
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقار#ر

 القواسمي هللا عبد.. ذاكرة

 الجعبر9  جهاد 6مال

الستشهاد القائد القسامي، عبد هللا القواسمي،  19، الذ9ر8 الـ 2022یونیو  حز2ران/ 21,صادف الیوم، 
قائد مجموعات 9تائب الشهید عز الدین القسام خالل سنوات االنتفاضة الفلسطین,ة الثان,ة (انتفاضة 

 األقصى). 

، ودرس في مدارسها، ومن ثم 1960 یولیو تموز/ 19في وولد الشهید القواسمي في مدینة خلیل الرحمن، 
التحg بجامعة الخلیل لدراسة اللغة العرe,ة فیها، ولكنه لم ,9مل تعل,مه هناك _سبب الظروف االجتماع,ة 

 واالقتصاد,ة.

 من الرعیل األول 

، التحg الشهید القواسمي _صفوفها، وشارك 1987في العام  "حماس"منذ تأس,س حر9ة المقاومة اإلسالم,ة 
، 1992ام لعدة شهور، وفي الع اعتقل في العام ذاته_فعال,ة في أنشطة االنتفاضة الفلسطین,ة األولى، و 

والجهاد  "حماس"من 9وادر وق,ادات حر9تي  417 من بینمرج الزهور في جنوب لبنان، إلى  _عداعتقل وأ
 لٍة من االحتالل لوقف هدیر االنتفاضة، آنذاك. اإلسالمي، في محاو 

ل على الشهید عبد هللا القواسمي من االحتال ُح9ِمو_عد عودة م_عدu مرج الزهور إلى د,ارهم في فلسطین، 
 ا. شهرً  12_السجن لمدة 

ومع قدوم السلطة الفلسطین,ة إلى الضفة الغرe,ة وقطاع غزة، 9ان الشهید عبد هللا القواسمي على موعٍد مع 
، بتهمة االنتماء إلى 9تائب الشهید عز الدین القسام والتخط,| 1998االعتقال األول لدیها في العام 

 لعمل,ات المقاومة لالحتالل اإلسرائیلي في الخلیل. 

ة، ، والم_عد إلى غز )اسميمحمود القو ( "وفاء األحرارصفقة "قول األسیر المحرر ضمن وفي هذا الس,اق ,
والذu عاصر الشهید القواسمي أّن الشهید 9ان من المؤسسین للعمل العس9رu لكتائب القسام، من _عد 

د، و ، و9ان على اتصال مع عدٍد من المجموعات القسام,ة المهمة، 9مجموعة الشهید محمود أبو هن"أوسلو"
دلتهم _األسر8 وم_ا إسرائیلیینو9ان السبب الرئ,س العتقاله تأس,سه مجموعة نوع,ة بهدف اختطاف جنود 

 uفي سجون االحتالل، و9انت المجموعة القسام,ة تضم 9ًال من: األسر8 المحرر2ن: هاني الشر2ف، ومجد



 رت _حقهم أح9اٌم تراوحت9افة أفراد المجموعة لد8 االحتالل، وصد اعتقلالجعبرu، وشادu غلمة، حیث 
 القائد عبد هللا القواسمي لد8 أجهزة أمن السلطة الفلسطین,ة.   اعتقلسنة، ف,ما  15و 13بین الـ 

9ان للشهید عبد هللا القواسمي، 9ما ,فید المحرر محمود القواسمي، دوٌر مر9زuٌ في تأمین  ذاته الوقت وفي
، 1995و 1993قدموا إلى الخلیل في الفترة بین عامي وحما,ة العشرات من مطاردu 9تائب القسام الذین 

ومن أبرزهم إ,اد ال_طا�، ومحمود أبو هنود، وخالل تلك الفترة نسg الشهید القواسمي معهم في العدید من 
 فع وتیرة العمل المقاوم آنذاك. ر األمور التي أسهمت في 

ومع بدا,ة االنتفاضة الفلسطین,ة الثان,ة (انتفاضة األقصى) أفرجت أجهزة أمن السلطة الفلسطین,ة عن 
األسیر عبد هللا القواسمي، مع عدٍد 9بیٍر من ق,ادات و9وادر المقاومة الفلسطین,ة في الضفة الغرe,ة، وقطاع 

 غزة.  

