. 1641 بقلب  زرعــا  مــا  ــرذم وهـــــوانودلــيــل  ــ ــشـ ــ مــــن ذلـــــة وتـ

فــلــنــا الــشــهــادة مــطــلــب وأمـــاينرِغمت أنوف المعتدين بحتفهم. 1642

بعزة. 1643 الــكــريــم  اهلل  إلـــى  الميدانرحـــال  يف  يلوح  الحماس  ــأر  ث

)1( منّفـذا عمليـة األْسـِر يف الخليـل، اشـتبكا حتـى نفـاد ذخيرتيهمـا، وقـد َحَمَلـت النعـوش 
األمهـات يف جنـازة حاشـدة، وقـد شـنََّع االحتـالل بقتلهمـا.
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تحية. 1644 السالم  األسرى  من  ــانلكما  ــرف ــع ــة بــالــشــكــر وال ــول ــوص م

ــورى. 1645 الـ تــقــدمــتــا  شيعتا  ــان  ــ التبيانأم يف  ــار  وحـ الــلــســان  عجز 

ــا الــعــال. 1646 ــن ــت ــا ألم ــت ــجــب ــان أن ــ ــاس والـــدتـــانأمـ ــم ــا لــكــل ح ــم وه

ــاب مــســدد. 1647 ــرقـ ــار تــحــتــمــالنالـــرب حـــق يف الـ ــبـ ــاإلكـ نــعــشــان بـ

فلن. 1648 لألقصى  اآْلســـاد  اإِلْجـــالِل واإلحــســاِنربيتما  تريا ســوى 

ماجد. 1649 شعب  ــرار  أحـ ــى انــكــســار األســـد لــلــفــئــراِنوبنوكما  ــأب ي
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ــا. 1650 ــه هــبــت عــلــيــنــا الـــيـــوم مـــن عــمــانأنـــبـــاء ســـوء قــبــحــت أزالم

ليلة. 1651 يف  ــا  أحــرارن على  للعربانهجموا  الــخــســف  فيها  ظــلــمــاء 

ُفِككت. 1652 ــد  ق خلية  بـــأن  ــوا  ــال كيانق شــر  بوجه  حماس  دعمت 

الرؤوس تشرفت. 1653 أن  ما دروا  ــام كــالــتــيــجــانأو  ــس ــق ــل بـــالـــدعـــم ل

تكن. 1654 لم  طــوال  بأعوام  بالنقصانحكموا  الــعــبــد  اعــــراف  إاّل 

حماسنا. 1655 الداعمين  ــاة  األب ــانحي  ــ ــ واألوط اهلل  ــام  ــ أمـ ــذروا  ــ ــ ع

انــكــشــاف خلية. 1656 كــان  العدوانوتــزامــنــا  من  اهلْل«  »راَم  أرض  يف 

بضفة. 1657 ــود  ــع ي تــنــظــيــم  الطغيانإِْعـــــــداُد  يف  اإلثـــخـــان  لـــصـــدارة 

تكشفت. 1658 اإلنطالِق  صفر  ــغــاصــب الــشــيــطــاينوقبيل  ــل أركـــانـــه ل

نا. 1659 َعُدوُّ ديَد  الشَّ الخوَف  ــاِنَفَتَصبََّب  ــق ــاإلت ــا َبــــدا اإلعـــــــداُد ب ـ ــمَّ َلـ

ــا. 1660 ــارن ودي ــا  ــأرن ث نطلب  الــرئــتــانسنظل  بالصبا  تحفل  دام  ــا  م
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شهداء اإلعداد

مشقة. 1661 الغاِصبيَن  زمــان  الــســرطــاِنيمضي  ــراوة  ــ ض أشـــد  هــم  إِْذ 

تكالب. 1662 شــر  ــداء  ــ األع ــزة جــاينيتكالب  ــان غـ ــك غــيــظــا عــلــى س

وزرها. 1663 تحمل  الغازين  ــرارة  ــران؟!وم ــي ــج ــل ل ــوزر  ــ ــ ال أي  ــاهلل  ــ ب

نعيمهم. 1664 الرباط  يف  غزة  ــراِنشجعان  ــي ــن َمـــتـــا عــلــى ال ــان ُحـــرِّ ــن عــي

وإبــاءهــا. 1665 ثغورها  تــصــون  الرحمِنعين  خشية  مــن  بكت  عين 

ُوْسَعها. 1666 المعالي  يف  تبذل  ــاِنَأْقماُر  ــديـ ــن الـ ــرض مـ ــ ــا ف ــ ــداده ــ إع

مآلها. 1667 كـــان  فــيــه  أصــيــبــت  ــإذا  ــات ســنــا الـــقـــرآِنفـ ــنـ أقـــمـــار جـ

فخرنا. 1668 المالحم  إعــداد  ــداِنشهداء  ــمــي ال ويف  مــعــنــا  ــم  ــهـ أرواحـ

ــْم لهم. 1669 ــاٌء َكـ ــي ــِق الــمــيــزاِنهــم أخــفــيــاٌء َأْت يف  الــقــدر  عظيم  فضل 
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دوما وهديل)))

وبطشهم. 1670 الظالمين  حقد  ــومــا دونـــمـــا وجــــداِنيــزداد  ــي ــا ف ــوم ي

الذي. 1671 فلسطين  تنسى  وال  الشيطاِندومــا  ببسمة  القلوب  ــرق  ح

القيعاِن»دوما« »َدوابشٌة« ضحيَُّة صامٍت. 1672 يف  وغــاص  السالح  ألقى 

وشاهد. 1673 والشهيد  الشهيدة  األزمـــاِندوما  مــدى  صــداحــا  سيظل 

كلما. 1674 بالمنسق  تلحق  بــالــُطــغــيــاِنلعنات  وزاَد  الــعــدو  َأِمـــــَن 

اِنَوَنجاُة »أحمد« سوف يعلن الحقا. 1675 ــوَّ ــَخ ال وعصبة  اليهود  سحق 

ــمــاِنما حك جلدك مثل ظفرك شعبنا. 1676 ــا أخـــا اإلي ــأرك ي ــث فــاهنــض ل

ــزال لـــلـــغـــربـــاِنو»هديل« ينتحب الحمام بصوته. 1677 ــ ــ ــزل ــ ــ لـــكـــنـــه ال

بنقاهبا. 1678 تزينت  الخليل  داِنأرض  لِـــــَثـــــْأٍر  ــا  ــهـ ــتـ رايـ ــه  ــت جــعــل

َأْمَنُه. 1679 ــَم  َتــَوهَّ إذ  أســرف  ســعــراِنصهيون  ــَر يف  ــْم ــَج ال أن  يـــدر  ــم  ل

واعفتي. 1680 رجالها:  »هديل«  ــاِننادت  ــرسـ ــفـ ــا ثـــلـــة الـ ــ ــداه ــ لـــبـــت ن

)1( جريمتـان بشـعتان، احـراق منـزل آل دوابشـة يف قريـة دومـا جنـوب نابلـس، واستشـهد 
الوالـد سـعد واألم ريهـام والرضيـع علي، ونجـا أحمد ليبقى شـاهدًا، وجريمـة قتل الفتاة 
هديـل الهشـلمون الرتدائهـا النّقـاب فاستشـهدت. أشـعلت الجريمتـان الضفـة الغربيـة.
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عملية إتمار وانتفاضة القدس

يف. 1681 صــداه  والعويل  تبكي  ــاينإتمار  ــج ــالد نــحــيــبــهــا أش ــبـ ــل الـ كـ

غــارة. 1682 ــْت  ــنَّ َش ــام  الــقــسَّ ــاِنفكتائب  ــع ــب ــض ال ــى  ــل ع ردًا  ــة  ــي ل يف 

َوإِنََّها. 1683 اْلِجَهاِد  َمْفَخَرُة  َبانِيناُبْلُس  الرَّ اْلَقاِطِع  اْلَحَماِس  َسْيُف 

ــَهــا. 1684 َوَدْأُب اْلُمْعَتِديَن  ــَردِّ  بِ ــَراِنَنــَفــَرْت  ــي ــنِّ ــِب َوال ْع ــرُّ ــال ــْم بِ ــُه ــُب ــْأِدي َت

َمنِيَعٌة. 1685 ــاِء  ــِرَي ــْب ــِك اْل ــاُر  ــ ِدَي ــْأِر لِــــأَلْوَطــــاِنَهـــِذي  ــ ــثَّ ــ َهــــِذ ِدَيــــــاُر ال

ــا َأْعــَلــُنــوهــا َراَيـــًة. 1686 ــُدوَه ــاِه ــَج الجانِيَوُم بِاْلَعدوِّ  َتْعِصُف  َخْضَراَء 

الُقْضَباِن»إَِتَماُر« َتْبِكي َواْلَعِويُل َصَداُه يف. 1687 َوَساَحِة  اْلَخِليِل  َأْرِض 

بِِعَزٍة. 1688 اْلَحَماِس  َأْبَطاُل  ــِنَفاْنَقضَّ  ــَم ْح ــرَّ ـــِة ال ــٍة َوَمـــِعـــيَّ ــاَعـ ــَجـ َوَشـ

َلْت. 1689 ُبدِّ َلِكْن  اْلَعْزَم  َكاَن  ــِع اْلــَمــْيــَداِنَواأَلْســُر  ــَواِق ــاِل لِ َج ــرِّ ُخــَطــُط ال

َنا. 1690 وإنَّ ضابَِطاِن  األعــادي  ــَداِن)1(َهْلكى  ــِوْل ــاْل بِ اْلــِوْلــَداَن  َنْقُتِل  ــْم  َل

)1( قتـل يف العمليـة ضابطـان، ولـم ُيْطلـق المجاهـدون النّـار علـى األطفـال، ُأصيـَب مجاِهـٌد 
بِرصاصـٍة خطـًأ أْثنـاَء العمليـة، واضطـر إخوانـه لنقلـه إلـى المشـفى، وهنـاك وصـل الخرب 
بعـد  نابلـس  يف  المشـفى  االحتـالُل  لَِيْقَتِحـَم  مباشـرة،  جـاؤوا  الذيـن  السـلطة  َأْمـِن  إلـى 
تحتّيـة  بنيـٌة  ُكِشـَفْت  العمليـة  خلفيـة  علـى  المصـاب،  المجاهـد  ويعتقـل  فقـط  سـاعتين 
والسـلطة  الكيـان  أمـن  أجهـزة  أصابـت  مـٌة،  متقدِّ مراحـل  وصلـت  نابلـس  يف  للقّسـام 
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َمْنِزاًل. 1691 َوَأْرَفـــُع  َأْسمى  الُفْرَساِنَأْخــاَلُقــَنــا  ــاِوِس  َأَشـ ُخْلُق  نِْعَم  َيــا 

َأْبطاُلنا. 1692 لِْلِعدا  َف  َتَكشَّ ــْد  ــَق ــّواِنَوَل ــ ــن ُخ ــْنــســيــِق م ــَجــريــمــِة الــتَّ بِ

ــُه. 1693 َأمــاَم الــبِــنــاُء  بـــاَن  َوَقـــْد  ــذاِنَفَجثا  ــ ــى إيـ ــل ــٍس ع ــْلـ ــاُبـ قـــّســـاُم نـ

ــــُه. 1694 وإنَّ عــــدوُّ  يـــا  ــك  ــاُن ــي ك ُع اأَلْركـــــاِنواٍه  ــِزٌع ُمـــَتـــَصـــدِّ ــَزْعـ ــَتـ ُمـ

الِفدا. 1695 َتساَبَقِت  َوَقْد  اأُلسوَد  ــرُة الــِفــْتــيــاِنَحيِّ  َطــْعــنــا َوَدْهـــســـا خــي

َوِحْلُفُهْم. 1696 الــُعــداُة  َأراَدْتـــُه  ــٍع مــتــواِنجيٌل  ــانـ ـــٍش خـ ـــْي أْنـــــــذاَل َع

َصنيُعُهْم. 1697 َجلَّ  األبطاُل  ُهُم  ِطعاِنَفــإِذا  رؤوُس  إقـــداٍم  َوُرؤوُس 

ــاِنَكَسروا ُنفوَس المجرمين بَِرْفِعِهْم. 1698 أغ َنــشــيــَد  َأْو  ــِم  ــثَّ الــُمــَل ــَوَر  ــ ُص

َمبيتِِهْم. 1699 َبْعَد  األعــداُء  ــِة اأَلْحـــــــزاِنَيْسَتْيِقُظ  ــ ــاَح ــ ــن ــ بــمــآتــٍم َوَم

بارزًا. 1700 يا َصْدَر المكارِم  الــُمــْزداِنوحماُس  الُعال  رأَس  يا  وحماُس 

واثِقا. 1701 التحّرِر  َنْهَج  يا  ــاِنوحماُس  ــخ واإلث ــْذل  ــب ال ــَد  ــْع َب بالنَّصر 

بالذهول والصعقة من قدرات البناء للقّسام يف الضفة.
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6)20م

الصعاب حياتنا وسبيلنا. 1702 ــْعـــٍب بــغــيــر لــيــاِنخوض  ــا َصـ ــنـ ــراُسـ َوِمـ

بَِبْغيِِهْم. 1703 حاَف  الصِّ الصهاينة  الــكــفــراِنمأل  بصبغة  ــان  ــزم ال نقعوا 

وإهنــم. 1704 ــمــاجــديــن  ال َردُّ  دُّ  ـــرَّ ــواِنالــ ــوِم ه ــٌر بــيــوم الــرجــس َيـ ــْه ُط

َقْصَرُه. 1705 َن  َمكَّ الشوك  أن  َظنَّ  بنياِنمن  مــن  الــشــوك  ــْصــُر  َق فلبئس 
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وحدة الظل

شعبها. 1706 تبهج  القسام  ــاِنوكتائب  ــيـ ــا يف ســـائـــر األحـ ــ ــو دأهبـ هـ

بوحدة. 1707 الرجال  عن  الستار  مـــــزداِنرفع  وارف  ظـــل  فـــرســـان 

ُهْم. 1708 َهمُّ ــواَرْوا  َتـ أبطال  الظل  الــقــضــبــاِن)1(يف  مــن  ــا  أســران تحريُر 

بصمتهم. 1709 ــاء  ــي ــق األت ــاء  ــي والكتماناألخــف ــرص  ــح وال وفــدائــهــم 

الوفا. 1710 يصونون  لألسرى  ــاِنشهداء  ــي ــع ــق واقـــعـــا ل ــق ــح حــتــى ت

ولم. 1711 شاليط  أســر  مــن  تكشف سوى اإلحسان واإلحساِنومقاطع 

اللعين وقد رأى. 1712 ــغــي الــجــاينيا عار صهيون  ــب ــا وهـــو ال ــن إحــســان

ـتار عـن الوحـدة المتخصصـة يف تأميـن  )1( بـإذٍن مـن القائـد العـام لكتائـب القّسـام، رفـع السِّ
جنـود العـدّو األسـرى لـدى المقاومـة، واسـمها »وحـدة الّظـل«، وتـمَّ عـرض مقاطـع من 

تعامـل المجاهديـن مـع األسـير الصهيـوين جلعـاد شـاليط.
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عودة االستشهاديين

انتظار قدمت. 1713 بال  بيت لحم  ــاِنذي  ــأر زمـ ــام ثـ ــّس ــق ــُة ال ــوَع ــم ــْج َم

اللقا. 1714 صناديد  يا  أنتم  نيساِنشجعان  صبا  ــا  ي َمـــْجـــِدَك  تجديد 

مباركا. 1715 الفداء  عهد  إلــى  والــوجــداِنَعـــْودًا  الـــروح  بعمق  ــرى  ذك

ٌم. 1716 الفرساِن»عبد الحميد أبو سرور« مصمِّ أنجب  »يحيى«  تلميذ 

بركاين. 1717 متفجر  الجميل حزامه  للزمن  يتوق  الحميد«  »عبد   

األلــحــاِنيف القدس يا سبط الكرام مؤذنا. 1718 ــذب  أع انفجارك  لحن 

أمة. 1719 خلفك  العيد  صــالة  ــاِنَصلَّى  حـ بـــدمـــع  َدّوى  ــيــرهــا  تــكــب

بقوة. 1720 االحــتــالل  يضرب  ــزال  ــاِنزل ــســي ــن ــل ل نـــنـــســـاق  ــن  ــ ل واهلل 

ــا. 1721 أعــداءن مباغتا  ــان  ــزم ال األزمــــــاِنعــاد  أروع  يـــجـــدد  ــل  ــي ج

لكم. 1722 ــا  وم غاصبون  يــا  ــاِنفرقبوا  ــ ــ واإلذع الــــذل  ــاع  ــي ــص ان إال 



208

المسير والمصير

الشيخ أبو أيمن طه

ــودع. 1723 ــه« لــلــحــيــاة م تـــفـــاِن»الــشــيــخ طـ ــول  ــ طـ بـــعـــد  ــل  ــرحـ يـ هلل 

ــنــه. 1724 ــدي ــذل الــحــيــاة لـــربـــه ول ــ ولـــدعـــوة اإلخــــــوان والـــقـــرآِنب

ــره. 1725 ــذك ــاريـــخ اإلبـــــاء ب لساِن)1(يــعــتــد تـ كل  عند  ذكر  »محموُد« 

بجنة. 1726 ــه ومــصــطــفــاه  اإللـ ــرضــواِنَفـــاْلـــَق  وال الخلد  بــدار  ــْعــَم  نِ يــا 

)1( الشيخ محمود طه أبو أيمن.
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محمد الفقيه

ــورة. 1727 ث تعلن  الــقــســام  ـــَوراِنوكــتــائــب  ــال لِـــلـــثَّ ــ ــط ــ تــســتــنــفــر األب

َشريعًة. 1728 »بَعْتَنئيَل«  »الَفقيَه«  ــاِنَفَسِل  ــالقـ شـــاِش إطـ يــفــتــيــك لِـــلـــرَّ

أنــه. 1729 يقسم  ــداِء  ــ األعـ األجــفــاِنومـــطـــارَد  بغمضة  يستطيب  لــن 

طــلــقــاتــه شــهــب عــلــى الـــعـــدواِنحتى ارتقى يف أرض صوريف اإلبا. 1730

عزماته. 1731 من  الظلم  ليل  ــال  ــاِن)1(وأح ــور لـــألوطـ ــن ــيَّ ال ــِه يــومــا َب

ـذ عمليـًة ليلـَة الَقـْدِر ُقتِـَل فيهـا حاخـاٌم بـارٌز  )1( الشـهيد محمـد الفقيـه مـن دورا بالخليـل، نفَّ
للمسـتوطنين، استشـهد يف اشـتباكٍ دام سـاعاٍت بعـد مطـاردة اسـتمرت شـهراً يف صوريـف.
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مجموعة التسعين نابلس)))

صفه. 1732 نــظــم  بــالــعــز  ــا  ــن ــام ــس الغضباِنق لظى  صهيونا  ليذيق 

بحرفة. 1733 ــاء  ــن ــب ال بــنــابــلــس  الـــغـــربـــاِنيــبــنــي  ــيـــن  أعـ ــعــمــي  ي واهلل 

انربى. 1734 إذا  الغاصبين  لجمِع  ــطــاِنويٌل  ــي االســت ــلــب  ق ــع يف  ــواق ــم ل

اإلعالن»مجموعُة الصفِر« اعتلت هاماته. 1735 يف  التسعين«  »مجموعُة 

تفكيكها. 1736 يف  األنـــذال  كــيــاِنويفاخر  بــشــر  كـــارثـــة  ــِع  ــ ــْن ــ َم أو 

بأهنم. 1737 الــغــاصــبــون  يقله  ــم  ل ــا  األذهــانم لقا  يف  الهزيمة  حصدوا 

كياهنم. 1738 الماجدون  استحل  ــاِنلقد  ــك م ــل  كـ ذرع  فـــشـــربا  ــربا  ــ ش

ــا. 1739 ــرن ــا لــنــمــلــك أم ــ عقالينبــرســالــة إن مــن  ــداء  ــ األع يف  ــان  ك إن 

الفقها« فهل. 1740 »مازن  إشارة  الطغياِن؟!!هذي  فيلَق  اإلشــارة  َتْكفي 

َيْت يف اإلعالم الصهيـوين بالمجموعة تسـعين أو نقطة الصفر  )1( خليَّـة القسـاِم يف نابلـس ُسـمِّ
تنفـذ  ولـم  األمنـي،  الضغـط  رغـم  بأريحيـة  والعمـل  ألهدافهـا  الوصـول  مـن  نِهـا  لتمكُّ
العمليـات لـدواٍع ميدانيـة، تبيَّن الحقا أّن للشـهيد مـازن فقهـا دورًا يف دعمها، مخططاهتا 
ِت المنظومـة األمنيـة  وإمكاناهتـا للعمليـات االستشـهادية يف حيفـا والقـدس تحديـدًا هـزَّ

التـي اعرفـت بعـدم وصـول مجموعـة لهـذه المرحلـة منـذ عمليـة ديمونـا 2008م.
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الشهيد مصباح أبو صبيح)))

ِرحاَبُه. 1741 ُينيُر  أقصانا  بِــــــَدٍم َطـــهـــوٍر واِقــــــٍد َوْلـــهـــاِن»ِمْصباُح« 

َنْفَسُه. 1742 ــُم  ــَســلِّ ُي طــريــَقــتـِـِه  ــِنوعــلــى  ــم ــرح ــل لـــكـــْن لــــفــــردوٍس ول

وحياَته. 1743 فـــؤاَدُه  حــمــاُس  َوَرصـــاَصـــُه َوَخـــيـــاَرُه الــمــيــداينكانت 

ـذ عمليًة فدائيـة يف يـوٍم كان يفرض به تسـليم  )1( الشـهيد مصبـاح أبـو صبيـح مـن القـدس، نفَّ
نفسـه لالحتـالل ليقضـي حكما بالسـجن، قتـل ضابطين واستشـهد.
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تجاوز ِفْتَنة

ــٍة. 1744 ــَن ــْت ِف مــن  ــا  ــن َصــفَّ يــحــمــي  اإلخـــــواِناهلل  ــَظ  ــافـ حـ َخـــْيـــٌر  واهلل 

بــذلــه. 1745 يف  مــشــقــة  ــاد  ــه ــج ال ــُه بِـــَكـــرِّ ِعـــنـــاِنإن  ــ ــالَوُتـ ــ لـــكـــْن َحـ

ضيعًة. 1746 ِصرنا  أهليه  نصن  لم  الضيعاِنما  بــأســوء  ــاع  ض وِحــَمــاُه 

وقعه. 1747 ِة  لــشــدَّ أمـــٍر  يف  ــُس  ــْق َن ــرانإْن  ــ ــاد حـــقـــه أجـ ــهـ ــتـ ــا اجـ ــن ــل ف

َشماَتٍة. 1748 درء  وأجــر  الجهاد  الركبانأجر  يف  األذنـــاب  هبــا  ســـارت 
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الشهيد محمد الزواري

الكربيا. 1749 مراح  يا  تونس  أرض  ــآِنيا  ــط ــش ــزة ال ــ ــم الــجــبــال وعـ شـ

وبــبــشــره. 1750 بــســعــده  ــع  ــي ــرب ال ــوح لــيــاســمــيــن هــايندار  ــف ــذى ي ــ وش

بصمته. 1751 فاح  َواِر«  »الزَّ شذى  ــاِنهذا  ــن ــاطــمــئ ــة عــرفــتــه ب ــن ــي ــك وس

به. 1752 تطويرًا  القسام  إلــى  ــدى  ــداِنأه ــي ــم ــز قــــدرة ســــادة ال ــزي ــع ت

فــيــنــا صفحة. 1753 ــل  ــمــرجــاِنبــطــل خــفــي ظ مــســطــورة بــالــمــاس وال

جونا. 1754 استحلت  األبابيل  بالعرفانوإذا  الشكر  هتــدي  فإليك 

ضربت وعادت أو تحدت دولة اإلرهاب بالتصوير والنيراِن. 1755  

غزة. 1756 زارك  »الـــزّواِر«  بصمة  ــر اإلْخـــوانِـــيهي  ــزائ ــال ــا ب يـــا مــرحــب

