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�لدكتو� مهد3 علي �البن 
فر�gند   3�Xلتشو �ألصغر 
��حًد�   Lكا �لذ3  علي 
 Tصديًقا �يًما حلضر� Tبو� N Xمن �لر��
ألمه   Vجد  Lكا�  .�  Xملوعو� �ملصلح 
بتد�يس  تشر_  قد  �شد Y �لدين   fضيا
�ملسيح  خليفة   Tحضر �حلبيب  �مامنا 
�خلامس ��ستشهد Yيضا N عا� ١٩٧٤ 

.Tبو�ليصبح �Y' شهيد من 
 Wغبة �لشهيد مهد3 علي �لقصو�كانت 
للحصو'  �Yمته  قد  �إلنسانية  خدمة   N
�جة X Yكمل  حيث   ،ªلط� �لتعليم  على 
 N ��جلر�حة  �لطب   N �لبكالو�يو	 
بفيصل  �لطب  كلية   N  sلبنجا� �الية 
�لفظائع  �Yد3  كطالب  �حتمل   ،Xباo
 fضيا �N كلية �لطب N عهد �لدكتاتو
�حلق. � خد� �إلنسانية من خال' �لعمل 
 LY �� Tبو� N مستشفى فضل عمر N
 .١٩٩٢/١٩٩١  N كند�   �� هاجر 
�و�ًيا  عامًال   Lكا  Tلفتر� تلك  �خال' 
 V��بوT باعتبا N Lتأسيس بنك �لعيو f���

Yحد �ألطباf �ملؤسسني �ذ� �لبنك.
��سته X Yكمل  كند�،   ��  Tجر�� بعد 
 ،Tملتحد� �لواليا�   N �لطب   N �لعليا 
�بدY �لتد�يب كطبيب مقيم N مستشفى 
ماميونايديس N بر�كلني N عا� ١٩٩٦، 
�حيث LY ��لدته �لJ كانت �ئيسة جلنة 
توفيت  قد   ،Tبو�  N لسنو��  �هللا   fما�
 Uمتابعة تعليمه �لعا �بنوبة قلبية، فقد قر
 fلقلب بعد �النتها� aمر�Y N لتخصص��
 VÑكاm يدعه   y� �لطب.   N �قامته  من 
�لفريد LY يوقف تعليمه �ال تد�يبه عند 
 N بذ' �ملزيد من �لوقت �هذV �لنقطة، فقر

تعلم طب �لقلب �لتدخلي. فأصبح \مل 
 aمر�Y� ،kلطب �لباط� N X�شهاTX �لبو

�لقلب، �Yمر�a �لقلب �لتد�خلية.
 N للجماعة  �لتطوعي  �لعمل  تابع  �قد   
 N �لطو�  �ليد  له   Lكا� ¿تلفة  ºاال� 
 N ،	كولومبو N جلماعة� بناf مسجد 
نشر   N جًد�  نشًطا   Lكا كما  �Yهايو، 
 ��fالفتر�� sشرطة فيديو تبني كذY Tعد
صد1  �تظهر  �جلماعة  ضد  �ملحاكة 
�كو�ا  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
 sليوتيو� على  �mلك  �حلقيقي  �إلسال� 
موهوًبا  شاعًر�   Lكا كما   .zلفيسبو��
 N لشعر حو' مو�ضيع متنوعة مبا� aقر

mلك �أل�دية، �خلفائها �لر�شدين.
y يكن يقو� مبجرX �لت�F ملؤسسة طاهر 
Yسا	  على   Tبو�  N �لقلب   aألمر�
 ��  sللذها  Fيتطو  Lكا لكنه  منتظم 
�أل�ديني  �ملرضى   Ûيعا� هناz شخصًيا 
 Lكا�  .fلسو�� على  �أل�ديني   Aغ�
مؤخًر� N مهمة تطوعية N مؤسسة طاهر 
 fبناY خلدمة   fجا حيث  �لقلب   aألمر�
بغض  �ملحتاجني  �ملرضى  �معاجلة  شعبه 

�لنظر عن Xينهم �Y �نتمائهم.
�N ٢٠١٤/٠٥/٢٦ قتل �لدكتو� مهد3 
ºرماL حيث Yطلق عليه ١١ �صاصة من 
نا�ية،  ��جة X  L�Xيقو كانا  قريبة  مسافة 
 N �عائلته   Lكا  .��لفو على  فاستشهد 
�بوT عندما �قع  N جلماعة� Tمق� T�gيا
تظهر   y� �لبو�بة،  عند  فاغتيل  ��جو�. 
�لتحقيق   N  sملطلو� �الهتما�  �لشرطة 
 .Tجلنا� �لقبض على   fلقا�  �Y  ÀXحلا� N
"Õن  ببساطة  كتبو�  �لتقا�ير  Yحد   N�
��جو�   LY �يبد�   ،ÀXحلا�  N نبحث 
mلك؟  N شك zهنا مدبًَّر�".�هل   Lكا

لقد كانت شهاTX مهد3 مضاعفة إلميانه 
�غتياله   f��� �لسبب  �هذ�   Lلزما� بإما� 
�لقيامه بالعمل �لتطوعي خلدمة �إلنسانية 
 3Y L�X LياXعال� �ملرضى من كافة �أل�
 Xال�Y ثالثة   Vf��� �لشهيد   zتر مقابل.. 

صغا� ��gجة.
جنة   N �جاته X يرفع   LY �هللا  نسأ' 

�لفر�X	 oمني.

(Åبتصر_ عن موقع �جلماعة �لعر)
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