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َّ
"عن عمرو بن العاص رض ى هللا عنه :حدثني عمر رض ى هللا عنه أنه سمع رسول هللا صلى
ً
هللا عليه و أله وسلم يقول " :اذا فتح هللا عليكم مصر بعدى فاتخذوا فيها ً
جندا كثيفا؛
فذلك الجند خير أجناد األرض» فقال له أبو بكر :ولم ذلك يا رسول هللا؟
قال« :ألنهم في رباط إلى يوم القيامة».
"إذا فتح هللا عليكم مصر استوصوا بأهلها ً
خيرا فإنه فيها خير جند هللا".
" إن جند مصر من خير أجناد األرض ألنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة"
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"هذه السورة صدقة جارية على أرواح شهدائنا األبطال "
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مقدمة

"بسم هللا الرحمن الرحيم"
َ
َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ُ
َ ُ َ
ْ
َّ َ ً
َ َ
ين ق ِتلوا ِفي َس ِب ِيل الل ِه أ ْم َواتا َب ْل أ ْح َياء ِعن َد َرِب ِه ْم ُي ْرزقون( )961ف ِر ِحين ِب َما
(وال تحسبن ال ِذ
َآت ُ
اه ُم هللا من فضله)
الحياة دائما افعال واعمال وايام تجري ,يمكن يكون نصيبك منها الفرح ,وربما الشقاء
والكد ,واحيانا بتكون افعالنا مصدر تحملنا وقوتنا بتكون نابعة من قلب مناضل وفكرة
حرة وحب ينبض في الوريد ،ومع طول الزحمة والروح األبية والنور ال بتكون حكايته الف
رواية ! .بدون نهاية  ..ذي الطير الحر عارف فين مكانه ،وفين الحلم ،وفين الصوت عليه
يزيد حنينه ما هو عاشق ملعالم عشه ,وكمل طريقه بميت مصباح بنور بصيرته وغذاء
ايمانه ,البطولة مش بس انجازات ,البطولة حياة مستمرة وقوة قادرة تغير تاريخ ،قادرة
تكتب سطور من حبر ابدا ما تمحيها ريح ,يعني موكب كبير وصوت شجن وضحكة شجاع
في قلب الكفن ,وكأنه تملي في موكب أمير ما هو لبى النداء وكمل طريقه في خدمة وطن ..ما
كنش عيبه انه انقتل بس عافر وقاتل حد املنية ,وعاش ومات ألجل االنسانية ,وهو ده
تعريف املقاتل املصري :عاش ومات بقبضة ,قوية بينما نحن نقف نصفق بكلتا يدينا في
جموع غفيرة في مجتمع ظل يواكب كل ما هو جديد وعصري ,ظلت األمجاد تتوارد تباعا،
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لم تقف لبرهة ولم ينتهي عصر البطولة والسالم ,كال منا داخله عاملا آخر شاء أم أبا
سيظل حاضره يصارع ماضيه ,أما مستقبله فهو الفيصل الذي قد يضيف انجازا آخر
وقد تنعم حياته في سجالت املاض ي بذاكرة رجعية هشة ,لم أكن أنا اشاطر هذه االحالم
وانما كان ما يصبوا إليه فكري هو كيف لي أن اجسد عمال ادبيا قد يوفيهم حقهم حين
دفنوا احالمهم مع أجسادهم لتحيا أمة بالكبرياء والكرامة وتبا لالستسالم...على حافة
الطموح ترقب اعيننا مصرنا الحبيبة بين علماء وفقهاء وأدباء وعباقرة في العلوم وايضا
حتى في الهوايات منذ ان رحل القدماء سطروا تاريخ عظيم وقبسا من علم ليس بهين
وانجازات شتى كانت للعالم من اعظم االختراعات ,كان مجدهم يخلد ذكراهم ,رغم ان
دينهم لم يكن ديننا !.
ولكن تاريخهم اصبح جزء ال يتجزأ من مجدنا ,اما من سأتحدث عنهم فهم اقرب ما يكون
لنا ,عقيدتهم وايمانهم ولغتهم ومجدهم حتى جنسيتهم ،فهم اقرب واشجع رجال إن ذكرت
يوما عهدهم ,ستكون ارواحهم تحلق خلف أمجاد وطنا سهرت أعينهم ليحيا حرا في
سالم ...تشبعت أراض ي مجده بدماء حرة وقبضة قوية رفضت االستسالم ..عن هذا املجد
الذي إن نفذت فيه احبار العالم لم تكفيه أوراق صفحات التاريخ ولم ينتهي سلسال
دماءهم وال تضحياتهم ولو تواترت عليهم سهاد الرياح !.
إلى املسافرون إلى الجنة ’,حين نالوا الشهادة ,الى من تسابقت احالمهم نحو كفنا أبيض
وروحا محلقة نحو االستشهاد في سبيل هللا والوطن ,الى من سهروا يحرسون وطنا عظيم
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لينعم شعبه في سالم ,الى من اندثرت دماءهم لتروي مجدا ,ابا ان يهان ,الى من اختاروا
الرحيل نحو الرفعة والجنات ,الى من سطروا رسالتهم ,ستظل مصرنا الحبيبة صامدة
ابية آلخر قطرة دماء ,طيبتم اينما كنتم وطابت ارواحكم الطاهرة في الروضة والجنات,
سالما عليكم الى يوم يبعثون .
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اهداء إلى:
"قادة وجنود القوات املسلحة املصرية"
إلى:
"املسافرون إلى الجنة"
إلى:
" كل من مات ليحيا وطنه "
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الشهيد البطل جندي مجند  /الشحات فتحي بركات شتا

البطل ال تكفيه سطور...
تعقب بطوالتهم قصص التضحية التي تسرد أحداث الواقعة ،تمردت الحروف وهي
تصف شجاعة الجندي الذي أقسم على حماية وطنه وبقيت كلمته حين رحل جثمانه !.
هكذا هم يرحلون بصمت تاركين خلفهم قصص بطولية مكتوبة بدماء مصرية " تغدو في
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حماية وطن ،وترحل في موكب وطني هو الحرية " جندي مجند بطل ليس فريد وانما كانت
قصته من اغرب القصص التي ترددت على مسمعي ,صمت لبرهة وانا اتأمل قصته
كشريط يمر امام بصري ,جف ريقي حين اكملت قراءة املقال الذي كتبه احدى الناشطين
على حسابه الشخص ي عبر الفيس بوك ليعرف العالم شجاعة املقاتل املصري الذي نشأ
وربا في احضان وطنا علمه كيف يقاتل بشجاعة وكيف ال يهاب املوت ,استطلت النظر
وانا ابتسم فخرا لكوني مصرية الجنسية والكيان ,علمت ان الجيش يصنع الرجال ,لن
تكفيه الكلمات ولن تكون املعاني جميعها تفيه حقه ,الشهيد البطل الشحات بركات شتا
الذي انقذ حياة اكثر من  ٠٢٢شخص بالكتيبة لقد ضرب الشهيد البطل مثاال نادرا
للتضحية بعد ان حمل احد االرهابيين ودفعه بعيدا عن الكتيبة حين علم انه يرتدي
قميصا ملغما باملتفجرات وجرى به ألكثر من  ٠٢٢متر في محاولة لكي يفدي الكتيبة
وزمالءه وفجر االرهابي نفسه مع الشهيد ,لذلك لم يكن للشهيد جسد حتى يتم دفنه او
ليقام له جنازة عسكرية تليق بدوره البطولي ,ولكن ذلك ال يقلل من شأنه سيظل التاريخ
يردد اسمه ودوره العظيم في التضحية ,البطل ابن قرية رأس الخليج مركز شربين
بمحافظة الدقهلية ,حاصل على دبلوم تجاري ويبلغ من العمر  22عاما  ..رحم هللا روحه
الطاهرة ,,تم تكريم والد الشهيد البطل الشحات ووالدته بقالدة الشرف الوطني الذهبية
من قبل الرئيس عبد الفتاح السيس ي .

00

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند  /أيمن محمد شويقة

البطل ال تكفيه سطور...
هذه قصة أخرى عن شجاعة أبطالنا الشهداء الذين تركوا لنا بطوالت عظيمة قبل
رحيلهم ،هذه القصة قد تكون متشابهة من حيث األحداث ،ولكن بطلها مختلف
الشخصية والصفات عن البطل الشهيد الشحات فتحي ،الذي قام بواجبه الوطني
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بشجاعة كبيرة ،هذا البطل الذي سنتحدث عن قصته اآلن هو " البطل الشهيد مجند
مقاتل " أيمن محمد شويقة " الذي احتضن ارهابيا يرتدي حزاما ناسف" لقد هروب
البطل إليه دون أن يأبه ألمر قائده وقام باحتضان التكفيري حتى انفجر الحزام الناسف
في اثنيهما ،لقد حاول تفادي الخطر لكتيبته وزمالئه وهو مدرك حجم شجاعته التي
جعلته يمنع التكفيري من أن يتقدم خطوات إلى الكتيبة املرابطين فيها أبطالنا من الجيش
" كل جندي أو قائد له دوره في حماية الوطن ،فهم يحاربون ألجلنا " ألجل وطن خالي من
الدمار " ألجل أن نحيا بسالم " يتواردون هم تباعا في االكفان " تظل إرادتهم باقية،
للدفاع عن تراب الوطن وعن أصدقائهم الشهداء الشجعان ،يبقى الوطن قضيتهم ،وتبقى
الكرامة والشهادة هي أكثر أحالمهم " ستبقى ذكراهم هي تاريخنا " الذي سيكون محفور
باعماقنا وقلوب أجيالنا " املجد كل املجد لوطن أنجب الرجال ".
البطل الشهيد شويقة" ابن قرية اإلبراهيمية في دمياط ،والذي لم يبالي لحياته وإنما كان
بطال مغوار ال يهاب املوت واستشهد البطل إثر الحزام الناسف الذي جعل من جسده
أشالء ،طابت روحه الطاهرة في أعلى الجنات " شهيد الوطن الحبيب ".
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أبطال قوات التدخل السريع كتيبة  ٨٢٤في  ٠١فبراير  ٠٢٠٢م
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املالزم اول " عبد الرحمن علي " ميثاق الشرف

البطل الذي حمل على عاتقه حماية وطن ،قادر على تحطيم كل من يعترض طريقه ،لقد
قالها وحملها على عاتقه لسنوات ،الزالت قصته محور املاليين ،قاتل ببسالة دفاعا عن
تراب الوطن حتى قض ى على األيادي املعتدية " كانت حياته هي هدية وطنه الحبيب " التي
أهداها له منذ استشهاده على أرضه املقدسة " والزالت كلماته تتردد على اسماع الجميع
" تاركا رسالته للعامة في كلمات معبرة ممزوجة بثالثة نصائح ليعتبر منها كل محب لوطنه
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الحبيب " الشهيد البطل عبد الرحمن علي " أحد أبطال كتيبة  ٨٢٤حربية هو احد
ابطال كتيبة  ٨٢٤وايضا شهيدا في موكب أمير خلف ابتسامته فخرا يكاد يجسد احالمه
الشبابية في هذا األفرول الذي يرتديه لقد اعتدنا على رؤية ابطالنا في هيئة الكبرياء ,ليس
تكبرا وانما كرامة وعزة وليس رياء ,منذ رحيله عن الدنيا لم تنقطع ذكراه ,فهو باقا في
قلوب الجميع ,في اخوانه البواسل في العسكرية ,في عين وقلب عائلته ,وايضا في قائمة
االبطال في سطور املجد الذي ادرج سيرته الذاتية ..بين اآلالف الشهداء ,تحية من القلب
لروحه الطاهرة ,كانت رسالته الى العالم تحمل في فحواها تواضعا وكرامة كانت كلماته
بسيطة الصيغة عميقة الداللة ,استطاع من خاللها ان يوصل للجميع مضمون هذه
الرسالة بواسطة حسابه الشخص ي بالفيس بوك قائال:
انا وظيفتي ضابط جيش مقاتل ,مش سوبرمان وخارق ,واقدر اعمل اي حاجة وكل
االبواب مفتوحة ليا ,انا مثلي مثلك .
مع اختالف الوظيفة" وهما علمونا كدا في الحربية" .
واستكمل حديثه قائال :ال تزعل مني حين لم يكن باستطاعتي تخليص رخصة عربية لك..
ال تزعل مني ملا لم أستطع التوصية بواسطة موظف حكومي عشان اديله امر ينهي لك
ورقة او مصلحة وانت قاعد على الكرس ي ,ال تزعل مني ملا تنسحب رخصتك ولم يكن
بإمكاني إعادتها لك.
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ال تزعل مني حين لم يكن باستطاعتي أن أوص ي عليك وانت بتقدم في اي كلية عسكرية.
ال تزعل مني عشان لم ارفع سالحي على الناس اللي عملت معهم مشكلة وحصل خناقة.
ال تزعل مني عشان لم يكن باستطاعتي أن احييي فرحك بسالحي .
ال تزعل مني ملا أرفض اسمح لك بمرور حاجة في املطار من غير جمارك او اخلص لك
حاجة في السفارة.
ال تزعل مني عشان مش بقبض بالدوالر ,عشان اذاي اكون ضابط ومش بحاسب على
القاعدة .
ال تزعل مني حين لم يكن باستطاعتي أن اوص ي على ابن خالتك ملا دخل الجيش ,انا على
قد حالي مثلي مثلك!.
بتعب وبعمل واكافح وأشيل مرتبي عشان بعول هم نفس ي ما فيش حد سندني ,واهلي على
قد حالهم مش معهم ماليين.
ومش خارق عشان اخلص اي حاجة بمكاملة ,ربنا يقدرني عليه بساعدك بيه غير كده ال
تتهمني بالتقصير ومش أوعدك بحاجة وانا مش في إيدي اعملها لك ,وانا عمري ما أكسفك
وال أحرجك ".
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هذه الرسالة كانت للمالزم اول الشهيد البطل عبد الرحمن علي ,فهو من قوات التدخل
السريع ,من مواليد  ٠٢فبراير  ٠٢٢٨والذي لم يكمل عامه الخامس والعشرين ,تزوج في ٠
ابريل عام  ٠٢٠٢م ورزقه هللا بمولود صار يتيما قبل ان يتعلم نطق كلمة بابا .

" الرسالة االولى للشهيد "
كتب املالزم اول الشهيد عبد الرحمن في تعريف له عبر الفيس بوك قائال" :عندما يتخرج
الشاب من الجامعة يحصل على شهادة التخرج ,اما نحن نقدم ثالث شهادات عند التخرج
وال نأخذ ش يء".
وتابع " :قائال :االولى شهادة انضمامي كأحد األفراد املقاتلين بالقوات املسلحة".
الثانية  :شهادة تحذير لكل جيوش العالم" أننا لن نفرط أبدا في ارضنا ".
الثالثة  :شهادة وفاتي متروك فيها التاريخ والقاتل لحين يعرف ,فرجاء ان يكون القاتل اي
شخص دون
ان يكون مصري ,ورجاء ان نكون في قلب كل مصري كما انتم تحت أعيننا دائما ".
كانت هذه الرسالة االولى لشهيد الواجب الوطني املالزم اول عبد الرحمن علي ابن منطقة
امبابة بالجيزة وقائد كمين جودة  ٣بالقرب من سور مطار العريش ,استشهد إثر هجوم
ارهابي بشمال سيناء صباح يوم السبت  16فبراير  ٠٢٠٢م .
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" رحم هللا جنودا ابطال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه" ..
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /حازم أحمد السيد مكاوي

البطل ال تكفيه سطور ...
كانت الرسالة واحدة وهي " حب الوطن والدفاع عنه " وبينما نجتمع على تنفيذ هذه
الرسالة يصبح لكال منا دوره لم يفرق الواجب الوطني بين جندي وقائد ,وانما الشجاعة
كانت فرقا فيما بينهم ,حين دقت طبول الدفاع كان االبطال في وجه الطوفان الذي الزال
يالحق سوء العاقبة ,كانت كتيبة االبطال  ٨٢٤التي عرفت باسم " الطريق الى الجنة "
تواصل دفاعها عن ارض الفيروز بشجاعة ,لم يتردد جندي او قائد عن الدفاع عن ارضه

21

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الحرة ,وكان من هؤالء االبطال الشهيد البطل " حازم احمد السيد مكاوي " الذي كان له
دوره العظيم في الدفاع عن وطنه الحبيب ,فهو احدى ابطال قوات التدخل السريع ,ابن
قرية العباسيات ,التابعة ملدينة ابو حماد ,بمحافظة الشرقية  .قاتل البطل الشهيد
بشرف وشجاعة ,الى ان استشهد إثر الهجوم االرهابي الذي استهدف كتيبة  ٨٢٤في كمين
جودة  ٣بالقرب من سور مطار العريش بشمال سيناء في صباح السبت املوافق  ٠١فبراير
 ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /أحمد عبد الهادي فؤاد عبد الفتاح

البطل ال تكفيه سطور...
اكمل حياته مثل أي شاب عادي الى ان ارتدى الزي العسكري ليقض ي الخدمة العسكرية
االلزامية ,حينها علم ان الفرق بين املواطن العادي والعسكري هو النضال واملسئولية ,لم
يتوانى عن الدفاع بكل طاقته وبكل شجاعة في الدفاع عن وطنه الحبيب الذي عشق
معالم حدوده ,كان مسئوليته االولى واالخيرة هي ان يدافع عن وطنه وال يجعل للغزاة مكان
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

فيه إال مقابر تحضن اجسادهم ,عن الجندي البطل أحمد عبد الهادي فؤاد عبد الفتاح,
ابن قرية الدير التابع ملدينة طوخ بمحافظة القليوبية ,بطل من ابطال التدخل السريع
كتيبة  ٨٢٤والذي استشهد في كمين جودة  ٣بالقرب من سور مطار العريش بشمال
سيناء صباح السبت املوافق  16فبراير  ٠٢٠٢م .

23

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /عبد الرحمن سليمان عريف

البطل ال تكفيه سطور...
كل األروقة التي وطأتها أقدام الجنود نحو الحدود كانت بمثابة شاهد على العيون التي
باتت ساهرة مرابطة في سبيل هللا ,يظل الوطن " سكنا يحتضن كل من نشأ في أحضانه,

24

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وحمل لغته وجنسيته ,الهوية هي تلك الفيزا التي تبين انتماء كال منا الى حيث وطنه ,خلف
نجمات الليل الساكنة تظل الحكايات تنساب على ذاكرة كل من بات مرابطا في وطنه,
يشدو بنا الشجن رحلة الشهيد حين يقصد حدود وطنه ساملا ,ويعود في موكبا محمول
على األعناق ,وباتت قصة البطل الشهيد "عبد الرحمن سليمان عريف " ابن عزبة عودة
التابعة ملدينة فأقوس بمحافظة الشرقية ,بطل من ابطال قوات التدخل السريع ,كتيبة
 ٨٢٤والذي استشهد في كمين جودة  3بالقرب من سور مطار العريش بشمال سيناء
صباح السبت  ٠١فبراير  ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /طه ابراهيم خضيري عبد الاله

البطل ال تكفيه سطور...
يبتسم هو بينما يحمل على عاتقه الكثير من املسئوليات ,تظل أفئدة املجندين تنبض
باالنتماء وحب الوطن والتفاني في سبيل تراب الوطن ,وإنشاد الكلمات الوطنية مع
ابتسامة فخر تعتلي ثغرهم ,بين صحراء شاسعة يشدو الرحال ,يسمو الحلم الذي كثيرا

26

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ما يطلبونه في كل صالة ,تبقى أوصالهم مناضلة وهم يدركون أن الم االصابات ال يحتاج
إلى ضمادة لتطهيره ,وإنما الضمادة هي كفن املعتدين ,تبقى كلمة الشهادة بطل دعاؤهم
كلما ناجوا هللا في ستار الليل ,يجتمعون على وطني لن يعاني في ظلي " وكان الجندي
البطل " طه ابراهيم خضيري عبد الاله " ابن قرية نزة الدقيشية ,التابعة ملدينة جهينة
بمحافظة سوهاج ,أحد ابطال قوات التدخل السريع كتيبة  ٨٢٤والذي استشهد
في كمين جودة  ٣بالقرب من سور مطار العريش بشمال سيناء صباح السبت  ٠١فبراير
 ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /علي حسن محمد يحيى

البطل ال تكفيه سطور...
تصطف أحالمهم في صفحة الصحراء لتطوف في ظل النضال بكأس الشهادة’ يحتذى
الالحقون بفوج الشهداء نحو التمني والدعاء ,لم تكن غيمات السماء البيضاء تلون
صفحة االرض فقط ,وإنما كانت نجدة ملن ينتظرون املطر في عمق سيناء ,هكذا وطننا

28

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

حين يخلوا من ايادي الجنود ,يكون لألمن مرافقيه ,وللوطن حماة ,يظل الحاضر يسطر
قصص من هم دافعوا ببسالة وحلقت أرواحهم في عنان السماء ,ويبقى االخرين يكملون
مسيرة سابقيهم إلى ان يناولون ما حظى به الشهداء ,مكانة عالية ال يحصل عليها إال من
هم لبوا النداء ,وكان البطل الشهيد جندي مقاتل" علي حسن محمد " ابن مدينة ساحل
سليم ,بمحافظة اسيوط ,احد ابطال قوات التدخل السريع ,كتيبة  ٨٢٤والذي استشهد
في كمين  ٣بالقرب من سور مطار العريش بشمال سيناء صباح السبت  ٠١فبراير  ٠٢٠٢م
.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /محمد عبد العزيز علي حسن

البطل ال تكفيه سطور...
البداية كانت في حرب اكتوبر املجيد ,بدأت قوة وشجاعة وبسالة الجيش املصري في وجه
اعداءه ,رغم ان السباق لم يكن بس انتصار ال ده كان اثبات لشجاعة جيش مصر
وكرامته وما زالت مرفوعة في السماء ,مهما اختلف الزمن الزال يشهد له العالم بجدارة,
وان القوة مع االيمان بتكون انتصار على طول الزمن ,وكانت الراية مرفوعة والزالت,
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وفتحت سجالت الشهداء لتحتضن شهيدا آخر في موكب الراحلون " البطل جندي مقاتل
" محمد عبد العزيز علي حسن " ابن عزبة الشيخ
حانوت التابعة ملدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية ,أحد ابطال قوات التدخل السريع,
كتيبة  ٨٢٤والذي استشهد في كمين سور ٣بالقرب من مطار العريش في  ٠١فبراير ٠٢٠٢
م.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /عالء عزت عبد هللا

البطل ال تكفيه سطور...
على حافة املجد استضافت قائمة الشهداء شهيدا ابا ان يستسلم في حق وطنه الحبيب
كافح حد املوت ودافع ببسالة وشرف الى ان فاضت روحه الى بارئها ,ليحيا وطنه حرا ابد
الدهر ,كانت انجازاته في حياته املدنية تكاد تكون صغيرة ولكنه استطاع خالل اداء
32

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

خدمته العسكرية ان يترك رسالة تكون منهجا للتضحية ملن بعده " ,ان الوطن كرامة
والكرامة ابدا ال تهان " ولن تحيا الكرامة اال بدماء الشهداء الذين دافعوا بشجاعة ليزيد
قائمة الشرف اسما جديد دافع بكرامة " البطل الشهيد عالء عزت عبد هللا " ابن مدينة
الخصوص ,بمحافظة القليوبية " أحد ابطال قوات التدخل السريع " كتيبة  ٨٢٤والذي
استشهد في كمين سور  ٣بالقرب من مطار العريش في  ٠١فبراير  ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /عرفات عبد املنعم محمود ابو حازم

البطل ال تكفيه سطور...
اعتدنا على الروح املناضلة اللي دايما بتقدم افضل ما تملك من شجاعة ,في عز الجد
تنجح وبجدارة ,تكون مثال مشرف في كل مهمة ,ودي طبيعة الجيش املصري ,ملا تكون في
قلب مناورة تكون حياتك في كف الوطن ,ال يهمك موت ،كل همك انك تموت بكرامة,
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ألجل املاليين ,على قدر مسئولياته يدافع ,علمتهم الحربية انهم يضحوا لراحة غيرهم ,من
الصغير للكبير في ساحة القتال" شعارهم النصر أو الشهادة " الخوف خارج حدودهم،
القوة هي مكمن سجودهم ساعة الصالة " وكانت شهادته في قلب وطنه بألف حياة "
الشهيد البطل املجند " عرفات عبد املنعم محمود جودة " ابن مدينة مطاي ,بمحافظة
املنيا ,أحد ابطال قوات التدخل السريع ,كتيبة  ٨٢٤والذي استشهد في كمين سور ٣
بالقرب من مطار العريش في  ٠١فبراير  ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /محمد أحمد حسين سالم

البطل ال تكفيه سطور...
خلف ستار الليل يقبع األبطال في جوف الظالم مع أسلحتهم ،ومصباحا يدوي وحفنة
امال ،وقبضة قوية  ...وكان من مهام الجندي " الدفاع عن وطنه بشجاعة ،ووقف في
وجه البؤر اإلرهابية بكل هيبة ،وكان مسار حياته بين حدود شاسعة وألف كمين ،وكانت
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

املسافات تفصل بين كل كمين ،وصوت الليل تملي شجن ،وكأن الليل قائد حمولة
الخيام؛ دقوا وتر الحنين بنغمة شجن وهم عارفين أن الوطن أجمل سكن ،وإن تاريخ
البطل كان الكرامة ومعه صحبها في رحلته في قلب الكفن "
الشهيد البطل " محمد أحمد حسين سالم " ابن قرية عرب مطير التابعة ملدينة الفتح,
بمحافظة اسيوط ,كان البطل من قوة الكتيبة  ٨٢٤قوات التدخل السريع ,والذي
استشهد في كمين جودة سور  ٣بالقرب من مطار العريش بشمال سيناء ,صباح السبت
 ٠١فبراير  ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /إبراهيم مصطفى ابراهيم

البطل ال تكفيه سطور...
يأتينا السالم على هيئة شموع تحترق ،تنير عتمة الليل كلما اصطبغت سماءه بغيوم
سوداء؛ تظل الشمعة تجلي العتمة إلى أن تقض ي على ليلها املظلم ،تبصر أعيننا جمال
الوجود دون أن ندرك كيف أنتهى عالم الظالم ،وكيف سحقت هذه الشمعة وحوش
الهالك ،يصطدم بريقها ليرينا نعمة السالم والنور ،وتبقى قصة الظالم والسالم تتكرر
38

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يوميا ،ونحن ندرك أننا بمأمن ليكن ما يحدث حولنا هو بفعل الحظ الوفير الذي يعترض
طريقنا! .هكذا الشهيد يحترق ألجل أن ننعم بالسالم ،ألجل أن نحظى بحياة الرغد" وكانت
رسالته هي " وطننا بمأمن في دروع األبطال " وكان البطل الشهيد " مجند مقاتل ابراهيم
مصطفى ابراهيم " أحد الشهداء األبطال " والبطل من قوة الكتيبة  ٨٢٤قوات التدخل
السريع ،ابن منطقة املطرية محافظة القاهرة ،استشهد صباح السبت  ٠١فبراير  ٠٢٠٢م
إثر الهجوم اإلرهابي الذي استهدف كمين جودة  ٣بالقرب من سور مطار العريش بشمال
سيناء.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل /محمد إبراهيم جمعة سعفان

البطل ال تكفيه سطور...
إن رحل الشهيد " فهناك من هم يكملون الرسالة بدروع قوية" هكذا يتسابق األبطال
نحو نجدة وطن وثأر للشهيد؛ لن يحظى املعتدي بشفقة ولن يصمد ليكمل من جديد
هدم األوطان فحتما في ظل جيشنا مخططه سوف يخيب؛ وللوطن حماة ولصوت غد
موعدنا في موكب الشهداء ،وما لنا أال نكتب عن قصص أبطالنا الذين الزالت دماءهم
41

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

تروي الوطن ،وصدورهم سد قوي يعيق من أن تطأ أقدام املعتدين حدوده ،للقوة
أبطال ،وللوطن أنصار ،وكان البطل الشهيد " مجند مقاتل محمد ابراهيم جمعة سعفان
" أحد األبطال الشهداء " والبطل من قوة الكتيبة  ٨٢٤قوات التدخل السريع ،ابن قرية
منشاة الخزان ،مدينة دمنهور التابعة ملحافظة البحيرة ،استشهد صباح السبت  ٠١فبراير
 ٠٢٠٢م إثر الهجوم اإلرهابي الذي استهدف كمين جودة  ٣بالقرب من سور مطار العريش
بشمال سيناء.

40

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل /أحمد العادلي أحمد حسان

البطل ال تكفيه سطور...
منذ أن أبصرت أعيننا جمال مصر الخالب؛ كانت أحالمنا تطوف في تاريخها الذي اعتلى
املجد بجدارة ،كلما تعمقنا في تاريخ مصر الحضاري نجد الفضول يجذبنا ملعرفة املزيد
واملزيد " في ظل سيناء هناك قصص تجعلك تندهش من شجاعة وبطوالت جنودها
األوفياء ،تراك كلما مددت بصرك وتأملت جمال صفحاتها التي تشبه سبائك الذهب
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الخالص ،وتبصر حبات الرمال التي أن امعنت النظر فيها تراها يخبرك عن دماء الشهداء
التي روت هذا األرض في كل ملحمة ضد الغزاة ،لسيناء رحلة عصرية لم تكن بدايتها
الوطن ،وإنما كانت بدايتها الكرامة والكبرياء ،هناك في صفحات رمالها حيث يرقد
الشهداء ،وكان البطل الشهيد " مجند مقاتل أحمد العادلي أحمد حسان " أحد األبطال
الشهداء " والبطل من قوة الكتيبة  ٨٢٤قوات التدخل السريع ،ابن قرية ادفا التابعة
ملحافظة سوهاج ،استشهد صباح السبت  ٠١فبراير  ٠٢٠٢م إثر الهجوم اإلرهابي الذي
استهدف كمين جودة  ٣بالقرب من سور مطار العريش بشمال سيناء.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

العقيد البطل الشهيد رامي حسنين

البطل ال تكفيه سطور...
" إمام الشهداء "
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

لم تكن احالمه سوى انه وجد ضالته في الدفاع عن وطنه الحبيب ,ليسطر مجدا آخر في
صفحات تاريخ الحربية ,كانت كل بطوالته تضفي رونقا على مهد التاريخ الذي الزال يعلو
في عنان السماء ,الى ان خلدت بطوالته ليحيا شهيدا في موكب املقاتلين الشرفاء ,ومن
سواه " إمام الشهداء " !.
ولد الشهيد البطل بمدينة آيتاي البارود بمحافظة البحيرة ,تخرج من الكلية الحربية،
وانضم لسالح املشاة وتخصص صاعقة ضمن الدفعة (  ) 90حصل على ماجستير العلوم
العسكرية من كلية القادة واالركان ,وتدرج في املناصب العسكرية حتى شغل منصب قائد
لكتيبة صاعقة بعد عودته من العمل في قوات الحفظ والسالم بالكونغو ,وبدأ العمل في
سيناء أواخر عام 2015م في  29اكتوبر من العام 2016م استشهد العقيد رامي حسنين بعد
استهداف موكبه بعبوات ناسفة على ارض سيناء الحبيبة .
حمل الشهيد صفات كثيرة منها الشجاعة والتفاني في حب الوطن ,وخدمته ألهله وزمالئه
وجيرانه وجنوده ,كان قائدا منذ الصغر ال يهاب اال هللا ,للشهيد البطل عدة القاب منها "
امام الشهداء " نظرا لعطائه املستمر وغيرته وحبه الشديد لوطنه كما عرف ايضا "
باألسد " نظرا لدفاعه وقتاله املستميت حفاظا على تراب بلده ضد كل من يحاول العبث
به .
كما انه كان حافظا لكتاب هللا " القرآن الكريم " ودائم النصيحة ملن يخالفه الرأي .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

ملحمة البرث الشهيرة

" التي كان احد طرفيها ابطال كتيبة  ٠٢٣صاعقة في مواجهة العناصر االرهابية " .
في تمام الرابعة فجر يوم  7يوليو  ٠٢٠٢م حيث كانت االوضاع مستتبة ,وكان االبطال في
اماكنهم مستعدون للتصدي ألي اعتداء ,واذا بإحدى السيارات املفخخة التي تم تدريعها
جيدا وتمويهها داخل إحدى املزارع ,تدخل كمين " البرث " برفح فتعاملت قوات الكمين
االبطال معها ,ولشدة تدريعها انفجرت قرب الكمين ,فلم يمض ي دقيقة إال وكانت قواتنا
الباسلة في اماكنها ,ترد بشراسة على االرهابيين  .في ذات الوقت كان هناك نحو  ٠٠عربة
كروز محملة بالسالح والعناصر التكفيرية ,الذين أتوا من جميع االتجاهات وقاموا
بتطويق الكمين بالكامل .
ما فعله االبطال الشجعان وعلى رأسهم قائد الكتيبة أحمد صابر منس ي الذي قاتل
بشاعة وشرف وكل فريقه وجنوده االبطال لم يكن إال سطرا في ملحمة بطولية خلدها
التاريخ ,لقد قاتلوا بكل شجاعة حتى ال تطأ اقدام العناصر التكفيرية الكمين ,وحتى ال
ترفع رايتهم عليه كما أرادوا ,فقد كانت نيتهم هي السيطرة على الكمين ورفع أعالمهم على
ارض الفيروز الطاهرة ,لذلك استحضروا نحو  ٠٥٢فرد تكفيري ,ولكن مهما عزموا النية
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شرفاء خالدين
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على مواجهة قوات الصاعقة املصرية سيفشلون حتما في ما يسعون اليه ,استطاع القائد
منس ي وابطال الكتيبة الشجعان وسأذكرهم الحقا على التوالي ,استطاعوا ان تصعد
ارواحهم الى بارئها بشرف وعزة بعد ان قتلوا أكثر من  ٨٢تكفيريا ,وتدمير  ١عربات تابعة
للعناصر التكفيرية .ومازالت اسطورة كتيبة  ٠٢٣صاعقة تتردد على مر التاريخ واألجيال,
الى ان تقوم الساعة ستظل سيناء ارض مصرية .
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أبطال كتيبة  ٠٢٣صاعقة في ملحمةة البرث ٠٢٠٢ /٢/٢
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شرفاء خالدين

الشهيد العقيد احمد صابر منس ي

البطل ال تكفيه سطور ...
" أيقونة الشهداء "
هنا تعجز الكلمات عن وصف بطوالت " أيقونة الشهداء " التي سطرها على أرض
الفيروز ،لقد كان شجاعا وليس منسيا ،عشق وطنه بحق وأدى واجبه على أكمل وجه،
ونال الشهادة حبا ومعنى ،وقاتل حتى آخر انفاسه ،وبينما هو رحل بجسده فداء وطننا،
جف حبر أقالمنا في كتابة قصته مع أبطاله الشجعان ،لقد أيقنت اليوم " معنى كلمة
عشق وطني " لقد باتت كلماتي شبه عقيمة " لقد أصبحت عاجزة عن التعبير أمام
49

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ملحمة البرث التي كانت من اقوى املعارك التي سطرها جنودنا األبطال على أرض سيناء "
ال تكفيك هذا الكلمات " العقيد احمد منس ي " لقد احرزت تاريخا يذكر بات فخرا لنا
وملن بعدنا " وستكون سيرتك مخلدة أبد الدهر " لروحك الطاهرة أطيب التحيات ".
ولد البطل الشهيد بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية ,والتحق بالكلية الحربية وتخرج
ضمن الدفعة ) ٢٠
حربية ضابطا بوحدات الصاعقة ,خدم الشهيد في الوحدة (  ) ٢٢٢قتال ,وحدة العمليات
الخاصة للصاعقة بالقوات املسلحة ,والتحق بأول دورة للقوات الخاصة االستكشافية
املعروفة باسم (  ) SEALعام  .٠٢٢٠سافر للحصول على نفس الدورة من الواليات
املتحدة االمريكية عام ( ) ٠٢٢١حصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية ( دورة
اركان حرب ) من كلية القادة واالركان عام  ٠٢٠٣م.
تم اختياره من خالل مسيرته الناصعة للعمل كملحق اداري بامللحقية العسكرية
بالباكستان ,ثم تولى قيادة الكتيبة (  ) ٠٢٣صاعقة خلفا للشهيد العقيد رامي حسنين
الذي استشهد في اكتوبر عام ٠٢٠١م.
الشهيد متزوج وأب لثالثة اطفال اكبرهم حمزة في املرحلة االبتدائية ,لقد كان من اشجع
وأكفأ ضباط وحدات الصاعقة والقوات الخاصة عموما .
احب " الشهيد البطل " الشعر منذ صغره وكان يردد كثيرا كلماته الوطنية قائال:
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شرفاء خالدين
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" شجرة انتى يا مصر من عمر التاريخ * اعلم انك فانية ,فال ش يء باق ,ولكنك باقية ,حتى
يفنى التاريخ".
ووجه رسالته الى االرهابيين قبل وفاته قائال:
جزيل الشكر لعدوي الذي اتاح ليا الفرصة بعد سنيين من التدريبات اني أوجهه ,دخلت
ارض الفيروز بأفرولي ,وخالني اصلي في كل شبر فيها ,أقسم باهلل ما لك عيش فيها طول ما
احنا فيها " .تنبأ البطل الشهيد بوفاته قبل تسعة أشهر من استشهاده حيث كتب على
صفحته الشخصية بموقع " فيس بوك " ناعيا قائده العقيد " رامي حسنين " قائال :في
ذمة هللا استاذي ومعلمي تعلمت على يده الكثير ,شهيد بإذن هللا العقيد رامي حسنين ..الى
لقاء شئنا أم أبينا قريب ".
ايضا تم ذكر الشهيد البطل في اغنية نسور الصاعقة التي كانت اهداء لشهداء القوات
املسلحة" وجاء ذكرها بالنص " " منس ي بأه اسمه االسطورة " على النحو السابق  .كما
كانت وصية الشهيد البطل قبل استشهاده لزمالئه قائال " أوصيكم ونفس ي بوطن يستحق
العناء "  .هذه كانت رسالته للجيش وللشعب جميعا " فنحن ايضا نساهم في الحفاظ
على وطننا من خالل إعانة الجيش في الحفاظ على وطننا من الشائعات االنقسامات التي
تؤدي إلى تدمير وتفكيك وحدة وطننا الحبيب .
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شرفاء خالدين
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كان البطل ال يقل شجاعة عن رجال القوات املسلحة والقوات الخاصة ,فله في التاريخ
مواقف عظيمة وبطوالت شتى لم يكن استشهاده ورحيله عن عاملنا ,سيجعله منسيا "
وانما سيظل باقا في قلوب وعقول املصريين جميعا..
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شرفاء خالدين

الشهيد البطل النقيب /خالد مغربي

البطل ال تكفيه سطور...
" خالد دبابة "
وللبطل خالد مغربي تاريخا يذكر " لقد كان في عيون االرهابيين شجاعا مغوار " يهابه
املعتدين ،كان البطل الذي أطلق عليه زمالئه " لقب دبابة " نظرا لشجاعته وقوته في
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مواجهة املعتدين ،فهو استطاع أن يجعل له مكانة عظيمة ترهب اعداءه ،فقد شارك في
العديد من املداهمات في سيناء للبحث عن البؤر اإلرهابية في سيناء ،كما أنه كان من بين
املتسابقين لينال الشهادة وكان خالد مغربي بطولة تاريخية ارهبت كل من سولت نفسه
له أن تطأ قدماه أرض الفيروز ،لقد سطرت ملحمة البرث تاريخ عريق لشهدائها األبطال
الذين قاتلوا بشجاعة فاقت تاريخ البطوالت ،كان البطل خالد مغربي ال يقل شجاعة عن
غيره من األبطال في الجيش املصري ،الذي الزال يقدم يسطر بطوالت تاريخية تشهد
لجنودنا بالبسالة والقوة التي ال يضاهيها معتدي ..وهل يكون للتاريخ معنى ! .إال إذا عانق
أرض الفيروز " لتكون رسالة شهدائنا بمثابة تحذير لكل من سولت له نفسه االعتداء
على أرض مصرية حرة ،وستظل سيناء أرض املتسابقين نحو الشهادة ،وكان خالد مغربي
الشهير " بدبابة " وهو من األبطال الذين دافعوا حتى املوت " أعطى الوطن حياته "
لنحيا جميعنا بكرامة " وكانت رسالة البطل تاريخ عريق ممزوج بتاريخ مولده و استشهاده
وبين هذه وذاك تاريخ ممزوج بحكاية وطن "! .
والشهيد خالد مغربي كان محبوبا باملدينة بأكملها وكان متفوقا في دراسته ،وهو أصغر
أشقائه:
األول أحمد مهندس باملقاولين العرب ،وشقيقتان إحداهن متزوجة ،التحق بالكلية
الحربية عام  1199وتخرج منها في  11يونيو  1192دفعة  911حربية كتيبه  18صاعقة،
والتحق بقوة الدعم في شمال سيناء ،واستشهد في  7يوليو  ،1197وبالرغم من صغر سنه
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إال أنه نال حب قادته ويعيش في قلوب املصريين ببطوالته وفدائه النقيب البطل خالد
مغربي الشهير بلقب دبابة ,هو أحد رجال الكتيبة  103صاعقة مع البطل العقيد أحمد
صابر منس ي ،اطلق عليه التكفيرين لقب دبابة ألنه كان يتحرك وكأنه كاسحة الغام,
طلقات سالحه ال تضل الطريق الى رؤوس وقلوب االعداء ,كان اعداءه يهابون شجاعته
وحبه لوطنه وتفانيه في الدفاع عن ارض الفيروز كان بطال مغوار ،واستشهد البطل في
ملحمة البرث.

