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م أنهم يريدون معيدين، فتقدم فكان من ضمن المقبولين للتدريس في كلية الشريعة، فأصبح 0791يومها في أوائل سنة  أعلنت كلية الشريعة
م، فعاد مدرسا  في الجامعة 3791محاضرا  فيها، ثم أرسل بعد سنة في بعثة إلى األزهر للحصول على شهادة الدكتوراه، حيث حصل عليهاعام 

لدكتوراه التقى بآل قطب، وأخذ عنهم أخبار سيد قطب، وفترة سجنه وإعدامه، والفتن التي تعرضت لها الحركة األردنية، وفي فترة إعداده ل
 اإلسالمية أثناء اعتقال أفرادها.

 
 الموازين مقلوبة:

في المدارس الثانوية، أو   لما كان الشهيد في قواعد الجهاد كانت نظرة األقارب واألصدقاء تختلف تماما  عن نظرتهم له وألهله يوم أن كان معلما
 بعد أن أصبح استاذا  في الجامعة األردنية.

لقد تغيرت نظرات النساء تجاه زوجته وأوالده، واحترامهم لها ألنها كانت زوجة موظف، فأصبحت زوجة مجاهد تنتقل في الجبال مع األوالد 
 في نظر الناس. - مع الشباب- الصغار 

نساء األقارب لها، فقال لها: إطمئني أنت ستصبحين بإذن هللا خيرا  منهن في الدنيا قبل اآلخرة، ألن هللا لقد شكت زوج الشهيد من عدم زيارة 
  يقول: (والذين هاجروا في هللا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة)

 )14(النحل: 
 بركة الجهاد ال يعدلها وظيفة وال منصب وال مال.ويوم أن فتحت الدنيا على الشهيد وجاءت إليه طائعة أحست فعال  زوجته أن نعمة و

ذا  لقد أصبح راتب الشهيد عشرة أضعاف، ولكن البركة التي كانت تخيم على بيته (غرفة الطين) يوم أن كان مجاهدا  قد فقدت بعد أن أصبح استا
الشيخ في  ة والنعمة والبركة التي كانت تغمرهم أيام جهادفي الجامعة، فزادت تكاليف الحياة والكماليات، وفقد أهل الشيخ الشهيد السعادة الحقيقي

 فلسطين.
 

 نقلة إلى الوراء:
 نقلة غير طبيعة في إحساس الشهيد عزام وفي نظر المجاهدين الذين ذاقوا حالوة الجهاد. - في نظري- إن هذه النقلة من مجاهد إلى أستاذ جامعي 

ا  بإيصاد أبواب الجهاد في وجهه، وهو يعبر عن الجهاد بالنسبة للمجاهد بأنه كالماء للسمك، ذرع - رحمه هللا- ولهذا ليس غريبا  أن يضيق الشهيد 
 فمعاودة الشهيد إلى العمل الوظيفي، والحياة الروتينية نغص عليه عيشه، وكدر عليه صفو حياته.

وليس هذا هو الدور المنوط به، وقد سار في طريق ورغم أن الدنيا فتحت عليه وجاءته طائعة إال أنه يرى أن هذه ليست هي الحياة الحقيقية، 
أثرنا الجنة شوطا  كبيرا  وهو يرى نفسه اآلن يعود إلى الورا، بالرغم من أنه ربى جيال  في األردن، ومعظم من نلتقي بهم يقولون لنا: إننا ت

ى أروقة الجامعة األردنية التي شهدت له في محاضراته العامة بالشهيد، ولوال هللا ثم عبد هللا لكنا اآلن نرتع مع الضائعين، وإن كنا ننسى فال ننس
يل بهم نير والخاصة، وبصماته الواضحة فيها، وقد تربى على يديه مئات الشباب المسلم العائد إلى ربه، والذين كان يعدهم ليوم اللقاء مع العدو ليز

 اإلحتالل عن فلسطين، ويقيم بهم دولة القرآن.
 صله من الجامعة األردنية بقرار من الحاكم العسكري العام.ولهذا لم يمهل، فتم ف

 
 جهاده في أفغانستان:

