٢٠١٥

١٤٣٦

 Fاإلهداء f
إىل أرواح شهدائنا العظام ..
الشيخ عز ادلين ّ
القسام
الشيخ أمحد ياسني
ادلكتور عبد العزيز الرنتييس
واملهندس حيىي عياش

إىل الشيخ مجال منصور ..الشيخ مجال َس ِليم ..الشيخ يوسف رُّ َ
الس ْك ّ
يج..
ُّ
حممود أبو هنود ..أيمن حالوة ..رائد الرشنويب ..هاشم انلجار..
أم عمرّ ..
إىل خنساوات فلسطيـن ..أيم الغايلة ..وزوجيت الـوفية ّ
وأم

نضال فرحات ..وأم وائل الربغويث وادلة أيخ املجاهد األسري بالل..
ِّ
إىل لك من آواين ونرصين وساعدين خالل املطاردة ،أو خالل وجودي
يف األرس..
إىل جيل انلرص واتلحرير القادم بإذن اهلل تعاىل ..وودلي الغايل عمر..
ِّ
ستحر ُرنا من األرس بعون اهلل..
واثلُّلة املجاهدة اليت

 Fالشكر واتلقدير f
إىل إخويت يف درب املقاومة..
بالل الربغويث ،وأجمد السائح ،ورائد أبو الظاهر ،وجالل رمانة،
وأرشف الزغل ،ومصطىف ّ
حجة ،وأمحد أبو طه ،ومريس فرحانة،
وسميح عصيدة ،وعبد انلارص عيىس ،وإبراهيم حامد.

ِّ
وإىل لك من ساهم يف إجناز هذا الكتاب وإيصاهل إىل حالة تريض من
ينظر فيه.

تصدير
بقلم
األستاذ إسماعيل هنية
حفظه اهلل تعاىل
ِ
وسي لرفعتِه رجاالً ال تلهيهم الدنيا عن
بسم الذي أعز اإلسال َم ُ
بحامته  ،رّ
اجلهاد يف ِ
ٍ
بنرص
األجر فآتاهم اهلل من فضله وعد ًا يقين ًا
سبيله ،أحسنوا النية ،وابتغوا
َ
عظيم ،فهنيئ ًا ملن رآه قريب ًا واقع ًا ﴿ﮕ ﮖ﴾ ،وصىل اهلل عىل حممد القائد األمي
هنجها الذي عليه سار ُ
أبطال هذا الكتاب ،وإىل هدفه
األمني ،قاد األمة للرفعة  ،وخط َ

سعوا بثقة ويقني.

ِ
ٌ
ال صغري ًا ساذج ًا  ،و ِّ
ّ
الدهر طف ً
ٍ
رجال
تاريخ
لكل
إن من ال يقرأ التاريخ يظل أبد
يسطرونه بالدم لوح ًة خالد ًة تتوار ُثها األجيال ،وإن هؤالء الذين ن ُِسجت رَ ِ
بسيهم

جلدير بنا أن نخلدهم يف القلوب
حروف هذا الكتاب َل ُهم رجال هذا العرص ،وإنه
ٌ
واألذهان والسطور ،لنخط ألبنائنا سبيل النرص املقتفي خري ما تركوه من آثار.

ِ
ألف ٍ
إهنم من ع ّلموا العامل كيف للنعل القدي ِم أن يكون َ
الوردة
مرة من
أمجل َ
ِ
َ
إمهال بل
سيف أبد ًا مل يصدأ حيث ال
الطاغية اجلبار  ،إرادهتم
يصفع وج َه
عندما
ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
وجه الظل ِم
والعدل يف
واحلق
النور
ونزال يتلوه نزال ،هؤالء أعلنوا ثورة
شحذ
ِّ
ِ
والطغيان واجلربوت ،ثورة وقودها العزيمة والصمود واإلراد ُة والعزة والكرامة
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واليقني ،فرضبوا للحرية موعد ًا ال ختل ُف ُه مكان ًا سوى فحق هلم أن يتَقلدوها وسا َم
ٍ
فخر وعزة!
لقد جاء هذا التوثيق الدقيق املؤثر املشوق املتقن لغة وتارخي ًا وأسلوب ًا وبالغ ًة
ٍ
ٍ
َ
أصدق َمن وص َفها ،وقد أحسن بنا إذ
وأسري عايش التجرب َة فكان
جماهد
من كاتب
أخرجنا إىل نور املايض حيث الغد مرآته من عتمة املجهول ،وقد أحسن بتلك القضية

التي أعجزت العامل أمجع إذ تق ّلدَ قلمه سيف ًا ،وحرو َفه نص ً
ترش ُح
ال  ،وذاكرتَه سكين ًا ِّ
لنا التفاصيل وما وراء التفاصيل ،هو مل يكن يف النور فحسب كي يرى؛ بل لقد كان يف
يستحق أن يراه!
النور يشء
ُّ

ٌ
ٌ
ٌ
ومبارك ّ
هذا ٌ
أرشف عىل إصداره ،
كل من
ومبارك قارئه،
مبارك كات ُبه،
عمل
َ
كتاب يستحق أن يتوج حتفة تارخيية جهادية خالدة  ،أسأل اهلل أن يبارك فيه من ٍ
جهد،
ٌ
وينفع به.

*

*

*

تقريظ
بقلم القائد األسري
األستاذ إبراهيم حامد
اقرتنت الشهادة واالستشهاد بـهوية النضال الفلسطيني طيلة القرن الـاميض،
وبرهنت عىل أن هذا النضال ِ
ملهم وخالّق ،وقادر عىل اخرتاق الضمري والوجدان إىل

أعامقه.

يف بالدنا مَتنح الشهادة صاح َبها صفة البطولة ،وتُقدمه كمثل حُيتذى ،ويملك

صاحب
طاقة التحريض واإلهلام يف أقىص درجاهتا ،حتى لو مل يكن هذا الشهيد أو ذاك
َ
طابع مـميز ،أو ذا تاريخ يف العمل النضايل ،فام كان حممد الدرة ،وال فارس عودة ،وال

حجو ،سوى رموز للرباءة والطفولة ،ولكن الشهادة كانت دائ ًام قادرة عىل أن
إيامن ّ
ب هؤالء وأمثاهلم قدرة تأثري تشبه يف مفعوهلا تأثري القائد املـلهم ،وأضحت هذه
تـه َ
َ
األمثلة بالنسبة لقادة النضال الوطني كالتصديق والربهان املـؤكد عىل مجيع ما يفكرون

به ويامرسونه من أعامل النضال واملقاومة.

ّ
إن الكتابة عن الـشهداء هي يف الـحقيقة كتابة عن أحد الـقيم العليا للشعب

الفلسطيني الذين كانت دماؤهم بوصلة الضمري اجلامعي للشعب والقضية ،وكم كانوا

قريبيـن منّا وهم يفارقوننا فيستشهدون ،كانوا يعانقون فينا الروح بحنان نادر ،وكأهنم
ببطوالهتم هذه يطهروننا ،ويـجعلوننا أكثر صفاء ونـقاء وشفافية ،كيف ال ومن يتوىل
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ُ
روابط الروح واملسار واملصيـر ،لوال أن أقدار اهلل غالب ٌة لكان
الكتابة عنهم ترب ُطه بـهم
كاتب سريهتم واحد ًا منهم.
ُ
ِ
عرشات أو مئات
أي امرئ من جيلنا الذي خاض انتفاضتني عنيدتني ش َّيع
لعل َّ

الشهداء يف حميطه القريب ،فتـرك ذلك يف نفسه أخاديد ال يردمها إال لـقاؤه هبم يوم
ُ
ورفاق الدرب،
القيامة ،فكيف يكون حاله إذا كان هؤالء الشهداء هم أشقاء الروح،

وأبنا ُء الصف وإخوة الطريق.

وهؤالء ـ وليس سواهم ـ من يزورنا يف أحالمنا الليلية ،يبشون لنا بوجوههم،

ويؤنسون لنا ظلمة السجن ،أو وحشة العزل.

يف هذا الكتاب ُيقدّ م لنا ُ
حجة سري َة
األخ الرائع،
والويف املجاهد ،القائد سليم ّ
ّ
َ
تاريخ ِح ْقبة من جهادنا امليمون ،هؤالء
قـ ّلة من أولئك الرجال الذين صنعوا بأفعاهلم
الذين تبقى ذكراهم العطرة شاهدة عىل اإلنسان الفلسطيني وعطائه وإقدامه الفريد.

جمرد صديق لبعضهم ،بل كان واحد ًا منهم ،وعندما يكتب
مل يكن سليم ّ
حجة ّ
عنهم فإنمـا يكتب بتلك الـحميمية التي تعكس الوفاء والصدق ،وصـراح َة الروح
والضمري ،وهو إذ يكشف لنا بعض الستار عن تلك الطليعة من جماهدي «كتائب
القسام» يف منطقة نابلس وشامل الضفة الغربية ،فإنام يكشف لنا
الشهيد ّ
عز الدين ّ
متداول ًة يف أروقة حمـاكم االحتالل
املقدار الذي تتيحه الـمعلومات التي أضحت
َ

وحكم أصحابهُ ا بمقتضاها.
العسكريةُ ،

الفلسطيني مهد ًا للعمل اجلهادي الذي عكس
لطاملا كانت نابلس والشامل
ّ

عناد شعب فلسطني ،وذلك منذ أن أحرق أهل جبل نابلس الغابات واحلقول يف وجه

مروعة،
غدره كام غدر بأهلها فارتكب بحقهم جمزرة ّ
الغازي نابليون ،حني خشوا َ

ولذلك كان يسمى جبل نابلس جنني طولكرم جبل النار.

ّ
مذكرات سليم َح ّجة
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وهكذا كانت أفعال أهل هذا اجلبل مثاالً حيتذى يف التصدّ ي والتحدّ ي واإلباء،

حدَ َ
ث ذلك يف ثورة عام 1936م ،ويف االنتفاضتني املجيدتني ،ففي األوىل وقعت

ست مرات متتالية حتت حظر التجوال اجلائر ،ويف الثانية خضعت حلصار
مدين ُة نابلس ّ

القلب النابض لالنتفاضة يف وجه االحتالل.
وحيش لسنوات متعاقبة ،ولكنها ظلت
َ
ّ

يكشف لنا هذا الكتاب ـ الذي ُيتـرجم سرية العديد من القادة وأبطال «كتائب

املركزي
بعض معامل املصنع
القسام» يف نابلس وشامل الضفة الغربية ـ َ
ّ
الشهيد عز الدين ّ
للبارود الفلسطيني يف االنتفاضة الثانية ،و ُيس ّطر كيف قام اجليل الثالث من مهنديس

القسام» بتطوير وسائلنا القتالية.
«كتائب ّ

كمـا يروي دور كل جماهد ـ ممّن ُيذكرون يف هذا الكتاب ـ ومسامهته يف املجهود

العسكري الضارب يف «حركة محاس» ،ذلك املجهود الذي كشف لنا ـ عىل الرغم من
سخرية العابثني منه ـ عن إبداع فلسطيني آخر يف جمال تطوير إمكانات القوة املادية

واستخدامها بشكل ف ّعال ومؤ ّثر.

هذا اإلبداع جتاوز حدود تغنّي الشعراء به إىل تقديم األمثلة القابلة للتكرار يف

كل جيل من أجيال أمة اإلسالم النابض باحلياة ،أمثلة صنعها طالئعيو شعب أعزل،
كتاب لذكرهم جـميع ًا ،وإن كانوا يستحقون أن تفرد لكل منهم كتب
قد ال يت ِّسع
ٌ

ال كتاب ،ويف مقدمة تلك األمثلة السامقة قائدهم الشهيد حييى عياش ،مكتشف
املجازي لكلمة
البارود األول ألجيال فلسطيني ما بعد عام 1967م ،وال أقصد املعنى
ّ

املادي املحسوس هلذه الكلمة.
«مكتشف» ،بل أردت املعنى
ّ

لطاملا تعرفنا عىل الشهداء وهم بيننا أحياء ،ميزناهم من سحناهتم ،وعرفناهم

من تعابري وجوههم القوية التي تدل عىل رصامة وحزم يف نفوس أصحاهبا ،غري أن
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الوقوف عىل سرية أولئك العظامء من الشهداء جيعلنا نكتشف فيهم سامت أخرى،
فهذه القوة يف البنية ،والعزيمة يف اإلرادة ،كان يرافقها حياء اإليامن ،ورقة القلب،

وصفاء النفس ،وصفات أخرى انعكس أثرها عىل عالقاهتم بمن حوهلم.

عز الدين
فالعيش مع سري تلك القمم الشاخمة جعلنا نوقن أن شهداء «كتائب ّ

القسام» كانوا من صفوة رجال «محاس» ،بل صفوة جمتمعهم الفلسطيني ،فهم مل يكونوا
ّ
عىل هامش حركتهم وتنظيمهم ،وإنام كانوا يف القلب منها ،ومن كوادرها األساسية
املوهوبة واملتعلمة ،عرفتهم أروقة اجلامعات طالب ًا جادين ،ونشطاء ِ
الم ِعني ،وكان
ّ
قدر اهلل لـهم أن يعرفهم سجن العدو ،فصهرهتم التجربة ،وكانوا مثاالً يف الصرب وقوة
االحتامل.

يف هذا الكتاب سنتعرف عىل رمزهم وقائدهم الشهيد الـمهندس أيمن حالوة،

ْجي ،وتـقرأ عن كبريهم صالح دروزة ،ثم
السك ّ
وعىل شيخهم العامل املجاهد يوسف رُّ َ
لن ترتوي حتى تستقي من مناهل بقية اإلخوة الكرام :حممود أبو هنُّود ،ونسيم أبو
الروس ،وأحـمد مرشود ،وكريم مفارجة ،ونرص الدين عصيدة ،وطاهر جرارعة،

وجارس سامرو ،وأيمن حشايكة((( ،وإياد محادنة ،وهاين رواجبة ،ومهند الطاهر،

وسائد األقرع ،وغريهم الكثريين.

لقد كان االستثامر يف النواة املركزية لرجال «محاس» يف العمل العسكري ليس
((( ولد يف قرية طلوزة قضاء نابلس ،وكان من أبرز نشطاء قريته ،وانضم إىل صفوف احلركة منذ
التأسيس .واعتقل عام  ،1994وأمىض يف األرس عرشة شهور ،ثم اعتقل مرة أخرى عام ،1997
وأمىض فيه كذلك ستة شهور ،ثم اعتقلته «السلطة» عام  1998يف «سجن بيتونيا» بتهمة مساعدة

أبو هنُّود .استشهد بتاريخ  2001/11/24بعد قصف سيارة شقيقه أيمن ،ومل يكن عمر أيمن قد
زوجه ومخسة أطفال.
جاوز  35عام ًا ،وترك من بعده َ

ّ
مذكرات سليم َح ّجة
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من أجل حتـقيق أهداف مبتذلة ،كتلك الدولة املزعومة التي حدودها اجلنوبية رفح،

والشاملية جنني ،فهذه الدولة الفلسطينية الشائعة ال نعرفها ،ومل نناضل ألجلها ،ومل

تستحق ذلك االستثامر الضخم يف خرية الرجال؛ فهم مل يكونوا يذهبون إىل املوت
تكن
ّ
إال ابتغاء حتقيق اهلدف الذي ناضلت من أجل حتقيقه أجيال الفلسطينيني ،وليس حترير

فلسطني ـ كل فلسطني ـ إال َّ
أقل ما فيه.

هذا اهلدف الذي ينبغي إعادة توجيه األنظار إليه ،وعدّ ه أساس االستـقطاب

السيايس ،ووضعه يف الساحة الفلسطينية بني برناجمني موجودين:

أحدمها :يمثل الفئة التي تقف مع حترير فلسطني من البحر إىل النهر.
وثانيهام :يمثل الفئة التي ليست مع حتريرها.
وإذا كان من وفاء هلؤالء الرجال الشهداء ،فهو الوفاء لألهداف التي ناضلوا

وناضلنا من أجلها؛ ليعود لكل يشء معناه ،وإال ستفقد األشياء اجلميلة رونقها،

وتنسلخ األهداف العليا من معانيها.

وإن من واجبات مكتب إعالم األرسى ـ (قسم الدراسات) ،نرش السرية

العطرة للشهداء الربرة ،وذلك من باب االحتفاء هبم ،والتعريف بالقيم التي يمثلوهنا،

ثم قيام ًا بالتوثيق جلانب من سريهتم بقلم أحد الذين عاشوا بينهم ،خاصة بعد ميض ما
يزيد عىل عرش سنني من رحيلهم ،وإننا نرجو أن تكون دماؤهم وتضحياهتم وجهادهم
نرباس ًا هادي ًا ،ومعل ًام صائن ًا للمسرية من اخلطأ والزلل.

إبراهيم حامد

من «سجن رمون»

تقريظ
بقلم القائد األسري
األستاذ عبد انلارص عيىس
﴿ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ﴾ [الرعد.]17 :

ٍ
شاف للمستضعفني يف األرض ،تشفي
احلديث عن اجلهاد واملقاومة بلسم

به صدور قوم املؤمنني ،كيف ال والشهدا ُء املخلصون هم من خرية أهل األرض،

اصطفاهم اهلل تعاىل ليكونوا أهل قربه وحمبته ،أما األرسى واملجاهدون املطاردون فام

زالوا ينتظرون ،وظننا فيهم أهنم ﴿ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ﴾ [األحزاب.]23 :

حديث اجلهاد واملقاومة ليس جمرد حكايات تروى ،وال قصص ًا حتكى ،بل إن

من ورائه أهداف ًا سامية ،فهو يرفع اهلمم ،ويرقى بالعزائم ،وتستمد منه األجيال طاقات

تدفعها إىل املضـي قدم ًا ،واالستمرار يف درب املـقاومة ،ذاك الدرب الطويل الشائك
املرضج بالدم ،يتوارث املؤمنون محل راياته كابر ًا عن كابر ،حتى يأذن اهلل بالنرص الذي

وعد به عباده املؤمنني ﴿ﯥﯦﯧ* ﯩﯪ[ ﴾...الروم.]5-4 :
وقد كتب اهلل سبحانه عىل عباده املؤمنني يف األرض عام ًة ،وعىل أجيال فلسطني

خاصة أن يـحيوا حياة اجلهاد والرباط ،ويقدموا الشهداء والتضحيات ما بقي املحتل

الصهيوين املجرم جاث ًام عىل أرض فلسطني يعيث فيها فساد ًا؛ يقتل أبناءنا ،ويمنع
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عودة املهجرين إىل ديارهم التي أخرجوا منها بغري حق ،وينتهك حرمات األقىص
واملقدسات ،ضارب ًا بعرض الـحائط كل القيم واألخالق ،مستهرت ًا بالـمواثيق
يتبجح هبا ُمدَّ عو احلضارة واملدنية الزائفة.
والقوانني الدولية واإلنسانية التي ّ

كثيـر ًا ما حاول العدو الصهيوين ـ وما يزال جاهد ًا ـ أن يقتل يف شعب فلسطني

روح املقاومة ليزرع بدالً عنها روح ال َقبول بالواقع واالستسالم ،وأن يمحو من
ذاكرتنا اجلامعية مواقف بطولية ،وشواهد إنسانية ال تزال باقية يف قلوبنا وعقولنا للبذل

واإلرصار عىل العطاء.

واحلرب عىل الوعي اجلهادي ما زالت مستعرة ،يتبجح هبا ليالً ،ويدعو هلا بدقة

يف النهار ،زاع ًام أنه قد زرع اليأس يف جسد املقاومة ،بل تعدت وقاحته إىل التبجح بأن
أثر حربه هذه قد وصل إىل قلب وعقل وذاكرة الكثريين من قيادات وأبناء الشعب

الفلسطيني.

الصاح،
ولكن يأبى اهلل سبحانه إال أن يظهر صفاقة هذا العدو ،ويعري كذبه رُّ

فاملقاومون أبد ًا ،حتى من كان منهم خلف السجون من أمثال أخينا املجاهد القائد
األسري سليم حجة = يأبون إال أن يقاوموا ،و ُيع ّلموا الدنيا بأرسها بأن املقاومة ال

تقترص عىل حـمل السالح والوقوف يف اجلبهات ،وأن اجلـسد إن كبله العدو ،وقيد
األيدي واألرجل ،فلن يملك أبد ًا أن يسجن الفكر املقاوم ،وال العقول احلرة.

إهنم يقدمون نوع ًا من الـمقاومة ُيس ّطرونه بمداد أقالمهم ،ومن خالهلا ينـقلون

لألجيال جتارهبم وذكرياهتم يف مرحلة هامة من مراحل اجلهاد الذي مل ينقطع يوم ًا
يف أرض اإلسالم ،ينقلون ما محلته ذاكرهتم األبية عىل الرغم من حماوالت القتل
للذكريات يف السجون ،ينقلون أحداث ًا أ ّثروا فيها ،وأ ّثرت فيهم ،كاالنتفاضة الثانية.

ّ
مذكرات سليم َح ّجة
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عدوها ،وتقاوم جال َدها ،وتنتـرص عىل حرب
وبذلك تواجه تلك األقالم األب ّي ُة َّ

«كي الذاكرة» ،التي يشنها «يعلون» وقادة العدو عىل
الوعي ،أو ما يمكن أن ُيسمى ّ

فكر املقاومة ،وعىل ذكريات الشهادة ،يتحدون بأقالمهم املضيئة هذه اهلجمة الرشسة،
متام ًا كام واجهوا وحتدوا الدبابات وطائرات العدو يف ساحات اجلهاد ،يف «شارع ،»10
ويف جنني ،والقدس ،وسائر أنحاء فلسطني.

واألرس ال يمنع أصحاب النفوس الكبار عطاءها ،ألهنم يتفوقون عىل ما يوضع
أمامهم من عقبات ،فيغريون طريقة العطاء ،ويعطون العامل دروس ًا متجددة يف كيفية

كرس القيود أي ًا كان الظامل الذي يفرضها ،نرباسهم يف ذلك قول اهلل تعاىل﴿ :ﯵﯶ
ﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾ [إبراهيم.]24 :

وما يميز هذا الكتاب ليس ما حتتويه مجله من بالغة لغوية ،أو حمسنات لفظية ،بل

ما يضمه من حقائق وأحداث واقعية جاءت من شاهد عيان لكثري منها ،ومشارك أو

قائد فاعل يف كثري آخر ،كان له وجوده الفاعل مع بقية إخوانه أبطال الكتاب الذين قضوا
نحبهم دون أن يتهي ًا هلم أن يرووا قصصهم ،وي ِ
سمعوا العامل أخبار شموخهم وإبائهم.
ُ

لقد كان الكاتب مشارك ًا يف أحداث صنعت التاريخ الـمقاوم لشعبنا ،وسطرت

مواقف بطولية أنتجها اإلسالم العظيم الذي ينتمي إليه أصحاهبا.

مواقف وأحداث أجربت العدو الصهيوين عىل إعادة حساباته ،وجعلته يفكر

يف عواقب جرائمه ،حتى انتهى به املـطاف إىل االنسحاب من جزء من وطننا دون قيد

أو رشط ،بل إنه وعد أن ينسحب من أماكن أخرى.

تلك األحداث جعلت العامل املـتخاذل يشهد أن عدونا ال يفهم إال لغ ًة حرو ُفها

اهلجوم ،وبأن الـمقاومة وحدها هي الـمجزية ،وذلك حينام تستغل يف الوقت واملكان

املناسبني.
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وسيلحظ القارئ كيف صنعت املساجد ـ بالدرجة األوىل ـ الروح اإليمـانية

واجلهادية ،وكيف خرجت رجاالً عاهدوا اهلل عىل النرص أو الشهادة ،فلم يتلقوا
أوامر ُع ْليا ،ومل ينتظروا قرار برش ،بل بادروا من تلقاء أنفسهم ،واختذوا قرارهم،
وواصلوا جهادهم ،وطوروا أنفسهم ،حتى أذاقوا العدو بعض ًا مما أذاقه لشعبنا من قتل

وجتويع وتعذيب ،فرضبوا بذلك مثاالً عىل قدرة اإليامن واإلرادة ،وأثر املعنويات مع

اإلمكانات البسيطة عىل صناعة املعجزات ،فام بالكم إذا ترافق ذلك مع إمكانات أكرب،
وختطيط ،وإدارة أكثر خربة ،إذ ًا كنا حررنا فلسطني كلها ،وما ذلك عىل اهلل بعزيز.

مل يأت توثيق تاريخ املقاومة واملجاهدين العظام أمثال الشهيد يوسف

ْجي ،وأيمن حالوة ،ومرشود ،وجارس ،ونسيم ،ومفارجة ،وأبو هنُّود ،ومهند
السك ّ
رُّ َ

الطاهر ،وقيس عدوان ،وعالن ،وغريهم ،مل يأت من حاجة هؤالء الشهداء هلذه

الذكرى ،فهم ليسوا بحاجة إىل ختليد ذكراهم ،ألهنم بإذن اهلل ﴿ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ﴾ [آل عمران.]169 :

لقد كان هذا التوثيق حاجة لألحياء يف الـمقام األول؛ لرفع املعنويات ،وأخذ

الدروس والعرب ،واالستفادة من جتارب حية سطرها هؤالء العظام.

فنرص الدين كان مدرسة يف الك َِّر وال َف ّر ،وأيمن حالوة ُي َعدّ هيئة أركان حرب
وعيل عالن مدرسة يف اإلخالص ،ومهند مثال يف الشجاعة ،ومجال قدوة يف
كاملة،
ّ
اإلقدام.

وكل واحد من الـمذكورين نموذج عظيم يف العمل والتضحية والفداء ،وهم

جزء من قافلة الشهداء الفلسطينيني العظام.

ومن الواجب أن يوثق ويكتب كل مـجاهد شهادته عام جرى ،وروايته عن

ّ
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احلوادث التي شارك فيها ورآها ،فهم الذين سطروا مواقف وبطوالت يف ساحات
الوطن مجيعها ،يف رام اهلل ،واخلليل ،والقدس ،وبيت حلم ،وغزة ،وجنني ،وقلقيلية،

وحي من فلسطني احلبيبة.
وطولكرم ،ونابلس ،ويف كل قرية
ٍّ

رحم اهلل شـهداءنا ،وفرج عن أرسانا ،وحـفظ َّ
كل جماهدينا ،وإ ّنا عىل درهبم

لسائرون.

فتش َّبهوا إن مل تكونوا مث َلهم
ّ
فالح
إن التش ُّبه بالكرام ُ

عبد النارص عيسى

*

*

*

املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل.
وبعد،
فإن خواطري هذه صدى لبعض جتارب احلياة ،أردت أن أمحلها إىل شعبي

وأمتي احلبيبة ،بعد هذا االنقطاع.

إهنا خواطر ولدت يف زمن املحنة ،امتزجت كلامهتا باألمل ،واستنارت باإليامن،

وسارت عىل درب اجلهاد بكل أساليبه ومعانيه.

ختضبوا بالدماء.
حلظات أبطاهلا شهداء،
إهنا
ٌ
ٌ
وسويعات قادتهُ ا ّ
كثرية هي الدوافع التي قادتني إىل كتابة هذه املذكرات ،ذكريات تقودين إىل
الـمرشف ،وما حيـتوي عليه من تضحيات عظيمة س ّطرها عد ٌد كبري
ذلك الـاميض
ّ
من الشهداء واملجاهدين واألرسى من أبناء هذا الشعب املرابط ،وهذه احلركة الر ّبانية

املباركة.

ترددت عدة مرات قبل أن َّ
أخط أول كلمة من هذه الصفحات الـمرشقة من

تاريخ املقاومة يف فلسطني ،وعىل األخص يف انتفاضة األقىص املباركة ،مرت السنة
تلو األخرى ،ودوافع الكتابة تزداد يف نفيس ،وتلح عىل خيايل ،إىل أن حان الوقت

ألروي تلك
واستجاب القلم ،فقررت أن أسطر هذه البطوالت وتلك التضحيات؛
َ
وشاركت يف صناعتها مع ثـ ّلة مؤمنة
الذكريات واألحداث العظيمة التي عشتُها،
ُ
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وتعاونتِ ،
وعم َلت بروح الفريق من أجل
وتعاهدت
تكاتفت
مـجاهدة من األطهار
ْ
ْ
ْ
إنجاح العمل املقاوم يف فلسطني.

كثرية هي الصفات التي ميزت أولـئك األبطال الذين تشـرفت بالعمل معهم،

ولكن أهم ما يميزهم هو املبادرة ،مل ينتظروا أن تأتيهم األوامر ،ومل حيتجوا بقلة ذات
اليد فيتوقفوا عىل حتويل األموال ،وال شعروا بالعجز فطالبوا بتسخري اإلمكانات ،بل

تقدموا الصفوف ،وقدّ موا األرواح والنفوس واألموال ،وأرخصوا األعامر يف سبيل

أهم من ّ
َ
اإليامن والعزيمة وقوة اإلرادة.
كل ذلك ،يملكون
اهلل؛ ألهنم يملكون ما هو ّ

لقد نادى األقصـى عندما دنّس املجر ُم شارون ساحاته ،ولبى هؤالء األبطال

النداء ،وبرهنوا بأهنم الرواد ،والرواد دائ ًام مكاهنم املقدمة.

أروي بعض ما أعرف من صفحات
لقد أردت من كتابتي هلذه املذكرات أن
َ

مشـرقة من التضحية والبطولة والفداء ،وأن تكون هذه السطور وفا ًء للمجاهدين
والشهداء واألرسى.

هذه املذكرات حتتوي عىل معلومات تُنرش ألول مرة ،وقد أردت من خالل نرش
هذه املعلومات أن أو ّثق هذا التاريخ الناصع هبؤالء األبطال ،وأن ُأعطي َّ
حق
كل ذي ٍّ

ح ّقه ،فهنالك الكثري من اجلنود املجهولني الذين كان هلم دور بارز مل يظهر للجامهري.

وال أ ّدعي أن رواية األحداث هنا مكتملة؛ ألن هناك أسباب ًا عديدة حتول دون

اكتامهلا ،فالعمل ضخم ،واجلهود متعددة ،وال يستطيع أحد اإلملام بكل ما جرى ،ثم
إن هناك أرسار ًا ُدفنت مع الشهداء ،ومنها ما بقي يف صدور املجاهدين ،وعىل الرغم
من ذلك أردت أن أحكي شهاديت حول هذه األعامل البطولية ،واألحداث اهلامة

تأثري كبري عىل املنطقة بأرسها؛ تذكري ًا لألمة ،وألبناء هذا الشعب املرابط،
التي كان هلا ٌ

انطالقـ ًا من قول اهلل تعاىل﴿ :ﯘﯙﯚ﴾.

ّ
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ضمت الكثري من التضحيات واألعامل
إن هذه الذكريات من أيام اهلل ،أيام ّ

البطولية ،سـالت فيها دماء الشهداء واجلرحى ،وكان فيها الكثري من عذابات األرسى

عيل أن أكتب يف هذا التاريخ املرشقّ ،
عل هذه
واملطاردين؛ لذا شعرت أن من الواجب َّ

التضحيات توقـظ القلوب ،وتشحذ اهلمم ،وتقدم العربة ،فيستفيد اجليل الصاعد من
التجارب املروية يف هذا الكتاب.

يف هذه السطور أروي قصة رحلة طويلة من البطولة والفداء التي بدأتهُ ا مع ث ّلة

مـجاهدة ،لكن شاءت إرادت اهلل ،أن نفرتق يف منتصف الطريق ،فمنا من اختاره اهلل

لريوي احلكاية،
واصطفاه من الشهداء ،ومنا من بقي يف هذه احلياة يمتح ُن ويخُ ترب ثانية؛
َ

و ُيكمل الرحلة.

أروي يف هذه الورقات قصة األبطال الذين صنعوا بإمكانات بسيطة «نـظري َة

تتفجر ،وعبوات ناسفة بسيطة خفيفة
أقص فيها عن أجسام شهداء ّ
توازن الرعب»ُّ ،
تُواجه مئتي قنبلة نووية ومئات الصواريخ.

تـحدثت فيها عن
يف الفصول القادمة سنعيش مع روايتي هلذه البطولة ،وقد
ُ

ذكريايت مع كل شهيد أو أسري ،وما دار بيننا من أحداث ،وما صنعناه سوي ًة من أعامل
بطولية ،وأعتذر لكل َم ْن كان جزء ًا من هذه األحداث ومل أذكر اسمه؛ سهو ًا أو ٍ
ألمر
العيل القدير أن يتـق ّبل هذا اجلـهد ،وأن جيـعل هذا العمل يف ميزان
ما ،راجي ًا من اهلل ّ

حسنايت يوم القيامة.

*

*

*

توطئة تارخيية
عن احلقبة اليت كتبت فيها هذه املذكرات

(((

العدوان واملقاومة
انتفاضة األقىص
اندلعت انتفاضة األقىص يف  ،2000 /9 /29إثر زيارة أرئيل شارون Ariel

 Sharonزعيم حزب الليكود  Likudاالستفزازية إىل حرم املسجد األقىص يف /28

.2000 /9

وكان واضح ًا أن ثمة مباركة وتأييد ًا من رئيس احلكومة الصهيونية إهيود باراك

 Ehud Barakللزيارة حيث زوده بـ ( )600جندي ملرافقته ،واستنفر ثالثة آالف
جندي ورشطي يف القدس وأحيائها.

وصمم املسلمون عىل الدفاع عن األقىص ،حيث سقط يف املواجهات األوىل

مخسة شهداء ،وجرح أكثر من مئة.

((( من أفضل من كتب عن هذه احلقبة الدكتور حمسن صالح يف كتابه «القضية الفلسطينية  ،خلفياهتا

التارخيية وتطوراهتا املعارصة» ص ،130-124وقد رأيت االكتفاء بنقل كالمه هنا؛ لتكون بمثابة
التمهيد هلذه املذكرات.
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وكانت عنارص اشتعال الوضع جاهزة ،فقد وصلت مفاوضات التسوية

السلمية إىل طريق مسدود ،وتأكدت األطامع الصهيونية يف القدس واملسجد األقىص،
واستمر الصهاينة يف مصادرة األرايض وتوسيع املستعمرات.

وبدا لباراك أن «احلل الوحيد الذي الح يف األفق كان دفع الوضع إىل االنفجار»،

كام قال بنفسه يف اجتامع رسي يف .(((2000 /10 /25

ولعله أراد إظهار مزيد من التصلب ،وحتقيق مزيد من الشعبية وسط املجتمع

الصهيوين ،واستثامر ذلك يف وقف عملية التسوية أو إدخاهلا يف أزمات متتالية ،ليتسنى

حتقيق مزيد من الضغط عىل السلطة الفلسطينية ،التي أثبتت السنوات املاضية قابليتها

للتنازل والرتاجع ،وختفيض سقف مطالبها.

وأفرزت االنتفاضة عدد ًا من احلقائق واملؤرشات أمهها:
األوىل :أن األمة اإلسالمية ما تزال حية ،بالرغم من اجلراح التي أثخنتها ،وأن

روح املقاومة والصمود واالستعداد للبذل والتضحية مل ختمد .فقد خرجت املظاهرات

بعرشات اآلالف بل بمئات اآلالف يف بلدان العامل اإلسالمي ،من الرباط يف أقىص
املغرب وحتى جاكرتا يف أقىص املرشق اإلسالمي ،كلها هتتف لألقىص والقدس
وفلسطني ،وتطالب باجلهاد ،وتقدم ما لدهيا من تربعات ودعم .فكانت حلظات رائعة

من أخوة اإلسالم ووحدة األمة .وظهرت جتليات اإلمكانات الكربى هلذه األمة

لتحقيق النرص لو سلكت طريق اجلهاد.

وتوحدهم ،بل وتكون سبب ًا
الثانية :أن قضية فلسطني قضية جتمع املسلمني
ِّ

يف جتاوز خالفاهتم والرتكيز عىل العدو الصهيوين املشرتك .وأن هذه القضية غدت
((( اخلليج.2000/11/10 ،
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عدو جيتمعون
القضية املركزية للعامل اإلسالمي ،فال قضية جتمعهم كهذه القضية ،وال َّ
ضده كهذا العدو.

الثالثة :وجهت االنتفاضة رضبة قاسية ملرشوع التسوية السلمية والتطبيع مع

العدو ،وبرز اخليار اجلهادي كخيار أمثل.

