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 والمقاومة قلمال فارس                          

 الدكتور إبراهيم المقادمة

 أ . د .جهاد يوسف العرجا

نسبح بفكرنا مع علم من أعالم الجهاد على األرض المقدسة، صاحب عزيمة ماضية وهّمة عالية لم تعرف نفسه           

هدي ومفكري اإلخوان المسلمين، ومع أنه كان من القادة يوماً الخضوع والخنوع، قيل عنه إنه رجل المرحلة وأحد مجا

السياسيين إال أنه شارك في تأسيس الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" مع المجاهد "صالح شحادة"؛ إنه 

 القائد المجاهد: 

 إبراهيم أحمد خالد المقادمة

رنا بأيدينا ونحكم في حياتنا وشئوننا وفق أحكام شريعتنا ونحافظ على " نريد أن نحيا كراماً أعّزةً في بالدنا، قرا          

هويتنا اإلسالمية التي هي عنوان بقائنا كأّمة، وأن نبني حضارتنا الخاصة بنا والتي أسعدت اإلنسانية قروناً طويلة حيث 

تور "إبراهيم المقادمة" في لقاءاته وخطبه، سادت قيم العدالة واإلنسانية مع سيادتنا "، عبارة لطالما رددها الشهيد القائد الدك

رفض حياة الذل والخنوع واالستسالم وأصّر على البقاء شامخاً رافع الرأس يدافع عن كرامة األمة حتى نالت منه يد الغدر 

 الصهيونية؛ ليبقى مؤسساً معلّماً على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين.

ة"؛ العقل المفكر لحركة اإلخوان المسلمين في فلسطين، القائد المؤسس لحركة الدكتور "إبراهيم أحمد المقادم          

المقاومة اإلسالمية "حماس"، القائد األول للجهاز األمني لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، وهو القائد العسكري لكتائب 

لشيخ، لينقذ الكيان الصهيوني من ضربات ، الذي أجبر العالم على االجتماع في شرم ا1996الشهيد عّز الدين القسام عام 

 القسام التي أعقبت اغتيال القائد المهندس "يحيى عيّاش".

لم يكن "إبراهيم المقادمة" مجرد شخصية عسكرية أو سياسية فحسب، وإنما كان له من العلم نصيُب الذين فتح هللا           

، وفي الحديث له نظرات، ومع الفقه له وقفات، كما كان شاعراً عليهم، في العقيدة كان عالماً، وفي التفسير كان مجتهداً 

ومفكراً، وصاحب نظريّة في التربية، رغم أنّه حاصل على بكالوريوس في طب األسنان!!؛ لذلك كله اغتالته قوات 

 .2003س مار 8االحتالل الصهيوني أثناء توجهه إلى عمله في مدينة غّزة، مع ثالثٍة من مرافقيه صبيحة يوم السبت 

بعد أربع سنوات من تهجير أهله إلى قطاع غزة من قريته " بيت  "جباليا"في مخيم  1952ولد المقادمة عام           

، إال أن الحقد الصهيوني الحق والده، وأجبره على الرحيل، فانتقل 1984دراس " على يد المغتصبين الصهاينة عام 

حاكماً لغّزة، وانتهج يومها سياسة  "إريل شارون"يوم أن كان  1970عام  للعيش في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك

 تدمير المنازل للقضاء على ثورة الشعب الفلسطيني المقاوم لالحتالل.

حصل المقادمة على الثانوية العامة، وكان األول على مدرسته، ثّم التحق بكلية طب األسنان في مصر، وكان في           

تحق بجماعة اإلخوان المسلمين، فكان إلى جانب تحصيله للعلم يقوم بمهام الدعوة مع اإلخوان المسلمين، ذلك الوقت قد ال

 فكان أحد أهم المسئولين عن النشاط الطالبي اإلسالمي الفلسطيني في الجامعات المصرية.