العقباِنعشق العال أهدى فلسطين الحيا. 1757 من  سربا  السما  ــدى  أه

بتونس. 1758 الغادرين  ــدي  أي ــنـــواِنطالته  الـــعـ مـــعـــروفـــة  ــة  ــم ــق ن يف 

عهده. 1759 تحفظ  القسام  ــاِنوكتائب  ــاع الـــثـــأر يـــا صـــاع الـــعـــدا ص

تحية. 1760 إلــيــك  ــا  ــن ــت أم ــواِنبـــوركـــت  تـ دون  ــوار  ــش ــم ال فلنكمل 



214

المسير والمصير

استشهاد مازن فقها)))

َأْنــواِرنــا. 1761 من  الوضاء  صبحنا  َصـــــْوٌت لِـــَتـــْرتِـــيـــٍل َنـــــِدىٍّ حــاينيا 

ُأْســِدنــا. 1762 بـِـَهــْيــَبــِة  سكنا  َلْيَلَنا  للسكاِنيــا  ــق  ــح ال ُنـــْجـــِم  وبــلــمــع 

ــُه أمــجــادنــا. 1763 ــلُّ ــِج ــاِنأمـــا الــنــهــار ِس ــومـ ــوم اإلبــــــا يـ ــ ــا يـ ــن ــال ــع ــف ب

ســمــاءه. 1764 للشهيد  يفتح  ــاِنالــّلــيــل  ــب ــره ال دوحــــة  ــي  ــال ــي ــّل ال إن 

مكرب. 1765 والقطاع  َتْفَخُر  القضباِنطوباس  ــة  ــاح وس َتــِحــنُّ  صــفــد 

ًة. 1766 ــة وتـــفـــاينفلقد أحاط األرَض »َمازُن« ِهمَّ ــاشـ ــشـ ــة وبـ ــمـ ــزيـ وعـ

متقدما. 1767 مجاهدا  الحياة  ــاينَفَقضى  وقــضــى شــهــيــدا نـــال خــيــر أم

بطولها. 1768 الــحــيــاة  تفتنه  ــان  ك الــمــيــداِنمــا  صــولــة  عــن  وبعرضها 

وحزبه. 1769 اللعين  صهيون  ــاِنفأغاظ  ــغــرب ال أرذل  ــدر  ــغ ل حــشــدوا 

ــاِنإن اغتيالك »مازن الفقها« طوى. 1770 ــا لــفــوز جــن ــي ــدن بـــك هـــذه ال

)1( مـن طوبـاس شـمال الضفة، شـارك يف مسـيرته الجهاديـة كل أبواب عمل حمـاس، اغتالته 
ة لتنامي دوره يف دعـم تفعيل القّسـام يف الضّفة. شـبكة كاملـة مـن عمالء بغـزَّ
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ناطقا. 1771 الممثل  أعلنك  ــاينوالشعب  ــربك ــه بــدفــقــهــا ال بـــدمـــاك عــن

بطل الحماس وكتلة اإلسالم والقسام واألسرى عزيز الشاِن. 1772  

ــِة الــجــيــراِنفاهنأ بحضن َثرى القطاع مجاورا. 1773 ــالَل ــج ــا َل »عــيــاش« ي

ــفــرحــاِنتبكي »وفا األحراِر« حرا ماجدا. 1774 ــز ال ــائ ــف لــكــن بِـــَدْمـــِع ال

ٌم. 1775 ُمَحتَّ الــغــادريــن  حــظ  ــاِنوالقتل  ــتـ األنـ ــَة  ــَنـ ــْفـ َحـ يــكــشــف  اهلل 
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الوثيقة السياسية)))

فقد. 1776 وواقعنا  رؤيتنا  لإلعالِنولــعــرض  حماس  جهود  خلصت 

بنودها. 1777 ــالل  ج يحكي  ــاِنلوثيقة  ــ ـــِر الـــخـــربات واألذهـ ــن َنـــيِّ ع

ًة. 1778 َجمَّ جــهــودًا  َجــًة  ُمــَتــوِّ ــاَءْت  ــواِنَجـ ــ ــ ــى األك ــ ــوم نــعــلــنــهــا إل ــيـ الـ

ووالؤهـــا. 1779 تــحــرر  حــمــاس  ــِة الــــُقــــْرآِنفيها  ــ ــِويَّ ــ ــُه ــ ــٌة بِ ــ ــيَّ ــ ــنِ ــ َوَط

وخالصه. 1780 شعبنا  لوحدة  تــدعــو لــنــبــذ تــعــصــب األلـــــواِنتدعو 

ــا. 1781 ــاُؤهـ ــا فــلــســطــيــٌن لــنــا أْرجـ ــاِنأمـ ــك مـــن هنــرهــا لــلــبــحــر كـــل م

محتومة. 1782 لـــعـــودة  عــاصــمــة، وال شــطــراِنالــالجــئــون  ــدس  ــق ال

وعــزوٌة. 1783 والِغطاُء  عمٌق  ــْدواِنالُعرُب  ــُع ال َحــْصــرًا على  ــا  ــداُؤن َوَع

الزٌم. 1784 َوَفــــْرٌض  َحــقٌّ  ــدا  ــِع ال ــه كـــل شـــرائـــع األديــــــاِنَردُّ  كــفــلــت

وأهلها. 1785 الــبــالد  نحرم  ــاينوكـــذاك  ــس ــم اإلن ــال ــع ــات ال ــس ــؤس وم

)1( ُأْعلِـَن عنهـا يف مؤتمـر صحفـي لرئيـس المكتـب الّسياسـي لحمـاس خالـد مشـعل، وقـد 
اسـتغرقت أعوامـا يف صياغتهـا، أحرقهـا النتـن ياهو رئيـس وزراء العدّو الصهيـوين، بينما 

حظيـت بقبـول واسـع النّطـاق عالميا.
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ــِة دونــمــا. 1786 ــيَّ ــِل ــْرَح ــَم ــْل ـــٌل لِ ــواِنَوَتـــَقـــبُّ ــ ه ــوِل  ــبـ َقـ أو  حـــق  ــط  ــري ــف ت

والعال. 1787 تنطق  بالعز  ــادئ  ــب ــاِنوم ــن وكـــرامـــة ســطــرت بــخــيــر ب

يف. 1788 الميثاق  منهج  تعزز  زمـــاِنجــاءت  ودرس  مــرحــلــة  تــطــويــر 

أعلن »مشعل«. 1789 لـــإلخـــواِن)1(أما عن اإلخوان  الــظــهــر  نــديــر  لسنا 

متطلب. 1790 ــهــا  ل مــرحــلــة  كـــل  ــراِنيف  ــس ــخ ال قــريــنــة  ــود  ــم ــج ال إن 

)1( ُسـئَل مِْشـعل عـن عالقـة حمـاس بجماعـة اإلخـوان المسـلمين حسـب الوثيقـة الجديـدة 
وقـد َخَلـْت مـن اإلشـارة لذلـك، فأجـاب: َنْحـُن ال نتخلـى عـن َقْومِنـا إذا َكُثـَرْت عليهـم 
ـهام، حمـاس حركـة فلسـطينية بمرجعيـة فكريـة إسـالمية َرفدهـا اإلخوان المسـلمون  السِّ

وليـس لحمـاس انتمـاءات تنظيميـة أو عضويـة بـأي جهـة أخـرى. »بتصـرف«
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انتخابات المكتب السياسي 7)20م

ٌد وتــقــُدٌم. 1791 ــذي حــمــاس َتــَجــدُّ ــاِنه ــ إذع وال  َتـــْفـــريـــٍط  دون  مـــن 

سيرها. 1792 ــهــدي  وي يحرسها  ــمــاِناهلل  اإلي ــَرَة  ــْضـ وَنـ الــســالم  سبل 

كي. 1793 »السنوار«  بايع  غزة  ــرب أمــــــاِنوقطاع  ــ يـــمـــضـــي بـــدفـــتـــه لـ

ــِه كــالــوالــد الــلــهــفــاِن)1(رجل على األعداء سيف صارم. 1794 ــبِ ــْع ــَش َولِ

ــيـــة بــايــعــت. 1795 ــا فــضــفــتــنــا األبـ ــ الفرساِن)2(أم فارس  »الشيخ صالح« 

ــُه. 1796 َفــإِنَّ الحماس  أمــجــاد  ذكــر  ــاِنيف  ــي ــب ــت ــال ب الــمــقــصــود  األول 

لمعاِنولدى انتخاب حماس مكتبها فقد. 1797 يف  الــكــون  نجوم  شهدت 

أرباهبا. 1798 الوغى  ساحات  ـــــَة الـــفـــرقـــاِنأبطال  ــا وَأِســـــنَّ ــادهـ ــيـ أسـ

بينهم. 1799 المناصب  طلب  يف  ــة صــفــنــا الــربــاينُزّهــاُد  ــدم ــخ إِْلــــــٌف ل

ــوٍن عــريــٍق صامٍد. 1800 ــت َزْي ــوُل  األغــصــاِنوأصـ ــة  روعـ اســتــمــدت  منه 

)1( المجاهد يحيى السنوار أبو ابراهيم.
)2( الشيخ المجاهد صالح العاروري
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بحياتنا. 1801 هــم  اإلســـالم  ــاِنوأشــعــة  ــ ــاء الــفــهــم واألركـ ــت هبـ صــان

وريُحُه. 1802 َرفَّ  الحق  لــواء  الريحاينغــرزوا  َعــْبــُقــُه  الــشــهــادة  مسك 

ُهــَنــْيــَهــٍة. 1803 ــل  لــديــن اهلل ك ــذروا  ــ ــن الــرحــمــِنن ــمُّ رضــــوان م ــَهـ َوالـ

بــقــرب تحرر. 1804 أقــصــانــا  فـــأل  ــا  بــشــرى هــم مــن أحــمــد الــعــدنــاِني

رجالهم. 1805 خير  ينتخبون  ــراِنالــيــوم  خــي ــم،  ــه ــال رج لخير  خلفا 

ــرًا. 1806 ــيِّ ــُة« َن ــي ــوم يــرأســهــم »هــن ــي هتاينال ــِشــعُّ  ُي »ِمــْشــَعــَلــُهــم«  ليكون 

تبادال. 1807 العالء  َسَحِر  يف  ــقـــاِننجمان  ــِلـ ــْأَتـ بــالــعــزِّ واإليــــمــــاِن َيـ

نــحــو الــضــيــاء الــطــاهــر الــعــنــواِنمن حولهم تصطف آساِد الشرى. 1808

ِهْم. 1809 ُسُموِّ ُخصوَم  هبيبتهم  ــتــنــازع الــقــيــعــاِنأعموا  َوُخــصــوُمــُهــْم ب

بصفوفهم. 1810 ــا  ــودن وجــن ــا  ــن ــادات ــة الــُبــْنــيــاِنق ــروعـ ــون بـ ــف ــات ــك ــت م

َوإِنَّها. 1811 الجنود  يف  القيادة  اإلحــســاِنسيما  ونــضــرة  الــفــالح  سيما 

ــواِنيا رب بارك يف المساعي خطوهم. 1812 ــرض ال بــشــهــادة  لهم  ــم  واخــت

دنا. 1813 يــوم  يف  والتحرير  ــادق ُمـــَتـــفـــاِنوالنصر  ــصـ ــه لـ ــ ــد اإللـ ــ وع
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مواقف وأحداث.. حصار قطر

مهانة. 1814 كــلَّ  ينتكسون  ــعــرب  ــاِنال ــت ــه ــب ــغــي والــتــضــلــيــل وال ــال ب

شايعت. 1815 بـــالد  تقاطعها  ــاِنقــطــر  ــرهـ ــال بـ ــ ــا ب ــكـ ــريـ ــاد أمـ ــ ــس ــ إف

جمعت. 1816 بالحماقة  الثقالِنومطالبات  حمقها  مــن  لها  عجبت 

الشجعاِنمن ذاك طرد حماس وقف نشاطها. 1817 غــزة  دعمك  وقــف  مع 

وتنكرا. 1818 جــهــالــة  ــُن  ــَش ُت ــْرٌب  ــ ــاِنَح األوطـ وحــارســي  للصامدين 

ــآمــر ديــدنــا. 1819 ــت ــان ال ــراِنولــطــالــمــا كـ إي من  الخوف  زعــم  وهــم  يف 

الكفراِنأما حماس فأنكرت واستنكرت. 1820 ال  اإلصالح  إلى  ودعت 

دعوة. 1821 نعمت  الشمل  لَِلمِّ  الــشــيــطــاِنتدعوا  مــفــازة  ــقــاَق  الــشِّ إن 
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التقارب مع دحالن

دحــالِنرغم اختالف الرأي كان تقارب. 1822 من  التشكيك  موضع  يف 

لن. 1823 حماُه  ُيَمسَّ  َلْن  واٍع  ــُن  الُعْقباِناأَلْم َمــَع  ــٍث  ــَب َع على  ــْقــوى  َي

قـــاداتـــنـــا لـــلـــشـــرح والـــتـــبـــيـــاِنعتب من اسطنبول جاء فسارعت. 1824

تبينت. 1825 ــم  وث قطر  مــن  ــَذاَك  ــ ــداِنَوَكـ ــلـ ــبـ ــاوف الـ ــخـ ــمـ ــهــم لـ ــف ــت ب

إننا. 1826 بــالــقــضــيــة  اّتـــجـــارًا  ــاِنلــيــس  ــال حــســب ــا ُجـــْدنـــا بـ ــه ــدائ ــف ل

سا. 1827 ُمَتَنفَّ رأْت  إْن  غـــزَة  الجرياِنلــكــّن  يف  ــن  األم بشرط  قبلت 
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موقف مع السودان

وتصرف. 1828 مواقف  بعض  الــغــضــبــاِنولعل  بسخطة  ــر  م ــودان  ــ س

ــًة. 1829 ــَم ــْي َغ َد  َبـــــدَّ الـــــُودَّ  ــأنَّ  ــ ب والسوداِنإاّل  حماس  بين  الصيف  يف 
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هجوم داعش

مداهما. 1830 القطاع  يف  تصاعد  ــنــكــراِنخطر  وال التكفير  ــش  داعـ ــن  م

ويحهم. 1831 يــا  شباهبم  الــغــوالينومفجرين  نخبة  يف  ال  األمـــن  يف 

ــاِنحمقى تشرب بالضالل مسيرهم. 1832 ــف ــن يــلــقــوا ســـوى األك تـــاهلل ل

كلما. 1833 غـــزة  ــدون  ــف ي الــغــربــاِنُشــَهــداُؤنــا  أخــطــر  حماها  دهــمــت 
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لقاء مصالحة

وحدة. 1834 الستعادة  جهد  مصر  ــاِنيف  ــد ألـــيـــم ضـ ــدي ــش ــد ت ــع ــن ب مـ

اإلذعـــاِنلم تختلف عن سابق الحاالت إِْذ. 1835 منسقو  ــذاك  كـ مــكــرت 
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اعالن ترامب

هدية. 1836 الغريب  يعلنها  ــارة ومـــبـــاينوالقدس  ــ ــف ــ ــس ــ ــا ب ــ ــدون ــ ــع ــ ل

السيفاِنهيهات جردت الحماس حسامها. 1837 والقبة  الحمى  تحمي 

مارٌق. 1838 العزيزَة  القدس  ينزَع  والــطــغــيــاِنلن  ــْغــِي  بــالــَب َعــتــى  مهما 

ًة. 1839 ــرَّ ــ َبــِقــَيــْت ِدمـــانـــا ُح ــاهلل ال  زمـــاِنتـ بـــأي  ــا  ــان ــص أق ضـــاع  إِْن 
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أحمد نصر جرار)))

مكربا. 1840 الــســالح  ضفتنا  جباِنولــســان  ذعــر  الــرشــاش  يسكت  لــن 

ينثني. 1841 ال  حماسنا  جيش  الطغياِنجــرار  لــعــواصــف  أو  لــلــريــح 

حده. 1842 يف  حماسنا  سيف  ــة الــبــطــالِنقــســام  ــدول ــس الــرقــاب ل ح

جهنم. 1843 الــغــزاة  مــقــربة  ــاِنوجــنــيــن  َزمـ ــوَل  طـ الـــثـــارات  أصلتهم 

يف األرِض يجري النصر من شرياين)َنْصٌر( ُينادي لم َأُمْت إْذ َلْم َيَزْل. 1844

مسدسا. 1845 الكربياء  ورثــت  الرحمِنولــدي  إلى  يهدي  مصحف  مع 

ــز أتـــاينَوَوِرْثــَت دربي والحماس وجنة. 1846 ــزي ــع ــد ال ــكــب ــا فــلــذة ال يـ

ووسيلة. 1847 شريعة  السالح  ــخــذالِنحمل  ال عــالــم  لــيــخــرس  مثلى 

وحلمه. 1848 ســار  األبــطــال  رفقة  ــواِنيف  ــ ــرض ــ ــة ال ــن ــج ــه ب ــيـ ــا أبـ ــي ــق ل

َتهاوى صاغرا. 1849 الُغراَب وقد  الــذي أغــراين؟قتل  الــنــدامــة: مــا  نعق 

)1( نّفـذ عمليـة قتـل مسـتوطن قـرب مسـتوطنة حفـات جلعـاد جنـوب نابلـس برفقـة األسـير 
المجاهـد أحمـد قنبـع، طـورد مـن قبـل االحتـالل، َفداه ابـن عمه أحمـد إسـماعيل جرار، 

حتـى استشـهد مقبـالً غيـر مدبـر الحقـا بأبيـه الشـهيد المجاهـد نصـر جرار.
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الميداِنيا »أحمد النصر« المطارد للعدا. 1850 يف  الليث  فيبقى  ُيــفــدى 

نسمة. 1851 ــاين  األمـ مــن  عليه  ــاِنهبت  ــوح دخـ فــيــهــا عــبــيــر الــفــوز فـ

ــدارة. 1852 ــج ــادٌة ب ــهـ ــه شـ ــت باطمئناِنفــلــقــد أت الــلــيــُث  ــدود  ــح ال عــرب 

ــه الــهــاينمــســتــقــبــال بــحــفــاوة ومــقــامــه. 1853 ــي ــع أب فــــردوس ســعــد م

عقيدة. 1854 حماس  يا  رجالك  األرهـــــاِنهذي  ــازة  ــفـ مـ الــجــهــاد  أن 

ســـــدن أمـــيـــن طـــاهـــر مــتــفــاِنأجناد مسرى المصطفى وحماته. 1855
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دعوة المجلس المركزي

لجلسة. 1856 حماس  دعــا  الثاين(المركزي  )كانون  اهلْل  راَم  أرض  يف 

مبدًأ. 1857 وأعلنتها  حماس  خصماِنشكرت  وِســْلــَمــُكــْم  الــســالح  إن 

ٍة. 1858 ــدو بِـــِعـــزَّ ــعـ ــا مــقــاومــة الـ ــ أيــلــتــقــيــاِن؟!!إم َتــْنــســيــٍق،  ــُج  ــْه َن أو 
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فادي البطش

إمامه. 1859 زف  الفجر  أذاُن  ــال  أذاِنوع صــوت  ونــعــم  اإلمـــام  نعم 

اإلتـــقـــاِن»فادي« فدى األقصى بأقصى بقعة. 1860 ــب  ــال ط فــيــهــا  كـــان  إذ 

أرضها. 1861 ُســُمــّوًا  ازدادت  ــاِنماليِزيا  قـ ُزالاًل  ــه  ــ دم ــرى  ــ ج ــهــا  ــي ف

َمالكه. 1862 كــان  الــقــرآن  حافظ  ــوزاِنهــو  ــ ــا فـ ــدهـ ــه الــحــيــاة وضـ ــي ف

المدى. 1863 للصواريخ  المطور  اإلثــخــاِنوهو  يف  القصف  يف  ــدقــة  ول

ونــوره. 1864 والحماس  غــزة  بــدر  لــكــل معاينيــا  ُأْنــســا  ــورى  ــ ال َعـــمَّ 

ألرضه. 1865 الفداء  طلب  يف  جد  والربهاِنمن  بالفعل  الخطى  صــدق 

يف. 1866 الفجر  وقــت  ــدان  وغ ــاِنيغتاله  ــهــت ــب ــة ال ــ ــة دولـ ــدم ــخ ــرم ل ــ ج

إلى. 1867 عودته  مصر  تسمح  بالفرساِنبالكاد  فحي  الــقــطــاع  أرض 

ماثال. 1868 لتبقى  »فادي«  بالفدا  ــا خـــيـــرة الــفــرســاِنطب  ــنــا يـ بــســمــائ
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محاولة اغتيال توفيق أبو نعيم من داعش

داعش. 1869 من  سالم  ُنَعْيٍم«  ــو  ــر بـــكـــل مـــكـــاِنو»َأب ــ تـــبـــا لـــهـــم، ش

مبادئ. 1870 وانــحــراف  فعل  ــواِنأشـــرار  ــ اإلخ َواْزِدرا  ظــلــم  تكفير 

إلى. 1871 ترمي  حملة  يعلن  ــن  ــهــم ردعــــا وصــــون أمـــاِناألم ــب ــأدي ت
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رحيل عماد العلمي

أوصــاينزفت حماس إلى اإلله »عمادها«. 1872 الــذي  َوَبــْيــَرِقــَي  »علمي« 

جوادها. 1873 التضحيات  يف  رائد  ــغــاِنهو  ــزي ــق بــالــحــق ال ال ــاط هــو ن

ــعــاد واصـــل دربــه. 1874 إيـــراِنهــو أول اإلب يف  الـــســـودان  يف  بــكــويــت 

بغزة. 1875 الــــــُوروُد  تفتحت  ــود لـــألوطـــاِنوإذا  ــع ــال ــررت ف ــحـ وتـ

ــة الـــعـــدواِنومصاب حرب العصف ُيْكَتُم أمره. 1876 ــات ــم ــرد ش ــ ــنــا ل حــي

فليرحم اهلل »العماد« بسابغ الرحمات يف الفردوس خير جناِن. 1877  
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مسيرات العودة)))

ِفكاكُه. 1878 للحصاِر  ُتْؤِذُن  ــذاِنوحماُس  ــاإليـ ــُر األوطـــــــاَن بـ ـ ــشِّ ــبـ َوُتـ

ــا لــنــا حــيــفــا لــنــا مــع رمــلــٍة. 1879 ــاف ــر الــســبــع مـــع بــيــســاِني ــئ ــا وب ــّك ع

َشْوَقها. 1880 وتعلُن  موعُدنا  ــَفـــرْت إلـــى اإلعـــالِنالقدس  ــا َنـ ــن ــوُف وأل

بعينِِه. 1881 الّسراُب  هي  الحدوَد  آِنإّن  يف  وســيــاجــهــا  َســُنــزيــلــهــا 

إلى. 1882 َمسيراٌت  الكربى  ــهــا القـــاينللعودِة  ــســُم حـــدِّ الـــبـــالِد، ون

ماجٍد. 1883 شعٍب  بين  َخــْيــٍر  َبـــنـــاِنتنسيُق  ــلُّ  ــ وكـ أرواٍح  ــُك  ــي ــشــب ت

دموِعِه. 1884 دوَن  الــغــاَز  ردَّ  ــاين!!)2(الّطفُل  ــك ــَصــٌل وَمـــا أب وقــنــاُعــُه َب

لم. 1885 واإلرباك  والكوشوُك  ــاِن)3(القصُّ  ــي ــرِّ َك ــوَد ش ــن تـــربْح ُتـــذلُّ ُج

)1( انطلقـت يف ذكـرى يـوم األرض، إلعـالن التمّسـك بالثوابـت الفلسـطينية وكسـر الحصـار 
عن غزة، واجهها االحتالل بشراسـة أدَّت إلى استشـهاد أكثر من 250 شـهيدًا، وشـهدت 

فعاليـات وطنيـة ونضاليـة إبداعيـة، وأصبحت مـن فصول التاريخ الفلسـطيني.
)2( من أبرز لقطات المسيرات

)3( وحدات الفعاليات
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ِرســالــٌة. 1886 ــزاِة  ــغ ال يف  ر  تفجَّ بياِنَعــلــٌم  ــَر  َخــْي ــاِن  ــ ــْت عــِن األوط ــَق َأْل