الرابعة :أن هذه االنتفاضة انعكست عىل طريقة تفكري الناس وأسلوب حياهتم

اليومي ،فاشتد العداء للمرشوع الصهيوين ،واشتد العداء ضدّ أمريكا ،وتكرست

الروح اجلهادية وروح التكافل ،وجتاوبت اجلامهري مع دعوات مقاطعة البضائع

غي املاليني من أسلوب طعامهم ورشاهبم اليومي،
األمريكية واإلرسائيلية ،حتى رّ

ومن لباسهم ووسائل تنقلهم واتصاالهتم وترفيههم ،فكانت مدرسة تربوية اجتامعية

شعبية ،ربام احتاجت حركات اإلصالح سنوات للوصول إىل مثل نتائجها.

بل واضطرت الرشكات األجنبية األمريكية إلنزال إعالنات عدم العالقة

بالكيان الصهيوين ،بل والتربع لضحايا االنتفاضة ،كام حدث مع مطاعم مكدونالدز
التي تربعت بريال سعودي لكل وجبة طعام ،لعالج جرحى االنتفاضة(((.

اخلامسة :برزت أمهية اإلعالم ودوره يف التعبئة ،إذ متكن املسلمون من كرس

الطوق اإلعالمي الغريب املتصهني ،من خالل الفضائيات العربية ،وخدمات اإلنرتنت
والربيد اإللكرتوين ،وخصوص ًا يف املراحل األوىل من االنتفاضة.
ومن جهة أخرى ،فقد متيزت هذه االنتفاضة باملشاركة الشعبية الواسعة يف كل

أرجاء فلسطني املحتلة ،وبمشاركة كافة التيارات الفلسطينية .كام متيزت يف الوقت
((( يمكن مراجعة التقارير املنشورة يف اإلنرتنت يف أشهر ترشين األول /أكتوبر ،وكانون األول/
ديسمرب  2000يف املركز الفلسطيني لإلعالم وموقع إسالم أون الين ،لقراءة العديد من النامذج

والتقارير.

30

درب األشواك

نفسه ،بشدة القمع الصهيوين الذي متادى يف قتل األطفال واألبرياء واستخدام

األسلحة املحرمة دولي ًا ،وانكشفت سوآت أدعياء السالم «الصهاينة» الذين تباروا يف

سحق االنتفاضة املباركة.

وقد شهدت سنة ُ 2005خفوت موجة انتفاضة األقىص ،وكان ذلك نتيجة

األوضاع التي ت َلت وفاة يارس عرفات ،وانتخاب حممود عباس رئيس ًا للسلطة،
وبسبب انشغال الفلسطينيني يف الضفة والقطاع يف االنتخابات البلدية ويف التحضري

لالنتخابات الترشيعية ،فض ً
ال عن إعالن الفصائل الفلسطينية يف 2005 /1 /22
ثم إعالن وقف إطالق النار بني السلطة و«إرسائيل» يف 8
التهدئة من جانب واحدّ ،

شباط  /فرباير.

وخالل الفرتة من  2000 /9 /28حتى  2005 /12 /31بلغ عدد الشهداء

 4242شهيد ًا ،بينهم ( )793طفالً ،و( )270شهيدة.

وقامت السلطات بعمليات اغتيال وتصفية جسدية ميدانية لـ ( )376مواطن ًا،

واستشهد بسبب اإلعاقة عىل احلواجز اإلرسائيلية ( )140مريض ًا ما بني طفل وسيدة

وشيخ مس ّن من مرىض القلب والكىل والرسطان .وبلغ عدد اجلرحى ()46068

جرحي ًا(((.

وعىل الرغم من إعالن التهدئة الفلسطينية ُ
وخفوت االنتفاضة ،إال أن أعداد

السجناء زادت ،فبعد أن كانت هناك نحو ( )7800يف مطلع  2005ارتفع عددهم إىل

وتم اعتقال ( )3495فلسطيني خالل سنة
نحو ( )9200سجين ًا يف هناية السنة نفسهاّ .
((( مركز اإلحصاء الوطني الفلسطيني ،2005 /2 /9 ،انظر:

http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/viol/quds_12-2005.html
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ّ 2005
ظل منهم ( )1600حمجوزين خلف القضبان(((.

ويف انتفاضة األقىص ُوضع يارس عرفات حتت حصار ٍ
مقره يف رام اهلل
قاس يف ّ

لنحو سنتني ونصف ،وتويف يف ظروف مريبة يف .2004 /11 /11

كام استشهد عدد من قادة محاس الكبار أمثال مجال سليم ومجال منصور يف

 ،2001 /7 /31وصالح شحادة يف  ،2002 /7 /22وإسامعيل أبو شنب يف
.2003 /8 /21

وتلقت محاس إحدى أقسى الرضبات باستشهاد زعيمها الروحي ومؤسسها

الشيخ أمحد ياسني يف  ،2004 /3 /22ثم تبعه استشهاد عبد العزيز الرنتييس يف

.2004 /4 /17

وبلغ عدد شهداء كتائب القسام ( )604شهداء خالل انتفاضة األقىص (/28

 2000 /9ـ هناية .)2005

عيل مصطفى األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف
كام استشهد أبو ّ

عملية اغتيال صهيونية يف .2001 /8 /27

وبلغ عدد املنازل التي دمرت بشكل كيل وجزئي ( )71470منزالً ،وعدد

مؤسسات الرتبية والتعليم التي تعرضت للقصف ( )316مدرسة ومديرية ومكاتب
((( تقرير وزارة شؤون األرسى واملحررين لسنة  ،2005انظر:

http://www.pnic.gov.ps/arabic/prisoners/2005.html

وحسب مركز املعلومات اإلرسائييل حلقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة (بتسيلم) نقلاً عن مصادر

األمن واجليش اإلرسائييل فإن املعتقلني كانوا ( )7838يف مطلع سنة  ،2005ووصل العدد إىل

( )8238معتق ً
ال يف مطلع سنة  ،2006انظر:

www.btselem.org/arabic/statistics/detainees
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تم حتويل ( )43مدرسة إىل ثكنات عسكرية .وقام
تربية وتعليم وجامعة ،كام ّ
اإلرسائيليون باقتالع وتدمري مليون و( )355ألف شجرة.
وبلغت نسبة العاطلني عن العمل ( ) % 28.4سنة  ،2005أما نسبة الفقر يف

األرايض الفلسطينية ،جراء اإلغالق واحلصار اإلرسائييل حتى هناية سنة ،2004

فبلغت ( )%42بواقع (  )%63.2يف قطاع غزة ،و( )%31.2يف الضفة الغربية.

وتشري التقديرات إىل أن االقتصاد الفلسطيني (الناشئ املنهك) قد خرس منذ اندالع
االنتفاضة وحتى  2005 /9 /29نحو ( )15مليار ًا و( )600مليون دوالر(((.

وقد شاركت الفصائل الفلسطينية كافة يف العمليات العسكرية .وحسب

التقديرات اإلرسائيلية فقد ّ
نفذت املقاومة الفلسطينية ( )22406عمليات يف الفرتة

من  2000 /9 /29وحتى .(((2005 /7 /24

ومتيزت حركة محاس بدورها البارز وبعملياهتا االستشهادية التي أحدثت دوي ًا

هائالً ،وزعزعت األمن يف الكيان اإلرسائييل حيث نفذ معظمها يف فلسطني املحتلة

سنة  .1948وحتى  2005 /12 /1حدثت ( )135عملية استشهادية ،نفذت محاس
منها ( )61عملية ،باإلضافة إىل عمليات كثرية نفذهتا كتائب شهداء األقىص واجلهاد
اإلسالمي.(((...

((( مركز املعلومات الوطني الفلسطيني ،انظر:

http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/losses/28-9-2005.html

((( موقع اجليش اإلرسائييل ،انظر:

http://www1.idf.il/SIP_STORAGE/DOVER/files/9/21829.doc

((( موقع اجليش اإلرسائييل ،انظر:

http://www1.idf.il/SIP_STORAGE/DOVER/files/6/31646.doc
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وركزت كتائب شهداء األقىص عىل عمليات إطالق الرصاص ضدّ املستوطنني

وقوات االحتالل يف الضفة والقطاع.

وكان حلركة اجلهاد اإلسالمي دورها املتميز من خالل جمموعة من العمليات

القوية املؤثرة ،كام نفذت اجلبهتان الشعبية والديمقراطية عدد ًا من العمليات.

ومن العمليات التي تستحق اإلشارة عملية اغتيال وزير السياحة اإلرسائييل

رحبعام زئيفي يف  ،2001 /10 /17وهو جنرال سابق يف اجليش ،ومن أشد
الصهاينة تطرف ًا .وقد نفذت اجلبهة الشعبية هذه العملية انتقام ًا الغتيال أمينها العام

أبو عيل مصطفى.

لكن العمليات االستشهادية عىل قلتها النسبية كانت األكثر أثر ًا .وينبغي اإلشارة

إىل أن كثري ًا من اإلصابات يف صفوف «املدنيني» اإلرسائيليني هي يف احلقيقة إصابات

يف جنود احتياط ،إذ إن كل اليهود تقريب ًا يف فلسطني املحتلة فوق سن الـ 18خيضعون
للتدريب العسكري اإلجباري ،سواء كانوا من الرجال أم النساء .أما األغلبية الكربى

للشهداء الفلسطينيني فهي من املدنيني.

ويشري تقرير جهاز األمن العام اإلرسائييل (الشاباك) (املخابرات اإلرسائيلية)

إىل مقتل ( )1513إرسائيلي ًا وجرح ( )3380آخرين منذ بدء االنتفاضة وحتى متوز/

يوليو .(((2005

وقد عانى الكيان الصهيوين من تدهور وضعه االقتصادي ،الذي كان يشهد

ازدهار ًا كبري ًا قبل بدء االنتفاضة .فقد تع ّطلت السياحة تقريب ًا يف السنتني األوليني

لالنتفاضة ،وهي التي متثل ثاين أكثر مصدر للدخل .وارتفع عدد اإلرسائيليني حتت
((( نرشت التقرير جريدة معاريف ونرشت ترمجته جريدة السفري ،بريوت.2005/7/15 ،
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خط الفقر إىل نحو ( )%22يف آخر سنة  ،2004حسب تقرير نرشته مؤسسة التأمني
الوطني احلكومية ،ذكر أن عددهم بلغ مليون ًا و( )534ألف ًا(((.

وحسب تقرير رسمي صادر عن دائرة اإلحصاء املركزية اإلرسائيلية فإن سنة

 2002كانت األسوأ من الناحية االقتصادية يف تاريخ الكيان الصهيوين منذ مخسني
عام ًا (سنة .)1953

وذكر التقرير أن الناتج املحيل اإلمجايل تراجع بنسبة ( )%1سنة  ،2002استمرار ًا

النخفاض بنسبة ( )%0.9سنة  2001مقارنة بارتفاع ( )%7.4سنة .(((2000

وانخفض املعدل السنوي ملعدل ناتج الفرد بنحو ثالثة آالف دوالر (من 18600

دوالر سنة  2000إىل  15600دوالر سنة .)2002

وحسب تقرير القسم االقتصادي يف احتاد املستقلني «الهاف»  Lahavفقد

أغلق يف سنة  2002نحو ( )50ألف متجر ،كام يتوقع إغالق عرشات اآلالف من
املشاريع التجارية واملتوسطة سنة .(((2003

وحسب بعض التقديرات فإن جمموع اخلسائر االقتصادية اإلرسائيلية خالل

السنتني األوليني لالنتفاضة بلغت نحو ثامنية مليارات دوالر ،أي نحو ( )11مليون

دوالر يوم ّي ًا.

((( موقع عرب  ،2005 /8 /8 ،48انظر:

http://www.arabs48.com/display.x?cid=16&sid=66&id=30295

((( دائرة اإلحصاء املركزية اإلرسائيلية ،انظر www.cbs.gov.il :؛ وانظر :وكالة قدس برس إنرتناشيونال
لألنباء ،نرشة بانوراما.2003/1/2 ،

((( قدس برس ،نرشة بانوراما.2003/1/3 ،
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وهكذا فإن الفرق اجلوهري الذي أحدثته االنتفاضة هو أن الشعب الفلسطيني

مل يعد اجلهة الوحيدة التي تدفع ثمن االحتالل والغطرسة الصهيونية من شهداء
وجرحى ودمار ،وإنام أصبح الكيان اإلرسائييل يدفع غالي ًا ثمن احتالله وظلمه.

لقد أحدثت هذه االنتفاضة هزة عميقة يف الكيان الصهيوين ،وأصابته يف صميم

القاعدتني اللتَني بنى عليهام وجوده املادي ،ومها األمن واالزدهار االقتصادي .وأخذ

عرشات اآلالف من اليهود حيزمون حقائبهم ويغادرون الكيان الصهيوين إىل أوروبا

وأمريكا وأسرتاليا ،وأظهرت استطالعات الرأي العام أن أكثر من ( )%25من اليهود
يف فلسطني يفكرون جدي ًا يف املغادرة وترك البالد.

وأظهر استطـالع أجـرته جـريدة «الـجيروزاليم بوست» اإلسـرائيليـة

 The Jerusalem Postيوم  2002 /11 /29أن ( )%69من اإلرسائيليني يعيشون

حالة اخلوف من التعرض إلصابات أو املوت بسبب العمليات االستشهادية((( .ويف

املقابل ،فإنه عىل الرغم من قسوة املعاناة الفلسطينية فقد أظهر استطالع للرأي نرش

يف  2002 /12 /18أن ( )%80من الفلسطينيني يؤيدون استمرار االنتفاضة ،وأن

( )%63يؤيدون العمليات االستشهادية(((.

*

*

*

((( ً
نقال عن.2002/11/30 ،)British Broadcasting Corporation BBC( :
http://news.bbc.co.uk

((( اخلليج.2003/2/18 ،

مهندسو احلياة
نبدأ من النتيجة ،من األثر الذي تركه تصنيع املتفجرات يف نفوس الصهاينة،

القسام» من تطور يف جمال التصنيع عىل
من شهادة العدو حول ما وصلت إليه «كتائب ّ

الرغم من قلة اإلمكانات ،شهادة جاءت يف صحف العدو ،وعىل لسان حم ّللني أمن ّيني

«القسام» يف نابلس تتميز باإلتقان والقوة ،ويدل
رصحوا بأن عبوات
ّ
وعسكر ّيني ّ

تصنيعها عىل ذكاء أصحاهبا ،بل إهنم جتاوزوا هذه الشهادة إىل متنّي أن يكون عندهم
أمثال هؤالء املهندسني ،وقد نرشت إحدى الصحف االرسائيلية يف تعليق ألحد
املحللني بعد عدة عمليات زرعت فيها عبوات يف حميط مدينة نابلس« :ونتمنى أن يكون

عندنا مهندسون وخرباء مثل هؤالء املهندسني يعملون يف صفوف اجليش اإلرسائييل».

كان شهيدنا البطل أيمن حالوة أحد أفراد املجموعة التي ّ
نفذت عام 1997م

عمليتي «بني هيودا» ،و«حماين هيودا» التي تسببت بقتل سبعة وعرشين صهيوني ًا،

وجرح مئتني ومخسني جرحي ًا من الصهاينة ،وقد ضمت هذه املجموعة كلاّ ً من خليل

الرشيف((( ،وعامر الزبن ،ومعاذ بالل ،وحممود أبو هنُّود.

((( ولد يف نابلس عام  ،1973وأصله يرجع إىل يافا املحتلة ،ترعرع يف مسجد السالم ،ودرس االبتدائية
يف مسجد الراهبات ،واإلعدادية يف مدرسة املعري ،والثانوية يف مدرسة امللك طالل.
والتحق بـ«جامعة بريزيت» يف كلية اهلندسة ،ثم حتول إىل االقتصاد .وكان املنسق العام حلركة الشبيبة
الطالبية يف اجلامعة ،ويف عام  1993أعلن انضاممه إىل «الكتلة اإلسالمية» عىل املأل مما جعله مطلوب ًا
لـ«السلطة» ،قام قبل استشهاده بعدة عمليات جهادية ،وكان االستشهادي اخلامس يف عمليات
«حمني هيودا».
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وقد شاءت إرادة اهلل أن حُيكم أيمن حالوة ثالثني شهر ًا ،وبعد خروجه من

األرس وانضاممنا إىل العمل العسكري كان يقول يل :إنه درس اهلندسة الكهربائية يف

«جامعة بري زيت» ،وانتسب إىل الكلية التي درس فيها املهندس حييى ع ّياش؛ كي يصبح
نكي بالعدو كام ع ّلمته سرية الشهيد حييى عياش.
مهندس ًا مثله ،ويسري عىل دربه ،ول ُي َ

وتدرب ،ومل يقف أثناء دراسته عند
وقد ن ّفذ أمنيته ،وكان له ما أراد؛ فتع ّلم
ّ

حدود ما تع ّلمه ،فقد كان يبتكر كل جديد ،وجيرب وخيرتع كل ما يتوافق مع اإلمكانات
املتوافرة ،وما تتيحه له الظروف التي يعيش فيها ،ومل يرتض أن يبقى ما تع ّلمه دفني

وأقض
ودرب مهندسني جدد ًا ،وأوجع
العدوّ ،
ّ
صدره وعقله ،فنرش ما تع ّلمه ،وع ّلم ّ
مضجعه حتى حلظة اعتقاله عام 1997م.

وقد أمىض مدة أرسه حُيدثني حول إمكاناته وما حيمله من أفكار يف جمال

التصنيع ،وبعد خروجه من السجن حاول أن يطور اجلانب التقني للتصنيع والتفجري

عن ُبعد ،وذلك باستخدام جهاز التحكم عند بعد «الريموت» ،باألبواب واهلواتف
الالسلكية ،وكان يطلب مني البقاء معه؛ ألُساعده يف إجراء بعض التجارب ،غري أن
التجارب مل تكن ك ّلها ناجحة؛ بسبب قلة التجربة ،ونقص القطع اإللكرتونية نتيجة
اإلجراءات التي يفرضها االحتالل.

كنا نحاول تصنيع مادة «بروكسيد األستون» التي عرفت بامدة «أم العبد» ،وقد

عملنا عىل إنتاج كميات قليلة منها ،لنخترب التجربة ونرى نتائجها ،وكنّا نُصاب أحيان ًا
الكياموي.
بصداع وأزمات صحية بسبب الغازات السامة التي تنتج عن التفاعل
ّ

ويف الوقت الذي كنّا نجري فيه جتاربنا كان مهنّد الطاهر وطاهر جرارعة حياوالن

أيض ًا ،إذ إن خربهتم يف جمال التصنيع مل تكن كبرية حتى ذلك الوقت ،ثم فيام بعد قام
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أيمن حالوة بنقل خربته وجتاربه يف جمال اإللكرتونيات والتصنيع إىل اآلخرين ،فتع ّلام

منه ،واستفادا من خربته ،وحتى تلك اللحظة كان الفشل نصيب عدد من العمليات،

ومل تنجح الكثري من عمليات زرع العبوات بسبب الضعف يف جمال التصنيع.

بداية التفوق
يف شهر نيسان لعام 2001م جاء مهندس من اخلارج ،فالتقى القائد أبا النور
صالح دروزة((( ،وأخذ منه رسائل ُأ ِ
رسلت من القيادة يف اخلارج ،ثم مجع بينه وبني
القسام» يف «شارع  ،»10ونقل خربته
القائد أيمن حالوة ،والتقيا يف «غرفة عمليات ّ

أليمن ،وكانت جماالت خرباته متعددة بدء ًا من صنع املتفجرات ،وصنع العبوات
اجلانبية والتلفزيونية ،إىل التفجري عن ُب ْعد ،وأضاف إىل ذلك تعليامت وإرشادات البد

منها ،ونرشات أمنية تفيد املجاهدين يف توخي احلذر أثناء عملهم.

وكان من املواد املتفجرة التي تع ّلمها أيمن من املهندس الذي أتى من اخلارج

مادة «نيرتوجليكول» شديدة االنفجار ،ومادة «بروكسيد األستون» التي ُعرفت باسم
«قسام .»19
«أم العبد» ،ومادة «الكلوروفورم» ،وهي ما ُأطلق عليه الحق ًا اسم ّ
وقد شكلت مادة «قسام  »19نقل ًة نوع ّية يف التصنيع والعمل العسكري

يف حمافظات الض ّفة الغربية؛ إذ إن قوهتا وتأثريها فاق َّ
كل املواد التي استُخدمت يف
((( من عائلة معروفة يف مدينة نابلس ،أهنى الثانوية والتحق بجامعة أبو ديس ،وحصل عىل شهادة
البكالوريوس يف األحياء .تزوج من مقدسية وله منها ستة أبناء .اعتقل عدة مرات يف سجون
االحتالل يف السنوات  ،1990-1989وأبعد عام  1992إىل مرج الزهور فكان أحد الناطقني

اإلعالميني فيها ،ثم أعيد اعتقاله عام  ،1994وعمل ممث ً
ال لألرسى يف السجون ،وهو قيادي مجع بني

السياسة والعسكرية ،وكان ممثل حركة «محاس» يف التنسيق الفصائيل .اغتيل بتاريخ 2001/7/25

بعد أن قصفت سيارته بالصواريخ.
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عمليات عديدة سابقة ،ومع املادة اجلديدة والشكل اجلديد يف هندسة العبوات بدأت

أرقام القتىل من الصهاينة ال ّ
تقل عن العرشة.

تبادل اخلربات يف خدمة اجلهاد
اجلهادي يسري عىل صعيد واحد ،ومل يكن أحد ينتظر عم ً
ال من
مل يكن العمل
ّ

غريه ،بل كانت روح املبادرة هي املسيطرة ،فقد كان فواز بدران((( يف الوقت نفسه

خيطط لعمليتي «نتانيا» األوىل والثانية فكان هو املهندس هلام وكان تنفيذمها عىل يد
االستشهاديني أمحد

عليان(((

وحممود مرمش((( ،وقد أحدثتا نقلة نوعية يف قوة

التفجري ،وارتفاع ًا كبري ًا يف عدد القتىل ،وتسببتا بإرباك العدو وغريتا قواعد اللعبة،

((( من مواليد طولكرم عام  ،1974درس فيها املرحلة األساسية والثانوية ،وتعلق بمساجدها ،وحفظ

فيها كتاب اهلل تعاىل ،والتحق بجامعة عامن األهلية ،ودرس علوم احلاسوب بني عامي -1991

 .1992بعدها انتقل إىل كلية الرشيعة ،وحصل عىل البكالوريوس بامتياز ،والتحق بجامعة آل البيت

عام  ،1997-1996وحصل عىل شهادة املاجستري يف علم احلديث .عمل أستاذ ًا يف مدرسة العروبة
يدرس التجويد يف مسجد عبد الرمحن بن عوف بضاحية صويلح بمدينة عامن .عاد
بعامن ،وكان ّ
إىل فلسطني عام  ،1999وعمل مدرس ًا يف مدرسة األقىص بطولكرم ،وأدى مناسك العمرة مرتني.
حصل عىل املركز األول يف مسابقة حفظ القرآن التي نظمتها وزارة األوقاف .و ُيعدّ ممن طوروا قسم

اهلندسة يف «كتائب القسام» .اغتيل بتاريخ  2001/7/13بعد تفجري سيارة مفخخة بالقرب من

زوجه وثالثة أطفال.
منزله أثناء مروره بجانبها .وترك َ

((( من مواليد خميم نور شمس بمدينة طولكرم ،عرف بورعه وتدينه ،عمل مؤذن ًا ملسجد أيب عبيدة،
وحيفظ مخسة وعرشين جزء ًا من كتاب اهلل تعاىل .استشهد بتاريخ  ،2001/3/4وكان عمره حينها
يناهز  22عام ًا.

((( ولد يف طولكرم عام  ،1982عرف بالتزامه وتعلقه باملساجد ،ر ّبته أمه يتمي ًا مع أربعة من إخوانه
بعد وفاة والده ومل يكن قد جتاوز عمره ست سنوات .عرف بنشاطه يف احلركة ،استشهد بتاريخ

.2001/5/18
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ولذلك قام العدو بالرد بطريقة خمتلفة ،فقد قصفت طائرات « »F16مبنى «سجن
املقاطعة» يف نابلس ،واستهدفت القائد حممود أبو هنُّود يف «سجن السلطة»؛ رد ًا عىل

تلك العمليات ،ثم اغتالت فواز بدران يف طولكرم ،رمحه اهلل رمحة واسعة.

لقد أحدث استشهاد فواز بدران ثورة أخرى ونقلة نوعية ثانية يف جمال التصنيع،

فجرى التنسيق بني اجلناح العسكري يف طولكرم والقائد صالح دروزة يف نابلس،

واستُقبل فيام بعد أحد جماهدي جمموعته؛ إلخفائه يف نابلس ،واالستفادة من خربته يف
تصنيع مادة «نيرتوجليرسين» ،وقد جاء يف الئحة االهتام يف حماكم االحتالل أن أمحد
اجليويس َق ِدم إىل نابلس ،وقام بتدريب أيمن حالوة عىل مادة «نيرتوجليرسين» التي

درب أيمن عدد ًا كبري ًا من
القسام» مادة «أم حييى» ،وبعد ذلك ّ
ُأطلق عليها يف «كتائب ّ
القسام» املطاردين عىل هذه املادة القوية والنوعية.
أبناء «كتائب ّ

لتوحد قوى اجلهاد يف األرض :من أين
ويبقى السؤال الذي يفتح آفاق ًا واسعة ّ

تع ّلم الشهيد فواز بدران ؟

والجـواب فيـه الكثري من العرب والـدروس للمجاهدين من الشيشان ..إىل

األردن ..إىل طولكرم.

كان فواز بدران يدرس يف اجلامعة األردنية ،وفيها تعرف عىل أحد الشباب

األبطال الذين جاهدوا يف الشيشان ،وأتقنوا تصنيع املتفجرات ،وبعد أن مجعت بينهام

عالقة الدفاع عن أرض اإلسالم ورفع راية «ال إله إال اهلل» يف األرض ،أراد هذا
الشاب املجاهد أن يعلم فواز بدران ،قائ ً
ال له :أريد أن ُأع ّلمك تصنيع هذه املادة ،فر ّد
عليه فواز :ماذا تفيد إذا تعلمتُها؟ فقال له :أنت من فلسطني ،وسوف يأيت اليوم الذي

تستفيد منها ،وتستخدمها يف فلسطني يف جهادكم ضد االحتالل.
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وبعد أن تدرب فواز بدران عىل تصنيع هذه املادة أخذ من املجاهد الشاب دفرت ًا

حيتوي عىل طرق لتصنيع عرشات املواد املتفجرة ،وبعد استشهاد فواز وصل هذا
القسام» يف نابلس ،فاستفادوا منه فائدة كبرية ،وكان هذا من بركة
الدفرت إىل «كتائب ّ
إخالص هذا املجاهد الذي تعلم يف الشيشان ،وبركة دم الشهيد فواز بدران.

وكان من آثار ذلك أن العمل العسكري يف الضفة الغربية انتقل نقلة نوعية،

وانترش تصنيع هذه املادة املتفجرة فوصل إىل عرشات من املجاهدين ومهنديس

اسم هذا املجاهد الشاب الذي تعلم يف
«القسام» يف الضفة الغربية ،ولئن كنّا نجهل َ
ّ
الشيشان وع ّل َمنا ،لكن حسبه أن اهلل يع َل ُمه .

تطور يف طرق التصنيع
لقد كانت مواد التصنيع يف بداية االنتفاضة حمدودة ولكن جهود فواز بدران،

وقدوم مهندس من اخلارج ،كان له أثره يف تطور تصنيع املواد املتفجرة ،باإلضافة إىل

عوامل أخرى ساعدت يف هذا التطوير ،منها:

أوالً :وصول منشورات أمنية وعسكرية ،ومنشورات حول تصنيع املتفجرات،

والعبوات املخروطية ،أو اخلارقة للدروع ،وقد استُفيد منها كثري ًا يف التصنيع.

ثاني ًا :إفراج «السلطة» عن نسيم أبو الروس وجارسسامرو يف شهر أيار عام

2001م من «سجن أرحيا» ،وقد وصال إىل نابلس بصعوبة ،واستفاد املجاهدون مما
لدهيام من خربات ومهارات يف التصنيع؛ حيث إهنام كانا قد تدربا عىل يد املهندس

القسام» حميي الدين رشيف رمحه اهلل ،ومها ال ّلذان أعدّ ا العبوات
الثاين يف «كتائب ّ

الناسفة التي استعملت يف عمليتي «حمنيه هيودا» و«بني هيودا» وقتل فيام سبعة
وعرشون صهيون ًّيا عام 1997م ،ثم عمل أيمن حالوة عىل تدريب جارس ونسيم عىل
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بعض اخلربات اجلديدة يف جماالت اإللكرتونيات ،واملواد املتفجرة ،وصناعة العبوات،

مما أضاف خربات جديدة لطرق التصنيع استفيد منها يف املستقبل.

ثالث ًا :تدريب مجيع املطاردين يف حمافظة نابلس عىل التصنيع ،وكان عددهم
يف نابلس وحدها يزيد عن عرشين مطارد ًا ،وكان من بينهم القائد الشيخ يوسف
ْجي.
السك ّ
رُّ َ

رابع ًا :نقل اخلربة إىل مدن أخرى ،ففي بيت حلم تدرب عيل عالن ،ثم نقل

خربته إىل املجاهدين فيها ،ويف اخلليل تدرب جمدي عمر ،وهو الذي صنع باملشاركة
مع عيل عالن عبوة لعملية استشهادية قتل فيها سبعة عرش صهيون ّي ًا ،ويف رام اهلل تدرب
املهندس عبد اهلل الربغوثي ،وكريم مفارجة ،ويف جنني تدرب املهندس قيس عدوان

وحممد جرار.

خامس ًا :كان ملا قام به أيمن حالوة ـ املهندس الثالث يف «كتائب القسام» ـ،

ومهند الطاهر ـ املهندس الرابع ـ من تصوير مجيع مراحل تصنيع املتفجرات
واإللكرتونيات بالفيديو ،وإعدادها يف أقراص مدجمة (ديسك) ،ونرشها يف مدن

أثره الكبري يف نرش ثقافة التصنيع ،واالستفادة منها عىل نطاق
الضفة وعىل اإلنرتنتُ ،

واسع يتجاوز كل القيود املفروضة التي تعيق اللقاء باملجاهدين ،ونقل اخلربات إليهم،
وتدريبهم عملي ًا عىل التصنيع.

بغزة ،وإحضار تقنيات تصنيع الصواريخ
سادس ًا :استطاع قيس عدوان االتصال ّ
منها ،وكنّا نعد العدة سو ّي ًا للبدء بالتصنيع ،وذلك قبل اعتقالنا بأسابيع ،لكن إرادة اهلل
شاءت أن ُأعتقل ،ثم واصل قيس عدوان الطريق ،واستطاع تصنيع الصواريخ،
يستمر بسبب
ومن بعده نارص الدين عصيدة ،وحممد احلنبيل ،غري أن هذا املرشوع مل
ّ

القسام» يف الضفة الغربية ،واالعتقاالت
تعرضت هلا «كتائب ّ
الرضبات القوية التي ّ
املتواصلة يف عام 2002م.

صعوبات ومعوقات
كثرية هي الصعوبات التي واجهتنا يف بدايات عملنا ،فمن ذلك:
ضعف اخلربة يف التصنيع ،وهذه املشكلة تغ ّلبنا عليها تدرجيي ًا بفضل اهلل تعاىل،
ُ

وقد أوضحت ذلك يف فصل خاص حتدثت فيه عن تطور التصنيع ،وعن اجلهد
اجلامعي املبذول الذي أوصلنا إىل خت ّطي هذه العقبة.

كام أننا عانينا من مشكلة التدريب ،وضعف االطالع عىل العلوم األمنية

مهني ،وقلة عدد من يعرف استخدام
مؤهلة بشكل
والعسكرية ،فعد ُم وجود كوادر ّ
ّ

«القسام» كان عقبة يف وجه العمل العسكري يف الضفة
السالح بشكل جيد بني أبناء
ّ
الغربية .

وكان لضعف اخلربة والثقافة األمنية ،وعدم االستفادة من التجارب العسكرية

واألمنية السابقة أثره يف معاناتنا ،فمث ً
ال قضية استخدام اهلواتف اجلوالة كانت خطأ

التنصت عىل
قاتالً ،وأغلب املعلومات التي حصل عليها العدو كانت من خالل
ّ
اهلواتف النقالة ،عىل الرغم من أننا كنا نستبدل األجهزة و«الرشائح» ّ
كل شهر ،إال أن

تفوق العدو تقني ًا ،وما يمتلكه من وسائل علمية حديثة ،كتقنية بصمة الصوت التي
ّ
كان يستخدمها العدو ،وكانت السبب يف تع ّثر عدد من العمليات ،أو عدم وصوهلا إىل

املرجو منها.
ّ

46

درب األشواك

كام أن استخدام احلواسيب واإلنرتنت بطريقة غري آمنة كان له أثره الس ّيئ عىل

العمل ،فقد استطاع العدو استعادة معلومات أمنية من احلواسيب أثناء اجتياحات
جيش االحتالل ومدامهاته لشقق كنّا نستخدمها ،وعىل الرغم من مسح هذه املعلومات
من الذاكرة ،إال أن التقنيات املتقدمة التي يمتلكها العدو أتاحت له اسرتجاع املعلومات

املحذوفة.

ومن ذلك أيض ًا :عدم كفاية اإلمكانات املادية ،إذ ال يوجد متويل ٍ
كاف،
ُ
والسالح كذلك غري ٍ
كاف ،وغري مناسب ملواجهة قدرة االحتالل العسكرية ،والبنية

وجهت «أجهزة السلطة
القسام» التي نستند عليها غري كافية ،فقد ّ
التنظيمية لـ«كتائب ّ

عامي 1998م ،و1999م عىل
القسام» يف
ّ
الفلسطينية» رضبات كبرية لـ«كتائب ّ
مستوى الضفة الغربية.
ومن ذلك :اعتقال «أجهزة السلطة» للقائد حممود أبو هنُّود ،ومصادرهتا آلالف

اللرتات من املواد الكياموية ،ولعدد من قطع السالح من جمموعات كانت تعمل حتت

قيادته يف جنني ونابلس.

أهم من كل ذلك..
و عىل الرغم من كل هذه الصعوبات إال أننا كنا نمتلك ما هو ّ

كنا نمتلك اإلنسان صاحب العزيمة واإلرادة ،واالستعداد الكبري للتضحية والفداء،
فاإلنسان هو الذي يأيت باإلمكانات ،ليست اإلمكانات أبد ًا هي من جيمع األنصار ،أو
ينظم الصفوف ويبني األمم ،أو ُيعيل من شأن احلركات اجلهادية أو ِ
املقاومة.
ومن أهم التحديات التي واجهناها :هو االصطدام مع «األجهزة األمنية

للسلطة» التي تقوم عقيدهتا عىل رضب املقاومة ،وتفكيكها ،وقد كانت األسباب التي

تدعوهم إىل ذلك كثرية:
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تنص عىل حماربة املقاومة،
فالسبب األول :هو االتفاقات املوقعة مع العدو ،وهي ّ
ورضب البنية التحتية املسانِدة هلا.
والسبب الثاين الذي يدفع «أجهزة السلطة» ملالحقة املقاومة :هو املنافسة

السياسية بني حركة «فتح» وحركة «محاس» وحلفائها؛ فنجاح حركات املقاومة جيعلها
أي نجاح ملرشوع املقاومة يعدّ بالنسبة
البديل عن مرشوع حركة «فتح» ،ومن َث ّم فإن ّ

إليهم هتديد ًا ملرشوعهم ومستقبلهم السيايس.

وقد كانت مالحقة «أجهزة أمن السلطة» تسبب لنا هاجس ًا مقلق ًا ،إضافة

محل «كوادر املقاومة» عبئ ًا إضافي ًا ،فكان
إىل مالحقة «أمن االحتالل» ،وهذا األمر َّ

تنسق أمني ًا مع
يتوجب عليهم أخد احتياطات أمنية إضافية؛ حذر ًا من «السلطة» التي ّ
االحتالل ملنع عمليات املقاومة ،ورضب أجهزهتا ،واعتقال كوادرها .

*

*

*

مقرات قسامية
«شقة شارع »10
«شقة شارع  »10وما أدراك ما «شقة شارع  ..»10إهنا اجلامعة ..واملخبأ..

وغرفة العمليات ..وغرفة االجتامعات..

تدرب الذين أصبحوا قادة..
هنا كان أبناء
«القسام» ..هنا فكروا ود ّبروا ..هنا ّ
ّ

وشهداء ..وأرسى..