 الحديث عن هذه النقطة يحتاج إلى مجلد كبير، لكننا سنلقي بعض الضوء عليها:
أى نورا  لمع فوق إلتفت الشهيد بعد فصله من الجامعة وإغالق أبواب الجهاد على أرض فلسطين عله يجد أرضا  يؤدي عليها عبادة القتال، فر

 أرض أفغانستان، فقال: لعل اإلنفراج يكون من هناك.
عند المسعى في الحرم أثر كبير في تصميم الشهيد  - الذي زار أرض الجهاد - وكان للقاء الذي تم بينه وبين الشيخ كمال السنانيري رحمه هللا

 وعزمه أن يحمل أمتعته ويتوجه إلى أفغانستان.
ة وجيزة في الجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم آباد، ليكون قريبا  من الجهاد األفغاني، وبدأ يتصل بأمراء الجهاد، ارتحل الشهيد وعمل فتر

 وتوثقت صالته بهم.
 ادوكان الشهيد قد جمع محاضراته في ثالثة أيام في األسبوع لينصرف بقية األسبوع للجهاد، ولما وجد أن هذه األيام التكفي ألمور الجهاد ع

 في يومين، ولما وجد أن عمله في الجامعة يعرقل سير جهاده استقال من الجامعة وتفرغ نهائيا  للجهاد. - في الجامعة- فحصر محاضراته 
دة من لقد تحول الشهيد بحق إلى قلب الجهاد على أرض أفغانستان وعقله المفكر، فهو الذي عرف بهذا الجهاد في العالم، وهو الذي نقله نقلة بعي

 د إقليمي محلي إلى جهاد إسالمي عالمي، حتى أضحى الجهاد وأخباره حديث السامر والناس في كل مكان.جها
جع وكان الشهيد ترسا  لهذا الجهاد، يدفع عنه مؤامرات األعداء وكيد األلداء الخصام، وتحول فكر الشهيد إلى مدرسة جهادية عملية أقضت مضا

تحول بفضل هللا أوال  ثم بمشاركته عمليا  في المعارك داخل أفغانستان إلى شخصية جهادية عالمية ال الظالمين والكافرين في أرجاء األرض، و
تبارى، بعد أن سرى حب الجهاد في دمائه وعروقه، وتغلغل في روحه، وصقلت نفسيته، ونضج واستوى على سوقه، حتى وصل به األمر أن 

ع سنوات، سبع سنوات ونصف في الجهاد األفغاني، وسنة ونصف في الجهاد في فلسطين، يصرح قبل استشهاده: ؛إنني أشعر بأن عمري اآلن تس
 .»وبقية عمري ليس له قيمة عندي

 ولهذا تآمر عليه أعداء هذ الدين ورصدوا حركاته وسكناته ثم قاموا باغتياله وتفجير سيارته في أكبر شوارع بيشاور وفي وضح النهار.
صبح دماء الشهيد عزام أجدى وأنفع لألمة اإلسالمية من مداد قلمه فاختاره هللا شهيدا ، وأخذ معه زهرتين من أن ت - في ظني  - لقد وصل األمر 

 أفالذ كبده (محمد وإبراهيم).
 لقد كنا نراه يوميا  قبل استشهاده يحمل روحه على كفه يعرضها على فاطرها أن يقبضها فرحا  مستبشرا ، لقد فرغت نفسه من حظ نفسه، وطلب

 لشهادة صادقا  فأعطيها، وتنسم الناس رائحة المسك من دمائه الزكية، ورأوا اإلبتسامة العريضة على وجهه عندما وضع في قبره، رحمه هللا
 وأنزله منازل الشهداء في عليين، إنه سميع مجيب.

 
 *شــهيد أحــيا الجــهاد  بدمـــه

 ].1989ديسمبر  2هـ الموافق 1410ولى جمادي األ 4التاريخ:  80[نشر في لهيب المعركة العدد: 
    قال تعالى:    من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال 

 )32(األحزاب: 
م اإلسالمي والمسلمون في شتى أرجاء لقد كان النبأ المزلزل الذي وقع على نفسي وماأظن أنني تلقيت خبرا في حياتي أشد منه ، لقد فجع العال

سيح جناته األرض وهم يتلقون نبأ استشهاد المجاهد وقائد مسيرة المجاهدين العرب في أفغانستان الشهيد الدكتور عبدهللا عزام  رحمه هللا واسكنه ف