ــا ومــا. 1887 ــدان ــا إرهــــاُب أع ــ ن ــا ردَّ ــوراِنم ــث ال ــْزٍم على  ــ َع ــوى  زدنـــا س

ثباتِنا. 1888 ــداَد  ــ م ــوا  ــان ك ــا  وسلوا النجوم هل اْلَتَقْت »بَِرزاِن«؟!)1(شــهــداؤن

َوِسيَلٍة. 1889 بُِكِل  ــَدا  اأَلْعـ ــَداِنَســُنــَواِجــُه  ــيـ ــِمـ ــْوِل َواْلـ ــَقـ ــاْلـ ــٍة بِـ ــي ــبِ ــْع َش

ٍة. 1890 بِِهمَّ االْنِطاَلَق  َقاَدِت  ْرَياِنَوَحَماُس  بِالشِّ اأَلْرِض  َيـــْوِم  َتــْكــِريــَم 

َوَفَصائٍِل. 1891 لَِشْعبَِنا  ــَراِم  اإِلْذَعــاِنَوبِــاالْحــتِ َصاِحُب  َيْجَهُل  ِحيِن  ِفي 

َأْبَناَءَها. 1892 بَِها  َحــَشــَدْت  ــاِنَوَعَشائٌِر  ــَراَم الــشَّ ــ ــا ِك ــُر َي ــَشــائِ ــَع ــَم اْل ــْع نِ

بَِتَوُحٍد. 1893 َشــاَرَكــْت  َرائِِح  الشَّ َواْلُعْنَواِنُكــُل  َواأَلْهـــَداِف  ْعِي  السَّ ِفي 

بَِعَنائَِنا. 1894 ــاِرٍق  َمـ ــاَرَة  ــَج تِ َأَواِنَلْيَسْت  ــلَّ  ُك َنــْحــُن  ــاِرِم  ــَغ ــَم اْل َرْأُس 

ــاِنَلِكنَّ َردَّ اأَلْرِض َصْوَن اْلَعْرِض اَل. 1895 ــَمـ ــا ُدوَنـــَمـــا َأْثـ ــان ــَي ــُدو َع ــْغـ َيـ

)1( الشهيدة الممرضة رزان النجار
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رحيل الشيخ د.محمد صيام)))

ــواينو«صيام« شيخ العابدين وعارف. 1896 ــ ــل شــيــخــنــا اإلخ ــرح بـــاهلل ي

ديننا. 1897 وشاعر  أقصانا  الـــســـوداِنوخطيب  لــحــمــاس يف  ومــمــثــل 

اإلبا. 1898 صــرح  ــٍة«  »إســالمــيَّ والــســابــق الــســبــاق يف اإلحــســاِنومدير 

ُصْحَبًة. 1899 ونعمت  صاحبُه  ــاِنعــزام  ــغـ ــى األفـ ــم مـــآثـــر يف ح ــه  ــ ول

رمــــــــز لــــــه ومــــــؤيــــــد ربــــــاينالــمــبــتــلــى والــصــرب يــشــهــد أنــه. 1900

بجنة. 1901 الــمــقــام  طـــاب  الــعــمــراِنأشــيــاخــنــا  عيشة  عشتم  بــالــديــن 

)1( خطيـب األقصـى، ومديـر الجامعـة اإلسـالمية، ولـه دور يف إعـادة توحيـد تنظيـم اإلخوان 
المسـلمين بفلسـطين أواخـر السـبعينات، ومـن مؤسسـي حمـاس يف الخـارج وممثلهـا يف 
السـودان وغيرهـا، كان عضـو مكتـب اإلرشـاد العالمـي لإلخـوان المسـلمين، صاحـب 

عبـد اهلل عـزام زمنا.
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محاولة اغتيال محمد حمدان في لبنان

مجاهٍد. 1902 قتل  ــذال  األن لــبــنــاِنَوُيــحــاوُل  ــا كـــان يف  ــان ــب َج َغــــــْدرًا 

بِِقتالِنا. 1903 ٍر  ــوُّ ــط ت لــجــهــٍد  الـــُخـــّواِنضــربــا  أراِذَل  ُمــْســَتــْخــِدمــيــن 

نـــا. 1904 عـــدوُّ َوكــــــاَد  ــُه  ــَمـ ـ ــلَّ َسـ ـــداَد يف الــمــيــداِناهلُل  ــ ــَل اإِلْع ــواِص ــُن لِ
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مصالحة 8)20م

َطيٌِّب. 1905 ُجْهٌد  ِمْصَر  ِفي  دًا  ــِة اْلــِعــْنــَواِنَوُمــَجــدَّ ــي ــنِ ــَوَط ــَدِة اْل ــِوْحـ ــْلـ لِـ

ُتْعِطي َمْوِقفا. 1906 ــِح اأَلْوَطـــاِنَوَحَماُس َكاْلُمْعَتاِد  ــُمــوَذجــا ِفــي َصــالِ ُأْن

َمْت. 1907 َقدَّ التََّصاُلِح  َأْبــَواُب  ُكلِّ  ُحــْســَبــاِنِفي  َواَل  َتــْقــِصــيــٍر  ُدوِن  َمـــْن 

َحاُلُهْم. 1908 َبْرَهَن  ْيِف  الزَّ ُدَعاُة  ــَوَهــاِنَلِكْن  الــتَّ ــَة  َحــاَل اإلَراَدِة  َضــْعــَف 

َمْنِصٍب. 1909 ِفي  ُهْم  َوَهمُّ تِيَن  َوَضـــَمـــاِن َتــْنــِســيــٍق مــع الـــُعـــْدَواِنُمَتَشتِّ

ــٍر. 1910 ــاِدٍر َوُمــَدبَّ ــ ــاٍر َغ ــَج ــِف ــى اْن َواْلُبْنَياِنَحــتَّ ْلِح  الصُّ لـِـَضــْرِب  َقْصدًا 

ــا. 1911 َوَراَءَه َأنَّ  التَّْخِطيُط  ُف  ــَعــاِنَيَتَكشَّ ــْب الــضُّ ــَن  ِمـ ــِســيــٍق  ــْن َت َأْزاَلَم 

َكاْلُبْرَهاِن)1(ِفي َمْوِكِب »الَحْمَد اهلْل« َيْوَم ِزَياَرٍة. 1912 ْلِح  الصُّ لَِسْعِي  َكاَنْت 

اًل. 1913 َأوَّ َة  َغــزَّ َأنَّ  ُتْعِلُن  اْلَفَلَتاِنَوَحــَمــاُس  ــَن  ِم اأَلْيـــِدي  َوَســَتــْقــَطــُع 

ــٍة. 1914 ــلَّ ــُث ــي ِمـــْصـــرًا بِــــَأنَّ لِ ــِغ ــلِّ ــَب ِخَيانِيَوُم بـِـَطــْعــِم  َأْطــَمــاعــا  ــاَء  ــْوَغ َغ

َوَلْهَوُه. 1915 ئِيَم  اللَّ اْلَجانِي  َنْرَحَم  اْلَجانِيَلْن  ــبَّ  َت ــاَن  ــَم اأَلْث ــُع  ــْدَف َوَســَي

تبيَّـن  بتفجيريـن،  غـّزة  قطـاع  دخولـه  لـدى  اهلْل  الحمـد  رامـي  د.  موكـب  اسـتهداف  )1( تـمَّ 
الحقـا مـن التحقيقـات وقـوف األجهـزة األمنيـة يف الضفـة وراء الحـادث لتعطيـل جهـد 

المصالحـة.
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أشرف نعالوة)))

لِْلَوَغى. 1916 َيْنِفُر  اْلَقْلِب  َهُصوُر  اْلِعْقَباِنَأَسٌد  ُمَعْسَكِر  ــَكــْرِم  ُطــولِ ــْن  ِم

ُمَكبِرًا. 1917 اَلِح  بِالسِّ »َأْشَرُف«  ــاِن«َيْنَقضُّ  ــْرَك »ُب َعَلى  ِخــْزيــا  ــُه  َل َشــَرفــا 

اْلَفَتى. 1918 ــاَل  آَمـ ــَأنَّ  بِـ اْلــُغــَزاُة  ــنَّ  ــَش َهـــَواِنَظ ــي َتــْصــِريــَح إِْذَعــــاٍن َوَع

ـــُه. 1919 ــاٍر َأنَّ ــ ــاَلِق َن ــ ــ ــُرَد ِفـــي إِْط ــَيـ َواأَلْغــَصــاِنلِـ ْبِت  النَّ َأِصيُل  ــْرٌس  َغ

ــا. 1920 ــَم ــتِــِه اإِلَســــاُر َوإِنَّ ــْت بِــنِــيَّ ــاَن اْلَمْيَداِنَك ــُروَرُة  َضـ َعَلْيِه  َحَكَمْت 

ُمَطاَردًا. 1921 َيِعيُش  ُمْنَسِحبا  ْحَمِنَفَيِسيُر  الرَّ ــَن  ِم ــاٍت  ــَراَم َك ــْع  ــَم َواْس

ٍة. 1922 ــَكــرَّ لِ ــَحــَمــاِس  اْل ــِد  ــيَ بِ ْضـــَواِنُمَتَهيِّئا  ــَة الـــرِّ ــنَّ ــَرى لـِـَيــْلــَقــى َج ــ ُأْخ

نّفـذ عمليـة بطوليـة يف مسـتوطنة »بـركان« شـمال  الّشـويكة بطولكـرم،  )1( شـاب مـن قريـة 
سـلفيت، تمّكـن مـن االختفـاء أكثـر من شـهرين لإلعداد لعمليـة ُأخـرى، إاّل أّن االحتالل 

وصـل إليـه، واغتالـه بينمـا كان محتميـا لـدى عائلـة »بشـكار« بنابلـس.
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َعَمِلية َحدِّ السيف)))

ُنْخَبٍة. 1923 َأْعَلى  اْلِمْتَكاُل  يَرُت  ــاِنالسِّ ــْرَب ــِغ ــاْل ــا اْلــَمــْغــُروِر َك َن ــُدوِّ ــَع لِ

ًة. 1924 َغــزَّ ــْوٍم  ــَي بِ ــْت  ــَل َدَخ إَِذا  ــِكــْن  ــَراِنَل ــْئ ــِف ــِة اْل ــَب ــْخ َبــاَنــْت َحــِقــيــَقــُة ُن

َثْغَرًة. 1925 َيَناُلوا  لَِكْي  اْلُجُهوَد  ــاِنَبَذُلوا  ــَي ــْن ــُب ــاِم َواْل ــسَّ ــَق ــى اْل ُتــْفــِضــي إَِلـ

َنــاِفــٍذ. 1926 ــَراٍق  ــتِ ــاْخ بِ َأو  ــاِنبـِـَتــَجــُســٍس  ــَأَم بِ َذلِـــُكـــْم  ِمـــْن  ــَعــُمــوا  ــْن َي َأْن 

َق َوْعَدُه. 1927 ــاِنَخاُبوا َفَربُّ اْلَعْرِش َصدَّ ــَن ــْي ــْت َع ــ ــَق ــ ــا َراَف ــٍة َمـ ــاَي ــَم ــِح بِ

ــاِنَيا »ُنوُر« َقاَد َمَساِعَي اْلَكْشِف الَِّذي. 1928 ــ ــَر اأَلْزَم ــائِ ــْد َصـــاَر َفــْصــاًل َس َق

تِي َدَخَلْت ُدَجًى. 1929 ْجَعاِنَأْعَمى اْلَخَفاِفيَش الَّ الشُّ َقْبَضَة  َأْحــَكــَم  ــمَّ  ُث ــْن  ِم

ــُقــَوى ُمــَتــَأْرِجــٌح. 1930 ــَيــَراِنَلــِكــنَّ ِمــيــَزاَن اْل ــا َغــَشــاَنــا اْلــَقــْصــُف بـِـالــطَّ َلــمَّ

َخْيَباتِِهْم. 1931 َوَجْرَجُروا  اْلُغَزاُة  ــاَلِنَسَقَط  ــ ــِر َواإلْع ُفــِضــُحــوا بِـــُذلِّ الــسِّ

)1( لحظـة فارقـة يف تاريـخ الصـراع مع الصهاينة، حيـث تمكنت وحدة من كتائب القسـام من 
إحبـاط مخطـٍط صهيـوين الخراق شـبكة الكتائـب حاولت تنفيـذه أعلى وحـدات النخبة 
الصهيونيـة »السـيرت متـكال«، َأْحبَط المخطط وتكّشـَفْت بنية الوحـدة الصهيونية، وقّدم 

المجاهـدون شـهداء على رأسـهم القائد القّسـامي نور بركة.
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بِِحْكَمٍة. 1932 َجاُل  الرِّ َجْوَلَتَنا  ــِة اْلــُبــْهــَتــاِنلَِتُقوَد  ــ ــِة َدْوَل ــوَك ــَكــْســِر ُش ولِ

َكْي. 1933 اِر  النَّ َوْقَف  اُل  اأَلْنــذَ ُل  َوالُخْسَراِنَيَتَوسَّ َرَباِت  الضَّ ِمَن  َيْصُحو 

ــٍق. 1934 ــائِ َوَدَق َحَقائٍِق  َبْعُض  ــاُن  ــَب الــجــْرَذاِنَوَت يِرِت  السِّ بـِـَنــاَء  َهــَدَمــْت 

َتَناِسيا. 1935 ُؤوَس  َرَفُعوا الرُّ َكَلَما  ــــِة اإلْذَعـــــاِنُهْم  ــوا ِذلَّ ـ ــَذلُّ ــُروا َفـ ــ ــ َذَك

َأْعَظٌم. 1936 اْلَحِقيَقَة  َخِفَي  َما  َواْلـــُخـــْذاَلِنَواهللِ  ْنِسيِق  التَّ ــَن  ِم ــى  ــَق َأْب

َبانِي. 1937 اِم َما َذلَّ اأَلَعاِدي َسْيُفِك الرَّ ُفوَس َكَتائَِب اْلَقسَّ ِطيبي النُّ  

ــُروٌم َقــاِطــٌع. 1938 ــ ــٌف َلــُه َحــدُّ َص ــْي ــِل َجـــَبـــاِنَس ــُكـ ِه َحــــدٌّ لِـ ــدِّ ــ ــ ِفـــي َح
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آل البرغوثي)))

ـــُة َثـــْوَرًة. 1939 ــُتــَنــا اأَلبِـــيَّ ــَراِنَوَتـــُعـــوُد ِضــفَّ ــي ــنِّ ــال ــاُر اْلــُحــرُّ بِ ــَي ــَخ ِفــيــَهــا اْل

َمِسيَرًة. 1940 الــبـِـاَلِد  ِفي  آٍل  َخْيِر  ــاِنِمــْن  ــ ــْرَس ــ ــا ُف ــ ــَم ــ ُفــــْرَســــاَن َكــــرٍّ َأيَّ

لِِذْكِرَها. 1941 َيُجوُد  َأْمــَجــاٍد  ْرَياِنَوَسِليُل  بِالشِّ ــْدِق  الــصِّ َوَأْســَمــى  ــَدٍم  بِ

َوُزْخُرٌف. 1942 اْلَحَياِة  ِفَتُن  ُتْغِرِهْم  ــْم لِـــَيـــْوِم ِطــَعــاِنَلْم  ــ ــاُه ــ ــاُم َربَّ ـ ــسَّ َقـ

َيَزْل. 1943 َلْم  ِسْجٍن  َأْغاَلُل  ُتْفنِِهْم  ــْرآِنَلْم  ــ ــُق ــ ــُة اْل ـ ــمَّ ــُق ِهـ ــ ــَدفُّ ــ ــْم َت ــِه ــي ِف

ِذْكُرُكْم. 1944 َتَساَمى  َبْرُغوثِي«  »آَل  ــاِنَيا  اأَلْوَطـ َعَلى  َعَلما  ــَدا  َغ َحتَّى 

َأْقَدُموا. 1945 إِْذ  َصبِيَحًة  الَعُدوُّ  ــَبــاِنَغــَدَر  ــَة الــشُّ ــَن ــَح« ِزي ــالِ ــَص ــاًل »لِ ــْت َق

َتــَفــاِنوَكَذاَِك َيْقُتُل »َأْشَرَف« اْلَبَطَل الَِّذي. 1946 بِـــُكـــلِّ  ــاٌر«  ــَكـ ــْشـ »ُبـ َأَواُه 

اإِلَبا. 1947 ِفَلْسِطيَن  َيا  بَِشْعبِِك  ــَواِنَأْنِعْم  ــ ــُفــوِس َأَمــاِجــِد اأَلْك ُشــمِّ الــنُّ

)1( نفـذ الشـقيقان صالـح وعاصـم عمـر الربغوثـي عمليـة ضـدَّ موقـٍف للمسـتوطنين قـرب 
مسـتوطنة »عوفـرا« بـرام اهلل، َقَتـَل االحتـالل صالـَح بعدهـا بأيـام يف إعـداٍم ميـداين، فثـأر 
علـى  ودعـس  آسـاف،  جفعـات  نقطـة  يف  جنـود   4 بقتـل  التالـي  اليـوم  صبيحـة  عاصـم 

4 مـرات. رؤوسـهم، وطـورد شـهرًا حتـى اعتقالـه وحكمـه بالمؤّبـد 
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ــا. 1948 ــاَلِدَن ــبِ ــًة لِ ــاي ــَم ــِفــيــَن ِح ــَا ِخـــيـــَرَة اأَلْعـــــَواِنُمــَتــَكــاتِ ــن ــِدي ــَجــاِه ــُم لِ

ــْم. 1949 ــيٌّ َوَكـ ــ ــْأُر ُفـــــْوِريٌّ َوآنِـ ــاِنَفــالــثَّ ــَم ــَم اأَلْث ــَظ ــَع اأَلَعــــاِدي َأْع َدَفـ

لَِعْهِدِه. 1950 َماَء  الدِّ َيْدُعو  َجَرى  ــَنـــْزٍف َقـــاِنَوَدٌم  ــُد َأْصـــَدُقـــُه بِـ ــْه ــَع ــاْل َف

ثِي. 1951 َحدِّ ــُذلٍّ  بِ آســاٍف«  بِاْلِخْرَفاِن»ِجْفَعاُت  َتِحيُق  ــوُد  اأُلُسـ َكْيَف 

ٍة. 1952 ــزَّ ــي ِع ــَدُه ِف ــ ــُه َوْح ــَواِج ــٌد ُي َوالــغــرَبــاِنَأَسـ اأَلْذَنــــاِب  ــَن  ِم َجْمعا 

ــوَرٍة. 1953 ــاُم َأْبــَهــى ُص ــَذا ُهــو اْلــَقــسَّ ـــاِنَه ٍة، َســـيَّ ــٍة ِفـــي َغــــــزَّ ـ ــفَّ ِفـــي ِضـ

بَِشَجاَعٍة. 1954 اْلَوَغى  َيْغَشْوَن  ــاِنَأْبَطاُل  ــَف َواأَلْك حِد  اللَّ ِفي  اْلــِعــَدا  ــإَذا  َف

َيْوُمَها. 1955 َتَباَرَك  اْنِطاَلَقتَِنا  ــَرى  َيــاِنِذْك الــرَّ ِم  ــالــدَّ بِ ُتْخَضُب  ــْضــَراَء  َخ
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عمر أبو ليلى)))

ِفْتَياُننِا. 1956 َمــْن  اْلُمْحَتلُّ  ُيـــْدِرِك  ــاِنَلــْم  ــَي ــْت ــِف اْل ُبـــُطـــوَلـــَة  َوَذاَق  إاِلَّ 

َنابٌِض. 1957 ِمــَثــاٌل  َلْيَلى«  ــو  َأُب ــْزَداِن»ُعــَمــٌر  ــُمـ ــِه الـ ــِم ــاْس ــَد بِ ــلَّ ــْخ ــيٌّ َت َحـ

َضاِربا. 1958 ِساَلحا  َغــاٍز  ِمْن  ــاِنَيْسَتلُّ  ــَط ــي ــتِ ــاَد االْس ــَنـ ــِه َأْجـ ــْرِدي بِـ ــ ُيـ

َمثِيُلَها. 1959 َوَقـــلَّ  َعـــّزْت  الشجعاِنبَِشَجاَعٍة  ــِر  ــائِ ــثَّ ال ــْعــبِــي  بِــشَ إاِلَّ 

َحَماُسَنا. 1960 َأْلَهَمْتُه  النَُّموَذُج  َتــْجــِديــَد َعــْهــِد َصــَحــاَبــِة اْلــَعــْدَنــاِنَهــَذا 

ــَدُكــْم. 1961 ُرَوْي َغاِصُبوَن  َيا  ُبوا  َكــَيــاِنَفَتَرقَّ َشــرِّ  ــَم  ُظــْل َسَيْمُحو  ِجــيــاًل 

)1( فتـًى مـن قريـة الّزاويـة غـرب سـلقيت أصبـح أيقونـة للفلسـطينيين يف عمليتـه التـي اسـتّل 
فيهـا الّسـالح مـن جنـدي صهيـوين فقتلـه وأَخَرْيـن، تعقبْتُه قـوات االحتالل حتـى قتلته يف 

قريـة عبويـن قـرب رام اهلل.
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مشاكل سجون

ٍة. 1962 بِِعزَّ َيْنِفُروَن  الُبُطوَلِة  اْلــُقــْضــَبــاِنَأْســَرى  بُظْلَمِة  ــاِء  ــَن الــَع ُرْغـــَم 

َرْمُيُهْم. 1963 ــاَرى  اأُلَس َأنَّ  اْلِعَدا  ــُر َكـــَســـائِـــِر اأَلْحـــَيـــاِنَظنَّ  ــُمـ َأْمـــــٌر َيـ

إَِذا. 1964 بُِطْغَياٍن َعَلى اأَلْسَرى  ُوْجــــداِنَفَجُروا  ــاَل  بِـ ُعــُقــوَبــاٍت  َزاُدوا 

َرَطاِن. 1965 لِلسَّ اْلَمْرَء  ُيوِدي  التَّْشِويَش  ُبوا  َركَّ ُظْلٍم  اِلْستِْخَفاِف  ُثمَّ  ِمْن    

َماِجٌد. 1966 ــَدَم  َوَأْق اأَلْســَرى  ــيــَراِنَفاْسَتْنَفَر  َوالــنِّ ــَحــْرِق  ــاْل بِ َأو  ْعِن  بِالطَّ

ُنْصَرًة. 1967 اْلــُمــُروَءُة  َتْنَطِلُق  ــَواِنَوُهَناَك  َتـ ُدوَن  اأَلْحـــــَراِر  ِة  ــزَّ ــ َغ ِمـــْن 

َلُهْم. 1968 َأْسَراَنا  َأنَّ  َتْشَهُد  ــِر اأَلْزَمـــــاِن)1(»َهَشروُن«  ُكــلَّ اْلـــِفـــَداِء بِــَســائِ

إِْذ. 1969 ْلِم  الظُّ َكَياَن  ُمْنَكِسرًا  ــاِنلَِيِذلَّ  ــ ــاِكــَس اأَلْذَق ــى اْلــَمــَطــالِــَب َن َلــبَّ

ــَهــا. 1970 ــاِم ُتــْعــِلــُن َأنَّ ــَقــسَّ ــُب اْل ــائِ ــَت َجاِنَوَك السَّ ــَدَة  ــْه ُع َسَتْكِسُر  َحْتما 

َأَواِنَجْواَلُت َتْصِعيٍد َتُخوُض َحَماُسَنا. 1971 ُكـــلَّ  اْلـــُعـــْدَواِن  َعــَلــى  َردًا 

)1( أطلقـْت كتائـب القسـاِم صاروخـا دقيقـا ضـرب عمـق الكيـان الصهيـوين وأصـاب منزاًل 
فهدمـه إسـنادًا لألسـرى وتحذيـرًا لالحتالل.
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ْقِر َلْم. 1972 اٍم بَِعْيِن الصَّ ــُتــَهــا َعــَلــى اْلــِعــْدَواِن»ُكوْرنِيُت« َقسَّ ُتــْخــِطــْئ َرِمــيَّ