العسكري يف «انتفاضة األقىص» يف نابلس..
يف هذا املكان بدأنا العمل
ّ

العدو الويالت جزاء جرائمه..
«القسام»؛ ليذيقوا
ومنه انطلق أبناء
ّ
ّ

يف هذا املكان وقع الشهداء أسامءهم بالدماء ..أيمن حالوة ..وصالح دروزة..

وأمحد مرشود((( ..وهاشم النجار ..وضياء الطويل ..وطاهر جرارعة ..ومهند
الطاهر ..ونرص الدين عصيدة ..وغريهم من القادة.

((( ولد بمخيم بالطة عام 1972م  ،وأصله من منطقة هنر العوجا قضاء يافا ،ارتاد املساجد منذ نعومة
أظفاره ،وتلقى تعليمه االبتدائي واإلعدادي يف مدارس «وكالة الغوث» يف خميم بالطة ،ودرس
الثانوية يف مدارس حوارة ،ثم انتقل ليكمل الثانوية يف املدرسة اإلسالمية الثانوية بنابلس .التحق
بكلية الدعوة وأصول الدين يف «جامعة القدس» ـ أبو ديس ،ثم أكمل دراسته يف «جامعة النجاح».
برز يف االنتفاضة األوىل ،واعتقل عام 1993م ،وحكم عليه بالسجن سبع سنوات بسبب نشاطه
العسكري ،وكان يمثل صوت احلركة األسرية يف السجون .عمل بعد حترره يف وزارة األرسى.
تزوج قبل استشهاده بأربع شهور بشقيقة القائد عبد النارص عيسى .اهتمه االحتالل بقيادة اجلناح
العسكري ،واغتاله يف صباح 2001/10/15م.
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هنا جرى تصوير أوائل االستشهاديني..

ومن هنا خرج هاشم النجار وضياء الطويل..

«القسام» ..ويف هذا املكان ُأعيد البناء ..وبدأت عمليات الر ّد
ومن هنا عاد
ّ
واالنتقام.
زيادة.

تغيت املعادلة ..فلم ن ُعدْ نستقبل شهداءنا ،بل قتيل بقتيل ،واألشالء
من هنا رّ
«القسام»..
«القسام»..
«القسام»..
لو تكلمت هذه الشقة لقالت كلمة واحدة:
ّ
ّ
ّ

لو ُقدّ ر هلا أن تقول لقالت :أنا شقة الشهداء واألرسى ..وعىل أريض نسجت

قصص الشهادة والشهداء..

و«القسام ..»19
أنا شقة «أم العبد» ..و«أم حييى»..
ّ

بني جنبايت تع ّلم األبطال صنع األحزمة الناسفة ..وبني أحضاين تع ّلم من أعدّ

العبوات الناسفة يف «سبارو» ،و«الدلفناريوم» ،و«البارك» ،و«تل أبيب» ،و«ميحوال».

بداية الطريق
تقع «شقة شارع  »10يف منطقة رأس العني ،قرب مسجد طارق بن زياد،

وتستحوذ عىل مساحة الطابق األريض إلحدى العامرات التي مل خيطر ببال صاحبها
عند بنائها أهنا ستصبح يوم ًا ما من أشهر بيوت فلسطني.
كان موقع الشقة متميز ًا من الناحية األمنية؛ الحتوائها عىل مدخل مستقل،

«القسام» خيتاروهنا ،وكان
باإلضافة إىل املدخل الرئيس للعامرة ،وهذا ما جعل أبناء
ّ
حسن اختيارنا هلذه الشقة بتوفيق من اهلل سبحانه وتعاىل أوالً ،ثم نتيجة الدقة يف
التخطيط واإلعداد.
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فهذه أصوات املؤذنني تجُ لجل بني جدراهنا صباح مساء ،والنسامت العليلة
تداعب أوراق األشجار التي ح ّفت مدخل هذه الشقة املباركة ،وكأهنا جنود حترسنا

من عيون الغادرين ،وتر ّبص املرت ّبصني ،وقد كان املجاهدون يشعرون باألحجار
واجلدران كأهنا جنود من جنود اهلل تعاىل ،ترقب املجاهدينّ ،
وتبث السكينة يف قلوهبم.
كان املدخل الثاين للشقة جيعل حركة املجاهدين سهلة يف الدخول واخلروج،

فاللقاءات كانت تعقد فيها ،ثم أضحت بدي ً
ال عن أماكن االجتامعات األخرى التي
املتنزهات ،أو املقاهي.
كانت تعقد سابق ًا يف الشارع ،أو ّ
كانت الغاية من وجود هذه الشقة أول األمر هي إجراء جتارب التفجري عن ُبعد،

وجتارب تركيب مواد كياموية بكميات حمدودة ،باإلضافة إىل اللقاءات واالجتامعات

اجلهادية ،ثم تطور األمر فأصبحت فيام بعد تُستخدم لتحضري عبوات أرسلت إىل
بصامت أيمن
بعض األهداف الصهيونية مو ّقعة باسم «شقة شارع  ،»10وعليها
ُ

حالوة ،فقد كان لقنابله طعم وحالوة خاصة.

متويه األهداف
تتيس يل
استأجرت هذه الشقة
ُ
ّ
بحجة أنني طالب يف «جامعة النجاح» ،وال رّ
العودة إىل بلديت برقة؛ بسبب إغالق االحتالل للشوارع والطرقات ،وكنت أحيان ًا
معرضون
ُأظهر أنني أسكن فيها مع عدد من الطالب ،غري أهنم يف احلقيقة شبان ّ
للمالحقة من االحتالل ،مثل مهند الطاهر ،وطاهر جرارعة.

مسرية الشقة اجلهادية
يف األيام األوىل كنا نلتقي مع أيمن حالوة ومهند الطاهر ،وكان ينام فيها أحيان ًا
اسم ُه يف قائمة الرشف،
عدد من املطاردين ،وفيام بعد و ّقع االستشهادي ضياء الطويل َ

صور ،وكتب وصيته ،ونام ليلته األخرية.
وفيها ّ
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فجرها زيد الكيالين ،وكان ثمرهتا َ
صهيوين،
قتل
وفيها صنع أيمن العبوة التي ّ
ّ

وصنعت عبوات أخرى مل يكن هلا نتائج ،ومل حتقق
وجرح تسعة آخرين يف وادي عارةُ ،

املرجوة؛ إذ إهنا كانت حينئذ يف طور التجريب.
اإلصابات
ّ

ثم إن مهندس ًا جاء من اخلارج ،فاستقبله صالح دروزة ،وأوصله أليمن حالوة،

َ
رسائل من اخلارج ،ونرشات أمنية ،ودوائر كهربائية،
وكان ذلك املهندس حيمل معه
فعمل عىل تدريب أيمن عىل تصنيع مادة «نيرتوجاليكول» ،و«أم العبد» املذابة يف مادة

خمدر «الكلوروفورم» من أجل زيادة قوهتا إىل « »1.35من قوة «.»TNT

وقام كذلك بتدريبه عىل العبوات اجلانبية املضا ّدة للمركبات ،والعبوات

ودربه أيض ًا عىل صناعة دائرة « »7املختصة بالتفجري
التلفزيونية ،وتفخيخ السياراتّ ،

عن ُب ْعد باستخدام اهلاتف اجلوال.

وقد أمىض أيمن حالوة ثالثة أشهر وهو جيري جتاربه عىل الدوائر الكهربائية؛
ألن التصاميم التي ُأحرضت من اخلارج ال يتوفر بني أيدينا كثري من القطع اإللكرتونية

تكوهنا؛ فاالحتالل يمنع بيعها يف أسواق فلسطني؛ ألسباب أمنية ،وكان ذلك
التي ّ
عائق ًا يف تنفيذها كام جاءت ،وعىل الرغم من ذلك فقد استطاع أيمن ابتكار دائرة

كهربائية للتفجري عن ُب ْعد عن طريق ريموت األبواب.

«القسام» ،ومنه انطلق خرباء التصنيع،
وخترج مهندسو
ّ
تدرب ّ
يف هذا املكان ّ

ومنهم:

تدرب يف هذه الشقة عىل تصنيع «أم
 -1القائد نارص نزال من قلقيلية ،وقد ّ

العبد» ،والعبوات اجلانبية والتلفزيونية عىل يد املهندس أيمن حالوة.
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 -2القائد عبد اهلل الربغوثي من بيت ريام «رام اهلل» ،الذي وقف خلف الكثري

من العمليات التي أوجعت الكيان الصهيوين ،وانتقم منه العدو فحكم عليه بأعىل
حكم يف تاريخ السجون الصهيونية ،وهو ( )67مؤ َّبد ًا ،ورفض اإلفراج عنه يف صفقة

وفاء األحرار.

تدرب عبد اهلل كذلك عىل يد املهندس أيمن عىل تصنيع مادة «أم العبد»
وقد ّ

املذابة بـ«الكلوروفورم» ،وقد َّ
ظل عبد اهلل يستخدمها حتى اعتقاله ،ونقل ما تع ّلمه

«القسام» يف رام اهلل.
من أيمن إىل عدد من أبناء مهنديس
ّ

الربغوثي ،وعقد لقاءات
وإىل هذا املكان املبارك أيض ًا حرض القائد بالل
ّ
واجتامعات مع القائد أيمن حالوة بعد تنظيمه ملجموعه «سبارو» ،وهنا تس ّلم مواد

كياموية ،ومادة «أم العبد» التي استخدمها يف تنفيذ عملية «سبارو» فيام َب ْعد ،ونقلها إىل

رام اهلل.

استمر العمل يف هذه
وهنا تدرب أيض ًا مهند الطاهر وطاهر جرارعة ،وقد
ّ

الشقة قراب َة املئتي يوم ،وقد كانت أيام ًا حافلة بالعمل واجلهاد والتضحيات.
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املدوي
االنفجار ّ

كان أيمن حالوة يصنع مادة «أم العبد» مذابة بـ«الكلوروفورم» ،وبعد إفراغ

حساسة
هذه املادة يف عبوة بقي جزء منها يف وعاء بالستيكي كبري ،وبعد جفافها صارت ّ
حركها انفجرت انفجار ًا قوي ًا أدى إىل ارتفاعه يف اهلواء ،وارتطامه
ألي حركة ،وعندما ّ
بسقف الغرفة ،فأصيب إصابات بالغة ،وتطايرت األبواب واجلدران والنوافذ ،وكان
ذلك بعد مغادريت الشقة بدقائق ،وابتعادي عن املكان قرابة  300مرت.

ب عىل االتصال ،ومل أستطيع العودة
اتصلت هاتفي ًا بأيمن حالوة ،فلم يجُ ِ ْ

فتوجه مع صالح دروزة مبارشة
حينها ،فتوجهت إىل أمحد مرشود ،وأبلغته باحلادثةّ ،
تسوى
إىل املكان ملتابعة احلادثة ،وطلب منّي االختفاء عن األنظار أيام ًا عدة حتى ّ
األمور مع «أجهزة السلطة» التي كانت تبحث عني بغية اعتقايل بعد أن عثرت عىل

متفجرة ،ودوائر كهربائية ،وقطعة سالح.
مواد
ّ

وبسبب هذا االنفجار وض َعنا االحتالل ـ أنا وأيمن ـ عىل رأس قائمة املطلوبني

يف نابلس ،فازدادت مالحقتنا ،وكثرت متابعة العيون لنا بعد هذه احلادثة ،وكان من

اإلجيابيات أننا أصبحنا بعد هذا االنفجار عناوين للمقاومة ويتوجه إلينا من يريد العمل.
بعد هتدئة صالح دروزة وأمحد مرشود لألمور مع «أجهزة أمن السلطة» طلب

عيل أن أقابل كلاّ ً من مجال منصور((( وصالح دروزة ،وأنه
أمحد لقائي ،وقال يل :إن ّ
((( من مؤسيس حركة محاس وأحد كبار رجاالهتا .ولد بمخيم بالطة عام 1960مُ .أبعد عام 1992م
إىل مرج الزهور .اعتقلته «السلطة» عدة مرات ،أطلق رساحه من آخرها عام 2000م بسبب انطالق
انتفاضة األقىص .من إنجازاته :تأسيس «الكتلة اإلسالمية» بجامعة النجاح ،وتأسيس عدد من
مؤلفات منها« :التحول الديمقراطي الفلسطيني يف وجهة نظر
املؤسسات اخلريية والعلمية .وله
ٌ
ٍ
إسالمية» ،و«أجنحة املكر الثالثة» .كان صاحب رؤية سياسية عميقة ،وبعد يف التفكري .اغتيل يف
2001/7/31م إثر قصف طائرات االحتالل الصهيوين للمركز الفلسطيني للدراسات واإلعالم.
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عيل كتابة تقرير أوضح فيه مالبسات ما جرى ،وما وصل إليه العمل العسكري.
جيب ّ
ذهبت معه إىل وادي التفاح يف نابلس حيث كان يسك ُن القائد صالح دروزة،

وقصصت عىل صالح
والتقينا به هناك ،غري أن مجال منصور قد تغ ّيب عن اللقاء،
ُ

نت له أن ما جرى ال يعدو كونه حادث عمل ،وليس
دروزة كيف حدث االنفجار ،وب ّي ُ
العسكري الذي أرشف
يف األمر حادثة مد ّبرة الغتيالنا ،ثم قدمت له تقرير ًا عن العمل
ّ

عليه مع أيمن.

مل ت ُف ّت هذه احلادثة يف عزيمة أيمن حالوة ،ومل َتن َْل من إرصاره عىل متابعة
الطريق أي ًا كانت العقبات التي تعرتضه ،فأرسل عىل إثر هذه الواقعة رسالة إىل كل
«القسام» فحواها :إننا سنحمي هذة الدعوة و«احلركة» بأرواحنا
جماهد من أبناء
ّ

ودمائنا عىل الرغم من كل الظروف والصعاب.

وأرص رمحه اهلل عىل أن يأخذ بعض األوراق واألقراص املدجمة «الدسكات»
ّ
اخلاصة بالعمل ،متحام ً
ال عىل جراحه ،متناسي ًا إصابته البليغة يف احلادثة ،ويعطيها
ألحد شباب «احلركة» ،وكأنه ال يريد أن يدخل يف غيبوبة قبل أن يطمئن عىل سري
العمل بشكل يضمن املتابعة من بعده ،فام إن نفذ ما يريده ،واطمأن إىل إيصال

املعلومات إىل أهلها حتى فقد وعيه ،وأغمي عليه.

وأثناء وجوده يف املستشفى أدرك بعض األطباء واملمرضني أهنم أمام ٍ
رجل ليس
أحسوا أهنم يقفون أمام ٍ
روحه كأهنا
رجل يمكن وصفه بأنه من أهل اهللُ ،
كبقية الرجالّ ،
متصلة باملأل األعىل ،فذكر اهلل تعاىل مل يكن يفارقه طيلة مدة فقدانه للوعي ،لدرجة أن
الذهول أصاب ّ
ّ
كل َم ْن حرض إىل جانبه.
أ ّما تلكم الشقة املباركة فقد ُأغلق بابهُ ا ،و ُأصلحت جدرانهُ ا ،ولكنها باتت ختفي

بني جنباهتا الكثري من أرسار املجاهدين ،وذكريات الشهداء الذين فارقوا هذه الدنيا،
مستقر رمحته.
وانتقلوا منها إىل ما أعد اهلل هلم يف
ّ
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رواد االستشهاد ّيني يف انتفاضة األقىص؛ هاشم النجار وضياء
فمنها انطلق ّ
الطويل ،وبني أحضاهنا تربى استشهاد ّيون كثر ،منهم زياد اخللييل من ّفذ عملية «احلمرا»،
وإبراهيم هواش «رجل املهامت الصعبة» ،وحتت سقفها تعلموا قراءة القرآن ،وتل ّقوا

النصائح الرتبوية ،وحرضوا إفطارات رمضان التي مجعتهم بإخواهنم ممن ساروا معهم

عىل درب الشهادة ،وفيها وقفوا بني يدي رهبم قائمني قانتني حييون الليايل املظلمة؛
لينرشوا نور اجلهاد واحلق يف ربوع أرض اإلسالم فلسطني.

«القسام» يف نابلس،
فيها كان أول مركز لتدريب «مهنديس املوت» من أبناء
ّ

الذين أوصلوا أسباب املوت إىل العدو يف انتفاضة األقىص بنابلس.

ولو أن العدو عرف شيئ ًا من أرسار هذه الشقة ألعلن حالة النفري العام بني
«أجهزته األمنية» كلام فتح باهبا أو ُأغلق ،وقد فعلوا بعد أن علموا فد ّمروا واغتالوا.
يقول الشاعر:

ِ
دي���ار ليىل
أم��ر ع�لى ال��دي��ار
ُّ
ح�ب الدي�ار ش�غ ْف َن قلبي
وما
ُّ

ُأ ُ
اجل�دار وذا اجل�دارا
قبّ�ل ذا
َ
حب َم� ْن س� َك َن الديارا
ولك�ن ُّ

هذه الشقة ال ختتلف عن غريها من الشقق إذا ما نظرنا إىل البناء واجلدران،

ولكن الذكريات التي احتضنتها جعلتها ليست كبقية الشقق ،فاحلوادث التي جرت

العدو
فيها ،والشهداء واألرسى الذين عاشوا بني جنباهتا جعلوا بني أيدينا قوة تردع
ّ
الصهيوين ،وتكبح مجاح شهوته للقتل املجاين ،فأضحى حيسب للمقاومة ألف حساب
بعد أن كان ال يكرتث بام يفعله بأبناء شعبنا املستضعف.

أردت أن ُأخلد من خالهلا جزء ًا من ذكريات أبناء
هذه احلوادث التي رسدتهُ ا
ُ

«القسام» يف هذا املكان ،فالناس ترتفع مهمهم ،وتسمو نفوسهم باحلديث عن العظامء.
ّ

الشهيد عبد الرمحن ّ
محاد
وعملية «ادللفناريوم»

محاد امللقب «الكرز» بركب الدعوة وهو يف سن
التحق القائد عبد الرمحن ّ

السادسة عرش ،واعتقلته قوات االحتالل ،وأبعد إىل مرج الزهور ،وبعد عودته إىل
الوطن وزواجه اعتقل ثانية ،وأمىض يف سجوهنم ست سنوات.

شاءت إرادة اهلل أن أعتقل عام 1994م ،وأن ألتقي به يف السجن  ،وقد عشت

معه يف الغرفة نفسها يف «سجن جمدو» ،ثم التقينا مرة أخرى يف «سجن عسقالن» عام

1999م.

القسامي مل يكن شخص ًا عادي ًا ،فقد كان يتمتع بشخصية قوية جد ًا،
هذا الشهيد ّ

و«كاريزما» قيادية ،وقدرة عىل التأثري يف اآلخرين ،ذا شجاعة وشدة وبأس وصالبة،
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جيمع يف شخصيته إضافة إىل ذلك خ ّفة الظل ،وروح املرح والدعابة ،ومع ذلك كان
قوام ًا ،دائم االستغفار والتسبيح ،يعشق اجلهاد يف سبيل اهلل ،وحيب الشباب املتع ّطش
ّ
للجهاد ،واملندفع نحو املقاومة.

وقد تو ّطدت عالقتي به مع مرور الوقت ،فكان حُيدّ ثني عن جتربة جهاده يف
قلقيلية أثناء االنتفاضة األوىل ،ويروي يل ذكرياته مع الشهيد صالح صوي((( من ّفذ

عملية «ديزنكوف سنرت».

كنّا نتبادل احلديث حول العمل اجلهادي ،ورضورة العمل لتحرير األرسى إذا ما

فرج عنه بشهور.
ُأفرج عنّا ،وقد شاءت إرادة اهلل أن أخرج من سجون االحتالل قبل أن ُي َ
ومع بداية انتفاضة األقىص بدأت العمل مع أيمن حالوة ،وبعد انضاممي للعمل

محاد ،وكان قد مىض عدة أشهر عىل خروجي من السجن ،وحني
ُأفرج عن عبد الرمحن ّ
وحتمس ًا
علمت باإلفراج عنه اتصلت به ،وذهبت لزيارته ،فوجدت عنده اندفاع ًا
ُ
ّ
للجهاد ،ورغبة قوية يف العمل لتحرير األرسى ،حينها أعلمتُه أنني أعمل يف صفوف

نوحد اجلهود املبذولة ،خاصة فيام يتعلق بالتخطيط
القسام» ،وبإمكاننا أن ّ
«كتائب ّ
والعمل عىل خطف جنود من الصهاينة ،ذلك أن موقع قلقيلية القريب من األرايض

يس لنا ما ن َْصبو إليه.
املحتلة عام 1948م يساعدنا عىل تنفيذ ذلك ،و ُي رّ

((( ولد يف قلقيلية عام  ،1967وعاش بني عرشة من اإلخوة واالخوات ،أهنى دراسته الثانوية عام
 ،1987والتحق بمعهد قلقيلية الرشعي ،وارتاد املساجد منذ صغره وخاصة مسجد ابن تيمية
الذي ترعرع فيه ،وكان يداوم عىل حفظ القرآن واملطالعة .ثم ترك الدراسة ،وعمل يف الزراعة ،ويف
أحد املخابز .انضم إىل «اإلخوان املسلمني» يف منتصف الثامنينات ،والتحق بصفوف «محاس» منذ

انطالقتها ،اعتقل أكثر من سبع مرات تعرض خالهلا للتحقيق ،واستشهد بتاريخ ،1994/4/19

وذلك بعد تفجري جسده الطاهر يف حافلة ركاب بإرشاف املهندس حييى عياش ،وقد أسفرت عمليته
عن مقتل اثنني وعرشين صهيوني ًا ،وجرح العرشات.

ّ
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محاد كانت له عالقات واسعة مع
ومن تيسري اهلل سبحانه لنا أن عبد الرمحن ّ

العدو داخل األرايض
جمموعة من الشبان من أبناء قلقيلية كانوا خيطفون سيارات من
ّ
املحتلة عام 1948م ،وخربهتم هذه ستنفعنا كثري ًا ،مُ
وتكّننا من توصيل االستشهاديني،
وخطف اجلنود.

عدت إىل
وبعد أن وافق رمحه اهلل عىل التعاون وتنسيق العمل بيننا يف هذا املجال
ُ

وزودين باملال،
نابلس ،والتقيت بالقائد أيمن حالوة ،رشحت الفكرة ،فوافق عليهاّ ،
واملخدّ ر ،واملسدّ س ،ثم اشرتيت مسدّ سني َ
آخ َرين ،وس ّلمتهام لعبد الرمحن ليبدأ العمل

عىل خطف اجلنود.

ُدرب له أحد اإلخوة ممن يعملون
ثم توالت اللقاءات بيننا ،وطلب مني أن ن ّ

معه يف قلقيلية عىل تصنيع املتفجرات ،واإللكرتونيات ،والعبوات الناسفة ،ووقع
االختيار عىل نارص نزال ليتدرب واتفقت مع أيمن حالوة عىل أن ألتقي به مع نارص

ّنزال ،وكان اللقاء يف شقة يف «شارع  ،»10فدربه أيمن عىل بعض املواد ،ما أضاف إىل
زودناهم باملال واملواد
خربته السابقة يف التصنيع وجتهيز العبوات أشياء جديدة ،ثم إنّنا ّ

الكياموية لتصنيع املتفجرات.

أخطاء قارنت النجاح
شأننا شأن أي إنسان يعمل وخيطئ ،اقرتن بعملنا عدة أخطاء ،كان من ضمنها
إقحا ُم هؤالء اإلخوة يف التجهيز للعمليات االستشهادية ،عىل الرغم من ّ
أن اهلدف

يتخصصوا باخلطف لتحرير األرسى ،خاصة ّ
وأن عبد
من تنسيق العمل معهم هو أن
ّ
محاد كان يتوق إىل هذا العمل ،وأذكر أنه قال يل يف إحدى زيارايت له :إنه وضع
الرمحن ّ

صورة األسري أبو السكر ـ وهو أقدم أسري يف ذلك الوقت ـ يف مكان ظاهر من البيت؛
كي ال ينسى قضية حترير األرسى.
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إن تسارع األحداث ،واندفاع النفوس املتوثبة لالنتقام من األعداء ،ودخولنا يف

دائرة ردة الفعل عىل عمليات اغتيال القادة واجلرائم الصهيونية ضد شعبنا ،كان سبب ًا

يف االنشغال بعمليات أقل أمهية مما ينبغي التخطيط له ،لذلك كان البد من الرتكيز عىل

تنفيذ العمليات االستشهادية القوية ،ورضب العدو يف العمق.

وعىل الرغم من ّ
محاد كان مرتدد ًا بادئ األمر يف تغيري مسار
أن عبد الرمحن ّ

العمل من خطف جنود إىل تنفيذ عمليات استشهادية ،إال أنني حتدثت معه حول
رضورة ذلك ،فأخربين أنه يفكر يف إرسال سعيد احلوتري لتنفيذ عملية استشهادية؛

ألنه حيمل اهلوية األردنية ،وبعد أيام قليلة ،وبتاريخ 2001 /6 /1م تم تنفيذ هذه

العملية االستشهادية وعرفت بعملية «الدلفناريوم» وكانت من أقوى العمليات منذ
بداية انتفاضة األقىص حتى تاريخ تنفيذها؛ فقد زلزلت العدو ،وهزت كيانه ،ونالت

من هيبته.

غري أن هذه العملية ذاهتا كانت إحدى األسباب يف انكشاف أمرنا ،باإلضافة

موجهة إ ّيل من عبد
إىل اعتقال جماهد يف الطريق بني نابلس وقلقيلية كان حيمل رسالة ّ
محاد ،وكان فيها بعض التفاصيل عن العملية ،وقد ضبطت هذه الرسالة عىل
الرمحن ّ
يد املخابرات الصهيونية.

اجلوالة،
ومن األسباب التي أدت إىل كشف أمرنا أيض ًا :استخدامنا للهواتف ّ

وقد قام سائق السيارة التي أوصلت االستشهادي سعيد احلوتري إىل موقع التنفيذ

بتسليم نفسه لقوات االحتالل ،وعندئذ اعرتف بأنس أبو عبلة الذي استأجره لتوصيل
األمني بني «السلطة» والعدو ،واعتقل أنس من ِقبل «األمن
سعيد ،وجرى التنسيق
ّ
محاد أيض ًا.
الوقائي» يف قلقيلية ،ومن بعده اعتقل عبد الرمحن ّ

ّ
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وقد فوجئنا يف شهر  8بنرش الصهاينة ألسامئنا وصورنا يف صحيفتي «يديعوت

أحرونوت» ،و«معاريف» الصهيونيتني ،وحديثهم فيهام عن مسؤوليتنا عن عمليات

عدة من ضمنها عملية «الدلفناريوم» ،ومل يكتفوا بذلك ،بل رسموا بنية تنظيمية

القسام» عىل مستوى شامل الضفة الغربية ،ونرشوا صور ًا لعدد من الكوادر
لـ«كتائب ّ
القسام» يف الشامل ،أذكر منهم :أيمن حالوة ،وإىل جانبه اسمي
والقيادات لـ«كتائب ّ

محاد ،ونارص ّنزال ،ونسيم أبو الروس ،وجارس سامرو ،وقيس
وصوريت ،وعبد الرمحن ّ

عدوان ،وبالل الربغوثي ،وعبد اهلل الربغوثي ،ومهند الطاهر ،وغريهم من األسامء،
وقد كان جزء من تقديرهم هلذه البنية صحيح ًا ،واجلزء اآلخر ً
ذكرت
وج ُّل من
ُ
خطأُ ،

أسامءهم كانوا من املطلوبني.

املخطط التنظيمي الذي نرشته صحيفة معاريف
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أما عملية «الدلفناريوم» ،فقد كانت املسؤولية األوىل فيها تقع عىل عاتق عبد

محاد ،إذ إن دوره فيها كان مركزي ًا ،وجاء يف ملف القضايا والئحة االهتام أن
الرمحن ّ

محاد جرت بينهام مراسالت تتعلق باحلزام الناسف ،وأنه
أيمن حالوة وعبد الرمحن ّ
ُأرسل من نابلس إىل قلقيلية.
وهنالك رواية أخرى :هي أن نارص ّنزال هو من صنع احلزام الناسف ،إال أنه

نفى هذه التهمة أثناء حتقيق املخابرات الصهيونية معه.

اغتيال القائد
بعد هذه العملية البطولية بشهرين ،وبعد كشف من قام هبذه العملية ،اغتيل

محاد يوم  2001/10/14وهو جالس عىل سطح منزله بعد صالة الفجر
عبد الرمحن ّ
صهيوين ،وقد كان رمحه اهلل يذكر اهلل سبحانه وتعاىل يومي ًا عىل سطح
برصاص قناص
ّ
املنزل بعد الصالة مبارشة ،فرصدته قوات االحتالل عن طريق أحد العمالء ،وحدد

مكانه ،ثم أبلغ املخابرات عنه ،وقد اعتقلت أجهزة «السلطة» هذا العميل ،ثم هرب

الصهيوين يف األرايض املحتلة عام 1948م.
وجلأ إىل العدو
ّ

محاد تس ّلم نائبه نارص ّنزال قيادة «كتائب
وبعد استشهاد القائد عبد الرمحن ّ

القسام» يف قلقيلية.
ّ

وبتاريخ 2002 /4/10م ن ّفذ حممود الشويل ،وهو من أبناء قرية عصرية

عسكري عىل مدخل مدينة قلقيلية رد ًا عىل اجتياح
الشاملية عملية استشهادية يف حاجز
ٍّ

مدن الضفة وخميم جنني ،وانتقام ًا للمجازر التي ارتُكبت فيها ،وقد أسفرت هذه

العملية عن جرح سبعة عرش جندي ًا صهيوني ًا.
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وبتاريخ 2002 /10/10م ن ّفذ رفيق

محّ��اد(((

من مدينة قلقيلية عملية

استشهادية أخرى يف «تل أبيب» بالقرب من «جامعة بار إيالن» رد ًا عىل اغتيال القائد
القسام» صالح شحادة ،وكان من ثامرها قتل صهيونية ،وجرح
العام لـ«كتائب ّ
العرشات معظمهم يف حالة خطرة.
وبعد مطاردة طويلة للقائد نارص ّنزال استمرت سنتني جرت مدامهة أحد

القسام» يف
املنازل يف مدينة قلقيلية ،وعىل إثرها اعتقل كل من نارص ّنزال ،قائد «كتائب ّ
وحكم عىل نارص ّنزال بمؤبدَ ين إضافة إىل ثالثني
قلقيلية ،والقائد طالل رشيم البازُ ،

وحكم عىل طالل رشيم الباز بالسجن ملدة عرشين عام ًا.
عام ًاُ ،

وبعد اعتقال نارص نزال توىل رائد احلوتري القياد َة يف قلقيلية ،وبناء عىل لوائح

املوجه له ،ومع
االهتام ُو ّجهت له هتمة جتنيد سعيد احلوتري ،وقد أنكر هذا االهتام ّ
ذلك حكم عليه بواحد وعرشين مؤبد ًا.

وقد ُأفرج عن نارص وطالل بحمد اهلل يف صفقة وفاء األحرار ،وذلك بعد قضاء

تسع سنوات يف سجون االحتالل الصهيوين ،ولكن رائد مازال يف االعتقال.

*

*

*

((( ولد عام 1971م ،والتحق بركب االنتفاضة األوىل ،واعتقل يف سجون االحتالل ثالثني شهر ًا ،أدى
ورزق بأربعة أطفال.
العمرة يف عام 1988م .كان أحد الدعاة يف منطقتهّ ،
تزوج ُ

بالل الربغويث

َ
الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له باإليامن»(((.
قال رسول اهلل ﷺ« :إذا رأيتم
الربغوثي املولود بمدينة الكويت يف شهر
إهنا بداية احلكاية مع جماهدنا بالل
ّ

كانون األول من عام 1976م ،ويف مساجدها لقي الرتبية والعناية ،واستقى من معني
القرآن يف «مسجد عبد اهلل القويان» بمدينة اجلهراء ،وهناك ُصقلت شخصيتُه ،وكان
الرئييس يف ذلك؛ ومنذ نعومة أظفاره تع ّلق قلبه باملساجد ،وتربى
لوالده الفاضل الدور
ّ

حب الدين ،وعشق فلسطني واألقىص.
عىل ِّ

وبعد غزو صدام حسني للكويت عام 1990م ،تركت عائلته الكويت ،ليستقر

هبم املقام يف فلسطني ،ويتحقق بذلك حلم هذا املجاهد بالعودة إىل أرض الوطن.

((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» ( )3093من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ،وقال :هذا حديث
غريب حسن.
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كانت فلسطني مستقرة يف أعامق قلبه ،فعىل حبها تر ّبى ،وعىل التضحيات من

أجلها نشأ ،ولذلك مل يستطع هذا املجاهد صاحب النفس األبية إال أن يشارك أطفال

احلجارة انتفاضتهم.

وعىل الرغم من حداثة سنه إال أنه التحق بصفوف حركة املقاومة اإلسالمية
«محاس» عام 1992م؛ ليكون واحد ًا من سواعدها الرامية ،وليشارك يف وضع
املتاريس ،ونصب الكامئن للدوريات العسكرية ،والكتابة عىل اجلدران ،وإلقاء

البيانات اخلاصة بحركة «محاس».

ويف ذكرى إحراق املسجد األقىص عام 1994م ،قاد املجاهد مع مجاعة من

إخوانه مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل يف مدينة رام اهلل ،وبعد ثالث ساعات من

املواجهات العنيفة ،استطاعت وحدة خاصة من قوات االحتالل إصابتَه بثالث أعرية
ناريةُ ،فأصيبت معدته ،وتسبب ذلك باستئصال الكلية ،واستئصال جزء من الكبد،
وتيسريه سبحانه لنقله برسعة إىل املستشفى الرتقى
لطف اهلل سبحانه وتعاىل،
ولوال
ُ
ُ
هذا املجاهد شهيد ًا.

مكث بالل يف املستشفى شهر ًا ونصف الشهر تقريب ًا ،وبعد خروجه بأسبوعني

اعتقلته قوات االحتالل؛ ليخوض معركة جديدة مع «أجهزة الشاباك» الصهيونية،

وعىل الرغم من وضعه الصحي الصعب ،وحداثة سنه يف ذلك الوقت ،إال أن «أجهزة

الشاباك» يف «سجن الفارعة» مل ترت ّدد يف تعذيبه أشد أنواع التعذيب ،من َش ْبح،
ورضب ،وتقييد.
ومل تُفلح ُّ
كل تلك األفعال اإلجرامية يف النَّيل من عزيمته ،فكان كاجلبل

أي اعرتاف منه ،وبعد شهر
صامد ًا أثناء التحقيق معه ،ومل يستطع املحققون انتزاع ّ
مرفوع
من االعتقال ،وبفضل اهلل أوالً ،ثم بصربه وإيامنه وإرادته الصلبةُ ،أفرج عنه
َ
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بحق
الرأس؛ ليحقق بذلك انتصار ًا آخر عىل هذا الكيان الصهيوين الغاصب ،لقد كان ٍّ

مثاالً للمجاهد الصابر املحتسب ،فإرادة اهلل الغالبة هي التي أبقته عىل قيد احلياة عىل
الرغم من إصابته الشديدة ،وما القاه من قساوة وعنف طيلة مدة االعتقال.

نفسه ملرحله جهادية أخرى ختتلف عام
وبعد خروجه من السجن أعدّ جماهدنا َ

سبقها من املراحل ،وانطالق ًا من قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن املؤمن عىل
ثغرة من ثغور اإلسالم» بدأ جماهدنا ُيعدّ نفسه للمرحلة اجلهادية القادمة.

وأثناء دراسته يف «جامعة بري زيت» منذ عام 1996م ،وطيلة السنوات الدراسية

كون عالقات اجتامعية واسعة ،وأن ي ّطلع عىل الكثري من التجارب
األربع ،استطاع أن ُي ِّ
اجلهادية ،ويتعرف عىل أهم األخطاء التي كانت تقع فيها املجموعات العسكرية ،وقد
ساعدته التجربة األمنية التي خاضها ،وما وقع فيه من أرس االعتقال ،ساعده ذلك كله

عىل التمويه ،وتضليل أجهزة «السلطة» و«الشاباك».

هذه اخلربة جعلته ينتقي العاملني معه من خارج الدوائر املعروفة يف حركة

«محاس» ،وأصبح لديه قدرة عالية عىل جتنيد املجاهدين ،وتشكيل اخلاليا وفق

املواصفات األمنية املطلوبة.

