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   .حیفا مدینة من إلیھا ھاجرت فلسطینیة لعائلة 1950 عام حمص مدینة في البطل الشھید ولد
  

  . 1967 عام »فتح« الفلسطیني الوطني التحریر حركة بصفوف إلتحق
  

   .الشمالي القطاع في المیلیشیا تجربة في بشجاعة ساھم كما األردن في الضفتین طلبة إتحاد تأسیس في شارك
  

 حیاة عن ودفاعاً  واإلستمرار البقاء في الثورة حق عن دفاعاً  إربد ومعارك جرش وأحراش أیلول معارك في بشجاعة شارك
   .الشعب

  
 نشاطھ وبرز اإلداریة الھیئة في عضواً  انتخب حیث فلسطین لطلبة العام اإلتحاد نشاطات في وفعال نشط بدور قام لبنان في

   .1972 عام منذ والفلسطیني اللبناني المستوى على الثانویة اإلتحادیة الروابط بإنشاء
  

  . العربیة الجامعة الكوال جسر محور قادة أحد وكان 1973 أیار ومعارك نیسان معارك في الطالبي الجسم بقیادة شارك
  

   .لبنان في الطالبیة الوطنیة الجبھة قیادات أبرز من واحداً  كان 1974 عام
  

ال الشھید دور برز األھلیة الحرب بدایات مع ّ  وفي الشیاح البرجاوي النبع رأس جبھات على القتال محاور في والقیادي الفع
   .المعارك تلك خالل مرتین أصیب وقد الطالبیة السرایا إلحدى قائداً  كفرشوبا معارك في شارك كما وصنین الكحالة معارك

  
 نقل على وفكریة تنظیمیة بقدرة إخوانھ مع عمل حیث الطالبیة الكتیبة مؤسسي أھم من واحداً  القائد الشھید كان 1976 عام

   .الفلسطینیة للثورة العسكریة القوات موقع إلى الطالبي التنظیمي الموقع
  

 الكتیبة أركان أحد الشھید وكان العاصفة قوات تشكیل ضمن ودخلت الجرمق كتیبة إلى الطالبیة الكتیبة اسم تحول 1977 عام
 منطقة على اإلنعزالي الھجوم بصد الرأس مارون جبیل بنت منطقة في الثورة أنتصارات تحقیق في عظیمة جھوداً  بذلوا اللذین

  .جبیل بنت بمنطقة جانین لبلدة اإلنعزالیة القوات إقتحام بعد الجنوب
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 أشرف كما العدو خطوط خلف نفذت التي العملیات معظم قیادة على وأشرف الجرمق قیادة في خاصة فعالیة ذو كقائد لبنان جنوب على الصھیوني الھجوم أثناء آذار حرب معارك في الشھید شارك 1978 عام
  .الحدودي والخط الطوارئ قوات منطقة في الثورة قوات مواقع ترتیب وإعادة الحرب بعد الكتیبة وضع تنظیم إعادة على

 
 .الشعبیة الصین في الفدائیین وحدات لقادة خاصة بدورة شارك

 
 المنطقة في والھندسة التحصین أشكال كافة وتنفیذ تخطیط في األول الدور لھ كان حیث الشقیف قلعة النبطیة منطقة في الفلسطینیة الثورة مواقع وإدارة تخطیط في الشھید دور برز 1981 و 1980 عامي في
 . الثالثة للمرة الشھید أصیب وفیھا الحرب ھذه في اخوتھ بقیادة وشارك أسھم كما 1982 عام للبنان الصھیوني الغزو أثناء المواقع لھذه التصدي مستوى على عالیة إیجابیة آثاراً  ترك بما
 

 ھذه معظم في إساسي دور لھ وكان وجنوبھ لبنان جبل في الصھیوني العدو خطوط خلف القتالیة العملیات معظم وتنفیذ وإدارة تخطیط في شارك كما الحرب بعد الكتیبة وضع وتنظیم تشكیل إعادة على أشرف
 .العملیات

 
 اللبنانیة المسلحة السریة والخالیا القتالیة المجموعات نواة بتأسیس شارك كما النھر قانون دیر وعملیة عرمون وعملیة عالیھ باص عملیة ومنھا العدو إمدادات خطوط ضد ناجحة عملیات عدة بقیادة قام

  .والنبطیة وصیدا صور مناطق في والفلسطینیة
 

  .الغرب وسوق عالیة بحمدون منطقتي في 1984 عام الجبل معارك في شارك
 

  .الصھاینة الغزاة بقتال للحق وصوناً  الفلسطینیة للمخیمات وحمایة دفاعاً  1984 عام من بدایة لبنان في الفلسطینیة الثورة قوات وتشكیل تنظیم إعادة في القادة أبرز من واحداً  كان
 

 مرة من أكثر العمل الخیانة قوى حاولت وقد البراجنة برج شاتیال بیروت لمنطقة الفاعلة القیادات أحد كان حیث 1985 عام رمضان معركة في لبنان في الفلسطیني الشعب وجود عن الدفاع معارك خاض
  .الغتیالھ

 
  .الصعاب كل ورغم دائماً  األمام إلى یمضي كیف الثورة صفوف في تعلم الذي جواده على من الفارس لیترجل استشھاده تاریخ حتى 1986 معارك خالل شاتیال لموقع قائداً  الشھید كان

 
   .الصعاب تخطي على القدرة وفي والكوادر الفدائیین عالقات في إیجابي إلى والسلبي حسن إلى السيء نحول أن علینا وقولھ لفكرة تجسید أنھا الشھادة معنى الشھید أقوال من
 

  .النصر حتى والكفاح بالنضال المضي ووعد الثورة عھد والوعد العھد على نظل أن وياالفتح القائد أیھا لك عھداً 
  

 واهنا لثورة حتى النصر