َلُه. 1973 بَِتْصنِيٌع  اْنَطَلَقْت  ــُف  ــَذائِ ْحـــَمـــِنَوَق ـــُة الـــرَّ ِســــرٌّ َوِفـــيـــِه َمـــِعـــيَّ

ــهــا. 1974 ــَواُج َت َنــَمــلُّ  اَل  َوَكــــرٌّ  ِرَهـــاِنَكـــرٌّ  ــُر  ــْي َخ ــاِء  ــَج ــْي ــهَ اْل يف  واهللِ 
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استشهاد الرئيس محمد مرسي

ًة. 1975 َتِحيَّ بِاْلَجاَلِل  َتْنَعى  اْلُعْرَباِنَوَحَماُس  ِفي  اْلُحرَّ  الَرئِيَس  َتْرثِي 

اْلِعْمَراِن. 1976 َة  ُخطَّ َأْشَهَر  اإِلْساَلِم  ِكَناَنَة  قاَد  بِاْلَكاِد  الَِّذي  »ُمْرِسي«       

ْقَصاِن»ُمْرِسي« َكَسا ِمْصَر الَمَهاَبَة َبْعَدَما. 1977 َوالنُّ وِن  ــدُّ ال بَِثْوِب  َعاَشْت 

إَِباَءَها. 1978 َيْسَتِعيَد  َأْن  َنَوى  اأَلْكـــَوان»ُمْرِسي«  ِفــي  ــُعــْرِب  اْل ُثْقَل  لُِيِعيَد 

َساِفٍر. 1979 ــِقــاَلٍب  اْن ــِد  َي َطــَوْتــُه  ــَواِنَلِكْن  ــ ــي ُجـــبٍّ َمـــَع اإِلْخـ ــُه ِف ــْت ــَق َأْل

ُمْسَتْمِسكا. 1980 بِاإِلَبا  َشِهيدًا  ــاِنَفَقَضى  َج ــْدٍر  ــَغ لِ َتْسِليما  ــْرَض  َيـ ــْم  َل

َوَفائِِه. 1981 لَِبْعِض  َتْنَعاُه  النِّْسَياِنَوَحــَمــاُس  ِفــي  َنــْطــِويــِه  َأْن  َكــاَن  ــا  َم

ٍة. 1982 لـِـَغــزَّ الَكبِيَر  ْعــَم  الــدَّ َم  َقـــدَّ ــْن  ــاِنَم ــَس ــإِلْن ــَن لِ ــي ــِل ــأَلْه ــْدِس لِ ــُق ــل لِ

ــقٌّ َعــَلــْيــَنــا ُشـــْكـــُرُه َوَوَفـــــاُءُه. 1983 اْلِجيَراِنَحـ ِحَمى  ِفي  َدُخَل  التَّ َلْيَس 
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أمر المحكمة األوروبية بإزالة حماس عن قائمة اإلرهاب)))

ُمْعَلنا. 1984 َيْصُدُر  اإلْنَصاِف  ِمَن  لَِسانَأْمٌر  ــَح  َصــِري َمْحَكَمٍة  بِــَقــَضــاِء 

يا. 1985 ُمَدوِّ َصــَداُه  بُِأوُروَبا  ــاِنُسِمَعْت  ــوِل َزَمـ ــَد ُطـ ــْع ــٍق َب ــَح ــَطــُقــوا بِ َن

لَِحَماِسَنا. 1986 َوْصَفُه  َوُيْلِغي  َواْلِعْصَياِنَيْنِفي  ــاِب  ــ اإِلْرَه َكَجَماَعِة 

َفَما. 1987 ُصْهُيوٍن  ــاَر  ِدي الــَقــَراُر  بَِبَياِنَضــرَّ  اْســتِــْنــَكــاِرِه  ــَوى  ِس ــُدوا  َوَجـ

با. 1988 ُمَرحَّ اْلَقَراَر  َتْعَتبُِر  ــاَلِنَوَحَماُس  ــي اإلْعـ ــِر ِفــيــِه ِف ــَأُخ ــتَّ ــَم ال ُرْغـ

ْلَم َعْن. 1989 ــاِنأِْصَحاُب َحقٍّ َيْدَفُعوَن الظُّ ــكَّ ــسُّ ــُم َواأَلْهـــــِل َوال ــه ــي َأْرِض

)1( لكـّن دول االّتحـاد األوروبـي لـم تنّفـذ القـرار، رغـم وجـود تواصـالت علنية وسـرية بين 
حمـاس ودول يف أوروبـا.
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الشهيد بسام السايح

ــا ُحــْزُنــُه. 1990 ــاَن ــاٍم« َرَم ــسَّ ــُل »َب ــي ــِد َواإِليـــَمـــاِنَوَرِح ــْه ــَع ــْن بِــَدْمــِع اْل ــِك َل

َم ِفي اْلِجَهاِد َنُموَذجا. 1991 اُم« َقدَّ ــَداِن»َبسَّ اأَلْب ِفي  اْلَوْهِن  ــْذِر  ُع َوبـِـُرْغــِم 

َلَها. 1992 َأْمــَراٍض  بُِكلِّ  اْلَمِريُض  ــَر اأَلْذَهــــاِنَفُهَو  ــبـِـيــُب ُمــَحــيَّ َوَقـــَع الــطَّ

بِثِْقِلِه. 1993 ــِفــيــَر  الــنَّ إاَِل  ــى  َأَبـ ــْن  ــِك ُيَعانِيَل َظــلَّ  اْلُقْضَباِن  ِفي  ــْوَم  ــَي َواْل

َماِجدًا. 1994 ًا  ــرّ ُح اهلُل  اْصَطَفاُه  اْلُمَتَوانِيَحتَّى  َعَلى  َقاَمْت  ٌة  ُحجَّ ُهــَو 
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وفاة الشيخ أحمد نمر حمدان

ْيُخ َأْحَمُد نِْمُر« َيْرَقى لِْلُعاَل. 1995 ــاِنَو«الشَّ ــَن ــِر ِج ــْي ــَخ ــتِــِه لِ َلــْحــقــا بِــُصــْحــَب

بَِهْيَبٍة. 1996 ِعـــيـــِه  َودِّ ــَس  ــوُن ــُي َخــاَن ــا  ــاِنَي ــشَّ ــَل ال ــي ــِل ــِه َج ــتِ ــَع ــْي ــَب ــى بِ َأْوَفـــ

ــاَدٌة. 1997 ــَي ــْت ِفــي ِحــَمــاُه ِق ــَرَب ــاِنَشــْيــٌخ َت ــَف ــا بِــُكــلِّ َت ــَن ــَرَت ــي ــِس َقـــــاَدْت َم

َتَنَزلِي. 1998 ــَكــِريــِم  اْل اهللِ  ــَة  ــَم َرْح ــا  ــَداِنَي ــْم َح ِمــْن  َفــنِــْعــَم  َعــَلــْيــِه  َغْيثا 
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مغادرة اسماعيل هنية قطاع غزة)))

َوُحَساَمَنا. 1999 ــا  ــَن َرْأَس َيــا  ــَيــٌة«  اْلــُبــْلــَداِنو»َهــنِ ــَم  ــَواِص َع ــُزوُر  َيـ َيْمِضي 

ــاَدٍة. 2000 ــَيـ ــٍة َوِقـ ــاَمـ ــِل إَِقـ ــْق ــَراِر َن ــَقـ ــاِنَبـ ــَيـ ٍك َوَبـ ــرَّ َتـــَحـــرُّ ــ ــَوَن ُح ــُكـ ــَيـ لِـ

ــا. 2001 ــّحــرُّ َهــَذا َرْأُســَن ــيُّ اْل اإِلْخـــَواِنَهــَذا اأَلبِـ َسابِقي  ــْن  ِم َوُمــَجــاِهــٌد 

ٌة. 2002 َوِضفَّ اْلِقَطاِع  َأْرُض  ــَمــْكــُلــُوُم بِــاْلــِغــْرَبــاِنَتْشَتاُقُه  اِخـــُل اْل َوالـــدَّ

)1( غـادر رئيـس المكتـب الّسياسـي لحمـاس غـزة وقد تقـّرر نقل إقامتـه إلى الخارج لسـهولة 
التواصل والتحـرك دولّيا.
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بداية 2020م

الَِّذي. 2003 اْلَعاِم  بَِداَيَة  َباُح  الصَّ َســَتــُكــوُن ِفــيــِه َعــَجــائِــُب اأَلْزَمـــانَطَلَع 

ــِش َأْمــِريــَكــانِــيَوبِــــَغــــاَرٍة َغـــــــَداَرٍة َوَجـــَبـــاَنـــٍة. 2004 ــا ِمــْن َجــْي ــَن ــِعــَراِق بِ

َضَماِنَقَصُدوا بَِها َقْتَل اْلُخُصوِم َوَدْأُبُهْم. 2005 ُمــَحــاَكــَمــاِت  ُدوَن  اْلــَقــْتــِل 

َوَصاِحَبُه َوذي. 2006 »ُسَلْيَمانِي«  ــَراِن)1(َقَتُلوا  ــ َتــْوِجــيــُه َصــْفــَعــاٍت إَِلـــى إِي

َفائِقا. 2007 َنَشاَطا  ــُه  َل بِـــَأنَّ  ــوا  ــُم ــَنــاِنَزَع ــْب ُل َوِفـــي  ــٍن  ــَم َي َأو  ــَق  ــْش ــِدَم بِ

وبَِغْيُرَها. 2008 ٍة  َوَغــزَّ الــِعــَراِق  ِفي  ــاَق بِـــاألعـــداِء َواْلــُعــْرَبــاِنَأو  ــا َضـ َم

َشْأُنَها. 2009 َعاِزي  التَّ َمِت  َقدَّ ــرُّ بــاإلحــَســاِنَوَحَماُس  ــِق ــّي ُي ــَوِفـ َشــــْأُن اْلـ

ــا َوبِــــاَلُدُه. 2010 ــاِدَن ــِجــَه ــٌم لِ ــ ــْن َطـــْهـــَراِنُهـــَو َداِع ــاُه ِمـ ــَع ــْن ــَيـــٌة« َي َو«َهـــنِـ

بِــاْلــِعــْرَفــاِنإِْن َنْخَتِلْف ِفي َبْعِض َشْأٍن َلْم َنُكْن. 2011 ــِقــرُّ  ُن اْلــَجــِمــيــَل  َنْنَسى 

المهنـدس  اهلل  عبـد  أبـو  اإليـراين ومسـاعده  القـدس  فيلـق  قائـد  قاسـم سـليماين  )1( اغتيـال 
يف العـراق يف غـارة أمريكيـة، فقدمـت حمـاس التعـازي وشـارك وفدهـا برئاسـة هنيـة يف 
التشـييع، مّمـا أثـار انتقـادات لها لـدور سـليماين يف المنطقـة واّتهامه بالوقوف ضـّد الربيع 
العربـي خاصـة يف سـوريا، إاّل أّن موقـف حمـاس عـدم التدخـل، وشـكر كّل مـن دعـم 

والمقاومـة. فلسـطين 
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صفقة القرن

رًا. 2012 َتَكبُّ ــُدِو  ــَع اْل ُطــْغــَيــاُن  ــُد  ــِزي ــِل َواأَلْوَطــــــاِنَوَي ــاأَلْهـ ـــرًا بِـ َوَتـــَجـــبُّ

ِقي. 2013 َمزِّ ئِيَمِة  اللَّ اْلَقْرِن  َصْفَقَة  ــَراَء بِــاْســتِــْهــواِنيِا  ــْف ــصَّ َأْوَراَقـــــِك ال

َدْرَسُكْم. 2014 اْسَتَفْدُتْم  َأَما  َأْغبَِياُء  ــيَيا  ــقــرآنِ بِــُصــُمــوِدَنــا َوَثــَبــاتِــَنــا ال

َأْطَماِعِهْم. 2015 َعَلى  ُأُهْم  ُيَجرِّ ــاِنَلِكْن  ــ اإِلْذَع قو  ُمَنسِّ اْلـــَهـــَواِن  ــُل  َأْهـ

نِيَشاِنيِا عاَر َمْن َحَضُروا ِمَن اأَلَعَراِب َيا. 2016 ِمــْن  ــَس  ــْئ بِ َعــَلــْيــِهــْم  َعـــارًا 

ــاِنَوَحَماُس َقاَلْتَها َصِريحا َواِضحا. 2017 ــَي َك َأيُّ  ــاَن  ــ ــ اأَلْوَط َيـــْنـــِزَع  َلـــْن 

َشْعبَِنا. 2018 اْنتَِفاَضِة  لَِتْصِعيِد  ــيــَراِنَوَدَعْت  ــَرْدِع »إْســـَرائِـــيـــَل« بِــالــنِّ ــ ــ َولِ
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كورونا

ــَظــٌم. 2019 ْنــَيــا َبـــاَلٌء َأْع اِنوَيــِحــيــُق بِــالــدُّ الشَّ َعِجيَب  ــا  ُكــوُروَن ــُروُس  ــْي َف

َأْرَجائَِها. 2020 ِفــي  الُبْلداُن  َمــَكــاِنَتْسَتْنِفُر  َكــلَّ  ْرَض  اأْلَ ــُعــمُّ  َي ــٌل  َشــَل

لَِتَباُدٍل. 2021 َصْفَقًة  َتْعِرُض  إِْنَسانِيَوَحَماُس  ــاِرٍئ  َطـ َحــاٍل  َظـــْرِف  ِفــي 

ٌؤ. 2022 ــرَّ ــَب ُم ِعيَن  اللَّ ُصــْهــُيــوَن  ــِكــنَّ  ــاِنَل ــَس ــَن اإلْح ــٍر َأو ِم ــلَّ َخــْي ــْن ُك ِم

ِرَجاَلَنا. 2023 َنُفكُّ  َغْصبا  ْجَعاِن)1(َسُيِجيُبَنا  الشُّ ِرَجالَِنا  َدْيُن  َوالَوْعُد 

)1( قدمـت حمـاس مبـادرة إنسـانية مـع انتشـار فيـروس كورونـا لصفقـة تبـادل أسـرى، ماَطَل 
ك الملّف. االحتـالل لكنّـه لـم يحـرِّ
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المصالحة

ْت. 2024 ُأْرِكــدَ ِمَياٌه  يوما  َكْت  َأَساِنَوَتَحرَّ َبْعَد  ْفَو  الصَّ َوَنْرُجوا  َأِسَنْت، 

ؤوِب َتَصاُلحا. 2025 ْهَد الدَّ ْبَعاِنإِلَعاَدِة الجُّ الضُّ َتَكاُلِب  بِــَظــْرِف  ِسَيَما 

ًة. 2026 َوَمَحبَّ َتَجاُوبا  َحَماُس  َأْمِريَكاِن)1(َقبَِلْت  َعْرَض  َتْرُفُض  َوَكَذاَك 

بَِبْيتَِنا. 2027 اْلَكثِيُف  اْلَعَمُل  َلَنا  َرَفانَأْوَلــى  الطَّ اْلُبَنا  ِفي  َسَيْنَجُح  َفَعَسى 

ٍة. 2028 َمـــرَّ ْوِل  أِلَ ــَقـــاَءاٍت  لِـ ــَدْت  ــَق بِالِعْمَراِن)2(َع اأَلْهــُلــوَن  َواْسَتْبَشَر 

َحاَلًة. 2029 َأْكــَبــُر  اْلــَيــْوَم  التََّحِدي  ــَدانِــيإِّن  ــَمــْي ــا اْل ــِدَن ــْوِحــي اَلُبـــدَّ ِمـــْن َت

َعْت. 2030 ُوقِّ ِد  اْلُمَؤكَّ َرِف  الشَّ ــِد اْلــُبــْنــَيــاِنَوَوَثائُِق  ــَوحُّ ــِي َت ــْع ــَضــَمــاِن َس لِ

ــاَءُه. 2031 ــى َعــْبــُد الــَهــواِن َوَفـ ــاِنَلــِكــْن َأَب ــاأَلْدَيـ كـ ــْنــِســيــِق  بِــالــتَّ َداَن  إِْذ 

ــاِنَوَحَماُس َتْكُظُم َثمَّ ُتْكِمُل َسْعَيَها. 2032 ــ َأَمـــــاًل بِـــُنـــوٍر ُيـــْرَتـــجـــى َوأمـ

)1( رفضـت حمـاُس طلبـا أمريكيـا بعقـد لقـاٍء بيـن كوشـنير مستشـار ترامـب وخالـد مشـعل 
يف الدوحـة

)2( تحـرك ملـف المصالحـة بشـكٍل كبير، وعقـدت لقـاءات يف رام اهلل ألول مرة، وصلت إلى 
مرحلـة عقـد مؤتمـر األمنـاء العاميـن بيـن رام اهلل وبيـروت، إاّل أّنـه وكالعـادة عـادت فتـح 

إلـى ديدهنـا بالراجـع والتنسـيق األمني مـع االحتالل.
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الضم)))

ــا. 2033 َرُدَن ــَذا  َه ــَم  الــضَّ َأَراُدوا  ُشطآنِيَوإَِذا  ــْن  ِم اْلــَبــْحــِر  ِفــي  ــٍة  بِــِرَســاَل

تِي. 2034 الَّ َواِريِخ  الصَّ ُزْمَراُت  ــاِنإِْطاَلُق  ــوَن ــُي ــَل اْل ــاِح ــا َس ــَداَه َبــَلــَغــْت َم

َغْضَبًة. 2035 ُيَواِجَه  َأْن  َيْجُرُؤ  َكاَن  اْلــَمــْيــَداِنَمْن  ِفــي  َحــَمــاَس  َفَلَيْعَلَمنَّ 

)1( أعلـن االحتـالل نيَّتـه ضـمَّ األغـوار ومناطـق يف الضفـة إلـى سـيادته مثلمـا ضـمَّ الجوالن، 
توّعـدت حمـاس باالنفجـار الشـامل فراجـع االحتـالل بعـد إطـالق مئـات الصواريـخ 

باتجـاه البحـر للتهديـد.
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التطبيع

اْلَعَمى. 2036 َداِهي  ُبْكَرًة  َدَهاَنا  ــا َغــــــاِدرًا َوِخــَيــانِــيَوَلَقْد  ــم ــي ُمــــرًا َألِ

َمَحَبٍة. 2037 ــِو  ــْف َوَص َتْطبِيٍع  ــاَلُن  ــ ــَواِنإِْع ــاإلْخ َك َواأَلْعــــَراُب  ُصْهُيوُن 

َعاَرُهْم. 2038 َيا  ُقْبَحُهْم  َيا  َوْيَحُهْم  إِْمَعاِنَيا  ِفي  اْلَقْدِر  اْنِحَطاَط  َبَلُغوا 

بَِدْيَدٍن. 2039 اْلَخَفاِء  ِفي  َتآمَر  َمْن  ــاَر َتــآمــُر اإلْعــــاَلِنُهْم  ــ ــْوَم َص ــ ــَي ــ َواْل

ــا. 2040 َأْحــَراِرَن َعَلى  ْت  ــزَّ َع اْلــِوْدَيــاِنبَِمَشاِهٍد  َأْجــَدَب  َنْهوي  َكْيَف  َأْن 

َعَلى. 2041 َأَسَفا  َوا  َواْلَبَحَرْيِن  ــوَداِنإَِماَراُت  ـ ــسُّ ــيِّ والـ ــرب ــَع اْلــَمــْغــِرِب اْل

ــِريــَن بِــَأْنــُهــْم. 2042 ــَن ُمــَبــشِّ ــِري ــاِنَمــْع آَخ ــ ــوَن بـِـَصــْفــَقــِة اإلْذَع ــاِرُك ــَش ــُي َس

قاِطٍع. 2043 بِــَحــْزٍم  َقاَلْتَها  ــْرُم ُمـــَداِنَوَحــَمــاُس  ــ َتــْطــبِــيــُعــُكــْم ُعـــاٌر َوُجـ

َعواُرُكْم. 2044 نِيِن  السِّ َبْعَد  َيَبْن  ــْم  ُيَعانِيَأَوَل َكْيَف  ُصْهُيوَن  ــَروا  َت َأَوَلــْم 

ِديَنُكْم. 2045 بِْعُتْم  ــَراُب  َأْع َيا  اَم  ــاِنَفَعَل  َف ــٍب  ــِري َق ــي  ِف َبئِيسا  ــَرضــا  َع

ــٌة. 2046 ــيَّ َأبِ ــُعــوَب  الــشُّ َأنَّ  ــا  ــَزاُؤَنـ ــْرَض بِــاْلــُخــْذاَلِنَوَعـ ــ ــْم َت ــٌة َلـ ــَي ــَربِ َع
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ــَداَوٍة. 2047 َع َداَر  »إْسَرائِيُل«  ْيَطاِنَسَتَظلُّ  الشَّ َأُخــو  ُظْلما  َبَغى  َمْهَما 

ًة. 2048 ــا اْلــَعــِظــيــَمــُة ُحــرَّ ــَن ــُت ــلُّ ُأَم ــَظ ــُمــْزَداِنَوَت اْل َخاَلِصَها  ــْوَم  َي َسَيِحيُن 
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المعتقلون في السعودية

ــَهــا ِفــي اْلــَعــاَلــِم اْلــَحــَرَمــاِنَأْرُض اْلِحَجاِز َتَباَرَكْت َأْرَجاؤَها. 2049 َوَجــاَلُل

َياَض بَِأيِّ َذْنٍب َأْوَثَقْت. 2050 اْلــَغــْلــَطــاِنَوَسُلوا الرِّ بـِـُتــْهــَمــِة  ــاَس  ــَم َح ِفيَها 

ــٍة. 2051 ُأمَّ ــْن  ِم َها  َحقَّ َة  ــزَّ ــَغ لِ َعـــِم َواْلـــِعـــْرَفـــاِنَجــَمــُعــوا  ــاِت الـــدَّ ــُرَع ــَب ــَت بِ

َمَحَبٍة. 2052 بُِكلِّ  بِها  الّسنيَن  ٍة َوَتـــَفـــاِنَأْمضوا  ــوَّ ــ ــ ــَثـــاَل ُأُخ ــوا ِمـ ــَرُبـ َضـ

َأْحَواُلَها!؟. 2053 َلْت  َتَبدَّ َياُض  الرِّ َواإِلْخــَواِن!؟َفِلَم  َحَماَس  اْعتَِقاُل  َولَِم 

ِغْلَظًة. 2054 ِسْجنا  َنَواِت  بِالسَّ ــاِنَأْحَكاُم  ــي ِمـــْن َش ــتِ ــِط ُأمَّ ــَوسُّ ــلــتَّ َهـــْل لِ

اْلَجانِي)1(َواْعَجْب إَِذا اْلُحوثِيُّ َباَدَر َعْرُضُه. 2055 اْلَمَلَف  َيْطِوي  بَِتَباُدٍل 

َوَما. 2056 َعَجبا  َحاَلُه  ُث  ُيَحدِّ ــَداِنَحــاٌل  ــِوْج اْل لَِفاِقِد  ــَداِء  ــنِّ ال َجـــْدَوى 

االنتمـاء  بتهمـة  فيهـا  المقيميـن  الفلسـطينيين  اعتقـال عشـرات  السـعودية علـى  )1( أقدمـت 
لحمـاس وجمـع التربعات لغـزة المحاصرة، وحكمت عليهم بالسـجن سـنوات وصلت 
تبـادل أسـرى ضبـاط سـعوديين لديـه  15سـنة، قـّدم عبـد الملـك الحوثـي مبـادرة  إلـى 
بمعتقلـي حمـاس فرفضـت السـعودية. علـى رأس المعتقليـن د. جمـال الخضـري الـذي 

جـاوز الثمانيـن عامـا وقضـى حياتـه مقيمـا يف الّسـعودية.
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أحداث 2021م
االنتخابات)))

َرْت. 2057 نِيِن َتَأخَّ هانِيِمْن َبْعِد ُجْهٍد ِفي السِّ لِــَيــْوٍم  ــٌم  ــي ــَراِس َم َصــــَدَرْت 