 مقاومةعودٌة لم?ادین ال

قسام,ة ا على العدید من المجموعات اللشهید عبد هللا القواسمي مشرفً خالل سنوات انتفاضة األقصى، برز ا
في الخلیل، وعقب استشهاد القائد العام لكتائب القسام في الخلیل، الشهید أكرم األطرش، خلفه القائد عبد 
هللا القواسمي، و2روu أحد األسر8 المحرر2ن المعاصر2ن للشهید أّن القواسمي 9ان مسؤوًال عن مجموعة 

في المجلس العس9رu لكتائب القسام في الضفة الغرe,ة، و_حسب الموقع الرسمي  االملثمین الثالثة)، وعضوً (
 .فقد اتهمه االحتالل _اإلشراف على العدید من العمل,ات االستشهاد,ة ،لكتائب القسام

 :اوف?ما یلي ذ6ٌر لتلك العمل?ات التي أشرف وشارك الشهید عبد هللا القواسمي Cالتجهیز له

: المجاهد نائل عزمي أبو هلیل من بلدة بیت عوا قضاء الخلیل، ,فجر 2002یونیو  حز#ران/ 21 •
بجروح،  46وٕاصا_ة  اإسرائیل,�  11نفسه داخل حافلة صهیون,ة في مدینة القدس، ما أد8 لمقتل 

 هذه العمل,ة _التنسیg مع القائد شهید علي عالن من بیت لحم.   نفذتو 
في البلدة القد,مة للخلیل،  نإسرائیلی ةمقتل جندu ومجند :2002د?سمبر  6انون األول/  12 •

 ونجاح أ_طال العمل,ة _االنسحاب من م9ان العمل,ة. 
الشهیدان حمزة القواسمي وطارق القواسمي ینفذان عمل,ة  :2003ینایر  6انون الثاني/ 17 •

لعمل,ة الخلیل، وقتل خالل ا ي، في منطقة ال_قعة، شرق"خارصینا"استشهاد,ة _القرب من مستوطنة 
 ن. و آخر  4مستوطن وأصیب 

جنود إسرائیلیین _القرب من بلدة ,طا، جنوب الخلیل،  3مقتل  :2003ینایر  6انون الثاني/ 23 •
 ومنفذو العمل,ة ینجحون _االنسحاب من موقع العمل,ة. 



فا استشهاد,ة في ح,الشهید محمود عمران القواسمي ینجح بتنفیذ عمل,ة : 2003مارس  آذار/ 5 •
 .ن و آخر  40وجرح  اإسرائیل,�  17المحتلة، قتل خاللها 

 "9ر2ات أرeع"الشهیدان حازم ومحسن القواسمي ,قتحمان مستوطنة  :2003مارس  آذار/ 7 •
 آخر2ن.  4إسرائیلیین و2جرحان  3المحصنة في الخلیل، و,قتالن 

 "نفاغوت"الشهیدان سف,ان حر2ز وفادu الفاخورu ,قتحمان مستوطنة  :2003مارس  آذار/ 7 •
 جنوب الخلیل، واالحتالل یتكتم على خسائره في العمل,ة. 

الشهید حاف� الرجبي ینفذ عمل,ة نوع,ة في مح,| المسجد اإلبراه,مي،  :2003مارس  آذار/  10 •
 ن. و آخر  4قتل خاللها ضا_| لالحتالل، وجرح 

 و2تش_ك مع قوات "9ر2ات أرeع"الشهید عالء النتشة ,قتحم مستوطنة  :2003إبر#ل  ن?سان/ 5 •
 االحتالل في مح,طها قبل استشهاده. 

الشهید فؤاد أبو سنینة ,فجر نفسه بتجمٍع للمستوطنین في البلدة القد,مة  :2003مایو  أ?ار/ 17 •
 للخلیل، واالحتالل یتكتم على خسائره في العمل,ة.

الشهیدان مجاهد الجعبرu و_اسم التكرورu ینفذان عملیتین استشهادیتین،  :2003مایو  أ?ار/ 18 •
فجر  ونفذها التكرورu، أّما الجعبرu فقد "التلة الفرنس,ة"أو  "جفعات شابیرا"األولى في مستوطنة 

 6ین ، وقتل خالل العملیت"ن,في ,عقوب"نفسه في تجمٍع لقوات االحتالل _القرب من مستوطنة 
 مستوطنین. 

 على موعٍد مع الشهادة 

ل االحتالل اإلسرائیلي، ومع غدو القواسمي المطلوب األول بَ _عد أكثر من عامین على المطاردة من قِ 
، 9ان الشهید القواسمي على موعٍد مع الشهادة مساء 2003لالحتالل في الضفة الغرe,ة مع بدا,ة العام 

تة _القرب من مسجد األنصار في الخلیل، على ید یونیو، خالل ذها_ه ألحد النقا� المی حز2ران/ 21یوم 
 التا_عة لما ,سمى _حرس حدود االحتالل _اغتت الم9ان  "ال,مام"وحدة خاصة من قوات 

 المصادر: 

 الموقع الرسمي لكتائب الشهید عز الدین القسام.   

 محمود القواسمي.  "وفاء األحرار"مقابلة مع األسیر المحرر ضمن   

 مقابلة مع ف. أ، أسیر محرر من مدینة الخلیل.   



معاذ أبو شرخ، العمل العس9رu لكتائب الشهید عز الدین القسام في جنوب الضفة الغرe,ة (الخلیل   
 .2019، الجامعة اإلسالم,ة، غزة فلسطین، 2006 – 1992وeیت لحم) 