55

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد الرائد  /أحمد عمر شبراوي

البطل ال تكفيه سطور...
اعتادت صفحات الرمال أن تحفظ نضال كل أبطالها الذين ارتوت حبات الرمال من
دماءهم الطاهرة لتسطر في عبق حاضرها ومستقبلها مجدا تخلد في عبقه حكاية عشق "
ممزوجة بنضال شجاع " وجسد قوي صارع املعتدي إلى أن سطر بدمائه رحلة
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االستشهاد في حب وطن " تخلدت الذكريات حين ترددت على مسامعنا حديث الوطن،
الذي كان أبطاله جنودا قهروا عدوهم وصدوا هجومه بصدور قوية واجساد تشبه
الصخر الذي ما إن قاومت زحزحته عن األرض ارداك ارضا لتكون انت املغلوب في وجه
منتصر " تكون الحيلة هي وطن محمي بسياج من حديد ودرعا واقي " عانى سكرات حبه
في معالم وطنه وتكاتفت يداه لتشكل قوسا ال يخطأ هدفه ،وأن خاب ظنك في قوة أبطال
القوات املسلحة " عد إلى حيث ترى نضالهم في عنان السماء ،وتاريخهم في صفحات أرض
سيناء " وكان من بينهم بطال شهد له العالم احتراما لبسالته وشجاعته الالمتناهية "
البطل الشهيد احمد عمر شبراوي " ابن قرية شبروين محافظة الشرقية " كان ملقبا بين
اصدقائه بأسطورة الصاعقة املصرية " نظرا لتواجده فترة بالفرقة  , ٢٢٢كان البطل
الشهيد " قائد السرية  ٠٢٣في واقعة الهجوم على تمركز البرث بالعريش ,كان محبا
ومخلصا للوطن ويقاتل باستماته .عرف عنه الشجاعة واملصابرة والتفاني في حب الوطن
والدفاع عنه ..فهو لم يقل شجاعة عن العقيد أحمد صابر منس ي وخالد مغربي جميعهم
قاتلوا بقوة وشجاعة حبا في وطنهم الحبيب ,البطل الرائد اصغر اخوته أميرة ومحمد ,كما
ان والده عمر الشبراوي محمد الغنام  ١٥عاما وكيل اول وزارة بالجهاز املركزي
للمحاسبات باملعاش ,ظل والد الشهيد يسرد حياة ابنه البطل قائال  :ان احمد رغم
حصوله على اعلى الدرجات في الثانوية العامة من مدرسة احمد عرابي الثانوية ,اال انه
كان لديه اصرار كبير على االلتحاق بالكلية الحربية ,تخرج من الدفعة  ٠٢٠عام  ٠٢٢٢م
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ونقل للعمل برفح حتى عام  ٠٢٠٢م وبعدها التحق بالفرقة  ٢٢٢الصاعقة املصرية,
وحصل على فرقة مكافحة االرهاب من ايطاليا ,ومنذ عام  ٠٢٠٢م حتى عام  ٠٢٠٣م ظل
يخدم في الصاعقة الفرقة  ٢٢٢حتى انتقل مرة ثانية للعمل في رفح حتى استشهاده يوم ٢
يوليو  ٠٢٠٢م  .تحدث احدى اصدقاء البطل في زيارة لوالده وظل يتحدث عن حبه
ألصدقائه في الكتيبة والبطوالت املشرفة للشهيد البطل وقت الهجوم على الكتيبة ٠٢٣
وانه كان يقدم نفسه عن العساكر ويجعلهم خلفه خوفا عليهم ,وانه قاتل ببسالة واسقط
عددا من االرهابيين ,فضال عن كونه كتوما لم يتحدث عن خطوات عمله لوالديه او
اسرته  ..كان البطل على عالقة جيدة بالعقيد البطل الشهيد أحمد صابر منس ي حيث انه
خدم مع العقيد منس ي قبل ان يلتقي به في الكتيبة  ٠٢٣وكان العقيد الشهيد املنس ي
يحبه كثيرا وايضا هو كان يحب الشهيد منس ي بشكل غير معقول النهما كل اجازة
يسافران سويا حتى نال الشهادة في نفس الساعة ..
" النقيب الشهيد احمد شبراوي قصة لن تنس ى"
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد املالزم اول  /أحمد محمد حسين شاهين

البطل ال تكفيه سطور ...
صمتت كل االجواء بين صحراء شاسعة ,وجنود ابطال مرابطون في عرضها ,لتبدأ قصة
كفاح عظيمة ,بين عزيمة ودفاع وحبا للوطن ,الذي هو جزء من هويته ,كانت إحدى
صفاته هي القتال حد املنية ,لقد سبقت شجاعته سنه وجعلت منه مقاتل مغوار ال يهاب
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املوت او الهزيمة من بين سطور حياته البطولية جسد له تاريخ البطل الشهيد " أحمد
محمد محمود حسانين " ابن مدينة الباجور محافظة املنوفية ,من دفعة  ٠٠٢حربية,
وأحد ابطال كتيبة  ٠٢٣صاعقة التي كان قائدها البطل العقيد أحمد صابر منس ي ,عرف
عن البطل مالزم أحمد محمد محمود أخالقه الطيبة وحبه ألصدقائه والدفاع عن وطنه
واستشهد في ملحمة البرث  ٢يوليو  ٠٢٠٢م .
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /أحمد محمد علي نجم

البطل ال تكفيه سطور ...
كان من بين املتسابقين نحو الدفاع في حب الوطن ,فلم تكن احالمه العيش برغد ,وانما
احب الحياة العسكرية كثيرا واالستشهاد في سبيل وطنه الحبيب ,استطاع ان يخلد اسمه
في قائمة الشهداء ,لقد قاتل بشجاعة وهو يواصل دفاعه ضد الغزاة ,ومن سواه البطل
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الشهيد " أحمد محمد علي نجم " ابن قرية املناجاة مدينة الحسينية محافظة الشرقية,
بطل من ابطال كتيبة  ٠٢٣صاعقة ,التي كان قائدها البطل العقيد أحمد صابر منس ي,
لقد عرف عن البطل املجند أحمد محمد علي نجم شجاعته وحبه لوطنه الحبيب..
استشهد في ملحمة البرث  ٢يوليو  ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد عريف مقاتل  /محمد السيد اسماعيل رمضان

البطل ال تكفيه سطور ...
قصة هذا البطل من اجمل القصص التي علمت بها ,لم يكن انتسابه للجيش ان يؤدي
الخدمة العسكرية ,وانما كان له عفو من اداة الخدمة العسكرية نظرا ألنه العائل الوحيد
لعائلته ,لوجود شقيقتين له وايضا والدته ,وألنه يتيما " فقانون الدولة ال يسمح بأن
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يؤدي الخدمة العسكرية عائل وحيد لعائلته ,ألن مسئولية االسرة لها االفضلية على
مسئولية الوطن ,ما جعلني اقف احتراما لهذا الجندي هو انه طلب اداء الخدمة
العسكرية نظرا لحبه الشديد في ان يكون جزءا من جيش عظيم ,طالب بانضمامه
بإلحاح على الجهات املعنية ,الى ان قبلوا بان يكون في الجيش ,كان البطل كثيرا ما يفخر
بأفروله العسكري بين ابناء بلدته وبين اصدقائه ,كان محبا للجيش اكثر من نفسه ,وكثيرا
ما تمنى ان ينال الشهادة بين صفوف املقاتلين " حتى نالها في شرف وكرامة انه البطل
الشهيد " محمد السيد اسماعيل رمضان "
ولد الشهيد في قرية قسطا بكفر الزيات ,محافظة الغربية ,والشهيد كان االكبر في اشقائه,
وطلب التطوع حبا في مصر والحياة العسكرية ,كما أنه كثيرا ما كان يفخر بارتداء الزي
العسكري بين زمالؤه وأبناء بلدته ,وشاء القدر أن تكون خدمته في سيناء ،وأن يكون بطال
من أبطال كتيبة  ٠٢٣التي كان قائدها العقيد البطل أحمد منس ي؛ لقد نال شرف
الشهادة في سبيل وطنه الحبيب ،حينما استشهد البطل في ملحمة البرث برفح  ٢يوليو
 ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /مؤمن رزق ابو اليزيد

البطل ال تكفيه سطور...
لم تكن الصدفة هي السبيل الذي قد يجعل جديا مصريا ينال الشهادة بحسن خاتمة,
وانما لألعمال والشجاعة جنودها ،من بين الجنود الذي قاتلوا ودافعوا بشرف عن
وطنهم الحبيب ,ونال شرف الشهادة ,الشهيد البطل " مؤمن رزق ابو اليزيد ,الذي تمنى ان
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ينال الشهادة في ارض سيناء الحبيبة ,دائما ما تكون الحياة العسكرية مرحلة جميلة في
حياة كل من قام بتأديتها ,ولكن هناك جنود احبوا لقاء هللا فأحب لقاءهم ,كان من بينهم
هذا الشهيد البطل ابن نجع " حمد سليمان " التابع لقرية جزيرة محروس ,بمدينة
أخميم ,محافظة سوهاج  .يبلغ من العمر  ٠٠عاما ,ألتحق الشهيد بالقوات املسلحة قبل
وفاته ب ١أشهر  .بطل من ابطال كتيبة  103صاعقة ,استشهد في ملحمة البرث  ٢يوليو
٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /محمد محمود محسن

البطل ال تكفيه سطور ....
كان في ريعان شبابه ,يرسم أحالما وردية في خياله ,ولكنه كان يفضل أداء الخدمة
العسكرية ,عن طيب خاطر استظل في أفروله العسكري متفاخرا بارتدائه ,الى ان اصبح
بطال في كتيبة  ٠٢٣التي كانت اصغر جنودها يهابه الجميع ,كان قائدها العقيد منس ي
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وفريقه ,وكان البطل الشهيد أحد ابطال الفريق ,الذي سطر بطوالت عظيمة في مواجهة
العناصر التكفيرية ,البطل الشهيد " محمد محمود محسن " ابن قرية كفر النعيم التابع
ملدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ,يبلغ من العمر  ٠٠عاما ,تم اختياره في سالح
الصاعقة كتيبة  ٠٢٣صاعقة بمنطقة جنوب رفح استشهد البطل في ملحمة البرث ٢
يوليو  ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /محمد رجب السيد عبد الفتاح

البطل ال تكفيه سطور....
اعتلت سحابة القتال حد السماء ,لقد شارك البطل في كثيرا من املداهمات العسكرية,
كما انه كان بطل من ابطال كتيبة  ٠٢٣التي لم تكن أقل من غيرها في الشجاعة وحب
الوطن ,كان البطل الشهيد يعشق رمال سيناء الحبيبة ,وكثيرا ما كان يتمنى الشهادة في
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ارضها الطاهرة ,مثله مثل من سبقوه اليها ,ولكن تمناها فنالها" الشهيد البطل " محمد
رجب السيد عبد الفتاح " ابن قرية شفا مدينة بسيون محافظة الغربية وأحد ابطال
كتيبة  ٠٢٣صاعقة ,كانت مدة انتهاء خدمته العسكرية توشك على االنتهاء ,لكنه قدم
بطولة كبيرة في ملحمة البرث في رفح ,استشهد في ملحمة البرث  ٢يوليو  ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /علي علي السيد ابراهيم

البطل ال تكفيه سطور...
كثرت األيادي وهي تودع الشهيد بتحية عسكرية ،يهتفون بكلمات الوداع وهما يتزاحمون
خلفه في موكبه األخير ،من بينهم أصدقائه وكل من عرف طيبته وشجاعته التي اربكت كل
اعداؤه ،لم يكن إرثه من الدنيا هو الحياة ،وإنما كان إرثه األخرة التي حلق إليها في فوج
الشهداء ،حين أحسن إجابته دفاعا عن وطنه الحبيب ! .لتكن رحلة البطل هي الشهادة في
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

صفوف األبطال " الشهيد البطل مجند علي علي السيد ابراهيم " ابن قرية الدغايدة,
بمدينة الجمالية ,بمحافظة الدقهلية .علي علي السيد ابراهيم بطل ال يقل شجاعة عن
االبطال الذين دافعوا عن ارضهم بكل شجاعة ,لقد اسقط الكثير من العناصر التكفيرية
في ملحمة البرث في رفح ,رغم انه كان مصابا في قدمه اال انه كان يعمل على اخالء الشهداء
واملصابين من زمالئه .
ترددت قصة الشهيد البطل الذي دافع بشرف عن ارض الفيروز ,كان البطل ضمن كتيبة
 ٠٢٣التي كانت بقيادة العقيد احمد صابر منس ي وايضا الرائد احمد شبراوي والنقيب
خالد مغربي ,ظل البطل الشهيد علي علي يقاتل التكفيريين حتى اصابته اكثر من ٣٢
رصاصة غادرة في جسده ,ولكنه ظل متعلقا بأحد التكفيريين الذي حاول املرور من مكانه
حتى آخر نفس .
كانت آخر كلمات الشهيد لوالدته قائال  :يا امي إنتي توفى منك  ١اوالد في القبر وانا سأكون
السابع بس أكون شهيد " انا نفس ي أموت شهيد " كلمات تحدث بها البطل علي السيد
قبل استشهاده بأيام قليلة لوالدته !.
أحب لقاء هللا فأحب هللا لقاءه" وارتقى شهيد في ملحمة البرث  ٢يوليو  ٠٢٠٢م  .كما ان
اسم البطل الشهيد تردد على السنة قوات الصاعقة في اغنيتهم على ارواح شهداء كتيبة
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

 " ٠٢٣في كلمات رائعة على هذا النحو " والعسكري علي من الشجعان ،قال نموت وال
يدخل مصر خسيس وجبان " .لروحه الطاهرة السالم .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /أحمد العربي مصطفى رزق

البطل ال تكفيه سطور...
استطاع البطل الشهيد ان يثبت جدارته وشجاعته ,في الدفاع عن وطنه الحبيب ,لقد
كان من بين الجنود الكفؤ في مشاركاته في املداهمات للقضاء على البؤر االرهابية ,كما انه
لم يقل شجاعة عن غيره من الجنود املقاتلين في الجيش املصري ,اعتاد على املشاركة
والدفاع وبذل كل ما بوسعه للقضاء على البؤر االرهابية ,كما انه كان من الذين يعشقون
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

املغامرة والقتال ,الشهيد البطل " أحمد العربي مصطفى رزق " ابن مدينة الزرقاء,
محافظة دمياط وهو االبن االكبر ألسرته ,كان معروفا بضحكته التي ال تفارق وجهه,
باإلضافة الى حبه لتحمل املسئولية ,كان على وشك انهاء مهمته العسكرية ,استشهد
البطل في ملحمة البرث برفح في  ٢يوليو  ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /فراج محمد محمود أحمد

البطل ال تكفيه سطور...
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

لكل شجاع قصة اسطورية ,تكون درسا ألحدهم وعبرة للغير بين جنبات االساطير احدثت
ملحمة البرث قصص وطنية مخلدة عن حياة الشهداء الذين كانوا نموذج مشرف لغيرهم
من االبطال ,وايضا قدوة حسنة ألجيال قادمة كان من بين هؤالء االبطال جندي شجاع "
البطل فراج محمد محمود " الذي قاتل بشجاعة الى ان فاضت روحه الى بارئها ابن ولد
الشهيد في قرية أبو غرير التابعة ملدينة ابو قرقاص بمحافظة املنيا .يبلغ من العمر ٠٠
عاما ,شارك في معظم املداهمات التي تستهدف العناصر
االرهابية واستشهد البطل في ملحمة البرث في ٢يوليو  ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /محمد عزت ابراهيم زهران

البطل ال تكفيه سطور...
احتضنت سجالت الشهداء شهيدا آخر من ابناء وطننا الحبيب ,لقد نال الشهادة وهو
لها ,حين قدم دور بطولي في حبه لوطنه الحبيب ,الذي لم يتوانى عن الدفاع بشرف عن
ارض سيناء الحبيبة ,قاتل بشجاعة واستماتة في سبيل الوطن كان مثاال للجندي الشجاع
الذي عاش بشرف واستشهد بكرامة ,البطل الشهيد " محمد عزت ابراهيم " ولد البطل
في قرية العطوى دائرة مدينة فار سكور بمحافظة دمياط .كان الشهيد أحد ابطال كتيبة
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

 ٠٢٣التي سجلت تاريخا عريق على ارض سيناء الحبيبة بواسطة قائدها الشجاع منس ي
وكل اصدقائه االبطال ..واستشهد البطل في ملحمة " البرث " الشهيرة اثر هجوم ارهابي
على الكتيبة في  ٢يوليو  ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /عماد امير رشدي يعقوب

البطل ال تكفيه سطور...
لم يكن صغر السن عقبة امام الشجاعة ,فكم من صغير سطر تاريخا عريق ,ونأخذ من
ذلك مثاال للفرعون الصغير توت عنخ آمون " الذي تولي عرش مصر وهو في التاسعة من
عمره " لم يكن البطل الشهيد الذي عشق الحياة العسكرية يريد ان يكون ملكا او ما
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شرفاء خالدين
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شابه ,وانما حظى بمكانة ارقى واعظم وهي انه اصبح جنديا في جيشا يقف له العالم
احتراما " جيش مصر الحبيب " كان البطل املجند عماد أمير رشدي أصغر جنديا في
ابطال كتيبة ٠٢٣والذي قاتل بشجاعة الى استشهد في ملحمة " البرث " في  ٢يوليو ٠٢٠٢
م.
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /علي حسن محمد الطوخي

البطل ال تكفيه سطور...
يظل تاريخ مصر يصف بطوالت الشهداء ,يكون صاحب تاريخ عظيم يبدأ بقصة بطولية
ثم ينتهي بمجد يصفق له الجميع لقد تشابه البطل علي حسن محمد الطوخي في أسمه
مع البطل الشهيد علي علي السيد ,ولكن اختلفوا في قصصهم التي خلدوها لنا ,ما يثير
دهشتي ,ان االثنين كانوا من أشد الذين عشقوا الحياة العسكرية ,وكأن الجنة اشتاقت
لهم ,كانت قصة الشهيد " علي حسن محمد الطوخي " ابن مدينة عرب جهينة " بمركز
شبين القناطر بمحافظة القليوبية ,أنه دخل الجيش ألداء الخدمة العسكرية ,وفي تلك
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الفترة لم يكن أمام البطل سوى  ٨٢يوما على انهاء خدمته العسكرية ,كان هناك طلب من
الجهات العسكرية على ارسال بعض الجنود الى سيناء للمشاركة في املداهمات التي تشنها
قوات الصاعقة على البؤر االرهابية ,دلف الشاويش الى املخيم الذي يجتمع به الجنود,
وقال بصوت عالي " نحتاج الى مجموعة من الجنود دعما الى سيناء " كان اول من رفع يده
موافقا هو الجندي البطل علي حسن الطوخي " فهذا ليس غريبا على جنودنا الشجعان "
رفض الشاويش ذهابه معلال انه ليس امامه سوى  ٨٢يوما على انهاء خدمته ولكن الشهيد
أصر على الذهاب حبا في سيناء ,وكانت مشيئة هللا وشجاعة علي ,الجندي البطل الذي
كان مسئول عن اجهزة االشارة بالكتيبة  ٠٢٣الذي احب لقاء هللا فأحب هللا لقائه وكان
علي أحد ابطال الكتيبة  ٠٢٣التي الزالت حكايات جنودها تترد بين الجميع ,واستشهد
البطل الشهيد علي حسن محمد في ملحمة البرث في  ٢يوليو  ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد النقيب مقاتل  /محمد صالح محمد اسماعيل

البطل ال تكفيه سطور...
وألن حب الوطن بالفطرة ,وانه على مر الزمان دائما يكون جزء من كيانك حتى ان الحياة
يكون ليها دورها ,ملا تكون في قلب الحدس ,وانت عارف انك صاحب قضية حرة ,في ارض
احتاجت وجودك ,الصوت اللي عاش يهتف ب تحيا بالدي هو ذاته اللي ضحى عشان
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

نعيش ,اللي كمل واجبه الوطني بدون تقصير كان في ايده انه يعيش ,بس عرف ان
الكرامة في الدفاع ,وان الرفعة واالستشهاد في حب الوطن هي الحياة ,كان كل حلمه
الشهادة في قلب سينا" واستطاع يكون لها " البطل الشهيد النقيب " محمد صالح محمد
اسماعيل " ابن قرية نزلة عبد هللا التابعة ملحافظة اسيوط ,وهو أحد ابطال الكتيبة
 ٠٢٣والذي تخرج من الكلية الحربية عام  ،1117وألتحق بسالح املدفعية ضمن اللواء 61
مدفعية متوسطة بالجيش الثالث امليداني ثم نقل إلى منطقة حاليب باملنطقة الجنوبية
العسكرية عام  ،1111بعدها تم نقله إلى الفرقة السادسة املدرعة بالجيش الثاني امليداني
عام  ،1192كما أنه كان قناص املدفعية بكمين سالح املدفعية ,وألتحق بالكتيبة ٤٣
صاعقة ,وانضم الى كتيبة  ٠٢٣وكان قناص املدفعية ,واستشهد البطل في ملحمة البرث في
رفح في  ٢يوليو  ٠٢٠٢م .محمد صالح ال يقل شجاعة عن غيره من األبطال لقد عشق
الحياة العسكرية كثيرا كما أنه فضل أال يتزوج وفضل حبه لوطنه على حياته الخاصة"
محمد صالح ضرب لنا مثال لإلخالص والتفاني في حب وطنه ومدى شغفه بأن ينال
الشهادة في تراب أرض الفيروز " .سالما على روحه الطاهرة.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /محمود صبري محمد

البطل ال تكفيه سطور...
لست جبانا يا عدوي ،فمازالت روحي تتمنى الشهادة " وهل يخش ى املصري أعتاب املوت !.
ال وربي فحبي لوطني فاق املعاني " غدا في الحرب سينتصر درعي وستبقى سيناء قبور
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الغزاة " وسأعلن ثأري ليثلج صدري " واجلب حق صديقي الشهيد " سيبقى سالحي في
قلب املعتدي جمرة تطفئ ثأر اللهيب ،لم يبقى ملنس ي سوى تذكار ومن معه سيردد ذكراهم
التاريخ وهل سينتهي عصر األبطال! .ال سيولد ابطاال من رحم البطوالت وسيحمل على
كاهله ثأر الشهيد " الشهيد البطل مجند محمود صبري محمد " البطل الشهيد " محمود
صبري محمد ,ابن قرية السالموني التابعة ملدينة أخميم ,شرق محافظة سوهاج وهو أحد
ابطال الكتيبة  ٠٢٣صاعقة ,واستشهد البطل في ملحمة " البرث " في  ٢يوليو  ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /محمد صالح الدين جاد عرفات

البطل ال تكفيه سطور...
جميعهم كانوا دروع واقية ،في ملحمة شهد لها العالم احتراما ،كان قائدها منس ي وابطاله
الشجعان ،وانتهت بانتصار ساحق ،رغم استشهادهم إال أنهم كانوا ابطاال عظماء ،كانوا
فريقا مكتمل القوة والجدارة ،قادوا بطولة عريقة ،إلى أن لفظوا أنفاسهم األخيرة بكرامة،
تتالت أدوارهم بشجاعة ،حتى انهم كانوا يواجهون األيادي الغادرة بشجاعة ،بينما عانقت
88

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

أجسادهم رمال سيناء ،كانت رؤوسهم مرفوعة حد السماء ،وكان للمجند مقاتل " محمد
صالح الدين عرفات " دوره الذي ال ينس ى في محاربة العناصر التكفيرية ،فهو كان يدا ليد
مع زمالئه األبطال الذين اشتبكوا مع املعتدين في ملحمة البرث الشهيرة ،وكان البطل
الشهيد ابن قرية العصافرة ,بمحافظة الدقهلية ,وهو احد ابطال الكتيبة  ٠٢٣صاعقة,
والذي استشهد في ملحمة " البرث " في  ٢يوليو  ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

أبطال كتيبة  " ٠٢٠حرس الحدود التي عرفت باسم الطريق إلى الجنة
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل العميد الشهيد  /سيد فوزي صالح

البطل ال تكفيه سطور...
سجالت مصر الحبيبة حملت في عمقها أساطير عديدة ،سالسل من البطوالت العظيمة
التي سجلها شهدائنا االبطال ،فهم التاريخ الذي بدأ على أرض الفيروز ،ولن ينتهي مادام
هناك أبطال يضحون بحياتهم في سبيل وطننا الحبيب ،كثرة أيادي النجدة " وها نحن
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

نحتفل بعيد الشهيد " ألجل الذي دافع وانتصر " وكان للكرامة مجدا في سماء حرة وحبا
فريد " وتبقى روايات الحضارة باقية " باسم الشهيد دائما ما تكون الحياة صراع دائم بين
قوى الشر وقوى الخير والنضال ,استطاعت ابواق الحرية ان تجد مكانها في عمق
القضبان الحديدي ,حين تحمل على كاهلك قوانين الحرية لتنفرد في مواطن ارضك األبية,
قد تختلف الوسيلة والكن الهدف واحد حين تقاتل من يغزو عاملك ,ويبدد الوطن الذي
يحتويك ,ستحمل على كاهلك سالحك وستكون أول املناضلين ,بينما هو يحمل على عاتقه
صفحات من البطوالت ,كانت آخر بطوالته الشهادة مدافعا " الشهيد البطل العميد "
سيد فوزي مصلحي ابن محافظة بور سعيد " وقائد الكتيبة  ٠٢٠والذي يشهد له العالم
ملا قدمه لوطنه الحبيب من بطوالت شتى,واستشهد البطل في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

الشهيد جندي مجند  /أحمد عدوي السيد

البطل ال تكفيه سطور...
بينما انا من املدافعين في وطني الحبيب ,تذكرت هيهات أحالمي ،رسمت وطني في اعماق
قلبي ,ومن الناحية االخرى أهلي وبيتي وأصحابي ,قد أعود أو ال أعود ال يهمني ,ما دام
جنديا في جيشا جعل مني شجاعا بكل املعاني ولكن ان نلت الشهادة فهذا من حسن
حظي ,وان كنت حيا ,تمنيت لو اني بقيت شجاعا بين األكفان " الشهيد البطل " أحمد
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

عدوي السيد " ابن قرية سلمنت التابع ملدينة بلبيس بمحافظة الشرقية " والذي يبلغ من
العمر  ٠٢عاما ,وهو احد ابطال الكتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش ,والذي استشهد في
 ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل /عبده سمير السعيد

البطل ال تكفيه سطور...
بينما نحن نستمع ألحداث العالم ,ونكون في دهشة عن قصص شتى ,لم نكن ندرك ان
الحياة قصة وسوف تنتهي عاجال أم آجال كانت بطوالت الجنود تاريخ سطر بدماء طاهرة
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

لتكون حبرا يصطبغ به" رحلة الكفاح " في وطن اشتاق ملن يقبعون بأعماقه " كان له
نصيب وفيرا لينال الشهادة بعزة ودون ركوع ,قاتل وقتل الى ان ترك خلفه " رسالته "
وطني لن يركع ولن يهزم ابد الدهر " وكان الشجاع كمثل اآلخرين " سطر حكاية وطن "
الجندي البطل الشهيد " عبده سمير السعيد الوتيدي " يبلغ من العمر  ٠٠عاما . ,وأحد
ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش ,والذي استشهد إثر تفجيرات ارهابية في
العريش .

96

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /حسن املتولي حسن

البطل ال تكفيه سطور...
استطاع القدر ان يكون حليفي حين ارشدني نحو ذاتي ,وجعل مني جنديا ال يهاب املوت,
يصارع كالصخر ،يجوب دروب الصحراء الشاسعة ,دون كد او شقاء ,كانت أحالمي
تطوف امام ناظري ,حين احلق ببصري نحو ايام طفولتي حين كنت بكنف أمي ,وها أنا ذا
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

اقبع بكنف وطني الحبيب حامال سالحي على عاتقي كنت جنديا في جيش أصبحت قضيته
الشهادة او النصر وكانت إحدى أمنياتي " هي الشهادة في سبيل هللا والوطن " ومن هنا
بدأت حياتي التي علمتني كيف أخوض دروب النضال حين تقرع طبول الحرب " كنا
نتسابق ونحن نعلم اننا في بقعة مباركة " هي ارض الفيروز " لتحيا سيناء ولنكون في قلوب
العاملين " لم اترك رسالة صريحة " ولكن شهادتي في سبيل وطني الحبيب هي اسمى رسالة
" الشهيد البطل حسن املتولي حسن " ابن قرية الروضة التابعة ملدينة بلقاس " يبلغ من
العمر  ٠٠عاما ,وهو احد ابطال الكتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش ,والذي استشهد
إثر تفجيرات ارهابية في العريش .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد الرائد حرب /هشام محمد السيد عبد العال

البطل ال تكفيه سطور...
على أوتار التضحية كتبت قصة شهيد جمع في مالمحه الشجاعة والبسالة وااليمان ,كان
النصر في ناظريه ان الشهادة تكون له في رحاب ارضا طاهرة حملت بأعماقها دماء كثيرة,
ليخلد أسمها حرة أبد الدهر ,قضية سيناء كانت منذ األزل وحتى يومنا هذا " ,شهيد يسلم
القضية لشهيد " تتواتر أحالمنا وتسمو قضيتنا " في الدفاع عن ارض سيناء الحبيبة,
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يشاطرهم املوت وهما يتسابقون نحو األكفان " يقبضون على ريح شوقهم في رؤية أهاليهم
ولكن دائما ما يكانوا يشتاقون للعودة الى مواقعهم في سيناء ,على شمعة األمل يتطلعون
نحو غد ,ويتبادلون القضية بروح مناضلة أبت ان تركع لغير هللا ,وعادت أوتار املجد
ليضاف في قائمة الشهداء شهيدا آخر رفرف على جثمانه علم الحرية " الشهيد البطل
الرائد " هشام محمد السيد عبد العال " حصل البطل على بكالوريوس العلوم
العسكرية من الكلية الحربية عام ٠٢٢٢م وأيضا على ماجستير العلوم العسكرية من
كلية القادة واألركان عام  ٠٢٠٠م كما حصل البطل على العديد من الفرق منها :فرقة
القفز األساسية ،فرقة معلمي الصاعقة الراقية ،فرقة قادة السرايا الهاون ،فرقة
الجودو وفرقة القناصة ،كما أنه ألتحق بالكلية الحربية ٠٢٢٢ / ٢ /٠م وبدأ الخدمة في ٣٢
 ٠٢٢٢ / ١ /م وخدم باملنطقة الغربية العسكرية ملدة  ١سنوات ،ثم خدم بقوات الحرس
الجمهوري ملدة  ٨سنوات وخدم بالجيش الثاني امليداني ملدة  ٨سنوات ثم اشترك اثناءه في
تأمين الجبهة الداخلية بمحافظات" االسماعيلية /بورسعيد /شمال سيناء " تقلد عدة
وظائف حتى رئيس قسم عمليات اللواء  ٠٠ميكامقل ،كما أنه عمل باللواء  ٠٣٥قبل نقله
إلى العمل في سيناء.
كان البطل يمتاز باألخالق الحسنة ،وحبه لزمالئه واحترامه الشديد ملن هم أقل منه في
الوظائف " العساكر " كان محبا لعمله العسكري كثيرا وكان يعشق الخدمة في سيناء
الحبيبة "وهو أحد ابطال الكتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش  .والذي استشهد إثر
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

تفجيرات ارهابية في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م  .ثم تم ترقيته لرتبة مقدم تقديرا ملا قام به من
تضحيات .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /محمد عاطف عبد املنعم فرج

البطل ال تكفيه سطور...
مصباح السعادة يكمن في هدوء نفسه الحرة ,وايضا في تسامره مع زمالئه االبطال ,كان
من بين أصحاب القلوب الطيبة التي ان مازحت همومه وجدته انساق نحو عامله الخاص,
لم يكن فريدا في صفاته ,ولكنه يملك قلبا من ذهب ,استطاع ان يكون على قدر من
املسئولية نحو وطنه الحبيب وكان من العاشقين لحدوده ومعامله ,كتب في جوف أعماقه,
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

اننا أحياء مهما كنا راحلون " ستخلد سيرتنا بين العامة " ولن نكون ابدا منسيون " ولو
درج اسمي في قائمة الشهداء حتما سنكون بعد املوتة االولى أحياء مخلدون " وليرحل
حالم الكبت وستكون قضيتنا حرة ابدية وقبضة قواتنا الحربية " قبضة حديدية على
املعتدون " وهل نرض ى ان تكون سيناء ملن دوننا ! .ابدا سنرحل لتكون دمائنا خالدة ولن
نركع يوما للمعتدين "  .كانت آخر رسالة للشهيد البطل التي كتبها على حسابه الشخص ي
عبر الفيس بوك " أدعو لي يمكن بكرة أكون شهيد " واستضافت قائمة الشهداء
شهيدها البطل جندي مقاتل " محمد عاطف عبد املنعم فرج " أحد ابطال كتيبة ٠٢٠
حرس الحدود بالعريش ,والذي استشهد في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /خالد محمد عبد العاطي

البطل ال تكفيه سطور...
لم يكن العالم اكثر جماال في ناظري ,إال سواها حين أجلس في صفحة رمالها وانا امد
بصري نحو الفضاء الشاسع ,وأتذكر مالمح اصدقائي الذين رحلوا دفاعا عن أحالمنا,
كنت أجوب املسافات وانا احمل فوق كاهلي عشقا ملك كياني ,هل انا ذاك الذي كنت
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

امس ارتع والعب في كنف أمي وأبي ! .وحين ترتجف أوصالي بلحظة هلع اهرول بحثا عن
حضن أمي ,واآلن اصبحت مسئوال عن مجتمع بأكمله ,لتكون وظيفتي هي الدفاع عن
وطنا يحلق في سمائه نسور السالم ,كنت يقظا حتى في منامي ,ارتدي أفرولي العسكري وانا
شامخا واردد الشهادة الشهادة في سبيل هللا ,لم تكن الحياة ,جميلة بدون سيناء ,بدون ان
احمل سالحي وأخدم في مكاني ,بدون ان امازح قائدي وصديقي ,بدون ان اغني نشيد
بالدي ,بدون اردد فدائي فدائي " وهل تحلو الحياة بدون شهادة !  .ال وربي لقد نلت شرف
استشهادي " الشهيد البطل جندي مقاتل " خالد محمد عبد العاطي " كتب الشهيد
خالد محمد عبد العاطي على "فيس بوك نشر البطل صورة قبل الحادث ب ٠٢ساعات
مكتوب عليها "موتوا بغيظكم مصر لن تركع أحد ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس الحدود
بالعريش ,وابن محافظة قنا؛ والذي استشهد في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد النقيب  /محمد عادل رزق ابراهيم

البطل ال تكفيه سطور...
لم أكن مثلهم حين يسبقني أحد زمالئي ويحمال كفنا ,كنت اشعر باالستياء ,لقد اعتدنا
على ان نحرز النصر دائما بعون هللا ,ولكن ما أجملها من شهادة حين تشتاق للقاء هللا,
فيشتاق هللا للقائك " فور كل مداهمة كنت اركع هلل في صفحة ارضها ,واردد متحايال على
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ربي باالستجابة ,ومن سواها وهل يحظى بالشهادة سوى املخلصين ,كانت السعادة تجوب
ارواحنا حين نصلي صالتنا ونقرأ الفاتحة على ارواحنا ,لم يكن حبل األمل قصير ولكن
اجتمعنا من عدة مدن واصبحنا عائلة ,ندرك ان الحياة قصيرة ,ولكن ما كان يغمرنا
بالسعادة ,أننا نودع بعضنا البعض خلف موكب كل شهيد ,اننا حتما سيكون لقائنا
قريب ,وتأتي الفرحة حين نتسابق في الدفاع ,من منا سيقاوم أكثر ويسابق نحو
االستشهاد ,وها انا أخذت دوري وحملني صديقي وودعني قائدي ورفرف علي جثماني علم
عروبتي ,واستقبلتني مصر الحبيبة في قلبها " بين منتصر وشهيد " الشهيد البطل " محمد
عادل رزق ابراهيم " ,البطل الذي عشق الحياة العسكرية منذ الصغر كان حلمه هو أن
يخدم في جيش وطنه الحبيب ،لقد كان البطل من األبطال الذين شاركوا في استرداد
أسلحة كرم القواديس " كما أنه له تاريخ عريق في ظل الخدمة في وطننا الحبيب لقد كان
رئيس تسليح اللواء  "٠٠كثيرا ما كان يتمنى الشهادة في سبيل وطنه الحبيب ،ودائما ما
يكون يشارك في وداع أصدقائه الشهداء الذين سبقوه للشهادة ،كما أن البطل أستشهد
وهو ممسك بسالحه في مواجهة اإلرهابين وظل يقام آلخر قطرة دماء حتى أنه كسر سالحه
وهو يقاتل املعتدين " وكان الشهيد أحد ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش,
والذي استشهد في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .

017

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /أحمد عبد العزيز عبد املقصود

البطل ال تكفيه سطور...
بين مقتنع ومجهول املصير كتبت حكايات شتى ,استطرق السمع ألحداث قواتنا املسلحة,
كانت خلف بطوالت االستشهاد عظماء مجهولين ,قد تعرف الكثير عنهم وقد تكون في
غفلة عن دورهم في حماية وطن أصبحنا جزءا منه ,خلف ستار الليل عيون ساهرة

018

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وأحداث جزء من تاريخ خفي املعالم ,أبطال حفظوا العهد وجهزوا عدتهم ونالوا أجمل
الشهادات ,كانوا أول من يسارعوا نحو وطن حر وحياة عادلة خالية من أي اعتداءات,
استطاعوا أن يجهزوا على عدوهم ,وحملوا بين أهدابهم حكاية وطن ,استظل بشجاعته
وسالحه وعون هللا ,وكان من الذين أخلصوا النية في الدفاع عن وطنه الحبيب ,وكان من
الذين نالوا شهادة ال تسعها أرضا وال سماء" لتحلق روحه شهيدا مخلدا بين املخلصين
واألنبياء " الشهيد البطل أحمد عبد العزيز عبد املقصود " أحد ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس
الحدود بالعريش ,والذي استشهد في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .

019

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /أحمد عصمت محمد

البطل ال تكفيه سطور...
بين صيحات املدافعين ,كانت إرادته تحتم عليه ان يكون في صفوف املقاتلين ,عزم على
القتال في كل مداهمة عسكرية يدا بيد لم تكن شجاعته أقل من غيره ,حينما تواكب
الحياة العسكرية ,ال يكون هناك فرقا بين جندي وقائد ,هناك نظام وحياة ال تشبه
حياتنا ,في ساحة القتال ال يكون هناك خوف ,وانما هناك شجاعة ال متناهية ,وكأنك
001

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

تقاتل ليس من أجل البقاء ,وانما من أجل النصر أو الشهادة " ال وجود ألشباه الرجال,
تتعدد االدوار ويكون لكال منهم موقعه ,كل ما يجول بخاطرهم هو الوطن " لنعطيه ما
بقى منا " وكانت رسالته مشهوده " الى ان فاضت روحه الى بارئها " الجندي البطل املقاتل
" أحمد عصمت محمد " أحد ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش ,والذي استشهد
في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م

000

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /هاني محمد عبد هللا

البطل ال تكفيه سطور...
عزم القتال لينصر وطنا يقبع بأحضانه املاليين ,بينما نحن نبحث عن أحالمنا الخاصة,
نجدهم هم يبحثون عن وطنا يغمره السالم لراحتنا ,يقدمون ارواحهم غير عابئين بما
يحدث مع أوالدهم ,ولكنهم ال يترددون عن حماية وطنه وشعبه ,يتبادلون النبتشيات,
ويواصلون الليل في جوف الظالم ساهرون ,خشية معتدي يجوب االمكنة ,اعتادوا على

002

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الحياة الخطرة ,وكانوا من أشد املتسارعون نحو النضال ,استحبوا الشهادة على الحياة,
وهما يدركون ان اآلخرة هي دار القرار " أليس من حقهم أن نذكرهم بانهم أبطال " .
البطل الشهيد " جندي مقاتل هاني محمد عبد هللا " أحد ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس
الحدود بالعريش ,والذي استشهد في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .

003

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد أمين شرطة  /محمد سعد كامل

البطل ال تكفيه سطور...
تعددت حلقات االمجاد حتى أصبحت مصر تودع ابناءها كل يوما في عيد ,تصطف
النسائم بين الجموع ,مودعة بين أروقتها موكب الشهيد " تعيد أمجاد التاريخ في كل
موكب ,وصوت الهتاف ينشد والنحيب ,أال يا صاحب الجثمان ال تسرع ,لقد احسنت

004

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

اإلجابة في الشهادة ,عزم صديقه الذي رحل عن الدنيا اثناء اداء واجبه الوطني ,ولم يلبث
ان لحق به في موكبا آخر هذه حياة األبطال كثيرا ما يترددون نحو قبورهم ,وهم على علما
انهما على لقاء قريب ,يصطفون في موكب أصدقاؤهم ,وهما يعلمون ان الشهادة مجدا له
لحن ال يعلم سره سوى من عاش ليدافع عن وطنا مجيد ,وكأن ارواحهم تتالقى بين سابق
والحق في موكبا ليس ببعيد " الشهيد البطل " محمد سعد كامل " أحد ابطال كتيبة ٠٢٠
حرس الحدود بالعريش ,والذي استشهد في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .

005

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /محمد عادل العدل

البطل ال تكفيه سطور...
دائما ما توحدت ارادتهم ,وكان الهدف واحد ,جميعهم يسارعون نحو صد هجمات
املعتدين ,تختلف مهامهم بينما هم على ارادة واحدة مجتمعون ,بين حماية وطن ,وسالمة
مواطنين ,وأمن وأمان ,وفي كل الكمائن مرابطين ,كال منهم يعلم دوره ومهامه ,وفي النهاية
006

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

تكون سالمة املواطنين هي أكبر أعماله ,بين مطارد للخارجين عن القانون ,وبين ساهرون
في صفحات صحراء شاسعة ,يمنع املعتدين ,وعلى الجهة االخرى تجتمع االرادات ليكونوا
حلقة مغلقة ,من الجنود الذين يقضون ليلهم في سكون الليل ال تنام أعينهم ويتبادلون في
كل كمين ,من يريدون الشهادة يكونون لها" وهما جاهدوا حتى حظوا بمجدها " الشهيد
البطل " محمد عادل العدل "  ,أحد ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش ,والذي
استشهد في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .

007

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /شريف أحمد السيد القاض ي

البطل ال تكفيه سطور...
خلف كل شهيد حكاية بطولية ,تصطبغ بدماء مناضل وصوت شجاع ,وقلبا نابض
استطاع الدفاع ,وحصد مجدا خلفه يذاع على إثر السالم ,يغرد الشجن وتبقى كلمة
شهيد هي أرقى املعاني" لتحمل في رحيله " شجاعا وأمير " ليحيا شهيدا في موكب كبير,

008

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وتظل ذكراه مخلدة ,ليوم التناد ,تحلق روحه نحو الخلود ,ويبقى شهيد حتى فناء الوجود
" البطل الشجاع الذي دافع عن وطنه بشجاعة الى ان القى ربه " شريف أحمد السيد
القاض ي " أحد ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش ,والذي استشهد في  ٠٢يناير
 ٠٢٠٥م .

009

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /فتح هللا عامر فتح هللا

البطل ال تكفيه سطور...
حين انضم الى الجيش ألداء الخدمة العسكرية ,استطاع ان يكمل رسالته على األرض في
حق وطنه الحبيب ,كان جندي شجاع أحب الوطن ,وحمل على عاتقه مسئولية الدفاع

021

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

عن وطنه الحبيب ,كان يسهر ويغني في عشق وطنه ,كانت يومياته أشبه بحلقات تاريخية,
انتظر يوم حلمه املشهود ,كان ال يقل شجاعة عن زمالئه الجنود ,بينما هو يتأمل أمجاد
وطنه ,مرابطا بين اآلالف على الحدود ,وحصد حصيلته من التاريخ ,حين حصل على لقب
شهيد ,وبقت سيرته بين العامة " الشهيد البطل فتح هللا عامر فتح هللا " أحد ابطال
كتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش ,والذي استشهد في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .

020

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند /أحمد عبد الباقي محمود

البطل ال تكفيه سطور...
كانت إحدى مهامهم هي الدفاع ,وان تسبق كرامتهم أحالمهم ,استطاعوا منذ نصر اكتوبر
العظيم ان يحطموا غرور عدوهم ويلقوا به في غيابات الهالك ,لتكون راية مصر في
السماء ,لم تكن سيناء فقط هي من شهدت انتصاراتهم ,ولكن ظلت أرض مصرية الى ان
تقوم الساعة ,تعود شجاعتهم ألولى صفحات التاريخ ,استطاعوا ان يصعدوا نحو

022

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

انجازات شتى ,اصبح الجيش يتاجر مع هللا في قضية وطني هو الحياة " يسارعون في طلب
الشهادة واالستشهاد في سبيل هللا والوطن " على أميال تفصلك كل مسافة في سيناء عن
قصة شهيد ,تعود الكرة الى بطل ثم فدائي ثم مناضل يتوعد لكل معتدي بالوعيد ,هكذا
كان كل جنديا وقائد في سيناء ,وكان للبطل الشهيد " جندي مقاتل أحمد عبد الباقي
محمود " قصته التي ختم نهايتها باالستشهاد " وهو أحد ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس الحدود
بالعريش ,والذي استشهد في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .

023

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /مصطفى مجدي ابراهيم محمد

البطل ال تكفيه سطور...
خلف الحياة حياة ,حين تتحدث عن شهداء الحربية كن على يقين أنهم أخلصوا في حبهم
لهذا الوطن ,بينما هم يقاتلون لحماية وطن ,ايضا لو خيروا بين الحياة واملوت الختاروا
الشهادة ,في رحاب الجهاد في سبيل هللا والوطن ,كانوا من املختارين في االرض لينالوا شرف
" الشهادة " على صوت تهليلهم ,في رحاب التدريب ,تصعق حناجرهم " تحيا بالدي " بالدي

024

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

األبية منبع األمجاد " ضحوا ألجل وطن ,وفي حب الوطن ,وهما في رحاب ساحة القتال,
جميعهم أبناء وطنا واحد ,ولكنهم مختلفون في املهام ,منهم من يبحث يثأر لحق الشهيد,
ومنهم من يحمل على عاتقه حماية وطن مثل البطل الشهيد جندي مقاتل " مصطفى
مجدي ابراهيم محمد " أحد ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش ,والذي استشهد
في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .

025

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /محمد محمود عبد الحفيظ

البطل ال تكفيه سطور...
يرحل موكب الشهيد والكثير يحسدونه على حسن خاتمته في سبيل وطنه الحبيب ,ولكن
ذكراه تبقى في قلوب العاملين بعد ان قض ى أغلب حياته ساهرا في سبيل وطنه ,تظل كل
مواقفه قابعة في عقول من هم أقرب اليه ,وكأنه كان في رحلة عابرة جملت حياته بمواقف
شتى ,ذلك القدر من الذكريات يكون له أثره على كل من كان برفقته ,لقد اعتادوا على

026

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

تشجيع أرواحهم التي تتالقي في موكب جنائزي بلفيف الحاضرين لساعة وداعه االخيرة ,لم
يكن للشوق دواء ,حين تقبض على ريح الشوق تراه غصة تحرق جمال أحالمك" هم
باقون في قلوب املاليين " حين يرحل عاملنا نظل نتذكر ما فعله ألجلنا "
ومن قال انهم منسيون " الشهيد البطل جندي مجند محمد محمود عبد الحفيظ " أحد
ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش ,والذي استشهد في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .

027

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد امين شرطة  /محمود محمد عبد النور

البطل ال تكفيه سطور...
للبطوالت مواقف ,حين تكون من املتفانين في معالم وطنك ,ستشعر حينها أنك تاجرت
تجارة ليست بخاسرة ,الجهاد في سبيل هللا وفي سبيل وطنه حياة اخرى ,ال يشعر بها إال
من عرف قدرها ,السعادة في الدنيا تكمن في العبادات وطاعة هللا ,واملوتة االولى ما هي اال
حياة اخرى في سجالت الشهداء ,والوطن الذي يملك جيشا مثل أرض الكنانة " هو اغنى
028

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

االوطان " كال منهم يتسابق نحو الدفاع غير عائبا لعمره أو ماله " كل ما يصبو اليه هو
النصر أو الشهادة " وكانت درجاتهم في نيلها على قدر كال منهم " سيظل علم مصرنا
الحبيبة عاليا حد السماء " ما دام هناك ابطال يرون ظمأ ارضها بدمائهم الطاهرة " وكان
البطل الشهيد محمود محمد عبد النور " شهداء الكتيبة  ٠٢٠حرس الحدود بالعريش,
في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م.

029

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /كارم محمود يوسف

البطل ال تكفيه سطور...
بينما نحن نكتب سيرة ذاتية وبطوالت شهدائنا األبطال ,يكون على الطرف االخر أبطال
يكملون املسيرة في حب الوطن ,لم تمنعهم حصون املعتدين ,ألنهم مؤمنون بقضيتهم
وشرف الدفاع عن الوطن واالستماتة في سبيله ,كانت حياتهم هي فقط للدفاع عن
ارضهم الحرة ,أما الشهادة فهي مطلبهم الذي كثيرا ما تمنوه في صفحة وطنهم الحبيب,
وراء كل شهيد بطولة ,بدايتها الشجاعة ونهايتها الشهادة ,وبين هذه وهذه فرق شاسع "
يحمل في فحواه النضال وحب الوطن " وكانت احدى البطوالت هي شجاعة الشهيد
031

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

البطل الذي ختم حياته بميتة خالدة في قلوب العاملين " صنع من استشهاده رسالة
للباقيين " ان الوطن شرف " والشرف ابدا ال يهان " املوت هو حق " والشهيد حيا باقا في
منزلة الصديقين " البطل الشهيد " كارم محمود " وهو أحد ابطال كتيبة  ٠٢٠حرس
الحدود بالعريش ,والذي استشهد في  ٠٢يناير  ٠٢٠٥م .

030

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

أبطال كمين كرم القواديس  ٠٨اكتوبر  ٠٢٠٨م

032

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

الشهيد نقيب مقاتل  /محمد زكريا ابو غزالة

البطل ال تكفيه سطور...
الصورة دي هي ذاتها مالمح البطل الشهيد نقيب محمد زكريا ,كان من ابطال دفعة ٠٢٣
حربية ,شارك في اغلب املداهمات الخطرة لتدمير البؤر اإلرهابية ،عشق تراب وطنه حد
الثمالة ،ولم يتوانى عن الدفاع في سبيله " ،الحياة كانت في نظرة دفاع وعبادة" ملا تكون
حياتك عسكرية ,بيكون عاملك الشخص ي جيش ي هو بيتي ,في االجازة كان اشتياقه
ألصحابه في الجيش سارق كل لحظات حياته ,الوطن كان كل همه ,مهما نقول عن جدارة

033

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وشجاعة ابطال الحربية ,استحالة نوفي حقهم ،وبدأت حكايته في صورة وكتاب ,بطل
شجاع وهي حياته في حب بلده ،وكان نصيبه من الحياة هي الشهادة " يعني عاشوا ألجل
رسالة وكانت الرحلة مناضلة وألف شمعة تحترق ألجل األمان؛ وكان البطل من بين
جنودنا الشجعان " " الشهيد محمد ذكريا ابو غزالة ,ابن محافظة البحيرة ,والذي
استشهد في كمين كرم القواديس في  ٠٨اكتوبر  ٠٢٠٨م .

034

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /رامي السيد زيدان

البطل ال تكفيه سطور...
كلما بدأنا في الحديث عن القوات املسلحة ,تعددت أمجادهم حتى تزاحمت في صفحات
تاريخ الشهداء ,بينما يعود املقاتل الى موقعه يبقى هذا بيته االول والثاني ,يقسم على
حماية وطنه واملوت بكرامة ,ويقاتل بما يملك من قوة ,ال يخش ى خوف او هلع تكون

035

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

قضيته االولى واالخيرة هي الفداء والدفاع ,وان يحمل على عاتقه حماية وطن ,كان ذلك
دوره وكانت هذه مهمته ,ليس له ان يتراجع ,وانما يتقدم على عدوه بخطوة ثم انتصار,
كانت هذه احدى دروس الحربية ,التي جعلت من الجندي شجاع ومن القائد معلم ماهر,
ومن الفدائي شهيدا مخلد أبد الدهر ,الكل يعلم دوره في ساحة القتال ,واستضافت
قائمة الشهداء بطال آخر حفظ العهد وقاتل ببسالة ,الى فاضت روحه الى بارئها بعزة
وشرف " ,الشهيد البطل جندي مقاتل رامي السيد زيدان " ابن محافظة دمياط ,البالغ
من العمر  ٠٠عاما ,والذي استشهد في كمين كرم القواديس في  ٠٨اكتوبر  ٠٢٠٨م .

036

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /كيرلس فاضل حبيب

البطل ال تكفيه سطور...
كانت الشرقية من املحافظات التي كان لها نصيبا وفير في الدفاع عن حق الشهيد ,حيث
انها قدمت الكثير من ابناءها االبطال فداء للوطن ,ودورها هذا ال يقلل من دور باقي
املحافظات ,لكل شهيد حق وكان حق الشهيد هو القضاء على املعتدين ,وبينما تستمر
القوات العسكرية في تطهير سيناء من املعتدين ,وستظل هبة النيل صامدة أبد الدهر,
037

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الشهيد البطل " كيرلس فاضل حبيب الذي قاتل بشجاعة جنبا الى جنب مع ابطالنا في
سيناء ,والزالت بطوالت الجيش املصري تحد من خطوات وتقدم البؤر االرهابية في سيناء,
الى ان تقض ي على وجودهم نهائيا ,يبلغ البطل كيرلس من العمر  ٠٠عاما ,فهو كان أحد
شهداء كمين كرم القواديس في  ٠٨اكتوبر  ٠٢٠٨م ,

038

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /عادل أحمد رمضان

البطل ال تكفيه سطور...
استطلت النظر في سجالت شهداء جيش مصر وكانت قصصهم تتوارد تباعا في مخيلتي,
الى ان كانت آخر أحالمهم هي ان ينالوا الشهادة على ارض الفيروز " ,رجال صدقوا ما
عاهدوا هللا عليه فمنهم من قض ى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال " كانت
البطوالت في شتى دفاعهم ال يفرق بين جنديا وقائد جميعهم يدافعون بصدق " متسابقين
039
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

نحو أخذ ثأر زمالئهم " في عميلة حق الشهيد " كما انهم لم يتوانوا عن الدفاع عن وطنهم
بنفس راضية قوية على املعتدين ,حين تقف امام قصصهم لبرهة ينتابك الفخر ألنك
تنتمي لوطن واحد ,كل بطل من ابطال سيناء ورفح والشيخ زويد والعريش ,كانوا في قلب
حرب ثأرية ,يعني عارفين ان الشجاعة مش في انك تدافع وتصد هجمات املعتدين ,ال
الشجاعة انك تموت وانت رافع راسك بكرامتك ,عند الحياة ما تساوي حفنة رمل في ارض
سيناء ,يقاتلوا وهما حسمين ثمن حياتهم  ,وكان البطل الشهيد " عادل أحمد رمضان "
ابن محافظة البحيرة ,يبلغ من العمر  ٠٢عاما ,من ضمن هؤالء الشهداء ,والذي استشهد
في كمين كرم القواديس في  ٠٨اكتوبر  ٠٢٠٨م .

041

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

الشهيد جندي مقاتل  /السيد سالمة عبد العزيز

البطل ال تكفيه سطور...
بطل جديد من ابطل مصر اللي شرف قائمة الشهداء ,ونال شرف الشهادة ,في ارض سيناء
الطاهرة ,الجندي البطل دافع وأدى واجبه الوطني وبجدارة ,سيناء معروفة بانها مقبرة
الغزاة ,وأنها ستظل مصرية الكيان ,حرص جنود مصر االبطال على الدفاع عن ارضهم,
الى ان تقوم الساعة ,لذلك هدرت الكثير من الدماء في صفحة سيناء ,ومازالت بطوالت

040
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الجيش املصري تتردد في الكتب والتاريخ ,بينما تقابل أهالي الشهداء االبطال تجدهم
يرددون ,رحل شهيد وسيأتي شهيد آخر ليدافع عن وطنه وعرضه ,والزالت الحكايات
تتعدد عن جنودنا الشجعان ,الذين رحلوا عن عاملنا ,ولكنه ترحل سيرتهم العطرة ,وكان
من بين هؤالء االبطال الشهيد البطل املقاتل جندي السيد سالمة عبد العزيز" الذي كان
من االبطال الذين قاتلوا ببسالة الى ان نال الشهادة في سبيل هللا والوطن ,البطل ابن
قرية العطيات التابعة ملدينة دشنا ,بمحافظة " قنا " يبلغ من العمر  ٠٢عاما والذي
استشهد في كمين كرم القواديس ,في  ٠٨اكتوبر  ٠٢٠٨م.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /شنودة أنور اسحاق

البطل ال تكفيه سطور...
وتبقى التضحيات هي السبيل الوحيد الذي يجعل الوطن شامخا ابد الدهر ,استكانت
صيحات املجد حين قرعت ابوابه ,موكب شهيد بطل في مواجهة مع البؤر االرهابية,
ليسجل قصة اخرى في تاريخ سيناء الحبيبة ,عزم الجهاد وكان من أوائل املسارعين نحو
استغاثة وطن ,عزمت ارادة املعتدين على تدميره ,سبق موكبه في فضاء الذكرى وجعل من
نفسه مهارب شجاع ,هكذا كانت حكاية الشهيد ,لم يكن اختالف الدين قضية ,ولكن كان
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الدفاع عن الوطن رسالة الجميع ,صافح رمال ارضه بجثمانه ,حتى يظل علم مصر يناطح
السماء ,ظل حتى لحظة استشهاده وهو يقاتل بشجاعة ,الى ان حظى بلقب شهيد في ارضه
الحبيبة " ,الشهيد البطل جندي مقاتل شنودة أنور اسحاق " ابن عزبة شاهين ,التابعة
ملحافظة املنيا ,يبلغ من العمر ٠٠عاما ,والذي استشهد في كمين كرم القواديس في ٠٨
اكتوبر٠٢٠٨م.

044

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /أحمد محمد عبد الرحيم عيس ى

البطل ال تكفيه سطور...
أحمد محمد عبد الرحيم" هو جندي مصري شجاع وكمان بسيط في حياته جدا ,يمتاز
بطبعه الهادي وحسن أخالقه ,بفضل نيته الطيبة وحبه لوطنه ,كان ضمن قائمة

045

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الشهداء اللي دافعوا بروحهم عن ارض مصر الحبيبة ,كان قدره انه يحظى بشهادة
عظيمة وحسن خاتمة في لحظة دفاعه في سبيل هللا ,املوت مش وحش ملا تدافع عن
عرضك وارضك وروحك بيكون جهاد في سبيل هللا ,وما فيش أجمل من دي حسن خاتمة"
الحياة مش مقتصرة بس على العيش في رغد ونزاهة ,الحياة انك تكون عايش ألجل وطن "
وألجل حبك وايمانك لدينك " كانت بداية طيبة بدأت بشجاعة وانتهت بنضال وشهادة "
ودي من اعظم درجات العبادة " وحظى بالشهادة محلقا نحو السماء  ":الشهيد البطل
املجند أحمد محمد عبد الرحيم عيس ى " ابن كفر املياسرة التابعة ملدينة الزرقا
بمحافظة دمياط ,والذي استشهد في كمين كرم القواديس في  ٠٨اكتوبر  ٠٢٠٨م .

046

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /مازن حمدي عبود

البطل ال تكفيه سطور...
دقت الساعة وكان الوقت محسوب من عمر كل انسان ,دائما بيكون االنسان مجهول
املصير ,احيانا يكون محظوظ جدا ملا يكون في حياته هدف عايش عشانه ,اما يرفع ايده
عشان يدافع عن خدمة عامة في سبيل الجميع ,ملا يسهر ويكون حريص على انه يساعد
ويحمي ,ملا يكون مرابط في مكان لو انت موجود فيه استحالة تفضل فيه ولو ثواني,
مهمته كانت يدافع عنك وانت في قلب بيتك ,كان مسار حياته على كف املوت ,وكمل بإرادة
047

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وشجاعة" وهو عارف انه في أي وقت ممكن يرجع ملفوف في قلب الكفن " كان يضحك
وهو شاهد على انه في يوم يكون عليه الدور " ويكون شهيد " كان مرابط على الحدود
وانت قاعد وسط اهلك وتحتفل معهم في كل عيد " وكانت دعوته تملي يارب نفس ي أموت
شهيد " لحد ما كان في اول صفوهم وكانوا في زفة موكب كبير وكان من ضمن شهداء كمين
كرم القواديس " البطل الشهيد مازن حمدي عبود " ابن قرية برخيل التابعة ملدينة
البلينا بمحافظة " سوهاج " يبلغ من العمر  ٠٢عاما ,والذي استشهد في  ٠٨اكتوبر
 ٠٢٠٨م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /محمد خالد محمد

البطل ال تكفيه سطور...
البطل محمد خالد محمد " مش مجرد جندي في جيش" ال ده كان شجاع بمعنى الكلمة,
كانت خدمته العسكرية انه يضحى بروحه في وقت الجد ,كان يشارك في كل مداهمة بروح
قوية وهو عارف ان واجبه ده مسئوليته تجاه وطنه الحبيب ,انه يبادر بالدفاع ويرفع علم
مصر في كل بقعة في ارض سيناء ,استطاع انه يقاتل كل معتدي ,بقبضة قوية بدون رحمة,

049

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

كان في املقدمة بين صفوق الجنود والقائد ,الكل يضحي عشان وطنه وعشان زمالئه ,حب
التعاون كان قوتهم ,وكان دافع نصرهم ,الحياة كانت بتمش ي بعد رحيلهم" بس قصصهم
تملي موجودة في قلوب الجميع ,النصر كان نتيجة شجاعتهم والتاريخ دائما يخلد بطوالتهم
" وكان البطل أحد شهداء كمين كرم القواديس ,وابن مدينة كوم أمبو التابعة ملحافظة
أسوان املدينة البسيطة اللي تشرفت بأنها ساهمت في الدفاع عن مصر من خالل
شهيدها البطل ,الذي استشهد في  ٠٨أكتوبر  ٠٢٠٨م .

051

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /أبراهيم عبد الحليم حسان

البطل ال تكفيه سطور...

050

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الشهيد ابراهيم عبد الحليم حسان ,وهو ايضا أحد شهداء كمين كرم القواديس ,الذي
كان له دوره الكبير في حماية والدفاع عن وطنه في سيناء ,في القضاء العناصر التكفيرية
التي اعتدت على كمين كرم القواديس ,لم يقل دور البطل في صد اعتداءات العناصر
التكفيرية على املنطقة الذين يقومون بحمايتها ,فلقد دافع الى فاضت روحه الى بارئها ,كان
الشهيد من املحبين في التضحية في سبيل هللا والوطن" لقد اعتدنا على ان الشهادة ال
ينالها إال من هم أكثر حظا على األرض ,وكانت نهاية الشهيد؛ انه أضحى شهيدا في سبيل
الوطن ,لقد اشتاق البطل للقاء هللا فاشتاق هللا للقائه ,وكان ذو حظا في أن يكون من
الشهداء االبطال ,البطل الشهيد ابراهيم عبد الحليم حسان ,ابن محافظة االسماعيلية,
يبلغ من العمر  ٠٣عاما ,والذي استشهد في  ٠٨أكتوبر  ٠٢٠٨م .

052

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /عادل عيد أمين حبيب

البطل ال تكفيه سطور...
ينته توديع الشهداء االبطال بعد ..على أرض سيناء ,مازالت تضحياتهم تتوارد تباعا
لم ِ
دفاعا عن وطنهم الحبيب الى ان تقوم الساعة أو ان يفنى هؤالء التكفيرين ,فهناك املاليين
الذين كرسوا حياتهم دفاعا عن الوطن ,وايضا هناك من يتسابقون ألداء الخدمة
العسكرية لينالوا شرف الدفاع عن أرضهم ,الزالت بالدنا والدة لنماذج مشرفة تتسم
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

بالقوة والشجاعة ,كما ان الهدف من تسابقهم في الدفاع عن الوطن يكمن في عشقهم
ملعامله ,وحبهم الشديد في االستماتة في سبيله ,الصدق في التفاني هو من أكثر معالم
الشجاعة والكرامة ,كرامة الجندي هي وطنه ,ووطنه هو الفضاء الذي يقبع في أعماقه
بين أرض وسماء النفس التي تظل تكافح لبقاء الحرية هي ذاتها التي تتسابق نحو جنات
ونهر" الجندي الذي سهر مرابطا على حدود وطنه هو ذلك الفدائي الذي حلقت روحه
نحو االستشهاد في سبيل وطنه ,ودائما ستكون أرواح جنودنا تفنى في نصر الوطن وإنه
خير شرف تحظى به ارواح ابطالنا البواسل " وكان البطل الشهيد " عادل عيد أمين "
ابن قرية بلهاسة بمدينة مغاغة بمحافظة املنيا ,يبلغ من العمر  ٠٣عاما ,من االبطال
الذين استشهدوا في كمين كرم القواديس في  ٠٨أكتوبر  ٠٢٠٨م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /عمر عدلي محمد

البطل ال تكفيه سطور...
كانت رسالتهم على االرض هي ان يقاتلوا ويجاهدوا في سبيل اعالء كلمة الحق والدفاع عن
وطنهم ,دايما قصص االبطال بتكون لهدف واحد ولكن , ,جميعهم يكافح بكل شجاعة,
كانت رسالته يوصل رسالة ملجتمع ضحى عشان أمانه ,العشاق ملعالم وطنه ،وهو يغني
ويكتب أشعار في جمال حدوده ,ومنهم اللي قاتل بقوة وكان عارف ان الشهادة ستكون من
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

حقه , ,كلهم كانوا أبطال وشجعان ,وقاتلوا وانتصروا بجدارة ,والزالت قبضتهم قوية على
كل معتدي ,كلهم انتصروا بطريقتهم ,وكان االنتصار االكبر انهم كانوا من ضمن موكب
الشهداء اللي زار حياتهم وكانوا من ابطال بلدنا الشجعان ,وكانت حكاية البطل الشهيد "
عمر عدلي محمد " ضمن ابطالنا اللي عاشوا وماتوا بكرامة ,البطل ابن قرية بني عمار
بمدينة مطاي ,التابعة ملحافظة املنيا ,يبلغ من العمر  ٠٠عاما ,والذي كان احد شهداء
كمين كرم القواديس في  ٠٨أكتوبر  ٠٢٠٨م .