ُحْكُمَها. 2058 ُر  ُيَقرِّ اِلْنتَِخاَباٍت  اْلُعْنَواِنِهــَي  ِفي  ْعُب  الشَّ َيْرَتِضيُه  َمْن 

ُأْعِلَنْت. 2059 ِظ  التََّحفُّ ُرْغــَم  ــُر اأَلْلـــــَواِن)2(بَِتَتاُبٍع  ــائِ ــْن َتــَواَفــَق َس ــِك َل

ــِح اأَلْوَطـــــاِنَوَحَماُس ُشوَرى ِفي اْلبَِناِء َحِصيَنٌة. 2060 ــالِ ــَص ــَم ــَداُرٍك لِ ــ ــَت ــ بِ

ٍط. 2061 َتَخبُّ َأيِّ  ُدوَن  ْت  اْســَتــَعــدَّ ــمَّ  ــاِنُث ــ اأَلْرَكـ ــْحــَكــَم  ُم َمتِينا  ــا  َصــّف

َسْعيَِنا. 2062 بَِشاَرُة  َمْوِعُدَنا«  اْلــِوْجــَداِن»اْلُقْدُس  ــاِدُق  الــصَّ َحَماَس  ــدا  َونِ

َنُموَذجا. 2063 اْلبَِناِء  ِفي  ِمَثااًل  ــَراِنَكاَنْت  ــْس ــُخ ــاْل ــَن اأَلْعــــــَداُء بِ ــقَّ ــَي َوَت

)1( بعـد محـاوالت عديـدة للتهـرب والراجع، صدرت مراسـيم عقـد االنتخابات التشـريعية 
ْت حماس قائمـة متينة قوية عنواهنـا القدُس موعدنا،  والرئاسـية والمجلـس الوطنـي، أَعدَّ
لكـّن أبـا مـازن أّجـَل االنتخابـات بعـد تيّقنه من الخسـارة على إثـر الخالفـات الداخلية يف 

فتح.
ورئاسـية  تشـريعية  بالتتابـع  االنتخابـات  عقـد  علـى  فتـح  إصـرار  هـي  الخالفـات  )2( أحـد 
ومجلـس وطنـي، ورغـم إجماع باقـي القوى الفلسـطينية وفيها حماس علـى التزامن، إاّل 

أّنـه تـّم التوافـق علـى التتابـع.
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ُأْجــِرَيــْت. 2064 ــيٍّ  ــِل َداِخ آٍن  َذاِت  الــُمــْزَداِن)1(ِفــي  الُبَنا  َتْجِديُد  بَِحَماَس 

َدْت ِفي َرْوَعـــٍة َوَجــاَلَلــٍة. 2065 ــدَّ ــَج اْلَبانِيَوَت بِيِل  السَّ ِفي  َأْمــَتــَن  لَِتُكوَن 

َقا. 2066 َوالنَّ َباَهِة  بِالنَّ َة  ــزَّ ــَغ لِ ــْر  ــُظ اِنَواْن اْلَفتَّ اْلُمْغِرِض  اْرتِــَجــاِف  ــَم  ُرْغ

َعى َبْعُض اْلُخُصوِم َفإِنََّها. 2067 إِْخَوانِي؟!َمْهَما ادَّ ِمْن  اْلَغْيُر  َفَأيَن  َسَبَقْت، 

)1( يف فـرة االسـتعداد لالنتخابـات التشـريعية، ُأْجرَيـت االنتخابـات الداخليـة لحماس، بقي 
رؤسـاء األقاليـم يف مواقعهـم وتـرأس خالـد مشـعل إقليـم حمـاس يف الخـارج، وكانـت 
مثـااًل فلسـطينيا رائعـا يف الشـورى والتجـّدد، وقـد حاول البعـض اللمز باتجـاه غزة لكّن 

انعـدام الديمقراطيـة يف غيـر حمـاس وضعـت لهـم حّدًا.
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َسْيُف اْلُقْدِس: سيناريو التحرير

ُجْهِدَنا. 2068 َحِقيَقُة  َمْوِعُدَنا  لَِمَعانِيَواْلُقْدُس  َفــاِقــدًا  ِشــَعــارًا  ــْيــَســْت  َل

ِخيَفًة. 2069 اْلَعَجائُِز  َمَكَر  َبْيَنَما  ــَفــانِــيإِْذ  ــُمــَت ــا اْل ــَن ــُب ُر َشــْع ــرِّ ــَقـ ــا ُيـ ــمَّ ِم

َوَتَواَطؤوا. 2070 َلُهْم  ُقْبحا  ُعوا  إِْعاَلِن)1(َفَتَجمَّ ِفي  اأَلْوَطاِن  َغاِصِب  َمَع 

َبِديِلِهْم. 2071 اِلْنتَِخاِب  َحقٍّ  ــاِنَتْأِجيَل  ــَي ــْب ــتِّ ــِر َوال ــِري ــْب ــتَّ ــِة ال ــاَق ــَف ــَص بِ

َدْأُبــُهــْم. 2072 ــَذا  َه اْلُجَبَناِء  ــاَدُة  َع ــيِهــَي  ــانِ ــَس ٍس إِْن ــدَّ ــَقـ َعــَبــٌث بِــُكــلِّ ُمـ

َمَراَرًة. 2073 اإِلَلِه  ُقْدُس  اْشَتَكْت  ــْكــَراِنَوإَِذا  َواأُلْفــــُق َضـــاَق بِــَحــاَلــِة الــنُّ

اٍح« ِحَكاَيُة ُجْرِحَنا. 2074 ْيِخ َجرَّ َوالنِّْسَياِن)2(ِفي »الشَّ لِْلَغْصِب  فا  ُمَتَكشِّ

نَِضالَِنا. 2075 َرْمُز  ُهَناَك  اْلَعُموِد  ــَبــاِنَباُب  ــُة الــشُّ َج َغــْضــَب ــَدرَّ ــُمـ ــَح اْلـ ــَت َف

)1( اجتمع أبو مازن ببعض حاشيتِه وأعلن تأجيل االنتخابات إلى أجٍل غير ُمسّمى.
االسـتعداد  وأثنـاء  وطـردًا،  وهدمـا  هتويـدًا  القـدس  يف  االحتـالل  إجـرام  تصاعـد  )2( مـع 
اسـتفزازات  ومـع  بالقـدس،  جـّراح  الشـيخ  حـي  يف  الفلسـطينيين  منـازل  لمصـادرة 
المسـتوطنين يف البلـدة القديمـة ال سـيما بـاب العمود، توّعـد قائد القّسـام محمد الضيف 
االحتـالل، وأمهلـت الكتائـُب االحتـالَل حتـى الّسادسـة من مسـاء يـوم 2021/5/10م 
ْت صفـارات اإلنـذار يف القـدس ووسـط  للراجـع عـن اعتداءاتـه، فلّمـا جـاء الوقـت َدوَّ

الكيـان بقصـف كتائـب القّسـام، لتندلـع حـرب سـيف القـدس: سـيناريو التحريـر.
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َر ِمْن َتَماِدي َغاِصٍب. 2076 ْيُف« َحذَّ َثاِن»الضَّ ٌن  َشــأْ التَّْحِذيِر  ِفي  ْيِف«  »لِلضَّ

ٍة. 2077 بَِغزَّ َجاَل  الرِّ اأَلْقَصى  آنِيَيْسَتْصِرُخ  ــْأرًا  َثـ َحــَمــاَس  َيْسَتْصِرُخوَن 

َتْنَبِري. 2078 ــُمــُروَءُة  اْل َتْنَطِلُق  ْجَعاِنَفُهَناَك  الشُّ ــُة  َصــْوَل َتْنِطُق  ــاَك  ــَن َوُه

ُمَتَوِعدًا. 2079 َشاِمخا  ُم  اْلُمَلثَّ َرَمَضاِنَبـــَرَز  ِمْن  اأَلْوَقــاِت  َأْفَضِل  ِفي 

اْلُعاَل«. 2080 »بَِساِدَسِة  َأَتى  اْلِمَعاُد  َأَذاِنَفإَِذا  ِمـــْثـــَل  ــَذاِر  ــ ــ اإلْنـ ــاَرُة  ــ ــفَّ ــ َص

لَِشْعبَِنا. 2081 اْلَكثِيَر  َتْعنِي  ــاَرٌة  ــَداِنَصــفَّ ــْيـ ــَمـ ــِد الـــِعـــْنـــَواِن َواْلـ بِــَتــَوحُّ

َرْشَقًة. 2082 ُتْطِلُق  اْلَقَساِم  اْلُبْرَكانِيَوَكَتائُِب  َوِعــيــِدَنــا  َوْعـــُد  َتْطبِيَق 

َوبَِفْخِرَها. 2083 ــَهــا  َأنَّ ُتْعِلُن  ــمَّ  ُث ــْن  اْلــَعــْدَنــاِنِم ــَة  َوِصــيَّ ــَراَق  ــُب اْل َتْحِمي 

إَِذا. 2084 ُمْخَتاٌل  اْلُقْدِس  َسْيُف  اُم  ــاِنَقسَّ ــتَّ ــَف ِه اْل ــاَر بِـــَحـــدِّ ــَي ــَخ ــَم اْل ــَس َح

َنْصَرَنا. 2085 َسَيْحِمُل  اْنتَِصاَراٍت  ــْرآِنَشْهُر  ــُق ــْوِم َواْل ــصَّ ــْشــَرى بـِـَشــْهــِر ال ُب

ْيَطاِنَيا َمْسِجِدي اأَلْقَصى َواَل ِعْشَنا إَِذا. 2086 الشَّ ِعي  الدَّ ِمَن  ِحَماَك  ْت  ُمسَّ

َوَعِقيَدٌة. 2087 َلَنا  َعاِصَمٌة  ــاِنَواْلــُقــْدُس  ــَن ــِن ِس ــْع ــَط ــْوَم َتـــْأِكـــيـــٌد بِ ــ ــَي ــ اْل

ُمَتَفاِجئا. 2088 بَِها  ــَوى  َه اْلــَعــُدو  ــا  َما َكاَن َقْصُف اْلُقْدِس ِفي اْلُحْسَباِنَأمَّ

ــَراِنَوَتَحاَمُقوا ِفي َحاِرِس اأَلْسَواِر إِْذ. 2089 ــَي ــطَّ ــال ــاُل بِ ـ جَّ ــدَّ ــْم الـ ــ ــَراُه ــ َأْغ
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اإِلَبا. 2090 ِفَلْسِطيَن  ِمْن  ِشْبٍر  ُكلِّ  ــِب ِدّقـــًة بـِـَمــَكــاِنِفي  ــائِ ــَت ــَك ــْصــُف اْل َق

ُدْفَعًة. 2091 ِمَئاٍت  َصَواِريخا  ــَراِنَكاَنْت  ــي ــنِّ ــلِّ َضـــــَراَوِة ال ــُك ِحــَمــمــا بِ

ُصنَِّعْت. 2092 َحِديدًا  تِِهْم  لُِقبَّ ــَداِنَفاْنُظْر  ــِوْل ــْل َفــــإَِذا ِهـــَي اْلــَكــْرُتــوُن لِ

َلْم. 2093 اأَلْبَراِج  َعَلى  ُصْهُيوٍن  َداِن«إِْجَراُم  »ُغوْش  ِفي  اْلَحْظُر  إاِلَّ  ُيْوِقْفُه 

َحْظَرَها. 2094 َتْفِرُض  اِم  اْلَقسَّ ــي إِْذَعـــاِنَوَكَتائُِب  ــَل« ِف ــي ــَرائِ ــَيــَطــاَل »إِْس لِ

َها. 2095 َعلَّ َسائُِل  الرَّ ُأْطِلَقُت  ُثمَّ  ِطْغَياِنِمْن  ــْن  َع اْلــُمــْحــَتــلَّ  ــْرَدَع  ــ َت َأْن 

ــَرٍة. 2096 َم ِل  وَّ أِلَ َتْقِصُفَها  ــَراِن»َراُمـــوُن«  ــَي ــطَّ ــِد ال ــَواِعـ ــلَّ َقـ ــُشـــلُّ ُكـ َوَتـ

إِْرَسالَِها. 2097 َوِفي  ُتْرِسُلَها  ــْجــَعــاِنَوِشَهاُب  بِــالــشُّ اهللِ  ــُقـــْدِس  لِـ ــٌر  ــْخ َف

ُقُدَراتَِنا. 2098 ِمــْن  اْلُمْحَتُل  ــاًل بِـــــَأَواِنَوَتَفاَجَأ  ــيَّ ــَخ ــَت َمـــا َلـــْم َيــُكــْن ُم

َشْعبَِنا. 2099 َثـــْوَرِة  ــْوَم  َي ــَزَل  ــَزْل َت بِيَساِن)1(َلِكْن  ــي  َوِف ا  َعكَّ ِفي  ِد  اللِّ ِفي 

َعِزيَمًة. 2100 ــُردُّ  َت اْنَتَفَضْت  َفُة  ــاِنَوالضِّ ــَهــبَّ َيـــْوٍم َف ــاُن َم ــَي ــَك ــَدا اْل ــ َوَغ

)1( مـن مفاجـآت المعركـة ثـورٌة يف الداخـل انطلقـت مـن اللـد وانتشـرت، وإطـالق طائـرات 
مسـيَّرة ورشـقات صواريـخ مـن جنـوب لبنان، وانكشـاف مخططـات الغـدر الصهيوين يف 
خدعـة »مـرو األنفـاق« لتدمير وقتـل أكرب عدد مـن المجاهدين، لكـّن اهلل أحبط مكرهم، 
250 الـذي ضـرب قواعـد الطيـران  ودخلـت أنـواع صواريـخ جديـدة ال سـيما عيـاش 

الصهيونية.
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ُأْرِسَلْت. 2101 ُحــُدوٍد  ِمْن  َراٌت  ــٍر َوِمـــْن ُلــْبــَنــاِنَوُمَسيَّ ــْحــِذي ــْصــِف َت ــَق َوبِ

اأَلْشــَطــاِنَباَن اْلَكَياُن َعَلى اْلَحِقيَقِة َواِضحا. 2102 ــَن  َأْوَهـ اْلَعَناِكِب  َبْيَت 

ٌم. 2103 َوُمَحتَّ ٌق  ُمَحقَّ اْلــُوُجــوِد  ــاِنَخَطُر  ــَس ــْســِطــيــِن بِــُكــلِّ لِ ــِل ــِذي ِف ــ َه

ْعُب بِاْسِم َحَماَس َيْهتُِف ُمْعِلنا. 2104 ــُه ُعـــْنـــَوانِـــيَوالشَّ ــ ــ ــاِري إِنَّ ــ ــَي ــ ــَذا َخ ــ َهـ

َوُمْفِلٌس. 2105 الَغاِصبِيَن  َمْكِر  ــْعــبِــاِنَوَرِكيُك  ــاِق َكــالــثُّ ــِة اأَلْنـــَفـ ــطَّ ِفــي ُخ

لَِمْكَرِهْم. 2106 ُظوَن  ُمَتَيقِّ ًلــُهــْم  ْحـــَمـــِنَتّبا  ـــَنـــا الـــرَّ ــْن َربِّ ــ ــٍة ِم بِــَمــِعــيَّ

ــاءًة. 2107 ــَطـ ــْعـ ِمـ ـــًة  ُثـــلَّ ــُل  ــَبـ ــْقـ َيـ التِّيَجاِناهلُل  ــَر  ــْوَه َج ــْدٍق  ِصـ ــاَداِت  ــ َق

اأَلْذَهـــاِن)1(َيا »َباِسَم الِعيَسى« َوَصْحبا َراَفُقوا. 2108 ُة  ُدرَّ ــَدُة«  ِزْب »َجَماُل  َو 

قائًدا. 2109 التحايا  أذكى  »جمعٍة«  َوالماجَد »الّسامي« إلى »الرضواِن«ولـ 

َتِزْد. 2110 َوإِْن  االْنتِصاِر  َضِريَبُة  ــٍر َوَتــــــَواِنَهِذي  ــ ــَأُخ ــ ِزْدَنــــــا بِــــــُدوِن َت

َما. 2111 لأَِلْسِر  ُموا  َتَقدَّ ــاِنَوُمَجاِهُدوَن  ــَن ــاَدٍة َوِج ــَه ــَش ــَوى بِ ــاُدوا ِسـ ــ َع

إِْذ. 2112 ــَواِن  اأَلْك َسائِِر  ِفي  ــُن اْلــَجــانـِـيَوَتَضاُمٌن  ــِدي َنــَفــَرْت َمــاَليــيــٌن ُت

الطحلـة،  وجمعـة  ونجلـه،  زبـدة  جمـال  ود.  عيسـى،  باسـم  الشـهداء:  القّسـام  )1( قيـادة 
وسـامي رضوان.
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اْلــَوَرى. 2113 ــلِّ  ُك ــي  َوِف آاَلٍف  اْلــُبــْلــَداِن)1(آاَلُف  َســائـِـَر  َوُعــْربــا  َعَجما 

ِفي. 2114 لإِِلْنَساِن  ْهِر  الدَّ بُِظْلِم  ــِط اأَلْدَيــــاِنَضاُقوا  ــبِ ــْه َيـــاِر َوَم ــِر الـــدِّ ــْي َخ

ٌة. 2115 ــزَّ َغ ــتِــَصــاِرِك  اْن َيــْوَم  َسْت  َداِنَفَتَنفَّ ــا  ــْوم َي ــَر  ــِري ــْح ــتَّ ال َأْوَطـــاُنـــَنـــا 

ُأُلوُفَنا. 2116 اْلباَِلِد  ِفي  بَِلْيٍل  ــاِنَخَرَجْت  ــْرَس ــُف ــْل لِ اهللِ  ــِر  ــْص ــَن بِ ــا  ــن ــَرَح َف

ِشَعاُرَها. 2117 اْلباَِلِد  ُكلُّ  ــَدْت  َجَناِنَوَتــَوحَّ ــُض  ــْب َوَن نـِـْبــَراِســي  ْيُف  الضَّ

َعْن. 2118 ْطبِيُع  َوالتَّ ْنِسيُق  التَّ اْلِغْرَباِنَوْلَيْخَسِئ  ــى  إَِل اأَلْقــَصــى  َيــْرِهــَن  َأْن 

َرَجَفاِنَفاْنُظْر ُحُشودًا َتْمَلُؤ اأَلْقَصى َوَقْد. 2119 ِفي  اْغــَتــاَظ  اْلــَعــُدوَّ  ــاُدوا  َك

إِْذ. 2120 اِم  اْلَقسَّ َفْيَلَق  َنْصرًا  َعَياِنُبوِرْكَت  َحــقَّ  اأَلْمـــِس  ُحُلَم  ْلــَت  َحــوَّ

َقــاَدٌة. 2121 ــَواِرِع  الــشَّ ِفي  َتَبْخَتَر  ــَواِنَوإَِذا  ــ ــَرٍة ِوَه ــْي ــَح ــَزاَة بِ ــُغـ ــَرى اْلـ ــَت َف

َعِقيَدٌة. 2122 اْلباَِلِد  ِفي  َتْرَسُخ  لِــأَلْوَطــاِن)2(اْلَيْوَم  اْلَقْوِس  َقــاَب  النَّْصُر 

)1( من الالفت التضامن العالمي حول العالم بشكل حاشد.
)2( اعتـربت الحـرب بمجرياهتـا سـيناريو التحريـر القـادم لفلسـطين، بعد اتفـاق وقف إطالق 
النـار تصاعـدت التهديـدات والخالفـات الصهيونيـة حـول الفشـل الذريـع وكسـر صورة 
االحتـالل، وانتشـرت مقاطـع التحـدي يف سـاحات األقصـى وأبوابـه، ويف شـوارع غـزة 
خصوصـا تبخـر السـنوار وتحديـه لطائـرات االحتـالل، يف الضفة انتشـرت االحتفاالت 

وتصاعـدت مطالبـة جماهيـر فتـح بعـزل قيادهتـم الحالية.
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زيارة قيادة المخابرات المصرية برئاسة عباس كامل لغزة

َقاِطعا. 2123 َة  َغـــزَّ َزاَر  ــٌع  ــي َرِف لِْلِعْمَراِنَوْفـــٌد  ْعــِم  الــدَّ َعْهَد  ِمْصَر  ِمــْن 

ٍة. 2124 ــزَّ ــَغ ــاٍت َأَقـــرَّ لِ ــاَع ــَم ــتِ ــَد اْج ــَق اِنَع الشَّ اْلَمِهيِب  بِالنَّْصِر  لَِحَماَس 

َعَلى. 2125 َيْبَقْوا  َأْن  َرَفاُن  الطَّ ــاِنَوَتَفاَهَم  ــَرَف الــطَّ َأْعــَلــَن  َدُؤوٍب  ــٍل  ــَم َع

َرَسائٌِل. 2126 ُطوِر  السُّ َبْيَن  َفَما  َسَيِحيُن َوْقُت اْلَكْشِف ُدوَن َبَياِن)1(َفاْقَرْأ 

وقـت  وسـيحين   ،1111 الرقـم:  القّسـام  علـى  النّـاُس  يسـّجُل  بـأن  الّسـنوار  )1( صـّرح 
عنـه. الكشـف 
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رحيل القيادات

ُمَتَقِلٌب. 2127 َفــَحــاُلــَهــا  ــاُة  ــَي ــَح اْل ـــا  ــا ُمــوَســمــا بِــَأَمــاِنَأمَّ ــْوم َمــا َكـــاَن َي

ُجوَم َتاَلَحَقْت. 2128 َعِت النُّ ــَزاِنَوَحَماُس َودَّ ــاأَلْح ِفــي َعــاِم ُحـــْزٍن َفــاَض بِ

َمَعاِن)1(َهَذا »َأُبو َعاِصْف« َوَداعا َشْيَخَنا. 2129 اللَّ الَباِرِق  اْلَحَماِس  َنْجَم 

َثَباَتُه. 2130 اأَلَشـــمُّ  اْلــَجــَبــُل  ــا  ــَه َأيُّ ــا  ــاِنَي ــَجــَب ــا َهــاَمــًة لِ ــْوم ــِن َي ــْح ــْم َي َلـ

َوَداُعَنا. 2131 َكاَن  اْلَيْوِم  َذاِك  ِمْثِل  ــَة »اْلـــَعـــْدَنـــاِن«)2(ِفي  ــاَن ــبَّ ــا َت ــا َأَبـ ُحــْزن

َوَنْجُمَنا. 2132 اأَلِريُب  ُجُل  الرَّ ــياْلَفاِضُل  ــانِ َب ــرَّ ــِه ال ــِم ــْل ــِع ــاَلَم بِ ـ ــقَّ الـــظَّ َشـ

»َأْكَرٌم«. 2133 َف  اْلِفَراُق  َجلَّ  َوَقْد  ا  ــاِن)3(َأمَّ ــَس ــَن اإِلْح ــٍخ ِم ــاِري َوبـِـثِــْقــِل َت

َوُمَهاِجٌر. 2134 َمْكَتٍب  ِل  وَّ أِلَ ْضـــَواِنُعْضٌو  الـــرِّ ــَة  ــنَّ َج ــُب  ــُل ــطْ َي اهللِ  يف 

اْطِمئَناِن)4(و»ِعَصاُم« َعالُِمَنا اأَلبِيُّ َوَقْد َرَقى. 2135 َمــْع  َتْكِريٍم  ــْوِب  َث ِفي 

)1( عمر الربغوثي -أبو عاصف- من كوبر.
)2( د. عدنان أبو تبانة من الخليل.
)3( د. أكرم الخّروبي من رام اهلل.
)4( د. أكرم الخّروبي من رام اهلل.
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ــاَءٌة. 2136 ــَط ــْع ــٌل َقـــاَمـــٌة ِم ــي ــبِ بَِحَناِنَرُجــــٌل َن َنْم  »ِعَصاُم«  اْلِغَراُس  َطاَب 

بَِنا. 2137 َتْخُبو  ُشْعَلٌة  ُأَســاَمــَة«  ــو  ـــوَر ِفـــي إِيــَمــاِنَو«َأُب َلــِكــْن َيــَظــلُّ الـــنُّ