الربغوثي وانضواؤه حتت لواء احلركة:
عبد اهلل
ّ
الربغوثي إىل بالل ،وطلب
توجه عبد اهلل
يف شهر كانون األول من عام 2000م ّ
ّ

منه العمل يف صفوف حركة املقاومة اإلسالمية «محاس» ،وعىل وجه اخلصوص ضمن

القسام» ،فقد كان بالل من النشطاء البارزين يف احلركة،
«كتائب الشهيد عز الدين ّ
أمني،
فأجابه بأنه ال عالقة له هبذا العمل ،وعلم عبد اهلل بأن هذا اجلواب هو احتياط ٌّ

ولدي خربة يف عمل دوائر
مدرب عىل استعامل السالح الرشاش،
ّ
فأجابه بقوله« :إين ّ
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أوه َم عبد اهلل
إلكرتونية ،وما ُأريده منك هو أن تُرسل إ ّيل مواد متفجرة» ،ولكن بالالً َ
القسام» ،ومما
بأنه ليس له عالقة بالعمل العسكري ،ثم وافق عىل انضاممه إىل «كتائب ّ

جعله يوافق أن عبد اهلل الربغوثي كان بعيد ًا عن الشبهات ،وال أحد يعلم بأنه له أ ّية

صلة بـ«محاس» أو غريها من التنظيامت.

تشكيل «جمموعة سبارو» وعالقتي ببالل
مل يكن تشكيل هذه املجموعة املتميزة خم ّطط ًا له سابق ًا ،وإنّام جاء بتقدير اهلل

تعاىل ،ففي أحد ال ّلقاءات مع القائد أيمن حالوة ذكر يل أنّه بصدد تنفيذ عملية يف
االستشهادي
فاقرتحت عليه أن يكون
الستشهادي من نابلس،
القدس ،وأنّه بحاجة
ُ
ُّ
ٍّ
ٍ
العتبارات أمنية ،وذلك لرصف نظر العدو بعيد ًا عن نابلس ،فوافق عىل
من رام اهلل؛

االستشهادي.
مهمة البحث عن
هذا الرأي،
ُ
ّ
وبدأت ّ

يف وسط مدينة رام اهلل ،وعند حمل حلويات «إيفل» كان ال ّلقاء األول مع بالل

فعرضت عليه األمر ،فأبدى استعداده لتنفيذ العملية ،وأثناء احلوار قال
الربغوثي،
ُ
ّ

الربغوثي ،وهو
يل :إنّه يعرف شخص ًا عنده رغبة واستعداد للعمل ،هو عبد اهلل
ّ
وتدرب يف اخلارج عىل أنواع خمتلفة
يمتلك قدرات جيدة ،فقد درس اإللكرتونياتَّ ،
من األسلحة ،وال توجد شكوك حول انتامئه حلركة «محاس» ،وصفحته األمنية عند

«أجهزة أمن العدو» خالية من املشاكل ،إضافة إىل أنه ال حيمل اجلنس ّية الفلسطينية،

ويعيش يف الضفة الغربية مستفيد ًا من بطاقة شخص آخر ،كام يمكن االستفادة منه يف

اجلهادي.
العمل
ّ

وأخربين بالل كذلك ّ
استشهادي لتنفيذ العملية ،وجتنيد آخرين
أن بإمكانه جتنيد
ّ

للعمل يف املجموعة.
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ٍ
دت شامالً إىل نابلس أللتقي جمدد ًا بالقائد أيمن
اقتنعت
حينئذ بفكرته ،و ُع ُ

فطرحت عليه أفكار بالل ،فوافق ،وبارشنا العمل.
حالوة،
ُ

عملية التلة الفرنسية
االستشهادي البطل ضياء الطويل((( ،وأحرضه إىل نابلس،
قام بالل بتجنيد
ّ

ومجعني به ،ألوصله إىل القائد أيمن حالوة ،فنقلته إىل «شقة شارع عرشة» بنابلس.

وأثناء وجودنا يف ّ
الشقة دار بيني وبني ضياء الطويل حديث امتدّ لساعات
ٍ
ٍ
مالئكية ،فقد كان شاب ًا ملتزم ًا ،عنده
شخصية
شعرت خالله بأنّني أمام
طويلة،
ُ
روحاني ٌة عالي ٌة ،ونفس ّية صافي ٌة نقية ش ّفافة ،وكان حمور تفكريه رضا اهلل تعاىل ،ودخول
اجلنّة ،وألن أمر الشهادة كان يشغل حيز ًا كبري ًا من تفكريه ،فقد حتدث طوي ً
ال عن
وقلت له أثناء حوارنا« :أنتم الشهداء ـ أو االستشهاد ّيون ـ احللقة
الشهادة والشهداء،
ُ
األهم ،والعنرص األهم يف العمل اجلهادي» ،فقال يل رمحه اهلل« :ال ،بل أنتم األهم؛

ألنكم أنتم من تصنعون الشهداء».

ذهبنا سوية إىل سوق نابلس ،وجتولنا بني شوارعها وأزقتها؛ لنشرتي أغراض ًا
حتب ْ
أشرتي
أن
ومالبس مناسبة له؛ الستخدامها يف تنفيذ العملية،
ُ
َ
وقلت له« :ماذا ُّ

فقلت له« :ما رأيك ْ
َ
أشرتي
أن
لك من طعا ٍم أو فواكه؟» ،ومررنا برجل يبيع التّوت،
ُ
َ
ٍ
آكل من ِ
ِ
أن َ
نفسك؟» ،فقال يل« :أريدُ ْ
رت
توت اجلنّة» ،فتأ ّث ُ
لك توت ًا ،أو ّ
أي يشء تشتهيه ُ
كثري ًا من روحه العالية التي ال تفكر إلاّ برضا اهلل وبجن ِ
ّات النّعيم .
ُ
((( ولد بمدينة البرية عام  ،1981ودرس يف مدرسة املغرتبني ،وأهنى دراسته الثانوية بتفوق عام 1999م،
ثم التحق بـ«جامعة بريزيت» ،ودرس اهلندسة الكهربائية ،وعرف بنشاطه يف «الكتلة اإلسالمية»،

وشارك يف انتفاضه األقىص من بدايتها ،وأصيب عدة مرات برصاص االحتالل .استشهد بتاريخ
2001/3/27م.
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وكان بالل قد ذكر يل صفة من صفات هذا الشهيد البطل :هي فهمه العميق

للدين اإلسالمي ،إذ إنه رآه قبل تنفيذ العملية بيومني حيمل بيده مبلغ مخس مئة دينار
أردين ،وكان يسري مرسع ًا باجتاه مبنى املالية يف «جامعة بري زيت» ،ليدفع قسط الفصل
الدرايس ،وعندما سأله بالل :ملاذا تريد أن تدفع قسط هذا الفصل وأنت
الثاين من العام
ّ

بعد يومني إن شاء اهلل ذاهب لتقوم بعملية استشهادية؟ فكان جواب هذا الفارس
«احر ْ
ث لدنياك كأنك
املقدام قول سيدنا عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهامُ :

تعيش أبد ًا ،واعمل آلخرتك كأنك متوت غد ًا»(((.

وبعد ذلك َ
وتم إعداد
أكمل القائد أيمن حالوة اإلعداد والتجهيز للعمل ّيةّ ،
ٍ
بحي
االستشهادي إىل اهلدف ،وهو حافلة
العبوة النّاسفة ،وأوصل اإلخو ُة
َّ
متر ّ
ركاب ُّ

َ
فجر العبوة أمام مدخل احلافلةُ ،فأصيب
«الت ّلة الفرنس ّية» يف مدينة القدس
وهناك ّ

سبعة وعرشون صهيوني ًا بجروح.

ومل تكن النتائج َم ْرض ّية كام كان خمطط ًا هلا؛ وذلك بسبب يقظة بعض ركاب

االستشهادي ،كام أن شكل العبوة املستخدمة ،وعمليات
احلافلة ،مما أعاق صعود
ّ

التمويه مل تك ْن ّ
بالشكل املطلوب ،وعىل الرغم من ذلك فقد أحدثت العملية صدى

إعالمي ًا واسع ًا.

ثم إن سلسلة ال ِّلقاءات مع بالل وعبد اهلل الربغوثي ،تواصلت بعد تنفيذ تلك

العملية .

وكنت أنا وأيمن حالوة نتعاون عىل التخطيط خلطف اجلنود هبدف حترير

محاد،
مهمة اخلطف موكلة إىل جمموعة بقيادة القائد عبد الرمحن ّ
األرسى؛ وكانت ّ
((( أخرجه ابن أيب الدنيا يف «إصالح املال» برقم (.)49
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اجلندي املختطف ،عىل أن نرسله
وكانت اخلطة تقتيض أن يقوم عبد الرمحن بتسليمنا
َّ
نحن إىل خمبأ يف «بيت ريام» شامل غرب رام اهلل؛ وذلك ملا ملوقعها من أمهية ،ولقرهبا

من رام اهلل.

اجلنديُ ،فأعدّ هذا املخبأ
رسي إلخفاء
وقد طلبنا من بالل وعبد اهلل إعداد خمبأ
ّ
ٍّ

يف بيت عبد اهلل الربغوثي ،ألنه كان غري معروف بانتامئه حلركة «محاس» ،وال تدور
حوله أية شكوك أمن ّية.

غري ّ
أن عملية اخلطف مل تنجح؛ بسبب اخللل يف ترتيب األولويات ،واالندفاع
َ

نحو العمل دون ختطيط كبري؛ وذلك لدخولنا يف دائرة ر ّدة الفعل عىل أفعال العدو
َ
اإلجرامية.

رأي أيمن
وحصل حينئذ أن اعرتف أحد األرسى عىل بالل
الربغوثي ،فكان ُ
ّ
ٍ
العتبارات أمن ّية معينة،
الربغوثي؛
يتم االتصال باخللية عن طريق عبد اهلل
ّ
حالوة أن َّ
أن بالالً
ولسهولة حتركه ،وعدم وجود إشكاليات أمن ّية تعيق العمل ،أضف إىل ذلك َّ
ٌ
بارز يف «احلركة» ،وله شهرة واسعة يف منطقته ،وكثرة تنقالته ستثري االنتباه.
ناشط ٌ
الربغوثي يف جمال
طلب منّي معرفة مدى خربة وقدرات عبد اهلل
كان أيمن قد َ
ّ
ٍ
فطلبت من بالل ْ
تقرير عماّ يعرفه،
يطلب من عبد اهلل كتابة
أن
اإللكرتونيات والتصنيع،
ُ
َ
وأوصلت هذا التقرير إىل أيمن
وما يتمتع به من قدرات وتقنيات يف هذا املجال،
ُ

حالوة ،وبعد االطالع عليه قال يل :ال ُبدَّ من إحضار عبد اهلل الربغوثي وتدريبه عىل
ٍ
تطور ًا ،ال س ّيام ّ
وأن مهندس ًا
اإللكرتونيات والتصنيع؛ ألن ما بحوزتنا من تقنيات أكثر ّ
من أبناء رام اهلل قد جاء من اخلارجَ ،
ونقل إىل أيمن الكثري من التقنيات املتطورة يف
اإللكرتونيات ،والتفجري عن ُبعد ،وتصنيع املتفجرات ،وعمل عىل تدريبه عىل ِعدّ ة
مراحل.
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الربغوثي ،فاستقبلتُه وأوصلتُه إىل «ش ّقة
رض عبد اهلل
وتم ترتيب اللقاءَ ،
ّ
َّ
وح َ
شارع عرشة» ،وقام القائد أيمن حالوة بتدريبه عىل تصنيع مادة « ُأم العبد»« :بريوكسيد
ِ
القسام»
األستون» ،وعىل إذابتها يف خمدّ ر من نوع «كلوروفورم» ،و َأطلقت
ُ
«كتائب ّ
در َبه عىل تصنيع العبوات النّاسفة اجلانبية،
اسم «قسام  »19كام ّ
عىل املادة الناجتة َ
والتلفزيونية ،والتفجري عن ُبعد ،وعىل بعض الدّ وائر اإللكرتون ّية.

ِ
املجموعة ِ
باملال واملتفجرات ،وك ّلفني القائد أيمن حالوة بنقل مواد
أهنينا إمداد

الربغوثي خمدر
أرسلت إىل عبد اهلل
ثم
جاهزة من نوع «أم العبد» إىل بالل
ُ
ّ
الربغوثيَّ ،
ّ
«الكلوروفورم» ،وبعدها س ّلمتُه أيض ًا مواد كياموية أخرىِ :
«أستون» ،و«ماء ثقيل».
ّ
الربغوثي عىل جتنيد حممد دغلس ،من بلديت برقة بنابلس إىل
وقد عمل بالل
ّ

«احلركة» ،وكان حممد يدرس مع بالل يف «جامعة بريزيت» ،وعىل الرغم من إصابته

البليغة برصاص االحتالل فقد كان متحمس ًا مندفع ًا للعمل.

مرةَّ ،
فشك بوجود عالقة عمل بيننا ،لذلك
وكان حممد رآين مع بالل أكثر من ّ

العسكري ،وبعد إحلاح وافق بالل عىل
وطلب منه أن ُيرشكه يف العمل
توجه إىل بالل
ّ
َ
ّ

وض َّمه للمجموعة.
تنظيمهَ ،

التميمي،
وحممد دغلس بتنظيم األخت املجاهدة أحالم
ّ
ثم قام بالل الربغوثي ّ
وكان لدهيا استعدا ٌد ٍ
عال للتضحية ،وتتمتع بقدرات متم ّيزة ،ومما شجع عىل تنظيمها

َّ
أن النساء ك َّن يتم ّيزن بسهولة احلركة والتنقل ،ويمكن توظيفه ّن أحيان ًا بطريقة أفضل

الرجال.
من ِّ

التميمي دور متم ِّيز يف «عملية سبارو» ،ووضع عبوة ّ
مفخخة عىل
كان ألحالم
ّ

شكل ُعلبة برية يف «سوبرماركت الكينج جورج» يف شارع يافا بالقدس.

ّ
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الربغوثي عىل تركيز العمل يف مدينة
كان املهندس أيمن حالوة قد اتفق مع بالل
ّ

القدس املحتلة؛ ألهنا تعدُّ قلب فلسطني ،وجوهر الرصاع ،ولذلك ُس ّميت املجموعة
العاملة التي يقودها بالل «جمموعة القدس» ،وتنفيذ ًا هلذه الرؤيا من العمل قام بالل

الكسواين من بلدة بيت إكسا القريبة من القدس.
الربغوثي وحممد دغلس بتجنيد رواد
ّ
ّ
كانت هذه املجموعة املتميزة عىل أهبة االستعداد للر ّد عىل جريمة اغتيال

القائدين مجال منصور ومجال سليم((( رمحها اهلل ،وقد أعدّ ت ال ُعدّ ة للر ِّد احلاسم بعمل ّية
ٍ
قليلة من جريمة اغتيال القائدين
استشهاد ّية بطول ّية يف قلب القدس املحت ّلة بعد أيا ٍم
اجلام َلني ِ
وغريمها من أبناء «احلركة» يف مدينة نابلس.
ِ
اغتيال شخص ّية حكومية صهيونية
وحممد ،ورواد ،حيضرِّ ون لعمل ّية
كان باللّ ،

الصهيوين أرائيل شارون» ،وكانوا هيدفون
هي «املستشار القضائي لرئيس الوزراء
ّ

الردع ،فالر ّد جيب أن يكون موازي ًا حلجم اجلريمة،
من وراء ذلك إىل حتقيق توازن يف َّ

غري َّ
أن اعتقال
سيايس جيب أن يقابله اغتيال قائد
فاغتيال قائد
سيايس من العدوَ ،
ّ
ّ
ٍ
عقبات فن ّية ،حال دون
الربغوثي  ،ووجو َد
الوقائي» لقائد املجموعة بالل
«األمن
ّ
ّ
تنفيذ العمل ّية.
((( من قيادات حركة محاس .مولده عام 1958م ،درس الرشيعة وحصل عىل املاجستري فيها عام
1996م .تتلمذ عىل يد جمموعة من العلامء منهم الشيخ عبد اهلل عزام ود .فضل عباس ود .حممد
املبارك .عمل يف اإلمامة واخلطابة يف نابلس والقرى املجاورة ،وشارك بالعديد من الندوات السياسية
مؤلفات منها« :هدى اإلسالم» و«من توجيهات اإلسالم».
والفكرية والدينية ،وله
ٌ

تعرض لالعتقال من قبل السلطات الصهيونية عدة مرات ،وكان من مبعدي مرج الزهور عام

1992م .اغتيل بتاريخ 2001/7/31م إثر قصف الطائرات للمركز الفلسطيني للدراسات
واإلعالم بنابلس.
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عملية «سبارو»
بدأت التحضريات لتنفيذ «عمل ّية مطعم سبارو» البطولية مبارش ًة بعد اغتيال

القائدين مجال منصور ومجال سليم رمحهام اهلل ،وتوجهت املجاهدة أحالم التميمي
ِ
لرصد املوقع ،وحتديد الشكل األنسب للعبوة بتوجيهات من أيمن،
مرات عديدة
ّ
وحدّ دت كيفية
ولتسهيل دخول
االستشهادي إىل املطعم ،و ُأنجزت هذه املرحلةُ ،
ّ

ذلك ،وتم االتفاق عىل أن ال ُعبوة جيب أن تكون داخل آلة موسيقية «جيتار»؛ إذ إن
أي
جمموعة من العازفني عىل آلة «اجليتار» كانت تقف أمام ذلك املطعم ،وذلك يبعد َّ
ٍّ
شك حول من ّفذ العملية.
الربغوثي إىل نابلس حيث يوجد القائد أيمن حالوة ،وعرض
توجه عبد اهلل
ّ
ّ

فزوده باملال الالزم لتمويل العملية ورشاء «اجليتار» ،وأرشده كذلك إىل
عليه الفكرةّ ،
كيفية وضع العبوة داخل «اجليتار» ،وتوزيع ّ
الشظايا.

كنت قد تواصلت مع «اجلناح العسكري» يف جنني للتنسيق فيام بيننا ،وطلب
ُ

االستشهادي القادم لتنفيذ أي عملية قادمة من أبناء
منّي اإلخوة يف جنني أن يكون
ّ

الروس وجارس سامرو؛ لالستفادة من
جنني  ،واتّفقت معهم عىل إرسال نسيم أبو ّ
وفتح ٍّ
خربهتام يف العمل اجلهادي والتصنيعِ ،
خط للتواصل معهام عن طريق نسيم أبو
الروس ،الذي كان قد انتقل إىل جنني ،والقائد أيمن حالوة.
ّ

عز الدين
وبعد التشاور حول جتنيد
االستشهادي وقع االختيار عىل البطل ّ
ّ
العسكري هناك ،وكان قد جرى اال ّتفاق سابق ًا
املرصي((( ،من جنني عن طريق اجلناح
ّ
ّ

فزودوه بالعنوان الذي سيطلب منه الذهاب إليه
عىل أن يكون مكان تس ّلمه يف رام اهللّ ،
((( ولد بقرية عقابا قضاء جنني عام 1979م ألرسة حمافظة ،وتعلق باملساجد من صغره ،وترك الدراسة
يف سن مبكرة ،وعمل يف «مطعم العائلة» بمدينة نابلس .كان موعده مع الشهادة يف .2001/8/9
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وحممد دغلس يف
يف رام اهلل ،وبعد أن ذهب إىل مدينة رام اهلل استقبله بالل
الربغوثي ّ
ّ

أمني ،وتعليمه
مسجد البرية الكبري ،وقام اإلخوة عىل هتئيته بام يلزم من إعداد وإرشاد ّ

عىل كيف ّية استخدام العبوة النّاسفة.

ثم إن خل ً
ال أمن ّي ًا وقع بعد إجراء بعض االتصاالت ،مما جعل «أجهزة أمن

العدو» تشعر باحتاملية حدوث عملية يف مدينة القدس ،ونتيجة لذلك ك ّثف «أمن

العدو» من إجراءاته ،وأغلق الطرق املؤ ّدية للقدس.

التميمي ك ً
وحممد دغلس
وحينها أبل َغت املجاهد ُة أحالم
ال من بالل الربغوثي ّ
ّ

هبذه التطورات ،وأخربهتام َّ
ثمة شيئ ًا غري طبيعي يف إجراءات العدو املفاجئة ،فاتخّ ذ
بأن ّ

عز وجل ـ الدّ ور
بالل قرار ًا بقطع االتصاالت ،وكان هلذا اإلجراء ـ بعد توفيق اهلل ّ

احلاسم يف نجاح العملية.

التميمي ـ يف
ونجح اإلخوة ـ بفضل اهلل تعاىل ،ثم بجهود األخت املجاهدة أحالم
ّ

عز الدين املرصي عن طريق س ّيارة مليئة بالنِّساء والفتيات،
نقل العبوة
واالستشهادي ّ
ّ
ووصال إىل اهلدف برعاية اهلل ،ومتّت العملية بنجاح ،وال َق ْت صدى إعالمي ًا ،وترحيب ًا

الفلسطيني عام ًة.
واسع ًا من أبناء الشعب
ّ

الربغوثي عىل يد
ولكن بعد عملية «مطعم سبارو» بساعة اعتُقل بالل وعبد اهلل
ّ

الوقائي» ،وذلك بسبب خلل يف االتصاالت ،وانقطع اتصا ُلـهم
أفراد «جهاز األمن
ّ

حممد دغلس
بالقائد أيمن حالوة منذ تلك اللحظة أيض ًا ،واعتقلت قوات االحتالل ّ

التميمي ،وانكشف أمر املجموعة كلها.
واملجاهدة أحالم
ّ

«السلطة الفلسطينية» من فئات ّ
الشعب والفصائل
وبعد تصاعد ّ
الضغط عىل ُّ
الربغوثي،
السياس ّيني ُأفرج عن بالل وعبد اهلل
ّ
الفلسطينية لإلفراج عن املعتقلني ِّ
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واستقبلهام اجلناح العسكري يف مدينة رام اهلل ،وقام اإلخوة باحتضاهنام ،ورعايتهام

ودجمهام يف العمل من جديد ،واالستفادة من خربتيهام ،وقد كان يف استقباهلام القائد
وجهت إليه هتمة املسؤولية عن مدينة رام اهلل ،ولكنه أنكر
الشيخ إبراهيم حامد الذي ّ

هذه التهمة ،ومل يعرتف هبا ،وكذلك استقبلهام القائد الشيخ صالح التالمحة((( ،والقائد
امليداين سيد الشيخ قاسم(((.
حسنني رمانة((( ،والقائد
ّ

((( ولد بتاريخ  1966/4/24يف مدينة دورا ،وعاش مع عائلته بقرية الربج ،وكان وحيد والديهُ .عرف
بتفوقه الدرايس ،حيث أهنى دراسته الثانوية بمعدل  ،92ودرس اهلندسة الكهربائية يف «جامعة
بريزيت» ،ودرس املحاسبة يف «جامعة القدس املفتوحة» ،وانتمى إىل «مجاعة اإلخوان املسلمني»

يف سن مبكرة ،ثم التحق بصفوف حركة «محاس» مع انطالقتها .اعتقل يف سجون «السلطة
الفلسطينية» منذ عام  1996وحتى العام  .2000كان أحد قادة العمل العسكري ،واستشهد بتاريخ

2003/12/1م ،وترك أبناءه اخلمسة مع أمهم.

((( من مواليد اللد ،عاش مع عائلته املحافظة يف خميم األمعري ،واعتىل املنابر منذ الصغر ،انضم إىل
حركة «محاس» مع انطالقتها يف بداية االنتفاضة األوىل ،تعرض إىل االعتقال إحدى عرشة مرة ،ما بني

األعوام  ،1993-1987واعتقلته «السلطة» عام 1997م ،وأفرج عنه عام 2000م ،وعاد بعدها

لنشاطه يف اجلناح العسكري ،وصار من أخطر املطلوبني يف منطقة رام اهلل ،حيث شارك يف عمليات
قتل هبا عرشات الصهاينة .استشهد يف .2003/12/1

((( ولد عام  1974ألرسة حمافظة ،وأصله من مدينة اللدّ  ،عاش مع عائلته يف رام اهلل وتربى يف مسجد
العمري .ودرس يف القدس بمدرسة «اليتيم العريب» يف قسم التربيد والتكييف ،واعتقل أربعني يوم ًا
عام 1993م تعرض فيها للتحقيق يف مركز املسكوبية ،ثم اعتقل عدة أشهر بعد عامني ،واعتقل عام

1998م يف سجون «السلطة» يف رام اهلل وأرحيا ،وأمىض حوايل سنتني فيها ،وأفرج عنه مع اندالع
انتفاضة األقىص فعاود نشاطه يف اجلناح العسكري ،ثم أصبح من أبرز املطاردين حيث كان القائد

امليداين لـ«القسام» يف رام اهلل عام  .2002أتم حفظ القرآن الكريم وهو مطارد ،ومن أبرز أعامله
التخطيط لـ«عملية اجلامعة العربية» .وهو أحد خرباء املتفجرات ،وخاصة مادة «أم العبد» .وكان
حلقة الوصل بني عبد اهلل الربغوثي وإبراهيم حامد بعد انقطاع اتصال الربغوثي بخليته األم يف

نابلس .استشهد عام  2003مع صالح التالمحة وحسنني رمانة بعد حمارصهتم من قوة صهيونية

واشتباكهم معها ورفضهم االستسالم.
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ويف مدينة رام اهلل قام عبد اهلل الربغوثي بتدريب ٍ
عدد من املجاهدين الذين كان
ّ

هلم أدوار هامة يف عمليات جهادية أخرى ،مثل س ّيد الشيخ قاسم من مدينة البرية،

(((
(((
(((
تدر َب عىل يد س ّيد الشيخ
وحممد عرمان وحممود رشيتح  ،وهبيج بدر الذي َّ
ّ

قاسم.

وهناك آخرون جرى تدريبهم ،ولكنهم اعت ُِقلوا وحوكموا لسنوات ،وقد كان
لكل من قام بتنظيم «جمموعة سبارو» ،دور كبري يف ِ
ثم ّ
نرش التصنيع،
لفضل اهلل أوالًَّ ،
ٍ
بشكل أفضل يف وسط الض َّفة الغرب ّية ،مما أذاق االحتالل
وإعطاء دفعة إضافية للعمل

جترعه شعبنا.
يتجرع بعض ًا مما ّ
ويالت جعلته ّ

أردت ْ
أسجلها للتّاريخ ،وفا ًء هلؤالء املجاهدين شهداء وأرسى.
هذه شهادة
ُ
أن ّ

*

*

*

((( ولد يف  ١٩٧٥\١١\٢٢يف قرية خربثا برام اهلل ،وكرب يف مساجدها ،ومل يكمل تعليمه اجلامعي بسبب
منع االحتالل له ،اعتقل ثالث مرات وتنقل بني عدة سجون ،التحق حممد بكتائب الشهيد عز الدين
القسام يف أواخر عام 2001م ،ثم اعتقل ،وحكم بـ 36مؤبدً ا.

((( يعد أحد مهنديس القسام ،وأمري الكتلة اإلسالمية  ،ورئيس جملس احتاد الطلبة يف جامعة بريزيت يف
رام اهلل ،وهو حافظ للقرآن الكريم ،ويتقن اللغتني اإلنجليزية والعربية ،ويعد من الشعراء املرموقني

داخل سجون االحتالل ،وهو خطيب مفوه ،وكان أحد قيادات اإلرضاب األخري ،ممث ً
ال عن حركة
محاس ،وهو أحد قيادات احلركة األسرية املنتخبة ملحاورة إدارات السجون الصهيونية.

((( من بلدة (بيت لقيا) غرب حمافظة رام اهلل ويبلغ من العمر ( 31عام ًا)  ،حكم عليه االحتالل بالسجن
قسامية أبدعت يف قتل املحتل ومالحقته  ،وشقيقه باهر بدر حمكوم
 18مؤبد ًا ،وقد كان قائد ًا خللية ّ
أيض ًا بـ (  12مؤبد ًا).

ٌ
قبسات من حياة القائد الشهيد
ُّ
حممود أبو هنود

ولد أبو هنُّود يف /1يوليو1967 /م ببلدة عصرية الشاملية ،وفيها درس الثانوية،

وهي تبعد عن بلديت برقة مسافة مخسة كيلو مرتات ،فنحن نعدّ من أبناء منطقة واحدة،

وقد ساعد ذلك يف تعارفنا وتواصلنا.

أكمل دراسة البكالوريوس يف الرشيعة يف جامعة «أبو ديس» ،وأهنى دراسته
عام 1992م ،ويف هذه السنة ُأ ِ
بعد إىل مرج الزهور ،وكان قد ُأصيب عام 1988م
بطلق ناري عىل إثر مواجهة مع جنود االحتالل.

وقد بدأت عالقتي به منذ مطلع التسعينيات ،وذلك من خالل األنشطة
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الدعوية والرياضية التي كانت تقام حينها ،ونشاطات شباب املساجد ،ثم بعد ذلك

تو ّطدت عالقتي به من خالل بعض أنشطة «احلركة» ،كاملشاركة يف جنازات الشهداء
أو املهرجانات واالحتفاالت.

كانت شخصية حممود رمحه اهلل ّ
لبق
جذابة ومميزة ،فهو صاحب خلق رفيعٌ ،

يف تعامله ،ال خيرج من فمه إال الكالم الطيب ،ويتمتّع باإلضافة إىل ذلك بجسم
ريايض ،ومجال يف الصورة واخلَ ْلق ،وقد كان إلبعاده إىل مرج الزهور ،وعودته
ّ
بعدها إىل فلسطني ،أثر يف اتساع نطاق شهرته ،فأصبحت شخصيته معروفة أكثر عىل

مستوى املنطقة.

وبعد خروجي من السجن عام 1999م كان حممود أبو هنُّود مطارد ًا من

قوات االحتالل ،ويف مطلع عام 2000م حصل اشتباك بينه وبني القوات اخلاصة،
من «وحدة الدوفدوفان» ،سأفصل احلديث عنه الحق ًا ،حينها كنت أشاهد من البيت
ِ
الطائرات وهي جتوب منطقة االشتباك ،وقد كنت قبل هذه احلادثة
الذي أسكن فيه

أتوق إىل لقائه ،والعمل معه ،خاصة وأين كنت عىل معرفة سابقة به.

يف بداية الشهر السابع من عام 2001م ،وأثناء انتفاضة األقىص املباركة،

االستشهادي حممود مرمش ،حيث
قصفت قوات االحتالل سجن نابلس بعد عملية
ّ

تجز القائد حممود أبو هنُّود ،وكان هيدفون من هذا القصف إىل اغتياله.
كان حُي َ

بعد هذه احلادثة توجه القائد صالح دروزة إىل «أجهزة السلطة» ،وقام بتهديدها

يستمر
وبالضغط عليها ،وحتميلها كامل املسؤولية عن حياته ،وأنه من غري املعقول أن
ّ
اعتقاله بعد قصفه واستهدافه وهو يف سجن نابلس ،وال يوجد ما يضمن سالمته،
وبعد أيام من الضغط عىل «السلطة» نجح يف إقناعهم باإلفراج عنه ،وتس ّلمه بنفسه
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منهم ،وجرى جتهيز البيوت اآلمنة الستقباله ،وقد كان رمحه اهلل يعاين من آثار اإلصابة

يف كتفه بسبب االشتباك ،مما تسبب بعجز يف إحدى يديه.

وبعد أسابيع من اإلفراج عنه كان أول لقاء لنا بحضور أيمن حالوة ،فاجتمعنا
العسكري وتطويره ،وكنت عندئذ ُأعد العدّ ة ،وأخطط
وحتدثنا يف شؤون العمل
ّ
للخروج إىل منطقة رشق جنني؛ إلعداد بنية للعمل العسكري هناك ،ورصد بعض

األهداف.

عرضت هذا املرشوع عىل أبو هنُّود ،وطلبت منه ومن أيمن توفري اإلمكانات

الالزمة ،وفرز أحد اإلخوة املطاردين للخروج معي إىل هذه املنطقة؛ ليتوىل شؤون

التصنيع ،ويقوم بتدريب إخوة آخرين من هذه املنطقة عىل التصنيع ،فاختارا جارس

سامرو ،فخرج معي إىل هذه املنطقة ،ومكث فيها ألشهر عدة.

أثناء تلك املدة من شهر  8وحتى شهر  12من عام 2001م مجعتني بمحمود

وجتولنا يف جبال عصرية وطلوزة وجبال
أبو هنُّود لقاءات عديدة وعمل مشرتكّ ،
رشق جنني لعدة أيام ،وعشنا مع ًا أيام ًا يف مدينة نابلس.

رِ
آسة
شخصية َ

يف هذه األثناء تعرفت عىل شخصيته أكثر فأكثر ،واقرتبت منه ،وسمعت منه

قصص ًا عن عمله وجهاده ،ومعاناته أثناء املطاردة.

األمني الشديد أثناء تن ّقالته ،ويف حديثه ولقاءاته ،وكان
وكان يتّصف باحلذر
ّ

بأي شكل من األشكال ،غري أن
لشدة حذره ال يقبل أن يستخدم اهلاتف اجلوال ِّ
صعوبة التواصل ،وحاجته إىل ترسيع العمل اجلهادي جعلته يغري رأيه يف ذلك ،وكان

ذلك خطأ أمني ًا كبري ًا وقع فيه كثري من املجاهدين.
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أتعمد احلديث معه
كان رمحه اهلل ال حيب احلديث عن نفسه وجهاده ،وكنت ّ

اجلهادي ،وعىل شخص ّيته وأفكاره،
حول ذلك ،وأحاول التعرف عليه وعىل تارخيه
ّ

وتطلعاته وأمانيه.

وكان رمحه اهلل حيب احلياة يف اجلبال ،ويميل إىل اخلشونة ،وحيب احلياة الريفية،

وما فيها من البساطة والصفاء ،وكانت الشهادة أمنية من أمانيه ،ولكنه حيب مع ذلك
أن يعيش أطول مدة؛ لينزل باالحتالل الويالت ،ويك ّبدهم خسائر فادحة يف أرواحهم

قبل أمواهلم ،حتى إن فكرة الزواج وتكوين أرسة كانت تراوده كثري ًا ،فام كان يفكر
كالشباب الذين يريدون الشهادة رسيع ًا ،وإنام يطلب الشهادة مع رغبته يف قضاء وقت

طويل يف الدنيا جماهد ًا.

وقد عانى حممود أبو هنُّود من مالحقة «السلطة» واالحتالل له بعد عملية

«حمانيه هيودا» و«بني هيودا» عام 1997م ،وقد بلغت به هذه املعاناة إىل درجة أنه ف ّكر
بتسليم نفسه لـ«أجهزة السلطة األمنية» ،فلام علم والده باخلرب هدّ ده بأنه سيعلم الناس

مجيع ًا بأنه براء منه ،وسيشهر به عىل مكربات الصوت يف املسجد ،ويف الصحف.

وكان لوالديه مكانة كبرية يف قلبه ،وتأثري كبري عىل شخصيته ،وباألخص والده،

فقد كان رج ً
شجعه عىل اجلهاد
ال مؤمن ًا ومتدين ًا ،حيب اجلهاد واملجاهدين ،وكثري ًا ما ّ
مهته ،ويشدّ من أزره.
واملقاومة ،وكان يشحذ ّ

وكان مثال األب الناصح لولده ،احلريص عىل إدخاله يف مسالك اخلري ،فكان

يدعو له بالشهادة ،ويتمنّى لو أنه كان شاب ًا قادر ًا عىل محل السالح للمشاركة يف اجلهاد
يف سبيل اهلل.

كان القائد حممود أبو هنُّود حيدّ ثني عن معاناته الكبرية أيام املطاردة ،وكيف أن
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مالحقة «أجهزة السلطة» له كانت تضطره أن يبقى أيام ًا عديدة طاوي البطن ال يأكل

شيئ ًا يقيم صلبه ،وأنه لطاملا نام أيام املطر والربد يف كهف مل تكتف معاناته فيه باحتامل
نورها مكانه ،بل إن
الربد الذي ال يستطيع دفعه بإشعال نار؛ خوف ًا من أن يكشف ُ

الكهف نفسه كان يترسب منه املاء ،لتزداد معاناته ،وتشتدّ آالمه.

