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الشهيد القائد / يوسف خالد السوركجي

الرجل الذي غ� مجرى االنتفاضة

القسام ـ خاص:

لن تب� ارض فلسط� رجال مثلما تبكيك يا أبا طارق ، سيذكرك سوق محني يهودا وشارع بن يهودا � القدس وان

ترسل إليهما قوافل االستشهادي� � أيلول من العام 1997 ، وستذكرك خلية شهداء من أجل األسرى وهي تلحق

بالعدو العار تلو العار

امليالد والنشأة

من مواليد نابلس جبل النار � العام 1961 لغائلة محافظة معروفة بهدوئها واخالقها الكر�مة ومتزوج من خ�ة

االخوات الصابرات املؤمنات "ام طارق" وله من االوالد اثن� البكر طارق 16 عاما ومعاذ 15 عاما وكالهما � طالب �

املدرسة االسالمية باملدينة باالضافة لكر�ماته " شهد" 12 عاما وصفاء"9" اعوام.

مس�ته التعليمية

تلقى علومه االساسية والثانو�ة � مدارس نابلس ثم نال شهادة البكالوريس � الشر�عة من الجامعة االردنية بعمان

وتتلمذ ع� ايدي علماء وقادة اسالمي� بارزين منهم الشهيد الدكتور عبد الله عزام رحمه الله والدكاترة االساتذة

احمد نوفل وفضل عباس ومحمد عو�ضة وآخرون  ولكن اخرت املخابرات االردنية تسليمه شهادته الجامعية عقوبة له

ع� نشاطه � العمل االسالمي � الجامعة وصو�لح كما نال درجة املاجست� � الشر�عة من جامعة النجاح الوطنية .

االعتقال واالبعاد

اعتقل مرات عديدة � سجون االحتالل الظالم ومن ثم ابعدته سلطات البغي الصهيو� مع 417 من قادة وكوادر

حماس والجهاد ا� لبنان عام 1992 فيما اعتقل بعد االبعاد � العام 1995 لدى الصهاينة � سجن عسقالن وعا� من

املرض اثناء التحقيق ووصل لدرجة اقرب من الفشل الكلوي ما دعاها الطالق سراحه وابعاده ا� غزة وبعد توسط لدى

املحتل� من السلطة اعيد ا� نابلس بعد عدة ايام وادخل ا� املستشفى وتم استئصال احدى كليتيه.

كما اعتقل لدى سلطة الحكم الذا� اك� من مرة ع� خلفية اع�افات من الشهيدين نسيم ابو الروس وجاسر سمارو

اللذين كانوا مسؤول� عن معمل للمواد املتفجرة بحي وادي التفاح بنابلس .

ولقد عا� بشدة من التحقيق اثناء وجوده � مسالخ التحقيق لدى السلطة وتدهورت صحته حتى كاد ان يموت من

التعذيب كما ذكرت عائلته ونشرت الصحف الفلسطينية تقارير عن وضعه آنذاك.

كما واعيد للتحقيق اك� من مرة لدى االمن الوقا� � اريحا بعد نقله من سجن جنيد بنابلس وكان كلما اعتقل عنصرا

من كتائب القسام اعادوا الشيخ ابو طارق للتحقيق � اريحا ونابلس ووجهت له تهم باملسؤولية عن كتائب القسام �

2002-01-22

فيديو الشهيدس�ة الشهيد 
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الضفة اثناء التحقيق.

واخ�ا اختفى عن االنظار عقب اطالق سراحه مع قادة وكوادر حماس والجهاد من سجن جنيد قبل عام اثر قصف

الصهاينة الشه� لغزة ورام الله.

القائد الذي غ� مجرى االنتفاضة

لن تب� ارض فلسط� رجال مثلما تبكيك يا أبا طارق ، سيذكرك سوق محني يهودا وشارع بن يهودا � القدس وان

ترسل إليهما قوافل االستشهادي� � أيلول من العام 1997 ، وستذكرك خلية شهداء من اجل األسرى وهي تلحق

بالعدو العار تلو العار .

وسيذكرك محمود أبو هنود وقد الزمته منذ وخططت معه جميع مراحل جهاده وانطلقتما غ� عابئ� بالجيش الذي

ال يقهر ، سيذكرك القائد عادل عوض الله وأنتما تسهران الليل لتبنيا أسسا قسامية ال يمكن ان تجتثث بعد ان آ�

الزرع آكله ،لقد عرفه أها� عص�ة الشمالية خطيبا مفوها وعرفته نابلس إماما ملسجد السالم يطرب بعذب كالمه

القلوب ، ويغسل عنها ادرانها .