َل َماِجدًا. 2138 ْيَحاِن)1(»َوْصِفي« اْلَحبِيُب َوَقْد َتَرجَّ َوالرَّ ْوِح  ــرَّ ال لُِخْلِد  َطَلبا 

ِمْثَلَما. 2139 ُم  اْلُمَحتَّ اأَلَجــُل  ُهَو  ــاِنَهــَذا  َزَم ِعْنَد  اإلْنــَســاِن  َعَلى  َيْجِري 

)1( م. وصفي قبها من جنين.
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ُمصاَدراٌت في الّسودان

َخــالِــٌص. 2140 َواَلٌء  َتْطبِيٍع  ــَعــاِنُقــْرَبــاُن  ــْب ــالــضُّ ــاَد بِ ــ َل اآْلَسـ َمـــْن َبــــدَّ

َأْعَدائَِنا. 2141 َمْع  ْلِم  الظُّ يف  وَداِن)1(َوَتَمالؤوا  َما َكاَن ِمْن ُخُطَواِت ِفي السُّ

َلَنا. 2142 َأْنــِشــَطــٍة  َمْعُلوَماِت  ــاِنَتْسِليُم  ــْرَب ــَس ِمــْن ُق ــْئ َوُمـــَصـــاَدَراٍت بِ

َدائِما. 2143 َفُكِر  لِلتَّ َتْدُعو  اْلــُبــْهــَتــاِنَوَحَماُس  ــى  إَِلـ َأٍخ  ــاِز  ــَي ــِح اْن ــَل  ــْب َق

ُمَتآِمرًا. 2144 ُمْعِرضا  اأَلِخ  ِمَن  اْلُخْسَراِنَعَجبا  َصْفَقَة  َيْقَبُل  ِحيِن  ِفي 

)1( أعلنـت حكومـة السـودان مصـادرة أمـالٍك لحمـاس يف البـالد بعـد توقيعهـا اتفـاَق التطبيع 
مـع الكيـان الصهيوين
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جولة إسماعيل هنية

ٍة. 2145 ــاَلَد بِــِعــزَّ ــبِ ــٌة« َطـــاَف اْل ــَي ــنِ ــيَو»َه ــانِ ــَه ــاَوًة َوَت ــَفـ ــُه َحـ ــْت ــَل ــَب ــْق ــَت َواْس

ُجُهوِدَها. 2146 َوَجْمُع  ُأَمتَِنا  ِمْن َخْلِف َسْيِف اْلُقْدِس َجْمعا َباِنَتْحِشيُد 

ُمــْشــَتــاَقــٌة. 2147 ـــٌة  َأبِـــيَّ ــوَب  ــُع ــشُّ ال ــِد َواإِليـــَمـــاِنإِْن  ــي ــْوِح ــتَّ لِــْلــَمــْجــِد َوال

َبْرَهَنْت. 2148 لِْلُعُروَبِة  َرْمٌز  ــاِنَوَحَماُس  ــْرَه ــا ُب ــَم ِصـــْدَق اْلــَمــَســاِعــي َأيَّ
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نفق الحرية)))

َمَباِن. 2149 ُكَل  ْمتِيِن  َوالتَّ بالتَّْحِصيِن  ُبَناُه  أنَّ  اُن  جَّ السَّ َفاَخَر  إْن   

ــَطــاِمــٌن. 2150 ــَت ُم ــُه  ــ إنَّ َوُزوٌر  ــُفــْرَســاِنَكــــِذٌب  بِــاْل اْلــَهــْدِم  ــُل  ــْه َوَس َواٍه 

َها. 2151 ْعِب َلْيَس َيُحدُّ ــَداِنَفُصُقوُر َهَذا الشَّ ــْي ــِع ُجـــــْدَراُن ِغـــْرَبـــاٍن ِمـــَن اْل

َأْبَطاَلُه. 2152 َفاْسَألوا  َيْشَهُد  ــْرَكـــاِن»َجْلبوُع«  ــُبـ َر َمـــْوِعـــُد اْلـ ــا َتـــَقـــرَّ َلــمَّ

ـــًة. 2153 ــًة َجــَعــُلــوا اْلــُعــداَة َأِذلَّ ــتَّ ــا ِس ـــْاِنَي ـــبَّ ــاِل َوالـــشُّ ــ ــَط ــ ْب ــَة اأْلَ ــَنـ ــا ِزْيـ َيـ

ــًة. 2154 ي ــرِّ ــوا ُح ــُم ــسَّ ــَن ــُه َت ــْنـ اْلــُبــْنــَيــاِنَنــَفــٌق َوِمـ َأْرَوَع  َيـــا  َأْنـــَفـــاُقـــَنـــا 

َأَعاَدُهْم. 2155 اْلَعُدوُّ  َنَجَح  َوإْن  ـــاِنَحتَّى  الـــضَّ ــاَء  ــَنـ ــَعـ اْلـ َذاَق  ـــُه  َلـــِكـــنَّ

ْسَرى َيُصبُّ ُسَعاَره. 2156 ْضـــَغـــاِنَوَعَدا َعَلى اأْلَ ِة اأْلَ ــدَّ ــ ــٍش ِمـــْن ِش ــَوْح ــَت بِ

َجاَل َوِفْعَلُهْم. 2157 ــَراِنَفَحَماُس َباَرَكْت الرِّ ــي ــنِّ ــال ــْم ســيــبــوُء بِ ُهـ ــرَّ ــن َضـ م

)1( نجـاح سـتة أسـرى يف انتـزاع حريتهـم مـن سـجن جلبـوع المقام على سـهول بيسـان، قمع 
االحتـالل قسـم حمـاس يف جلبـوع ٱقسـم-3، بعنـٍف شـديد، وحـاول فـرض إجـراءاٍت 
عقابيـٍة تصـدى لهـا األسـرى، اسـتطاع االحتـالل أن يعيـَد اعتقـال السـتة تواليـا، وكانـت 
الُّسـْلطُة قـد رفضـْت اسـتقباَل بعضهـم، تعّهـدْت كتائـب القّسـام أن يكونـوا يف أي صفقـة 

تبـادل مـع االحتـالل، وأْن يفتـَح لهـُم الّسـّجان األبـواب.
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َوَقْد. 2158 َتْعَجْب  اَل  ْنِسْيِق  التَّ َعِن  ا  َجَباِنَأمَّ ــلُّ  ُك ــبَّ  َت اْلــِحــَمــاَيــَة  َرَفـــَض 

َوعْدِه. 2159 ِفي  َشاِمٌخ  ُعَبْيَدَة«  َوَأَواِنَو»َأُبــو  ٍة  ــزَّ ــ ــِع ــ بِ ُروَن  ــرَّ ــ ــَح ــ ــُي ــ َس

اُنُهْم. 2160 َسجَّ َباَبُهْم  َسَيْفَتُح  اِنَوَلُهْم  الشَّ َصغاِر  ِفــي  َنْفٍس  َمْكُسوَر 
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شهداء بّدو وجنين

ــوَن الـــرمـــاد يــكــوُن يف هــذيــانَمْن َظنَّ َأنَّ اْلَجْمَر َيْخُبو إْن َرأى. 2161 ــ ل

َشَهاَدًة. 2162 »ِجنِْيَن«  َمْع  ُم  تقدِّ ــَداِن»بِّدو«  ــْي ــي الــَم ــاَل ِف ــوٍر َسـ ــُه بِـــَدٍم َط

ــًة. 2163 ــَع ــوا ِرْف ــاُل ــٌة ُفــْرَســان َن ــاَلَثـ ــاِنَوَثـ ــَن ــِزٍل َوِج ــى بــَمــْن ــ ْرَق َوَرَقــــْوا أِلَ

َقْد. 2164 ــاِم  اْلــَقــسَّ َكَتائُِب  َأنَّ  ــاُن  ــَب اإلْثــَخــاِن)1(َوَي َجْوَقَة  ْت  َأَعــدَّ َكاَنْت 

َثائٍِر. 2165 ــاَلٍق  ــِط الْن َنْسَعى  َمــَثــاِنَسَنَظُل  ــِرَجــاُل  ــال َف ــْأٍس  َيـ ُدْوِن  ــْن  ِم

بَِحْسَرٍة. 2166 ِعيُن  اللَّ َصْهُيوُن  َداِنَفَيُبوُء  َقـــِريـــٍب  َيــــْوٍم  ِفـــي  َوَيــــــُزْوُل 

)1( انكشـاف خليـة لحظـة اسـتعدادها لتنفيذ عملية استشـهادية يف القـدس، وكان اإلعداد بين 
جنيـن والقدس، استشـهد 4 مجاهدين.
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اجتماع حماس في مصر

ْيَطانِيِفي ِمْصَر َتْجَتِمُع اْلَحَماُس َجِميُعَها. 2167 الشَّ اْلَغاِصَب  ُيِغيُظ  َجْمعا 

بَِنائِِهْم. 2168 َوَصــْوِن  َداِخِلِهْم  ْحــَمــِنبِنَِقاِش  ــَد لِــلــرَّ ــْه ــَع ِديـــَن اْل َوُمـــَجـــدِّ

ــٍر. 2169 َتــَأخُّ ُدوَن  اإِلْعــَمــاُر  ــَدَأ  ــْب ــَي انِيَولِ الثَّ آِل  ُكَوْيَت،  ِمْصَر،  َوبَِدْعِم 

ْســَراَنــا َعَلى. 2170 أِلَ َتــْأِكــيــٌد  ــَذاَك  ــ ــَجــاِنَوَك الــسَّ ــُر  ــَجــبُّ َت ــوَل  ــُط َي َلـــْن  َأْن 
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قرار بريطانيا

َل اْســتـِـْعــَمــاُر َيــْومــا َرْأَيـــُه. 2171 ــاِنَمــا َبـــدَّ ــْرَي ــشِّ ــْبــِض َوال ــي الــنَّ ــٌر ِف ُمــَتــَكــبِّ

بِِذْكِرِه. 2172 ِعيِن  اللَّ بِْلُفوَر  َأْرَض  ــلَّ لِــْبــِريــَطــانِــيَيا  ــَت ــْح ــُم ــِه اْل ــِل ــْع ــِف َوبِ

َحْظِرَها. 2173 ِفي  َقَراَرَها  اْلَعُدوَّ  بِِلَساِنُتْهِدي  ــا  ــَرَه َوِذْك َحــَمــاَس  ُظْلما 

َسَكَراتِِهْم. 2174 ِمْن  َبْعُد  َيْسَتِفيُقوا  اأَلْكـــَواِنَلْم  ِقْبَلَة  َصــاَرْت  َوَحــَمــاُس 

َحِقيَقٍة. 2175 َخــَيــاُر  َأَبـــدًا  ِعــْنــَدُهــْم  ــاِنَمــا  ــْرَب ــِغ ــِرُســوَن َكـــَعـــاَدِة اْل ــْط ــَغ ــَت ُم

َها. 2176 ُكلُّ اْلَفَصائُِل  َتْدَعُمَها  ْغَياِنَوَحَماُس  بِالطُّ َضــاَق  َشْعٌب  َوَحَماُس 

اْلُعْنَواِنَوَحَماُس صنو الُقْدِس ِفي َأْوَطانَِنا. 2177 َواِضـــُح  إِْســٌم  َوَحــَمــاُس 

َفاَل. 2178 ــَراَراٍت  َق ِمْن  َخْذُتْم  اتَّ ــاِنَمْهَما  ــ ــَغ ــ َزَي ــى  عــل بِـــْتـــَنـــا  ــا  ــ َم َواهللِ 

ُمَقاِوما. 2179 اأَلبـِـيَّ  ْهَج  النَّ ِســَنــاِنَسُنَواِصُل  َأو ِطــعــاِن  ــْدٍق  بِــِلــَســاِن ِصـ
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فادي أبو شخيدم)))

ــاٌة َأْعــَلــُنــوا. 2180 ــاُل َأْقــَصــاَنــا ُأَبـ ــ اْلُبْهَتاِنَوِرَج لِــَدْوَلــِة  اْلــَهــَواِن  ــَض  َرْفـ

َجاِل َتَعاْهُدوا. 2181 ــاِنَوَحَماُس َمْدَرَسُة الرِّ ــَأَمـ بِـ لِــلــِعــَدا  وا  ُيـــِقـــرُّ اَل  َأْن 

َدْرَسُه. 2182 ُيْرِسُل  ْعِليِم  التَّ ِمَن  ْبَياِنَفاِدي  َوالتِّ الَقْصِد  َفِصيَح  َدْرســـا 

َعِقيَدٍة. 2183 ــاُج  َت ــاَلِم  ــإِلْس لِ ــاِنالــُقــْدُس  ــي َق ــائِ ــْن ِدَم ـــَداُد َدْرِســـي ِم َوِمـ

َأَواُنــَهــا. 2184 آَن  النَّْصِر  ِسنِيُن  ــِذي  َأَذاِنَه ُكــلِّ  ــَد  ــْن ِع ــاِدي  ــَف لِ َفــاْدُعــوا 

)1( من وجوه حماس يف القدس، نفذ عملية إطالق نار وقتل جنديا وأصاب آخرين.
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حماس في قالع األسر
الحركة األسيرة

ــا الــفــّتــاِنغازلُت ضوء الشمس يف فجر المنى. 2185 ــه ــروق ــش ــمــت ب فــتــبــسَّ

ــاين؟!وشكوت ليلي طال يف كهف العدا. 2186 ــق ــل ي ــا  ــي ــه ض ــت ــاي هـــل يف هن

مس الحبيبُة َصبَّرْت. 2187 والّتحناِنواَسْتنَِي الشَّ الــحــبِّ  شــعــاَع  ْت  ــدَّ مـ

ودعـــاينمسَحْت به دمعا جرى قهرًا على. 2188 جبهتي  ــَل  وقــبَّ ي،  ــدِّ ــ خ

بمخرٍج. 2189 األكــيــد  لــألمــل  كفاينللنور  أقــول  يأسي  مــن  فنهضتُّ 

تي. 2190 ِقصَّ ِة  لألشعِّ أسرد  باألضغاِنومضيُت  المصبوب  قيدَي  مع 
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من البداية

ثي. 2191 حدِّ المبارك  الجود  سيرة  ــان يف الــريــعــاِنيا  ــشــّب ــن زهـــرة ال ع

عقيدة. 2192 ــداء  ــف وال أرٍض  ــداِء  ــف الــشــريــاِنل دورة  عليهم  ملكت 

روُحه. 2193 الحبيبة  فلسطين  فــاِنشعٌب  حتما  فالشعُب  ــزْع  ــَت ــْن ُت إن 

ــاءهــا. 2194 وإب ــراهبــا  ت صــان  ــا الــمــحــتــلُّ لِــْبــريــطــاينبالعمر  ــاءه ــذ ج م

ــاهــر الــلــمــعــاِننوٌر عال من سجن عكا ساطعا. 2195 ــب ــدم الـــرجـــال ال بـ

شاهٌد. 2196 الــســرايــا  سجن  غـــزٍة  ــدراِنيف  ــ ــج ــ ــه يـــا أبـــلـــغ ال ــ ــدران ــ ج

ــى الــنــســيــاِنناُبلس »باب الساحة« اصرخ ماثاًل. 2197 مـــتـــمـــردًا حــّيــا عــل

ــا فـــذو هــذيــاِنمن ظنَّ أّن السجن يوِقف نبضنا. 2198 ــان ــص بـــعـــروق أق

طهارٌة. 2199 السجون  يف  م  التيمُّ ــار هـــواِنإّن  ــح ــٌر وأبـــقـــى مـــن ب ــي خ
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الواقع

ُنعاينسجن الجنيِد وسجن ناُبلٍس ويف. 2200 وعسقالَن  الخليل  سجِن 

إيشل. 2201 يف  أو  جلبوُع،  نفحٍة،  ــون والـــَهـــَدريـــُم شـــرُّ مــكــاِنيف  ــم ري

ــٍب وحــــرٌّ شــطــٌة. 2202 ــق ن ــعــد يف  ــب أوطــاِنال من  األشــتــاَت  هبا  جمعوا 

معتقالتِهم. 2203 ــنــاِء  ــب ب ــّددوا  ــمـ ثـــوراِنوتـ عــن  الشعِب  لـــردع  عبثا 

ها. 2204 كلُّ مــجــّدو  أو  وعــوفــُر  اآْلذاِننقٌب  يف  ــوِء  ــس ال ــِع  وقـ ــاُء  ــم أس

الضاين. 2205 العذاب  ــوان  أل كــلُّ  فيها  والتوقيف  التحقيق  ومراكز    

ــُم. 2206 ــ ــا أدراك ارٌة عــصــيــوُن م الــســّجــاِنُحـــــوَّ ـــِة  ِخـــسَّ ــن  م فيهما  ــا  م

وِغلظٌة. 2207 األلــيــم  والــجــوع  ــربد  ــداِنال ــ ــال وجـ ــرٌب وهتـــديـــٌد بـ ــ ضـ

ٌة. 2208 مسكوبِيَّ تكف  بيتْح  ــرُّ َمـــعـــاِنكيشوُن  ــ ــاء لـــإلجـــرام ش ــمـ أسـ

لْم. 2209 اإلرهــاب  من  لوٌن  اإلنــســاِنتحقيُقهم  فصيلة  ــُل  ــب ق ــشــهــدُه  ت

التي. 2210 ــن  ــازي ــزن وال وذلٌّ  ــدٌع  ــ كــالــقــرب فــيــهــا ســلــطــُة الـــّديـــداِنَخ

شهادٍة. 2211 ــوُل  ق للشيطان  كــان  ــم َيـــَحـــْر لـــثـــواِنلو  ــرأ لـ ـ ــبَّ مــنــهــم تـ
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ــا. 2212 ــراُت قـــواريـــر اإلب ــيـ ــا أسـ ــن رزاِنول ذوات  مــرجــلــٍة  ــواُت  ــ أخـ

يف. 2213 يجمعهنَّ  والهشرون  قــيــد الــبِــعــاِد وعــزلــة الــقــضــبــاِندامــون 

الفتياِن. 2214 على  غطرسٍة  بكلِّ  يعتدون  ــشــراذَم  ال الصهاينة  إّن    

أســطــورٌة. 2215 ُهـــْم  ــاد  اآْلسـ صــاعــاِنأشبالنا  ــفــيــرهــم  ن إنَّ  أبـــطـــاُل 

ــدوا. 2216 ــيِّ ُق مــجــدو  يف  أو  عــوفــٍر  ــاِنيف  ــرم ــح وال اآْلالم  ــن  م ــروا  ــُبـ َكـ

تنقيالته. 2217 ــر  ــ األس يف  ــرِّ كـــيـــاِنومـــــرارة  ــشـ ــاٍء لـ ــ ــح ــ ــا بـــيـــن أن ــ م

ــُر كــالــثــعــبــاِنهي رحلُة التعذيِب تدعى »ُبْسَطٌة«. 2218 ــد يــســي ــدي ــح قـــرب ال

فقصٌة. 2219 السجون  يف  التداوي  ــولــُة األحــــــزاِنأما  ــٌة مــجــب ــ ـ ــاِديَّ ــ سـ

األبداِن. 2220 مواجع  ُمكبَّلين  يكتوون  اأُلســارى  المرضى  الرملة  يف    

ترَكُهْم. 2221 َد  تعمَّ محتلٍّ  ــاِنإهــمــاُل  ــرط ــسَّ ــراض وال ــ ــداِء واألمـ ــل ل

لوحده. 2222 األسير  يبقى  أن  فــــــردًا بـــعـــزٍل دونـــمـــا خــــاّلِنوالعزل 

ــا. 2223 ه ــرَّ َم بــطــيٌء  آالٍم  ــنـــواُت  ــعــاينسـ ُي ــوَن  ــاري ــف ــك ب أو  ــوُن  ــ ــل ــ َأَي

أينهم. 2224 نــالقــي  مما  ــورى  الـ ــن  ــاِن؟!أي ــْرب ــُع ال نخوة  علينا  ضاقت 

َوِزْد. 2225 ُأســارانــا  مــن  شهيٍد  ــَزمــاِنمئتا  ســّتــا وعــشــريــن، اْرَتـــَقـــْوا بِ



280

المسير والمصير

األسر قبل حماس)))

تخاُذاًل. 2226 ــاء  اإلب ــوان  إخ غــاب  الــطــغــيــاِنما  لــقــا  يف  ســـاٍح  أي  ــن  ع

عقيدة. 2227 ــداء  فـ يف  مــغــاِرِم  ــذا األجـــنـــاُد لــلــرحــمــِنرأس  ــك هـــم ه

ــواِنيف األسر لم يجمعهم التنظيم بل. 2228 ــن ــرادى دونـــمـــا ع ــ ــ كـــانـــوا ُف

تاِء، فا(. 2229 خــيــاينالفرُز تحت إطاِر )ميٍم،  فـــاّتـــهـــاُم  وإال  ــا  غــصــب

حقوقهم. 2230 انتهاك  إلى  وِن والــنــقــصــاِنيتعرضون  ــٍل كـــالـــدُّ ــام ــع وت

ــراءة الـــقـــرآن ال. 2231 ــ كفراِنفــصــالهتــم وقـ ذي  تكذيِب  ســوى  تلقى 

مجاهٌد. 2232 للشباب  تبّسم  البهتاِنوإذا  بــأســوِء  رمـــوه  ــا،  ــظ وع

بالٌغ. 2233 ــهــاٌن  وامــت وضـــرب  ــكــراِنشــتــٌم  ــنُّ ــرٌب لــالســتــئــصــاِل وال حـ

ُهْم. 2234 حظُّ واإلهــانــة  ونبٌذ  وأذاِنُفحٌش  ــٍة  ــاع ــم ج ــع  ــن م وكـــــذاك 

)1( تعـّرَض اإلسـالمّيون لالضطهـاِد يف الّسـجون، وبعَد نضاٍل مريٍر حصلـوا على حقِّ العبادة 
ـًة  مـن واإلصـرار علـى الحـّق، وخاصَّ يف غـرٍف باسـم: الجماعـة اإلسـالمية، وبمـرور الزَّ
بعـد انطـالق حمـاس، أصبحـت حمـاس فصيـالً ُمْعَتَرفا به مـن الفصائل األخـرى وإدارة 

الّسجون.َ
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تــبــيــاِنوالجمعة العيُد المقّدُس حوربْت. 2235 وال  عــــذٍر  ــال  بـ ُمـــنِـــعـــْت 

مــاجــٌد. 2236 للخطابة  ــّدر  ــص ت ــا  ــّم الجاينل فــتــبَّ  قــدمــا،  ــه  ل كــســروا 

بعدها. 2237 ُتسمُح  والتصميِم  ــاِنبالعزم  ــع ــِم م ــديـ ــٍم عـ ــن كــتــعــمــي ــك ل

شــانِــٌئ. 2238 حــقــوٌد  كاتبها  نصراينويــكــون  أو  ــالم  اإلس مبغضي  من 

الشيطاِنحرٌق لكتِب الدين نزُع مصاحٍف. 2239 نــصــرة  ــا  وحــرب خــوفــا 

وا ب »منفلشيَن« ُسخريًة هبم. 2240 عــقــالين؟!ُسمُّ راشـــٍد  مــن  فيهم  هــل 

من. 2241 بعُض  للمروءة  تنادى  ــوا هبـــذا الــظــلــم والـــعـــدواِنحتى  ــاق ض

بسعيه. 2242 اإللــه  طلب  لمن  ــاِنجعلوا  ــ أم ــِل  ــي ــن ل ــًة  ــ ــَع ــ َس ــٍة  ــرفـ يف غـ

ــالذ الــحــانِــيوتشكلت بعُد »الجماعة« أصبحت. 2243 ــم ــُر ال لــُدعــاتــنــا خــي

مواقٌف. 2244 السنين  بعد  واإليـــمـــاِنوتطّورت  التفكير  يف  ــالــحــقِّ  ب

بمثلها. 2245 فيه  السَّ ــداءات  ــت اع ــا إذعـــاِنردُّ  ــم ــرٍب دون ــض ضـــرٌب ب

ٍر. 2246 ــَد تــحــرُّ ــْي ــَع ــا ُب ــان ــَي دُّ أْح ــرَّ ــ الــرحــمــِنَوالـ ــُة  ــدال ع الــقــصــاص  إّن 