056

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /محمود شحاته

البطل ال تكفيه سطور...
البطل الشهيد محمود شحاته الذي ظل يقاتل حتى لفظ آخر انفاسه ,فهو مثاال يحتذى
به للجندي املناضل اشجاع ,كان من بين االبطال الذين قاتلوا بشجاعة الى ان فاضت
أرواهم الى بارئها ,كان يتسم بالطيبة وحب الوطن وحب زمالئه وكان دائما ما يسعى جاهدا
الى املشاركة في املداهمات العسكرية التي تشنها قوات الجيش على البؤر االرهابية ,أثناء
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

فترة خدمته للواجب الوطني كان من بين املجندين الذين قاتلوا ببسالة وروح قوية ,الى ان
حظى باالستشهاد أثناء خدمته الوطنية في الجيش ,ولكنه حظى بشرف االستشهاد في
سبيل الوطن إثر استهداف عناصر تكفيرية لكمين كوم القواديس ,وكان البطل الشهيد
ابن قرية ابو عباس التابعة ملدينة بني مزار بمحافظة املنيا ,يبلغ من العمر  ٠٠عاما ,من
بين شهداء كمين كرم القواديس في  ٠٨أكتوبر  ٠٢٠٨م.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /صبري محمد محيي الدين

البطل ال تكفيه سطور...
البطل املصري منذ بدء التاريخ له حكايات واساطير عديدة ,ان املصري قد املسئولية,
دافع بشرف بدون انانية الحكاية عنده مش قضية وطن ,لكن هي حكاية كرامة ,والجهاد في
سبيل الوطن هو حق واجب على كاهل كل جندي وكل قائد ,كان ميثاق الشرف في كل
الكليات الحربية " ان الوطن شرف " والشرف منبعه كرامة وايمان" وللدفاع نتيجة هي "
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

النصر أو الشهادة " وكان شرف املقاتل املصري انه دافع عن حقه في سيناء ,وان
الشجاعة في وقت دفاعه هي دروس معلميه في العسكرية ,وانتمائه لوطنه الحبيب ,كانت
الرسالة من شهادة الجندي البطل " صبري محمد محيي الدين" ان الوطن أمانة ,واألمانة
واجب انها تصان " والحر اللي عاش في أرض حرة من واجبه انه يحميها وكمان واجب عليه
يفديها بروحه " وكان البطل ابن قرية الطود التابعة ملدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة,
من شهداء كمين كرم القواديس ,في  24أكتوبر  2014م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /مفدي زكي عوني

البطل ال تكفيه سطور...
عانقت أجسادهم رمال الوطن ,وهما ساهرون في حدوده الفاصلة بين منازل وأمكنة ,وبين
صحراء شاسعة ,في صفحات الحدود ,يمكثون ألشهر كال نهم يتبادلون في ايام متتالية,
مترصدين ألي خطر جاهزون ألي اعتداء ,ساهرون في حب الوطن وحمايته ,في استعداد
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

تام لكل من يترصد خطواتهم ليحطم سالم الوطن ,تكون أرواحهم معلقة بمكان خدمتهم
حينما يذهبون أليام لرؤية عائالتهم ,تظل الوطنية تسري في اوصالهم الى ان يعودوا الى
مكان خدمتهم ,انما االبطال الذين سهروا في حماية وطن وجاهدوا في شجاعة ,واستماتوا
لرفع راية وطنه الحر ,وكان البطل جندي مقاتل مفدي زكي عوني " ابن عزبة الوجاك
التابعة ملدينة دير مواس ,بمحافظة املنيا ,يبلغ من العمر  ٠٠عاما ,أحد شهداء كمين كرم
القواديس في ٠٨أكتوبر  ٠٢٠٨م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /أحمد سعيد أبراهيم

البطل ال تكفيه سطور...
لكل قصة أبطال يمتازوا بصفات متفاوتة ,ولكنهم دائما أبطال قصة زاخرة بالبطوالت
التي يرفع لها العالم القبعة احتراما وتقديرا لدفاعهم عن الوطن ,تعالت وطنيتهم على
أحالمهم ,وكانت قضيتهم تجوب دروب املجد في اعلى قضايا الكفاح ,اعتلى التاريخ
بإنجازاتهم ,وصمدت دروعهم أثناء االلم ,وكانت قواهم ال تتوانى عن الدفاع في كل
063

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

مداهمة ,استطاع الجيش ان يعلم مجنديه كلمة " عسكري شجاع " وكانت احدى
انجازاته انه تسابق في سبيل نجدة وطن ,ابا ان يركع للمعتدين" الى صفقت ابواق املجد
ملا حققوه من تفاني في حب الوطن ,كانت شجاعتهم تجعل من البؤر االرهابية أضحوكة
حين خيل لها عقلها التعدي على حقوق الغير ,وكان الجندي املقاتل " أحمد سعيد
ابراهيم " ابن قرية ابن العاص التابعة ملدينة صقر بمحافظة الشرقية ,من االبطال
الذين تركوا أثر في وطنه الحبيب حين دافع بشرف وقوة في مواجهة التكفيريين ,وهو يبلغ
من العمر  ٠٠عاما ,وأحد شهداء كمين كرم القواديس ,في  ٠٨أكتوبر  ٠٢٠٨م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /تامر ماهر رجب بكر

البطل ال تكفيه سطور...
سالما على االرواح الطاهرة التي كافحت ودافعت في سبيل هللا والوطن" سالما كل السالم
على من تسابقوا في الدفاع عن العرض والوطن" وكانت نهايتهم ان تدرج اسماءهم في
قائمة الوفيات ,سالما على من سهروا حتى عانت جنوبهم سكنات الليل ,على من كدوا في
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

سبيل هللا ,لكل من فاضت روحه وهو في ساحة القتال ,لكل من جاهد لنحيا كرماء
ساملين ,لكل اللذين فارقوا الحياة وعادوا الينا في قلب األكفان " سالما عليكم أينما
تكونون " استطاعت يد الغدر ان تلحق بهم وهم ساهرون في الدفاع عن وطنهم الحبيب,
الى ان لقوا هللا ,سالما عليهم الى ان يفنى الوجود ,لقد دافع البطل بشجاعة وأدى واجبه
الوطني حتى أخر قطرة في دمه ,ارتقى الى منزلة الشهداء ,وكان من االبطال الذين ضحوا
بأرواحهم البطل الشهيد جندي مقاتل " تامر ماهر رجب "ابن قرية صهرجت الكبرى
التابعة ملدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ,يبلغ من العمر ٠٠عاما ,والذي استشهد في
كمين كرم القواديس ,في  ٠٨أكتوبر  ٠٢٠٨م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /أيمن صالح عبد العال

البطل ال تكفيه سطور...
البطل الشهيد أيمن صالح عبد العال ,ابن قرية التحرير التابعة ملدينة مغاغة ,بمحافظة
املنيا ,يبلغ من العمر  ٠٠عاما ,فهو بطل من ابطال الجيش املصري ,كان له دوره البطولي
في صد هجمات البؤر االرهابية على كمين كرم القواديس مع زمالئه االبطال ,لقد اعتدنا
على شجاعة جنودنا وقبضتهم القوية على املعتدين ,وكان البطل الشهيد جندي مقاتل "
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ايمن صالح عبد العال" أحد شهداء كمين كرم القواديس ,الذي أدى واجبه الوطني
بشجاعة في مواجهة املعتدين ,وكان من اللذين حظوا بشهادة في سبيل الوطن ,على أعتاب
املجد كانت بطوالتهم تتسابق نحو أبوابه ,الى ان حظت بنصيب وفير من البطوالت التي
الزالت مستمرة في جنود مصر وابناءها ,نستظل بذكراهم العطرة في حب الوطن ,كانت
مهامهم هي الدفاع والسهر في صفحات الوطن ليحيا تراثه ,واستبقت روح البطل أيمن
صالح مع موكب الشهداء في حب الوطن الحبيب في  ٠٨أكتوبر  ٠٢٠٨م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

أبطال الواحات البحرية "  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م

069

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد عميد  /امتياز اسحاق محمد كامل

البطل ال تكفيه سطور..
الكفاح الذي خلفه البطل وراءه كفيل بأن يجعل له نصيبا كبيرا من تاريخ وطننا الحبيب،
لم يكن فقط مجرد قائد في شرطة القوات الخاصة التي مهمتها هي التصدي للخارجين
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

على القانون " وإنما كان صاحب قلبا شجاع وقبضة قوية تجعل كل من سولت نفسه
القيام بأعمال الشغب أو الفساد أو زعزعة أمن الوطن " يخشاه " اللواء امتياز صاحب
بطوالت شتى كانت للتاريخ عنوان " قدم لوطنه الكثير كان جادا في عمله صبورا يعشق
مالمح وطنه والتفاني في خدمته " كما أنه لم يتردد في املشاركة بكل املداهمات التي تشنها
قوات األمن على االرهابيين في الصحراء " يظل الوطن يودع أبطاله الشرفاء بحضن
العرفان " يتسابقون وفودا وفود ليبقى اثرهم في كل الحدود " البطل الذي حصل على
وسام الشرف من الدولة تقديرا لبطوالته في حماية الوطن " اللواء امتياز اسحاق محمد
كامل حمودة..
ً
نصيبا من اسمه استشهد خالل عملية الواحات في
أسد املعارك ،يقال إن لكل شخص
أكتوبر في  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م  .عرف عم البطل الشهيد الطيبة واألخالق الحسنة وحب
الناس والتعاون مع زمالئه وكسب حب الناس وأيضا كان يلجأ إليه الكثير من الناس
لقضاء حاجتهم وكان ال يتأخر عن خدمة اي أحد عرفه أو لم يعرفه " كما أنه كان رجل
محبا لعمله ووطنه وكان دائما ما يشارك في املداهمات الخطرة للقضاء على الخارجين
على القانون ،والذين يشكلون خطرا على أمن وسالمة املواطنين والوطن؛ العميد امتياز
هو مثاال للشرف واألخالق وكان ال يتوانى عن الدفاع بروحه وحياته في سبيل وطنه
الحبيب ،كان البطل محبا لعمله حيث أنه كان في القوات الخاصة " كانت حياته حافلة
باملغامرات الخطرة والتسابق في الذهاب في كل املداهمات الخطرة بحثا عن البؤر
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

اإلرهابية واملهربين الخارجين عن القانون لقد كان اللواء امتياز مثاال يحتذى به في
التضحيات والشجاعة التي كثيرا ما كان مرعب للمهربين في شجاعته " كان اللواء امتياز
من األبطال الذين تركوا خلفهم تاريخا حافل بالبطوالت دفاعا عن تراب وطنه وأمن
وأمان املواطنين" ولد البطل بمدينة الرحمانية التابعة ملحافظة البحيرة ،وهو كان قائد
الحملة األمنية في الواحات في الكيلو  ٠٣٥في الصحراء .
كان اللواء ضمن القوات الخاصة في األمن العام ،حيث أنه تم تكريمه من الدولة أكثر من
مرة تقديرا لبطوالته في حماية الوطن كما أنه كان محبوب من الجميع ،واستشهد البطل
أثناء املداهمة األمنية في الواحات في الكيلو  ٠٣٥في عمق الصحراء .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد املقدم  /أحمد فايز ابراهيم عبد الحافظ

البطل ال تكفيه سطور...
للبطل تاريخ حافل بالبطوالت التي قام بها حبا لوطنه الحبيب ،كان مثال يحتذى به في
الشجاعة واألخالق العالية والتواضع الذي كان السمة املميزة في شخصيته ،كان كثيرا ما
يخرج خالل املداهمات الخطرة بحثا عن الخارجين على القانون ،وكان على قدر كبير من
الكفاءة والذكاء في عمله وتعاونه مع فريق العمل ،وكان دائم املخاطرة في سبيل الدفاع
073

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

عن الوطن ،كان محبا للجميع ومتعاون كثيرا كما أنه كان يقوم بواجبه الديني مع ربه،
حريصا على أداء العبادات ،وايصال رحمه وكان طيب القلب مع زمالئه واقربائه ،البطل
الشهيد " أحمد فايز "  .واستشهد البطل أحمد فايز أثناء مداهمات قوات األمن
للعناصر اإلرهابية بكيلو  982بطريق الواحات بعمق الصحراء ،وهومن مواليد
السبعينيات بمركز دير مواس بمحافظة املنيا إحدى محافظات الوجه القبلي.
عرف وسط قريته بطيبة وكرم األخالق والتواضع" ،فايز" ،وهو املسئول عن ملف
اإلرهاب في محافظة الجيزة ،تخرج من كلية الشرطة عام  ،9112والتحق باألمن الوطني،
وهو شاهد اإلثبات األول بقضية "خلية الصواريخ" ومجري التحريات بالقضية واملسئول
عن ضبط املتهمين البالغ عددهم ً 86
متهما ،وذلك في القضية رقم  816جنايات أمن
الدولة ،والتي قضت املحكمة بمعاقبة  11منهم بالسجن املؤبد ،و 8سنوات لـ 6آخرين،
وبراءة  1متهمين ،التهامهم بتشكيل خلية إرهابية الستهداف املنشآت الحيوية ورجال
الجيش والشرطة عقب فض اعتصامي "رابعة والنهضة" .
كما تولى "فايز" مسئولية جمع التحريات في قضية "جند الشام" ،وشارك في القبض على
ً
حضوريا بالسجن  91سنوات،
املتهم أحمد عبد الوهاب ،وقضت املحكمة بمعاقبته
ً
غيابيا للمتهم للثاني على محمد سمير ،إلدانتهما باستهداف رجال الشرطة والجيش
واملؤبد
عن طريق زرع املفرقعات بأماكن تمركزهم.
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

كانت معلومات قد وردت لألجهزة األمنية تفيد باختباء عدد من العناصر اإلرهابية
بصحراء منطقة الواحات بالجيزة.
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل املقدم  /أحمد جاد هللا جميل

البطل ال تكفيه سطور...

كري ،ال يهم إن
كان تخصصه حربية أو جوية أو بحرية فجميعهم حملوا على عاتقهم حماية وطن،
تتسابق األيادي نحو الدفاع عنه ونجدته ،وانقاذه من قبضة املعتدين ،لتكون الغنيمة
هي " الشهادة " في سبيل هللا والوطن ،ثم حسن خاتمة ال تضاهيها كنوز العالم استبق
اإلرادة وحب تراب الوطن على أحالمهم وأوالدهم فكانت وجسدا يصارع ليحمي " للنشر
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

السالم في بقاع وطنه الحبيب ،ليترك خلفه ذكرى بل وكثيرا من البطوالت ليحظى بلقب
شهيدا اعطى حياته ثمنا ليبقى حرا أبيا " وكانت امنيته فشاء هللا أن ينالها " البطل
الشهيد أحمد جاد ،من مواليد عام  9176بمحافظة الجيزة ،وتخرج في كلية الشرطة عام
 ،9111وبدأ عمله في أحد أقسام الشرطة ،وانتقل الى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن
الجيزة ،وعمل معاون ملباحث بقسم شرطة بوالق الدكرور ملدة  8سنوات ،وتم تصعيده
للعمل بقطاع األمن الوطني وهو برتبة مقدم ،واستشهد البطل في الواحات إثر مواجهة
مع العناصر التكفيرية في الصحراء في الكيلو  982في  ٠٢أكتوبر ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد املقدم  /محمد وحيد الحبش ي

البطل ال تكفيه سطور...
بينما هو سبق عاملنا نحو االستشهاد ،الزالت سيرته باقية في قلوب الجميع ،لم تكن
رسالته فقط هي الدفاع عن وطنه الحبيب وإنما كانت أيضا رسم االبتسامة على وجوه كل
من عرفه وقابله ،لقد كان متواضع بشوش الوجه ،هادئ الطباع ،بجانب شجاعته التي
ترهب كل من خالفوا القانون ،إال أنه طيب التعامل واملعاملة ،مع الجميع ،زيادة إلى سمة
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

التواضع التي تضفي على شخصيته تميزا ..الشهيد البطل " املقدم محمد وحيد حبش ي
مصيحليً 82 ،
عاما ،الذي استشهد في الحادث اإلرهابي بالواحات البحرية ،أمس الجمعة.
الشهيد من أبناء مدينة املنيا ،وهو نجل اللواء وحيد حبش ي نائب مدير أمن السويس
األسبق ،وكان متزوج ولديه طفلين ،وهو األبن األكبر لوالده .عمل بعد تخرجه من كلية
الشرطة معاون مباحث بقسم شرطة املنيا ،ثم انتقل للعمل بوحدة مباحث مركز املنيا،
وأخر محطاته بجهاز األمن الوطني بالقاهرة ،وترقى إلى رتبة مقدم في يوليو املاض ي ،وكان
ضمن املأمورية التي استهدفت بؤرة إرهابية خارجة عن القانون في منطقة الواحات
البحرية ،واستشهد في موقع الحادث خالل اشتباكات دارت مع اإلرهابين .وهو ابن
محافظة املنيا ,والذي استشهد اثناء املداهمة االمنية في الواحات في  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مقدم  /محمد عبد الفتاح سليمان

البطل ال تكفيه سطور...
ينشد الوطن نغمات الشجن خلف أبناءه" رحلة الدفاع هي من أسمى قضايا الوطن التي
يهرول إليها أبطاله في صفوف املقاتلين " ينتهي أعمارهم في تراب الوطن وتبقى سيرتهم
باقية أبد الدهر ،يسرد أعداء وطننا سيرة املجد ولكنهما يعلمون أن للمجد رجاله وهما
من سهروا في حدود وطنهم ودافعوا حد املوت ،يستبقون بابتسامة الكبرياء لعدوهم ،وهل
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يضيع وطننا جنوده يحترقون ألجل سالمه ! .ولم تكن حياته أغلى من وطنه حين شارك
بكل مداهمة خطرة ليحظى جميعنا باألمن واألمان تظل الحياة نفنى ألجلها ،ونحن
نتسابق بحثا عن تحقيق أحالمنا الخاصة؛ على عكس أبطالنا الشهداء الذين هم يقاتلون
ألجل أن ينعم الوطن باألمن واألمان ،تبقى ابتسامتهم في وجه املوت قوة " يجلي دروعهم
ليل املعتدي ،يحظى البطل بوسام الشرف " الشهادة " ويذهب مبتسما في موكب األمراء،
كثيرا ما تسابق أبطالنا إلى املداهمات الخطرة بحثا عن استتاب األمن في وطن يسوده
السالم ،دائما ما كانت أياديهم دروع قوية في مواجهة كل من يسعون إلى هدم األوطان،
مازالت بصمتهم القوية بارزة في تاريخ بطوالتهم " وكان من هؤالء األبطال الشهيد البطل "
محمد عبد الفتاح سليمان " ابن قرية الرحمانية ,مدينة دير مواس بمحافظة املنيا ,يذكر
أن الشهيد املقدم محمد عبدالفتاح سليمان ،وتخرج من كلية الشرطة ،عام  ،1119وتدرج
في الخدمة إلى رتبة مقدم بجهاز األمن الوطني بمديرية أمن الجيزة ، ،ووالده مهندس
زراعي سابق باملعاش والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني في مداهمة الواحات في
الكيلو  ٠٣٥في عمق الصحراء في  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد الرائد  /أحمد عبد الباسط محمد أحمد

البطل ال تكفيه سطور...
يحدوه األمل وهو يتسابق في زيه العسكري في فضاء الليل لينجد من أدركته أيادي الغدر،
يستقبل حزمة أحالمه بصوت غد ونجدة ضعيف ،واستغاثة مجني عليه ،كان للوطن
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

درعه وللشعب أمانه ،ولعائلته ابن حلقت كلتا أحالمه نحو الشهادة ،يتعافى من ندبات
األرق بتدريبات االستغاثة ،ويتسابق في فوج كل مداهمة وكأنه ال يعرف الداء ،يسع قلبه
حب العالم وهو يعلم أن الحب خلق في قلبه ألجل الرسالة! .رسالة وطنه وهل بعد الجهاد
رسالة ؟ وضع في كف وطنه كل حياته ودافع بشرف آلخر قطرة دماء " وها هو البطل
الشهيد الذي ان غابت دروع النجدة " تسابقت سيرته نحو سجل الشهداء " لكل بطل
بطوالت ،وللمجد ايضا أبطال أقوياء دافعوا بحياتهم لينعم وطنهم باألمان ،وكانت رسالتهم
" أن الشهادة هي أسمى درجات املجد ومن عشق وطنه فنى في الدفاع عنه ،كان للبطل
انجازات عديدة لقد سجل تاريخ من البطوالت بفضل شجاعته وبسالته في حماية وطنه،
للشرطة دورها بجانب الجيش في السعي إلى قلب املداهمات الخطرة التي قادها أبطال
وكانت دروعهم قبضة من حديد اهلكت املعتدين ،سالح الوطن هو أبطاله " وسالح
أبطالنا هي الشجاعة التي ال يضاهيها قوة " كان البطل الشهيد الرائد " أحمد عبد
الباسط " أحد األبطال الشهداء الذين دافعوا ببسالة في سبيل الوطن يذكر أن الشهيد
كان من ضمن قوات األمن الوطني والحراسات الخاصة و البطل ابن قرية كفر الخضرة
مدينة الباجور بمحافظة املنوفية ,والذي استشهد اثناء مشاركته في مداهمة الواحات في
الكيلو  ٠٣٥في عمق الصحراء في  ٠٢اكتوبر ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند  /بطرس سليمان مسعود

البطل ال تكفيه سطور...
كثرت األيادي التي هي مهمتها الدفاع عن الوطن " واملوت في سبيله " لم يكن الدين هو
العائق الذي يعرقل نجدة وطننا ،وإنما كثرة األيادي التي عمدت إلى تخريب وطننا الحر،
مازالت قلوبنا تهوى الدفاع عن جزء من هويتنا ،وكانت قصتنا هي حق الشهيد " يومنا بدأ
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

في حرارة الشمس ذات اللهيب " لترفع راية ،ونبني وطن وتنشأ حضارة بأيادي ابطالنا
الشجعان " على حب الوطن اجتمعنا وفي رحابه نتسابق نحو نجدة إنسان " يبقى األمان
حين تتسابق األيادي نحو الدفاع " ولم يكن البطل بطال إال إذا تسابق في حمل السالح
والدفاع " الشهيد البطل بطرس سليمان مسعود " ابن قرية العوايسة مدينة أبو قرقاص
بمحافظة املنيا ,والذي استشهد اثناء مشاركته في املداهمات االمنية بالواحات في ٠٢
اكتوبر  ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد النقيب  /أحمد حافظ فؤاد أبو شوشه

البطل ال تكفيه سطور...
تظل مصر الحبيبة تزف ابطالها الشهداء في موكب خلف موكب ،وهي تودع جثامينهم في
ثوب الحرية والكرامة ،ولكن إن رحلت أجسادهم عن عاملنا ،ستظل ذكراهم وبطوالتهم
وشجاعتهم حاضرة في قلوب وعقول العاملين ،فلن ننس ى أنهم ماتوا لنحيا بكرامة وفي
سالم ،ولن تذهب أرواحهم الطاهرة سدى فهم قاتلوا ليعيش الوطن ،ساملا من اي
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

معتدي ...استطاع البطل أحمد شوشه ان يجد مكانه بين األبطال الذين حملوا على
عاتقهم رسالة الدفاع بشجاعة في حماية وطن ،إلى آخر لحظاته على الدنيا وهو يقاتل
بشرف الى ان فاضت روحه إلى بارئها بشرف وشجاعة".
الشهيد النقيب أحمد شوشة تخرج من أكاديمية الشرطة دفعة  ،1196ونال العديد من
الفرق القتالية ،حتى أصبح أحد العناصر الشرطية التي تمتلك كفاءة قتالية تؤهله
للمشاركة في أصعب العمليات األمنية بالرغم من صغر سنه.
انضم لقطاع العمليات الخاصة ،ورث روح املقاومة عن أجداده ،وعرف معنى التضحية
في سبيل الوطن .قبل موقعة الواحات الدامية ،تم اختيار املالزم أول أحمد شوشة
للمشاركة في محاصرة خلية إرهابية بصحراء الواحات بالجيزة ،تعد من أخطر الخاليا التي
تسعى لتنفيذ عمليات تخريبية ،وفى املوعد املحدد انطلقت مدرعات الشرطة يستقل
إحداها شوشة وبصحبته عدد من الجنود ،وفى منطقة الكيلو  982بطريق الواحات،
وداخل الصحراء بعمق يصل إلى  82كيلو ،بدأت القوة األمنية في مواجهة دامية مع
عناصر الخلية اإلرهابية ،مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.
والبطل الشهيد " مالزم اول احمد شوشة ابن محافظة السويس ,والذي استشهد اثناء
مشاركته باملداهمة االمنية
في الواحات في  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد النقيب  /اسالم محمد حلمي مشهور

البطل ال تكفيه سطور...
وهل يكون للتاريخ جماال سوى أن يكون في عبقه قصة مثل قصة البطل الشهيد إسالم؛
الذي منذ نعومه أظافره تمنى أن يكون شرطيا يدافع عن وطنه الحبيب ،كان من أكثر
األبطال الذين منذ أن التحق بكلية الشرطة حمل على عاتقه رسالة فريده من نوعها ،وهي
088

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ان يقاتل بشرف إلى أن ينال الشهادة في وطنه ،وكان من املسارعين في كل مهمة ،لقد عمل
في األمن العام بعد أن تخرج من كلية الشرطة " دفعة  . 11٠٠وهو ابن قرية منشاة
جنزور بمدينة طنطا التابعة ملحافظة الغربية .
استشهد النقيب إسالم مشهور ،مساء اليوم الجمعة ،خالل مواجهة مع عناصر خلية
إرهابية بصحراء الواحات في الجيزة في  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م  .كال منا يختار طريقه الذي
يألفه ويهواه ،وكان البطل الشهيد إسالم محمد من الذين اختاروا طريق الدفاع عن تراب
وطنهم ،عن رغبة ملحة في أن يحمل على عاتقه رسالة الدفاع واملساهمة في توفير األمن
واألمان في وطننا الحبيب ،حيث أنه كان على درجة من الكفاءة في املداهمات والعمليات
الخاصة التي شارك فيها للقضاء على الشغب أو ما يثير زعزعة أمن الوطن ،إلى أنه شهد
له بالكفاءة والبراعة ،كما أنه يمتاز باألخالق العالية والتعاون وحبه لزمالئه ،وبره لوالديه
وايضا شجاعته في التصدي ألي خطر يهدد أمن الوطن ،كمان أن الشهيد ،بعد تخرجه
من كلية الشرطة طلب الن يعمل باألمن العام ،ثم طلب نقله للعمل في العمليات
الخاصة ،وكانت آخر مداهمة له في  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م حيث القى ربه شهيدا بعد أن
استقرت رصاصة الغدر في صدره ،وحينها نطق الشهادة .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد الرقيب  /انور محمد الدبركي

البطل ال تكفيه سطور...
صادفت أحالمه غيمة السماء الالمعة في عمق األفق ،تعالت هتافات الجموع ليحظى
موكب الشهيد بتحيات الوداع ،سدد خطاه في ظل املجد وكم هرولت قدماه نحو
املداهمات الخطرة في سبيل تطهير تراب الوطن من املعتدين ،تمنى الشهادة كثيرا وابتسم
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

لها ،ولتكون جائزته الكبرى هي أن يحظى بها ،يقاتل أبطالنا بدروع القوة وشجاعة الحب
الذي ينبض بالوريد ،للوطن قصة عشق ابدي انتهي بشرف ممزوج برائحة الجنة ،وكانت
حياته هي الكفاح الذي تركه خلفه في صورة تاريخ لون سيرته بطيب الشهادة " الشهيد
البطل أنور محمد الدبركي " ابن قرية ذات الكوم التابعة ملنشاة القناطر بمحافظة
الجيزة ,والذي استشهد اثناء مشاركته في املداهمة االمنية بالواحات في  20اكتوبر  2017م
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

ا
البطل الشهيد النقيب  /عمرو صالح الدين عفيفي

البطل ال تكفيه سطور...
قامة بطولية كانت والزالت متجسده في قلوب العاملين ،لقد كان بطل بكل معاني الكلمات،
كما أنه وصف بصاحب الوجه البشوش ،طيب القلب ،هادئ الطباع ،على قدر كبير من
الخلق الحسن ،شجاع غيور على بلده الحبيبة ،وأحد أبطال فيلم الخلية " الذي يجسد
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

أحداث وطنية بين املقاتلين األبطال وبين اإلرهاب ،كان البطل دائم املغامرة في املشاركة
بكل املداهمات الخطرة التي كانت تشنها قوات الشرطة على الخارجين على القانون ،لقد
كان بطال يشهد له التاريخ ،لقد قاتل بجدارة وشجاعة في آخر مداهمة له بحثا عن البؤر
اإلرهابية في الكيلو  982في عمق صحراء الواحات التي كانت إحدى مهماته هناك مع
أصدقائه األبطال " ،الشهيد البطل عمرو صالح الدين " خلف ذلك االسم تاريخا عريق
يجسد قصة كفاح وانتهت أحداثها في حكاية وطن " لقد شارك البطل في فيلم "الخلية"
مع أحمد عز وكان من األبطال الذين دربوا فريق العمل على أداء األحداث القتالية
بجدارة ،كما انه يعرف عنه الشجاعة الالمتناهية ،وكان من األبطال الذين يتمتعون
بمهارات قتالية عديدة.
ً
وأيضا؛ يشهد له تاريخ العريق في سجالت الشرطة بفضل شجاعته وكفاءته في املداهمات،
استشهد البطل في  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م بالواحات.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد النقيب  /كريم محمد اسامة فرحات

البطل ال تكفيه سطور...
يقف التاريخ أمام فوج الشهداء ليدون سيرتهم التي لن تستطع الرياح محوها! .تسطر
كلمات الخلد بأبهى املعاني التي صاغتها شجاعتهم في ظل وطنا حرا أبيا ،وقبل ان نذهب
قاصدين حياتنا الخاصة" وجب علينا أن نذكر األبطال الذين ماتوا لنحيا ،ألجل أن
نحظى بحياة األمن واألمان ،جميعهم قاتلوا وها هم رحلوا في أفواج الشهداء ،صمتت
قبورهم حين احتضنت اجسادهم الطاهرة " لتبقى روضة من رياض الجنة " وتقام فيها
094

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

زفة الشهيد ! .إلى من اختاروا املوت على الحياة" طابت ارواحكم الطاهرة في أعالي
الجنات " وكان من هؤالء األبطال الشهيد «كريم أسامة فرحات ..نقيب شرطة ،من مواليد
 9111ودفعة  ،1191كما كان يقال أن هؤالء رجال صدقوا في رسالتهم التي حملوها على
كاهلهم " في حماية وطن " لقد كان البطل النقيب كريم اسامة أحد هؤالء األبطال الذين
لم يتوانوا عن تقديم أرواحهم فداء لوطننا الحبيب ،حين تخلى عن أحالمه في تكوين
أسرة مستقبلية له وكان من األبطال الذين سارعوا في إعالء علم بلده الحبيبة لتحظى
باألمن واألمان ،كان البطل الشهيد " يمتاز بالهدوء والرزانة ،كما أنه كان بارا بوالديه،
وكان منصبه في األمن املركزي ،يضفي طابع التواضع في معامالته مع الجميع ،كال منا له
شخصية تختلف عن غيره ،وكانت سمات البطل هي عامله الذي اختاره في حياته،
وتعامالته مع غيره ،وتواضعه مع اآلخرين ..الوطن أبطال رحلوا دون أن ترحل ذكراهم
وكان احد هؤالء االبطال " الشهيد البطل كريم اسامة فرحات " شهيد الواحات الذي
قاتل بشرف الى ان القى ربه شهيدا .استشهد اثناء مشاركته في املداهمة االمنية في
الواحات في  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد النقيب  /أحمد طارق زيدان

البطل ال تكفيه سطور..
الشهيد أحمد زيدان صاحب لقب " جبل العمليات الخاصة ،والذي حمل على عاتقه
الخوض في كل املداهمات الخطرة بحثا عنها الخارجين على القانون ،هذا البطل له تاريخ
حافل باإلنجازات والشجاعة ،شاب في ريعان شبابه حمل على كاهله ثأر الشهيد وظل
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يطهر الوطن من املعتدين ،لم يكن أقل من غيره من األبطال الذين شاركوا معه في
مداهمة الواحات " جميعهم دافعوا ببسالة " وينتمى الشهيد «زيدان» للدفعة ،1198
وعقب تخرجه تم تعيينه في قطاع العمليات الخاصة بقطاع سالمة عبدالرؤوف ،وأثبت
كفاءة عالية أهلته للخروج في مداهمات ضد الخاليا اإلرهاب« .جبل العمليات الخاصة»
هكذا كان األصدقاء والزمالء يصفون الشهيد «أحمد» املعروف بشجاعته ،وإقدامه على
حماية الوطن وصون ..وانضم «زيدان» لقوائم الشرف ،بعد استشهاده في ملحمة
الواحات ،عقب إصابته في قدمه ،حيث رفض أصدقاؤه األبطال ترك جثمانه وقاموا
ً
متأثرا بإصابته،
باقتياده داخل املدرعة رقم « »8وإجراء اإلسعافات الالزمة حتى لقى ربه
لتصعد روحه الطاهرة إلى بارئها بعد سلسلة بطوالت ونجاحات نفذها الشاب الصغير
الذى لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين ،لكنه حرص على ضم اسمه لقوائم الشرف
باستشهاده كما كان يرغب ويتمنى ،كان هادئ املعاملة ،يعشق وطنه وكان كثيرا ما يتمنى
الشهادة في كل مداهمة ،كان يعشق والدته وكثيرا ما كان يحدثها عن حلمه في أن ينال
الشهادة ،ومن هواياته الجيم ،وأيضا الرسم ،كان مخلص لعمله شجاعا ،وصبورا في كل
تعامالته ،كثيرا ما كان يشارك في املداهمات التي تشنها القوات ملطاردة الخارجين على
القانون ،كان محب لعمله لزمالئه ،ايضا كان يؤدي كل الصلوات وايضا قراءة كتاب هللا
محب للجميع ،وعلى قدر كبير من االخالق الحسنة " لقد كان قدوة ألصدقائه " .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /حسن زين العابدين محمد

البطل ال تكفيه سطور...
الشهيد البطل مجند " أحد أبطال الواحات " على قارعة الطريق تسطر الحكايات ،بين
شهيد وشهيد يسارع في نجدة وطن والدفاع عن ترابه الثمين ،تتعدد األيادي التي تدافع
عن كرامة الوطن وشعبه ،وتكون دماء األبطال هي الدرع الواقي الذي يصد اعتداء
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

العناصر التكفيرية ،لقد باتت أيادي الجيش هي القبضة الرادعة التي تحطم كل من
اعتدى على تراب وطنهم وال زالت بطوالتهم تحكي تاريخا يذكر أبد الدهر ،تعالت الهتافات
خلف موكب الشهداء ،وهي تودعه في جموع غفيرة بعد أن قاتل ببسالة في سبيل وطنه
الحبيب " وكان الشهيد البطل مجند حسن زين العابدين " الذي يعمل في األمن املركزي
صاحب القلب الطيب ،واألخالق الطيبة الحسنة " أحد شهداء الواحات وابن مدينة
جرجا بمحافظة سوهاج ,والذي استشهد اثناء مشاركته في املداهمة االمنية في الواحات
في  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /عمر فرغلي أحمد

البطل ال تكفيه سطور...
البطل هو الذي يحمل حياته على كفيه ،ال يهاب اي خطر يحدق به ،يسارع في النجدة
ومساعدة اآلخرين ،يكون اول من يدافع جميعهم ابطالنا يتسابقون نحو االكفان ،وهما
يبتسمون للموت ،وهل يعلم قوتهم سوى من واجههم! .حتما هم صنعوا تاريخا يذكر
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وبطوالت عتيقة ،ليس باختالف مكانتهم ،وإنما بعشقهم لوطنهم الحبيب ،يتواردون في زي
عسكري يحمل درع الوطن ويعودن في علم بلدهم " بين متسابق شهيد " ووفي ملحبوبه
الذي هام به عشقا ،كانت أحداث الواحات التي تركت خلفها شجاعة ابطالنا " الذين
قاتلوا ببسالة ،إلى أن لفظوا أنفاسهم األخيرة في أرض الواحات " ال زالت بطوالتهم تتردد
في أفواه الجميع عن ما سطروه من تاريخ ،يصف شجاعتهم التي سبقت أسماءهم في كلتا
الدول " وكان الشهيد جندي مقاتل " عمر فرغلي أحمد " ابن مدينة ملوي بمحافظة
املنيا ,احد شهداء املداهمة االمنية بالواحات في  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /محمود ناصر رجب

البطل ال تكفيه سطور...
الشهيد مجند مقاتل " محمود ناصر " أحد أبطال الواحات الذين قدموا بطولة كبيرة في
الدفاع عن تراب وطنهم الحبيب كما أنه ساهم في شجاعة دون أن يخش ى املوت ،حيث أنه
استطاع هو وزمالئه أن يدافعوا ببسالة ويحدو من اعتداءات األيادي الغادرة بالوطن،
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

كانت شجاعته ال تقل شيئا عن قائديه األبطال الذين قاتلوا أيادي الغدر بشجاعة كبيرة
إلى أن لفظوا أنفاسهم األخيرة بكرامة وبشرف دفاعا عن وطننا الحبيب ،والشهيد البطل
محمود ناصر رجب " ابن قرية أم قمص مدينة ملوي بمحافظة املنيا ,كان من بين
الشهداء األبطال الذين استشهدوا على أرض الواحات في الكيلو  ٠٣٥خالل مشاركته في
املداهمة االمنية في الواحات في  ٠٢اكتوبر  ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

كمين تفاحة ببئر العبد "  ٠٢٠٢ / ٢ / ٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد نقيب  /محمود محمد مبروك املغربي

البطل ال تكفيه سطور...
وعانقت مصرنا الحبيبة أبطال آخرين قاتلوا بشجاعة في سبيل أمنها وامانها وكانت بسالة
شهدائنا األبطال هي التفاني والتضحية في حب مصر الحبيبة ،لقد كانت ساعة
استشهادهم في عام  1191الذي شهد على موكب رحيلهم عن أرضهم الغالية في وحظت
سجالت املجد بأبطال جاهدوا في سبيل الوطن ليظل علم بالدهم مرفوع في سماء املجد،
وكان البطل الشهيد نقيب " محمود املغربي " الذي تمنى الشهادة في سبيل وطنه الحبيب
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

حتى نالها وهو في ساحة القتال مع العناصر اإلرهابية لتصعد روحه إلى السماء مقاتلة في
الدفاع عن الوطن ،ليحيا شهيدا في جنة الخلد  ..محمود املغربي الشهيد البطل ابن قرية
عزبة املغربي التابعة ملدينة تال بمحافظة املنوفية لم يتجاوز عمره ال 11عاما تخرج في
الكلية الحربية وتسلم عمله ليخدم بالقوات املسلحة كمالزم أول .الشهيد
البطل محمود محمد املغربي قائد كمين األبطال بمنطقة التفاحة جنوب بئر العبد
بسيناء ،والذى لقي مصرعه بصحبة  1جنود ٠٢٠٢/ ٢/٠٢بوجه طفولي بريء ونظرات
حادة لرجل قوات مسلحة ال يعرف املستحيل وشفتين ال تفارقهما االبتسامة"..
هكذا عرف النقيب محمد عبدالباقي ،ضابط شرطة ،زميله املجند املالزم أول محمود
املغربي ،الذي استشهد ،الجمعة ،في شمال سيناء" ،.كان يتسم بالود والهدوء الشديدين،
وكنا نصلي الفرائض الخمس معا في جماعة ،وعرف بين أبناء مدينة عزبة البرج بالخلق
الكبير ،إذ كان يحرص على حث عساكره على الصالة" .ويضيف" ،شاركنا معنا في تأمين
االنتخابات الرئاسية املاضية في عزبة البرج ،وكان الشهيد يبيت وعساكره في اللجان
لتأمين الصناديق ،وأثناء التصويت لم يترك أحدا من كبار السن أو ذوي االحتياجات
الخاصة إال وساعده على اإلدالء بصوته ،من خالل إيصاله بنفسه حتى باب لجنته
االنتخابية ،بينما تكون آمالنا العريضة هي العيش في سعادة ،هناك من هم ينزفون وهما
مرابطون ساهرون لحماية وطن ،وكانت حياة محمود املغربي أشبه بقصة تاريخية..
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