ج من ابنة عمه المقيم في بكالوريوس طب األسنان، وعاد لقطاع غزة بعد أن تزو 1976أنهى المقادمة عام           

شعة في مستشفى العريش الذي تالل اإلسرائيلي، وعمل في قسم األمصر، وفور عودته ُعيّن في مديرية الصحة زمن االح

 كان تحت االحتالل اإلسرائيلي قبل أن يعود إلى مصر، ثم انتقل للعمل في مستشفى النصر لألطفال والشفاء بغّزة.

عاد المقادمة وفتح عيادة لطب األسنان حتى يقدم خدمة ألهل مخيمه الذي عاش سنين طفولته  "اجبالي"في مخيّم           

 وشبابه فيه، ورغم النجاح الذي حققه في عمله، فإنه تفرغ فيما بعد لعمله اإلسالمي ودعوته التي وهب لها عمره.

أحمد "وان المسلمين، وكان على مقربة من الشيخ إلى قطاع غزة التحق بقيادة اإلخ 1976عندما عاد المقادمة عام           

الذي أحبه حباً ال يوصف، وشّكال معاً القيادة الفاعلة لحركة اإلخوان في فلسطين، كما شّكل المقادمة مع الشهيد  "ياسين

عمل وبعض الكوادر األخرى النواة األولى للجهاز العسكري لإلخوان المسلمين في قطاع غزة، و "صالح شحادة"القائد 

بتهمة الحصول على أسلحة، وإنشاء جهاز  "أحمد ياسين"اعتقل مع الشيخ  1983على إمداد المقاتلين باألسلحة، وفي عام 

بثالثة عشر عاماً، وعلى المقادمة بثماني  "أحمد ياسين"عسكري لإلخوان المسلمين في قطاع غزة، وحكم على الشيخ 

تة أشهر إضافية "إدارياً" )أي بدون محاكم( بعد أن كتب حول اتفاقية سنوات. بعد أن أنهى فترة عقوبته حكم عليه بس

علقت الصحف العبرية بأنه تم اإلفراج عن نووي  1992ومخاطرها على القضية الفلسطينية، وعندما خرج عام  "أوسلو"

 في غزة، واصفةً إياه بأنه أخطر المعتقلين على إسرائيل. "حماس"
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، وكان يقوم "حماس"ة في الفترة األخيرة من حياته في المجال الدعوي والفكري لحركة نشط الدكتور المقادم          

ور كبير ضان له حوخاصة الجامعيين منهم، وك "حماس"بإلقاء الدروس الدينية والفكرية والسياسية والحركية بين شباب 

 بينهم.

-قادمة كان يحرص على اقتفاء أثر الرسول محمد رفيق درب الشهيد إلى أّن الشهيد الم "؛نصر البغدادي"يشير           

ير والصفاء، وقال: كان متواضعاً ، الفتاً إلى الدور الذي لعبه المقادمة في تشييد مسجدي البريج الكب-صلى هللا عليه وسلم

يسارع ي حياته ودائماً كان قدوة للشباب المسلم في العمل، وعندما كان يرى الشباب الدكتور يرتدي مالبس العمل فف

 الشباب بالعمل.

وأوضح أّن المقادمة علم بنبأ وفاة نجله غرقاً في البحر خالل تواجده في السجن، وكان معتاداً أن يعقد جلسة علم           

حديثه عن الدكتور المقادمة: عندما نقل  "البغدادي"تابع يله، ولألسرى، وأنه رفض إلغاء تلك الجلسة بعد علمه بنبأ وفاة نج

للعلوم الشرعية  "يوسف"قام بإحداث انقالب ثقافي وحول المعتقل إلى جامعة سميت بجامعة  1990ن النقب عام إلى سج

 واألمن والحركية.

وعرف الشهيد الراحل بقوة الصبر والثبات على المبادئ والحرص على خدمة إخوانه، وقد تعرض لالعتقال من           

وتعرض المقادمة لتعذيب شديد داخل سجون  "يحيى عياش"غتيال المهندس قبل السلطة بعد عمليات الثأر المقدس ال

 السلطة.