ومما قاساه أن أهله ذهبوا يف نزهة إىل إحدى البساتني التي متلكها عائلته ،وجاء

منهم إىل ذلك املكان عدد كبري ،منهم والداه ،وإخوته وأخواته وأبناؤهم ،وهو يقف

يف مكان قريب جد ًا منهم ،يراقبهم باملنظار وهم يشوون ال َّلحم ،ويستمتعون وهو
قريب منهم ،مشتاق للجلوس معهم ،ومعدته تؤمله من شدة اجلوع ،ولكنه ال يستطيع

أن يقرتب منهم خشية أن يصل اخلرب إىل «أمن السلطة» فتعلم بمكانه ،غري أنه من شدة
جوعه مل يستطع إال أن يذهب بعد مغادرهتم إىل ذلك املكان ،فيأكل ما فضل عنهم من
اخلبز وغريه من أنواع الطعام؛ ليسد ما نزل به من اجلوع.

لكن تلك اآلالم كلها مل تكن لتجعله كئيب ًا ،وما كان له أن يرتك احلزن أو اليأس

يسيطران عليه ،فالسعادة ليس مصدرها طعام أو رشاب ،وليست راحة النفس فقط يف

اجللوس يف البيوت ،والبقاء بني األهل واألحباب ..نعم لقد كان رمحه سعيد ًا جد ًا عىل

الرغم من كل تلك املعاناة ،وقد عرب يل عن سعادته تلك ونحن نسري سوية يف إحدى

نفسه من أسعد الناس ،وأن ما يعيشه من
اجلبال الواقعة رشق جنني ،وأخربين أنه َي ُعدُّ َ
سعادة لو علم هبا امللوك واألغنياء حلسدوه عليها.

كانت نفسه الطاحمة مل تتعب جسمه وحسب ،بل إهنا مل ترتك لعقله وقت ًا للراحة،

فكان منشغل البال دائ ًام يفكر يف كيفية إدخال وسائل قتالية جديدة إىل الضفة الغربية،

كمضادات الدروع التي يتوقع أن تغري املعادلة ،وتقلب املوازين ،وتنقل العمل
العسكري يف الضفة نقلة نوعية فيام إذا وصلت إىل أيدينا.
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بعد عام 1997م أمىض سنوات من حياته مطارد ًا يف اجلبال ،وحدّ ثني أن

مما ساعده يف حياته تلك أنه كان عىل معرفة جيدة باألرايض املحيطة بقريته عصرية
ٍ
وواد فيها ،وكهوفها
الشاملية ،التي تُقدّ ر بحوايل مخسني ألف دونم ،يعرف كل جبل
كانت معروفة عنده كأهنا أماكن مكشوفة ،وهو خبري بكل تل ،وكل قطعة أرض،

حتى إنه يعرف أصحاب تلك األماكن ومالكيها ،أما ينابيعها وآبارها فهي حمفورة يف

ذاكرته ،وأما أشجارها فكأهنا مزروعة يف بيته.

وخالل املدة التي عشتها معه تعرفت منه عىل صفات كثري من أصحاب تلك

صاحب
األرايض ،فحينام كنا نمر بأرض ما ـ ونحن ننتقل بني اجلبال ـ كان يقول يل:
ُ
هذه األرض جاسوس ،وهذه األرض صاح ُبها صفته كذا وكذا ،وهذه األرض
صاح ُبها يستحق االحرتام والتقدير.

من طرائف أيام املالحقة
ومن القصص الطريفة التي وقعت له أنه ذات مرة كان يتجول يف أحد البساتني

وإذا برجل من أصحاب األرض قد صار عىل مقربة منه ،فام كان منه رمحه اهلل إال أن

يتعرف عليه صاحب تلك
أنزل بنطاله متظاهر ًا بأنه يريد قضاء حاجته؛ خوف ًا من أن ّ
األرض ،فوضع الرجل يده عىل عينيه ،وأصابه اخلجل واالرتباك ،وابتعد عنه ،فأرسع

حممود ،ولبس ثيابه ،ووىل مرسع ًا ومل ُيع ّقب.

كان رمحه اهلل حيفر بنفسه املغارات والكهوف الصغرية ،وجيعل باب احلفرة

يسمى «النتش» ،ومن طريف ما وقع له أنه جاء مر ًة
صغري ًا ،ثم يغلقه بنوع من النبات ّ
الضارة و«النتش» ،فأمسك
رجل من أصحاب األرض ،وأخذ ينظفها من النباتات
ّ

وتنظيف املكان منها ،وجعل حممو ٌد
هبذه النبتة «النتشة» ،وجعل جيذهبا يريد اقتال َعها
َ
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جيرها كذلك وجيذهبا إليه؛ خيفة أن ينكشف أمرهُ ،فأصيب ذلك الرجل
رمحه اهلل ُّ

بالذعر؛ ظن ًا منه أن بداخل الكهف جني ًا يفعل ذلك ،فرتكها وهرب من املكان كله.

ذهب رمحه اهلل ذات مرة إىل اخلليل ،والتقى بالشهيد إياد البطاط ،ومكث هناك

لشهور عدة تنقل خالهلا بني جبال اخلليل ،ومن طريف ما وقع له يف تن ّقله ذاك أنه
انتقل من اخلليل إىل نابلس ،وقطع ُج ّل تلك املسافة مشي ًا عىل القدمني ،وعند مروره

عسكري كان حريص ًا أن ال يثري شكوك اجلنود حوله ،وأراد إشغاهلم بام يلهيهم
بحاجز
ّ
مار
عن التدقيق يف شخصيته ،فركب محار ًا بطريقة عكسية ،وأخذ يرضب احلامر وهو ٌّ
ترصفه هذا ،وبذلك
بجانب اجلنود ،فأشغلهم هذا املظهر ،وصاروا يضحكون من ّ
أبعد تفكريهم عن الشك به ،وأنه هو أبو اهلنُّود الذي يسعى االحتالل بكل ما يستطيع
للقبض عليه ،واإليقاع به ،وهذا يدل عىل رسعة البدهية التي يتمتع هبا رمحه اهلل تعاىل،

وعىل عقليته األمنية الفذة.

مهته رمحه اهلل أنه كان ال يرىض
ومما يدل عىل عظمة النفس التي بني جنبيه،
ّ
وعلو ّ

أن يعيش يف احلياة الربية إال بام يتوافق مع رشع اهلل تعاىل ،فكان حريص ًا عىل معرفة

احلكم الفقهي لكيفية احلياة فيها واألكل من أشجارها ،إىل غري ذلك مما حيتاجه من حييا

ْجي عن أحكام تلك األمور.
السك ّ
حياته تلك ،وكثري ًا ما كان يسأل الشيخ يوسف رُّ َ

إنه مثال ملا جيب أن يكون عليه املجاهد املطارد؛ إذ إنه ال يستغني عن الثقافة

الدينية الرشعية ،والثقافة األمنية ،باإلضافة إىل معرفته باجلغرافيا وما حييط باملكان
الذي يسكنه ،كاجلبال ،والسهول ،والكهوف ،والغابات ،فلربام جاء اليوم الذي حيتاج

فيه إىل هذه املعارف.

وألن هذا األمر ال حيسن إغفاله فعلينا أن نعتني بنرش هذه الثقافة ،وعىل األخص

كيفية عيش املجاهد يف اجلبال واملناطق الزراعية ،بام يف ذلك كيفية ختزين الطعام واملاء،
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وطرق التنقل يف أمثال تلك األماكن ،وما هي املعدات التي حيتاج إليها يف حياته تلك،

وكيف حيمي نفسه من احليوانات املفرتسة ،واألفاعي ،وغريها.

وقد كان شهيدنا عليه رمحة اهلل مل ًام بكل هذه األمور ،فكان خيزن اخلبز بطريقة

حتميه من التلف ،فيج ّففه ،ثم يعلقه عىل األشجار يف أكياس ،وكان يضع املعلبات،
وزيت الزيتون والزعرت يف أماكن معينة تبقى فيها سليمة من التلف ،ويضع كميات من
املاء يف ٍ
أوان ،ثم يخُ فيها يف أماكن خمتلفة.

حدَ َ
جذع شجرة ،فخرجت
ث مرة ونحن نسري بني األشجار أن رضب برجله
َ
ِ
ِ
رصت خربانة» ،فسألته :كم من الوقت
عليك،
منه عبوة ماء ،فقال مازح ًا« :اخص
مىض عىل هذه العبوة وهي خمبأة هنا؟ فقال يل مازح ًا وهو يبتسم« :فقط حوايل عرشة

شهور».

وقت الطعام ،فأتى لنا باخلبز املجفف املخ ّبأ عىل أحد األشجار،
وذات مرة حرض ُ

وب ّلله باملاء ،ثم وضعه عىل النار؛ ليسخن ،ثم أحرض لنا من تلك املعلبات املخبأة،
فأكلنا ،ثم لبس ثياب ًا تشبه ما يلبسه كبار السن من املزارعني ،وانطلقنا حيث نريد ،وكان

خاصة،
رمحه اهلل يستكشف املنطقة باملنظار قبل أن نصل إليها؛ كي ال نصطدم بقوات ّ
أو عمالء ،أو أناس جمهولني ال نعلم عنهم شيئ ًا ،ربام كانوا جواسيس ألعدائنا.

املطاردة أنه اعتمد عىل شبكة من املساعدين يف املنطقة،
ومما كان يعينه يف حياة
َ

أذكر منهم أيمن حشايكة ،وإياد محادنة رمحهام اهلل تعاىل ،وإضافة لذلك كان حريص ًا

بأي حدث أو اجتياح للمنطقة.
عىل متابعة األخبار عن طريق املذياع؛ لئلاّ ُيفاجأ ّ

اتسع أفق العالقة بيننا ،فتجاوزت حدود الصداقة ،وصار له يف نفيس منزلة

غاف قلبي ،فكنت أحب احلديث معه ،وأشعر براحة كبرية طيلة
عظيمة ،والقى حبه َش َ
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بقائي إىل جانبه ،وكان رمحه اهلل ُيبادلني الشعور نفسه ،وقد رصح يل بذلك ،فكان يقول

َ
صوتك أشعر بالراحة النفسية» .أسأل اهلل أن جيمعنا به
حني أتصل به« :عندما أسمع
يف جنات النعيم.

حماولة فاشلة الغتياله
سألته ذات مرة عن االشتباك الذي خاضه مع القوات اخلاصة عام 2000م

وجرح سبعة آخرون ،فأخربين باختصار عن
وقتل فيه ثالثة من وحدة «الدوفدوفان»ُ ،
السبب الذي أدى إىل كشف املكان ،ومن ثم حصول ذلك االشتباك.

لييل ،فقد
وكان سبب معرفة الصهاينة مكانه ـ فيام ّ
ترجح عنده ـ هو رشاؤه ملنظار ّ

فلسطينيي
كان خيتبئ يف بيت أحد اإلخوة األفاضل ،وقد اشرتى صاحب البيت من
ّ
الـ  48عن طريق اهلاتف منظار ًا ليلي ًا كان الصهاينة قد وضعوا بداخله جهاز تت ُّبع ،ثم
إن الشهيد رمحه استخدم ذلك املنظار ،مما مكّن «املخابرات اإلرسائيلية» من حتديد

مكانه بدقة.

وعندها بدأ «اجليش اإلرسائييل» حيارص املنزل ،وكان لطف اهلل سبحانه ورمحته

صاحب البيت،
حتيط بنا ،فاتصلت امرأة من جريان البيت ،وحذرت نضال دغلس
َ

حصار البيت ،وأخذ ُيتابع و ُيراقب حتر ّكات اجلنود،
فانتبه حممود قبل أن حُيكم اجليش
َ
ثم خرج من إحدى زاويا البيت وهو حيمل رشاش « »M16ومسدس ًا.

وعند خروجه رأى ما يقارب العرشة جنود قابعني عىل أحد أسطح املنازل

املجاورة املنخفضة عن مستوى األرض التي كان هو فيها ،وبعد أن خرج من املنزل بدأ

بإطالق النار عليهم مبارشة ،وكان يب ُعد عنهم عدة أمتار ،فأصاهبم إصابات مبارشة،
وأفرغ خمزنني من الذخرية يف أجسادهم ،وانسحب من املكان مرسع ًا ،وخالل انسحابه
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بدأ اجلنود اآلخرون املتمركزون حول املنزل بإطالق النار عىل بعضهم بشكل جنوين؛

لـام أصاهبم من اخلوف واالرتباك ،ثم إهنم انتبهوا ملكان أبو هنُّود فأطلقوا النار عليه،
ُفأصيب برصاصتني ،استقرت األوىل يف ظهره ،واألخرى يف كتفه ،وظل رمحه اهلل
ُيعاين من هذه اإلصابة إىل وقت استشهاده.

مغمى عليه ،وبقي عىل هذه احلال مدة من الزمن ،ثم
وقع بعدها عىل األرض
ً

هنض ،وبدأ يميش ببطء من شجرة إىل شجرة حتى وصل إىل أحد البيوت ،وطلب

مر عىل بيوت أخرى والتقى بامرأة تعرفه من قبل،
منهم املساعدة ،فلم يستجيبوا له ،ثم َّ
فقال هلا« :أنا حممود ،ساعديني» ،فأنكرت معرفتها به ،ثم إنه رأى رج ً
ال يتصل باهلاتف
اجلوال ،وكان هذا الشخص مته ًام بتعامله مع االحتالل ،فارتاب منه ،ومل متض عدة
دقائق حتى حرض اجليش إىل ذلك املكان ،ولكن الشهيد رمحه اهلل كان قد انتقل إىل
منطقة أخرى ،وصار ينتقل من مكان إىل آخر وجروحه تنزف ،والطائرات احلوامة

«اهليليكوبرت» ال تفتأ تبحث عنه.

أي إرادة تلك التي أعانتك عىل احتامل اآلالم،
أي عزيمة هذه يا رفيق الدربُّ ،
ُّ
ٍ
ملتفت إىل جسدك املثخن
واالنتقال من مكان إىل آخر ،ورفض االستسالم ،غري

باجلراح!

يس له من يساعده ،وينقله بسيارة ترحيه من شقاء السري بجراح
ثم إن اهلل سبحانه رّ
مر بعجوز  ،فطلب منه أن يضع عنده الرشاش « »M16الذي
تسيل دم ًا ،ويف طريقه ّ

كان حيمله أمانة إىل حني يتيرس له أخذه ،وطلب منه أن خيفيه يف بئر ،فوافق العجوز
وأخفاه يف بئر كانت عنده ،وبعد خروج حممود من «سجن السلطة» ذهب إىل ذلك
الرجل وأخذ منه السالح املخ ّبأ.

وصل البطل إىل نابلس ،و ُعرض عىل أحد األطباء املشهود هلم باخلربة ،فقدم له

ّ
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صحته ال حتتمل التأخري ،وجيب نقله
اإلسعافات األولية ،وتبني له أن حالته سيئة ،وأن ّ
إىل املستشفى ،فبادر مرسع ًا إىل مجال سليم ،وأبلغه بوجود أبو هنُّود عنده ،وأنه جيب أن

ُينقل إىل املستشفى بأرسع وقت.

اتّصل القائد مجال سليم بـ«أجهزة السلطة» ،وشرَ َ َط عليهم أال يس ّلموه إىل قوات

االحتالل ،ونقل عىل إثر ذلك إىل املستشفى بحامية «أجهزة السلطة األمنية» ،وبعد أن

بدأ يتامثل للشفاء قامت جلنة مؤلفة من كبار ضباط «األجهزة األمنية» بالتحقيق معه،
وأخربين أهنم مل يقدّ روا صعوبة حالته الصحية ،ومل ُيراعوا خروجه من معركة طويلة،
الوقائي».
فتعرض لإلهانات من قبل أحد الضباط أصحاب الرتب العالية يف «األمن
ّ

ثم إنه طلب أن ال حُيت ََجز لدى جهازي «األمن الوقائي» و«املخابرات»،

فاحتجزوه يف سجن نابلس بحامية من الرشطة اخلاصة ،وعىل الرغم من املعاملة اجليدة

حماوالت من بعض عنارص األمن الستدراجه،
من الرشطة اخلاصة ،إال أنه جرت
ٌ

واحلصول منه عىل معلومات بطريقة غري مبارشة.

وبعد عملية «نتانيا» االستشهادية التي نفذها حممود مرمش يف أحد املراكز

وجرح مئة وعرشون آخرون ،ر َّد الصهاينة
التجارية ،وقتل فيها سبعة صهاينةُ ،
باستهداف حممود أبو هنُّود يف مكان احتجازه يف سجن نابلس ،حيث أطلقت طائرات

« »F16صاروخني عىل السجن ،مما أ ّدى إىل هتدّ م اجلزء الذي كان يقيم فيه ،وقد
تداركته رعاية اهلل سبحانه وتعاىل فقد سقط عليه جزء من جدار كان حاجز ًا بينه وبني
ملقى حتت الركام حتى حرضت املساعدة ،فرفعوه وأخرجوه
الشظايا املتطايرة ،وبقي ً

من املكان.

ـح ُّـز يف النفس أن عدد ًا كبري ًا من الرشطة اخلاصة وجهوا أسلحتهم
ومما َي ُ

نحوه ،واعتقلوه مرة أخرى ،ومل ُيراعوا ما وقع له أثناء هجوم طائرة الصهاينة ،وما
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نزل بجسده من رضوض وكدمات بسبب ذلك ،ومل يوقظ إنسانيتَهم ونخو َة نفوسهم

عرش رشطي ًا من زمالئهم.
استشها ُد ثالث َة َ

العسكري
وبعد أن اعتقل حممود َو ّجهت «أجهزة السلطة» رضبة موجعة للعمل
ّ
الذي كان يقوم به ،فكانت مصيبتُنا باعتقاله مصيبتني.
ؤسف له أن من أسباب هذه الرضبة أن أحد مساعديه كان له شقيق يعمل
ومما ُي َ

أخوة وال
يف «جهاز املخابرات الفلسطينية» ،وعىل طريقة خمابرات ال َّظ َلمة التي ال تُراعي ّ

قرابة يف خدمتها للظاملني ،فتَّش عنرص املخابرات هذا مالبس أخيه كام يفتش مالبس
متّهم أو مطلوب ،فوجد رسالة من حممود أبو هنُّود يتحدّ ث فيها عن بعض تفاصيل
العسكري ،فسارع إىل اإلبالغ عن أخيه ،وتسليم الرسالة إىل جهاز املخابرات،
العمل
ّ
فوضعت مساعد حممود هذا حتت املراقبة ،واعتقلته عندما كان ينقل السالح يف طريق

تراب ّية بني نابلس وعصرية الشاملية ،فكانت هذه الرسالة وهذا االعتقال متهيد ًا لـام تاله

من رضبة كبرية ُو ّجهت للعمل.

ويف هذه احلادثة أكرب دليل عىل أن انتامء أفراد هذه «األجهزة األمنية» يتجاوز
ِ
ـي بشقيقه
انتامء القرابة واألخوة والعائلة ،حتى إن الواحد منهم جييز لنفسه أن َيش َ
الذي تر ّبى معه يف بيت واحد ،ورضع معه من ثدي واحد ،وأكال سوية عىل مائدة
واحدة ،ولربام ناما صغار ًا يف فراش واحد ،حتت حلاف واحد.

العسكري
العودة إىل العمل
ّ
يس بفضله وكرمه اإلفراج عنه بعد هذه احلادثة بأيام عدة،
ثم إن اهلل سبحانه رّ

وتس ّلمه القائد صالح دروزة ،وكان هذا اإلفراج بداية ملسرية جهادية متجددة سارها

معنا حممود رمحه اهلل تعاىل.

ّ
مذكرات سليم َح ّجة

91

وبعد أن أفرجت عنه «أجهزة السلطة» عام 2001م ،التقى بأيمن حالوة
وجهت «أجهزة
وصالح دروزة ،و ُأعجب برسعة إعادة بناء اجلناح
العسكري بعد أن ّ
ّ
السلطة األمنية» وقت أن كان يف االعتقال رضبات كبرية للخاليا التي كان يقودها.

وبإرادة ال تلني أعاد حممود أبو هنُّود تفعيل املجموعة السابقة التي كانت تعمل

معه قبل االعتقال ،وأعاد مجع أفرادها ،وهم أيمن حشايكة ،وإياد محادنة ،وهاين
رواجبة((( ،وعامد جناجرة((( ،وقد كان هلذه اخللية مسامهة يف تنفيذ عمليات عدة،
وجرح عدد
زرعوا فيها عبوات يف شامل غرب نابلس ،قتل بحمد اهلل فيها مستوطن ُ

آخر من اجلنود ،وقد متكّن املجاهدون بفضل اهلل من تصوير جزء من هذه العمليات،

االلتفايف قرب «معسكر
عسكري عىل الطريق
كتفجري ناقلة وقود وسيارة «جيب»
ّ
ّ
عيبال» ،وتفجري سيارة ملستوطنني قرب «مستوطنة شايف شمرون» ،إىل غري ذلك من

عمليات أثلجت صدور املؤمنني.

((( ولد يف بلدة عصرية الشاملية عام  1978بني سبعة من اإلخوة واألخوات ،درس يف مدارس القرية،

وارتاد املساجد يف سن مبكرة وحفظ اثني عرش جزء ًا من القرآن .والتحق بالعمل مع والده بالزراعة.
ارتبط اسمه بالشهيد حممود أبو هنُّود ،واعتقل بتهمة مساعدة حممود أبو هنود ،وأفرج عنه ،ثم اعتقل
مرة أخرى وأمىض سنة كاملة يف «سجن بيتونيا» ،وأفرج عنه بعد قصف االحتالل ملقرات «السلطة»،

والتحق مرة أخرى بصفوف «القسام» ،وشارك يف العديد من االشتباكات وزرع العبوات .استشهد

بتاريخ  2001/10/10أثناء قيامه بمهمة جهادية يف منطقة رصة ،حيث انفجرت به إحدى العبوتني
فني حني كان يزرعها.
الناسفتني نتيجة خلل ٍّ

((( ولد عام  1972يف بلدة طلوزة قضاء نابلس بني ثامنية من اإلخوة ومخسة من األخوات ،ووالده أحد
أفراد اجليش العريب .كان أحد نشطاء االنتفاضة األوىل ،وتدرب عىل محل السالح يف سن مبكرة،

شارك يف االشتباكات ،وزرع العبوات الناسفة .اغتيل بتاريخ  2004/5/5بعد حمارصته من قوات

خاصة واشتباكه معهم بالسالح قرب منزله.
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اجلهادي جمدّ د ًا بعزيمة ومهة ال تقل عام كانت عليه
عاد شهيدنا البطل إىل العمل
ّ

قبل االعتقال إن مل تكن أقوى ،واستأنف مسريته اجلهادية كأنه ما أمىض بسببها أوقات ًا
طويلة بني جدران السجن ،يصعد إىل اجلبال كام كان يفعل قبل اعتقاله ،وأحيان ًا كثرية

عسكري ،أو مطلة عىل
يرصد األهداف بنفسه ،ولربام نام يف منطقة مرشفة عىل هدف
ّ
طريق مستوطنة أيام ًا عديدة ،وهذا دليل عىل الشجاعة التي كان يتحىل هبا رمحه اهلل.

ومل يكن مكتفي ًا برصد األهداف ومتابعة النقاط التي يفكر يف تنفيذ عمل فيها،

وجه املجموعات
بل أرشف عىل تشكيل اخلاليا العسكرية يف مناطق األرياف ،وكان ُي ّ
العاملة فيها إىل األهداف املناسبة لتنفيذ عمليات موجعة للعدو.

أذكر أنه طلب مني ذات مرة رصد «مستوطنة ألون موريه» التي تقع عىل جبل

رشق نابلس ،واالستفادة من املجاهدين يف ذلك ،لكني مل أمتكّن من تنفيذ ذلك ،وبعد

أن اعتقلني «جهاز الوقائي» متكّن املجاهدون يف شهر آذار من عام 2002م من تنفيذ

عملية يف هذه املستوطنة ُقتل فيها عدد من املستوطنني.

ومل يكن أبو هنُّود غائب ًا كذلك عن أحداث تشكيل إياد اخلطيب((( جمموعة

عسكرية ،فكان عىل تواصل مبارش مع نرص الدين عصيدة الذي أرشف عىل تشكيلها.
((( ولد ببلدة ديرستيا قضاء سلفيت ،عام  .1973التحق بحركة «محاس» عام  ،1987واعتقل عام
 ،1988وحكم عليه بالسجن ملدة مخس سنوات ،وأفرج عنه عام  ،1994واعتقل ثانية يف العام
نفسه ،وأمىض سنة ونصف السنة يف سجون االحتالل بتهمة نشاطه العسكري ،ثم اعتقل أيض ًا

وأمىض  3أشهر يف السجن اإلداري .تزوج عام  ،1999وأعاد نشاطه يف انتفاضة األقىص ،وأصبح
مطارد ًا لالحتالل بعد نجاته من عدة حماوالت اعتقال .ويف يوم  2001/11/6حينام كان ذاهب ًا إىل
نابلس لالجتامع بالقائد نرص الدين مع أفراد جمموعته اشتبك مع قوات االحتالل قرب قرية ّتل،

فاستشهد بعد أن قتل جند ًّيا صهيون ًّيا.

ّ
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ومل يفت القائد أبو هنُّود متابعة اإلعداد لعملية «عامنوئيل» البطولية من رصد

وختطيط ،وقد ُن ّفذت تلك العملية يف 2001/12/12م بعد استشهاده بأيام ـ وكان
استشهاده رمحه اهلل يف 2001/11/24م ـ ضمن عمليات الر ّد عىل اغتياله رمحه اهلل.

كان رمحه اهلل خيطط قبل استشهاده لعملية «اجلفتلك» ،ومل خي ّيب إخوانه الظ ّن

العدو رضبة قوية ،وقد اعرتف
هبم ،فقاموا بتنفيذها بعد استشهاده بأيام ،وتلقى هبا
ّ

بجرح سبعة من جنوده فيها.

عدوك حتى بعد
رمحك اهلل يا حممود ..وكأنك كنت تبغي االنتقام بيدك من ّ

موتك ،فأرشفت عىل عملية كانت رد ًا عىل اغتيالك.

وكنا قد اتفقنا قبل استشهادة بأيام عىل أن حيرض إىل منطقة رشق جنني؛ لنخرج

يف رحله جبلية تستمر أليام نقوم فيها برصد جمموعة من األهداف يف جبال جلبوع

حيث كانت تستقر فيها ثالث مستوطنات.

اغتيال القائد
ذهبت إىل جبال عصرية الشاملية وأخذت معي رداء عسكري ًا «بدلة» ،لنلتقط

صور ًا لنا ،فالتقيت بالقائد مهند الطاهر والقائد إياد محادنة ،وبعد أن التقطنا صور ًا

جتمعنا ،تكلمنا حول العمل ،وكيف جتري األمور ،واتفقنا عىل الذهاب إىل جنني بعد
يومني ،وأن يكون لقاؤنا يف الفارعة ،ثم نذهب إىل رشق جنني.

وأثناء سريي يف الطريق وأنا ذاهب إلحضار حممود سمعت صوت الطائرات

تطلق الصواريخ عىل منطقة ياصيد ،ومل يكن يفصلني عنه سوى مسافة مخس دقائق،
ولو أهنم علموا بلقائنا النتظروا وصويل لينالوا منا مجيع ًا.
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وتبني يل من خالل ما جرى ،واستناد ًا إىل معلومات من مصادر مقربة أن أيمن

ومأمون حشايكة((( كانت حركتهام مكشوفة ،وأن االخرتاق حصل من خالل مراقبة

حتركاهتام.

أوقفنا السيارة وحاولنا االتصال بمحمود لالطمئنان عليه ،فلم يستجيب،

فعرفت حينها أن الصواريخ كانت تستهدفه فعدت أدراجي ورجعت واألمل يعرص
ُ
قلبي حزن ًا عىل َف ْقد هذا القائد العظيم.
العدو ،فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه بطلقات سالح عادي حتى
لقد ج ّن جنون
ّ
استخدموا الطائرات لتقتل فرد ًا واحد ًا ،لكنه فرد يعلمون أنه يساوي املئات بل اآلالف

من غريه ممن مل يعرفوا من هذه احلياة غري الطعام والرشاب واملتع.

قصفت الطائرات سيارته بالصواريخ ،فلم تصب منه مقتالً ،وخرج منها هارب ًا

موجهة هليبها إىل الوادي،
باجتاه الوادي ،فهامجته طائرتا «أباتيش» بالرشاشات الثقيلة ّ
حتى نالت منه إىل حدٍّ فاق جمرد القتل ،فتفتّت جسده الطاهر قطع ًا صغرية ،واستشهد

معه نتيجة استهداف السيارة صاحب سيارة األجرة نفسه مأمون حشايكة ،وشقيقه
أيمن حشايكة ،الذي كان مساعد ًا للقائد أبو هنُّود.
ُه ِرعت سيارات اإلسعاف إىل املكان ،وأخذت تلملم قطع اللحم الصغرية

املتناثرة هنا وهناك ،ومل يعلموا بعدُ أن هذه األشالء هي جسد حممود أبو هنُّود ،ووصل
والده إىل ذلك املكان ،ولكنه مل يستطع التعرف عىل جثة ولده ،وذهب إىل مستشفى

جنني ،وبدأ يقلب قطع اللحم حتى استطاع أن يتعرف عليه من إصابة سابقة تركت
((( ولد يف قرية طلوزة قضاء نابلس ،متزوج وأب لطفلني ،كان من نشطاء االنتفاضة األوىل .أمىض ستة
شهور يف االعتقال ،وكان يعمل سائق تكيس ،استشهد بتاريخ  ،2001/11/24وكان حينها يبلغ
من العمر  28عام ًا.
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آثارها عىل جلده ،وعىل الرغم من شدة املصاب ،كان والده رمحه اهلل صابر ًا حمتسب ًا،

وقد تلقى هذه املصيبة بذكر اهلل وقراءة القرآن الكريم عىل أشالء ابنه رمحه اهلل رمحة
واسعة ،ومجعنا به يف ِع ّل ّيني.

أخطاء مكّنت العدو من اغتياله
الصهيوين ،فعندما التقينا يف اجلبل قرب عصرية
كانت حتركاتنا حتت مراقبة العدو
ّ

الشاملية ،شاهدت طائرة استطالع تحُ لق فوقنا حينام كنا بني األشجار ،فاعتقدت أن

هذه الطائرة تالحقني أنا ،فسألت حممود أبو هنُّود ومهند الطاهر عنها ،وهل حتركها يف

هذا املكان أمر حادث أم قديم معتاد؟ فقال يل أبو هنُّود :إن هذه الطائرة تحُ ّلق يف هذا
ِ
ـم تنسحب
ـم َل ْ
املكان منذ ثالثة أيام ،فاستغربت من عدم اكرتاثه بذلك ،وقلت له :ل َ
من املكان إىل اآلن؟ فقال :إنه ال حيسب حساب ًا للقوات اجلوية وال للقوات اخلاصة

أثناء وجوده يف اجلبال.

ثم إين تركته وعدت إىل منطقة جنني ،ويف الطريق أثناء عوديت راكب ًا السيارة،
ِ
تابعت اثنتان منهام طريق
إذا بأربع طائرات مروحية «هليكوبرت» تالحق سياريت،
طوباس عقابا ،واالثنتان األخريان تابعتا طريق الفارعة سرييس ،وممّا أكدّ ظنوين

بأن هذه الطائرات تالحقني أنّني عندما وصلت قرية عقابا شامل طوباس نزلت
من السيارة ألُض ّلل الطائرات ،ودخلت حتت إحدى البنايات ،وتابع السائق طريقه
وكأنني بداخلها ،وتوجه نحو بيته يف طوباس زيادة يف تضليل العدو ،وبقيت طائرتان

تالحقانه حتى وصل إىل بيته ،فثبتت الطائرتان عىل ارتفاع منخفض يف وضع قتا ّيل
فوق منزله ملدة عرش دقائق تقريب ًا ،ثم انسحبتا وعادتا بعد أن تيقنتا أن اهلدف الذي
يريدونه غري موجود يف البيت الذي وصلت إليه السيارة.
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مل يكرتث حممود رمحه اهلل تعاىل لتلك الطائرة ،وكان ذلك ً
خطأ أمني ًا ،فاالنسحاب

متخوف ًا من حتركات طائرة
من املكان بعد هذه التحركات كان رضوري ًا ،وقد كنت
ّ
االستطالع تلك ،فعزمت عىل أن أعود إىل حممود آلخذه إىل مكان أكثر أمن ًا ألبعده عن

أنظار العدو ،ولكن اهلل سبحانه أراد أن يصطفيه إىل جواره ،واستشهد قبل وصويل إليه.
ومن األخطاء التي أوصلت إىل استشهاده رمحه اهلل هو عودته إىل اللقاءات

املستمرة مع مساعديه السابقني ،كأيمن حشايكة الذي استشهد معه؛ فقد كان أيمن

مطلوب ًا كذلك لقوات االحتالل و«أجهزة السلطة» مع ًا ،ولربام كانت حتركاته مكشوفة؛

إذ إنه مل يكن خيفي حتركاته كام ينبغي.

وكثري ًا ما كان أيمن حُيرض له الطعام ،ويلتقي به يف األماكن التي كان خيتفي فيها،

وقد كان حممود من أخطر املطلوبني بالنسبة لالحتالل؛ فقد قال عنه شمعون بريس:

«من العار عىل دولة إرسائيل أن يبقى أبو هنُّود حي ًا» ،وكذلك كان أيمن حشايكة مطلوب ًا

اجلهادي يف مثل الظروف التي نعمل فيها أن ال يلتقي
للعدو ،ومن بدهيات العمل
ّ
ّ
أخطر املطلوبني لالحتالل مع مطلوب آخر ،فض ً
ال عن توايل ال ّلقاءات ،واستخدام

سيارة شقيق أيمن ،بل إننا انتقلنا يف إحدى املهام مستخدمني سيارة أيمن نفسه ،وهذا
بال شك خطأ فادح؛ ألنه من املعروف أن كل ذلك خيضع ملراقبة االحتالل ،وأن أي

العدو إىل اهلدف الذي يرمي إليه.
خطأ يف جهة سيقود من َث ّم إىل وصول
ّ

ً
خطأ؛ وذلك من خالل
ولعل عيش حممود يف اجلبال متخفي ًا كان بحدّ ذاته

جتربتي الشخصية يف العيش مطارد ًا.

ً
ملجأ
وأنا أنصح املالحقني اخلطرين يف نظر العدو أن ال يستخدموا اجلبال

�أوى؛ وذلك لضيق املساحة اجلغرافية التي يتحركون فيها ،ولقلة الغابات
وم� ً
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اجلو عند «دولة
واألشجار ،وكثرة الطرق التي يمكن أن توصل إليهم ،وتطور سالح ّ
االحتالل» ،وأعتقد أن احلياة يف البيوت اآلمنة خري من حياة املطاردة ،إال حينام يكون
نفسه.
العيش يف اجلبال رضورة ال بدّ منها ،وهذا أمر يقدره املجاهد
َ
املالح ُق ُ

وقبل أن أختم احلديث عن ذكريايت مع أبو هنُّود ال بد أن أذكر أنه رمحه اهلل

شارك يف التخطيط لعمليتني باءتا بالفشل قبل إمتام الوصول إىل مكان التنفيذ.

االستشهادي يارس عصيدة الذي قصف أثناء عودته من
إحدامها :عملية
ّ
طولكرم بعد فشله يف الدخول إىل األرايض املحتلة عام 1948م.
االستشهادي فراس أبو شخيدم وهو يف
والعملية الثانية :هي التي اعتقل فيها
ّ

طريقه لتنفيذ عملية استشهاد ّية يف القدس ،وقد جرى التحضري هلا مع جمموعة من
القسام» كانت قد نُظِ َمت عىل يد أيمن حالوة ومجيل جاد اهلل((( يف مدينة اخلليل.
«كتائب ّ
لقد كان العدو الصهيوين حم ّق ًا يف عدّ ه للقائد حممود أبو هنُّود من أخطر

الشخصيات عىل كيانه ،فدوره أسايس بارز يف العمل اجلهادي ،شارك قبل اعتقال
((( ولد عام  1976يف قرية الوجلة قضاء بيت حلم ،وتوفيت والدته أثناء والدته ،فرتبى يف بيت خاله
عوض عبد الفتاح قواسمة من مدينة اخلليل ،وأثناء املواجهات التي كانت حتدث يف مدينة اخلليل

أصيب يف ساقه برصاص قوات االحتالل ،فاعتقل عىل إثرها ومل يكن عمره يتجاوز سبعة عرش عام ًا
وأفرج عنه بعد عرشين يوم ًا .كان أحد نشطاء االنتفاضة ،ويف عام  1998قتل «داين فارغاز» أحدَ

حراس مستوطنة «كريات أربع» بعد أن استوىل عىل سالحه فاعتقلته «أجهزة السلطة» بعد ساعات

عدة ،ولكنه نجح يف اهلروب من السجن .ثم اعتقل مرة أخرى يف اخلليل بعد أن سلم نفسه ،ثم نقل
إىل «سجن بيتونيا» ونجح يف اهلروب منه للمرة الرابعة ،وبعدها انضم إىل اجلناح العسكري يف جنني،

وتعرف عىل أيمن حالوة حيث دربه عىل التصنيع ،وعمل يف منطقة شامل الضفة ،وبعد عودته إىل
بيت خاله حيث كان يعيش حارصته قوة خاصة من االحتالل ،وقصفته طائراته ،فاستشهد عىل إثر

ذلك رمحه اهلل رمحة واسعة.
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«السلطة» له يف عدة عمليات ،كان أمهها عمليات «حمنيه هيودا» ،و«بني هيودا» عام

1997م التي ُقتل فيها مخسة وعرشون صهيوني ًا ،وجرح مئتان آخرون.