بعد أن عانقت أحالمه االلتحاق بكلية الشرطة ثم ايضا التقدم للكلية الحربية ،وشاءت
إرادة هللا أن يكون طالبا في الكلية الحربية إلى أن تخرج برتبة مالزم ثم العمل في خدمة
الوطن برتبة " مالزم أول " ثم استشهاده بعد ملحمة بطولية كان هو قائدها آنذاك مع
جنوده األبطال في كمين تفاحة ببئر العبد " حين اشتبكوا مع العناصر اإلرهابية وتمكنوا
من قتل العديد منهم ،وبعدها فاضت أرواحهم إلى السماء بكرامة وشجاعة ،وكانت بطولة
محمود املغربي ال تقل شجاعة عن غيره من الشهداء الذين دافعوا في حماية مصر
الحبيبة " ،قصة محمود املغربي ستظل خالدة في قلوبنا وعقولنا " إلى أن يوم يبعثون "
رحمك هللا يا شهيد الوطن " وهل تحلو الحياة بدون ذكراك!" .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مساعد اول  /بسام نجيب ابراهيم زيان

البطل ال تكفيه سطور...
عانقت يداه تراب سيناء الحبيبة ،كان بطال بمعنى الكلمة يجري في اوصاله حب الوطن
الذي الزال يكون هدفه األول هو الدفاع عن وطنه الحبيب ،كانت أصوات عزيمته تهدم
البؤر اإلرهابية اينما كانت ،تواترت شجاعته في ظل املداهمات التي كان يشارك فيها في
كتيبته " لم يكن أفروله هو الذي يحدد دوره في حماية وطن " وإنما كان عشقه لوطنه
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الحبيب هو الذي يجعله أقوى ثم أقوى في دفاعه عن تراب وطنه ،بين هدوء الليل كتبت
قصة األبطال الذين واجهوا التصدي للبؤر اإلرهابية بشجاعة " عانقت اوصالهم حماية
وطن " ورحل الشهيد في موكب األمراء " مبتسما في نيل الشهادة " الشهيد البطل " بسام
زيان " ابن محافظة كفر الديب ،مدينة زفتي التابعة ملحافظة الغربية ،من مواليد / ٢ /٠
 ٠٢٢١م حاصل على دبلوم ،تطوع الشهيد لاللتحاق للقوات املسلحة في عام  ٠٢٢١م كان
مثاال لألخ البار وكان أصغر إخوته عمرا ولكنه كان أكبرهم في حنانه وطيبه ورحب صدره،
كان دائما ما يجمع شمل إخوته الكبار وكانوا يستشيرونه في كل األمور الصغيرة والكبيرة،
كان محبا للجميع كما أن كل سكان قريته يحبونه كثيرا لحسن خلقه ،خدم البطل ' في
منطقة السويس ،وانتقل الى سيناء الحبيبة وظل بها حتى استشهاده " تم تسمية نوادي
ومواقف األتوبيس الخاصة بالقرية على اسم الشهيد " الذي هو أحد شهداء كمين
تفاحة ببئر العبد بشمال سيناء في  ٠٢٠٢ / ٢ / ٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /محمد أحمد زين

البطل ال تكفيه سطور...
على نور خطاها كمل طريقه بألف ميل؛ كمل وكان جندي شجاع وفي قلب سينا صمد
ودافع ،كان في أيده سالح ثقيل وقصاد منه كتير مدافع ،وقال كتير في حب مصر ،أقل منه
بيت شعر وزن وقافية " تملي يا سيناء بنينا بأيدينا ،ومش جبروت ال دي عزة فينا " فيكي
ماتوا اخوتنا وروحنا فينا ،نكون وراكي وتملي لينا " على اي قبلة نحضر وندافع وقصاد
عنينا قوتنا بينا " ندفع أعمارنا ونكمل بيكي " ما اهو احنا جنودك وحمى أرضك " وماله
201
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

هو انا أطول اكون شهيد فيكي ! .وكان الشهيد البطل محمد احمد زين " أحد شهداء
كمين تفاحة ببئر العبد بشمال سيناء بعد أن قاتل البطل بشجاعة في  ٠٢٠٢ / ٢ / ٠٢م
االرهابيين في مساء يوم الجمعة ،والبطل ولد بمدينة اإلبراهيمية بمحافظة الشرقية،
استشهد مساء الجمعة  ٠٢٠٢ /٢/٠٢م إثر الهجوم اإلرهابي ببئر العبد بشمال سيناء...
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جند مجند /صالح عبد العظيم احمد عبد العظيم

البطل ال تكفيه سطور ...
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

كل املعاني في وصف شهيد " لن نحظى بكل معاني التبجيل " ألنه استشهد في سبيل وطنه
ودافع ،بكل شجاعة صد وكافح وألجل موته تملي جيشنا يقاتل " ومهما تعددت املسائل،
في حب سيناء كتبوا اشعار ،دونوا أفكار سبقوا بقوة عدوهم واخدوا ثأر شهيدهم ألف
ثأر بس انتصار ،كان قضية حق شهيد ،زميل في عيد ورحل كمان عشان ننام في هدوء
وسالم ،بال استسالم كان روحه في كفه وصوته عالي ،وتملي يردد مصر تعيش ويكون
ترحالي " صدق اللي قال في حب مصر نكتب أغاني " بس الحقيقة أن الشهيد دمه غالي،
ومهما نوصف فيه كتب " لن يوفي سطر في بحره " وكان شرف وكان شهيد " الشهيد
البطل مجند مقاتل /صالح عبد العظيم احمد عبد العظيم " أحد أبطال كمين تفاحة
ببئر العبد بشمال سيناء في  ٠٢٠٢ / ٠ / ٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

الشهيد البطل جندي مجند  /أحمد سالمة سعدون

البطل ال تكفيه سطور...
األبطال هم بس اللي اخدوا حقهم من الحياة " ودافعوا عن وطنهم وعن عرضهم وعن كل
شبر في أرضنا ،السعادة كانت في قلوبهم حين نالوا الشهادة " والشجاعة كانت في
أجسادهم حين انصابت ألجل الدفاع " الحرية كانت في ايد قدرت تدافع وتجيب حقوق
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ماليين " صمدت في وجه املعتدي ،وكانت قوتهم سيف على رقبة املعتدين " الطرق
حفظت مالمحهم ،وسيناء كانت مناهم " قاتلوا بحب لتراب وطنهم " وكانت الحكاية " في
قلب شهيد " يعني عيده في أنه نال الشهادة وال يوم ركع ألي غريب "  .وكان شهيدنا بطل
مكافح مثل أي جندي شجاع في الحربية والعسكرية ،كان مكانه في جيش شجاع "البطل
الشهيد جندي مجند " أحمد سالمة سعدون " ابن مدينة قوص التابعة ملحافظة قنا "
والذي استشهد إثر الهجوم اإلرهابي ببئر العبد بسيناء في  ٠٢سبتمبر  ٠٢٠٢م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند /محمود أحمد علي خليل

البطل ال تكفيه سطور...
شرفت رمال سيناء بأن تالمس أجساد أبطالها الذين سطروا بطوالت عريقة ،استبقت
إرادتهم ودروعهم عشق سيناء حتى احتضنت سجالت الشهداء " اسمائهم املتواردة في
موكب الراحلون " تكاتفت دروعهم حتى اصبحت سدا منيعا يصد هجمات املعتدين؛
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

كانت الرسالة محفورة في قلوبهم" سيناء حدودها محرمة على الغرباء " وستبقى إلى األبد
في قبضة مصرية ،سيخلد ذكرى أبطالها كتب التاريخ ولن يحظى املعتدي بشبر في سيناء
" لم تكن عاصفة الشتاء تزحزح أجساد أبطالها الذين كتبوا رسالتهم بحروف من دماءهم
" سيناء وهل تكون لدوننا " ! .وكان الشهيد البطل مجند محمود أحمد علي خليل " ابن
قرية بني إدريس مدينة القوصية " محافظة أسيوط " أحد شهداء  ٠٢٠٢ ٢ / ٠٢م  .إثر
الهجوم اإلرهابي ببئر العبد بشمال سيناء  .تندثر دماؤهم دفاعا عن وطنا حافل بالسالم،
وكانت أمجاد سيناء تكتب بحبر من الدماء " ليبقى للشهيد إرثا تسابقت في الحصول عليه
كل الشهداء " للشهادة معنى وحلما حافل باألمنيات " سيبقى الشهيد حيا يرزق الى نهاية
الحياة .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل /أحمد السيد عيد

البطل ال تكفيه سطور...
الروح تكافح عشان تعيش ،وتحقق مبتغاها وكل ش يء تتمناه ،وساعات تدفع مال الدنيا
عشان تعيش بس ولو ساعات بتكون النزعة " األنانية " صفة فيهم وال ألف فرصة تكفيهم
" وملا نتكلم عن الشهيد بتكلم عن إنسان عجيب ،ماسك في أيده سالحه ليل نهار " في قلب
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الصحراء مرابط بين معارك أشبه بالتتار ،تقدر تساعده ولو ثواني ؟! تالقي نفسك في ألف
وادي " هناك يموتوا عشان تعيش ،العمر لحظة في قلب املدافع وما يشتكي " وفجأة
يقولك روحي بالدي " نموت احنا عشان تعيش ،صوت الرصاص تملي يزيد" في كل لحظة
شهيد وشهيد " نزعة ألم وثأر شهيد " زمالئهم كانوا حياة وروح وفي قلب صخر حبة طموح
" كمل طريقه بحلم واحد بس الشهادة في ظل سيناء " الشهيد البطل جندي مقاتل احمد
السيد عيد " ابن قرية الفولي الكبيرة مدينة الحسينية " محافظة الشرقية " ،استشهد
مساء الجمعة في  ٠٢٠٢ / ٢ / ٠٢م  .وذلك إثر الهجوم اإلرهابي ببئر العبد بشمال سيناء.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل /أحمد محمد أيوب الزيني

البطل ال تكفيه سطور...
تعالت فرحته حتى المست السماء ،استطال النظر في عقارب ساعته لقد حان الوقت
ليلبي النداء ،بينما الجميع غارقون في نوم عميق بين الفنية األخرى يظل هو يراقب الوقت
ببصره ،ليعد عدته ويستقل اول قطار له نحو أداء واجبه الوطني " هزمه الحنين نحو
رفيق دربه ،ومن هم في الحدود مرابطين ،أرتدي ثيابه فور شروق الشمس وحمل حقيبته
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وكأنه لم يحظى بسفر منذ بعيد " وكانت حياته حافلة بمجد سبقه ليكون في صفحات
سيناء شهيد " وها قد زف في موكب يحظى بجموع للترحيب "
على أرض الفيروز حفر اسم البطل بالدماء شهيد " البطل الشهيد مجند مقاتل أحمد
محمد أيوب " ابن قرية كفر الشيخ هالل " مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية ،استشهد
مساء الجمعة في  ٠٢٠٢ / ٢ / ٠٢م إثر الهجوم اإلرهابي ببئر العبد بشمال سيناء.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد  /مصطفى محمد عتمان

البطل ال تكفيه سطور...
ولتكن أحالمنا مثل احالم أبطالنا ،كفاح ثم شهادة إلى أن نرتقي ونحظى بوطن صامد
بدماء أبناءه األبطال ،لألساطير بدايات وهدف وكان هدف ابطالنا من األمن املركزي
والقوات املسلحة هو الدفاع بشرف وشجاعة عن تراب وطنهم ،للدفاع ثمن ،وكان ثمن

222

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

دفاعهم هو حياتهم ،حين حملوا أحالمهم على كفوف سواعدهم ،بين مودع وشهيد،
وصوت الدفاع الذي لن يغيب بينما يتبادلون الحديث في حب الوطن ،تجدهم يتسابقون
نحو من منهم سيحظى بالشهادة ،تردد ألسنتهم " متى يحين اللقاء " هل لقاء األصدقاء ام
لقاء الجنة التي احتضنت من شهداء وطننا اآلالف! ".يودعون أنفسهم بابتسامة
ومصافحة " وتكون رسالتهم " لو أننا عدنا ،سوف يكون لقائنا قريب " أبطال في عمر
الورود خلدوا خلفهم تاريخا ممزوج بأعظم البطوالت " وكانت الرسالة هي " نحن على
موعد مع املوت " لوطن يستحق الدفاع " كان البطل الشهيد مصطفى محمد عتمان "
ابن محافظة اسيوط ،والذي تخرج عام  1192من كلية الشرطة ،والتحق بقطاع األمن
املركزي وشارك في العديد من عمليات اقتحام ومداهمة أوكار العناصر اإلرهابية في شمال
سيناء ،والده اللواء محمد عثمان ينتمي ملركز ملوي باملنيا ويعيش في اسيوط وزوجته ام
الشهيد من مركز منفلوط بأسيوط ،وكان يعمل مساعدا ملدير أمن األقصر منذ فترة
واآلن يشغل منصب مستشار األمن لشركة مياه ،استشهد النقيب مصطفى محمد
عثمان ،ابن محافظة أسيوط ،صباح اليوم االربعاء ،اثناء تصديه لهجوم ارهابي علي
منطقة تمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش بمحافظة شمال سيناء .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد نقيب  /عاصم أحمد حسن

البطل ال تكفيه سطور...
تكللت جهودهم بفخر ليس له مثيل ،بين ضباب أيلول وصفحات السماء البيضاء رغم
تلبدها بالغيوم السوداء ،إال أن لها مع الشمس موعد تجليها ثم تتبخر لتعود السماء
ليسرتها األولى " فتكون جميلة بيضاء " كأوراق التاريخ الذي زينها ابطالنا بقصص شتى "
كهذا هي الوطن حين تطأ حدوده أقدام املعتدين " يهرول جنوده نحوه في استغاثة وبسالة
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يكون عنوانها الكرامة وعمقها الشجاعة " تظل صدورهم سد واقي لرصاص املعتدين "
ويبقى الوطن هو الكرامة التي لن تهان " ولقد احتضنت سجالت الشهداء شهيدا آخر
ليحظى بشرف الدفاع والكرامة في وطننا الحبيب " الشهيد نقيب عاصم أحمد حسن "
من مواليد  ٠٢٢٢م مدينة سما لوط محافظة املنيا ،حاصل على بكالوريوس علوم
زراعية بيئية من جامعة قناة السويس ،ألتحق بالكلية الحربية وتخرج منها ملا يعادل
دفعة  ٠٢٥حربية ،استشهد في  ٠٢٠١ /٠/٨م إثر انفجار عبوة ناسفة بجانب مدرعته ببئر
الحفن بوسط سيناء.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد نقيب  /كريم أحمد ضيف

البطل ال تكفيه سطور..
تعددت األمنيات في بساطهم السحري ،وهما يعلمون كما عانت اهدابهم عشق الوطن،
صمتت حواسهم وهي تتأمل صفحات الصحراء املزينة بحبات الرمال الصفراء " اضطرب
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

القلب عشقا في معاملها الشاسعة " على جنبوهم متباعدون يدركون أن الجمال ليس في
هدوءها وانما في صوت الرياح العابثة التي تجرف الخيام " ظلت مسامعهم تضرب بنغم
أجمل األغاني في وصف الوطن " واألسلحة تئن بطلقات الحرية في أهالي السماء " يبتسم
القائد لجنوده ويشير بيده في صفحات الصحراء قائال :ليس صوت العاصفة من يرعب
أعدائنا وإنما فقط شجاعتنا ووالئنا " هو من يدمر مخططهم " ستبقى مصر أرضنا
وسيناء مجد الحضارة ومجدنا " أتدرون أن الكرامة هي ارثنا " وغدا سنكون في موكب
الشهداء وسنكون على موعد ببعضنا ،ولكن سأسبقكم دفاعا " فلتلحقوا بي فوطننا لن
ينحني مادامت أرواحنا تردد بالدي " وليكون حقي هو :
هو حق الشهيد " الشهيد البطل مالزم كريم أحمد ضيف " أحد شهداء دفعة ٠٢١
حربية ،والشهيد كريم أحمد ضيف من مواليد  ٠٢٢٠ / ٢ / ٠٢م ابن مدينة كفر شكر
بالقليوبية ،والذي أستشهد في  ٠٢٠٣ / ٢ / ٠٢م إثر استهداف إرهابي سيارة تابعة
للجيش الثاني امليداني على طريق الصالحية بالشرقية .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند  /محمد معتز

قصة هذا البطل فريده من نوعها ،قصة توحي بالتنبؤ او ما يعرف بالحدث القلبي حين
تظن انك ستحصل على ما تريد ال محالة حين تكون على درجة ايمان قوية بربك ،حين
تدافع عن قضية عادلة تكون قبلتها العدل واإلنسانية ونقاء الروح التي عشقت الوطن
أكثر من ذاتها ،وكانت نتيجة ذلك العشق هي الشهادة في سبيل هللا والوطن ،بدأت قصة
الشهيد البطل الذي تخرج من جامعته وهرول نحو أداة واجبه الوطني في فرحة عارمة،
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

كانت أكبر أحالمه أن ينال الشهادة في سبيل الوطن وإن يحظى بشرف الدفاع عن وطنه
الحبيب ،التضحية هي النتيجة التي تكون أسمى معاني الدفاع عن وطن يستحق
النضال ،حين تعشق بصدق ،سيكون عشقك ابديا وسيمدك بقوة الذات ،ستشعر أن
من تعيش ألجله ،قد تموت ألجله وفي ذكرى التاريخ قصصا شتى ،مرحلة الحياة تكون
سببا في أن تجعل منك مقاتل يخشاه الجميع ،هكذا كانت الكلية الحربية التي اخرجت
أسود ال يهابون املوت " وعلى هدفهم أحبهم الشعب " حتى انهم اصبحوا قدوة لشباب
الذين أدوا الخدمة العسكرية لفترة محدودة " انها حياة الرجال " هي من يطلق عليها
مصنع الرجال " الشهيد البطل محمد معتز كان من األبطال الذين عشقوا الوطن عشقا
ال حدود له ،كانت امنيته هي أداء الخدمة العسكرية بعد أن أنهى دراسته الجامعية؛
وبعدها تمكن من الخدمة في أرض الفيروز التي احتضنت في صفحات رمالها بطوالت شتى
لرجال أبطال لم يهابوا املوت لبرهة ،كانت دروعهم جمرة لهيب ،تحرق كل من يعترض
طريقها ،دربت أجمل األمثال " وكان أبطال الكتيبة  ٠٢٣منس ي قائدها وباقي الرجال "
أروع من وطأة قدماهم أرض الفيروز " والزالت مصر تتوارد في سيناء رجالها األبطال،
شهيد يودع شهيد وبطال يحرز انتصارا في كل عيد ،وكل يوم تودع أرضنا شهيدا في موكب
األبطال ،وكانت رسالة محمد معتز لوالده " أنه سوف ينال الشهادة حتما في أرض سيناء
" إلى أن نالها عن جدارة مدافعا عن عرضه ووطنه وكرامته وأحالمه وأيضا عن املاليين .
1-رسالة الشهيد محمد املعتز:
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

" بسم هللا الرحمن الرحيم "
ال اله إال هللا محمد رسول هللا " أول يوم في رفح  ٠٢٠٥ / ٢ /١م " من أسعد أيام حياتي
انضمامي الى رجال يحمون الوطن ويحمون أهلي وعرض ي ومالي  .يوم الذي نزلت بأمر هللا
الشرف لالنضمام إلى هذا املكان واالنضمام إلى الرجال الذين يجاهدون في سبيل هللا .
الحمد هلل وحده نشكره ونرض ى بقضائه .يارب أكتب لي الشهادة في سبيلك وأنا اجاهد،
وأكتب لي نطق الشهادة يا حي يا قيوم ( .أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمد رسول
هللا )
 " 2الرسالة الثانية " يكتبها الشهيد لوالده "  ٠٢٠٥ / ٢ / ٠١م "" إلى أبي الغالي العزيز سامحني يا أبي ألني لم أقل لك اني في رفح خوفا على قلقك علي،
وهللا الحمد هلل رب العاملين انا هنا في أمان والحياة جميلة وسعيدة ،أحلى احساس انك
تحسه الجهاد في سبيل هللا ،وأيضا اني في مكان األبطال والشهداء كل يوم يعدي هنا
بطلب من هللا إنه يصبرني ويعدي إن شاء هللا أيامي على خير ،وأرجع واشوفك يا أبي وأخي
وأختي وكل احبائي وارجع لرؤيتكم مرة أخرى  ،يارب ربنا يتقبل جهادي ،واجعله في ميزان
حسناتي ويجعله أيضا في ميزان حسناتك يا والدي العزيز ،وفي ميزان حسنات أمي هللا
يرحمك يا أمي " ألنكم رزقتم براجل " يارب تقبل " .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

"  3-الرسالة الثالثة ؛ رسالة الشهيد لوالده "
" يا أبي إن كنت نولت الشهادة بأمر هللا تأكد اني في مكان جميل وسعيد إن شاء هللا مع
الشهداء واألنبياء والصالحين يارب رب العاملين ،يملئ قلبك بالصبر واإليمان اني إن شاء
هللا في جنات رب العاملين الكريم الرحيم ،يارب تقبل مني جهادي في سبيلك وجهادي
لحماية أرض ي وعرض ي وشرفي وديني وأهلي ومالي " وصل هللا على سيدنا محمد وعلى أله
وصحبه أجمعين".
" وأنهى الشهيد رساالته بعدة كلمات كاآلتي " إلى من يجد هذه الكراسة باهلل عليك أن
توصلها إلى أبي الدكتور /املعتز رشاد.
***
" هؤالء رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم من قض ى نحبه ومنهم من ينتظر وما
بدلوا تبديال " هؤالء الذين حدثنا عنهم هللا عز وجل في كتابه العزيز" الذين يتسابقون في
الجهاد في سبيل هللا وفي تراب الوطن ،يحملون على عاتقهم حماية العرض والوطن وهما
يبتسمون لجنات عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين " يستنبئون بجمال الشهادة
وهما يسعون لدفاع ويجعلون من سواعدهم دروع تصد هجمات املعتدين ،يرابطون ليال
ونهارا في الحدود وهما يعلمون أن دماءهم الطاهرة هي من تحيي الوطن وتجعل منه جسور
آمنه لتخيم على شعبه باألمن والسالم؛ رجاال ال ينعمون بسنة نوم وهما يرهبون عدوهم
بعقيدتهم التي يحملونها في صدورهم دفاعا عن الحق والعدل في األرض " جيش مصر
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يدافع لنحيا؛ يقاتل ألجل األمان " يسهر ألجل أن ننعم بالنوم الهادئ ،يبقى دستوره
النصر أو الشهادة " حمى هللا جيشنا وسدد رميهم وجمعنا بشهدائهم في جنات النعيم ".
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند /حسام جمال جمعة

البطل ال تكفيه سطور..
استبق الرياح في حب الوطن ،وكان الجنود في سبق واستباق ،عانق بقلبه قضية وطن
والزال اسمه يسبق التاريخ ،لقد نال شرفا بأفضل مثال وعانق بجسده أبشع الرجال "
لينقذ وطنه بجسده حاميا تراب وطنه وكل األبطال " ومن غيره شهيد الوطن ليبقى
جسده ممزوج بالرمال ،لم يبقى للحبر عبارات تكتب لقد ضرب الجندي أجمل األمثال
عن شجاعة املصري حبيب املاليين " الشهيد البطل جندي مجند حسام جمال جمعة "
من مواليد  91ديسمبر  ،9112وحصل على دبلوم الفني الصناعي في عام  ،1198وسافر إلى
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ليبيا في  91يونيه  1198للعمل هناك "سباك" ،بحثا عن لقمة العيش ،ثم عاد إلى مصر في
 12نوفمبر  ،1192والتحق بالخدمة العسكرية بالجيش املصري في  9ديسمبر  ،1192ليصبح
شهيدا للوطن في  9يوليو  1192إثر الهجوم اإلرهابي ألنصار "داعش" بشمال سيناء ،دون
أن يعود له جثمان إلى أهله بقرية البشوات بمركز إطسا بالفيوم مجند منذ  7أشهر
بالشيخ زويد ،ويقول قادته ،إن عمله البطولي أنقذ  16من زمالئه كانوا سيلقون حتفهم
إذا دخلت السيارة الكمين ،حيث دفع صوت تفجير السيارة زمالءه لالنتباه ومواجهتهم
العناصر اإلرهابية وقتل عدد كبير منهم.
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شرفاء خالدين

األبطال من الضباط االحتياط
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شرفاء خالدين

الشهيد مالزم أول  /أحمد محمد كامل

البطل ال تكفيه سطور...
بأرض املعارك اصطف األبطال " كال قائد وجندي وعقيد بصوت مناضل وقوة مقاتل،
وصوت املدافع يرعب الباغي ليبقى السكون في ظل املعاني " شهيدا فريدا وبطال يحامي "
تكون السطور غير كافيه لحق الشهيد ،وتظل ذكراه أبد الدهر تذكرنا بمدى بطوالته وكم
دافع بروحه عن حياة املاليين ،الزالت وفود البطوالت التي يسطرها جنود مصر حافلة
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

بشرف الدفاع آلخر قطرة دماء كانوا سد واقيا يحد من تقدم املعتدين" لو لم تكونوا على
علما بما يفعله أبطالنا " فال تصدعونا بصوت الغافلين " صفق بكلتا يديه مهروال نحو
فوج املعتدين لم يستطع كال منهم اقتحام شبرا ولن يستطيعوا ولن يستسلم جنود مصر
املرابطين وكانت سجالت الشهداء حافلة بمجد جديد سطره شهيدها البطل " أحمد
محمد كامل " ابن محافظة املنيا ،من مواليد ٠٢٤٢/٠٠/٠٠م وقض ى حياته في مدينة
ناصر التابعة ملحافظة بني سويف حصل على ليسانس حقوق جامعة بني سويف ،وكان
من املتفوقين دراسيا ،فهو عشق الحياة العسكرية ،حيث التحق بالقوات املسلحة في ٣٠
 ٠٢ /كلية الضباط االحتياط " بفايد " التابعة ملحافظة االسماعيلية " الدفعة ٠٨٥
احتياط السرية "  " ٥وبعدها تخرج برتبة مالزم احتياط في  ٠٢٠٨/٨/٠اخذ فرقة صاعقة
ملدة شهر ثم ألتحق بسالح حرس الحدود ،وخدم بالكتيبة  ٠٨حرس الحدود وخدم
بالكتيبة  ٠٨حرس الحدود بري بمنطقة الفرافرة الكيلو  ٠٢٢وقض ى خمسة عشرة يوما
تقريبا ،واستشهد البطل في  ٠٢٠٨ / ٥ / ٣٠وهو اول شهيد في الدفعة  ٠٨٥ضباط
احتياط ،بعد مطاردة لبعض املهربين في الصحراء الغربية ،تفاجئوا بالكمين ،وتبادلوا
اكالت النيران مما أدى إلى استشهاده ..حيث تم ترقيته بعد استشهاده من قبل الفريق
صدقي صبحي إلى رتبة مالزم اول على تضحياته في سبيل الوطن ،ثم تم إطالق اسمه على
املدرسة الثانوية بنات مدينة ناصر ..حيث تم تكريمه عدة مرات من وزارة الدفاع ،وكلية
الضباط االحتياط أكثر من مرة ،وتم تكريم والدته " بلقب " األم املثالية " لقوات حرس
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الحدود في عام  ٠٢٠٥كما تم تكريمه من محافظة بني سويف لبطوالته ودفاعه عن تراب
الوطن واستشهاده في سبيله .أطلق عليه في الجيش " أسد الحدود " كما أنه كان يتمتع
بالعديد من املواهب منها " رفع األثقال " والرسم " والغناء " ولقب بالفنان".
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد نقيب  /مصطفى سليمان احمد سليمان

االبطل ال تكفيه سطور...
حظى سجل الشهداء بالكثير من األبطال الضباط االحتياط الذين لم يتوانوا عن نجدة
وطن والدفاع عنه وعن ترابه املقدس ،والزالت بطوالتهم مستمرة في كلتا بقاع الوطن
الحبيب ،كل األرواح العسكرية تهرول نحو الدفاع ونحو صيانة كرامة شعبه وعرضه
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وتطهيره من املعتدين ،ودائما ما تكون الرسالة هي االنتصار أو الشهادة دفاعا عن هذا
الوطن" وكانت رسالة أبطالنا كدستور وجب عليهم احترامه وتنفيذه بشجاعة واستماتة
في سبيل الوطن الحر وكان البطل الشهيد " مصطفى سليمان احمد أحد شهداء الوطن
وهو من مواليد  ٠٢٢٠/٥/٥من مدينة دمنهور التابع ملحافظة البحيرة ،ألتحق بالقوات
املسلحة في  ٠٢٠٨/٠٠/٠سالح املهندسين العسكريين ،برتبة نقيب ،دفعة  ٠٨٢احتياط،
حصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية ،استشهد في ٠٢٠١/٠٠/٤م إثر انفجار عبوة
ناسفة بمدرعته غرب الشيخ زويد..
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول  /أحمد نصر هللا نصر سيد حماد

البطل ال تكفيه سطور..
خلف بطوالت املجد سطرت ملحمة كفاح شهداء جاهدوا بكل قواهم وحملوا على عاتقهم
حماية الوطن ،والزالت مبادئهم تأبي أن تستسلم دفاعا عن وطننا الحبيب ،وكانت بطولة
الشهيد أحمد نصر هللا نصر سيد حماد " هي أنه كان بطال ال يهاب املوت وظل آلخر حياته
يدافع بشرف ،كما أنه شارك في العديد من املداهمات الخطرة التي كانت تشنها قوات
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شرفاء خالدين
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الجيش على البؤر اإلرهابية في تطهير بلدنا الحبيبة من العناصر اإلرهابية التي تعيش على
دماره ،والبطل الشهيد من مواليد  ٠٢٢٠ /٠/٠ولد بمدينة " فوة " التابعة ملحافظة كفر
الشيخ ،ألتحق بالقوات املسلحة في ٠٢٠١/٥/٨م وعمل بسالح املهندسين العسكريين برتبة
مالزم اول دفعة  ٠٥٢احتياط ،حاصل على بكالوريوس الهندسة النووية ..واستشهد في
٠٢٠٢/٥/٠٨م إثر انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد..
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول /هشام مصطفى محمد مصطفى

البطل ال تكفيه سطور..
لم يكن رصاص الغدر هو الوتر الذي يغزو أجساد جنودنا األبطال ،بل ما كان يجعلهم في
سباق نحو الشهادة هو حبهم لوطنهم الحبيب الذي يجري في اوصالهم جري الدماء ،كل
حواسهم التي تصدع بحب الوطن تشهد بأن قوتهم فاقت قوات املعتدين ،تسرد اوردتهم
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حكاية وطن وثأر صديقهم الشهيد ،وكان البطل الشهيد هشام مصطفى محمد مصطفى
" أحد شهداء وطننا الذي ضحى بحياته فداء تراب الوطن ،وهو من مواليد ٠٢٢٠ /٣ /٠١
مدينة قسم ثاني املحلة الكبرى ،التابعة ملحافظة الغربية ،ألتحق بالقوات املسلحة في
٠٢٠٨/٠٠/٠م عمل بسالح املهندسين العسكريين ،رتبة مالزم اول ،دفعة  ٠٨٢احتياط،
حاصل على بكالوريوس الهندسة املدنية ،استشهد في  ٠٢٠٥ /٠٢/٠٤م إثر انفجار لغم في
مدرعته أثناء عودته من إحدى املأموريات .

244

ذهاب للفهرست
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد نقيب  /أحمد محمد صالح محمد

البطل ال تكفيه سطور..
الثأر بالثأر والحياة بطولة وقصتها في ايد أبطالها " منهم اللي كمل كفاحه بروح قوية
ومنهم اللي ساب بصمة وطنية وظل يكافح ،وبطل عرف أن الحياة بدون دفاع يعني حياة
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

عقيمة " من للكلمات معانيها وللتاريخ أبطال " يكون لأللم ضمادة ،ويكون الوطن هو
جبهة الشهداء ،تراق دماءهم جهرا بين مدافع وشهيد وتبقى كلمة مقاتل هي أسمى املعاني
لكلمة فريد" يكون للجندي هدف وللوطن حامي؛ وستظل سيناء هي منبع األبطال،
سيبقى للوطن درعا وسيف في أيادي األبطال " وكان الشهيد البطل أحمد محمد صالح
أحد الشهداء األبطال " وهو من مواليد ٠٢٢٠ /٠/٠م ولد في مدينة فأقوس ،التابعة
ملحافظة الشرقية ،ألتحق بالقوات املسلحة في ٠٢٠٠/٠٠/٥م عمل بسالح األشغال
العسكرية ،برتبة نقيب ،دفعة  ٠٨٥احتياط ،حاصل على بكالوريوس الهندسة املدنية،
استشهد في  ٠٢٠٥ /٠/٣٢م فحادث العريش اإلرهابي الذي استهدف كتيبة  ٠٢٠في العريش
.
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم أول /هيثم فتحي محمد أحمد

البطل ال تكفيه سطور...
يذكر أن املالزم أول "هيثم فتحي محمد أحمد" هو خريج كلية هندسة جامعة املنيا ،وكان
ً
مهندسا قبل التحاقه بالقوات املسلحة ،ومتزوج ،ولديه "رضيعه" ،لم يتجاوز
يعمل
عمرها  11يوما ،هيثم فتحي محمد أحمد" ،الضابط بالقوات املسلحة بالعريش ،من
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الضباط االحتياط ،والذي استشهد في انفجار لغم ،كان يتمتع البطل بالعديد من
الصفات الحسنة التي جعلت كل من يعرفه يحبه ،باإلضافة إلى تفانيه في حب وطنه
والدفاع عنه وعشقه للحياة العسكرية وتعاونه مع زمالئه األبطال في الكتيبة والجيش
عامة ،يعرف عن البطل بره بوالديه وحبه ألهله وطيبة قلبه وشجاعته على أعدائه ،وكما
اننا اعتدنا على شجاعة أبطالنا الذين عشقوا تراب وطنهم وكثيرا ما خاضوا مغامرات
عديدة خطرة من املداهمات بحثا عن البؤر اإلرهابية ،كان للبطل الشهيد " هيثم فتحي
محمد " دوره الكبير في الدفاع عن وطننا الحبيب ،رحم هللا البطل ورحم أبطالنا الشهداء
جميعا .
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول  /أحمد الشاذلي عز

البطل ال تكفيه سطور...
اضاف البطل مجدا جديد ليكون حافال بصوت البطوالت على أرض سيناء شهيد جديد،
كان معنى لبطل فريد يقود حربا بمفرده ضد املعتدين ،أبطال سيناء وفود مكثفة تئن
الحروب بكل وعيد ،يتسابق جنودا هم خير جنود ويتواردون وفود وفود ألجل الشهادة في
رحم الوطن ،ليحظى السالم بصوت البطل وكانت سيناء خير شاهد على شجاعة الشهيد
البطل " أحمد الشاذلي عز " ابن قرية االشراف مدينة الزقازيق ,محافظة الشرقية ,كان
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يعرف عن الشهيد شجاعته وحبه للوطن وكان اخر ما كتبه البطل الشهيد عبر حسابه
على الفيس بوك " سينا ابطالك معاكي آلخر نفس استحالة يتخلوا عنك " .
ُيذكر أن الشهيد املالزم أول أحمد الشاذلي كان يشارك في العملية الشاملة "سيناء ،"1191
ُ
واستشهد داخل الكتيبة  ،919خالل محاوله استهدافها من قبل تكفيري يرتدى حزاما
ناسفا ،وتسلل للكتيبة ووصل ناحية عنبر املجندين لتفجير نفسه ،إال أن الضابط نزل
من السيارة وأطلق عليه الرصاص ،فانفجر الحزام الناسف وأصيب الضابط بشظية في
الرأسُ ،لينقل للمستشفى منذ أيام قبل أن تزهق روحه متأثرا بجراحه .
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول  /عمرو أحمد السقا

البطل ال تكفيه سطور...
الشهيد عمرو السقا خريج دفعة  28فنية عسكرية ،وتقطن أسرته في محافظة بورسعيد
الباسلة ،وهو حفيد أحد أبطال املقاومة الشعبية في بورسعيد .كبر عمرو وتفوق وحصل
على مجموع  ٪ ٢٤في الثانوية العامة القسم العلمي شعبة رياضيات ،كان يمكنه دخول
كلية الهندسة لكنه اختار التقدم إلى الكلية الفنية العسكرية ،وتخرج بتفوق والتحق
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بسالح املدرعات بالجيش الثاني امليداني ,يعرف عن الشهيد البطل شجاعته التي جعلت
منه مقاتل قوي وعلى ايضا حبه الشديد لوطنه الحبيب ,وهو األخ األكبر ألشقائه ،كما أنه
يمتاز بحسن الخلق والتواضع مع الجميع كان الشهيد البطل يقود سيارته متوجها إلى
رفح وشاهد ثالثة أمناء شرطة ينتظرون مواصلة فوقف ودعاهم لركوب سيارته وبعد
حوالي كيلو من كمين بئر العبد ،شاهد ملثمين على دراجة بخارية ومعهم سالح آلي ،كان
يمكنه أن يمض ي في سالم لكنه وقف وأخرج مسدسه ونزل وتعامل مع امللثمين ،وأصابهم
لكن سيارة فيها  2مسلحين جاءت من مكمنها ونزل منها  2باألسلحة وفتحوا النار على
البطل وأمناء الشرطة واختفوا بعدها في الصحراء» .تبادل الشهيد اطالق النار مع ثالثة
آخرين في سيارة وهم في طريقهم الى مدينة العريش في شمال سيناء مما تسبب في استشهاد
كل من في السيارة .
حرب قادها بطل واحد ،استطاع أن يقض ي على عدد من االرهابيين بمفرده ،دفاعا عن
وطنه الحبيب ،بدون ان يهاب كثرتهم ،لقد سطر البطل قصة بطولية عريقة ،عن شجاعة
وبسالة املقاتل املصري الذي ال يهاب اي خطر ،قاتل بكرامة وشرف إلى أن القى ربه
شهيدا ،هؤالء هم من سطروا التاريخ ،والزالت بطوالتهم تتوالى تباعا ،دفاعا عن وطنهم
الحبيب ،كما أن البطل ترك وصيته األخيرة " أن يتم دفنه بزيه العسكري وأال يتم تغسيله
وال يريد تكريم وال وساما أو أي ش يء آخر سوى الشهادة " وحقا قد نالها في سبيل وطننا
الحبيب .طابت روحه الطاهرة في أعلى الجنات شهيدا .
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول  /محمود ناجي العواد