د أن يحتك باإلنسان عن قرب كان يتوسم في الشباب بعكه ل  "فراسة المؤمن"، فقد كان كما امتاز المقادمة بامتال          

 "؛عز الدين القسام"لوا قيادة كتائب الشهيد سيكون لهذا شأن، وفراسته ساعدته على انتقاء تالميذه الذين تو :الخير ويقول

 ."حماس"الجناح العسكري لحركة 

حكومة  ععتها منظمة التحرير الفلسطينية مالتي وق "أوسلو"ويعد الشهيد المقادمة من أشد المعارضين التفاقيات           

ولقي جراء ذلك االعتقال من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وكان يشدد على إسالمية فلسطين وعلى حدودها التاريخية، 

 ،فاضة األقصى واصل مشواره الجهادياألجهزة األمنية الفلسطينية، وعندما خرج من السجون الفلسطينية في بداية انت

 .فكان ال يدخر ماالً وال وقتاً وال جهداً في سبيل الدعوة إلى هللا

عندما زاره  ،م7/3/2003ساعة يوم  12أن يستشهد ب   عما دار بينه وبين المقادمة قبل "البغدادي"يتحدث           

كل يوم، وقلت طلبت منه بأن ال يعرض نفسه للخطر من أجل القدوم لزيارتي "المقادمة أثناء رقوده في المستشفى، وقال: 

 ". تي لزيارتكآله عندما أخرج سوف 

ألخ الحنون، حيث مسح على رأسي، وقال لي أنا ويتذكر البغدادي والدموع تتساقط من عينيه قائالً: كان لي كا          

 جئت ألودعك لعلنا نلتقي في الجنة".

مدير رابطة علماء فلسطين، وأحد رفاق الشهيد المقادمة في سجون اإلحتالل  "؛صبحي اليازجي"ويشير الشيخ           

السجون، وتابع أن الشهيد المقادمة  اإلسرائيلي إلى أن سيرة الدكتور المقاومة تؤكد ضرورة استثمار وقت الفراغ داخل

رين المسلمين الذين كان لهم تخرج من كلية طب األسنان بجامعة القاهرة مما أتاح له فرصة االختالط بعدد كبير من المفك

 ".في إثراء فكره وتقوية مواقفه السياسية اإلسالمية كبير   أثر  

ساط المجتمع الفلسطيني، فبعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية وقال: لم يكتف المقادمة بالعمل الدعوي في أو          

م قامت الحركة اإلسالمية بتشكيل مجلس عسكري خاص يهتم بقضية اإلعداد والتسليح، وكان من  1982من لبنان عام 

 ." -رحمه هللا -بينهم الدكتور المقادمة

 

وفير األموال وشراء األسلحة وتوزيعها على المخازن أن المجلس العسكري تمكن من ت "اليازجي"وذكر الشيخ           

م وسيق الجميع 1984إلخفائها، ومضى يقول: لم يستمر العمل طويالً حتى قامت القوات اإلسرائيلية بإلقاء القبض عليهم 

 ن االحتاللصلباً قوياً ومع ذلك حكم عليه بالسجن ثماني سنوات قضاها في سجو -رحمه هللا -إلي التحقيق.. وكان المقادمة
". 

 

وأشار أن الشهيد المقادمة عاش في سجن غزة وعسقالن، وكان الشباب داخل المعتقالت في أمس الحاجة إلى من           

يمأل عليهم أوقات الفراغ، فقد كانت األغلبية منهم يملؤون هذا الفراغ بالحديث التافه ولعب النرد والورق، مما يسبب لهم 

  .الكثير من المشاكل

 

وأكمل قائالً: ولكن الدكتور المقادمة استطاع أن يعلمهم نموذجاً آخر للحياة، حيث انكب على القراءة بشكل كبير           