وعىل الرغم من قرص املدة التي أمضاها بعد خروجه من املعتقل وهي ما بني

شهر  8وشهر  11من عام 2001م ،وهي املدة التي دارت فيها األحداث التي رسدهتا

سابق ًا ،إال أن هذه املدة القصرية كانت مليئة بالربكة واخلري ،مثمرة ثامر ًا جليلة يف
أقض مضاجع العدو الصهيوين ،مما محله عىل استخدام طائراته
العمل العكرسي الذي ّ
للتخلص من هذا اجلبل العظيم.

رشفني اهلل تعاىل بالر ّد عىل اغتيال هذا القائد يف «عملية حيفا» البطولية التي
وقد ّ

سيأيت احلديث عنها.

رحم اهلل شهيدنا البطل ،ومجعنا به يف جنات النعيم مع ﴿ﮄ ﮅ

ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ﴾.

*

*

*

عملية حيفا
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بداية احلكاية
كنت أسعى دائب ًا لدراسة جغرافية األماكن املحيطة بنابلس وجنني ،وأحاول

ضم جماهدين إىل احلركة يف مواقع مهمة جتعل لنا أهداف ًا عسكرية نستفيد منها يف هاتني
َّ

ّ
مذكرات سليم َح ّجة

101

الصهيوين الذي ّ
احتل
العدو
املنطقتني لتنفيذ عمليات جهادية نرد هبا عىل جرائم
ّ
ّ
األرض واملقدّ سات ،ومل يرا ِع حرمة ،فقتل الشيوخ والنساء واألطفال ،واستهدف

القادة السياسيني.

ونتيجة لتجوايل يف منطقة جنني تبني يل أن منطقة رشق جنني مناسبة لتكون

قاعدة للعمل ،منطلق ًا لتنفيذ أعامل جهادية؛ فهي ذات مساحة واسعة نسبي ًا ،ثم هي
قريبة من املستوطنات ومعسكرات االحتالل.

وكنت قد تعرفت عىل حممد الكرم من قرية جلقموس قضاء جنني ،وذلك أثناء

دراستي يف «جامعة النجاح الوطنية» يف نابلس ،وعرضت عليه االنضامم إىل «كتائب

اجلهادي يف منطقته ،فوافق عىل االنضامم إىل
القسام» ،تشاورنا حول إمكانية العمل
ّ
ّ

«القسام» ،فزرته يف بيته ،ثم استطلعنا املنطقة ،ودرسنا إمكانية العمل فيها ،ثم بعد مدة
ّ
استأجرنا بيت ًا نستخد ُمه قاعدة ننطلق منها للعمل ،ومكان ًا لالختفاء.

ومل ُيفتْني أن ُأ ْطلع القائد حممود أبو هنُّود والقائد أيمن حالوة عىل هذا املرشوع

اجلهادي ،فحرضا إىل املكان ،وكان بصحبتهام كل من القائد قيس عدوان ،والقائد
ّ

وجتولنا فيها ،واستكشفنا جباهلا أيام ًا عدة كانت
جارس سامرو ،ودرسنا املنطقة،
ّ
من أمجل أيام العمر بصحبة هؤالء األبطال .وكان ال بدّ من معاودة استطالع هذه

األماكن ،فاتفقت مع حممود أبو هنُّود عىل أن يعود مرة أخرى إىل املنطقة.

ثم توالت ال ّلقاءات بيني وبني حممد الكرم؛ فقد كنا نبحث حينئذ عن جماهد

مستعدٍّ لرصد األهداف داخل األرايض املحتلة عام 1948م ،وتوصيل استشهاد ّيني

ّ
العدو ضد شعبنا اجلريح واملحارص.
ينفذون عمليات الرد عىل جرائم
ّ

ومن األعامل التي قمت هبا معه يف شهر آب من عام 2001م تنسيق العمل
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لتنظيم خلية من منطقته تتوىل تنفيذ بعض العمليات فيها ،وقد وفق اهلل تعاىل تلك
اخللية فسامهت يف زرع العديد من العبوات يف اآلليات اإلرسائيلية املوجودة يف املنطقة،

واعرتف العدو بإصابة آلياته ،وأنكر اخلسائر البرشية فلم يعرتف هبا.

كان يوسف شقيق حممد الكرم يعمل يف األرايض املحتلة عام 1948م ،فعرض

عيل حممد بأن يقنع شقيقه بالعمل معنا ،فالتقينا بيوسف ،وعرضنا عليه الفكرة ،فوافق
ّ
عليه ،وعمل عىل رصد اهلدف شهر ًا ،يراقب حتركات من فيه ،ليكون التنفيذ مبني ًا عىل

العدو إىل أعىل رقم ممكن.
خطة حمكمة ترفع درجة خسائر
ّ

ويف تلك األثناء اغتالت قوات االحتالل القائد حممود أبو هنُّود ،فآملنا فراقه،

وحزنّا عليه كثري ًا ،وقررنا أن نر ّد عىل هذه اجلريمة بام يشفي صدور حم ّبيه ،وبدأنا
باإلعداد للهجوم.

اإلعداد للعملية
بعد اإلعداد والتخطيط مع يوسف الكرم توجهت إىل مدينة نابلس ،واثق ًا باهلل

سبحانه ،مطمئن ًا إىل رعاية وتأييده ،متخطي ًا احلواجز املتناثرة هنا وهناك ،والتقيت
بالقائد مهند الطاهر ،ومجعني لقاء آخر القائد نسيم أبو الروس ،وطلبت منه أن يجُ هز
حزام ًا ناسف ًا ،وعىل الرغم من أن كل واحد منّا يعمل يف دائرة خاصة به ،إال أنه كان
بيننا تنسيق وتعاون ،وتوزيع للمهام واألدوارٌّ ،
كل له دوره ومهمته .

خطة التنفيذ

قوي ُم َز ِلز ٍل منذ بدأت االنتفاضة التي سقط فيها
مل يتوقف ذهني عن التفكري بر ّد ّ
عدد كبري من أبناء شعبنا عىل يد قوات االحتالل ،فكّرت ملي ًا يف عملية كبرية تتناسب
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مع حجم جرائم العدو ،وتذيقه من ويالت أذاق كثري ًا منها لشعبنا املستضعف ،وخطر

حتول الراحة فيها إىل جحيم حييط براكبيها قبل أن يصلوا
يف بايل استهداف حافلة للعدو ّ

إىل جحيم جهنم.

االستشهادي
جتنيد
ّ

التضحية بالروح ليس أمر ًا سه ً
ال عىل اإلنسان؛ فهي أغىل ما يملك ،وإذا فقدت

ال يعوضها يشء من متاع الدنيا وزخرفها ،غري أن هذا األمر الشاق عىل األنفس
هيون عند شباب مؤمن بربه ،مقتنع بحقه يف أرضه ومقدساته ،يرى جرائم االحتالل
فيستشيط غضب ًا ،وجيعل منها وقود ًا يشعل هليب النخوة يف نفوس أبناء الشعب
الفلسطيني ،ويدفعهم إىل التضحية بأنفسهم ،وبذهلا رخيصة يف سبيل حترير وطنهم
السليب ،فالشهداء واالستشهاد ّيون هم األبطال من هذا الشعب اجلريح ،الذين باعوا

أرواحهم من أجل صناعة حياة عزيزة كريمة للمسلمني من أبناء هذا الوطن ،فهم
يموتون ليحيا غريهم عىل هذه األرض ،وليحيوا هم حياة خري ًا من هذه احلياة يف جنة

اهلل سبحانه وتعاىل.

االستشهادي طلب من حممد
بعد أن اتفقت مع القائد مهند الطاهر عىل جتنيد
ّ
احلنبيل ـ وكان مساعد ًا له ـ أن يبحث عن شاب مستعدّ هلذه املهمة ،قادر عىل تنفيذ

العملية االستشهادية ،فطلب حممد من أيمن الشخشري أن جينّد ماهر حبيشة((( من
وجهز البيان العسكري للعملية،
مدينة نابلس ،وجلس
االستشهادي مع مهند الطاهرّ ،
ّ
االستشهادي بالفيديو وهو يقرأ وص ّيته ،وكنت قد اتفقت مع مهند الطاهر عىل
وصور
ّ
ّ

االستشهادي يف مدينة جنني.
آلية العملية ،ومكان استقبال
ّ

((( ولد ماهر حميي الدين كامل حبيشة بتاريخ 1981/1/26م بمدينة نابلس ،وتلقى دراسته الثانوية يف
اجلواد وعامد زبيدي.
املدرسة الصناعية ،وكان أمري الكتلة اإلسالمية فيها ،وهو صديق أمحد عبد ّ
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كان القائد نسيم أبو الروس يدير خمترب ًا لصناعة املتفجرات ،وكان يعمل معه

«القسام» مها كريم مفارجة ،وعيل احلضريي(((،
يف هذا املخترب مهندسان من جماهدي
ّ
فالتقيت به ،وخالل ساعات تس ّلمت منه احلزام الناسف.

يف اليوم التايل توجهت إىل جنني عىل الرغم من احلصار وإغالق املداخل،

واستطعت بتوفيق من اهلل تعاىل أن أصل بسالم ،فذهبت إىل جلقموس بلدة األخوين

حممد ويوسف الكرم وكانت هادئة وادعة ،وبعثت حممد الكرم إىل املكان املتفق عليه

االستشهادي ماهر حبيشه بناء عىل اتفاق مع مهند الطاهر ،فالتقى به يف
الستقبال
ّ

جنني ،ويرس اهلل سبحانه وصوهلام إىل البيت الذي كنا نختفي فيه.

ويف منتصف ليلة السبت 2001/12/1م هزت ثالثة انفجارات مدينة القدس
ٍ
متوال الواحد تلو
املحتلة ،حيث إن استشهاديني وسيارة ثالثة مفخخة انفجروا بشكل

اآلخر  ،مما أوقع اثني عرش قتي ً
ال وما يزيد عن مئة وسبعني جرحي ًا بينهم عرشة يف حالة

خطرية جد ًا.

أمني شديد جد ًا عىل
وبعد ساعات قليلة من وصوهلم ُأعلن عن فرض طوق ّ

منطقة جنني ،وأغلقت الطرق الرئيسة املؤدية إىل املنطقة كا ّفة.

ويف الصباح تشاورنا يف تأجيل موعد العملية بسبب هذا التطور املفاجئ،

فاتفقنا عىل أن ننظر يف إمكانية سلوك الطرق الفرعية لتنفيذ العملية ،فاستطلع لنا
((( ولد بمدينة طولكرم بتاريخ 1977/4/28م ،وأصله من مدينة يافا .درس يف مدارس طولكرم،
و ُعرف بنشاطه املسجدي .التحق بكلية اهلندسة يف جامعة النجاح ،وكان أحد الناشطني يف اجلامعة.
استشهد بتاريخ 2002/5/3م بعد معركة بطولية قتل فيها ضابطني إرسائيليني وجرح العرشات.
وهو شقيق الشهيد عامر احلضريي الذي اغتالته القوات الصهيونية بقصف سيارته بالصواريخ يف
طولكرم أثناء حتضريية للقيام بعملية جهادية بتاريخ 2001/8/5م.
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يوسف الكرم الطرق املوصلة ،وعاد ليخربنا بأنه يمكن الوصول عرب طرق فرعية.
وكان ال بد من اإلرساع بالعملية قبل أن حتدث تطورات أخرى حتول بيننا وبني
ِ
يمض نصف ساعة حتى اتخُ ذ القرار.
ما كنا نخطط له ،ومل
يف الليلة التي سبقت تنفيذ العملية جلسنا مع ًا ،فأكلنا ورشبنا ،ودارت بيننا

أحاديث كثرية ،وقد أدهشني إرصاره عىل تنفيذ العملية ،وعزمه الذي مل خيالطه أدنى

تر ّدد ،فعندما سألته إن كان يفكر بالرتاجع عن التنفيذ بسبب األوضاع األمنية أجابني
إجابة الواثق التي ال مكان عنده للقلق قائالً :أي ًا كانت الظروف ،ويف كل األحوال

سأذهب للتنفيذ ،وسأنال من العدو.

االستشهادي احلزام الناسف ،وأرشدته
ويف يوم األحد 2001/12/2م ألبست
ّ

إىل كيفية استخدامه ،وكيفية تنفيذ اهلجوم ،ورشحت له كيف يترصف ،وكيف يقطع

تذكرة الركوب ،وب ّينت له بأن املكان املناسب لتفجري نفسه أن يكون يف الثلث األول

من حافلة ،موجه ًا ظهره إىل الركاب ،وعندها يفجر نفسه؛ إذ إن قوة االنفجار عندئذ
مؤثرة تأثري ًا قوي ًا ،والشظايا تكون مندفعة موجهة إىل أكثر من ثلثي الركاب ،وكان ما

خططنا له ونفذ ما أرشدته إليه ،وما وصفته حول الوضعية التي يكون عليها احلزام.

وحرصت أن ال يثري مظهر االستشهادي شكوك «قوات أمن االحتالل» ،فوضعت

احلزام بطريقة غري تقليدية ،وجعلت نصفه عىل خرصه من اجلانبني ،والنصف اآلخر عىل

ظهره؛ وبذلك يكون رداؤه اجلاكيت مفتوح ًا ،فال خيطر عىل بال العدو أنه خيفي شيئ ًا

االستشهادي
حتته ،وإمتام ًا للتمويه وإبعاد الشكوك حلق األخ املجاهد حممد الكرم حلية
ّ
البطل ،واستأجرنا سيارة نقل عامة تاكيس ،وودعناه ،وطلبنا منه الشفاعة لنا عند اهلل

سبحانه وتعاىل.
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لقد أذهلني ما رأيته من صفاء نفسه ،وهدوء مشاعره ،ورسوخ قناعته بالقضية

التي يضحي بنفسه ألجلها ،وأيقنت حينها أنني أمام شخصية مالئكية ،كأهنا ليست
من عاملنا ،وإنام أتت إلينا من عامل آخر ،شخصية هادئة راسخة ،ونفس شاخمة شموخ

اجلبال الراسيات ،ذهب إىل تنفيذ العملية وكأنه ذاهب يف نزهة ،فركب السيارة ،وأشار
يل ملوح ًا بيده واالبتسامة ال تفارق حمياه.

لقد نال شهيدنا مراده ،وزف عروس ًا إىل عروس الشامل حيفا ،وبفضل اهلل

وتوفيقه استطاع الوصول إىل األرايض املحتلة عام 1948م عرب الطرق الفرعية ،فعىل

الرغم من التشديد األمني الذي فرضه االحتالل ليمنع وصول املجاهدين فقد وجد

األبطال هلم حي ً
ال يستطيعون الوصول من خالهلا إىل أهدافهم ،وحينام صعد يوسف
الكرم وماهر حبيشة إىل سيارة التاكيس تظاهرا بأهنام ذاهبان إىل قرية «عانني» للتدريس

فيها ،فكان ذلك غطاء أمني ًا أبعد الشبهة عنهام ،وبعد دخوهلام إىل األرايض املحتلة عام

1948م وصعودمها إىل السيارة تظاهرا بأهنام من العامل.

غري أنه وقعت هفوة أمنية يف رحلتهام هذه؛ فقد كان االتفاق بينهام عىل التظاهر

االستشهادي أخذته غفوة من نوم وهو راكب يف
بأنه ال معرفة سابقة بينهام ،غري أن
ّ
السيارة ،ومل يستيقظ حتى وصال إىل اهلدف ،فاضطر يوسف إىل إيقاظه ،وإعالمه بأهنام

وصال ،فأثار ذلك شكوك صاحب «التاكيس» ،وكان رج ً
ال جبان ًا ،فبادر إىل إبالغ
االحتالل بأنه نقل اثنني يف سيارته متظاهرين بأهنام من العامل ،وأخرب بام راوده من

شكوك حول التخطيط لتنفيذ عملية ما.

ونتيجة لوصف صاحب السيارة لشخصيهام تعرفت «أجهزة أمن االحتالل» بعد

تنفيذ العملية عىل شخصية يوسف الكرم ،ودخلت قوات االحتالل يف عملية خاصة
إىل بلدة جلقموس املصنفة (أ) ،واختطفت حممد ًا ويوسف الكرم ،وخضعا لتحقيق
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وحيش ٍ
قاس ،ثم أخضعا لتحقيق عسكري ،وأدينا نتيجة لذلك التحقيق ،وحكم عليهام
بخمسة عرش مؤبد ًا ،ثم يرس اهلل سبحانه اإلفراج عنهام يف صفقة وفاء األحرار.

لقد نجحت العملية بفضل اهلل تعاىل ،وآتت أكلها كام كان خمطط ًا هلا ،فقد أنزلت

الرعب يف قلوب الصهاينة ،حتى إن أحدهم شهد عرب إذاعة العدو ـ وكان ممن شاهد

االنفجار ـ بأنه رأى احلافلة ترتفع يف اهلواء من قوة االنفجار ،وتسقط يف مسار آخر من
الشارع ،وتصطدم بحافلة وسيارات أخرى.

وبعد تنفيذ العملية أعطيت إشارة املوافقة عىل نرش الرشيط املصور للشهيد

ماهر حبيشة رمحه اهلل تعاىل وهو يقرأ وصيته قبل تنفيذ العملية.

هسترييا ردود األفعال
ما من شك يف أن العملية كانت صفعة قوية ُو ّجهت إىل كيان العدو ،ولذلك

ُأصيب بحالة أشبه ما تكون باهلسترييا ،فقد قامت قوات االحتالل بفرض حصار
خانق عىل مدن الضفة ،وقصفت طائرات العدو «مقرات األمن للسلطة الفلسطينية»،

وقصفت األماكن واملخازن اخلاصة بطائرات الرئيس يارس عرفات.

ومما أصابني نتيجة العملية أن اقتحمت قوات االحتالل بيت أهيل ،وكرست

وروعت األهل وهددهتم.
بعض املحتوياتّ ،

ما متيزت به «عملية حيفا»
لقد كانت هذه العملية رد ًا رسيع ًا عىل جرائم االحتالل؛ حيث إهنا ُن ّفذت بعد

أسبوع من اغتيال القائد حممود أبو هنُّود ،ووصفت بأهنا أقوى عملية حتدث داخل
حافلة منذ بداية «انتفاضة األقىص» ،وحتدث هذه اخلسائر يف صفوف الصهاينة حتى

ذلك التاريخ.

الشهيد أيمن حالوة
ومواقف مع الشهيد يلع عالن

أيمن حالوة

عيل عالن

ولد أيمن حالوة بتاريخ 1974/10/17م ،والتحق بجامعة «بريزيت»،

ودرس فيها اهلندسة ،وكان من املتفوقني.

واعتقل بتاريخ 1998/1/18م عند حاجز زعرتة وهو عائد إىل نابلس ،واتهّ م

بأنه عىل عالقة مع خلية عمليات «بني هيودا» و«حمنيه هيودا».

وأفرج عنه بتاريخ 2000/6/6م ،وتزوج بتاريخ 2000/7/2م بابنة عمه،

ورزقه اهلل منها بابنه عدنان.

ال ختلو السجون عىل الرغم مما فيها من صعاب وحمن من بعض املنافع يف
باب اجلهاد والنضال ،فقد كان «سجن شطة» و«سجن عسقالن» مكان ًا أنست فيه
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باالجتامع مع أيمن حالوة رمحه اهلل ،وفيه تعرفنا عىل عيل عالن رمحه اهلل ـ الذي وصفته

جريدة يديعوت أحرنوت بأنه أخطر شخصية مطلوبة يف اجلنوب منذ العام 1976ـ ،

وكان قد اعتقل عام 1994م ،وأمىض يف السجن أربع سنوات ونصف ،وقد تو ّطدت
اجلهادي املمكن تنفيذه إذا
وعيل ،ودارت بينهام أحاديث عن العمل
العالقة بني أيمن
ّ
ّ
ما ُأفرج عنهام.
ويف «سجن شطة» التقينا برجل من حمافظات اجلنوب يدعى (ع.ب)  ،كان من

عنارص «حركة محاس» يف بلدة زعرتة.

كان (ع.ب) يعيش مع أيمن حالوة يف الغرفة نفسها ،وفيها بدأ بالتقرب منه،

وصار ُيمتّن عالقته به ،وحاول بعد أسابيع التقرب مني كذلك ،غري أنه كان يويل

اهتامم ًا أكثر للعالقة مع أيمن رمحه اهلل ،ثم إنه عرض خدماته يف حال اإلفراج عنه،
وأخذ يشجعه عىل طلب مساعدته قائ ً
العسكري،
ال له« :إنه يرغب أن يساهم يف العمل
ّ

وتاريخ اإلفراج عنه قريب ،وهو حيمل هوية القدس ،مما يتيح له التنقل بحرية ،إضافة
إىل أنه يملك سيارة» ،وهبذا األسلوب استطاع إقناع أيمن بالعمل معه ،واتفقا عىل

أشياء يعملوهنا بعد اإلفراج عنه.

حتدثت مع أيمن ونحن نميش مع ًا يف ذلك السجن ،وقد حذرته من (ع.ب)،

ونصحته أن ال خيوض معه يف أحاديث تتع ّلق بالعمل اجلهادي ،إال أنه كان خيالفني

الرأي ،بل إنه أثنى عليه ،وكان يظ ّن فيه خري ًا من خالل عيشه معه يف نفس الغرفة،
واستمرت العالقة بينهام عىل ما هي عليه ،دون
وبقي خيوض معه يف األمور العسكرية،
ّ

أي حذر.
أن يعكّرها ّ

مل متض سوى أشهر قليلة حتى ُأفرج عن كل من أيمن حالوة وعيل عالن

و(ع.ب) وذلك عام 2000م ،ويف الشهر اخلامس من عام 2001م اتصل عيل
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عالن و(ع.ب) بأيمن ،وحرضا لزيارته ،إال أنه كان مشغوالً ببعض املهام التنظيمية
الرضورية ،فأراد مني أن أستقبلهام وأعقد معهام اتفاق ًا عىل لقاء يف وقت آخر؛ ألنه ال
يستطيع اللقاء هبام هذه املرة.

جتولت معهام يف مدينة نابلس ،وحرصت عىل القيام بواجب ضيافتهام ،غري أنني

أي حديث يتعلق بالعمل العسكري؛ ذلك أنني كنت مرتاب ًا
اجترأ عىل اخلوض يف ّ
مل ّ
من (ع.ب) منذ كنا مع ًا يف «سجن شطة» ،و ُأضيف إىل ذلك كله أن معلومة أمنية

ـ غري مؤكَّدة ـ تشكك فيه قد وصلت مسامعي ،ومل تكن هذه الشكوك قوية أستطيع هبا
توجست منه خيفة.
اجلزم بحاله ،ولذلك ّ

يف هناية الشهر اخلامس من عام 2001م وقع انفجار يف «شارع  »10بمدينة
نابلس يف الشقة التي استأجرهتا ،و ُأصيب يف ذلك االنفجار أيمن ،وكانت إصابته

بالغة ،واكتشفت بسببه عالقتنا بالعمل العسكري.

يف ذلك الوقت اتصل يب عيل عالن بغية ترتيب موعد جديد لاللتقاء بنا يف

ُؤجل اللقاء ،ومل يعاود
نابلس ،فقلت له :إن الوضع
غري مناسب ،وأرى أن ت ّ
ّ
األمني ُ
االتصال يب ثانية تقدير ًا منه خلطورة الوضع الذي كنا فيه.

وأثناء وجود أيمن يف املستشفى كان (ع.ب) يتصل ببيت أيمن باستمرار ،ويسأل

عنه ويطلب لقاءه ،وكان أهل أيمن حياولون رصفه بحجة أنه أصيب بحروق يف جسمه
نتيجة اشتعال الغاز يف املطبخ ،لكنه كان يلح يف االتصال ،ويكرر السؤال عنه.

بعد أن بدأت صحة أيمن تتحسن أخذ يرتاب من حركات بعض األشخاص

املشبوهني الذين كانوا يرتددون إىل غرفته يف املستشفى ،فطلب مني أن أسارع
باالتصال بأمحد مرشود وصالح دروزة؛ ليعمال عىل إخراجه من املستشفى بأية
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طريقة ،فاستجبت لطلبه واتصلت بأمحد مرشود ،وطلبت منه أن حيرض معه صالح
دروزة ،وبعد حضورمها تكلمنا عن رضورة إخراج أيمن من املستشفى؛ ألن الوضع

فيها غري آمن ،فتحركات بعض املشبوهني تقلقه ،ونجحنا بفضل اهلل تعاىل يف إخراجه
من املستشفى بطريقة آمنة.

وعىل الرغم من عدم شفاء أيمن شفاء تام ًا ،وحاجته إىل الرعاية الصحية ،إال أنه

واصل جهاده وعمله ،غري ملتفت إىل ما يعانيه جسمه من آالم.

ويف تلك األثناء كنت أه ّيئ مع أيمن للخروج إىل منطقة رشق جنني والعمل

عىل إقامة بنية عسكرية هناك ،وسأعود للحديث عن ذلك حديث ًا مفصالً.

وحينام كنت يف جنني اتصل يب أيمن حالوة ،وكان ذلك قبل استشهاد بثالثة

أيام ،وأخربين أنه يريد احلضور إىل رشق جنني مع القائد حممود أبو هنُّود؛ لبحث بعض
األمور ،ودراسة مدى إمكانية االستفادة من هذه املنطقة ،وبغية دراسة بعض األهداف

هناك ،وكان لقاؤنا ذاك يف جبال عصرية الشاملية.

توجهت مع أيمن إىل طوباس وقرية جلقاموس ،وجتولنا يف املنطقة ،وحينها
ثم ّ

أخربين أنه التقى بعيل عالن ،و(ع.ب)  ،وأهنام أرسال يل حتية ،وأنه قام برتتيبات معهام

العسكري ،وبالتخطيط لعمليات جهادية ،وأخربين عن لقاء مرتقب
تتعلق بالعمل
ّ

بينهم بعد يومني لبحث طريقة شحن األحزمة الناسفة ،وذلك بعد رصدهم جمموعه
أهداف ،وقد أخربين أيمن أن (ع.ب) كان يواصل اللقاء بأهله ،ويكرر طلب اللقاء به

التجاري الذي متلكه عائلة أيمن ،وبعد
بحجته أنه صديقه ،ويريد رشاء أثاث من املحل
ّ

ذلك تشجع أيمن وعقد معه موعد ًا للذهاب مع عيل عالن إىل نابلس ولقائه هناك،
وجرى بينهم اتفاق عىل آلية العمل ،وكان ذلك اللقاء يف منزل كنت قد استأجرته قبل

أن أذهب إىل جنني.
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مكثنا سوية يوم ًا آخر ،ثم أوصلته بسيارة إىل جبال عصرية حيث كان القائد

حممود أبو هنُّود.

توىل حممود أبو هنُّود مهمة نقله إىل نابلس ،وبعد وصوله اتصلت به؛ ألطمئن

عىل وصوله سالم ًا ،وبعدها بيوم حين كنت جالس ًا مع قيس عدوان وجاسر سمارو
رمحهم اهلل يف بيت يف قرية جلقاموس رشق جنني ،نستمع إىل مذياع يبث «صوت

فلسطني» ،فوجئنا بخرب عن انفجار سيارة يف نابلس نتج عنه استشهاد الشاب
مزورة حتمل االسم ذاته ،فعرفت أن
عزمي املرصي ،وكان أيمن رمحه قد أراين هوية ّ
أيمن قد استشهد ،وأنه هو ذاته عزمي املرصي الذي حتدث عنه اخلرب ،وكان ذلك

2001/10/22م.

وبعد استشهاد أيمن رمحه اهلل اتصل يب حممود أبو هنُّود ،وطلب مني توضيح ًا ملا

حصل ،وما هي املعلومات التي أملكها عن ذلك ،وذكر يل أن االنفجار وقع يف سيارة
حتمل لوحة تسجيل صفراء (سيارة إرسائيلية) من نوع «سوبارو موديل  ،»86وأن

شاب ًا اسمه عيل عالن أصيب مع أيمن بجراح خطرية ،فأوضحت له األمر ،وأخربته
بام لدي من معلومات ،وأن السيارة للمدعو (ع.ب)  ،وأنني كنت أشك فيه ،وأن عيل
عالن املجاهد املصاب بريء من هذا االغتيال ،وعندها طلب مني احلضور ليسمع

مني مبارشة ،فذهبت إىل جبال عصرية ،والتقيت به ورشحت له رشح ًا مفصالً ،فرفع
تقرير ًا إىل «احلركة» ،وذلك بسبب صعوبة التواصل مع مركز «احلركة» من منطقة

جنني.

وبعد حتقيقات أجرهتا «أجهزة السلطة» كانت أصابع االهتام تشري إىل (ع.ب)

بأنه هو وراء اغتيال أيمن ،وقد كان حينئذ خمتفي ًا عن األنظار ،ومل يربر موقفه أمام

114

درب األشواك

«احلركة» ،بل إن هناك معلومات تقول :إنه يعيش يف القدس لغاية السنوات األخرية.
ثم شاء اهلل سبحانه أن يتعاىف عيل عالن ،وأن يقص ما حدث معهم ،فبعد أن

ُر ِصدت مواقع العمليات ،واقرتب موعد اللقاء يف نابلس مع أيمن حالوة رمحه اهلل،

توجه (ع.ب) إىل عيل عالن ،وتع ّلل بأنه مشغول جد ًا هذه األيام ،وقد حصل عىل
ورشة عمل جديدة ،واستطاع أن يتهرب من مرافقته بحجة أنه ليس هنا حاجة إىل أن

يذهب كالمها إىل نابلس للقاء أيمن ،وأنه مل يبق سوى االتفاق معه عىل آليات شحن
األحزمة الناسفة ،وعندئذ عرض عليه أن يأخذ سيارته ويذهب هبا وحده.

وكانت قوات االحتالل تقوم بإجراءات أمنية مشددة ،فقال له عيل عالن:

كيف أذهب يف هذه األجواء األمنية اخلطرية ،وبوجود احلواجز الصهيونية املنترشة
عىل الطريق ،فقال (ع.ب)  :إنه سأل أصدقاء له عن الطريق وعن احلواجز ،فأخربوه

بأنه يوجد بعض احلواجز ،ولكن ليس هنالك تفتيش أو فحص للسيارات.

وقد استطاع (ع.ب) أن يقنع عيل عالن ،فأخذ سيارته وذهب إىل نابلس،

وأثناء سريه يف الطريق كان اجلنود يف احلواجز ينظرون إىل لوحة السيارة ،وإىل هويته،
ويسمحون له باملرور برسعة دون أية عوائق ،وعندما وصل إىل حاجر حوارة عند املدخل
اجلنويب ملدينة نابلس سمحوا له باملرور عىل الرغم من وجود حظر دخول للسيارات

التي حتمل لوحة تسجيل صفراء إىل مناطق «السلطة» بناء عىل «اتفاقية أوسلو».

كان االتفاق مع عيل عالن عىل أن يكون اللقاء يف مدينة نابلس ،يف شارع

جامعة النجاح ،بالقرب من املستشفى التخصيص ،وبناء عىل ذلك دخل أيمن حالوة
إىل السيارة ،وجلس إىل جانب عيل عالن ،ومل متض سوى بضع ٍ
ثوان حتى انفجرت
فيهم السيارة ،وأصيب أيمن بجروح خطرية جد ًا ،وكان ظهره أكثر ترضر ًا بحسب
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ما أخربين أحد الذين شاهدوه؛ فقد كانت العبوة موضوعة أسفل ظهر الكريس ،وقد
وصلت إصابته إىل درجة أن أمعاءه قد خرجت من بطنه ،ولكنه مل يتوقف عن ذكر اهلل

سبحانه حتى لفظ أنفاسه األخري ،رمحه اهلل رمحة واسعة.

وأما عيل عالن فأصيب إصابة خطرية ،نقل عىل إثرها إىل املستشفى حتت حراسة

«أجهزة السلطة» ،ومل تلبث حالته الصحية تتحسن حتى بدأت «أجهزة السلطة»

التحقيق معه ،ثم اعتقلته بعد ذلك ،وأثناء وجوده يف «معتقالت السلطة» متكن من

إرسال رسالة إ ّيل أذكر منها بعد التحيات والسالمات أنه أقسم بالثأر لدماء الشهيد أيب
عدنان أيمن حالوة ،رمحه اهلل.

وقد ّبر بقسمه ذاك ،فبعد أشهر قليلة ُأفرج عنه ،وشارك يف تنفيذ ثالث عمليات

عىل األقل ،قتل فيها قرابة مخسة وأربعني صهيوني ًا يف القدس باإلضافة إىل جرح

وجرح عدة جنود.
عرشات الصهاينة ،وشارك كذلك يف اشتباكني ُقتل فيهام ضابطانُ ،
وعند بداية عملية «السور الواقي» التي شنّها االحتالل يف هناية شهر آذار من

القسام»
عام 2002م أفرجت «السلطة» عن عيل عالن ،فاحتضنه جماهدو «كتائب ّ
العسكري ،وأصبح
بمدينة نابلس ،وقام القائد مهند الطاهر بتدريبه ودجمه يف العمل
ّ

من خرباء املتفجرات يف «الكتائب».

وبعد اجتياح مدينة نابلس بأسابيع تقريب ًا ،ويف شهر أيار من عام 2002م اقتحم

جنود االحتالل بناي ًة وسط مدينة نابلس كان يستخدمها مهند الطاهر وعيل حضريي

وعيل عالن وأيمن الشخشري ،وقد جعلوا من الطابق الثاين ـ الذي كان خميطة ـ خمترب ًا
لصناعة املتفجرات.

وعند تقدم اجلنود باجتاه البناية انتبه اإلخوة إىل حتركاهتم ،فاستعدوا للمواجهة،
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وما إن فتح اجلنود باب البناية حتى عاجلهم الشهداء بصليات من الرصاص ،فقتلوا

منهم ضابط ًا ،وأصابوا أربعة جنود ،فانسحب اجلنود من مدخل البناية ومتركزت دبابة
مقابلها ،وأخذت تقصفها ،فاهنار جزء منها ،وأصيب عيل احلضريي إصابة خطرية،
سبب نجاهتام من
و ُأصيب كذلك مهند الطاهر وعيل عالن إصابة خفيفة ،وكانت
ُ

املوت وجو ُد بعض األغراض التي ساعدت يف محايتهم من سقوط اجلدار عليهم.

حاول مهند الطاهر وعيل عالن إنقاذ عيل احلضريي بعد إصابته ،غري أهنم مل

يستطيعوا ألن إصابته كانت بالغة ،وقبل أن ترتقي روحه إىل بارئها استطاع االتصال

بوالديه ،وو ّدعهم ،وطلب منهم الدعاء له والرضا عليه ومساحمته ،وكان مما قال هلم
رمحه اهلل :إن اللقاء معه إن شاء اهلل سيكون يف اجلنان.

وبعد ذلك استطاعا بفضل اهلل تدارك املوقف ،فقفزا إىل البلدة القديمة ،وختلصا

من قوات االحتالل ،غري أهنام عاشا مدة من الزمان تعد من أصعب األوقات ،بسبب
تكرر اجتياح قوات االحتالل للمنطقة ،واملالحقة املستمرة هلام ،حتى إن الصهاينة

مجاعني جنوب غرب نابلس ،غري
كادوا ذات مرة أن ينجحوا يف اغتياهلم يف جبال قرية ّ

أن لطف اهلل سبحانه أنجامها هذه املرة أيض ًا.