البطل ال تكفيه سطور ....
منذ حرب اكتوبر املجيد أحرز ابطالنا انتصار يذكر على الدولة املعتدية " إسرائيل "
وكانت قوة املصريين نابعة من قلوب عاشقة بتراب وطنهم ،لقد كانت حربا مدوية كانت
بمثابة درس عظيم لكل من فكر بتدمير مصرنا الحبيبة ،إلى ذلك اليوم الزال جنودنا
األبطال في أرض الفيروز وكل بقعة في وطننا الحبيب ،لها رجال قبضتهم من حديد " تجري
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

في اوصالهم حب الوطن والشجاعة الالمتناهية ،هناك مرابطون في كل الحدود " وهم من
خيرة جنود األرض " ساهرون في حماية وطن ألجل أن يكون علم وطننا مرفوع حد
السماء ،يرفرف عاليا ك نسر حرا طليق ،مهنتهم هي الدفاع بشرف وكرامة وعزة وأيضا
الشهادة دون االستسالم ،ال يهابون املوت " بل دائما ما يكونون على موعد معه " طلبا
للشهادة في سبيل هللا والوطن ،وكان البطل الشهيد مالزم اول "محمود ناجي العواد " ابن
محافظة جنوب سيناء ,الذي عرف عنه الشجاعة والستماته في حب الوطن ,أحد شهداء
العملية الشاملة للقضاء على البؤر االرهابية في جنوب سيناء .
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول  /اسالم علي اسماعيل

البطل ال تكفيه سطور...
على حدود وطننا سطرت أجمل القصص التي كتبها ابطالنا بدمائهم الطاهرة ،لتكون
تاريخا لنا وعبرة عن مدى شجاعتهم في حماية تراب الوطن ،كانت شجاعتهم تفوق كل
املعارك ،لقد حظى بطلنا " اسالم علي اسماعيل " بالشهادة التي طاملا تمناها في سبيل
وطننا ،لقد قاتل البطل ببسالة حتى آخر انفاسه ،كما أنه شارك في العديد من
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

املداهمات التي كانت تشنها قوات الجيش على البؤر اإلرهابية في سيناء ،للقضاء على
تمركزهم في أرض الفيروز الحبيبة ،لقد عرف عن البطل الشهيد شجاعته وطيب أخالقه،
وبره لوالديه وأخوته وحبه لزمالئه في العمل وفي بلدته ،لقد كان مثاال لألخالق الحسنة
والنبتة الطيبة في املجتمع ،كان لتاريخ مصر الحبيبة نماذج مشرفة ،وكان البطل الشهيد
إسالم علي اسماعيل " أحد أبطال مصرنا الحبيبة والبطل ابن قرية الخاليفة ,مدينة
املنزلة ,محافظة الدقهلية ,من قوة الدفعة  ٠٠٠حربية ,من ابطال الكتيبة  ٤٣صاعقة
استشهد البطل الشهيد اثناء مشاركته في العمليات العسكرية بسيناء للقضاء على البؤر
االرهابية في  ٠٢فبراير  ٠٢٠٤م .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول احتياط  /أحمد محمد بالل

البطل ال تكفيه سطور...
للبطوالت أبطال دفعوا حياتهم ثمنا لنحظى بوطن أمن وحياة كريمة ،كانت مهنتهم هي
الكفاح والسهر مرابطين على الحدود كلما اسدل الليل سدوله ،تحلق ارادتهم وقلوبهم
العاشقة نحو وطنا حفرت معامله في قلوبهم العاشقة ،يظل العشق يرافق أجسادهم كلما
حلقت أقدامهم نحو الرحيل ،تبقى ابتسامتهم هي السعادة التي تشق طريقهم خلف نجدة
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وطن ،بينما تكون اناملهم هي من تجلب املعتدين لفخ الهالك ،لم تكن اسلحتهم هي فقط
املدافع وإنما اوصالهم تمعنت في رمال صفحات وطننا الحبيب ،ال يركع جنديا مصريا ،إال
في موعد الصالة ،النصر أو الشهادة هي دستورهم الذي حفظوه في صدورهم في " مصنع
الرجال " الكلية الحربية ،لتبقى عزيمتهم تصف شجاعة األبطال ،عانقت أحالمه أعتاب
الشهادة حتى استوص ى بوطنه زمالئه قبل أن تفيض روحه الطاهرة إلى السماء" شهيدا
يسلم شهيد وكان البطل أحمد محمد بالل أحد ابطالنا الذين قاتلوا ببسالة إلى أن حظى
بالشهادة " والبطل ابن قرية منية املكرم التابعة ملدينة فاقوس ,محافظة الشرقية..
يعرف عن الشهيد اخالق الطيبة وحبه لوطنه وشجاعته القتالية .استشهد البطل
الشهيد في تفجيرات العريش التي استهدفت الكتيبة  ٠٢٠حرس الحدود في  ٠٢يناير ٠٢٠٥
م.
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول  /أحمد فوزي عمارة

البطل ال تكفيه سطور...
لكل بطولة بطل ،تكون له صفات فريدة من نوعها ،وأيضا حصيلة من اإلنجازات التي
تكون وساما له في حياته إلى بعد مماته ،حين تكون أحالمك هي ملك الجميع " حينها
ستصنع املجد " الذي هو تاريخ وطنا وليس شخص ،تظل الحقيقة هي مكمن ابطالنا
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الذين استبسلوا دفاعا وشجاعة في ظل وطنا اعترته أيادي الخونة واملعتدين ،ستكون
أيادي النجدة أسبق في الدفاع وكان للشهيد البطل " احمد فوزي عمارة " دوره البطولي
املشهود في نجدة أرضنا الحرة ".
ابن محافظة االسماعيلية ,من ابطال الصاعقة دفعة  ٠٠٢حربية ,يعتبر الشهيد االبن
االصغر لوالديه ..يبلغ من العمر  23عاما , ,ألتحق بسالح الصاعقة فور تخرجه من الكلية
الحربية  .أنهي الشهيد دراسته في الثانوية العامة ،وزي كثير من الشباب قدم في الكلية
الحربية ولم يوفق لكن كان عنده اصرار أنه يحاول ويقبل قدم الشهيد أوراق التحاقه
ً
مرة أخري وتم قبوله ،كان ناجح جدا في الكلية واسمه معروف فيها تخرج البطل ،وكانت
أمنيه له أن يكون في سالح الصاعقة أخد فرقتين الصاعقة  ٢٢٢و . ٢٢٢كان في ٢٢٢
حصل على املركز الثاني على مستوى الفرقة كما حصل على املركز األول في فرقة ٢٢٢
،وفي ذلك الوقت كان مالزم البطل الشهيد مالزم أول أحمد فوزى عمارة شهيد سيناء
وأول مقاتل لوحدة الصاعقة من مواليد اإلسماعيلية  ،9112//91/17أنهي الشهيد دراسته
في الثانوية العامة ،وزي كثير من الشباب قدم في الكلية الحربية ولم يوفق لكن كان عنده
ً
اصرار أنه يحاول ويقبل قدم الشهيد أوراق ألتحق مرة أخري وتم قبوله ،كان ناجح جدا
في الكلية واسمه معروف فيها في  1191/1/17أستشهد البطل أحمد فوزي عمارة ،في منزل
كانوا يبحثوا عن مجموعة التكفيريين هو و مجموعة من الجنود ،واملنزل كان مهجور في
منطقة ال يوجد بها سكان ،جاله على جهاز أن في قذيفة هاون اتجهت عليهم ..عارفين كان
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

إيه رد فعله ! اعطي أمر للعساكر أنهم يخرجوا من املبني ،و رفض يخرج قبلهم  .واستشهد
البطل .حينها.
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول  /ميالد سعد جورج شنودة

البطل ال تكفيه سطور...
ظلت حواسهم الصامتة تتابع موكبه الذي حظى بجموع خفيرة ،كان وداعه األخير أن
تكون سيرته مخلدة في أذهان الجميع " كانت أولى انتصاراته أنه كان بطال في جيش مصري
يحمل على عاتقه حماية وطن " حين قصدت جبهته السفر إلى سيناء ،غمرت قلبه
السعادة العارمة ألن تطأ قدماه أرض الفيروز " وبعد أن ألقى التحية لزمالئه الشهداء
الذين تناثرت دماؤهم في أرضها الطاهرة " ابتسم فخرا حين نظر إلى زيه العسكري كونه

262

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

أحد األبطال الذين حظوا بشرف الدفاع عن سيناء الحبيبة ،وكانت إحدى امنياته هي
الشهادة في رحابها الطاهرة " الشهيد البطل ميالد سعد جورج شنودة " ابن قرية دبيج
التابعة ملدينة ديرب نجم ,محافظة الشرقية ,يبلع البطل من العمر  ٠٢عاما ,وهو اكبر
اشقائه..ولديه شقيقان االول بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق ,واالخر
بالصف الثاني االعدادي ,ووالده يعمل مشرف فني بامليكنة الزراعية بمدينة ديرب نجم,
ووالدته تعمل مدرسة  .كان البطل الشهيد من ابناء الدفعة  ٠٢٥حربية ,من سالح
املدرعات كتيبة  . ٨٠٢استشهد البطل اثناء تأديه واجبه الوطني بكمين بمنطقة الشيخ
زويد بشمال سيناء .
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول احتياط  /عبد هللا محمود العيسوي

البطل ال تكفيه سطور...
قصة عشق بدأت بكفاح وانتهت بشهادة " رغم طول الكفاح إال أن الجهاد في سبيل الو
طن عبادة ،الشهادة في حق وطنك فخر كبير ،مش حظ سيئ دا حسن حظ وشرف
وكرامة ،للدفاع قانونه ،وكان الشهيد في حب وطنه أدى دوره ،كانت حياته فوق كف أيده
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

" والعيار اللي يدمر وطنه كان يحضنه بايده ،رغم حبه واستشهاده كانت رسالته للي بعده
وطنا تملي مش هيضيع ،وكانت سينا أرض الفيروز " ارتوت بدماء ابطالها ،واللي دمر فيها
كان مطرود من حدودها ،ألن جنودها سور من قوة ال يمكن يوم تمحيها قوة " وكان البطل
من الشهداء تملي لبوا فيها النداء " الشهيد البطل عبد هللا محمود العسيوي " من قوة
الدفعة  ٠٥٠ضباط احتياط ,يعرف عن البطل اخالقه الحسنة وشجاعته في حب الوطن
.وايضا ابتسامته التي ال تفارق وجهه ,استشهد البطل اثناء اداء مهامه في سيناء الحبيبة .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل  /عبد الرحمن املتولي

البطل ال تكفيه سطور..
تظل املسافات تسرد لنا قصص تتوالى على نمط أبطال ساهرون ،بينما هو يرتدي زيه
العسكري في أناقة وصم جبينه بحفنه رمال على جبينه ،بيدين يتخللهما القوة املفرطة،
والدماء تتناثر من خصره ،نظر إلى قائده وهو مكظوم الغيظ ،ويكتم آمله الذي يتسلل من
خصره ،حتى تلونت بذلته بدمائه الحرة ،نهره قائده بصوت يحسه على التمسك والقوة،
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

قائال " كن على يقين أن الحياة هي األلم والوطن هو القوة والقوة تعني الشجاعة " وكأنه
يخبره بقضية الدفاع ،ابتسم الجندي وبعدها ،حمل سالحه وحاول التشبث بخيط األمل،
متجاهال األلم الذي يتسرب إلى اوصاله كمرضا يترك لهيبا يجهش في جسده الضعيف،
وعانق سالحه وقام بتصويبه نحو املعتدين الذين ظلوا يتواردون تباعا من بين ركام املبنى
في صفحة الصحراء ،وظل يصوب طالقاته نحوهم في شجاعة ،إلى أن قض ى على عددا
كبيرا منهم ،وبعدها احتضنت رأسه رصاصة الغدر لترديه ارضا وكانت بطولته هي
الشجاعة التي جعلته يدافع عن تراب وطنه حتى نال الشهادة في سبيل وطنه " الشهيد
البطل عبد الرحمن املتولي " يبلغ من العمر  ٠٠عاما ،ابن محافظة الدقهلية ،الشاب
الذي قاتل وقتل وكانت رسالته هي الدفاع عن وطنا يحمل أحالمنا ،في أيادي جنوده
األبطال ليكونوا هم الدرع الواقي الذي يقاتل ليحيا الوطن بكرامة وعزة وحرية " .
واستشهد البطل الشهيد في كمين الرفاعي .
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شرفاء خالدين

أبطال واقعة الفرافرة بالوادي الجديد
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد النقيب /محمد درويش يونس الحمزاوي

البطل ال تكفيه سطور...
على حين غفلة تتعطل األماني ونستقبل أحالمنا في حفنة امل في غد ،تكون الذكرى هي
الطريق الوحيد الذي تطأه أقدامنا في عقال قنوع وقلبا يحلق نحو ماضيه ،نلوك الذكرى
في ثنايا أشخاص رحلوا دون أن ترحل مالمحهم ،حين كان املوت على موعد معهم ورحل
باجسادهم في رحلة أبدية ..تطوف في حياتنا شموع التمني " ،استكانت دموعها لتصف
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قلبا ممزق وعينان متأكلتان في زفه شهيد في حب الوطن " أعلى الجبال تكون الحكايات في
األفق " وكانت بطولته ال تقل شجاعة عن غيره من األبطال لقد حمى ذلك الوطن " بدماء
حرة وشجاعة ال تهاب من خان " الشهيد البطل محمد درويش يونس الحمزاوي " أحد
أبطال حادث الفرافرة بالنادي الجديد ،فهو من مواليد محافظة االسكندرية عام  1986م,
متزوج ولديه طفالن  .يعرف عنه شجاعته وحبه الشديد لوطنه الحبيب,في 1192/7/91
تعرضت إحدى نقاط حرس الحدود لهجوم عدد من العناصر اإلرهابية املتشددة بالقرب
من واحة الفرافرة حيث تم تبادل إطالق النيران مع تلك العناصر مما أدى النفجار مخزن
للذخيرة على إثر استهدافه بقذائف آر بي جي نتج عنه استشهاد النقيب محمد درويش
إثر االشتباك مع العناصر التكفيرية في واقعة الفرافرة بالوادي الجديد .
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البطل الشهيد مجند /محمد عبداملنعم فهيم عبد املطلب

البطل ال تكفيه سطور...
للوطن حق فهو املكان الذي يحمل على عاتقه الجميع ،وهبنا جنسية الهوية ،ولغة الحياة
كان تاريخنا العظيم وصوت غد أمس وامل غد ،الذي ينتظرنا في التمني ،عادت أحالمه
تسكن في قلبا هوى الوطن حد الثمالة ،كان وجهته التي سعى إليها بعد إنهاء دراسته
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الجامعية ،بعدها ألتحق بالخدمة العسكرية ألداء واجبه الوطني ،وكانت رحلته هي اذاي
الخدمة العسكرية بشجاعة وبسالة ،ولكنه كان على موعد مع الشهادة في سبيل هللا ،ولد
البطل الشهيد مجند مقاتل محمد عبد النعيم فهيم في مدينة دار السالم ,بمحافظة
سوهاج ،وعرف عن البطل حسن خلقه وشجاعته وايضا حبه لوطنه والتضحية في
سبيله..
للوطن رجاال صدقوا ما عاهدو هللا عليه " وكانت نهاية البطل على أرض سيناء الحبيبة،
حيث أنه كان أحد الشهداء األبطال الذين طالتهم أيادي الغدر في واقعة الفرافرة بالوادي
الجديد .
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شرفاء خالدين

البطل مجند شهيد /أندرو ألبير نادر أسحق

البطل ال تكفيه سطور...
حلقت أرواحنا نحو نجدة وطن وبينما ندافع عن حق الشهيد " نظل في سجالت األبطال "
تكون الذكرى قائدها األول نحو عالم الخلود ،يرحل جميعنا ،وتبقى الحياة تردد اننا خير
جنود " في عمق املساجد والكنائس نقيم الصلوات األخيرة ثم ترحل أجسادنا عبر مثواها
األخير ،نقبض بأيدينا على ذكريات الطفولة واالستشهاد " وتبقى أرواحنا في مكانا يسموا

273

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

بواجبها الذي تركته خلفها ،وهل للوطن حماة سوى بايادي أبطاله ؟! " رحل موكب وكانت
مهمته هي الدفاع " وهناك آخرين يهتفون بالحب في نجدة وطن ،سيذكر زمالئي مجد
وطننا وسيضحي غيرنا بأرواحهم خلف أرواحنا " لتكون البداية هي الدفاع ..والنهاية هي
االستشهاد " كرامة وعزة ولن يخضع وطن قاده الرجال " الشهيد البطل مجند مقاتل "
أندرو البير نادر " أحد شهداء واقعة الفرافرة بالوادي الجديد " إبن محافظة قنا ،يشهد
الجميع على اخالق البطل وتفانيه في الدفاع عن وطنه الحبيب وحبه للجميع ،وحبه
للحياة العسكرية.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند /الهامي عياد حبيب رزق هللا

البطل ال تكفيه سطور ...
عيون ساهرة في ظل حماية وطنهم الحبيب ،كانت ملحمة الفرافرة من أكثر املعارك التي
خسرت فيها مصر الحبيبة رجال أوفياء ،ولكن للوطن ثمن وللوطن حماة؛ كانت كلتا
القصص تتردد على مسامعن في ظل جيشا ارعب املعتدين ،استطال األمد في تطهير سيناء
الحبيبة ،وكانت براثن الحرب تشن هجماتها على كل البؤر اإلرهابية في كلتا الحدود ،وكانت
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

شجاعة أبطالنا هي الثأر والقضاء على كل من يحطم جدار األمان في وطننا الحبيب،
صفقت أيادي اإلنتصار خلف هدوء العاصفة " جيش مصر" حين جرفت خلفها جزور
املعتدين ،بينما يرحل شهدائنا في عزة وشرف " يبقى بريق قصصهم يسرد لكل املقاتلين
ولد البطل الشهيد الهامي عياد حبيب في مدينة البداري ,بمحافظة اسيوط عرف عن
البطل حسن اخالقه وحبه للحياة العسكرية وتفانيه في الدفاع عن الوطن .استشهد
البطل في واقعة الفرافرة في الوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم أول /محمد إمام مصطفى محمد

البطل ال تكفيه سطور...
لم تكن الكلمات كافية لتسرد قصص شهداء كانت مهمتهم الحفاظ على تراب الوطن ،بين
مودع وآخر شهيد ،وبطال آخر ينهض من مقعده تحية لزميله الشهيد ،وآخر يصفق بكلتا
يديه مرددا " لن يهزم وطنا جيشه مصري فريد " ولن تنتهي حلقات البطوالت مادامت
احالم شبابنا تسمو في صفوف املقاتلين ،ستظل الرياح الوترية تسرد مجدهم ولن تمض ي
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

سيرتهم ولن تغيب " خلف ابتسامة طفال فقد والده في موكب الشهداء " سيظل فخر
استشهاده وساما على صدر الجميع؛ سيصدع التاريخ بقول فدائي حتى ينتهي نسل
املعتدين " ستحلق أرواح الشهداء بينما تتواكب مسيرة املجندين " وهل يحظى الشهيد
بطيب عيشا سوى إن حمل سالحه بين صفوف املجاهدين ! .يا لها من شرف مجد سطر
انشودته بدماء املحاربين " وللبطل الشهيد محمد إمام مصطفى شرف الجهاد في سبيل
هللا والوطن " والبطل من مواليد محافظة القليوبية عام  1989م تزوج ولديه طفل ,عرف
عن البطل الشهيد تواضعه وحبه لوطنه وللجميع وتفانيه في عمله العسكري.استشهد
البطل في واقعة الفرافرةفي الوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند/اسماعيل حامد ثابت

البطل ال تكفيه سطور...
احالم الواقع تكون لصيقة بأحالم الخيال ،وإن تأخر تحقيقها تظل النفس البشرية
تنتظر معجزة حتى تنال امنيتها ،لقد كانت أحالمه تشبه ذاك املبدع الذي أن رسم لوحته
الفريدة من حبر الحكايات بلمسة مبدع وعناصر الطبيعة التي أن المستها اخذتك في فوج
األحالم الوردية ،لقد حظى الرسام بابداعه وحظت اللوحة بألوان متعددة بفكرة فريدة "
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

هذه اللوحة هي التي حظت بقصة شهيد رسمت قصته بدماؤه التي لونت عاملنا بكثيرا من
الحرية والسالم ،تعددت أبطالها وحظت وسام الفخر والسالم ،تكللت جهودهم بسبق
الشهادة وروح الدفاع دون االستسالم وكان للشهيد اسماعيل حامد ثابت " نصيبه الذي
بشجاعته ساهم بفخر في حماية وطنه الحبيب " ولد الشهيد البطل اسماعيل حامد
ثابت في مدينة مالوي ,بمحافظة املنيا ..عرف عن الشهيد حسن خلقه وشجاعته في
الدفاع عن وطنه ,استشهد البطل في واقعة الفرافرة في الوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند /اسالم عبداملنعم بدر محمود

البطل ال تكفيه سطور...
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يقولون أن الحياة هي العيش والسعادة والوطن ،ولكن يجول بخاطري الكثير من األسئلة:
كيف تكون السعادة في املنفى ؟ وكيف يحظى الفقير برغد العيش ؟ وكيف يتمتع الغني
بماله دون السالم ؟ كم انتظرت إجابات على تساؤالت واآلن قد حظيت بمفهوم يشبع
جوع أسئلتي " ال سالم بدون مقاتلين " وال سعادة بدون وطن " وال عيش بدون سالم "
وان حظيت أيها القارئ باجابة أخرى فلتكن على بصيرة بأن الجيش في بالدنا هو جزء
أصلي من سالمنا" وأن املجد بدون أمن وأمان سيكون الوطن فاقد للهوية " وكيف يكون
وطننا بدون هوية وهو هويتنا ؟ سيكون مجهول الحدود واملعالم سيحظى املعتدي بطمس
معالم الحضارة وسيكون لوطننا هوية أخرى تتبع قائده " .وهل يكون الوطن بمأمن سوى
برجاله األوفياء " لجيشنا الحبيب مهامه هي الدفاع وحماية الوطن من براثن املعتدين "
وأيضا توفير األمن واألمان لتحظى انت " الشعب " بالعيش في رغد وسالم هكذا يموت
األبطال دفاعا عن توفير سبل األمن في بالدنا ولن يغادر التاريخ الوطن طاملا أن للوطن
أبطاال وشهداء " وكان منهم الشهيد البطل " اسالم عبد املنعم بدر " ابن محافظة
اسيوط قسم اول ..عرف عن البطل تفانيه في الدفاع عن وطنه حبه للحياة العسكرية
..استشهد البطل في واقعة الفرافرة بالوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند /مصطفى شوقي فهيم

البطل ال تكفيه سطور...
رسالة ثم أمنية وانتهت بأطيب األمنيات " كانت الحياة في نظره مجرد أيام وبينما يعيش
هو يوما بيوم يسبقه قدره نحو وفد املقاتلين ،تكون رسالته أن يحمل سالحه ويلتزم بدوره
في صفوف املجندين ،وبين الفنية واألخرى يرتب مهامه الخاصة ويقيم واجبه الخاص مع
ربه ويودع أصدقائه بين كل إجازة لزيارة أهله" ويعود مهروال إلى مكان جيشه " خدمته "
ثم يبتسم حين يتسامرون لبرهة " ويعود ليكمل واجبه الوطني بشجاعة " يكون لليل
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

أسرار وكانت أسراره هو أنه يجلس يخاطب ربه في دعاؤه " بعد أن يتأمل صفحات وطنه
من خالل عينان عاشقة ملعالم حدوده يدنو من صديقه الذي يجلس على بعد خطوات
منه يحدث والده " لقد حان موعد زيارتك " ولتكون بخير يا صديقي " يودعون بعضهم
بابتسامات السعادة " وهما يتمنون ليال ونهارا الشهادة " وهما يدركون أن للوطن حق "
وحق الوطن هو اإلنتصار أو املوت بشهادة " وكان البطل الشهيد " مصطفى شوقي فهيم
" أحد ابطالنا الشهداء الذين دافعوا ببسالة عن وطنهم " والبطل ابن مدينة كفر شكر
بمحافظة القليوبية..عرف عن الشهيد اخالقه الطيبة ,وتواضعه وحبه للناس واتفانيه في
الدفاع عن وطنه .استشهد البطل في واقعة الفرافرة في الوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند /محمود سالمة محمود عبدالعال

البطل ال تكفيه سطور...
"قل للشهيد سالما فوحدك يا سيدي الحي وجميعنا امواتا " تعود الذكريات لتجعلنا
نبتسم فخرا على قصص ابطالنا الشهداء الذين أنهوا رسالتهم على األرض بشرف وكرامة"
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

خلف هدوء قبورهم تاريخ يذكر " بينما هم يرقدون في قبور من الروضة " تظل قصصهم
تتردد على ألسنة الجميع " تحين لحظة اللقاء حين تحلق أرواحهم خلف حياة أبدية "
ممزوجة بالخلود " تكون رحلتهم عبر قصص الكفاح وتكمن في أجراس الحرية " حين
تصعد منبرا لتلقي خطبتك األخيرة في حب الوطن ،ينتهي
الوقت دون أن تفي الكلمات حقهم وشجاعتهم ،تكون الرسالة هي أسمى الرساالت "
وسيبقى الوطن حاضرا في سيرة الشهداء لقد حظت سجالت الشهداء بشرف انضمام
الشهيد البطل " محمود سالمة محمود " ابن مدينة نقادة بمحافظة قنا ..عرف عن
الشهيد الشجاعة في حب الوطن والتفاني في سبيل هللا والوطن ..استشهد البطل في
واقعة الفرافرة بالوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي /أحمد محمد مرعي

البطل ال تكفيه سطور...
ازدادت صفحات املجد حتى بلغت أوجها في حضرة الشهداء األبطال الذين انتموا إلى
حماية وطننا الحبيب ،تتنوع القصص والبطوالت بين عاشق للوطن ومحبا في صفوفه
وشهيد في موكب االمراء ،تظل اعييننا تبصر بطوالتهم خلف كل مداهمة عسكرية وكم
يفنى جسد األبطال دفاعا عن الوطن ،تظل اوصالهم تدافع حتى املوت " فلم تكن حياتهم
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

اغلى ثمنا من وطنهم الفريد " يستبق البقية في مناورات ومداهمات خطرة ثأر للشهداء،
وبينما يصارعون املوت ،تكون رسالتهم للزمالءهم وطننا يستحق دماءنا والدفاع" ال
استسالم في الحروب " سوى الثأر واالنتصار واملوت بكرامة وشرف " دون الخضوع "
والشهيد البطل " أحمد محمد مرعي ابراهيم " إبن كوم إمبو بمحافظة أسوان ..عرف عن
الشهيد حبه للحياة العسكرية والزي العسكري وحبه لوطنه الحبيب .استشهد البطل في
واقعة الفرافرة بالوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند /محمد عبدالدايم ابراهيم

البطل ال تكفيه سطور...
يرحل األبطال إلى حيث يرحل الطيبون على األرض ،وتبقى كرامتهم هي الفيصل الذي
يجعلهم يتسابقون بشرف في نجدة وطنهم الحبيب ،يقاتل الجندي ألجل غيره وتبقى
رسالته هي أن يفنى ليبقى السالم؛ ألجل تراب الوطن يتسابق أبطالنا مهرولين نحو
االكفان ليحظوا بشهادة مقدسة في رحاب وطنهم املقدس " في عاصفة الشتاء يكونون
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

مرابطين في كل الحدود وبين األمكنة وبين األروقة تتواكب املناورات ،وفود وفود بين
صخب الضوضاء وخالل نجمة الفجر الدافئة تجدهم ساهرون " ليحدوا من أن تطأ
أقدام املعتدين أروقة بالدهم " كثيرا ما نجحوا في إفشال مخططاتهم واستتاب األمن
ونشر السالم ،محاربين الليل مرابطين في صفحات الصحراء ،وجنود النهار يشنون حمالت
التطهير في كل بقعة في سيناء وبين ذلك وذاك يبقى الوطن هو الكرامة التي أبد لن تهان "
وكان الشهيد البطل محمد عبد الدايم ابراهيم " أحد الشهداء األبطال " وهو ابن مدينة
إدفو بمحافظة اسوان ..عرف عن الشهيد طيبة قلبه وشجاعته في وجه اعدائه وتفانيه
في حب وطنه .استشهد الشهيد في واقعة الفرافرة بالوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مساعد أول /أشرف كامل الهادي عجاج

البطل ال تكفيه سطور...
تخش ى أن تهدم أحالمنا في سطور الواقع ،ونحن نقبض على ريح الشوق ألبطال ضحوا
بأرواحهم في سبيل الوطن ،لم يكن الوطن فقط معالم وحدود ،وإنما كان رداء الوطن هو
كرامة وكبرياء شعبه " وتاريخ وحضارة منذ اآلالف السنين ،يخش ى البعض منا أن تندثر
حياته دون أن يحظى بحقنا سعادة؛ اما الذين دوننا يهابون أن تنتهي حياتهم بعيدا عن
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ساحة القتال " يظلوا أوفياء أبد الدهر وتظل تردد ألسنتهم ' الشهادة الشهادة " نحظى
نحن بكل برغد العيش وطيبه ويظل هم في صفحات الصحراء الشاسعة يقطنون في
دوريات ومناورات بحثا عن عشش البؤر اإلرهابية " في همة وثبات " ندعوا هللا أن نحظى
بقليل السعادة " وهما يدعون هللا بأن ينالوا الشهادة عن قريب " ويبقى حلمهم األكبر أن
يحظى وطننا بالسالم الدائم بعد رحيلهم وبعد أن يحظى البطل بلقب شهيد " ما أجملها
من نفوس طاهرة ،تركت الدنيا لغيرها ألجل أن يظل علم الوطن يرفرف في سماءها !.
هكذا الشهيد يحترق ألجلنا " وكان البطل الشهيد أشرف كامل هاني عجاج " أحد األبطال
الشهداء والشهيد ابن مدينة بنها محافظة القليوبية ,عام  1971م متزوج ولديه  3ابناء,
عرف عن الشهيد شجاعته وبسالته في الدفاع عن وطنه الحبيب .
استشهد البطل في واقعة الفرافرة بالوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مجند /خالد طارق مصطفى

البطل ال تكفيه سطور...
بين سكنات العاصفة الهوجاء ورمال الصحراء الشاسعة ،كتبت قصص شتى كانت بداية
ملحمة تاريخية ونهاية ابطال ضحوا بدماؤهم ليحيا الوطن ،يستبق فوج االمنيات
صدورهم قبل أن تغدو رصاصات الغدر أجسادهم " هبت نسائم الليل حين قبلت
صفحات التاريخ لتحظى بشهداء جدد ،لم يكن توديع ابطالنا في جنائز عسكرية "يعني أنه
آخر التاريخ " بل كانت بداية إرادة ولن ينتهي حق الشهيد إلى أن يفنى العالم؛ ستكون
أحالمهم أحالمنا " ودفاعهم وشجاعتهم مجدنا " وصوت غد سيكون منهج شهدائنا
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ليحظى العالم بقصة التضحية التي سلك منهجها أبطالنا " الحق الذي طال النضال فيه
أبدا لن يفرط ابطالنا في شبر من أراضيه " وكما قاتل البطل الشهيد " خالد طارق
مصطفى " ببسالة دفاعا عن وطنه الحبيب ،والبطل ابن مدينة توشكى شرقي محافظة
اسوان .عرف عن الشهيد اخالقه الحسنة وشجاعته وحبه للخدمة العسكرية استشهد
البطل في واقعة الفرافرة بالوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند /بطرس صابر عيس ى بطرس

البطل ال تكفيه سطور...
صمدت اوصالهم بعد أن احتضنت صدورهم رصاص الغدر ،عمدت إرادتهم أن يكونوا في
وجه املعتدي بشجاعة وكرامة وأن يدافعوا عن تراب وطنهم آلخر قطرة دماء ،حين
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يواجهون املوت ينظرون إلى طريق الجنة" وتكون امنيتهم هي الشهادة " يحمون الوطن
باجساد قوية وروح مستبشرة ،تتعدد معاني الوصف في كل شهيد ،ولكن يبقى املبدأ واحد
هو أنه ذلك البطل الذي يقاتل ويدافع ويحترق ألجل أن يظل الوطن أمن " يسرقه هدوء
الليل وأيام الصغر وتبقى أحالمه هي العيش طوال حياته يدافع عن وطنه ،أو يموت
شهيدا ،كانت الحياة بنظره هي كمين ومدفع ودبابة وخلف هؤالء تكمن في جسده أمنية
الشهادة " وإلى أن يحظى بفرصة لها " يحزن حين يعود منتصرا دون أن ينال الشهادة "
هكذا ابطالنا اوصالهم دروع واقعية " وافئدتهم ال تحمل سوى عشقا واحد " هو عشق
الوطن " .البطل الشهيد بطرس صابر عيس ى أحد الشهداء األبطال ابن مدينة العسيرات
بمحافظة سوهاج ..عرف عن الشهيد حسن خلقه وتفانيه في حب الوطن والحياة
العسكرية ..استشهد البطل في واقعة الفرافرة بالوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند /محمد مصطفى جودة عفيفي

البطل ال تكفيه سطور...
استوص ى بأهله حين خرج ألداء واجبه الوطني ،كانت إرادته تغزو عالم األحالم بين الفنية
واألخرى يبتسم وهو يتذكر مالمحهم وهم يتسامرون ،يستفيق على صوت صديقه في ذات
العنبر ليخبره أن لديهم مداهمة ،ابتسم حين علم بذلك وسريعة ما ارتدى بذلته
العسكرية وهرول سريعا نحو قائده ليلقي اليهم التعليمات ،كثيرا ما تذكر زمالئه الذين
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

سبقوه نحو مواكب الشهداء ،بعد أن أحسنوا صنعا ودافعوا ببسالة ،كان يردد مبتسما "
إلى متى سأنتظر لقد اشتاقت نفس ي للشهادة " هكذا هم األبطال يفنون ألجلنا "
يتسابقون نحو املوت ألجلنا " يقاتلون ألجل وطننا " يعلمون أن التضحية هي السبيل
األسمى الذي يحمي أرضنا وعرضنا وشرفنا ومجدنا وكل من يحمل صفة مصري " يدافع
الشهيد ألجل أن يبقى السالم " وكان الشهيد البطل " محمد مصطفى جوده " أحد
الشهداء األبطال ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية..عرف عن الشهيد شجاعته وحبه
لوطنه الحبيب وحبه الصدقائه في الخدمة العسكرية  .استشهد البطل في واقعة الفرافرة
بالوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند طبيب /مينا رسمي شاكر رشيد

البطل الشهيد في سطور...
يفنى الجسد دون املواقف والذكريات ،يظل الوفي وفي والشهيد شهيد " وتبقى سجالت
الشهداء بين مودع وحبيب " تضمد جراحنا األيام وتبقى سيرة الشهيد هي أرقى املعاني "
يستبق فوج املودعين في دموع فرح واشتياق وللوطن حقا والحق الذي تراق فيه دماء
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

أبطالنا " يكون شرفا كبيرا دون أن ينس ى " للوطن رجاله األوفياء الذين ال يتوانوا عن
الدفاع وحماية الوطن بكل ما يملكون من عزيمة ،الصوت الذي تراه يخبرك بأن الوطن
أغلى هو البطل الذي حمل على عاتقه حماية وطن ،خلف أكذوبة الحياة نركض نحن
بحثا عن أحالمنا " بينما يبحث الشهيد عن من يهدد أمننا " مقدما حياته فداء ألجلنا "
وهل ننس ى من قاموا ليدركوا الخطر عن أرواحنا ؟! ال وربي ومن سوى الشهداء الذين
حفظوا الوطن ودافعوا ببسالة آلخر قطرة دماء " وكان البطل الشهيد " مينا رسمي شاكر
" أحمد الشهداء األبطال " والبطل ولد البطل الشهيد مينا رسمي شاكر في مدينة طهطا
بمحافظة سوهاج ..عرف عن البطل حبه لخدمة وطنه وتفوقه الدراس ي والعلمي وايضا
اخالقه الطيبة  .استشهد البطل في واقعة الفرافرة بالوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي /أحمد عبدالحميد هاشم خليل

البطل ال تكفيه سطور...
عانقت يداه حفنة رمال من تراب الوطن في إحدى األمكنة التي كان بها جندي مقاتل ،ظل
يتأملها بابتسامة بعد أن دنا من سالحه وجلس على ركبتيه ،لم يخدعه بصره في جمالها،
وهو بين الفنية واألخرى يلقي السالم على زمالئه الذين تناثرت دماؤهم في حبات الرمال،
بين مرتفعات الجبال الشاسعة وحرارة الشمس الحارقة ،يدنو جسده ليتسطح متأمال
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