هو وإخوانه حتى أنه قرأ جميع الكتب الموجودة في سجن المجدل، كما وضع له برنامجاً يومياً .. يبدأ بالرياضة، ثم 

  ." يالمحاضرات التربوية والتاريخ الفلسطين
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وأضاف أن الشهيد المقادمة كان القائد الفذ الذي استطاع بفضل هللا أن يحول السجن إلى جنة وروضة من رياض           

حلق العلم والمعرفة، بعد أن تعلم منه الجميع الرجولة والثبات؛ فقد عاشرته في اإلضراب عن الطعام في السجن فصبر 

 .الرجال وصمد فصاغ تحت عينيه ورعايته الرجال

أنه غضب وثار مثل األزواج، بل كان  1977تقول زوجته: "لم أعهد عليه يوًما طوال فترة زواجي معه منذ عام           

 ."دائًما يتعامل مع مشاكل البيت بهدوء وحكمة، يجلس معي نتحاور حول أسباب المشكلة وطرق حلها

ّ و           الدته وتوقيرها، وتوفير كل ما يعلم أنها تحبه من مطعم أو مشرب، إضافةً إلى حرص المقادمة الدائم على بر 

إلى جانب مؤانستها والتخفيف عنها، وهي المريضة المعقدة التي أثقلها المرض؛ فلم تكن تشغله أعباء العمل اإلسالمي 

يل يؤانسها، ويتودد إليها الكثير عن أن يخصص لها جزًءا واسعًا من نفسه ووقته؛ فكان ال يفارقها عند عودته في أواخر الل

ا وخاالً محبًّا  .وهو المتعب، فقد كان أبًا حنونًا وأًخا بارًّ

 "؛إسماعيل هنية"مقادمة اليوم.. وعمر المختار األمس، والدرب واحد يحتاج من يسير عليه غدًا... جاء طفل إلى           

ما أحضر ذلك الطفل الليبي قديًما نظارة الشيخ عمر أحد قادة "حماس"، وأحضر له نظارة المقادمة من مسرح الجريمة، ك

المختار من مسرح إعدامه، وهكذا فنظارة المختار ما زالت باقية، وكلمات المقادمة ما زالت باقية "لن نستسلم.. سنقاتلكم 

 ."حتى النصر أو الشهادة

اب من الحمام فوق غزة حتى حامت أسر ما أن وصل جثمان الشهيد المقادمة إلى المسجد العمري الكبير بمدينة          

 .وس المشيعين احتفاء الطبيب المجاهد الذي شيعه حوالي مائتي ألف فلسطيني في شوارع مدينة غزةؤر

وقد ظهر تبعاً لذلك ما يسمى بالمنهج األيدلوجي، الذي يقول إّن األدب يجب أن يصبح قائداً للحياة، وقد حان           

اء بمعارك شعوبهم وفي سبيل ذلك يقوم األدب على حسب المعتقد السياسي، فترجح كفة األديب ما الحين لكي يلتزم األدب

 دام أدبه منسجماً مع رؤيته األيدلوجية.

من أجل هذا كان هذا المقال جهداً متواضعاً خدمةً لشاعر قدّم شعره وأدبه، وحياته فداًء لرؤيته األيدلوجية، سجن           

صدقاء وعذب، ثم اغتالته يد الغدر والخيانة، متوهمة أنها ستضع حدا لحياة متدفقة بالعطاء والفداء عند األعداء واأل

الدكتور إبراهيم المقادمة حيّاً في نفوس محبيه وأصدقاءه وزمالئه وأهله  ؛والمقاومة، لكنّها واهمة فسيظل الشهيد الحي

ه، وأخص بالذكر ديوان " ال تسرقوا الشمس "، الذي نظمه وأهل فلسطين رمزاً للمقاومة، وخاصة من خالل مواقفه وشعر

الشاعر داخل السجن ولكنه برغم ذلك كان حراً أكثر من أي إنسان آخر، كيف ال؟ والشعراء الفلسطينيون هم أكثر الشعراء 