بوجودنا. 2247 حقنا  انتزعنا  ــا لــــه حــــريــــُة الـــبـــنـــيـــاِنحتى  ــ ــزب ــ ح

وثيقٌة. 2248 ــمــرار  ال بعد  ــعــت  ُوقِّ بضماِنإذ  حقها  تكفل  لــحــمــاس 
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أستاذنا. 2249 صبحٍة  ناجي  بين  ــع الــطــرفــاِنمــا  ــ ــاٍد وّقـ ــهـ ــي جـ ــ وأبـ

َمّثال. 2250 صهيٍب«  و»أبــو  ورٌة«  ــدُّ األزمــاِن)1(»َقـ تجاوٍز  طيَّ  جن  السِّ يف 

رمزنا. 2251 المجاهُد  َرَســَم  إذا  ــوا قـــــادَة اإلخـــــواِنكانوا  ـ ــبُّ ـــوه َسـ ــبُّ سـ

أماجٍد. 2252 فعل  التاريخ  يمحو  البطالِنلن  حمى  يف  بحقٍّ  صــدعــوا 

إكبارنا. 2253 المدى  طول  رجل الحماس وأشجع الشجعاِن)2(»فِلحاتٍم« 

)1( قدورة فارس عن فتح ومجدي العجولي عن حماس: سجن الجنيد.
)2( الشـهيد حاتـم المحتسـب مـن الخليـل، أّول مـن فرز )حماس( يف سـجن النقـب، ورفض 
االنصيـاع لإلجـراءات المّتبعـة مـن قَِبـِل م.ت.ف، وصرخ يف الّسـاحة: حمـاس حماس،...
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أسر التسعينات

ٍم. 2254 بتحكُّ قالعها  حماس  الطغياِنَوَبــَنــْت  ــل  ــاِف ــَح َج يغيظ  ــّدًا  ــ س

ــراِنالــنــســر جــانــبــه مــهــيــٌب ُرْكـــُنـــُه. 2255 ــطــي ــود وعـــثـــرِة ال ــقــي ــم ال رغـ

وانحنى. 2256 المخالب  قّص  إذا  ــاِنأّما  ــ ــدو حــمــامــا هـــّيـــَن اإلذعـ ــغ ي

غــزًة. 2257 بسجنك  لوائحنا  ــفــاِنبـــدأت  ــٍع مــت ــافـ تــفــصــيــل عـــيـــٍش نـ

مت. 2258 ُنظِّ مبادُئ  تثقيٌف،  لــلــعــاينتخطيُط،  ــل ســـجـــٍن خـــدمـــة  يف كـ

وطبيعٌة. 2259 ُحْكمها  حــاٍل  باإلمكاِنولكل  ــِر  األسـ ظــروف  ترعى 

رؤيــٌة. 2260 بسجٍن  اختلفت  مكاِنولربما  ظرف  وبحسب  غيره،  عن 

قلعاهتا. 2261 يف  ــاس  ــم ح بـــأن  ــرحــمــِنإاّل  ــا ال ــ ــُهــُم رض ــٌل ُيــهــمُّ ــ ك

يف بعض أعواٍم تطّور لأُلسارى وُضُعهْم دفعوا غال األثماِن. 2262  

سجنها. 2263 هيبة  إلسرائيل  ــاِنكسروا  ــ يف كــل إضــــراٍب مـــدى األزم

ألواينللملح »إضراٌب« فيسمُح بعدها. 2264 أو  لــلــتــنــظــيــف  لــلــخــبــز، 
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ِمْن. 2265 الجيش  تفيد  ألعماٍل  استهواِنرفٌض  رافضي  الكرامة  أســرى 

شهادًة. 2266 َحيِّ  الــرأِس  رفِع  المزداِن)1(وفــداَء  القادر«  »عبد  ل  ذكرى 

زواِنطردوا من األقسام ُشّذاَذ الورى. 2267 ــرَّ  شـ ــنَّ  ــ ُك ـــراٍت  ــاه عـ مـــن 

ــورٍة. 2268 ف يف  ثــالثــٍة  مشُي  هواِن؟!»ممنوع  أيُّ  الّظهر«  خلف  واأليِد 

بغلظٍة. 2269 السجون  عدد  على  مهاِنرّدوا  بصوِت  سيدي«  »يا  بعد  من 

ــزٌة. 2270 ــهــٍر واجــهــتــهــا ِعـ ــاع ق ــ ــُة األوطـــاِنأوض ــرام هــذي حــمــاُس ك

ُأنِجزْت. 2271 عــاٌم  والتسعون  ــاِناثنان  ــع ــاع ُم ــف ــت فــيــه الــمــطــالــب الن

ٍم. 2272 لتقدُّ المدى  مفتوُح  ــراُب  إنــســاينإض ــيـــٍش الئـــــٍق  عـ نــيــل  يف 

قالعنا. 2273 جميع  يف  يوما  ــام الــّشــاِنعشرون  ــئ ــا ل ــجــوع واجــهــن ــال ب

أْنُفٍس. 2274 أعلى  الّسجاُن  ــواِنويواجه  ــ األك ُذرى  أعــيــت  ــٍة  ــمَّ ه يف 

شتمهم. 2275 أو  ضرهبم  أو  عزُلهم  ــّزاُد مـــن قــــرآِنال  ــ ــالـ ــ ــُم فـ ــاهـ ــيـ أعـ

ــاِنإذ ذاك يرضخ للمطالب ضاربا. 2276 ــْدم ــنَّ ــِه ال ــوخ بــكــفِّ ــرض كـــفَّ ال

أبـو الفحـم، استشـهد أوائـل السـبعينات يف إضرابـه رفضـّا للعمـل  القـادر  )1( الّشـهيد عبـد 
الجيـش. لصالـح 
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ويف. 2277 وملبسهم  مأكلهم  االطمئناِنتحسين  حسن  ــارة  ــزي ال ــال  ح

عدة. 2278 وكانت  دخلت  الغلياِنوكــهــارٌب  »قمقِم«  وك  »بــالطــٍة«  ك 

الــيــوم أمـــرًا واقعا. 2279 ــواِنالــّنــزع صــار  ــ وتـ ــمــلــمــٍل  ت دون  ــقِّ  ــح ــل ل

تضامنا. 2280 الجراح  فوق  ــَعــيــاِنوتعاليا  لِ َبــــَدْت  إذ  الحقيقة  بــعــد 

أواًل. 2281 منع حماس حّلت  بعِد  ــواِنمن  الــحــراِب وعـــزوَة اإلخ رأَس 

فا(. 2282 تاِء،  )ميٍم،  إضراٍب ل  ــلِّ والــشــيــطــاِنإسناُد  ــمــحــَت إلغـــاظـــِة ال

ٍة. 2283 بعزَّ اْلحماس  مت  َعمَّ ــاِنوكــذاك  ــّج ــس ال ــِة  ــال ــث ح ــداء  ــتـ اعـ ردَّ 

بمثله. 2284 باُب  والسِّ بضرٍب  جــبــاِنضرٌب  أيَّ  اإلخـــــوان  ــُل  ــقــب ي ال 

ــزاِن؟!هذي حماس وهؤالء خصومها. 2285 ــمــي ــح ال ــا راجـ ــراي ــا ب مــن ي

خانعا. 2286 َيْلَحُق  العاِر  كــلُّ  بالخسراِنالعاُر  ــاَء  ب )ألوســلــو(  عــبــدًا 

له. 2287 وسعى  عقيدًة  راَب  السَّ الجاينَقبَِل  صحاري  يف  الحقيقة  ــَذَل  َب

راُب وسابقت. 2288 اآْلينصهيون واحته السَّ الــفــكــاك  ظــمــأى  لمياهها 

ُكراساهتم. 2289 الماء  يف  أغرقوا  ــاِنبل  ــ ــة األوطـ فــيــهــا ســــراب مــحــّب

تصّبري. 2290 حماُس  إيــٍه  القضباِنومزاحهم  يف  وأنـــت  ــقــوُد  ن ــغــدًا  ف
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ماجٌد. 2291 يوما  منك  َر  تــحــرَّ يعاينوإذا  الــســجــون  يف  إلــيــنــا  منهم 

نكبًة. 2292 صــارْت  ثّم  مزاحا  ــل الــديــواِنكانت  ــن داخـ َحــّلــْت بــنــا م

للخذالِنومضت حماس على المبادئ حّرًة. 2293 التَّسليَم  َتـــْرَتـــِض  لــم 

الغرباِن؟!)1(رفضت وثيقَة »نبِذ إرهاٍب« وهل. 2294 تجّبر  األسوُد  ترضى 

األلواِن. 2295 أظهر  فصارت  األسرى  بقية  تفوق  أسراها  أعداد   

ــادٍة. 2296 إلف غيرها  تــجــارَب  ــت  يف األمن -ال سيما- مع استحساِنورث

تمّحٍص. 2297 دون  األخطاَء  أوقع  ــواِن)2(ما  اإلخ من  اجتهاداٍت  بعض 

بضاللها. 2298 امتلْت  الغير  ــاِنفتجارب  ــم ــا وس ــه ــثِّ مـــا ِمـــيـــَز مـــا يف َغ

أصاهبم. 2299 للعدّو  ومــكــٌر  ــاِنهـــوٌس  ــاوزات دونـــمـــا بـــرهـ ــ ــجـ ــ وتـ

لْم. 2300 باألعمال  القوم  اجتهاَد  والنقصاِنإّن  ــاء  ــط األخ مــن  يسلم 

فكرهم. 2301 مــرجــُع  الــحــقَّ  ــأّن  ب ــاِنإاّل  ــ ــقٌّ بـــَنـــْيـــِل أم ــ ــُم ح ــ ــراُدُهـ ــ ومـ

)1( رفـض قـادة حمـاس التوقيـع علـى وثيقـة نبـذ العنـف واإلرهـاب لإلفـراج عنهـم ضمـَن 
الّسـالم. اتفاقيـات 

ٌة، تمَّ تجاوُزهـا واالعتذاُر  )2( مرحلـة الهـوس األمنـي يف السـجون والتـي َأْحَدَثْتها عوامٌل ِعـدَّ
َعـْن َأْخطائِها.
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ــراِنفعال على األخطاِء َصفو قلوهبم. 2302 ــحــي ــمــراجــعــات الـــواقـــع ال ب

ــِرّروا. 2303 ُض ن  ِممَّ بالعذر  ــســاِنوتقدموا  ــالٍن صـــريـــِح ل ــإعـ عــلــنــا بـ

بشريٍة. 2304 لــصــنــعــٍة  الــكــمــال  ــاِنَعـــزَّ  اإلنـــسـ ــرُة  ــطـ فـ هـــي  ــذه  ــ ه إْذ 

َفْت. 2305 وَكشَّ األمان  دراساُت  ــلِّ بـــالـــربهـــاِنُكتَِبْت  ــلــمــحــت عـــمـــالَء ل

لوائٍح. 2306 خير  لألمن  ــَرْت  ــيـــوم تــمــلــك فــطــنــة األذهـــــاِنَوتــَســطَّ الـ

ها. 2307 َيُخطُّ عسقالن  وائح  اللَّ الميداِنأقوى  ويف  مــدرســة  ــِن  ــ اأَلْم يف 

العدا. 2308 قضبان  قــهــِر  يف  ــادًة  ــ اِنوزي جَّ السَّ حواجز  بكسر  نجحوا 

حيلًة. 2309 الهواتف  بتهريب  ــل والـــخـــاّلِننجحوا  ــ ــالت األه ــواص ــت ل

إخالئها. 2310 يف  التفتيش  األحــيــاِنوتــحــدوا  أغلب  َيْفشُل  صهيوُن 

مضت. 2311 له  مثيل  ال  تحٍد  الغزالنِ«)1(وعلى  »وحدُة  التفوق  حرب 

عــزيــمــٌة. 2312 لــلــحــيــاة  اإلرادَة  ــن الـــفـــوالِذ والــقــضــبــاِنإّن  ــوى م أقـ

)1( وحدة متخصصة يف تدخيل وإخفاء أجهزة التواصل وإدارهتا.
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إضراب 2000م

ُثّلٌة. 2313 استحثت  ألفيِن  صيف  للفرساِنيف  ــزِل  ــع ال لــوقــف  نــفــرت 

فرسانه. 2314 مــن  سبعين  يف  ــَد الـــَثـــوراِنهــدريــم  ــاه ــش يــتــصــدرون م

الشجعاِنشهٌر من اإلضراِب فيه تالحقت. 2315 نــصــرة  ــمــواقــع  ال ــل  ك

ــداِنحرٌب يف االستنزاف فاقت يف المدى. 2316 ــل ــب ــخ وال ــاري ــت ــان يف ال ــا كـ م

كانت قد انتفضت ألقصانا البالد فألهبْت روح اإِلبا المزداِن. 2317  

وُمسلِّما. 2318 ُمفاوضا  جاَء  ــم، لــلــعــزيــز هتــاينشاباُك  ــرت ــص ــت ــقــد ان ل

ــبـــارٌة. 2319 جـ ــم  ــه ــوس ــف ن إّن  ــا فــخــار بــيــاِنتــــاهلل  أســـرى الــبــطــولــة ي
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2004م

مراودًا. 2320 بات  الصف  بجمع  ــر رهـــاِنحلٌم  ــا فــالــجــمــع خــي ــن ــطــال أب

يف. 2321 القمعات  وتيرة  ــاد  ازدي مكاِنفمع  بكلِّ  ــرى  األس على  حــرٍب 

ًة. 2322 ِد ِخسَّ العقباِنوصلت إلى ضرب المقيَّ ــَرَة  ــْس َك شاهد  بِع  كالضَّ

أمعاءنا. 2323 وا  ــطــال  األب بتفاِنفــتــداعــت  ــري  ــف وان وذودي  ــّدي  صـ

ــدواِنشهٌر من االضراب أوقف هجمًة. 2324 ــ ــع ــ َوْحـــشـــيـــًة ســــادّيــــَة ال

بينهم. 2325 ــارى  ــ اأُلس تنسيق  ــرق لــلــمــطــلــوب لــإلثــخــاِنلــكــّن  لــم يـ

الــحــرمــاِنويزيُد أّن عبيد )أوسلو( شاركوا. 2326 ذروة  يف  ــْوا  ــَن ــث ان ــّم  ثـ

اًل. 2327 ُمَسجِّ النضال  تاريخ  ــاِنسيظلُّ  ــارًا عــلــيــهــم لـــفَّ كـــلَّ جــب ــ عـ

انقضى. 2328 وألفين  أربعٍة  البنياِنإضــراب  ــَد  تــوحُّ كـــان  والـــــدرُس 
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تشكيل الهيئة القيادية العليا ألسرى حماس

يف جمِع صفِّ حماَس يف القضباِنمن أجل ذلك فالجهود تضافرت. 2329

بعُضُهم. 2330 يسنُد  األبطال  آواِنوتداعت  ــُر  ــي خ اآْلن  ــذا  ــه ف بــعــضــا 

ٍة. 2331 بخطَّ للطريق  مــعــالــم  ــواِنتــبــدو  تــأطــيــر جــســم األســـر يف عــن

األلحاِن)1(إذ صار »عبد الناصر العيسى« لها. 2332 ناظَم  »نتشًة«  بعد  من 

بنودها. 2333 ــُم  ــْظ وَن الئــحــٍة  ــداُد  ــ ــاِنإع ــم ــل ض ــك ــم انـــتـــخـــابـــاٌت ب ثـ

ــاِنعــاٌم مــن اإلبــحــار أرســى هيئًة. 2334 ــق ــاإلت ــا مـــن الـــقـــادات ب ــي ــل ُع

هبا. 2335 يمضي  قائٍد  أّوُل  ــَواُر«  ــْن قــانــوهنــا الــتــجــديــد والــعــامــاِن)2(»ِس

َد ُثمَّ »َرْوحي مشتهى«. 2336 الــشــجــعــاِنمن ُثمَّ ُجدِّ ــّررا يف صــفــقــة  ــحـ وتـ

لألسـير  خلفـا  التحضيريـة  اللجنـة  قيـادة  عيسـى  الناصـر  عبـد  المجاهـد  األسـير  )1( توّلـى 
ُعـِزْل. الـذي  النتشـة  المجاهـد محمـد جمـال 

ـنْوار رئيسـا للدورتيـن األولـى والثانية، ثـّم المجاهد روحي  )2( اْنُتِخـَب المجاهـد يحيـى السِّ
مشـتهى الـذي تّمـت الصفقـة يف عهـده، وتّمـت إدارة مرحلـة انتقاليـة مـن قبـل األسـير 
المجاهـد عثمـان بـالل، ثم انتخُب األسـير المجاهد عباس الّسـيد رئيسـا لـدورٍة واحدة، 
وبعده األسـير المجاهد محمد عرمان رئيسـا لثالث دورات اسـتثناًء، ثم انتخَب األسـير 

المجاهـد سـالمة القطاوي.
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بما. 2337 شوارنا  بالضبط  مت  »العثماِن«وتنظَّ مــن  لوائحنا  ضمنت 

جموعنا. 2338 قــاد  العباس«  ــن »عـــرمـــاِن«»الّسيد  ــوام م ــ ــة األعـ ــقــيِّ وب

فرعها. 2339 ْت  ــدَّ ــ َم شــمــاَء  نخلًة  ــن الــتــوهــاِنيــا  ســعــفــا يــظــلــلــنــا مـ

حالنا. 2340 والمحبُة  ونصٌح  ــوِق َجــنــاِنشــورى  ــف ــاُء غــيــٍب يف َخ ــ ودع

لجاِنولجاُن تنشر يف السجون نتاجها. 2341 خير  السعي  دؤوب  جهٌد 

مختصٌة. 2342 لجنٌة  السياسُة  ــايِنفيها  ــس ــي ول ــت ــة حــرب ــي ــارج ــخ وال

نا. 2343 وهمُّ ــاُس  ــاألس ف الثقافُة  ــا  ــوُر دســـتـــوٌر وهــــدٌي حــاِنأم ــنـ والـ

ــٌة. 2344 ــوق ــوث ــيـــٌة م ــذاك إعـــالمـ ــ ــ ــاِنوك ــ ــربه ــ ــُة ال ــيـ ــانـــونـ ولــــجــــاُن قـ

جندنا. 2345 لــراحــة  تــســعــى  ــٌة  ــي ــال الــقــرآِنم مــن هــدى  وقــضــاِء فصٍل 

لبيعٍة. 2346 السجون  كل  الرحمِنوتسابقت  ــد  ي أيــديــهــم   ِ فــوق  مــن 

بتحيٍة. 2347 مثلنا  »جــهــاٌد«  ــواِنفعلت  ــن ــع ــُة ال ــي ــة الــشــعــب ــه ــب ــج وال
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الصفقة

نصره. 2348 أنجز  اهلل  وعـــوُد  ــَفــَذت  ــاِنَن ــس ــن اإلح فــجــزاُء إحــســاٍن م

يا شاليُط لم. 2349 ــاِنخمٌس من األعواِم  ــ ــال يف األزم ــ تــخــُفــت بــنــا اآْلم

بنفخه. 2350 الفتور  يضربنا  زال  ــا الـــربـــاينمــا  ــن ــن ــي ــق ــي ُه ب َوَنــــــــــــــُردُّ

ألٌف من األسرى وكل حرائر األوطان رغم أنوف شرِّ كياِن. 2351  

وإّنهم. 2352 حماُس  تسميهم  األوطـــاِننصٌف  يف  اأَلْرجــــاِء  كامل  مــن 

جميعها. 2353 ــالد  ــب ال ــاق  ــآف ب ــايندّوى  ــج ــا َيـــُهـــزُّ ال ــ ــَران ــ ــُر أس ــي تــكــب

ــم مــمــلــوءة. 2354 ــوهب ــل ــٍز هـــاينوتــرقــبــوا وق ــ ــزي ــ أمــــــاًل بـــتـــحـــريـــٍر ع

َميََّزْت. 2355 القوائم  ضمن  ــم يــكــن، ســّيــاِنأسماَءهم  ــن ل ــمَّ مــن كــان ِم

جباههم. 2356 بُِغرِّ  سجدوا  ــاِنفجميعهم  ــ ــابــت األرك ــرًا وعـــهـــدًا ث ــك ش

الحلواِن. 2357 كافل  بالتهاين  َر  الُمَحرَّ سبق  بِتحررٍّ  َيُفز  لم  من   
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بعُضنا. 2358 ُر  ــرَّ ــح ُم يــا  اْبُتلينا  َمعاِن)1(لقد  امتحان  أقسى  يف  بالبعض 

شقيقه. 2359 بــالــدمــوع  ُع  ُيـــــَودِّ فــرحــا وحـــزنـــا بـــالـــَغ الــتــبــيــاِنوأخ 

يف. 2360 التنغيص  حــاول  إذ  ــمــاِنوعــدّونــا  األي نــاكــث  )لــيــنــا(  تخليف 

لن. 2361 القسام  كتائب  أنَّ  ِد الــقــضــبــاِنفالعهد  ــدُّ ــبـ ــى بــغــيــر تـ ــرض ت

ــاب الــعــدو بــظــنــه إرغــامــنــا. 2362 بآِنخـ خــاب  العنف«،  »نبِذ  َتْوقيَع 

اإليــمــاينهذي »وفا األحرار« كانت فيصاًل. 2363 الشوكة  ذات  درب  يف 

إهنم. 2364 التدخُل  لألسرى  كــان  ــن الــســّجــاِنما  ــٍع َصــْعــٍب م ــ يف واق

ة. 2365 مرَّ لذلك  اجتمعوا  قد  ــِع الــفــرســاِنكانوا  ــاُن تــجــمُّ ــك ــٌب م ــَق ن

دائما. 2366 والقوائم  المشورة  ــٌر جــلــيــل الـــّشـــاِنلهُم  ــ تــجــديــدهــا أم

َمقطعا. 2367 ر  التحرُّ مقدمة  ــواِنكانت  ــثـ ـــٌن لـ شـــالـــيـــط فـــيـــه ُمـــبـــيَّ

فورها. 2368 من  ُأطِلَقْت  حرائر  لــن نــعــطــي األعـــــداء بــالــمــّجــاِنوبــه 

)1( مـن خطبـٍة بليغـٍة لألسـير المجاهـد معـاذ بـالل والـذي لـم تشـمله وأخـاه عثمـان الصفقة: 
رون: لقـد اْبُتلينـا بكـم، واْبُتليُتـْم بنا(. )أيهـا الُمحـرَّ
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إضراب الكرامة 2)20

وقضائِنا. 2369 صفوفنا،  انتظام  الشيطاِنبعد  مــن  ــأٍس  ي على  سحقا 

ٍد. 2370 ــردُّ ت دون  اإلضـــراب  ــقــا الــطــغــيــاِنولنعِلُن  ل ــادًا يف  ــيـ لــســنــا حـ

وحدهم. 2371 أمضوا  معزولين  ــاِنلنعيد  ــّض أعــــواَم َأْســــٍر يف لــظــاهــا ال

ــنــا. 2372 ــادِة الــمــحــتــلِّ نــعــلــن أّن ــي ــق ــواِنل تـ دون  ــَر  ــم ــُع ال ــا  ــّن ره لــهــم 

المتفاِنيستهِزُئ الخصم الخسيس بنا بأن. 2373 الــمــضــرب  ــان  زمـ ــى  وّلـ

كان »الجمال الهور« قائد لجنة اإلضراب يف ُجْنٍد أولي إيماِن. 2374  

تقّدموا. 2375 األســيــر  ــوم  ي يف  »أمــعــاُؤهــم تــرســانــة اإلثــخــاِن«إبــريــُل 

مــن كــل حـــزٍب صـــادق اإلعـــالِنألٌف من األسرى وخمُس مئاِت هم. 2376

السّجاِنهم وحدهم ُعّباُد »أوسلو« حاربوا. 2377 برفقة  السجون  طــافــوا 

ربيعنا. 2378 كــان  ــثــورات  ال ذروة  جــوعــا ولــكــن مـــورق األغــصــاِنيف 

ــا. 2379 ــن ــاداتِ ــا ق ــع الــشــجــعــاِنالــجــعــربيُّ مــحــدث ــج ــُم يـــا أش ــُتـ ــّيـ َوفـ
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استنطقت. 2380 بالكربياء  ــمــاذٌج  ــراِنون ــْي ــَغ ــا بــصــمــودهــا ال ــاَءه ــع أم