السماء ،وأشار بيده عاليا مخاطبا ربه في الدعاء" انني حظيت بأن اكون جنديا في جيشا
رفعت له قبعات العالم احتراما ،فهل لي يا ربي أن احظى شهيدا في فوج الشهداء ؟ " هي
ارادتك وهذا ما اتمنى " يبقى الشهيد أسما ووصفا حين يؤدي رسالته على األرض
بشجاعة وحبا لوطنه وعرضه وزمالئه " تنحني الورود لتوضع على قبور شهدائنا " وتظل
نحن نسطر بالدموع قصصهم " وكان البطل الشهيد أحمد عبد الحميد هاشم خليل "
من األبطال الشهداء وهو ابن مدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج..عرف عن البطل الشهيد
حبه لوطنه وشجاعته وحسن اخالقه وحبه للحياة العسكرية .استشهد البطل في واقعة
الفرافرة بالوادي الجديد .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند /أحمد محمد عبدالحميد يوسف

البطل ال تكفيه سطور...
يعاني املرء من العشق الذي يختال جسده عندما يدمنه ،بينما يعاني أبطالنا عشق
الشهادة " يظل دعاؤهم متى يحين دوري ومن حسن حظى أن احظى بفرصة اقاتل فيها إلى
أن تفيض روحي إلى بارئها " يسمع طنين أمنياته وتبقى كلمة التوحيد هي غاياته ودستوره
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

ويليها حب الوطن الذي يتغلغل في أعماقه " يحمل سالحه ويتدرب في صفوف املقاتلين
وتظل السعادة تغمره كلما شعر قلبه بحالوة الشهادة" يغني مغازال وطنه بين صفحات
الصحراء ،وهو يعلم أن للعشق موعد وموعد األمنيات هي اللقاء " وكان شهيدا في
صفحات وطنه الحبيب " البطل أحمد محمد عبد الحميد " ابن مدينة طما بمحافظة
سوهاج ..عرف عن البطل الشهيد اخالقه الطيبة وحبه في خدمة الناس والحياة
العسكرية .استشهد البطل في واقعة الفرافرة بالوادي الجديد.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد عقيد أركان حرب  /مراد فتحي محمود عبد العال

البطل ال تكفيه سطور...
" الشهيد الصائم " الوطن وحده هو من يمتلك عشق املقاتلين في سبيله ،وحده نبضهم
هو يروي حكاية عشقا ابدي ابا أن ينتهي ،يرافقه إلى ضفاف النيل ومن ثم إلى صحراء
شاسعة ،وهوية تتبعه اينما رمى بصره ،يكون ظله الذي يرافقه ،وضله في شمس الظهيرة،
بين اوصاله املتصلبة يقطن الوطن في عمق قلبه ،وكانت امانيه هي " كيف لي أن احزن "
وانا ضابطا في جيشا تكالبت قواه ليسحق كل من وطأة قدماه دروب الهالك ،عانقت يداه
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

طفلته ،ثم أخاه االكبر ثم مساعده ثم أصدقائه وقبل أن يذهب لوجهته " قاصدا مكان
خدمته في جبهة الوطن" دنا من سجادة الصالة ليقيم واجبه الديني " مع ربه في غرفة
يسودها قلب مضطرب في دنيا عابثة ،يستنجد باالعانة من هللا لقضاء واجبه في سبيله،
وكانت ابتسامته تشق أروقة الظالم بأمل يرافقه إلى مثواه األخير " شهادة في سبيل الوطن
" وصائم في سبيل هللا " ما أجملها من شهادتين " ليكون ضيفا مع الصائمين في جنة
عرضها السموات واألرض ! .رحلة الوطن ال يحملها إال الرجال ،تكون رسالة واضحة هي
الدفاع حتى املوت...
وها هي سيرة الشهيد البطل عقيد أركان حرب " مراد فتحي محمود عبد العال " ولد
البطل في محافظة املنصورة من مواليد ٠٢٢٢ /٠٠/٠م هو االخ األصغر من بين إخوته
األربعة ،توفت والدته وهو مالزم اول عام  ٠٢٢٨م وكانت آخر كلمات والدته ألخيه األكبر"
خلي بالك من أخوك " ودرس الشهيد في مدرسة العناية اإللهية االبتدائية باملنصورة ،ثم
ألتحق بمدرسة املنصورة اإلعدادية بنين ،ثم بمدرسة امللك الكامل الثانوية باملنصورة،
وبعدها تقدم الختبارات املؤهلة للكليات العسكرية ،وتم قبوله فيها نظرا الجتياز
اختباراتها بجدارة ،والتحق بالكلية الحربية ،ومن ثم تخرج منها في ٠٢٢٤ /١ /٣٢م دفعة ٢٠
حربية ،ثم ألتحق بسالح حرس الحدود ،وقد حصل على ماجستير العلوم العسكرية
ولقب أركان حرب مع مرتبة الشرف في  ٠٢٠٥ / ٥/٠٨م وحصل على البطل على العديد من
الفرق والدوريات والبعثات التدريبية ،منها " فرقة قيادة فصيلة ( فن القيادة ) " قادة
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

فصائل " قادة سرايا " قادة كتائب " ،حصل على مأمورية تدريبية إلى الواليات املتحدة
األمريكية للتدريب على إستخدام اجهزة الرادار ومراقبة أرضية ،وأيضا حصل على بعثة
مخابرات تكتيكية متقدمة بالواليات املتحدة األمريكية ،كما أنه حصل على العديد من
األوسمة واالنواط في مناسبات مختلفة ،ومن ثم تدرج في املناصب القيادية من أول قائد
فصيلة حرس حدود ،مرورا بضابط أمن كتيبة ،وقائد سريه ،ورئيس عمليات كتيبة ،ثم
قائد ثاني كتيبة إلى قائد الكتيبة ك  ٠٨حرس حدود بري في منطقة الباويطي بالواحات
البحرية ،خدم البطل الشهيد مراد فتحي محمود في عدة مناطق منها " املنطقة الغربية،
الجيش الثاني ،كبري السالم ،الجيش الثالث ،نفق الشهيد أحمد حمدي ،واخرهم
الواحات البحرية ،كان الشهيد دور كبير في حماية حدود وطننا الحبيب ،وساهم في ضبط
ومنع كميات كبيرة من املواد املخدرة من الدخول إلى البالد ،أيضا باإلضافة الى الحد من
عمليات التهريب خالل املنافذ التي عمل بها،
كان الشهيد من األبطال املحبين لعملهم واداء واجبهم الوطني ،كما أنه كان لديه عقيدة
وايمان بما يفعل ،وكان يحتسب عمله في سبيل هللا ،وأيضا كان محبوبا من الجميع
بشهادة زمالئه في الخدمة ،كان دمث الخلق ،بشوش الوجه " يمتاز باحترام الجميع كبيرا
كان أو صغيرا ،كان ذو قلبا طيب وشجاعة كبيرة ،كان حريصا على عساكره وحريص على
سالمتهم أكثر من نفسه ،لقد تنبأ بشهادته في سبيل الوطن حتى نالها " لقد كان على بعد
خطوات من تفجيرات سابقة وخطوات من رصاص الغدر آخرها قبل استشهاده ب٢
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

أشهر في إحدى املطاردات للعناصر اإلرهابية ،تم االشتباك بينهم وتم إطالق كم هائل من
الرصاص والقذائف عليه وعلى من معه من العساكر ولكنه قاتل بكل شجاعة
واستبسال ،واستطاع أن يعود سليما هو ومن معه دون إصابات ،حتى كانت حادثة
أتوبيس املنيا اإلرهابي في  ٠٢٠٢/٥/٠١م تم تكليفه بمالحقة العناصر اإلرهابية املتسببة في
الحادث في صحراء الواحات البحرية حيث وردت معلومات بتواجدهم هناك وفي أثناء
املداهمة والتمشيط انفجرت سيارة مفخخة تركها اإلرهابيون أودت بحياته واستشهد
البطل الشهيد صائما في الخامس من رمضان املوافق  ٠٢٠٢ /٥/٣٠م الساعة الثامنة
صباحا ،وكان آخر حوار له قبل استشهاده بدقائق كما رواه أحد العساكر املشاركين له
في املأمورية حين تبادلوا الحوار قائال له " يا فندم البس الفيست الواقي من الرصاص،
انت الوحيد اللي لسه مالبستهوش" أجابه البطل العقيد مراد فتحي محمود قائال له :
طلقة يا ابني دي انا البسها فيست بس اللي يضربها يبقى راجل ،ويفكر يضربها وانا اقسمه
نصين " .
تم إطالق إسم الشهيد عقيد أركان حرب مراد فتحي محمود على مسجد بعد إنشاؤه في
منطقة كتيبة " الفردان " التي خدم الشهيد بها ،كما تم إطالق إسم الشهيد على مدرسة
األندلس النموذجية بمحافظة املنصورة " لتصبح مدرسة الشهيد عقيد مراد فتحي " وتم
تسمية أحد الشوارع في منطقة سكنه " بمدينة  ١أكتوبر باسمه " وكما تم وضع صور
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

الشهيد على سور مجمع الجالء الطبي بطريق صالح سالم تخليدا لبطوالته  .رحم هللا
شهيد الوطن البطل عقيد أركان حرب مراد فتحي محمود " .
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

البطل الشهيد مهندس مالزم اول  /محمد الشين

البطل في سطور...
الشين أمام هذا اإلسم قصة بطولية تصدت صفحات الصحف التي الزالت تردد مسيرة
هذا البطل" كانت سواعدهم تتكاتف في ظل البطوالت " وحماية الوطن تعني الشجاعة "
والشجاعة ال يملكها إال الرجال " تنبأ البطل الشهيد محمد الشين بشهادته قبل
استشهاده " كان البطل الشهيد محبا لوطنه كثيرا كما أنه كثيرا ما كان يشارك في
املداهمات التي تشنها قوات الجيش على البؤر اإلرهابية في سيناء ،الحياة العسكرية كانت
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

من ضمن أولوياته التي كثيرا ما عشقها" فهو أدى واجبه الوطني ببسالة وشرف ،البطل
الشهيد محمد الشين في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية ,من الدفعة  54فنية
عسكرية كان البطل الشهيد يتمتع باالخالق الحميدة والسيرة الطيبة ,لقد كانت رسالة
البطل الشهيد للجميع قبل استشهادهحيث كتبها عبر حسابه الخاص بالفيسبوك كالتالي
" حين اتوفى ال تتركوني وال تبكوا علي ..تعلمون اني ال احب الوحدة والظالم ,تحدثوا معي
بالدعاء ..وأجعلوا قبري نورا ..فربما رحيلي قريب "  .كانت هذه اخر كلمات الشهيد البطل
محمد الشين .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مجند مقاتل /هاني عبد الرحمن علوان

البطل ال تكفيه سطور ...
تكون مهامهم هي الدفاع ،أينما ولت وجهوهم في صفحة الوطن ،يبتسم الجميع حين
ينظرون لبذلتهم العسكرية في فخر واعتزاز للوطن هيبة ،وكانت هيبة الجندي هي أنه ذلك
الشجاع الذي يحمل على عاتقه " رسالة املجاهدين " تظل افئدتهم تنبض بحب الوطن
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سلمى عبدالهادي

"وتبقى الشهادة هي نتيجة ذلك العشق املستميت ،يبقى البطل بطال " ليكمل مسيرة
زميله الشهيد " وكان البطل الشهيد " هاني عبد الرحمن علوان " أحد أبطالنا الشهداء "
والبطل ابن قرية ميت القبة مدينة منيا القمح ,بمحافظة الشرقية يبلغ البطل من العمر
 21عاما ,عرف عن البطل اخالقه الطيبة وشجاعته ,واستشهد البطل إثر انفجار عبوة
ناسفة بتاريخ  4فبراير  2018م بالعريش .
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد الرائد  /أحمد محمد اسماعيل

البطل ال تكفيه سطور...
صافحت أيديهم رمال سيناء الحبيبة ،وكان القسم على حمايتها هو العهد الذي صانه
أبطالنا الشهداء وكل جنود مصر األبطال ،للحب مبادئ وكانت مبادئ حبهم للوطن من
أعظم درجات العشق ،حين تسطر الحكايات في نسمة الليل الهادئة على صحراء سيناء
الحبيبة يحلق قلبك في رسم حدودها بالدماء ،يستبق قبضة البطل في حمايتها فوج
األيادي الغادرة وتبقى سيناء هي وسام األبطال الذين حملوا على عاتقهم رسالة الدفاع
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بشجاعة في سبيل الوطن ،لكل من لون جبينه بشمال أرض الفيروز طابت ارواحكم
الطاهرة في أعلى الجنات " وكان للبطل الشهيد أحمد محمد اسماعيل " دوره البطولي في
الدفاع عن وطنه في جميع املداهمات الخطرة " والبطل ابن قرية تل مفتاح ,بمدينة أبو
حماد بمحافظة الشرقية ,يبلغ البطل من العمر  28عاما ,من قوة الدفعة  105حربية,
واستشهد البطل إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة سبيكة بشمال سيناء في  9ابريل 2019
م.
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البطل الشهيد الرائد  /مصطفى حجاجي حلمي

البطل في سطور...
البطل الذي كسب بر والديه منذ صغره؛ قادر على أن يقود ملحمة بطولية بدعاءهما
الذي جعل منه ضابطا في الحربية ،كثيرا ما قدم لوطنه يد القوة وحمل روحه على كفه في
كل مداهمة عسكرية ،كان لزيه العسكري بطوالت تذكر حينما يرتديه مكافحا في سبيل
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الوطن " كانت إحدى كلماته أن ينال الشهادة مدافعا ،وأن يحظى بلقب شهيد في وطنه
الحبيب ،البطل الذي حظى بوسام الشهيد خلد خلفه سيرة ذاتية يقع لها العالم احتراما،
قطع إجازته ليأخذ ثأر قائده وصديقه" وبعدها عاد إلى أهله شهيدا ملفوف بعلم وطنه
الحبيب " هكذا يقاتل جنودنا وهكذا يظل وطننا شامخا في وجه املعتدين " ولد الشهيد
البطل مصطفى حجاجي في قرية الشغب محافظة االقصر في عام  1989م .كان والد
الشهيد البطل يعمل مدرسافي في التربية والتعليم ثم مدير مدرسة ,تخرج البطل الشهيد
من الثانوية العامة وألتحق بالكلية الحربية في عام  2007م وكان األول على الدفعة 103
حربية ,يعرف عن البطل اخالقه الطيبة وحيه ألصدقائه واهل بلدته ,كما انه شجاع
ومحب لوطنه الحبيب وفور تخرجه من الكلية ألتحق البطل بالعمل بالقوات املسلحة,
حتى استشهد البطل في  2015 / 7/ 18م إثر هجوم ارهابي على الكتيبة بسيناء.
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شرفاء خالدين

البطل النقيب  /محمد السيد ابو شفرة

البطل في سطور...
" ابو شقرة "
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لهذا اإلسم يكمن خلفه صفات شتى! .يظل الحديث يطول كلما تحدثنا عن بطوالت
الشهيد البطل محمد السيد " كان لوطنه بطال كلمة ووصفا والزالت سيرته العطرة تتردد
على مسامعنا ،حلم بأن يكون درعا للضعفاء وها هو ذا حقق حلمه وأدى واجبه الوطني
في الدفاع عن الوطن وعن شعبه بجدارة ،ترك خلفه نموذج مشرف يضفي رونقا عن
األبطال الذين حملوا على عاتقهم حق الدفاع وصدقوا " كانت أحالمهم ملك الجميع "
واهدافهم حماية وطن " وكان للبطل الشهيد دوره املشرف في حق وطنه " البطل محمد
السيد من مواليد  8مارس عام  1983م ,خريج دفعة  2003بكلية الشرطة ,وهو االبن
الوحيد للواء الشرطة املتقاعد السيد عبد العزيز ابو شفرة الذي كان يعمل بإدارة شرطة
املسطحات املائية ,كانت البطل الشهيد محمد السيد مصرا على دخول كلية الشرطة
مفضال إياها على كلية الهندسة " قائال لوالده كالتالي " اتمنى اني اكون ضابط إلنقاذ
الضحايا من براثن املجرمين ,وادافع عنهم "  ,وكان البطل يحقق الترتيب االول على دفعته,
مفضال االلتحاق باالمن املركزي لتنمية مهاراته القتالية ,عكس زمالئه الذين التحقوا
بالبحث الجنائي ,مما جعل قطاع االمن الوطني يطلبه نظرا لبراعته الشديدة وأدائه املميز
 ..في  5يوليو  2013م كان من املقرر ان يكون البطل " ابو شفرة " عريسا إال ان القدر كان
اسرع وجاءت مشيئة هللا باستشهاده ,ففي لقائه االخير بينه وبين والده كانا سيرتبان
االمور النهائية ألتمام زواجه ,إال ان روحه صعدت لبارئها بعد اطالق مجهولين على البطل
 9طلقات بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ظهر يوم  9يونيو  2013م .
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول  /عمرو عبد الجيد عبد هللا

البطل ال تكفيه سطور...
"الشهيد الصائم"
الوطن هو الكرامة التي يحملها كل مصري أصيل ،هو العنوان والهوية التي ترافقك اينما
تذهب ،دائما ما تكون مرتبط به كأسمك الذي هو هويتك " ترحل انت دون هو " وتظل
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كل حياتك متعلقة بوطن الذي نشأت باحضانه " كال منا له هدف وأحالم " وكانت
احالمه هي أن يحمل السالح على كاهله ويدافع عن تراب وطنه ،لم يكن يهوى الحياة
املدينة اكثر من الحياة العسكرية التي وجد فيها أحالمه " استعاد هويته التي طاملا حلم
بها في الدفاع عن وطنه؛ أصبح السهر ذاده الذي كلما أثقل النعاس عينيه " تذكر حبه
لوطنه الحبيب " يسهر مرابطا في حدوده التي كثيرا ما تأملها في سكناته " ومدى سعادته
حين يشارك في مداهمات الجيش بحثا عن وكر املعتدين ،ليحطم تواجدهم في تراب
الوطن" قصة الشهيد الصائم الذي أدى واجبه بشجاعة في ساحة القتال " وحظى اخيرا
بامنيته في سبيل الوطن " الشهادة كانت مبتغاه " البطل الشهيد مالزم اول عمرو عبد
الجيد " ولد يوم  ١رمضان املوافق  ٠٣ديسمبر  ،٠٢٢٨عرف باألدب الجم ،مطيع لوالديه،
ً
ً
كان متفوقا منذ الصغر يعشق الرياضة والقراءة ويتمنى أن يكون ضابطا فى الكلية
ً
الحربية ،عاشقا لها ،فاجتاز االختبارات بنجاح ،وترك كلية الحقوق فى السنة الثانية
والتحق بالكلية الحربية ،عرف عنه الطيبة واألخالق الحسنة ،كما أنه كان محبا لوطنه
والدفاع عنه وكثيرا ما تمنى الشهادة في سبيل وطنه " كان دائم الزيارة للمستشفيات
العسكرية لكل املصابين في املداهمات العسكرية التي كانت تشنها قوات الجيش على البؤر
اإلرهابية ،وأيضا كان محبوبا من الجميع وكان حريص على أداء صالة الفجر حيث دائما
ما كان يوقظ زمالئه للصالة في الفجر وكان دائم على قراءة كتاب هللا " القرآن الكريم "
كان كثيرا ما يودع زمالئه الشهداء في موكبهم " مرددا أن يلحق بهم شهيدا " وشاء القدر أن
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يكون شهيدا في ٠٢٠١ / ١ /٣٢م املوافق  ٠٥رمضان وكانت اول ليلة له في القبر يوم ٠٢
رمضان .
استشهد بمنطقة عين دالة بواحة الفرافرة على الحدود املصرية الليبية أثناء مطاردته
ملجموعة من االرهابيين مكونة من خمس سيارات دفع " كانوا يخططون لعملية إرهابية في
مصر " وتم القضاء عليهم وفشل مخططهم وتدميره.
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البطل الشهيد جندي مقاتل  /محمد يوسف محمود

البطل في سطور...
تواعدت إرادتهم في حماية وطن ،لم تبعدهم املسافات عن عشق الوطن الذي بات جزء ال
يتجزأ من هويته ،كان البطل من األبطال الذين دافعوا ببسالة في مطاردة الخارجين على
القانون ،بينما صمدت إرادتهم أمام املعتدين" ارتدى البطل زيه العسكري الذي طاملا
حلم به للدفاع في صفوف املقاتلين ،اعتلت سحابة األماني أمنيات البطل الذي قاتل
بشجاعة إلى آخر نقطة دماء " والبطل الشهيد محمد يوسف محمود " من ابطال قوات
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حرس الحدود ,يعرف عنه اخالقه الطيبة وحبه في الدفاع عن وطنه الحبيب واستشهد
البطل إثر تبادل النيران مع عصابات التهريب بالفرافرة في  30يونيو  2016م .
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد الرائد  /محمد سيد همام

البطل في سطور...
للقائد دوره الكبير في الدفاع ،بإمكانه قيادة حرب كاملة بمفرده دون أن يحتاج دعم ،لقد
سجل البطل الشهيد عمرو السقا قصة بطولية " وأيضا سبقه البطل الرائد محمد سيد
همام " في ذات البطولة ولكن اختلفت املهام واملكان " كال منهم يقود معركة وتبقى
البداية هو الدفاع والنهاية انتصار بال استسالم " تتعدد املعاني في جموع غفيرة ويبقى
الجندي بألف أو يزيد فلم ننس ى من رحلوا من أرض الفيروز " لم يقل البطل شجاعة عن
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اآلخرين " لقد اعتدنا على شجاعتهم وقوتهم التي ارهبت أعدائهم في عمق الهالك " جنودا
من خير الشباب " الزالوا يحملون على كاهلهم حماية الوطن لننعم نحن بمزيد من السالم
" وكان البطل الشهيد محمد سيد همام من قوة الدفعة  99حربية حرس حدود ,يعرف
عن البطل الشهيد شجاعته وحبه للحياة العسكرية كان الشهيد محبوب من كل ابناء
مدينته فضال عن اخالقه الطيبة ,واستشهد البطل إثر تبادل النيران مع مهربين بالفرافرة
في  30يونيو  2016م .

326

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /بحبح عبد الحليم عباس

البطل في سطور...
كانت أيادي ابطالنا تسبق املعتدين بخطوات ،وهما يحرسون كل الكمائن في عيون
ساهرة ،لكل مسيرة وقصة كفاح خسائر وكانت دماء أبطالنا تعيد ذكرى بطوالت حرب
أكتوبر املجيد لقد كانت أيادي جنودنا تسبقهم نحو الدفاع في حماية الوطن وسالمه،
بينما هم يكملون قضية الكفاح يظل آخرين من أبطالنا يتوافودن لحق الشهيد " تابع
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البطل مهامه إلى آخر نفس وهو في سباق في مطاردة املعتدين " لم يأبه لصوت اإلنذارات
التي يلقونها اعداءهم ،وظل يكافح إلى أن فاضت روحه إلى بارئها جميعهم ساهرون في
حماية وطن ،والزالت قصتهم لم تنتهي بعد ..إلى أن يحظى وطننا بسالم دائم ،وفتحت
سجالت الشهداء صفحاتها لتحتضن شهيدا آخر من أبطال حرس الحدود  ,واستشهد
البطل إثر تبادل النيران مع عصابات التهريب بالفرافرة في  30يونيو  2016م .
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد الرائد  /محمد أحمد شتا

البطل في سطور...
بينما نحن نتفاخر ببطوالت أجدادنا وممتلكاتهم ،هناك من يصارع املوت ليجعل لك تاريخ
وطني ،وأمن وأمان ! .من يقاتلون لتنعم بسالم في رغد العيش ،استطال النظر في شهادته
العسكرية التي اهلته لتجعل منه ضابطا في الحربية يرتدي زيه العسكري الذي طاملا حلم
بارتدائه ،وبياده تقيه حر الرمال التي احتضنت خطواته وهو يجوب صفحات الصحراء
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في شمسها الحارقة ،وكالعادة يحمل على كاهله سالحه الثقيل ،متبسما في حلما جميال
اكتمل حين وطأة قدماه أرض الفيروز وكانت نجمته التي تنير عتمته هي " والدته " التي
كثيرا ما كان يناديها " بأم الشهيد " كانت تنظر إليه بعين الفخر وبرهة يشتعل قلبها خوفا
عليه من أن تغتاله أيدي التكفيريين ،فهي مثل اي ام تخش ى على حياة أبنائها الذين كدت
في تربيتهم وعانقت إلى أن أصبحوا راشدين ،ولكن قلقها لم يكن عائق في حبه الشديد
لوطنه الحبيب ،لم يكن البطل اقل من األبطال الذين دافعوا عن وطنهم الحبيب ببسالة،
لقد سطر الشهيد البطل" محمد احمد محمد شتا " تاريخ استشهاده دفاعا عن وطنه في
قلوب كل من سمع عن قصة استشهاده ومدى شجاعته وتفانيه في الدفاع عن أرضه
وعرضه وشعب عاش في سالما بفضل شهداء أبطال دافعوا حد املوت إلى أن فاضت
أرواحهم إلى السماء ،وكان البطل محمد شتا أحد هؤالء األبطال الذين عاشوا بقلوب
محبة تعشق الوطن والكرامة وكان دوره مشهود في تاريخ القوات املسلحة " مطلية بلوحة
شرف ممزوجة بدماء الكرامة والشجاعة " فهو من مواليد " د ٠٢٤٤/٠٠/٠٢التحق
بالكلية الحربية سنه ٠٢٢٥حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 2008تم الحاقه
بسالح املشاة بالفرقة الرابعة بالجيش الثالث امليداني برتبة مالزم شارك في تامين ثور
٠٢٠٠تم الحاقه بقوات حفظ السالم بدارفور بالسودان ،وتم تكريمه بشهادة تقدير نظرا
لجهوده تم الحاقه بالعمل بالجيش الثاني امليداني باإلسماعيلية برتبة مالزم اول تم
انتدابه الى العريش قبل ثورة ٣٢يونيو٠٢٠٣ساعد على االفراج على ٢جنود مختطفين وتم
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تكريمه من اللواء احمد وصفى والضابط بالجيش اصيب بالعريش بتاريخ  ٠٢٠٣/٢/٥بعد
عزل املخلوع محمد مرس ى تم تكريمه من الجيش الثاني امليداني شارك في تامين انتخابات
الدستور ورئاسة الجمهورية عمل قائدا لكمين بئر لحفن بالعريش برتبة نقيب تم
استشهاده بتاريخ  ٠٢٠٨/٠٠/٠٥تم ترقيته استثنائيا الى رتبة رائد ،محمد االخ االوسط بين
اخواته كان محبوب من الجميع يتميز بحسن خلقه وتواضعه مع كل من يعرفهم وكل من
ال يعرفهم ،يمتاز بالهدوء وحب الوطن ،كما أنه عرف عنه الشجاعة ..وهكذا يرحل
األبطال إلى حيث يرحل الطيبون ،يتسابقون نحو الشهادة ،وهم لها سابقون ..يولدون
وهم يحملون قلبا يعشق الوطن إلى أن تنتهي رسالتهم بشهادة في سبيل هللا والوطن،
وتبقى شجاعتهم هي النقطة الفاصلة بشجاعة مقاتل ورحيل شهيد وحين أتحدث عن
الشجاعة " ستتوارد أسماءهم تباعا " شهيد يسلم الرسالة لشهيد " وتبقى الكلية
الحربية هي بيت التضحيات ومصنع الرجال الذي لن يغيب " إليك يا شهيد نزف تحيات
السالم واملجد لك إلى أن نلقاك " .ولد البطل الشهيد محمد احمد شتا في قرية نوسا
البحر التابعة ملدينة أجا بمحافظة الدقهلية ,يبلغ البطل من العمر  28عاما ,وله شقيقان
هم محمود وحسام ,وكان متزوج منذ عام واستشهد البطل إثر عملية إرهابية استهدفت
تفجير مدرعة جيش بالقرب من طريق كمين املحاجر بالعريش.

330
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد جندي مقاتل  /حسام أشرف صابر

البطل ال تكفيه سطور...
خلف البطوالت قصص ال تكفيها سطور ،يظل البطل بطل وعزيمة األبطال كقوة
النسور ،تحلق أعلى السماء بأدعية من وتر العقيدة وبين الحياة واملوت يسطر الشهيد
بطوالت ،أبرزها أنه عاش ليدافع عن الوطن ،ويحمي بقوته تراب الوطن ،الزالت السماء
تستقبل شهداءها بأبطال شرفاء ،وكانت سيناء تحتضن شهيدها بعزة وكرامة ،تظل دماء

332
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

أبطالنا كحبر يلون رمالها ويبقى األبطال حماة أرضها ،وكان البطل الشهيد " حسام صابر
قورة " احد الشهداء األبطال الذين دافعوا ببسالة في سبيل وطنه الحبيب " والبطل ابن
مدينة دار السالم بمحافظة سوهاج ,يبلغ من العمر  23عاما كان الطل مثاال للشاب
املكافح وكان محبوبا من الجميع وله عالقات طيبة مع ابناء مدينته ,كما ان الشهيد كان
من املقرر ان تنتهي خدمته العسكرية بعد  30يوما لكن غدر االرهابيين جعلهم يتجرعون
مرارة فراقه كما ان والد الشهيد يعمل في مجال الزراعة ,ووالدته ربة منزل ,وله ثالثة
اشقاء ,استشهد البطل إثر حادث انفجار لغم بمدرعة في العريش في شمال سيناء.
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

الشهيد البطل جندي مقاتل  /محمد طه أحمد الدرديري

البطل ال تكفيه سطور...
يحمل في يده سالحه ،يبتسم لصديقه الذي يليه في الخدمة ،وكأنهما يراقبون بعضهما من
منا سيذهب أوال ويفوز بلقب مقاتل شجاع؛ يترددون نحو البؤر اإلرهابية التي تكمن في
تراب الوطن ،ويبرز جنودنا مدى شجاعتهم في مطاردة املعتدين ،كثيرا ما يتفاخرون بالزي
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

العسكري الذي يرتدونه ،وهما في أفواج املقاتلين يهرولون " بعد التحية لوطنهم " تبدأ
جولة جندي شجاع ال يهاب املوت وال يخون " وكان من األبطال الشهداء جندي مجند "
طه أحمد الدرديري " ابن قرية باجا التابعة ملدينة سوهاج ,عرف عن البطل اخالقه
الطيبة وحبه للناس وابناء قريته وحبه لوطنه الحبيب واستشهد البطل إثر انفجار عبوة
ناسفة بالقرب من الكتيبة  ٠٢٣بالعريش بالشيخ زويد ،أدت إلى استشهاد البطل قائد
الكتيبة العقيد رامي حسنين واملجند طه أحمد الدرديري.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد رقيب مقاتل /أسامة فراج الشنواني

البطل ال تكفيه سطور...
تتالت االيام في سرد البطوالت املتتالية ،وحده الشهيد هو من يبقى حيا في حين أن باقي
األحياء امواتا ،يكون ليله نهار في ستار الليل الذي هو الشاهد على حياة أبطالنا في أرض
الفيروز ،في ظل املداهمات الخطرة يتسابق األبطال كال منهم نحو سالحه وزيه العسكري
ليحظى بشرف الشهادة في سيناء ،جميعنا يعلم أن اإلنسان يملك حياة واحدة لذلك
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

نخش ى املوت " ولكنهم هم يواجهون املوت طوال األيام "يتسابقون مهرولين في صفوف
املقاتلين بين قائد وجندي يعشقون املغامرة والدفاع في سبيل وطنهم الحبيب ،ويبقى كل
آمالهم هي الحفاظ على الوطن وأخذ ثأر الشهيد " صفوف الجنود تمتد حتى آخر
الصحراء " بداخلهم إرادة وقوة ونقاء ،وكانت التوحيد هي العقيدة " ورمال سيناء هي تبر
ال يراق " وهل لالبطال سوى القتال في وجه املعتدي دون الركوع له أو االمتثال " وهكذا
كان الشهيد البطل أسامة فراج الشنواني " ابن قرية الزيتون مدينة ناصر التابع ملحافظة
بني سويف ،يبلغ من العمر  ٠٢عاما ،أستشهد يوم األحد  ٠٢٠٢ / ٠٢ / ٠٥م  .إثر
استهداف نقاط تأمين بالقواديس.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

الشهيد رقيب مقاتل /رضا احمد عبد الحميد أبو النجا

البطل ال تكفيه سطور...
وضع دستور أحالمه في كف وطنه وكان كفيل بأنه يكمل مشوار زمالئه األبطال ،وكمل
بقلب صلب وقبضة من نار حقق تاريخ في قلب املداهمات وكان انتصار ،صمم يكمل ويبني
وطنه بألف جدار ،جدار جسده في وجه اي معتدي يبقى الوطن روحه وضمادة لجروحه،
القدر سبق طموحه " وكانت أمنياته " الشهادة " خلف كلمة جندي مصري ،إنجازات..
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وبطولة في ألف كتاب ،صمد في عز جروحه وكان في حلمه يكون شهيد ،اندثر دمه في
سيناء وكان ينهض بكل قوة وفى أيده سالحه ،كان كفاحه بكل شجاعة بطل مغوار ،كان
الوطن هو الشرف هو الكرامة واالنتصار؛ وكان البطل الشهيد " رضا أحمد عبد الحميد
" أحد أبطالنا الشهداء " والبطل ابن قرية الضهرية التابعة ملدينة ايتاي البارود
بمحافظة البحيرة ،من قوة الكتيبة  ، ٣١استشهد يوم األحد في  ٠٢٠٢ / ٠٢ / ٠٥م إثر
استهداف نقاط تأمين بالقواديس .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم اول  /سعيد سعودي سعيد

البطل ال تكفيه سطور...
يبقى الشهيد شهيد الوطن وشهيد أحالمنا ،يرحل في فوج الراحلون ألجلنا ،ألجل أن
يحظى تراب وطننا بالسالم ،بمأمن األروقة بمزيد من األحالم ،بأن يكتب املجد تاريخ أبدا
لن يندثر وتبقى ذكريات الشهيد تزين عاملنا بأمجاد عريقة ،ومجد يالحق اوصالنا أينما
كان ،للعهود لحظة وفاء ،وللوطن جنود أوفياء' اقسموا فأوفوا وكانت حياتهم هي
341
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

التضحية بال بقاء ،وكان للبطل الشهيد " سعيد سعودي سعيد " دوره البطولي في الدفاع
عن الوطن " والبطل ابن قرية شم القبلية التابعة ملدينة مغاغة شمال محافظة املنيا,
عرف عن البطل اخالقه الطيبة وحبه لوطنه وألهله والبناء بلدته ,واستشهد البطل اثناء
العمليات العسكرية التي يشنها الجيش للقضاء على البؤر االرهابية في العريش .
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سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد نقيب  /وسام منصور أمين

البطل ال تكفيه سطور...
استودع أقربائه في سفره الذي تمناه طوال حياته ،كان دستور مبادئه يحتم عليه أن
يحظى بحب الجميع ،كانت أولى كلماته أن الظلم ظلمات والشهادة هي أسمى صور املجد
والعبادة " وأن األبطال خلقوا على األرض لتكون من مهامهم حماية الوطن والتفاني في
سبيله ،أوص ى البطل بأن الرسالة األولى هي حب الوطن وحماية األرض والحفاظ على كل
ما هو ثمين " الكرامة هي الكبرياء " وأن يحظى بلقب شهيد في موكب الشهداء " ومن
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يدري قد يكون الجسد راحل ولكنه تمنى أن يكون شهيدا في أرض سيناء " أنه الشهيد
البطل وسام منصور أمين " ابن قرية الدهسة التابعة ملدينة فرشوط بمحافظة قنا,
وكان البطل الشهيد ضابط في سالح الصاعقة في القوات املسلحة ,ودائما كان متأهب
للشهادة في سبيل هللا ,جمع الشهيد البطل بين الوسامة والبشاشة وعزة النفس ونبل
الخلق ,فأستحق ان يشبه بالفرسان كان البطل من مواليد اول يناير  1991م وهو الثاني
في ترتيب االبناء لوالده املحاسب ياالدراة الصحية في فرشوط ,ولديه أخ " اسالم " يعمل
في اململكة السعودية وشقيقتين احداهما متزوجة واالخرى طالبة بالثانوية العامة بعد أن
انهى الشهيد دراسته في الثانوية ألتحق بالكلية الحربية وكان يحصد دائما املركز االول
على دفعته وحصل على فرقة صاعقة ووصل الى درجة فدائي ,واستشهد في احدى
العمليات الخاصة التي كانت تشنها قوات الصاعقة على البؤر االرهابية في شمال سيناء .
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

الشهيد البطل مالزم أول  /محمد طلعت عبد الراض ي

البطل ال تكفيه سطور...
كل األروقة تحظى بالتبجيل " ألن أرض الكنانة هي منبع األمجاد " على رأسهم سيناء،
هناك يحلو الجهاد بين أبطال صدقوا ما عاهدوا عليه " وبين مجموعات دورهم هدم
البالد ،يظل رسالة األبطال هي الكفاح إلى أن ينالوا الشهادة في سبيل هللا ،كتبوا التاريخ
بدماءهم وكانت أرض الفيروز هي جبهتهم التي يتسابقون إليها وفود ،خلف دموع األقرباء
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يكمن حكاية وطن وحق شهيد " ويظل األبطال يتقدمون صفوف الجهاد خلف ثأر
الشهداء وتطهير سيناء ،واكبت أروقة الوطن قصص شتى وكان للبطل الشهيد " محمد
طلعت عبد الراض ي " حظا وفيرا من مجد سيناء " ولد البطل الشهيد محمد طلعت في
نجع عطيه بقرية الجالوية بمدينة ساقلتة التابعة ملحافظة سوهاج ,كان البطل حاصل
على بكاالريوس هندسة وكان حسن السيرة واالخالق محبا للحياة العسكرية واستشهد
البطل في خالل العمليات الشاملة بسيناء.