عر حريّة، بل هم أكثر من أي الشعراء حتى وهم داخل سجن المحتل، ففي غياب السلطة الفلسطينية استطاع الشا

الفلسطيني أن يرتفع إلى مستوى المسؤولية الثقافية المناطة به كمثقف وشاعر، وخاصة أولئك الذين آمنوا أن اإلسالم هو 

 المحتل من أرضنا. دالطريق الوحيد لحل مشاكلنا وطر

، كتب من المعركة وشاعر كالشهيد إبراهيم المقادمة هو أديب ملتزم قاتل بالكلمة كأحد أدوات القتال ضد المحتل          

ومن نارها، ولم يكتب عن المعركة وعن نارها، ولما كان للشعر دور كبير في المقاومة، فقد كان شعر الشهيد أدب مقاومة 

أحيانا، وكانت مقاومته بالعشر في أحيان أخرى، وذلك عندما تسكت البندقية، ويلجأ السياسيون إلى البحث عن التسويات 

 غير المجدية.

تدابير نحتسب عند هللا إبراهيم المقادمة وإخوته شهداء صدقوا هللا ما عاهدوا عليه. ومن المفارقات، أو من ال          

أرواح هؤالء الكرام، لكي يبدو المشهد الفلسطيني، في صبيحة يوم السبت، وكأن هناك حالة المتعمدة، أن يزهق العدو 

. نقول: كأن ... أما الحقيقة، فهي أن روح شعبنا تتشبع كل يوم، تطفو في رام هللا، وحالة أخرى أسلمت الروح في غزة

 بأرواح شهدائنا الذين صعدوا إلى عليين!

تلك التجارب التي تؤدي إلى إبداع قصيدة لها لغتها  ذاتها،ولما كانت لغة الشعر تختلف باختالف تجارب الشاعر           

اعر في قصائد أخرى، فإن معجم إبراهيم المقادمة ينقسم إلى عدّة الخاصة بها، والتي ال تشاركها تركيباتها لغة الش

 مجاالت، وهي :

 مثل : الشبك، السجن. ،كلمات تتصل بالسجن والتحقيق، وهي تشكل نسبة كبيرة جداً من ديوانه .1

: اقبضني شهيداً، األشالء، التفاني، أسود، قوافل  ، مثلكلمات تتصل بالشجاعة واإلقدام على الشهادة .2

 اء، مجاهداً، فجر قنابلك، انطلق.الشهد

: غرقت، مت، غسلت،دفنت، أوسدك، نموت، أبكيك، البكاء، العزاء، ، مثلكلمات تتصل بالموت .3

 الدعاء، الممات.
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حسب األيام، العواطف المكثفة، عيد، ن: عام جديد، مر، مثلكلمات تتصل بالشوق والحنين وألم الفراق .4

 ع بالمعاني.لم المكثف في الثواني، الشوق المشباأل

وهو إلى ذلك يعنون لقصائده بتلك المفردات فإحداها " على الشبك " يصور فيها تصويراً رائعاً طفلته التي تزوره           

 في السجن كعصفورة تحط على شبك السجن الذي يفصل بينهما :

 على الشبك، أواجه صوتها الرنان

 يهتف صائحاً أبي

 فيعزف أعذب األلحان

 فورة انحطت على شركوتقفز كالعص

 على الشبك

 ويأتي في المقام الثاني من مفردات وتراكيب الشاعر ما يتصل بالشجاعة والحث على الجهاد واالستشهاد، يقول :

 ومن ظلم الزنازين

 سأخرج في يدي المشعل

 ألرشد أمتي العزالء

 أصنع للغد اآلتي

 بطوالت ومستقبل

 ويقول في قصيدة أخرى :