عرفه الناس ضحوكا مبتسما يمازح اآلخر�ن دائما حتى وان لم يكن يعرفهم فانطبعت صورته � القلوب واحبه الناس

بشغف ، انه القائد الكب� الشيخ يوسف السوركجي ،لقد جمع ب� حنكة جعلته � قمة الهرم الحمساوي وشدة

أضحى من خاللها راس الهرم القسامي وبساطة جعلته محبوبا ب� الناس .

لقد بدء عطاءه منذ بداية شبابه � األردن وهو يدرس العلوم اإلسالمية � الجامعة األردنية ويتتلمذ ع� يد أستاذه

الشيخ الشهيد عبد الله عزام .

كان أحد ابرز رموز الدعوة هناك مما جعله مالحقا من قبل األجهزة األمنية األردنية لعالقته بجماعة اإلخوان املسلم�

إال ان شيئا ما لم يفتت من عضده ، إذ ما لبث ان عاد ا� فلسط� ليشهد نمو املارد اإلسالمي فيها ويلحظ هذا الغرس

وهو يك� ويك� حتى استأصل ع� االقتالع ، وما ان اطمأن ع� الغرس الحمساوي حتى بدء يربي بالغرس القسامي .

تعرض لإلبعاد ا� مرج الزهور عام 1992 مع 417 من إخوانه وتعرض لالعتقال مرارا وتكرارا ع� يديها ، إال أنها لم

تستطع مرة واحدة ان تنتزع منه كلمة أو اع�افا يدينه أو أحدا من اخوته ، فكان سدا منيعا يحجب عن العدو مبغاه

مما عرضه للتنكيل � أقبية التحقيق والتي كان آخرها صيف عام 1995 عندما فقد إحدى كليتيه من شدة التعذيب ،إال

ان هذا الفصل من املعاناة ع� يد املحتل الغاصب لم يكن الوحيد � معاناة هذا الشيخ القائد ، فقد كان للسلطة

الفلسطينية نصيب كب� � معاناته فقد عرفته سجونها واحدا تلو اآلخر منذ العام 1997 أي بعد عمليات سوق محني

يهودا واتهم خاللها باملسئولية عن تلك العمليات .

وبقي بعدها وطوال ثالثة أعوام ونصف � سجن جنيد � نابلس يتعرض للتحقيق املتواصل ع� يد جهاز األمن الوقا�

، فكلما كشفت خلية عسكر�ة لحماس أو حدث هجوم ما أعيد الشيخ ا� التحقيق ،ولعل سبب استشهاده � تلك

املنطقة تحديدا " املعاج� " هو بسبب هروبه من أع� السلطة الفلسطينية التي نشطت � مالحقته � الف�ة األخ�ة.

ع� أعتاب الشهادة

لقد كان مدركا انه ذات يوم سينال الشهادة التي حلم بها طيلة عمره وأحس بقربها منه منذ أن نالها أحباؤه أبو النور

والجمال� وزاد إحساسه بدنوها منه منذ أن استشهد أبو هنود، لذا كان دائما يو� أهله ويذكرهم بالص� وتحمل ما

هم مقبلون عليه من أمر استشهاده ولكنه كان أيضا مدركا بأن الله سبحانه وتعا� الذي أكرمه بهذا التكر�م لن يضيع

أهله ولن يضيع أبناءه وسيتوالهم برحمته ورعايته.



30.8.2019 یوسف خالد السركجي : كتائب الشھید عز الدین القسام

https://www.alqassam.net/arabic/martyrs/details/130 4/5

� نحو الثالثة من فجر الثا� والعشر�ن من كانون الثا� عام 2002 كانت نابلس ع� موعد مع مجزرة رهيبة أخرى

تضاف إ� سلسلة جرائم العدو .

مجموعة من الوحدات الخاصة تتسلل إ� املدينة من جهة الشمال وتطوق شقة سكنية تقع � الدور األر� من بناية

مؤلفة من تسع طبقات � شارع عص�ة � الجبل الشما� يتواجد بداخلها أربعة من قادة كتائب الشهيد عز الدين

القسام هم الشهيد القائد " يوسف السركجي" و"نسيم أبو الروس" و"جاسر سمارو" و"كر�م مفارجة" ، وتتبعها بعد

ذلك نحو عشر دبابات وناقالت جند من جهت� وتتخذ مواقع لها � محيط البناية.

رحل أبو طارق .. وملّا ترتِو من فيض جهاده الجماه�.. رحل وودع الدنيا إ� غ� رجعة ..وسلم الراية من بعده إ� رجال

تربوا ع� يديه الطاهرت� .. فلم يطل ثأرهم لدماء شيخهم ، وكانت عمليات الثأر التي وعدت بها كتائب القسام

وزغردت لها تل الربيع والقدس وأم خالد ودفع الصهاينة ثمن ما اق�فت أيديهم.
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