345

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد نقيب  /محمد أشرف عبد الفتاح

البطل ال تكفيه سطور...
على وتر األمجاد سجلت الحضارة أسماء الجنود ،ترحل أجسادهم وتبقى ذكراهم في
الوجود ،يظل بريق سيرتهم يتردد عبر صفحات سيناء ورمالها بين جنودها املرابطين بين
الدبابات والبارود ،ساهرون في ذكر تاريخها الحافل بزمالئهم الذين استشهدوا في
الحروب ،يبقى املجد يسرد أسماء أبطالنا الذين رحلوا بين شهيد ومصاب ،يأبى البطل أن
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

يتوانى عن نجدة وطنه الحبيب ويبقى في سباق مع عدوه بين مقاتل حر شهيد " يظلم
الوطن في قبضة رجاله من الحربية وإن محت العاصفة الرعدية معالم الحدود ،تعشق
قلوبهم الحرية وتبقى الشهادة في سبيل الوطن أسمى األماني " ويبقى الشهيد بلغات
العالم ذاك البطل الذي تعددت في الحديث عنه املعاني " يهرول منقذا تراب وطنه وال
يأبى الندثار دماؤه ويبني من دماؤه جدار واقي يصعب على العدو اعتداؤه " فهل هناك
مجد دون الشهيد! .ونحن نتسابق ألجل البقاء " وألف سالما لروح الشهيد فأنت يا
سيدي الحي وجميعنا اموات " .البطل الشهيد " محمد أشرف عبد الفتاح " والذي
أستشهد في  ٠٢٠٥ / ٠٠ / ٤إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعته في رفح بشمال سيناء.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد /شريف محمد عمر

البطل ال تكفيه سطور...
دائما أبطال مصر باملرصاد لكل باغي ،والدروع الحديدية في اوصالهم هي الدرع الواقي ألي
خطر يطول تراب وطنا ،الشرف من األمانة " والسالم منبع القوة والدروع ملا تتحدد تكون
سد واقي يقض ي على كل املعتدين ،البطل كان من صفاته البطولية الشجاعة والتفاني
وحب الوطن ،وكان قائد بمعنى الكلمة وبكل املعاني؛ وكان تملي يحسب حياته وكل خطوة
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ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

في أرض سيناء " تملي كمل خطوته وأخد قراره في قلب املداهمة كان بطل وكان انتصاره في
ظل املعتدي كفاح " دستوره العقيدة ووالئه حب الوطن " وكانت أيده تملي دفاع ،يعني
عارف ان الروح أكيد مهاجرة في قلب الشهادة شهيد شجاع "
وكانت روحه على كف أيده في قلب مقاتل وضابط شريف ،في وجه الخطر وقف وكمل وفي
ظل وطنه كتير أتحمل ،وسبق زمالئه بألف خطوة وكانت شهادته في أرض سيناء " البطل
الشهيد " شريف محمد عمر " ابن محافظة االسكندرية ,كان البطل من الضباط
املتميزين ,حيث قض ى ست سنوات من خدمته مدرسا في كلية الضباط االحتياط قبل ان
ينتقل الى رفح ملدة عام  .طلب الشهيد البطل الشهادة فنالها ..رفض العودة من سيناء إال
بعد تطهيرها من االرهاب ,نجح البطل في تعطيل  19عبوة ناسفة اثناء خدمته في سيناء,
كانت اخر رسالته مع والدته " انه لن يترك سيناء إال وهو ملفوفا في علم مصر "  .رفض
ان يطلق النار على سيدتين كانتا تراقب املداهمة في سيناء قائال ألحد جنوده " من امتى
جيش مصر بيقتل نساء " لكن هاتين السيدتين كانتا سبب استشهاده وفقا العترافات
املقبوض عليهم بعد ذلك وهما من ابلغ بدخوله املنزل الذي انفجر فور عبوره بوابته,
وفور وصوله الى املنزل الذي سيقوم بمداهمته انفجرت عبوة ناسفة ,حيث حاول
االرهابيون ايذاء البطل بعد ان فاضت روحه الى بارئها ,و ,قام البطل املقاتل " محمد
الجارحي " بالدفاع عن الشهيد ومنع اختراق طلقات العناصر االرهابية لجسد الشهيد
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

وقام بالتعامل مع العناصر املسلحة ,كما ان البطل املقاتل " عمر عابد " ظل يتعامل مع
العناصر التكفيرية التي ظهرت خلف منزل املداهمة وقتل عدد منهم .
وكان استشهاد البطل الرائد شريف محمد عمر في  16مارس  2016م صباحا نتيجة اختراق
شظية من تفجير العبوة الناسفة باملنزل الذي داهمه ,لتستقر في قلبه.
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ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

البطل الشهيد نقيب /محمد عادل عبد العظيم حالوة

البطل ال تكفيه سطور...
ال تكفيه السطور فقصته من أجمل القصص التي تركها هذا البطل في كفاحه عن وطننا
الحبيب ،كان من بين األبطال الذين عشقوا تراب الوطن وكانت مهامهم ال تقل شجاعة
عن زويهم ،يسطر حاضرنا قصص أبطالنا الذين سطروا بدماؤهم بطوالت كثيرة كانت
عبرة عظيمة لنا فخر ورونقا في مجدنا ،تاريخ األبطال باقي ما بقى الوطن ،والزالت شجاعة
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أبطالنا تغزو بؤر املعتدين بدروعهم القوية وارادتهم العظيمة" وللبطل الشهيد محمد
عادل عبد العظيم حالوة " دوره البطولي في الدفاع عن الوطن " ولد البطل في / ٤ /٥
٠٢٢٣م بمحافظة القليوبية ،ألتحق البطل بالكلية الحربية في  ٠٢٠٠ / ٠٠ / ٠٣م وكان
يعمل بسالح املشاه ،ثم ألتحق بكتيبته بالجيش الثاني امليداني ،دفعة  ٠٢٤حربية ،وتخرج
من الكلية في  ٠٢٠٨ /١/ ٠٨م كان متميز باألخالق الحسنة والتواضع مع زمالئه وحب
التعاون بينهم ،بعد تخرجه بفترة وجيزة من الكلية الحربية تطرق إلى مسمعه بأن الجهات
املعنية تريد دعم من الضباط للذهاب الى سيناء ،ذهب البطل الشجاع محمد عادل الى
قائد كتيبته وطلب منه املوافقة على ذهابه للعمل بسيناء ،كما أنه ألح على قائده بأن
يوافق بذهابه ،كان البطل محبا ألرض الفيروز ومتفاني في عمله حيث كان من األبطال
الذين يتميزون بروح املغامرة والدفاع بشرف .
في يوم  ٠٢٠٥ / ٢ /٠م املوافق  /٠٨رمضان كانت الجماعات اإلرهابية تخطط من أجل
السيطرة على الشيخ زويد حتى يجعلونها والية تابعة لهم ،ولكن ما كان يعيق طريقهم هو
أبطال الجيش املصري املرابطين على الحدود " حيث كانت بداية الهجمات في الساعة
السادسة صباحا على معظم الكمائن وتمركزت القوات بالشيخ زويد ،وكان عدد
اإلرهابيين كبير جدا حيث انهم كانوا يتواردون تباعا بأكثر من  ٠٢٢فرد على الكمائن " كان
مع البطل محمد عادل املقدم الدرديري هللا يرحمه ،وحوالي  ٠٢جندي فلم يستسلموا
لوهلة واحدة وإنما كانوا يصدون هجمات االرهابيين حتى آخر لحظة ،حيث أن البؤر
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اإلرهابية استخدمت قنابل هاونت والنصف بوصة ،أمر املقدم الدرديري جنوده وعلى
رأسهم محمد عادل متابعة الحرب التي لم تقف لبرهة" وكان البطل محمد عادل يحث
الجنود على صد هجمات االرهابيين " قائال " هللا أكبر " وهما يرددون خلفه ،وبعد أن
استشهد املقدم الدرديري ،قاد محمد عادل املدرعة إلى أن أصيب وظل ينزف حتى اغش ى
عليه ،وبعدها فاق وحمل سالحه ثانية وظل يقاتل بشجاعة " حاول أصدقائه أن يبعدوه
إلى ركن بعيدا عن هجمات االرهابيين نظرا لحالته التي باتت سيئة نظرا إلصابته " ولكنه
صرخ في وجه زمالئه :قائال " انتوا مستكثرينها عليا ؟! " الشهادة " إلى أن تم إصابته بطلق
ناري ،واستشهد البطل وهو ممسك بسالحه " بعد أن قتل أكثر من  ٠٢تكفيري " ،نطق
محمد عادل الشهادة أكثر من  ٠٢مرات إلى أن فاضت روحه إلى بارئها بشرف وشجاعة ".
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البطل الشهيد رقيب مقاتل /عمر شعبان قطرب

البطل ال تكفيه سطور...
أحالم الصبا هي تذكار حياتنا املاضية" تظل دروب الحياة تسجل شريط الذكريات حتى
ترحل أرواحهم في افواج نحو قضية الدفاع ،يستبق بريقها في اماني األمنيات بينما يصمد
األبطال في أبعد الحدود " قد يعود أو ال يعود " ويحمل في جيبه كتاب امنياته بين عائلة
وأحالم خاصة " وحفنة أماني رسمها في ذاكرته " هي الدفاع بشرف والشهادة بكرامة " لم
يكن البطل الشهيد عمر شعبان قطرب " أقل شجاعة من زمالئه األبطال الذين دافعوا
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ببسالة في سبيل حماية وطنهم الحبيب " والشهيد ابن قرية سند بسط بمدينة زفتى ،من
قوة الكتيبة  ٤٣صاعقة ،استشهد األحد في  ٠٢٠٢ / ٠٠ / ٠٢م إثر انفجار عبوة ناسفة
بمدرعته برفح شمال سيناء .
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البطل الشهيد رقيب مقاتل  /إبراهيم عيد األبيض

البطل تكفيه سطور...
للحياة طعم آخر حين تكون ممن يسهرون للعمل في سبيل هللا والوطن ،حين تضمد
آالمك بضمادة الدفاع " حين تندثر دماءك في صفحات الوطن وانت تعلم أنه اغلى من أن
يهان " تكبر أحالمك في الدفاع أكثر وأكثر وفي مخيلتك أن الوطن وجب أن يحتمى " بين
عجلة الحياة تدور أعمارنا وتبقى األعمال هي نتيجة النوايا " مثل الكفاح والسهر في ستار
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الليل والكفاح بشرف ونيل الشهادة " وحماية العرض " وحسن العبادة وبينما يدافع
البطل يحظى حتما بأجمل شهادة " وكان للبطل الشهيد إبراهيم عيد األبيض " دوره
البطولي في الدفاع عن وطننا الحبيب " والبطل ابن عزبة الركن مدينة قطور التابعة
ملحافظة الغربية ،استشهد أمس األحد في  ٠٢٠٤ / ٠/ ٠٠م أثناء مشاركته في العمليات
العسكرية.
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البطل الشهيد مجند مقاتل /أحمد سمير سالمة

البطل ال تكفيه سطور..
سجل التاريخ اسماء ابطالنا حينما فاضت أرواحهم دفاعا في سبيل الوطن ،حلقت
اوصاله ومض ى قدما في أداء واجبه الوطني وهو يستيقظ على حفنة آمال في جيب
املاض ي ،جميعنا يحظى بفرصة للعيش" ولكن أبطال جيشنا يتسابقون ألن يحظوا
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بفرصة الشهادة في سبيل الوطن ،نحن نخش ى أن تتحطم أحالمنا " وهما يخشون أن
يتحطم وطننا ،نحن نملك نزعة األنانية وحب النفس " وهما يريدون حياة الوطن دون
حياتهم ،يجنون في أجسادهم رصاص املعتدين وتبقى صدورهم سد واقي يحطم دمار
الهاربين ،ويخافظ على امننا وسالمنا ويموت أبطالنا ألجلنا أجمعين " كما فعل البطل
الشهيد " أحمد سمير سالمة " ابن قرية نوسا البحر مدينة اجا بمحافظة الدقهلية،
استشهد في  ٠٤يناير  ٠٢٠٤م  .أثناء تأدية الواجب الوطني بشمال سيناء.
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد مالزم أول  /أحمد زهران

البطل ال تكفيه سطور...
كان الوطن في قلوب أبطاله ملفوف بألف سور ،بين كل خطوة روح شهيد وقلب بطل
مقاتل شديد ،وفي وسط سينا تملي جنود حامين أراض ي ذي األسود ،بين عينهم عشق بارز
" من جندي شجاع ملليون فارس مرابطين في ظلها ،وفي سماءها غيوم كتيرة من الطيران
وحتى املينا تالقي جنود في كل مكان ،ما تقولش سينا والسالم دي تراب أراضيها بمليون
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معتدي " ألنها أرض الفيروز " ولحظة ملا تشوف صفحاتها تخلى فيها عن البيادة " وألقي
السالم على أبطالها ألنهم ماتوا ألجل عمارها ،دي املدينة اللي شلتنا وكانت جبهتنا و فيها
أبطال شهداء " دي مش صحراء " دي الرمل فيها تملي تبر " مش يعني حبر " كنا نكتب لها
كلمة بحبك من دمنا بدال من الحبر" سينا مش صحراء جرداء " سينا روح أبطالها اللي
عاشوا واللي ماتوا فيها شهداء " سينا تاريخ ومجد عايش في قلبنا من رفح للعريش ،سينا
صوت كل الوطن وقلبها حضن الشهيد " سينا عيدها عيد الشهيد " يعني روحنا تملي
هتفضل تحمي ترابها آلخر الزمان " دي عشق ابدي في دمنا وروحنا في صدورنا هتصد اللي
خان " وكان الشهيد البطل " أحمد زهران " من األبطال الشهداء " ابن قرية ابو صير
التابعة ملحافظة الجيزة ،والبطل الشهيد األول في الدفعة  ٠٢٢وخريج الكلية الحربية،
حيث أن البطل شعر ببعض التحركات املريبة في املنطقة التي تقع فيهاخدمته وأصر على
استكشاف املنطقة بمفرده بدال من أصدقائه ولكن أصابته أيادي الغدر في /٠ / ٣٠
 ٠٢٠١م.
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البطل الشهيد العقيد  /أحمد عبد النبي

البطل ال تكفيه سطور...
لم تنتهي قصص األبطال بعد ..حين تذف روحك في موكب األمراء ويكون خلفك من
ينادونك بقلوب مودعة ،ذاكره بطوالت وشجاعة من فنى عمره في الحفاظ على تراب
وسالم وطنه الحبيب ،استقلت أحالمه طريقا آخر ..لتكون يداه تواصل كفاحها في حمل
السالح وتدريب الجنود وحسهم على الدفاع والتصدي لكل من يخاطر بدمار أرض حرة
أبية ،كان العقيد احمد عبد النبي البطل الذي تنبأ بشهادته في سبيل وطنه قبل أن يالقي
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ربه ،ولد البطل الشهيد العقيد أحمد عبد النبي عطوة في مدينة الخانكة بمحافظة
القليوبية ,كان البطل قائد الكتيبة  101حرس الحدود ,يبلغ من العمر  45عاما ,متزوج وله
اربعة بنات يتصف بطيب الخلق وسط ابناء مدينته ,كما انه عاشق للحياة العسكرية
وحبه لوطنه الحبيب واستشهد البطل إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة بالعريش .
العميد البطل أحمد عبد النبي نال الشهادة في يوم  16يناير  1196بعد انفجار لغم زرعتها
أيادي الغدر لتفتك بمدرعة كان يستقلها مع  2من جنوده ،ليلقى ربه مع جنوده األربعة،
حيث كان يحرص دائما على مرافقة الجنود ،والحرص على التواصل معهم ،ورفع حالتهم
املعنوية وتقويتهم في مواجهة العمليات اإلرهابية الغاشمة ،وشد أزرهم مواصلة الدفاع
عن تراب سيناء حتى آخر قطرة دم ،يرحل األبطال دون أن ترحل.
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البطل الشهيد الرائد طيار  /أحمد نبيل محمد عمارة
البطل ال تكفيه سطور...
كانت أفعالهم من بين أبطال صدقوا في رسالتهم التي عاشوا ألجلها واستشهدوا ألجلها،
قدموا اعظم االنجازات وكانت في نظرهم ال شيئ سوى وطننا ،تعددت أدوارهم في حماية
وطننا حتى صمدوا في أصعب التضحيات ،لم يكن يعظم على ارادتهم شيئ سوى أنهم
عشقوا تراب وطنهم ،وتسابقوا في حمايته ،كانت عقيدتهم هي اإليمان وحب هللا والوطن،
وكانت الشهادة هي مبتغاهم الذي طاملا تمنوه في حب وطنهم ،الشهيد الرائد " احمد نبيل
محمد عمارة " تخرج البطل الشهيد من الكلية الجوية في عام  2000م,وكان امله منذ
الصغر ان يصبح طيارا ,كان البطل بارا بوالديه ,حسن الخلق والسيرة ,محبا لكل زمالئه,
شجاع متفاني في عمله وحبه لوطنه ,كان كثيرا ما يردد جملة " انا شهيد " لوالدته,
استشهد البطل في  25يناير  2014م إثر استهداف التكفريون الطائرة التابعة للقوات
املسلحة في سيناء مما ادى الى سقوطها.
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البطل الشهيد رائد  /محمد جمال عبد العزيز

البطل ال تكفيه سطور...
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قامة بطولية كان من األبطال الذين قدموا ارواحهم الطاهرة للوطن ،أودى بحياته فداء
تراب الوطن وأهل مدينة " فايد " التي كانت تعلوها الطائرة املقاتلة التي كان قائدها
البطل الشهيد " محمد جمال عبد العزيز " لقد كان مثال يحتذى به للشرف الوطني
والدفاع والشجاعة في سبيل وطننا الحبيب ،فهذا ليس بغريب على أبطالنا الذين حملوا
على عاتقهم قضية الدفاع بشرف ،يرحلون عن عاملنا ولكن مازالت بطوالتهم محفورة في
صدرى الجميع؛ الزالت سيرتهم تتردد بين صفحات املجد الذي كان له شرف أن يدون
اسمه بصفحات الشرف " الف تحية للبطل الشهيد محمد جمال عبد العزيز " والبطل
من ابطال الدفعة  68جوية وهو قائد الطائرة " إف  " 16شارك في عدد كبير من العمليات
الناجحة في سيناء للقضاء على االرهاب ,حيث انه احد ابطال القوات الجوية املشاركة في
عملية " حق الشهيد " وقبل ايام عاد من املشاركة في عملية عاصفة الحزم التي كانت
تقودها اململكة العربية السعودية ,ضد جماعة الحوثيين باليمن وكان يختم البطل مهامه
القتالية الثالث هناك بأداء مناسك العمرة  .الشهيد متزوج وله طفالن " هنا "  7سنوات
و " يوسف "  3سنوات ,كان البطل شجاع محب لوطنه ولزمالئه ,ولكل ابناء مدينته ,كما
ان البطل اتخذ قرارا بطوليا حيث انه ضحى بحياته وبكل طاقم الطائرة حتى ينقذ كل
اهالي فايد بالكامل ,حيث انه كان باستطاعته القفز هو ومساعده من الطائرة ولكنه
فضل التضحية بروحه ,الن الطائرة كانت محملة بالصواريخ ,وفي حال قفزه من الطائرة
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يعني سقوط الطائرة على منطقة فايد وتدميرها بالكامل ,ولذلك فضل ان يستشهد فداء
لوطنه بدال من املواطنيين االبرياء  .واستشهد البطل في  27يناير  2016م .

البطل الشهيد الرائد  /أحمد محمد عبده اسماعيل

البطل ال تكفيه سطور...
السعادة التي تجتاح قلوبهم هي التضحية في سبيل إنقاذ املاليين ،هذه رسالتهم التي
اقسموا على املوت عليها في سبيل وطن حر يسوده السالم ،في حين غردت مخالب الخطر
نحو وطنهم ،تجدهم يسابقون نسور السماء نحو القتال ،يتواردون تباعا ليساهم كال
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منهم في حماية وطن " ضربوا بشجاعتهم أروع مثاال للتضحيات " نحن عازمون على
القتال ليال نهار وهل للعدو بديال لقوته ؟! فلن يستطيع صد قوتنا مهما ملك من زخائر "
للحروب قانونها " وقانونا هو النصر أو الشهادة بكرامة " ستغذوا قوتنا جسد كل من
عانقت يداه دمار وطننا " سيكون صندوق جسده في وكر يليق به .وكان البطل الشهيد "
رائد احمد محمد عبده " أحد شهداء الطائرة التي تم استهدافها من قبل العناصر
اإلرهابية " وهو مواليد محافظة املنيا ,متزوج وله طفالن عمر ومحمد ,وهو أحد شهداء
دفعة  99حربية ,عشق الحياة العسكرية والدفاع عن الوطن ,كان دائم الوصية البنه عمر
ان يصبح ضابط في الحربية في املستقبل ليكمل رسالة والده في حماية الوطن ,واستشهد
البطل اثناء تحطيم طائرته في شمال سيناء إثر استهداف احدى العناصر االرهابية
الطائرة مما ادى الى استشهاد طاقمها االبطال .
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الشهيد البطل مالزم اول طيار  /أحمد محمد السيد ابو العطا

البطل ال تكفيه سطور...
أصابت أحالمنا رصاصة الغدر التي لونت غيمات السماء البيضاء بدماء طاهرة ،صبغت
بلون االستشهاد الذي الزال يحصد حياة ابطالنا بعزة وكرامة ،لم تكن رصاصة الغدر
أقوى من حب ابطالنا لوطننهم ومدى شغفهم بالدفاع عنه ،كانت أمواج البحر تالطم
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شرفاء خالدين
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سفينة اإلنقاذ " بينما جنودنا يعتلون سماء وطنهم محلقين بشجاعة لنجدة وطن؛
صمدت اوصالهم إلى آخر نقطة دما اندثرت دفاعا عن الوطن ،كانت مهمتهم الدفاع
والزالت عزيمتهم أقوى " حلقت روح البطل الشهيد احمد محمد السيد " إلى بارئها بعد
أن دافع عن وطنه بشجاعة وتفانى في صد هجمات املعتدين بشجاعة " إلى أن طالته
أسلحة الغدر أثناء قيامه بواجبه الوطني " في قيادة طائرته العسكرية املسلحة " .
ولد البطل الشهيد في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ,عمل البطل مالزم اول طيار
يبلغ من العمر  26عاما ,ولد في  1988 / 8 / 14م ,وهو الثاني في ترتيب اشقائه ,تكبره مروة
متزوجة ,ويليه عبد الرحمن الذي هو طالب في كلية الهندسة ,ويعمل والده في جمارك
بورسعيد ,وتعمل والدته في ديوان عام مجلس مدينة بورفؤاد ,أحب الشهيد مجال
الطيران منذ نعومة اظافره لذا تفوق في دراسته بإحدى الكليات العسطرية الجوية,
وافتخر بكونه ينتمي الى هذا الكيان العسكري ,تزوج الشهيد البطل في الرابعة والعشرين
من عمره ,وانجب طفال سماه " آسر " عمره  6أشهر كان كثير الصفر والرحالت الى
االماكن السياحية ,كان محبوبا بين ابناء مدينته وبارا بوالديه ,كان محافظا على الصوات
وقراءة القرآن الكريم وكان دائم القول " الجنة ليس بها تعب ,فاللهم حرم جسدي على
النار " ,ويوم استشهاده وزمالئه اصطفوا لصالة الفجر في جماعة ,وصالة الضحى تحت
احد أجنحة الطائرة ,واستشهد البطل الشهيد إثر استهداف مسلحين للطائرة العسكرية
التي كان يقودها ,مما تسبب في سقطوها واستشهاد طاقمها بالكامل في شمال سيناء.
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شرفاء خالدين

البطل شهيد مساعد /رضا ذكي محمد السيد أحمد

البطل ال تكفيه سطور...
الشجاعة والتفاني في حب الوطن ،ليست مكتسبة وإنما هي فطرة تولد داخل قلوب
العاملين ،انتمائك لوطن حر أبيا هو من يجعلك في اول صفوف األحرار ،وأن هددت أيادي
الغدر جدران الوطن ،ترى األبطال يسارعون نحو الدفاع ،ال يهم ما هي الوسيلة ،قد
تكون قبضتك أقوى من زخيرة أحدهم ،وهذا ابسط مثال لشجاعة جيش مصر الحبيبة،
إن مالت أغصان املجد ستكون ألجل أن التاريخ الذي لم يسطر بعد ...في جنود أبطال
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شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

مصر ،عانت سواعدهم في الجهاد ،ولكن مازالت ارادتهم عازمة على االستمرار في الدفاع،
لحق الشهيد " وكانت بسالة البطل الشهيد مساعد طيار " رضا زكي محمد " أحد األبطال
الذين فضلوا الشهادة لحماية مدينة كاملة " الشهيد إبن مدينة بركة السبع التابعة
ملحافظة املنوفية..كان البطل مساعد طيار صف ضابط ,متزوج وله طفالن ولد وفتاة,
توفى البطل إثر سقوط الطائرة العسكرية بالفيوم ,بسبب عطل فني.
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد رائد /أحمد فوزي زيد

البطل ال تكفيه سطور..
وكانت دماءهم في حب الوطن تهون ،يتحملون األلم ويسهرون مرابطين في صفحات أرض
الفيروز التي هي  ،إن الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد من قوة الدفعة  11حربية سالح
املشاة ورئيس عمليات إحدى وحدات الجيش املصري بسيناء ،وأصيب منذ ثالثة أشهر

373

ذهاب للفهرست
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بعبوة ناسفة أثناء عمليات تطهير سيناء من اإلرهابيين والتكفيريين ولكنه تماثل للشفاء،
إال مقدم أحمد فوزي زيد رئيس عمليات بالشيخ زويد وتنقل في جميع الوحدات من
السلوم مالزم والحمام نقيب والعلمين والقاهرة والعامرية وآمن الجيش الثاني في الجالء
ومسك تدريب الضباط علي مدفع الهاون ورجع سينا جبل الحالل ورجع فرقه في القاهرة
ومنها الشيخ زويد وأصيب هناك ورجع هناك مرة ثانية وهو لسه تعبان واستشهد هناك
وعنده ثالث اوالد الكبير عنده سبع سنين والثانية ثالث ونصف سنه والصغيرة حاليا
خمس شهور .ما شافه غير مرة في املساء أنه حين عودته إلى خدمته مرة أخرى تعرض
النفجار من عبوة ناسفة في مركبته املدرعة بالشيخ زويد كانت سببا في استشهاده
وللشهيد ثالثة أطفال يوسف ومريم وصغيرته نور بعمر شهر واحد فقط.
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد رائد بحري  /مصطفى محمود محمد

"املعروف بجزار سيناء"
البطل ال تكفيه سطور..
اندهشت من قصة هذا البطل الذي رغم شجاعته ودفاعه؛ واصاباته الخطرة إال أنه يأبى
أن ينتقل إلى املشفى ويطلب العودة للقضاء على املعتدين! .تمعنت في قصته طويال وانا
أتخيل هول املوقف والدماء تندثر من جسده ويأبى أن يترك ساحة القتال مجرد ذكر
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اسمه جعلني ارفع له القبعة احتراما لشجاعته التي ميزت شخصه بعدة صفات بطولية"
جزار سيناء " وهل يليق هذا اإلسم بأحد سواه!.
ما فعله هذا البطل جعلنا نفخر به أبد الدهر ،لقد اعتدنا على شجاعة أبطالنا الذي
حملوا على كاهلهم حماية تراب وطنهم وعرضه ،تظل بطوالتهم تطرب مسامعنا بالقصص
العريقة لتكون وجهتنا هي السالم الذي لم نحظى به إال بسواعدهم حماة األوطان " يخلد
ذكرى البطل حتى بعد استشهاده لقد أدى واجبه الوطني ببسالة " الشهيد البطل
مصطفى محمود محمد " أنهى البطل الشهيد دراسته الجامعية ثم ألتحق ب لواء
الواحدات الخاصة البحرية ،وحصل على فرقة الصاعقة وكان من األوائل ثم حصل
بعدها على فرقة الضفادع البشرية ،وبعد اإلنتهاء من فرقة الضفادع البشرية بيوم واحد
ألتحق بفرقة السيل وحصل على فرقة املظالت " ثم حصل على فرقة قادة قفز ،وعمل في
القوات الخاصة البرية ثم كان يطلبونه باالسم للعمل معهم ،ثم ألتحق بفرقة " الفقمة "
( فرقة قتال متالحم ) وحصل عليها البطل الشهير ب مصطفى بوتشر " ثم عمل البطل
ضفدع بشري فرد _  _ seal teamثم قناص _ ثم معلم غطس " كما أنه كان متميز في عمله
وكان ينهي اي مهمة على أكمل وجه ،كما أنه غافر وتمنى أن يعمل بسيناء " أرض الفيروز
" وتم اإلنضمام إلى فريق العمل بسيناء ،كما أنه شارك بالعمليات العسكرية في سيناء
وقض ى على أكثر من قناص تكفيري في سيناء وفي واقعة استشهاده قتل  ٨تكفيرين وفي
ذات الوقت كان بيحمي زمالئه بكل فدائيه حتى يصدون االعتداء ،وتم إصابته أثناء دفاعه

376

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

عن تراب وطنه الحبيب ،كما أنه أثناء اصابته لم يستطع زمالئه السيطرة قبل أن تفيض
روحه إلى بارئها كانت آخر كلماته قائال " فين سالحي رجعوني اخلص عليهم" .نعم البطل
الفدائي الذي أدى واجبه الوطني ببسالة إلى آخر نقطة دم " لقد ضرب بوتشر أجمل
األمثلة عن شجاعة أبطالنا من القوات املسلحة والبحرية والجوية " جميعهم يفنون ألجل
راحتنا " وألجل وطن حر " بوتشر ابن محافظة اإلسكندرية ،فرقة  ١٠بحرية ٠٢٨ ،حربية،
وهو أحد شهداء العملية الشاملة في سيناء  ٠٢٠٤م .
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شرفاء خالدين

البطل الشهيد النقيب /محمد عبد الكريم املتناوي

البطل ال تكفيه سطور ...
تبقى دماءهم تندثر إلنقاذ اآلخرين جميعهم يرتدون بذلة العسكرية دفاعا عن وطننا وعن
عرضنا ،حين نطلب النجدة لم يكن سواهم من ينجدون املستغيثين في وجه الخطر تبقى
حياتهم ألجل اآلخرين ألجل أن يحظى الوطن باألمن واألمان " ألجل أن يعيش شعبه دائما
في سالم ،لقد حثموا حياتهم وفضلوا الشهادة في سبيل هللا والوطن " وهكذا كانت بطولة
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الشهيد نقيب " محمد عبد الكريم املتناوي " استشهد البطل النقيب محمد عبد الكريم
في  ٠٢٢٢ / ٣ / ٢م عند مرور سيارة ميكروباص على كمين بأعلى الدائري بها فتاة اختطفها
السائق وصديق آخر له بغرض التعدي عليها ،وفور مشاهدة النقيب لها وهي تصرخ داخل
السيارة طلبا للمساعدة ،لم يأبه السائق الفار بسيارته للكمين الذي يجلس فيه النقيب
محمد ،استقل النقيب محمد سيارة الشرطة حين أنتبه لصراخ الفتاة وذهب الحقا
بالسائق ،ومعه آمين شرطة ،وقاموا بمطاردة السائق وصديقه حتى نجح من ايقافهم
وقاموا بإنزال السائق وصديقه وإنقاذ الفتاة ،ولكن هرب أحدهم وقام اآلخر أثناء
االشتباك مع النقيب محمد بسرقة سالحه امليري وأطلق منه رصاصتين استقرت
إحداهما في صدر الشهيد وبعدها فاضت روحه إلى بارئها .لم يكن قد تبقى على زفافه
سوى أسبوعين فقط  ،واألخرى أصابت املجند في زراعه.
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البطل الشهيد ضابط احتياط /أحمد عبد الوهاب علي إبراهيم

يغفو هو على أمل الشهادة في سبيل وطنه الحبيب ،يراقب عن كثب بطوالت وشجاعة
زمالؤه األبطال ،ويبقى عقله يسمو عبر صفحات املجد الذي كتب بدماؤهم ،يظل ينشد
األمنيات في رياح الليل العابثة؛ حامال سالحه على كاهله ال يهاب عواء الذئاب ..يبتسم
فخرا كلما أبصرت عيناه افروله العسكري ،مرددا سيناء حتما ستكون مقابر للغزاة "
الشهيد البطل احمد عبد الوهاب علي إبراهيم " ابن مدينة املعادي محافظة القاهرة،
ولد في ٠٢٢٠ /٠/ ٠١م تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة في ٠٢٠٨ /١ /٠٢م ثم التحق
بالخدمة العسكرية والتحق بسالح املشاة وتم ترشيحه إلى ضابط احتياط ،تدرب في
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مدرسة الصاعقة بانشاص ثم إنتقل إلى مدينة الشيخ زويد وسيناء ،حضر مناورة حق
الشهيد ،كان محبوبا جدا بارا بوالديه ..يمتاز بقوة الشخصية والشجاعة وكثيرا ما كان
أصدقاؤه يلقبونه ب" هيبة " نظرا لحبه الشديد لوطنه ،كان متفوقا في دراسته ملما
باللغة اإلنجليزية والفرنسية بطالقة ..كثيرا ما كان يتمنى بالذهاب إلى سيناء فور تخرجه
من كلية الحقوق أثناء اداء الخدمة العسكرية لينال الشهادة على أرضها الطاهرة ،هو
األخ األوسط في ترتيب األخوة يكبره اخيه األكبر محمد وتصغره أخته آيه الصغرى..
أستشهد البطل الشهيد أحمد عبد الوهاب علي إبراهيم " في  1196/2/7خالل قيامه
بواجبه الوطني ،إثر إنفجار عبوة ناسفة في مدرعته .رحم هللا شهداء الوطن األبطال .
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شرفاء خالدين

البطل /محمد عدوي

اعتدنا على رؤية ابطالنا في هيبة الشجاعة الالمتناهية ،تبقى القبضة هي السالح الذي
يفتك بكل من تسول له نفسه تدمير وطننا الحبيب ،كثيرا ما دافع عن سيناء بدمه وكثيرا
ما ارتوت رمال سيناء بدمه حينما تخترق جسده رصاص الغدر ..كثيرا ما اعتاد األلم
ويقبض على األلم بأمل غد وروحا شجاعة تهوى املواجهة والدفاع حتى آخر نفس ..تبقى
382

ذهاب للفهرست

سلمى عبدالهادي

شرفاء خالدين

القضية قضية شرف وكرامة وتظل رسالة ابطالنا هي الدفاع بشرف عن وطنا حر ابا ان
يهان" البطل محمد عدوي " مواليد يناير 9111م
الذي دافع بكرامة وشجاعة من أبطال القوات املسلحة فئة مظالت .
_________________________________________________
"الشهداء الذين لم يتم اضافتهم في هذا الكتاب ،سنوافيهم ضمن الجزء الثاني بإذن هللا "
" تم بحمد هللا "
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شرفاء خالدين

نبذة عن الكاتبة

االسم :سلمى عبدالهادي محمد
الدولة :مصر_ سوهاج
باحثة تمهيدي ،ماجستير قانون
محررة صحفية بجريدة بوابة العاصمة
أعمال سابقة:
األعمال املشتركة-:
_ كتاب رياح وترية "صادر عن دار النوارس "
_ كتاب ترانيم القصص " صادر عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع "
_ كتاب صفوة كتاب القصة القصيرة جدا بمصر " عن دار النوارس"
_ كتاب سنابل من حبر " صادر عن دار املثقف بالجزائر "
الكتب الخاصة-:
 رواية تاليا " صادرة عن قصص و حكايات للنشر اإللكتروني " . -رواية إليك عني " قيد الطبع ".
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شرفاء خالدين

الفهرست
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البطل الشهيد النقيب  /عمرو صالح الدين عفيفي041 .......................................
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البطل الشهيد جندي مقاتل  /حسن زين العابدين محمد042 .............................
البطل الشهيد جندي مقاتل  /عمر فرغلي أحمد 111 ...........................................
389

ذهاب للفهرست

شرفاء خالدين

سلمى عبدالهادي

البطل الشهيد مجند مقاتل  /محمود ناصر رجب111 ..........................................
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البطل الشهيد جند مجند /صالح عبد العظيم احمد عبد العظيم 101 ..............
الشهيد البطل جندي مجند  /أحمد سالمة سعدون101 ......................................
البطل الشهيد جندي مجند /محمود أحمد علي خليل 106 ..................................
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