 ا إلهيأنا للجنة أحيا، ي

 في سبيل الحق فاقبضني شهيداً 

 جعل األشالء مني معبراً او

 للعز، للجيل الجديد

إّن معظم ما في الديوان إن لم يكن كل ما في الديوان من تعبيرات وألفاظ هي ألفاظ قريبة جداً من االستعمال اليومي للغة 
 التي تقترب من الحديث العامي، وإن لم يكن كذلك :

 لفي غد ينشد األطفا

 لإلسالم لليوم السعيد

 في سبيل هللا لإلسالم سرنا

 ننصر اإلسالم ال نخشى العبيد

 قد كبرنا وتعلمنا الصالة

 وحفظنا بعض آيات الكتاب

 وبدأنا مذ تعلمنا الحساب

 نحسب األيام، نصغي

 كلما دقدق باب

 ثيراً ومالئمة لمعاناته :إّن شاعرنا يمتلك ثروة لغوية مكنته بطريقة تلقائية من اختيار الكلمات األكثر تأ

 ومضة أخرى سيقول بعض األدعياء

 حرم الشعب من القوت

 أجاع الفقراء
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 ليس لنا إال خبز إلطعام الجياع

 ليس من غاز وبنزين يباع

 عطل تصدير الطماطم والزهور

 حرم العمال من عالي األجور

 إنه يعمل ضد الشعب

 ضد السلم 

  معدوم الضمير

سها في أفعالها المتتابعة، وفي صورها الفعلية فقد قمنا بعملية استقراء لألفعال التي استخدمها ولما كانت اللغة تفجر نف
 شاعرنا، فوجدنا أنه يستخدم أفعاالً وتعبر عن الحركة، وتأتي في شعره لتبشر بمرحلة جديدة :

 ضغط الزر ففجر 

 وتفجر

 وتناثر

 في انشطار النهائي تكاثر

 في قلوب الناس ألقى خصبة

 إذالل ألحفاد بعد 

 في زنازين الشاباك

ومهمة أخرى للفعل في شعر الدكتور إبراهيم، هي أن يكون مبشراً بمستقبل أفضل سواء أكان الفعل مضارعاً أم ماضياً أم 
 أمراً، فهو شاعر متفائل :

 سنفرح بالشمس في ذات يوم

 ستشرق توقظ كل النيام

 وترشد كل الحيارى

 فننهض بالنور نحيى الحياة

 تح بالحب داراً فداراً ونف

 ونشرق بالضوء عند الشروق

 وال نمنع الفضل جاراً 

 فال تسرقوا الشمس منا

وهكذا نرى أن الشاعر قد استطاع أن يوظف األفعال ليخدم هدفه العام في هذا الديوان، وهو بعث األمل المزروع في نفسه 
 م.وأهله وإخوانه وأبناء شعبه، وإشعال الثورة والمقاومة في نفوسه

ذلك في عنوان إحدى قصائد الديوان وهي " ال تسرقوا الشمس " والتي أصبحت عنوان الديوان، ويتجلى           
والشمس في هذه القصيدة تعني الحرية، تعني الضياء والنور والنهار، وهي بعكس الظالم الذي يعني السجن واالحتالل، 

 ط )السجن، االحتالل( :ولذلك فهو يخاف على الحرية )الشمس( من ظالم المحي

 نخاف عليها ظالم المحيط وبرد الجليد

 وأرماحكم

 فال تسرقوها

 ولما كانت الشمس هي رمز الحريّة، فإنها ومهما طال الزمن ستعود لتشرق من جديد :

 سنفرح بالشمس في ذات يوم



6 
 

 ستشرق توقظ كل النيام

 وترشد كل الحيارى

نا وكلمتنا، وهو نحن، فهل يمكننا أن ننفصل وأن نستقل عنه، وليس معجزة أن وختاماً نقول : إن الشعر هو صوت          
يكون اإلنسان شاعراً، ولكن المعجزة أن يكون بهذا الصدق وهذا الطهر، ولهذا فهو يفتح كل ثقوب النفوس ليدخلها بعمق 

 وبساطة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