ويف تلك األثناء اتفقا بعد تشاور عىل خروج عيل عالن من نابلس إىل بيت
ِ
العسكري ،وعىل أن يكون ذلك بالتنسيق مع
مسقط رأسه؛ بغية تفعيل العمل
حلم
ّ
القائد مهند الطاهر ،وأعطي هوية مز ّيفة لسهولة انتقاله ،وكان يف انتقاله خري ًا عىل
العمل يف تلك املنطقة؛ فقد اصطحب معه إىل بيت حلم جمموعة من األفالم املصورة ،
صورها أيمن حالوة ومهند الطاهر ،وجهزاها يف أقراص مدجمة ( ،)CDفيها الكثري

من املعلومات عن تصنيع املتفجرات ،وقد عمل عىل نرشها بني أوساط املجاهدين يف

بيت حلم ،واستفادت منها العديد من «اخلاليا».
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كان اهلدف من تصوير تلك األفالم هو احلفاظ عىل تراكم اخلربات يف جمال

التصنيع ،فقد كان ضعف اخلربة يف تصنيع املتفجرات من املشاكل األساسية التي يعاين
منها العمل العسكري ،وكان هذا الضعف سببه يف الغالب االجتياحات واالغتياالت

املستمرة التي تطال أبناء «القسام» ،فال يستفيد الناشئون من خربات الكبار ومعارفهم،

وال يستفيدون من أخطاء وإخفاقات جتارب السابقني ،وعىل األخص يف الضفة

الغربية ،وهذا األمر كان من أهم الفوارق بني العمل يف الضفة وغزة؛ إذ إن غزة كانت
أكثر تطور ًا ،تقدم فيها العمل تقدم ًا نوعي ًا يف املدة األخرية.
وعند وصوله إىل بيت حلم ،قدم له ثالثة من املجاهدين عدة خدمات يرست

عليه االختفاء والتنقل ،هؤالء األبطال هم حممد عواد ،وماجد قراقع ،وخليل مسلم،

وبفضل هذه اجلهود استطاع عيل عالن بعد أن وصل إىل بيت حلم وخميم عايدة أن

ُيشكل جمموعات عسكرية عدة ،وكانت «عملية جيلو» االستشهاد ّية يف القدس من
الثامر األوىل النطالقة عمله ،فهو السبب يف انضامم املجاهد رمضان مشاهرة إىل
العمل ،وهبذه التهمة ـ يعني تنظيم املجاهد ـ حكم عليه بتسعة عرش مؤبد ًا؛ فرمضان

االستشهادي من ّفذ العملية.
هذا هو الذي نقل
ّ

الناسف من نابلس إىل
وقد أرسل مهند الطاهر بالتنسيق مع عيل عالن احلزا َم
َ

االستشهادي حممد هزاع ((( ،وكانت تلك
إحدى البلدات املحيطة بالقدس ،وكذلك
ّ
االستشهادي نفسه داخل حافلة
فجر
ّ
العملية موفقةُ ،قتل فيها عرشون صهيوني ًا بعد أن ّ
يف ضاحية «جيلو» جنوب رشق القدس املحتلة .

((( ولد بمخيم الفارعة رشق نابلس ،عام 1978م ألرسة متدينة حمافظة ،وكان أحد نشطاء منطقته،
وأحد نشطاء «الكتلة» يف «جامعة النجاح» .وهو حافظ لكتاب اهلل ،خترج يف كلية الرشيعة والتحق
بكلية الدراسات العليا ،عرف بورعه وهدوئه ،وهو من ّفذ «عملية غيلو» االستشهادية بتاريخ
2002/6/18م.
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وبعد استشهاد القائد مهند الطاهر انقطع االتصال بني عيل عالن و«كتائب

القسام» يف نابلس.
ّ

ولكنه استطاع بعد ذلك أن خيطط وينفذ عمليتني استشهاد ّيتني يف القدس

املحتلة ،كانت نتيجتهام َقتْل قرابة مخسة وعرشين صهيوني ًا ،وجرح العرشات منهم،

لكن السبل تق ّطعت به بسبب األوضاع األمنية الصعبة ،وانقطاع التمويل ،فتوجه إىل
«القسام» من خربته يف التصنيع.
حمافظة اخلليل ،واستفادت جمموعات
ّ

وممن استفاد من خربته جمموعة األسري جمدي عمرو من بلدة دورة جنويب

اخلليل ،إذ إهنا استطاعت أن تن ّفذ عملية استشهاد ّية قتل فيها سبعة عرش صهيوني ًا،
وجرح العرشات منهم.
ُ

وشاءت إرادة اهلل سبحانه أن يكون استشهاده يف بيت حلم ،فبعد أن مكث يف

اخلليل مدة من الزمن عاد إىل بيت حلم ،وأثناء وجوده يف إحدى القرى هناك جاءت

قوات االحتالل لتفتيش البيت الذي كان فيه ،فاشتبك معهم ،ومتكن من قتل ضابط
وج ْرح آخرين ،وأكرمه اهلل بالشهادة مقب ً
ال غري مدبِر ،بعد رحلة من اجلهاد
صهيوين َ

والعطاء ،رمحه اهلل رمحة واسعة.

لقد كان يعشق اجلهاد واملقاومة ،وكان دائ ًام يردد مقولته« :ما أحىل العذاب يف

فصدَ َقه اهلل.
سبيل اهلل!» ..لقد َصدَ َق اهللَ َ

مل تضع تضحيات أولئك الشهداء هباء ،ومل تذهب جهودهم سدى ،فكان منها

ثامر يانعة ،وصارت غراسهم شجرات باسقات ،وكانت تلك الدماء الطاهرة روا ًء
لتلك الغراس املثمرات.

*

*

*

الغطاء السيايس واملايل
شاءت إرادة اهلل أن أعتقل ،وألتقي بأيمن حالوة يف سجون االحتالل ،وأن

يكون السجن املكان الذي تولد فيه صداقتنا ،فكنا نتبادل فيه احلديث حول املقاومة

والعمل اجلهادي.

كنت طيلة مدة اعتقايل أحاول التعرف عىل كبار املجاهدين يف السجن،

واالستفادة من خرباهتم ،والتعرف عىل أسباب النجاح يف املجموعة ،واألخطاء

التي كانت وراء اإلخفاقات؛ ليكون من ذلك عندي حصيلة من التجربة العملية

والعسكرية.

شهور أمضيتها يف األرس مع أيمن حالوة كانت كفيلة بأن توطد عالقتنا ،وأن
تفتح لنا أفق ًا من التخطيط للمستقبل ،ليس آخره رضورة املشاركة يف اجلهاد يف حال

حتررنا من األرس.

وكان ما اتفقنا عليه ،فبعد أن حتررنا زارين يف بيتي ثالث مرات ،ناقشنا خالهلا

رضورة البدء بالعمل ،وطرحنا صعوبة البدء مع عدم توفر الوسائل الالزمة ،وكان

يؤكد عىل أن الوقت مالئم لذلك ،فوافقته عىل هذا الرأي.

عيل العمل يف اجلناح العسكري وإعادة تشكيله أخربين أنه
وعندما عرض ّ

مكلف من صالح دروزة يف بناء اجلناح العسكري ،وقيادة «القسام» ،وحدثني عن
مسؤوليته امليدانية عن مجيع اخلطوط واخلاليا العاملة يف امليدان ،ثم تواصلت اللقاءات

نحض للعمل.
بيننا ،وبدأنا رّ
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كانت إحدى مشكالتنا الرئيسية قلة اإلمكانات يف جوانب عديدة :منها املال،

ومنها السالح ،ومنها املواد الكياموية ،باإلضافة إىل نقص اخلربة يف التصنيع ،غري أن

تلك العقبات وغريها الكثري قد ساعد عىل تذليلها التعاون ،وتكاتف اجلهود ،ووجود
عدد من اإلخوة كانت عندهم خربات سابقة ،وكانوا ممن أفرج عنهم من سجون
«السلطة الفلسطينية» ،كالقادة مهند الطاهر ،وطاهر جرارعة ،ونرص عصيدة ،وكريم

مفارجة ،وفيام بعد أفرج عن القادة نسيم أبو الروس وجارس سامرو.

ويف شهر حزيران من عام 2001م أفرج عن القائد حممود أبو هنُّود ،واستفدنا

كثري ًا من خربته وقدرته ،ومن مساعديه هاين رواجبة ،وأيمن حشايكة ،وإياد محادنة
رمحهم اهلل.

وقد ساعد أمحد مرشود عىل اإلتصال بصالح دروزة يف حمافظة نابلس ،وهو

سبب بقاء تواصلنا معهم ،وعن طريق صالح دروزة تم فتح اخلط التنظيمي ،غري
أن االتصال به مل يكن مبارش ًا ،وإنام عرب نقطه ميتة ،ثم فيام بعد كشف لنا عن نفسه،
وتواصل معنا مبارشة ،وقد زودين أنا وأيمن حالوة بأسلحة احلامية الشخصية يف بداية

املقاومة.

كان العمل مع القائد صالح دروزة يسري بناء عىل االتصال غري املبارش به،

وذلك عرب ما نُسميه بـ«نقطة ميتة» ،وكل فريق له خط منفصل عن اآلخر يف االتصال

به ،فكنت أنا وأيمن حالوة نشكل خط اتصال ،وكان مهند الطاهر ،وطاهر جرارعة،
ونرص الدين عصيدة يشكلون خط ًا آخر ،وكان لكل منا نقطة ميتة نتواصل عربها معه.
وقد تس ّلمنا منه يف تلك املرحلة مبالغ حمددة ،وعدد ًا بسيط ًا من قطع السالح

الشخصية مل تكن حينئذ تفي بالغرض.
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ذهبت ذات مرة مع أيمن حالوة إىل مكان بالقرب من مسجد السالم يف مدينة

نابلس ،لعقد لقاء بقصد االتفاق عىل الطريقة التي سنتواصل هبا مع صالح دروزة،

وإذا بانفجار كبري حيدث بعيدً ا عنا مسافة ال تتجاوز عرشات األمتار ،فتوجهنا نحو

مكان االنفجار ،وفوجئنا بأن السيارة التي حدث هبا االنفجار استشهد فيها القائد
إبراهيم بني عودة((( ،ومل نكن عىل علم سابق بوجوده يف هذه املنطقة ،وبدأ الناس
بالتجمع ،ثم توجهنا نحو السوق األخرض ،فإذا بالقائد مهند الطاهر قائم بني حشد
من الشباب يعلن عن استشهاد القائد إبراهيم بني عودة ،وكانت تلك هي املرة األوىل

التي أرى فيها مهند الطاهر رمحه اهلل.

يف تلك اللحظة علمت من أيمن بأن إبراهيم بني عودة قد بدأ بالرتتيب لعمل

ما ،وأنه تواصل مع مهند الطاهر وطاهر جرارعة ونرص الدين عصيدة ،وحصلوا من

ْجي عىل مبلغ من املال يقدر بأربعة عرش ألف دوالر من أجل
السك ّ
الشيخ يوسف رُّ َ

البدء بالعمل.

وبعد أن تم تفعيل اخلط التنظيمي مع صالح دروزة رمحه اهلل بدأ التمويل يزداد،

وأخذت اإلمكانات تتوفر بالتدريج ،وبدأت نتائج هذه اجلهود تظهر عىل شكل

عمليات استشهادية ،وعبوات جانبية يف منطقة نابلس ،ويف األرايض الفلسطينية

املحتلة عام 1948م.

((( ولد يف الكويت عام  ،1965ألرسة حمافظة ،ترعرع يف املساجد ،وأتم دراسته االبتدائية والثانوية يف
الكويت ،ثم انتقل مع عائلته للعيش يف األردن عام  .1983أهنى دراسته الثانوية بتفوق ،ودرس

الرشيعة اإلسالمية يف اجلامعة األردنية ،وتتلمذ عىل يد الدكتور عبد اهلل عزام ،وخترج فيها بامتياز
عام  .1987تزوج من إحدى قريباته ،فقدمت له زوجه طلب ًا يسمح له بدخول فلسطني .اعتقلته
«السلطة» بعد دخوله الضفة بتهمة اإلعداد للعمليات عام  1998بسبب اعرتاف ضده ،وأمىض يف

«سجن اجلنيد» سنتني كاملتني حتى أفرج عنه بعد قصف مقرات «السلطة» ،فعاد من جديد وجدد
نشاطه ،حتى اغتيل بتاريخ .2000/11/23
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كانت «احلركة» حريصة عىل احلفاظ عىل الغطاء السيايس يف حمافظة نابلس

والشامل بشكل عام عرب قياداهتا ورموزها كجامل منصور ،وصالح دروزة ،ومجال

سليم ،مجال أبو اهليجا ،وعباس السيد ،وطالل الباز ،وكان ذلك من األمور املهمة

التي ساعدت عىل تطور العمل ،وزيادة فاعليته.

وكان القائد مجال منصور له تأثري كبري عىل شباب «احلركة» بشكل خاص،

وكان يزور املساجد ويلقي املحارضات واخلطابات لشباب املساجد ،وكان يوصل

ما يريد بالتورية ،واألساليب غري املبارشة ،وال يتحدث بكلامت رصحية حرص ًا عىل
حتقيق ما يريده دون صدامات ،وكان حيث الشباب عىل االختالط باملقاومة من أجل

زيادة العمل اجلهادي.

كان حيمل الكثري من الرؤى املستقبلية للقضية ولطبيعة العمل قد ال توجد عند

الكثريين ،ومن تلك الرؤى:

1ـ كان يتوقع فشل إتفاقية ومسار أوسلو.
2ـ كان يتوقع حدوث االنتفاضة الثانية ،وكان يقول :إن هذه االنتفاضة

ستتواصل حتى حتقيق اإلنجاز ،ولن يستطيع أحد إيقافها.

وقد حتققت وجهة نظره تلك ،واستمرت االنتفاضة إىل أن حتقق اإلنجاز

باالنسحاب من غزة.

3ـ فيام يتعلق يارس عرفات ومستقبله ،فقد كان يتوقع أن شخصية أبو عامر

وتركيبته لن جتعله يستمر ألداء دور أمني دون إنجاز سيايس ،وقد صدق ما توقعه،

حيث حاول أبو عامر أن يص ّعد العمل العسكري لـ«فتح» ،وذلك عرب تشكيل «كتائب

شهداء األقىص».
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وهذا األمر وضعه أمام خيارين صعبني :فإما أن يتنازل مرة أخرى إلرسائيل،

وإما أن يوقف مسلسل التنازل ،وذلك لوصوله لقناعة بأن اليهود ال تصلح معهم
املفاوضات ،والدليل عىل ذلك فشلها ،وعدم حتقيق أية مكاسب سياسية ،وقد اختار

املواجهة مع الصهاينة.

4ـ هو صاحب نظرية اجلهوزية الدائمة يف الضفة الغربية يف كل وقت ،وذلك

يعني أنه كان يرى رضورة أن تبقى «محاس» ،وعىل األخص اجلهاز العسكري يف أعىل
درجات اجلهوزية واالستعداد الدائم يف فلسيطني بشكل عام ،ويف الضفة الغربية

بشكل خاص.

5ـ هو صاحب نظرية لكل قوي نقطة ضعف ،ولكل ضعيف نقطة قوة ،فإذا

التقت نقطة ضعف القوي مع نقطة قوة الضعيف كانت ال َغلبة للضعيف.

وكذلك كان للشهيد مجال سليم تأثري كبري عىل شباب «احلركة» ،وقد حدثني

أحد املجاهدين عن تأثريه املبارش عىل الدخول بقوة يف االنتفاضة بكل أشكال العمل

العسكري والشعبي ،وأنه حث منطقته عىل العمل وتفعيل اجلهاد ،وكان يقول :من كان له
خط فليفعل خ َّطه ،وكان رمحه اهلل يزور املناطق ،ويدعوهم إىل تفعيل خطوطهم التنظيمية.
لقد ساعد هذا الغطاء يف تعامل شباب «احلركة» ومؤيدهيا مع املجاهدين
والعاملني يف اجلناح العسكري ،وعىل وجه اخلصوص من كان مطارد ًا منهم.
ولكن القيادات السياسية دفعت ثمن ًا باهظ ًا بسبب توفريها هذا الغطاء السيايس

قوات االحتالل مجال سليم ،ومجال منصور ،وصالح دروزة
للمجاهدين ،فقد اغتالت ُ
بعملية غادرة ،وكان هذا االغتيال انتقام ًا منهم لدورهم اهلام يف دعم املقاومة ،ورسالة
يف الوقت نفسه لقيادات «احلركة» يف املناطق األخرى مفادها أن للعمل العسكري ثمن ًا
باهظ ًا ستدفعونه يف حال تفعيل العمل يف مناطقكم.
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بعد استشهاد القائد صالح دروزة استمر نقل األموال والرسائل عرب نفس

النقاط امليتة ،وكان الذي ينقل الرسائل واألموال بيننا ـ أعني :نحن قيادة امليدان ـ وبني
القيادة يف اخلارج حيمل اس ًام حركي ًا ،هو «راشد» ،وبعد شهور تبني أثناء التحقيقات
أن هذا األخ هو حسام بدران ،وحكم يف هذه القضية بثامنية عرش عام ًا ،ثم أكرمه اهلل
باإلفراج عنه يف صفقة وفاء األحرار.

بالتشاور مع راشد والشيخ يوسف السوركجي وحممود أبو هنود وأيمن

حالوة ،حدث ترتيب جديد للخطوط التنظيمية لعدد من القادة امليدانيني حتى يكون
العمل أكثر أمن ًا وترتيب ًا وال تترضر أي من املجموعات إذا حدثت أي رضبة ،فمث ً
ال
أصبح نسيم أبو الروس له خط اتصال مستقل عن مهند الطاهر وطاهر جرارعة ونرص

عصيدة ،حيث أصبح هلم خط مستقل كذلك ،وأنا كذلك كنت أعمل إىل جانب أيمن
فاستحدث يل خط اتصال لوحدي.

وحسب لوائح االهتام كان هناك خط مستقل مع أجمد السائح وكان لقبه احلركي

(سعيد).

ومن ضمن أعامله :مشاورات أمنية حول جتنيد عدد من املجاهدين لتزكيتهم

والسؤال عنهم ،ونقل أموال من اخلارج إىل القادة امليدانيني وتزويدهم بعدد

من األسلحة ،واستقبال إخوة من اخلارج لنقل التدريب والرسائل والكراسات

واإلرشادات األمنية واألقراص املدجمة ،وتوجيهات سياسية للتنسيق األنسب للعمل

مثل قرار وقف األعامل داخل أرايض  48بعد أحداث  11سبتمرب.

*

*

*

الشهيد القائد نرص جرار
وعمله مع األسريين عصام وحممد جرار

نرص جرار

عصام جرار
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ولد القائد نرص جرار يف 1958/1/1م يف خميم جنني ،والتحق بمدارس جنني

فدرس فيها الثانوية.

اعتقل يف 1978/4/18م إثر مهامجته ملوقع عسكري ،وحكم عليه بالسجن

عرش سنوات بتهمة مقاومة االحتالل ،فأمىض سنواته العرش يف السجون ،وكان أول

من أسس «اجلامعة اإلسالمية» داخل السجون ،وخرج من األرس عام 1988م مع بدء

االنتفاضة ليلتحق هبا.

وعمل موظف ًا يف جلنة الزكاة يف قسم رعاية األيتام واملسنني ،فكان يعطف عليهم

وخيدمهم.

ثم اعتقل عام 1994م ،وأمىض أربع سنوات يف األرس ما بني التحقيق والسجن

اإلداري دون هتمة ،وأفرج عنه عام 1998م فعاد والتحق باملقاومة جمدد ًا ،ويف عام

2000م دامهت منزله قوة خاصة من جنود االحتالل تريد اغتياله ،ولكن حماولتهم

تلك باءت بالفشل ،وأنجاه اهلل تعاىل من بني أيدهيم.

التحق األخوان عصام وحممد جرار باجلناح العسكري حلركة «محاس» يف بداية

انتفاضة األقىص ،وكان ذلك عرب أحد القادة السياسيني يف جنني ،نسأل اهلل أن يفرج

عنه ما هو فيه من ابتالء األرس واالعتقال.

وقد ابتدأ عملهام بالتدريب واملساعدة ،ونقل وإيواء املجاهدين ،وإجياد أرضية

النطالق العمليات االستشهادية ،وغريها من عمليات املقاومة ،وقد شكلت جنني

مكان جتمع كبري للمجاهدين املطاردين من أغلب مناطق الضفة الغربية.

ثم جرى تدريبهما على صناعة المتفجرات والصواريخ وعمليات إطالق

النار ،وإعداد األحزمة والعبوات الناسفة ،وكان ذلك عىل يد قيس عدوان ،ونزيه
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أبو السباع((( ،ومجيل جاد اهلل ،وسائد عواد((( ،وكان هؤالء قد تدربوا عىل يد أيمن
حالوة وجارس سامرو.

وقد تم يف تلك الفرتة التخطيط والتنفيذ لعدة عمليات جهادية منها عملية

«هناريا» التي نفذها االستشهادي حممد شاكر حبييش والعملية التي نفذها االستشهادي
شادي الطوبايس((( ،والعديد من العمليات األخرى يف منطقة جنني ،ومنها عملية

«معسكر تياسري» يف جنني التي نفذها االستشهاديان صالح حممد كميل((( وأمحد
((( ولد بمخيم جنني عام 1972م ،ودرس يف مدارسها ،والتحق بـ«جامعة أبو ديس»؛ ودرس اهلندسة

الكيميائية ،واعتقل عام 1990م ستة أشهر بتهمة املشاركة يف فعاليات «محاس» ،ويف عام 1992
اعتقل مرة أخرى وخضع للتحقيق ثم أفرج عنه ،ثم اعتقل عام  ،1994وأمىض ثالث سنوات بتهمة

الفعاليات العسكرية يف حركة «محاس» ،وبعد اإلفراج عنه عاد إىل جامعته ،وأصبح أمري «الكتلة
اإلسالمية» ،عمل أستاذ ًا يف مدرسة اإليامن بجنني ،استشهد بتاريخ  2002/2/16بعد تفجري

سيارة مفخخة بالقرب منه.

((( ولد بمخيم الشاغورة برفح عام  ،1977وعاش طفولته فيها ،ثم انتقل مع أرسته إىل الضفة الغربية

عام 1983م ،وسكن خميم طولكرم ،والزم املسجد .شارك يف االنتفاضة األوىل واعتقل عام 1987

عىل الرغم من صغر سنه .ويف  1994اعتقله االحتالل أربع سنوات عىل خلفية نشاطه يف االنتفاضة،
ثم اعتقل عام  1998ثالثة عرش شهر ًا لدى «السلطة» ،ويف مطلع عام 2000م تزوج ورزق بطفله
محزة ،ويف عام  2001أصيب بطلق ناري .استشهد يوم اجلمعة املوافق  2002/4/5يف بيت منقذ
صوافطة بعد حمارصهتم من القوات اخلاصة.

((( ولد بمخيم جنني عام 1978م لعائلة جماهدة .عمل يف مناطق  1948مع والده ،واعتقل عام .1997
استشهد يف  2002/3/31عىل إثر تنفيذ «عملية مطعم ماتسا» يف حيفا ،فأوصل العرشات من

الصهاينة إىل جهنم وبئس املصري.
((( ولد بقباطية عام  ،1974ونشط يف االنتفاضة يف «جمموعات الفهد األسود» ،واعتقل عام ،1990
وأفرج عنه بعد ثالث شهور ،ويف هناية عام 1990م اشتبك مع قوات االحتالل واستطاعت القوات
اخلاصة أن تعتقله وحكمت عليه بالسجن مخسة عرش عام ًا ،أمىض منها مخس سنوات ،ثم أفرج عنه
مع قدوم «السلطة» ،ثم اعتقلته «السلطة» عام 1997مرة أخرى ،وأفرج عنه بعد عامني فانضم إىل
صفوف «القسام» .كان موعده مع الشهادة بتاريخ .2002/3/19
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عتيق((( ،باإلضافة إىل عدة عمليات عىل الطرق االلتفافية ،وتفجري عدة عبوات أدت
إىل جرح وقتل عدد من اجلنود الصهاينة.

بعد استشهاد عدد من اإلخوة واعتقال آخرين عىل إثر اجتياح خميم جنني ،وعىل

الرغم من صعوبة الظروف ،استأنف املجاهدون العمل العسكري يف جنني ،وكان
نرص جرار وعصام وحممد جرار هم القائمون عىل ذلك ،فقاموا بإنشاء خاليا يف جنني

مرتبطة هبم وبإخوة آخرين.

عاد العمل نشيط ًا من جديد ،وعاد تصنيع املتفجرات ،وإعداد االستشهاديني،

وجتهيز الصواريخ التي كانت يف مراحلها األخرية حينذاك؛ لقصفها عىل املغتصبات
الصهيونية ،كام قام املجاهدون بتنفيذ عدة عمليات أخرى ،كإطالق النار ،وزرع

العبوات يف حميط جنني.

واستمر األمر عىل ذلك حتى اعتقال َ
األخ َوين جرار ضمن عملية عسكرية كبرية

يف شهر حزيران من عام 2002م ،وحكم عليهام بالسجن مدى احلياة؛ ملشاركتهام يف
العمليات التي قتل فيها العرشات من الصهاينة ،ثم أكرمهم اهلل سبحانه بالتحرير يف

صفقة وفاء األحرار.

وقد كان لنرص الدين جرار دور يف العمليات األوىل لـ «كتائب القسام» مع

رفيق دربه حييى عياش ،حيث ساهم يف «عملية العفولة» التي نفذها االستشهادي رائد

زكارنة((( ،وقتل فيها ثامنية صهاينة ،وجرح العرشات ،باإلضافة إىل مشاركته بالعديد
((( هو ابن الشيخ الداعية عيل عبد القادر عتيق ،ولد بقرية برقني قضاء جنني ،وتربى يف املساجد ،وعرف
بورعه وحيائه والتزامه وصيامه .درس يف «جامعة القدس املفتوحة» ،ونشط يف «الكتلة اإلسالمية».
استشهد بتاريخ  2002/ 3/19وكان يبلغ من العمر تسعة عرش عام ًا.

((( ولد يف بلدة قباطية عام  1974بني تسعة من اإلخوة واألخوات ،ودرس يف مدارس البلدة،

=
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من العمليات التي مل يعرفها الناس ،وتبنتها الفصائل األخرى ،وما يضري الشهيد أن
ال يعلم الناس ما فعله إن كان اهلل قد علم صدقه فيه ،وكتب له األجر املوفور عنده.

ومن املحطات املؤملة يف حياة القائد نرص جرار اإلصابة البالغة التي برت بسببها

ساقاه من األعىل وإحدى يديه ،ولكن هذا األمل أسفر يف الوقت ذاته عن صرب وعزم
يذهل العقول ،فقد بقي مقاوم ًا ومطارد ًا من االحتالل بيد واحدة ،وهبذه اليد أذاق

االحتالل الويالت.

وعىل الرغم من األرس والرضبات املتالحقة مل ينقطع عن العمل ،ومل ُي ْثنه اشتدا ُد
اخلناق حوله ،سواء من االحتالل أو «السلطة الفلسطينية» ،إىل أن أكرمه اهلل بالشهادة

يوم 2002/8/14م ،وذلك بعد حمارصته يف بلدة طوباس ،ورفضه االستسالم ،فقد

أرص عىل املقاومة ،وإطالق النار بيده الوحيدة املتبقية يف جسده ،وباستشهاده أهنى
ّ
رحلة طويلة يف املقاومة أمىض منها أربعة عرش عام ًا يف األرس.

نسأل اهلل الرمحة لروحه الطاهرة ،ولروح كل الشهداء ،ونسأله سبحانه احلرية

لألرسى املجاهدين الذين ما زالوا خلف قضبان سجون االحتالل.

*

*

*

= وأتم حفظ القرآن الكريم حني كان مطارد ًا .انضم عام  1992لـ «الفهد األسود» ،واعتقل مرتني يف
هذا العام .انضم إىل حركة «محاس» ،وطورد واعتقل مرة أخرى عام  ،1993وأمىض سبعني يوم ًا يف

التحقيق .استشهد بتاريخ .1994/4/6

َ
املطاردون
املجاهدون
صور ومواقف أثناء املطاردة
ال بد لنا عند احلديث عن املطاردة من التطرق إىل املعاناة الكبرية ،والثمن الباهظ
الذي قد يدفعه ِ
املقاوم الذي قرر أن يميض يف طريق حترير فلسطني ،فاالحتامالت أمامه
حمصورة بني االستشهاد واالعتقال واملطاردة من قوات االحتالل.

للمطارد قد يكون هو اخلطأ
واملطاردة يف فلسطني صعبة للغاية ،واخلطأ األول
َ

مطارد إىل شهيد ،أو يوقعه يف االحتامل السيئ وهو االعتقال ،إال
األخري،
ّ
فيحوله من َ
إذا تداركه لطف اهلل سبحانه ،فنجا من ذلك.

ومما جيعل أمر املطارة يف غاية الصعوبة جغرافيا األرض يف فلسطني ،فهي ال

تساعد املطلوب لالحتالل عىل االختفاء ،فنحن ال نمتلك جباالً كجبال أفغانستان

لنختبئ يف كهوفها ونصطاد أعداءنا ،وال نمتلك غابات كفيتنام نختفي بني أشجارها،
أو نتفنن يف نصب الكامئن الصطياد أعدائنا.

إن فلسطني صغرية املساحة ،وجغرافيتها حمدودة ،وجباهلا صغرية ،وغاباهتا

يف غاية البساطة ،ثم إننا نواجه عدو ًا متفوق ًا تقني ًا «تكنولوجيا» ،وعنده من وسائل

التجسس الكثري مما يسهل له الوصول إىل املطارد برسعة ،وخاصة يف الضفة الغربية
التي تسيطر عليها قوات االحتالل سيطرة كاملة ،متتلك فيها الرب واجلو ،ناهيك عن

انتشار العمالء يف املناطق املحتلة كافة.
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املطاردة قاسية جد ًا ،وتزيد إىل معاناته معاناة أخرى،
كل تلك العوامل جتعل حياة
َ

أضف إىل ذلك ضعف الثقافة األمنية بني أبناء املقاومة وأنصارها ،وبني عموم الشعب
الفلسطيني ،فاملالجئ والبيوت اآلمنة شبه معدومة ،وأساليب التخفي والتمويه غري

منترشة ،وال نستطيع توفريها أو الوصول إىل من يساعد يف توفريها بسهولة ،وال يوجد

أطباء خمتصون باجلراحة التجميلية يمكن أن يقوموا بإجراء عمليات جتميل للمطارد

تغري من مالحمه ،فتعينه عىل التنقل بيرس وسهولة.

كثرية هي الصعوبات التي واجهها املجاهدون خالل حياة املطاردة ،وقد عشت

بنفيس بعض تلك الصعوبات ،وعايشت من املجاهدين من واجه ظروف ًا قاسية أثناء،

سواء حني كان مطارد ًا يف البيوت أو اجلبال.

فمن تلك الصعوبات أن جتد من أصدقائك وأقربائك من يرفض مساعدتك،

حيز يف النفس أن جتد مطارد ًا مصاب ًا بحروق يف جسده بسبب تصنيع املتفجرات،
ومما ّ
ثم ال جتد عيادة رسية يداوي جراحه فيها ،بعيد ًا عن أعني العمالء.

ال وأحباء ُي ِ
واملطارد إنسان له من املشاعر ما لغريه من الناس ،كام أن له أه ً
ب
له ُ
قلوبهَ م الشوق إليه واحلنني إىل اجللوس معه ،و َل َشدَّ ما آملني ذات مرة أن والديت بلغ هبا
الشوق إ ّيل أن طلبت رؤيتي ولو من بعيد ،حتى وإن كان من آخر الشارع ،فقد كانت
تريد أن تنظر ولو نظرة واحدة تطفئ هبا هليب شوقها.

املطارد أيض ًا ما يعانيه أهله من القلق الدائم عليه،
ومن أنواع املعاناة التي يعيشها
َ

وذلك كلام وصل إىل مسامعهم خرب عن قصف أو عملية اغتيال ،فهم يعيشون حلظات

من اخلوف والقلق إىل أن يأيت من األنباء ما يطمئنهم ،وكثري ًا ما ّتوهم أهيل أنني اهلدف
الذي ُيتَحدث عنه ،فيرشعون بالبكاء.
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ومن ذلك مدامهة جيش االحتالل للبيت ،وعمليات التفتيش اهلمجية ،وقلب
ما فيه من أمتعة رأس ًا عىل عقب ،وكرس ما فيه من الزجاج ،وهتديد األهل وترويعهم

يف كل مرة.

املطارد :احلياة القاسية يف اجلبال ،حيث األفاعي
ومن الصعوبات التي يعيشها
َ

واحلرشات ،والكالب املتوحشة ،إضافة إىل اخلنازير الربية التي يطلقها املستوطنون،
وقد أصيب حممد احلنبيل ذات مرة بلدغة عقرب ،وكان حينئذ مطارد ًا يف اجلبال ،ولوال

لطف اهلل به لكانت تلك اللدغة سبب ًا يف هناية حياته.

ومن صور املعاناة كذلك :الربد القارس ،واملطر الغزير ،أو احلر الشديد ،وقد

حدثني حممود أبو هنُّود أنه بسبب املطاردة الشديدة من قوات االحتالل و«أجهزة
السلطة» اضطر لالختفاء يف أحد الكهوف أيام ًا عديدة ،يواجه الربد واملطر واجلوع،

وزاد الطني ب ّلة أن سقف الكهف كان يترسب منه املياه ،مما جعل معاناته فيه مضاعفة.
أما قلة الطعام ،وخاصة أثناء اشتداد املالحقة فحدِّ ْ
ث عنه وال حرج ،وقد
حدثني أحد اإلخوة املطاردين أنه ظل جائع ًا أليام عدة مل يذق طعام ًا يقيم به صلبه.
املطارد إىل خطر االعتقال أو االغتيال عند ذهابه إىل إحدى القرى
وربام تعرض
َ

عيل من قرية
بغية احلصول عىل طعام أو ماء ،وهذا ما حصل مع حممد عزيز حاج ّ
مجاعنيِ ،
أحد األبطال الذين شاركوا يف «عملية عامنوئيل األوىل» ،كام شارك يف العديد
من العمليات األخرى ،وحصل مثل ذلك مع نرص الدين عصيدة ،وذلك عندما

حارصه اجليش أثناء عودته إىل بلدته تل ،ونجا بأعجوبة من االغتيال عدة مرات.

ومن أصعب ما يواجه املطارد يف اجلبال مشكلة نقص املياه ،فال يقف األمر عند

العطش ،بل هناك املعاناة من قلة النظافة ،وعدم القدرة عىل االستحامم أليام عديدة،

أو تنظيف اجلسم مما يصيبه من أوساخ بسبب العيش يف مكان غري مهيأ لسكنى البرش.
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التحدي خيلق اإلبداع
املطاردين ،فقد ابتكروا
يقال :احلاجة أ ّم االخرتاع ،وقد كان هذا حال الكثري من
َ

الكثري من الوسائل التي أعانتهم عىل حياهتم ،أو خففت من آالم مطاردهتم ،ومن
أولئك اإلخوة الذين أبدعوا يف ابتكار وسائل التخفي املجاهد نارص نزال ،حيث

استطاع صناعة قناع للوجه من مادة «السليكون» ،فكان هذا القناع ُيعني املطارد عىل

تغيري معامل الوجه كلي ًا ،مما يسمح له بالتنقل بسهولة ويرس.

ولكن هذه الصعوبات التي حيتملها املجاهدون املطاردون كان خيفف من

وطأهتا إكرام اهلل هلم يف كثري من املواقف ،وقد حدثني أحد املجاهدين عن قصة
حدثت مع سامي زيدان ،أحد األبطال الذين نفذوا «عملية عامنوئيل الثانية» ،فعند

مطاردة اجليش له يف اجلبال شعر بعطش شديد ،فرزقه اهلل زجاجة من املاء تعثرت

هبا رجله أثناء فراره من جنود االحتالل ،فرشب وارتوى ،واستطاع بذلك أن خيتبئ

وينجو من جيش االحتالل.

ولعل قارئ هذه السطور يستغرب حينام يقرأ أن من الصعوبات التي واجهها

متزق أحذيتهم ،وانقطاع حيلتهم يف إجياد بديل ،أو إصالح احلذاء
املطاردون يف اجلبال ّ

املمزق ،ولك أن تتصور كيف سيميض حياته ماشي ًا فوق الصخور واألشواك ،وما هو
ّ
حجم اآلالم التي عليه أن حيتملها حتى يتوفر له احلذاء البديل.