بخيبٍة. 2381 ــدو  ــع وال انتصرنا  ــاِنلقد  ــ لــبــى الــمــطــالــب نــاكــس األذق

مجاهٌد. 2382 المرير  العزل  يف  يبَق  ــراين)1(لم  األوك الجهبذ  ــراُر«  »ِض إال 

ــاِن!يــتــســاءل األعــــداُء يف أذهــاهنــم. 2383 ــشــّب ــَس ال ــف ــد مــألتــم أن ــَم ق بِـ

أْن. 2384 بالحقِّ  شــهــادًة  ــاِنويصّرحون  األزمـ يف  النَّصر  جــنــود  ــذي  ه

د. 2385 متوحِّ شعبنا  التكاُتف  ــذالِننجح  ــ ــال خـ ــ بـــعـــهـــود مـــيـــثـــاق ب

جـا بـأَن  )1( َأْبقـى االحتـالل األسـير المجاهـد د. ضـرار أبـو سيسـي وحـده يف العـزل ُمَتَحجِّ
موضوعـُه »سياسـي«، وكان الموسـاُد قد اختطـف د. ضرار من أوكرانيـا حيث يقيم هناك 

2011م. عام 
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4)20م - 9)20م

أبطالنا. 2386 من  العمر  نزف  الضاينولوقف  اإلداري«  »تمديد  ولوقف 

به. 2387 ــراٍب  ــ إلض ــرى  األسـ ــهــم بــلــغــت ســمــا األوطــــاِنيتطوع  ــال آم

ــاينخمسون يوما بل يزيُد ببعضهم. 2388 ــّب ــمــكــلــوم مـــا ل والـــشـــارع ال

وتفاهما مع مجرمي الشاباِك كان الحلُّ يف سقٍف لكل ُمعاِن. 2389  

ــا أغــلــى فـــدا أوطــانــنــا. 2390 ــارن ــم ــدا الــتــكــبــيــُل لــلــفــرســاِنأع ــع ــمُّ ال هـ

مباغٌت. 2391 الخليل  أرض  يف  بطالِناألسُر  بصفعٍة،  الــكــيــاِن  أرض 

نــاره. 2392 يقذف  ــربكــاُن  ال الغلياِنوتململ  حــالــة  تشهد  ــدس  ــق وال

ــداِنوالحرُب تقرُع يف القطاع طبوَلها. 2393 ــي ــم ال ــام يف  ــس ــق ال ــب  ــائ ــت وك

جميعه. 2394 الغاصبيَن  كيان  الــنــيــراِنجعلت  لظى  مــن  تــآكــَل  عصفا 

ــداَر« يف عــدٍد مــن الــجــرذاِنواستأسرت »شاؤول« خير بشارٍة. 2395 ــ و»ه

محتَّما. 2396 ــات  وب انتعشت  الــســجــاِنآمالنا  لصفحة  الــزمــان  طـــيُّ 
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مــحــّرري. 2397 يعيد  كــعــادتــِه  عــقــد الـــوفـــاء لــســاحــة الــقــضــبــاِنغـــدرًا 

ٍر. 2398 ــرِّ ــَب ُم دون  األبــطــال  ستعاينويــعــاقــُب  ووحدها  الحماس  عــزُل 

ــام تــقــســم أنــه. 2399 ــّس ــق ــب ال ــائ ــر حــتــمــا فــاِنوكــت ــ ــان اأَلْسـ ــ ــاٍن زم ــ ف

ــل اإلذعـــــان لــلــغــربــاِنوحماُس واجهت العدا بجسارٍة. 2400 ــب ــْق ــْم َت ــ َل

عدت. 2401 إن  يؤَخر  ال  ردٌّ  الشجعاِنالــحــرُق  على  »ِمْتسادا«  وحدات 

كرامٍة. 2402 ِســنــاَن  ــَدْم  ــْع َن فلم  والـــّطـــاعـــنـــون تــســابــٌق لــســنــاِنطعٌن 

ٍث. 2403 َتَحدُّ ورفُض  إغالٌق،  آِنتكبيُر،  يف  لــتــنــظــيــمــاتــنــا  حــــــلٌّ 

ــْم فما. 2404 ــُه ــُب ــَرهِّ ُي ــا  ــنَّ أمـــاِنكــابــوَســُهــم ُك أي  ــن  ــج ــسِّ ال بــعــقــر  ــُم  ــه ل

بدخاِنيا سجن عوفر من سينسى وقعًة. 2405 اللظى  جلبوع  سجن  يــا 

تقدمت. 2406 األسوِد  جمَع  يا  ــاد حـــار بــيــاينريمون  ــجـ يـــا نــفــحــة األمـ

غوا. 2407 يف الذلِّ أنف المجرم »األرداِن«)1(يف »إيشٍل« أو يف »مجّدو« مرَّ

ٍة. 2408 بِعزَّ السالم  النقب  على  ــَر الــيــهــوُد بـــه أعــــزَّ رهـــاِنرّتــل  ــس خ

ــِنلن يطوي التاريخ يوم استنفرت. 2409 ــم ــرح ــة ال ــيَّ ــع ــالع م ــقـ ــلَّ الـ ــ ك

)1( المجرم وزير األمن الصهيوين جلعاد أردان
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ــٍب. 2410 ــأه ــت ــا ب ــن ــنــظــيــمــات ــت ــاِنحــــّل ل ــوه ت الـــحـــيـــراُن يف  ــا  ــدّونـ وعـ

الــنــيــراِنريمون أحرَق قسَم واحَد لم يهب. 2411 ــن  م قــلــق  ــدا  ــع ال يغشى 

الــّشــاِنفإذا المساء َيحلُّ صوت نواحهم. 2412 العزيز  النقب  مــن  دّوى 

ــإلذعــاِن)1(»اسالُم« يطعن ضابطا ومرافقا. 2413 ل صهيون  هــوى  وهنا 

طعاِن)2(متذكرًا »عوَض الصعيدي« ماثاًل. 2414 يوم  الّسيالِو«  »خالد  أو 

ــاينمن َسلَّ سيف الطعن رغم قيوده. 2415 ــي ــه، أع ــ ــورى ِقـــَبـــٌل ب ــلـ ــا لـ مـ

تشويشهم. 2416 باللظى  هزمنا  الــفــرســاِنإّنـــا  قسمة  دومـــا  ــصــر  الــنَّ

)1( األسير المجاهد إسالم وشاحي من جنين.
)2( األسيران المجاهدان عوض الصعيدي وخالد السيالوي من غزة.
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الهيئة

ُأْعَلَنْت. 2417 ِد  التََّجدُّ ِفي  ِمَعاٍد  ــلِّ َضــَمــاِنَوَعَلى  ــُك ــاٍت بِ ــاَب ــَخ ــتِ ــَد اْن ــْق َع

َساَحاتَِها. 2418 ِفي  َمْحُموِد  ــانـِـيبَِتَناُفٍس  بَّ الــرَّ ها  َصفِّ ــِة  ــَخــْدَم بِ َطَمَعا 

ــي َهــْيــَئــاتـِـِه. 2419 ــْنــَيــاُن ِف َد الــُب ــوُدهــْم بِــَتــَفــاِنَوَتـــَجـــدَّ ــُه ــْج ــوا َم ــُل ــواِص ــُي لِ

اإْلَبا. 2420 َأْسَرى  »َساَلَمٌة«  َقاَد  ــاِن«)1(اْلَيْوَم  ــْرَم ــَع ــْل »لِ ــَم  َث َأِمــْيــَنــا  َخَلَفا 

آَمــالِــَنــا. 2421 إَلـــى  بَِهْيَئتَِنا  َنــْمــِضــي  َداِن  اْنـــِفـــَكـــاٍك  ــى  ــتَّ َح ــٍة  ــَراَمـ ــَكـ بِـ

)1( األسير المجاهد سالمة القطاوي واألسير المجاهد محمد عرمان.
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الخاتمة

متعاظٌم. 2422 يا  الضِّ النفق  آخــر  تغشاينيف  الــتــي  الخفافيش  ُيعمي 

صنعها. 2423 حقيقة  بانت  ـــِن الـــذوبـــاِنقضباهنم  ــن جــلــيــٍد َهـــيِّ ــي م ه

ُيذيبها. 2424 ــرآِنوثبات شمٍس كالحماس  ــ ــق ــ ــن وال ــي ــف ــي ــس بـــأشـــعـــة ال

نابض. 2425 قلبي  األمــس  مثل  ــاِناليوَم  ــن ــألف ــور ل ــف ــص ــع ــِة ال ــب ــح ــم ب

آمنا. 2426 الــنــســائــُم  تــداعــبــه  زمـــاِنيــشــدو  ــوِل  ــ ط بــعــد  آوى  ــلــظــلِّ  ل

مخرجا. 2427 يزفُر  ثم  يشهُق  ــواِنيرتاُح  ــ ــل األكـ ــاه ــاع تــثــقــل ك ــ أوجـ

كفكفي. 2428 الحبيبة  القدس  مقلة  ــامــل الــفــرســاِنيا  ــأن ــع الـــّنـــوى ب دمـ

بمن. 2429 باألسرى  القسام  الــفــّتــاِنبكتائب  لضيائك  الــهــوى  صـــدَق 

نفوُسنا. 2430 الدموِع  أغلى  يا  ــال ُحـــســـبـــاِنلبتِك  ــ ــار ب ــ ــم ــ لـــبـــتـــِك أع

جادت لك األشياخ والشّبان واألطفال والنسوان دون تواين. 2431  

بــتــحــرّر األبـــطـــال واألوطــــــاِنهذي المسيرة يف الختام تكللت. 2432

ــاِنخطو الحماس لذاك َصبٌّ واثٌق. 2433 ــ ــن ــ ب كـــــــلَّ  هلَل  ــٌر  ــفـ ــنـ ــتـ ــسـ مـ



301

الشاعر: أحمد التلفيتي

الَخاِتَمُة
َبهاُء المصير... َبْعَد َجالِل المسير

مـت َنْفَسـها يف المحافـِل  فـت َنْفَسـها بُِلَغتِهـا فصيحـًة صريحـًة َقدَّ هـذي حمـاس عرَّ
بصـورٍة نقيـٍة هبِيَّـة وَكَتَبـت تاريَخهـا بمـداِد التضحيـاِت يف صفحـاٍت مشـرقٍة خالـدة 
بِعنـواِن فلسـطين، فيـا نِْعـَم حمـاُس رأسـا للمشـروع الوطنـّي الفلسـطينّي ونموذجا 
للعمِل اإلسـالمّي المتكامل جزى اهلُل خيرًا أصحاَب هذا التاريخ سـابقيَن والحقين 
أحـقُّ النـاِس بالتَّحريـر َأْكَفـُؤ النـاِس بحمـل األمانـِة وأدائِهـا وطالمـا تعمـُل حمـاس 
فاألعـادي يف خطـر والعمـل يف تطـور والوطـن يف أمل أخُذ العربِ مـن الماضي ليكوَن 
ُمنطَلقـا إلـى المسـتقبِل مـن ِخصـاِل الجاديـن مـن خصـاِل حمـاس أمـا وقـد أنعم اهلُل 
نـا ببعض  ـَل نعمـا علـى ُأخـرى وفضلنـا بأن َخصَّ علينـا بمـا ال ُيعـُد وال ُيحصـى وفضَّ

النعـِم دون الغيـر وعلـى رأسـها حمـاس فالحمـُد اهللِ رب العالميـن.

تِْبَيانِي. 2434 ــْن  ِم َأْسِطيُع  َمــا  ْمــُت  الُمَتَفاِنَقــدَّ ــِدَي  ــْه ُج ــي  ــِه إَِل ــْل  ــَب ــاْق َف

َدَرْت. 2435 َأْو  باَِلِدي  َعَرَفْت  َما  بَّانِيواهللِ  الرَّ َها  ِبَِصفِّ الَحَماس  ِمــْثــَل 

َأْعَيانِيولقْد َوَجْدُت ِمن اْلَحَواِدِث َجْوَهرًا. 2436 َما  والتَّْدويِن  الَجْمِع  ِفي 

2437 .ٌ َطبِيَعة  َفتِْلَك  َزّلـــوا  َفـــإِْن  ْحــَمــِنَبــَشــٌر  ــن الــرَّ ــا ِم ــوَه ــاُب َوَلــئِــْن َأَص

َمَكاِرٌم. 2438 الِخَصاَل  َعمَّ  وَقْد  ــْرَهــاِنَلِكْن  ــْعــي بِــالــُب ــٌر يف الــسَّ ــاِخ ــَف وَم
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ِوَأْهِلَها. 2439 الَحَماس  َمْدُح  َلَنا  ــْن َســائِــِر اأَلْوَطـــــاِنَحقٌّ  ــا ِمـ ــَه ــقٌّ َل َحـ

َواثَِقا. 2440 َخــْطــَوًا  لِلتَّْحِريِر  ــاِنلَِتِسيَر  ــَم ــاإلي ــي الـــِجـــدِّ بِ ـــٍل ِفـ ــَتـــَوكُّ بِـ

وِجَهاِدَها. 2441 ُجْهَدَها  ْد  َســدِّ َربُّ  الَهاينيا  الّتماِم  َحتَّى  الُبَنا  واْحـــِم 

ُمْسَتْشِهٌد. 2442 َســابِــٌق  َبنِيَها  ــْل  ــَب لـِـِجــَنــاِنَواْق َســْعــَيــُه  ُيـــَواِصـــُل  َمـــْن  َأْو 

ٍم. 2443 ــَكــرُّ ــَت بِ ــا  ــَن ــَف َأْل ــْل  ــَب ــاْق َف َربُّ  ْضـــَواِنيــا  ــُة الـــرِّ ــاَي ــُل َغ ــَأمَّ ــُم َأْنـــَت ال

وِخَتاُمُه. 2444 ــا  ــِرَن َأْم ُل  َأوَّ َواأَلَكــــــَواِنَواْلــَحــْمــُد  ــْرِش  ــَعـ اْلـ َربِّ  ــِه  ــلَّ لِ

ٍد. 2445 ُمَحمَّ بِيِّ  النَّ َعَلى  اَلُة  الصَّ ــاِنثمَّ  ــ ــا َمـــَدى اأَلْزَم ــَن ــْدَوَت َســَيــَظــلُّ ُق
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من رجال األلفية

ولقـد زادين اهلل شـرًفا حيـن بعـث لـي أخـي أبو يحيـى بطليعة إنتاجـه لأللفيـة..، ألفية 
تتحـدث عـن تاريـخ الحركـة العظيـم، ومـا مـرت بـه مـن مراحـل وتطـورات، حيـث 
التأريـخ والتوثيـق بعبـارات شـعرية جزلـة... اللهـم افتـح علـى شـاعرها بمـا تحـب 

وترضـى...
المجاهد/ الشيخ حمزة الكالوتي »أبو جعفر«

القدس
سجن جلبوع – قسم-2 2019/4

عندمـا عـرض علـيَّ أخـي أحمـد فكـرة األلفيـة؛ اسـتحضرت اإلليـاذة وغيرهـا مـن 
مالحـم، فأذهلتنـي الفكـرة، وتركت لأليام أن تجيب على سـؤال الجـودة والكفاءة، 
ومـع تمريـره كل مقطـٍع علينـا لنراجعـه ونبـدي المالحظـات بـدْت روعـة المشـروع 
تظهـر، سـيما ونحـن نـراه يف جمعـه وتدوينـه ومـا يبذلـه مـن جهـد وحـرص، وتاريخ 
حركتنـا العمالقـة كبيـر علـى أن تحيـط بـه ملحمـة شـعرية أو مخطـوط أو شـهادة، 
ولكـّن كل تلـك اإلبداعـات تتكامـل لتـربز تاريخنـا بجـالء وهبـاء.. أقـف ويملـؤين 

الفخـر أمـام هـذا العمـل... وحّبـذا ألفيـة يف كل بـاب.
المجاهد محمد ناجي صبحة »أبو مؤمن«

طولكرم
سجن جلبوع -قسم-2 2019/4
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حمـاس ملـح األرض، أحيـا هبـا اهلل القلوب فخفقت، والعظام فاسـتقامت، وأسـقط 
هبـا هيبـة العـدّز فاّتضـح وافتضـح، جـزى اهلل أهلهـا ما يطلبـون من أجر ونصـر، ومن 

سـّطر هـذه الملحمة القبول والشـكر...
المجاهد حسن سالمة »أبو علي«

غزة
سجن جلبوع -قسم -2 2019/4

يُتها  لـو كنـُت صاحـب الحـّق يف تسـمية هـذا النّظـم مـن الياقـوت والمرجـان؛ لسـمَّ
»ألفّيـَة مالِكـِة هـذا الزمـان.. حمـاس«، فهـي تجسـيٌد مـن »أحمـد« اإلنسـان -الـذي 
جمـع اهلل فيـه جهـاد الّسـنان والبيـان- لتاريخ حركـٍة مجاهدة يف أقدس مـكان، فأبدع 

لنـا هـذا السـحر والبيـان واإلحسـان يف ُمختصـٍر فريـٍد للمـكان والزمـان.
المجاهد/ سالمة القطاوي »أبو أسيد«

رام اهلل
سجن النقب -قسم-7 2022/10

وهذه الملحمة الشـعرية التي بين أيدينا لألسـير الشـاعر تنال إعجاب كل قارئ، بما 
حوتـه مـن فصاحـة الكلمـة وبالغـة المعنـى وعمـق الفكرة وصـدق العبـارة ومطابقة 
الواقـع، مـع االلتـزام بالمنهجيـة العلميـة، فهـي ُتعتـرب وثيقـة تاريخيـة هامـة يمكـن 
َل مصـدًرا ومرجًعـا للباحثيـن والمختصيـن، ألهنـا تصـف بدقـة مجريـات  أن تشـكِّ

األحـداث التـي مـرت هبـا حركـة حمـاس منـذ انطالقتهـا وحتـى العصـر الحاضـر.
المجاهد د. ناصر عبد الجواد »أبو أويس«

سلفيت
سجن النقب -قسم-4 2022/10
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سـاعات طويلـة ممتعـة كانت يف كنف كلمات األسـير الشـاعر الحمسـاوي، مررت 
عـرب  الراقـي  بشـعره  أخـذين  ومهـارة  برباعـة  عظيمـة،  وذكريـات  بمحطـات  فيهـا 
التاريـخ موثًقـا مسـيرة حمـاس محـور الماضـي والحاضر وأمـل المسـتقبل، وببيان 
ينـَس تسـجيل  بليـغ أشـار لمنهجهـا وجذورهـا، وأنصـف قادهتـا ورموزهـا، ولـم 
وّثـق دورهـا ومواقفهـا  التـي قدمتهـا، كمـا  التضحيـات  بطـوالت سـواعدها، وال 
لـم يهملـه، وبموضوعيـٍة وثَّقـُه  التفاصيـل  الكثيـر مـن  وثباهتـا، كل ذلـك والكثيـر 

أحمـد يف ألفيـة حمـاس.
فجزاه اهلل خيًرا أن لّبى حادي الرواحل

المجاهد/ رأفت ناصيف »أبو صهيب«
طولكرم

سجن النقب -قسم-4 2022/10

يف السـجن ُتسـرق الحرّيـات، وتكبل األيدي، لكّن اإلبداع يتفّجـر، ومنه هذه الفكرة 
الطيبـة يف االسـتفادة مـن صنّـاع مراحل مهمة يف تاريـخ الحركة وصياغته شـعًرا عذًبا 
بّراًقـا، سـطَّره بطـوالت الشـهداء وروتـه الدماء، فحـري أن يكون فخـًرا لألمة وأغنية 

لألجيـال... أسـأل اهلل أن يعيـن أخانا أحمد ويجزيـه خير الجزاء.
المجاهد/ محمد أمجد السايح »أبو مصعب«

نابلس
سجن جلبوع -قسم-2 2019/4

وقـد أويت التلفيتـي فرشـاة رسـم علـى شـكل قلـم صـّور هبا مراحـل الدعـوة يف البقعة 
المباركـة، فأبـدع.. وأشـهُد أّن مراحـل قـدر اهلل لـي أن أحياهـا شـاهدهتا صـورًة حيـًة 
يف توثيقـه المنتفـِض حيـاًة على خـالف جموِد كتـب التاريخ وتوثيقهـا التقليدي، فال 
يفوتنـي أن أسـّجل إعجابـي يهـذه المبادرة الرائـدة الفريدة... سـائالً اهلل -عز وجل- 
ِذيـَن آَمنُـوا َوَعِمُلـوا  ـل بـه موازينـه ويجعلـه مـن: »الَّ أن يكـرم فـارس هـذا العمـل ويثقِّ
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الَِحـاِت َوَذَكـُروا اهلَل َكثِيـًرا َوانَتَصـُروا مِـن َبْعِد َمـا ُظلُِموا..« الصَّ
المجاهد/ عثمان سعيد بالل »أبو قيس«

نابلس
سجن جلبوع -قسم-2 2019/4

قـّدَم الشـاعر تاريًخـا موجـًزا لحركـة نشـأت يف األرض المباركـة، وتعملقـت حتـى 
أصبحـت خيـار الشـعب وأمـل األمـة، حركـة حمـاس جذورهـا ضاربة يف فلسـطين، 
وثمارهـا بـإذن رهبـا كل حيـن، إن هـذه األلفيـة تعـارض نونيـة القرضـاوي، وتربـي 
األجيـال علـى البطـوالت، وتقـدم اللوحـة كاملـة ُتعجـُب الـزّراع وتغيـظ المعتديـن 

الفجـار...
المجاهد/ أبو عبد اهلل جمال الطويل

رام اهلل
سجن النقب -قسم-7 2022/10

العـدول،  مـن  ُثلـٌة  إال  لهـا  أو  عليهـا  يقـوم  ال  حـقٍّ  وشـهادة  ومسـؤولية  أمانـة  هـي 
قـادرون علـى ضبـط مفاصـل مـن نور ونـار، وعندمـا يكون سـرُد التاريخ قوايفَ شـعر 
بديـع منسـوجة باالتقـان والفطنـة، تنطـُق الكلمـات بحقائـق علميـة تاريخيـة مرّصعة 
العظمـاء، وشـاعرنا أتحفنـا يف  باألصالـة، وهـي مهمـة عظيمـة ال يتصـدى لهـا إال 
األلفيـة ببديـع أسـلوبه وذكاء تعبيراتـه... ليبقـى هـذ  العمـل منـارة علم وعمل ترشـد 

األجيـال جيـاًل بعـد جيـل..
المجاهد/ إسالم جرار »أبو عبادة«

جنين
سجن ايشل – 2022/10
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مـع  التلفيتـي  أحمـد  الشـاعر  الحبيـب  كان  أربـع سـنوات ويف سـجن جلبـوع  قبـل 
انطالقـة فكـرة إبداعيـة وجهـد أدبـي وجيـش مـن الكلمـات المقاتلـة التـي انتظمـت 
يف روعـة بيانيـة تـؤرخ سـفًرا مـن الكرامـة والمقاومة والدمـاء الزكية واألعمـار الندية 

التـي قدمـت ضمـن مسـيرة الحمـاس...
وليـس أليـق بحمـاس مـن أحـد مجاهديها حمـل الفكرة ورفـع الراية وسـار يف ركبها 
مقاتـاًل بالفعـل والكلمـة ليكـون بألفيتـه هـذه إضافـة نوعيـة تسـجل بالنظـم والشـعر 
ـُه رجـاالت حمـاس بالـدم والبـارود واألعمـار واألعمـال منذ سـارت سـفينة  مـا خطَّ

الحمـاس وإلـى موعـد أن ترسـو بالنصـر والحريـة والتمكيـن قريًبا...
المجاهد/ م. عبد الرحمن شتية »أبو محمد«

نابلس
سجن النقب – قسم »7« 2022/11
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