صورة ألخالق املجاهد املطارد وخشيته من اهلل
نفد طعام نرص الدين عصيدة حينام كان مطارد ًا يف اجلبال ذات مرة ،وأخذ

اجلوع منه كل مأخذ ،فاضطر أن يأكل من شجرة تني وجدها يف طريقه ،ولكن من شدة

يرض أن يأكل ثامر ًا يملكها الناس دون أن يدفع هلم ثمنها ،أو يطلب
خشيته هلل تعاىل مل َ
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منهم أن يساحموه ،فوضع عرشين «شيقل» ،وكتب ورقة لصاحب شجرة التني يطلب
منه مساحمته ،ويبني له أن هذا املبلغ هو ثمن التني الذي اضطر أن يأكله دون إذنه منه.

عائالت مضحية
للمطاردين ،وساعدهتم وآوهتم،
كثرية هي العائالت التي قدمت خدمات
َ

وكانت مستعدة لدفع ثمن باهظ ،وقد حدثني أحد الشهداء أن إحدى العائالت مل
تكتف بإيوائهم ،بل كانوا يقولون للمجاهدين :إذا قدم اجليش فقاوموا وال تستسلموا،

كلنا فداؤكم ،البيت والزوجة واألوالد.

صور كثرية عشناها مع عائالت جماهدة مضحية ،ورأينا كيف ُتربيّ أبناءها عىل
الشهادة والتضحية ،ورأينا كيف حتث الوالدة أبناءها عىل املقاومة ،واحلرص عىل

صالة الفجر يف مجاعة.

من تلك الصور التي أدهشتنا عجوز كبرية تطوف أرجاء البيت الذي ننام فيه،

وت َْرقي البيت صباح مساء بآيات قرآنية ،وأدعية وأذكار ،ترمي بذلك محايتنا وحتصيننا
احلاجة الفاضلة هي أم نارص زكارنة من بلدة قباطية ،ويف
من انكشاف أمرنا ،تلك
ّ
أول اجتياح ملناطق «السلطة» يف انتفاضة األقىص ،اقتحمت قوات االحتالل البلدة
باملدرعات ،ودامهت ذلك املنزل تريد اعتقايل ،ولكنهم مل جيدوين عندهم؛ ألنني كنت

قد غادرت املنزل قبل أسبوع ،فاعتقلوا نارص زكارنة ،وأمىض ثالث سنوات يف األرس

بتهمة إيوائي ،وسجل االحتالل العملية بالصوت والصورة ،وبثت قناة « »BBCعملية
االجتياح ظن ًا منهم أن ذلك ينال من عزيمتنا ،أو عزيمة األُرس التي حتتضن املقاومة.
األمني أيض ًا ،رأينا كيف يرشد
وقد رأينا عند بعض العائالت الكثري من الوعي
ّ

الوالدُ طف َله الذي مل يتجاوز عمره الست سنوات ليحافظ عىل أرسار البيت ،وال
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عمن حيرض من ضيوف ،ويقول له :إن الكذب حالل يف هذه احلاالت.
يتحدث ّ

ٍ
معان إنساني ٌة كبرية ال يمكن للمرء أن ينساها ،كم رأينا من حرص بعض األرس

وبعض من أفرادها ،وكم المست قلوبنا املشاعر التي كانت
علينا وكأننا جزء منها،
ٌ
تفيض منهم جتاهنا ،وشعرنا بحب األطفال لنا لدرجة أهنم جيهشون بالبكاء حينام

نغادر البيت ونرتكهم.

لقاء حممود أبو هنُّود بوالده
من تلك الصور الرائعة التي رأيتها ،صورة اختلطت هبا املعاين اإلنسانية واجلهادية،

إنه مشهد لقاء حممود أبو هنُّود بوالده ،ذلك الرجل الكبري يف إيامنه ،صاحب القيم
العظيمة التي ر َّبى ولده عليها.

رأيت حرارة ذلك اللقاء ،ودفء املشاعر التي غمرت احلارضين ،وسمعت

امليض قدم ًا ،ورفع املعنويات ،واحلث عىل الرباط واجلهاد
كلامت الثناء ،والتشجيع عىل ّ
واملقاومة ،وسمعت دعاء والد حمب البنه ،يتأمل لفقد فلذة كبده ،ولكنه علم أن سعادة

هذا الشاب احلقيقية هي يف نيله للشهادة ،فدعا له بأن يبلغه اهلل تلك املنزلة الرفيعة.

ورأيت االبن البار يف الطرف املقابل ،كان حممود أبو هنُّود يطلب من والده

ووالدته الدعاء له دائ ًام بالشهادة ،فريد عليه والده :إذا استشهدت سأمحل راية املقاومة

يف فلسطني من بعدك ،ثم كان تأ ُّثرنا البالغ حلظة عناق الوالد لولده ،واحتضانه له
وكأنه يرغب أن ال يفارق جسدُ ه جسدَ ه.

كانت حلظات رائعة ّ
قل أن يشهد املرء أمثاهلا ،وما حرك قلوبنا أكثر ما سمعناه

من والده ،صاحب القلب العامر باإليامن حيث قال لنا :وددت أين شاب أستطيع أن

أمحل معكم السالح؛ ألشارك معكم يف املقاومة واجلهاد من أجل حترير فلسطني.
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ومن الصور الرائعة التي رأيتها خالل فرتة املطاردة :ما حصل مع القائد نرص

جرار حيث تقطعت قدماه ويده أثناء تنفيذ عملية جهاديه قرب جنني ،وعىل الرغم
من كل املعاناة واصل جهاده وعمله ،واستمر باإلرشاف عىل قيادته للعمل اجلهادي
يف منطقته ،خيطط للعمليات ،وينظم املجموعات ،وقد رزقه اهلل الشهادة بعد شهور.

ومن املشاهد املؤثرة التي سمعت هبا :لقاء القائد حممود أبو هنُّود مع القائد نرص

أي زائر للمريض،
جرار حني زاره يف املستشفى بعد إصابته ،وأحرض له هدية كام يفعل ُّ

ولكن اهلدية هنا خمتلفة كلي ًا ،مل تكن هدية اعتاد الناس تبادهلا ،مل تكن زجاجة عطر ،وال

طاقة من الزهور ،وليست كذلك شيئ ًا من احللوى ،مل يقدم له شيئ ًا من ذلك كله ،بل
قدم له مسدس ًا هدي ًة وتذكار ًا؛ ليواصل اجلهاد من أجل حترير فلسطني.

تلك الزيارة وما صاحبها من هدية تذكرين هبدية حسن سالمة قائد الثوار يف

املنطقة الوسطى أثناء حرب عام 1948م ،عندما سقطت بلدة رأس العني حتت سيطرة
عصابات «اهلاجانا» الصهيونية ،كان حسن سالمة قد أصيب إصابة شديدة ،فأرسل

لثوار مدينة ال ُّلدّ ليقوموا بتحرير رأس العني ،وبعد أن حققوا االنتصار وحتررت املدينة
عىل أيدهيم ،وصل خرب الثأر للقائد حسن سالمة ،ولشدة فرحه أخرج من حتت

وسادته مسدس ًا يقدمه هدية لثوار مدينة ال ُّلدّ الذين حرروا رأس العني ،وقال هلم :إن
هذا املسدس أغىل ما أملك؛ فقد أهداه يل املفتي احلاج أمني احلسيني رمحه اهلل.

السيايس ،واملريب
ومن أمثلة البطولة والفداء التي رأيتها :الداعية واخلطيب
ّ

الفاضل ،الشيخ املجاهد القائد مجال أبو اهليجا ،لقد كان قدوة لكل داعية ال يكتفي

بالكالم ،بل يرتجم األقوال إىل أفعال ،وقد أصيب يف االشتباكات مع قوات االحتالل،

وفقد يف سبيل ذلك إحدى يديه يف معارك بطولية جرت يف خميم جنني.
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لقد ترجم كالم املنابر إىل أزيز الرصاص ،ومل يمنعه فقدان يده من مواصلة

ٍ
قاس ،وصمد صمود أسطوري ًا عىل
املقاومة واجلهاد ،ثم اعتقل وتعرض لتحقيق

الرغم من كل الضغوط ،ثم حكم عليه بالسجن ثامنية مؤبدات بتهمة قيادة املقاومة،

واملشاركة يف التخطيط لـ «عملية صفد» البطولية ،ومساعدته للمطاردين واملجاهدين.
ومل يسلم بيتُه من القصف كذلك ،ألنه كان مأوى للكثري من األبطال الذين

قدموا لنا الدعم الروحي واملعنوي؛ قيس عدوان ،وحممود أبو حلوة ،ونسيم أبو
الروس ،وجارس سامرو ،وغريهم من األبطال.

لقد آوانا ونرصنا ،وكان لنا نعم الشيخ واملريب والصديق طيلة رحلة املطاردة،

وكان يف السجن أسطورة للصمود يف زنازين التحقيق ،مل تفلح الضغوطات كلها يف

النيل من عزيمة ،فرج اهلل كربنا وكربه ،ومجعنا به يف ساحات األقىص املبارك ،إنه القادر

عىل ذلك بقوته وقدرته.

نبوءة حتققت
حني كنت مطارد ًا أكرمني اهلل سبحانه برشف املبيت يف بيت البطل عاصم

صوافطة بصحبة حممود أبو هنُّود ،وجارس سامرو ،وقيس عدوان ،وقد استقبلنا
رمحه اهلل ومل يكن قد جاوز ثامنية عرش ربيع ًا من عمره ،وكان البِشرْ والرسور بادي ًا عىل
عادي ،فقد كان قمة يف
وجهه لوجودنا يف بيته ،وشعرت حينئذ أنني أمام إنسان غري
ّ

الصفاء والطهر ،وقد وقع يف قلبي أن هذا الشاب سيكون شهيد ًا ،وأنه عىل موعد مع
القدر ،وبعد عدة أشهر استشهد يف اشتباك مع قوات االحتالل بعد حمارصته يف بيت

من بيوت بلدة طوباس.
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لقاء مؤثر مع أمي الغالية أثناء املطاردة
ازداد إحلاح والديت عىل لقائي ،وبعد انقطاع عنها طال أمده مجعني اهلل هبا ،وكان

عيل ،وخشيتها من فقدي ،وقلقها عىل حيايت،
لقاء مؤثر ًا ،أعربت يل فيه عن خوفها َّ
فحاولت أن أخفف عنها ،وأن أجعلها حتتسب عند اهلل ما تعانيه من قلق ،فقلت هلا:
«يا والديت ،لقد رزقك اهلل اثنا عرش ولد ًا ما بني شاب وفتاة ،فاحتسبي أحدَ هم يف سبيل
وهبِيني صدق ًة لوجه اهلل» ،وكان هلذه الكلامت أثر عليها ،فهدَّ َأ ْت من روعها،
اهللَ ،

وشعرت بالرضا بادي ًا عىل وجهها الطاهر ،حفظها اهلل ورعاها.
ُ

يف بداية رحلة املطاردة طلبت من أخي أن حُيرض يل مالبس وبعض ًا من
أغرايض الشخصية ،وعندما أراد أن يخُ ِر َج مالبيس من البيت نظرت الوالدة إليه نظرة
أمل وحرسة ،وأجهشت بالبكاء ،وقالت له« :ال ،لن خترج املالبس ،فولدي سيعود إن

شاء اهلل إىل البيت يف وقت قريب».

كثري مشاهدَ مؤثرة مل أستطع نسياهنا ،وال أظن
لقد كانت تلك املشاهد وغريها ٌ

أنني سأنساها ما حييت.

أنا وفلسطني وحبيبة العمر
بعد أن خرجت من سجون االحتالل تقدمت خلطبة الفتاة التي هي اآلن

زوجتي الغالية أم عمر ،وبعد شهور من اخلطبة حدث االنفجار يف «شقة شارع عرشة»

التي حتدثت عنها سابق ًا ،وعىل إثر ذلك أصبحت مطلوب ًا لقوات االحتالل ،ورصت

وأي طعم للزواج،
مر :فإما أن أترك خطيبتي ،وإما أن أتزوجّ ،
بني موقفني أحالمها ّ
وأي شعور باحلب والعواطف اجلياشة وأنا أحيا مطارد ًا ال أستطيع االستقرار يف مكان
ّ
واحد ،وظِ ُّل البندقية ال يفارقني؟
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كان التفكري يف األمر صعب ًا جد ًا ،وال أستطيع أن أراه سائغ ًا ،ويف غمرة احلرية

والتفكري يأتيني اجلواب من أمحد مرشود ،فيقول يل :توكل عىل اهلل وتزوج ،ونحن
سنرتب لك ذلك إن شاء اهلل ،ثم التقيت بعد ذلك باملجاهد نارص نزال ،وشجعني هو

أيض ًا عىل الزواج.

اتصلت وقتها بخطيبتي أم عمر ،ورشحت هلا حساسية األمر ،ففوجئت بردها،
ٍ
كلامت لن أنساها ما حييت ،تلك الكلامت أكدت يل حبها ووفاءها،
وقد قالت يل حينها
ووقوفها إىل جانبي مهام كانت الظروف ،وأي ًا كانت التحديات ،وأرصت عىل أن يتم

زواجنا ،وفوجئت أيض ًا بموافقة أهلها عىل الرغم من صعوبة الظروف ،وكانوا دائ ًام

مقدرين لوضعي الصعب ،ومل يتغري موقفهم هذا طيلة رحلة املطاردة واألرس ،ومل َأر
منهم إال كل خري ،فجزاهم اهلل عني خري اجلزاء.
ولكم أن تتخيلوا شكل يوم الزفاف حني ال يستطيع الزوج أن حيرض عرسه

بسبب الوضع األمني ،واضطراره إىل أن يبقى بعيد ًا بسبب مالحقة العدو له ،فهذا ما

جرى معي ،وبقيت يف مدينة نابلس ،وكانت مصنفة باملنطقة أ  ،وعندما أحرضوا يل
العروس بالسيارة إىل حدود املنطقة أ ،كان هناك عرس آخر يف الوقت نفسه لعروس

أخرى ،فقامت القوات الصهيونية اخلاصة باحتجاز سيارة العروس الثانية ظن ًا منهم

أهنا سيارة عرويس ،وكان إكرام اهلل لنا كبري ًا ،فقد نجانا سبحانه ،وتم العرس بسالم،
ووصلت عرويس إىل بيتي يف مدينة نابلس بحمد اهلل ،وم َّن اهلل علينا بأن رزقنا طف ً
ال

واحد ًا أسميته عمر ،غري أين مل أنعم برؤيته إال من وراء قضبان السجن ،فقد ولد بعد
اعتقايل بأسابيع ،واحلمد هلل عىل كل حال ،فنحن راضون إذا كان يف هذه املعاناة رضا

اهلل تعاىل ،وأحتسب ذلك عند اهلل تعاىل ،ويف سبيله سبحانه.
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كل ٍ
يقال :يف ّ
حمنة ِمنْح ٌة ،وقد ملست الكثري من املنح من ربنا سبحانه وتعاىل

أثناء حياة املطاردة ،وقد عشت من املعاين ما ال يستشعره ويدرك قيمته إال من عاشها
وذاق حالوهتاّ ،
ولعل القارئ وهو يطلع عىل ما أقصده ،ويقرأ املواقف التي أعتربها

من املنح ،لعله ال يرى فيها ما يستحق كل هذا الكالم امليلء بمشاعر ال توصف ،وقد
تكون كذلك ،وقد تكون جمرد أمور مادية ،ولكنها حني ترتبط بمشاعر تتحرك يف نفس
من عاشها يكون هلا أثر خمتلف ،وحتمل حينئذ من املعاين الروحية ما ال يقدر بثمن.

لقد أكرمني اهلل بحمل سالح رشاش من طراز «عوزي» كان حيمله املهندس

حييى عياش ،ومن بعده بشار العمودي ،ومن بعدمها اثنا عرش شهيد ًا عىل األقل،
وركبت سيارة كان يستخدمها حييى عياش يف تنقالته ،واختفيت يف بيت كان خيتفي فيه
كذلك ،وكنت أحيان ًا أسأل صاحب البيت :أين كان ينام الشهيد؟ وأين كان جيلس؟
وماذا كان يفعل؟ فأخربين أنه كان قليل الكالم ،ويميض أغلب وقته صامت ًا ،وجيلس
يف زاوية من زوايا البيت فيقرأ القرآن الكريم ساعة ال يمكن وصفها ،وال ُي ِ
درك قيمتَها

إال من عاشها.

كنت أشعر حينئذ كأن روح هؤالء الشهداء معي ،وأحس بأن توفيق اهلل لنا يف

جهادنا له عالقة بربكة جهاد من سبقونا يف هذا الطريق ،ونحن نقتفي آثارهم ،ونرجو

من اهلل أن ندخل مجيع ًا يف سلك قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ﴾ [األحزاب.]23 :

بعد اعتقايل ووضعي يف زنازين التحقيق بسجن «بيت حتكفا» التقيت بأيمن

الشخشري من نابلس ،وكان أحد املجاهدين الذين عملوا مع مهند الطاهر ،وذات مرة

142

درب األشواك

تذكرنا الشهداء ،وتساءلنا :ملاذا مل نستشهد نحن؟ وخفنا أن يكون عملنا غري مقبول
عند اهلل سبحانه ،ولذلك مل نكن ممن اصطفاه اهلل تعاىل إىل جواره ،فرشعنا بالبكاء ألكثر

من ساعة ،ثم أخذنا املصحف ،وبدأنا نبحث عن اآليات التي تتحدث عن الشهداء،

فكان عزاؤنا هذه اآلية ،وقوله تعاىل فيها﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾

[األحزاب ،]23 :وكذلك قوله تعاىل﴿ :ﮩﮪﮫﮬ ﮭ﴾ [آل عمران.]170 :
بعد هذه التجربة يف حياة املطاردة مع الكثري من الشهداء األبطال كمحمود أبو

ْجي،
السك ّ
هنُّود ،وأيمن حالوة ،وقيس عدوان ،ونسيم أبو الروس ،والشيخ يوسف رُّ َ
وإياد محادنة ،وإبراهيم هواش ،وغريهم من األبطال الذين ترشفت بالعمل معهم،
بعد كل ذلك أشعر أننا أمام عملة نادرة ال تقدر بثمن ،وأننا نقف أمام هامات شاخمة،
وأرواح حملقة ،ونفسيات طاهرة ال تفكر إال باملقاومة واجلهاد ،وليس هلا من مهوم

الدنيا إال حترير األرض واملقدسات.

ميض أحد عرش عام ًا ،وأنا أسري يف سجون االحتالل أقول :إن
واآلن وبعد ّ

حركات املقاومة ومجاهريها جيب أن تضع مثل هذه النوعيات النادرة من املجاهدين
يف حدقات العيون ،وعليها أن تعطيهم من الرعاية واحلفظ واحلامية واالهتامم أكثر

بكثري مما نراه ،ألهنا قطع نادر ،وكنوز ليس من السهل العثور عىل أمثاهلا ،وربام ال أكون
مبالغ ًا إن قلت :إن تكرارهم يف هذا الزمان يعدّ من الصعب النادر ،فرحم اهلل الشهداء،

ومجعنا هبم يف جنات النعيم.

*

*

*

نرص ادلين عصيدة واعصم عصيدة وسايم زيدان
وملحات من أيام املطاردة
حياة سعيدة يف الرباري
«القسام» :إهنم أفراد «املجموعة
لو قلنا يف وصف هذه الفئة املجاهدة من أبناء
ّ
الربية» ،جلاز لنا أن نصفهم بذلك؛ فقد آثروا العيش يف الرباري بدالً من اإلقامة يف

املساكن داخل املدن والقرى.

اختذت تلك ال ُع ْصبة قرارها منذ البداية ،وقررت أن ال يكون عرينها داخل

البيوت أو بني جدران الشقق ،ورغب أفرادها بالعيش عىل قمم اجلبال والتالل،
وأرادوا أن يكون منامها عىل ثرى ترابنا الطهور ،وليس فوق األرسة والفرش الوثرية،

ووجدوا أنسهم ال يف السهر أمام التلفاز ،وإنام مع نجوم السامء ،وحتت أغصان
الزيتون ،لقد لفظوا كل هذا املتاع الدنيوي ،ال كره ًا به ،وإنام خروج ًا يف سبيل اهلل؛

دفاع ًا عن وطنهم ومقدساهتم .

ـ كان قرار العيش هبذه الطريقة اسرتاتيجية اختذها القائد امللهم نرص الدين

عميل،
عصيدة ،وقد دعاه إىل ذلك أسباب متعددة ،منها ما هو أمني ،ومنها ما هو
ّ

نوجزها فيام يأيت:

أوالً :األسباب األمنية منها:
ـ إن ذلك جيعل هذه املجموعة خارج إخطار املدامهات الليلية املتكررة للمدن
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والقرى ،فوجود املجاهدين داخل املدن أثناء املدامهة مل يكن يرتك هلم سوى خيارين

يف مواجهة عدوهم.

* فهم إما أن يواجهوا عدوهم املداهم يف معركة استعد هلا العدو ،وحشد هلا

قواته ،وجلب لذلك آلياته املص ّفحة التي ال خيرتقها الرصاص ،وتوقيت هذه املواجهة
ليس يف اختيار املجاهدين ،وإنام خيتاره العدو ،أضف إىل ذلك اشرتاك مروحياته التي

تستطيع رضب جماهدينا دون أن يكون بني أيدهيم ما يصدون به هجومها ،فالنتيجة

حينئذ حمسومة لصالح العدو.

* أما اخليار الثاين فهو االستسالم والوقوع يف األرس ،وهو أمر غري وارد أبد ًا يف

حسابات هذه املجموعة املجاهدة.

ـ إن وجود هذه املجموعة خارج املدن جيعلها يف مأمن من األخطار التي يمكن

أن تأيت من تلك الفئة الساقطة اهلابطة ،التي ارتضت أن تكون خارج صفوف أهل

احلق ،وأدخلت نفسها يف صفوف أهل الباطل والعدوان ،وباعت نفسها للشيطان
ولعدو اهلل ،وهم العمالء ،فوجود املجاهدين يف املدن يتيح هلؤالء السفلة أن حيددوا

مكان مبيتهم ،وهذا ما جرى يف الكثري من احلاالت .

ـ ثم إن يف هذه اخلطوة جتنيب السكان للكثري من املشكالت التي يتسبب هبا

وجود املجاهدين بينهم؛ إذ إن معرفة العدو بأن رجال املقاومة داخل مدينة أو قرية

معينة جيعلها عرضة للمدامهات املتكررة ،ومنع التجوال ،والتفتيش والتنكيل ،كل

ذلك بتهمة إيواء املطلوبني.

ـ ويف ذلك أيض ًا ما يمكنهم من إجراء اتصاالهتم والتحدث فيام بينهم بعيد ًا

عن أجهزة التنصت التي يمكن أن يزرعها العدو وأعوانه يف املنازل واألماكن العامة.
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ـ ويف ابتعاد املجاهدين عن القرى واملدن ما جينّبهم ركوب السيارات يف الرب؛

إذ إهنا تعدّ هدف ًا حمدد ًا سه ً
ال لتعقب املروحيات ،فاحلياة يف املدن والقرى ال يمكن من
دون ركوب السيارات عند التحرك من مكان آلخر.
ثاني ًا :األسباب العملية
ـ إن وجود املجاهدين خارج املدينة يم ّكن املجموعة من التحرك بسهولة ويرس

للقيام باملهام العسكرية الرسية التي تتطلب حترك ًا ما ،سواء كان ذلك لي ً
ال أو هنار ًا،
وهذا أمر يف غاية الصعوبة إذا ما أراد املرء اخلروج من املدينة أو القرية أو الدخول إليها .
ـ ثم إن ُب ْعد املجموعة عن األماكن السكنية يمكّنها من محل سالحها باستمرار،

وارتداء الزي الذي يالئم مهامها بام يتناسب مع طبيعة املنطقة التي تعمل فيها ،دون أي
إثارة لفضول األخرين ،وهذا أمر ـ دون شك ـ ال يمكن حتقيقه داخل املدن والقرى .
ـ ومن أهم ما حيققه البعد عن القرى واملدن :تسهيل مراقبة حتركات جنود

االحتالل وتنقالت آلياهتم ،واكتشاف كامئنهم ومواقعهم.

ـ وكذلك يمكن هلذه املجموعة القيام بتدريباهتا املختلفة يف الرب بحرية ،وهي ال

تستطيع ذلك داخل املدن والقرى .

ـ كام أن البقاء يف الرب ُيمكنهم من تغيري أماكنهم بحرية وسهولة كبرية؛ إذ إهنم

مل يكونوا يقيمون يف املكان الواحد سوى مدة وجيزة؛ إلبعاد أي احتامل لرصدهم

وتتبعهم ،وهذه احلركة تتطلب الكثري من احليطة واحلذر فيام لو كانوا يقيمون يف املدن
والقرى .

ـ ِ
يمكنهم يف الرب ختزين أسلحتهم ومتاعهم بعيد ًا عن أعني اآلخرين يف حني أن

ذلك يتطلب إجراءات معقدة داخل املدن والقرى .
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لكن اختيارهم للحياة الربية ال خيلو من صعوبات ومشقات ال يستطيع حتملها

إال أمثال هؤالء األبطال الذين صحبوا الرباري صيفا شتا ًء ،وهذه الصعوبات كثرية

متنوعة:

ـ فمنها :الظروف اجلوية القاسية ،فهم غري قادرين عىل هتيئة ما يواجهون به

تقلبات طقس الشتاء ،فصعوبة محل األمتعة ،واالضطرار إىل التنقل املستمر ،كان

حيرمهم يف الشتاء من الغطاء والفراش ،فكان غطاؤهم غيوم السامء ،ونسيمهم الرياح
الباردة ،يضطرون إىل النوم يف العراء إن استطاعوا أن يغمضوا أعينهم من شدة الربد،

ويزداد األمر سوء ًا إذا ما هطلت األمطار فغسلت أجسامهم كام تغسل صخور وتراب
هذا الوطن ،وإذا ما احتاجوا إىل االستحامم فليس أمامهم سوى هذا املكان الذي ليس

فيه ما حيميهم من الربد ،وال من لفح اهلواء الذي يزداد قسوة عند االستحامم.

أما الصيف فلهم معه معاناة أخرى ،فاألشواك ال تتوقف آالم وخزها يف

أجسادهم ،وأشعة الشمس املحرقة التي تلفح أجسامهم جتعل من لوهنا كلون األرض
التي عشقوها ،وحرارة اجلو جتعل العرق يسيل من أجسامهم كأهنا األرض التي ينبع
منها املاء الذي يروي العطاش ،فيمتزج برتاب هذه األرض التي أحبوها ،ليجعل من
هذا االنسجام أخوة بني املجاهد وأرضه ال تنفصل إال بانفصال الروح عن اجلسد.

ويف الصيف قد يبدّ ل اإلنسان ثيابه عدة مرات؛ ليتخلص مما علق بجسمه من

أوساخ ،وما صار عليه من رائحة كرهية بسبب التعرق ،أما هم فإذا ما احتاجوا أن

يبدّ لوا ثياهبم ،فليس أمامهم إال أن يغسلوا املتسخ منها ،وينتظروا جفافها ،أو يلبسوها
مبللة؛ ألهنم ال يستطيعون محل الكثري من األمتعة والتنقل هبا.

حتى حياة الكهوف تلك بام فيها من متاعب وصعاب ،مل يكن العدو يرتكهم
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ينعمون باألمن فيها ،فلم يكونوا يستطيعون أن يبيتوا فيها ،سواء يف الصيف أو يف
الشتاء؛ لكون هذه الكهوف أهداف ًا تقصفها القوات اإلرسائيلية بني حني وآخر؛

العتقادهم أهنا تشكل مأوى للمجموعات املقاتلة.

ومن أوجه املعاناة ألولئك األبطال توفري الغذاء واملاء ،وهذه املعاناة طالت مدهتا

حتى جتاوزت العام ،فقد كانوا ال يقبلون أن يدخلوا إىل قريتهم بالذات للحصول عىل

املاء والغذاء؛ كي ال يتسببوا بأي إشكاالت ألهلهم وذوهيم مع سلطات االحتالل ،كام
أهنم مل يكونوا يطلبون منهم أية مساعدة للسبب ذاته ،وكان أحدهم يدخل إىل املدينة

مضطر ًا؛ لرشاء اخلبز واملواد اخلفيفة التي يسهل حفظها مدة طويلة كاملعلبات ،ثم يعود
ألصحابه يف الرباري حام ً
ال ما يكفيهم أليام طويلة.

وحيسن يف هذا املقام اإلشارة إىل الطريقة التي جلأوا إليها؛ للحفاظ عىل اخلبز مدة

طويلة دون أن يصله فساد أو تلف ،إذ إن مرور يومني كافيني جلعل اخلبز غري صالح

لألكل بسبب رطوبته التي قد تتعفن داخل حقائبهم ،فقد كانوا ينرشون اخلبز حتت
أشعة الشمس لعدة ساعات حتى يتبخر منه املاء وجيف ،ويصبح قاسي ًا ،ثم يضعونه يف

حقائبهم ،وعندما يريدون تناوله يبللونه باملاء ليسهل أكله وهضمه.

أما املاء فكانوا يعتمدون يف احلصول عليه عىل مياه الينابيع والعيون الربية؛

باإلضافة إىل حصوهلم عىل املاء من داخل بعض القرى التي يدخلوهنا ليالً ،ويستخرجونه

من اآلبار دون أن يشعر هبم أحد.

ومن أوجه معاناهتم كذلك نفاد طاقة «البطاريات» التي تعمل أجهزهتم اخللوية

بوساطتها ،مما كان يضطرهم إلرسال أحدهم إلعادة شحنها داخل املدينة والعودة هبا
إليهم ،فكانوا يقطعون عدة كيلو مرتات سري ًا عىل األقدام؛ بسبب بعدهم عن املدينة
أو القرية.
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واملرض له معهم قصص أخرى ،وخاصة أمراض الشتاء ،كمرض «اإلنفلونزا»،

ونزالت الربد التي تكثر فيه.

ولكن عىل الرغم من كل تلك األهوال والصعاب ،إال أن هؤالء الفتية األبرار

كانوا يشعرون بسعادة غامرة ،يمنحهم إياها رب العزة سبحانه؛ بإيامهنم وإخالصهم،
وبخروجهم يف سبيل نرصة دينه.

وهذه املعاناة ما كانت لتخف وطأهتا عىل املجاهدين ـ عىل الرغم من شدهتا ـ

لوال إيامنهُ م ،وقو ُة إرادهتم ،واقتنا ُعهم بأن الباطل مهام عال ،فاجلولة األخرية للحق

وأهله.

مواقف وأحداث مثرية
كثرية هي املواقف واألحداث التي مر هبا أولئك األبطال ،سنقف عند بعض

منها يف األسطر اآلتية:

خرج أبطالنا املجاهدون الثالثة نرص الدين عصيدة ،وعاصم عصيدة ،وسامي

زيدان ذات ليلة يف مهمة عسكرية تتطلب االقرتاب من إحدى املستوطنات الصهيونية؛
ملراقبة أوضاع أمنية معينة ،وكان ٌّ
كل منهم مكلف ًا بمهمة حمددة ،وعندما وصل األبطال
إىل غايتهم وقعت حادثة مفاجئة جعلت «قوات األمن اإلرسائيلية» يف تلك املنطقة

تعلن حالة االستنفار ،وبدأت عىل إثرها باالنتشار الرسيع ،والقيام بعمليات متشيط

دقيقة ،وجاءت املروحيات للمشاركة يف أعامل البحث والتمشيط ،وأطلقت العرشات
من القنابل املضيئة التي حولت ليل املنطقة التي يوجد فيها املجاهدون إىل ما ِش ْبه يو ٍم
مشمس ميضء.
أدرك جماهدونا أن االنسحاب يف حالة كهذه يكاد يكون مستحي ً
ال عملي ًا ،فكان
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رأي القائد نرص الدين أن ال يطلقوا النار عىل العدو ،وال يشتبكوا معهم ألهنم يعدون

العدة ألمر هام ينوون تنفيذه فيام بعد؛ ولئال تضيع خطتهم التي يعدون أنفسهم هلا ،إال
إذا اضطروا لذلك؛ بأن دامههم هؤالء اجلنود واكتشفوا أمرهم.

طلب القائد نرص الدين من زميليه أن يمكثا يف كمينني متباعدين ،واختذ لنفسه

موقع ًا آخر بعيد ًا عنهم ،وأمر بأن جيهز كل منهام سالحه ،وإذا ما صادف أن شاهد
ِ
اجلنود أي ًا منهم فليبادر بإطالق النار عىل الفور؛ ليكون ذلك إشار َة حتذير لزمي َليه
أحدُ
ليختارا إحدى حالتني:

منتهزين فرصة انشغال اجلنود باالشتباك مع زميلهم
ـ فإما أن يقوما باالنسحاب َ

الذي سيستمر يف التغطية عىل انسحاهبم حتى الشهادة.

ألي منهم استحالة االنسحاب.
ـ وإما أن يشتبكا مع اجلنود إذا تبني ٍّ

بدأ اجلنود بتمشيط املنطقة ـ وكانت منطقة صخرية وعرة ـ واالنتشار فيها ال

يمكن إال ببطء شديد ،بينام كانت أيدي أبطالنا عىل الزناد ،يرقب كل منهم بعيون
كعيون الصقر نظرات اجلنود ،ويرصدون حركاهتم خطوة خطوة؛ ليكون هو املبادر

بإطالق النار إذا ما رآه أحدهم.

ومن الطريف يف األمر أن بعض اجلنود مل يكن يفصلهم عن أحد املجاهدين

سوى أمتار قليلة ،فكان املجاهد يرى الرعب واإلعياء يف عيون اجلنود اجلبناء التي مل

تكن حتملق إال أمامها مبارشة.

واستمر هؤالء اجلنود بتمشيط املنطقة حتى ساعة متأخرة من الليل ،ولكن

بفضل اهلل دون جدوى ،فرد اهلل كيدهم يف نحورهم ،وأنجى جماهدينا األبطال دون
ِ
أية خسائر.
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مهمة عسكرية داخل «مستوطنة يتسهار»
لقد كانت مهمة عسكرية معقدة وخطرة ،يبتدئ توقيتها من منتصف ليلة من

ليايل شهر كانون األول من عام 2001م.

كان كل من نرص الدين عصيدة وعاصم عصيدة عىل موعد معها ،واستعدا للقيام

هبا عىل أكمل وجه ،فحرصا عىل االسرتاحة قبل يوم املوعد ،ويف الساعة احلادية عرشة

وجهزا سالحيهام،
ليالً ،يف ليلة غائمة ضبابية من أيام الشتاء ،لبسا زهيام العسكري،
ّ
وخرجا نحو هدفهام ،وكانت الظروف بالنسبة إليهام مثالية ،وكأن اهلل سبحانه قد
هيأ اجلو ملساعدهتام ،فكانت األمطار وقتئذ غزيرة ،واجلو شديد الربودة ،والضباب

ال يرتك جماالً للرؤية ،وكانا يف غاية الفرح والسعادة ،حيدومها األمل يف إنجاز املهمة

بنجاح؛ متهيد ًا ألمر الحق.

بعد ساعتني من امليش الرسيع اقرتب املجاهدان من هدفهام وهو «مستوطنة

يتسهار»؛ جلمع معلومات كافية عن مواقع احلراسة الثابتة ،وحتركات سيارة احلراسة،
والطريق التي تسلكها ،ثم الدخول إىل قلب املستوطنة ،وحتديد مواقع معينة بداخلها،

إضافة إىل معلومات أخرى.

وصل املجاهدان إىل مشارف املستوطنة ،واستطاعا أن يراقبا حتركات سيارة

حراسة املستوطنة ،وحددا خط سريها ،ثم تقدَّ ما بخفة وهدوء نحو نقطة للمراقبة

الثابتة كانت مضاءة ،فلم يالحظا أية حركة فيها ،واستمرا بالتقدم حتى استطاعا إلقاء
خلو املكان من اجلنود ،ثم تقدما نحو النقاط األخرى ،فكانت
نظرة بداخلها ،فأدهشام ّ

خالية أيض ًا.

ثم أخذا اسرتاحة قصرية واصال بعدها تقدمهام هبدوء تام ،وحذر شديد،
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ودخال املستوطنة ،واأليدي عىل الزناد؛ حتسب ًا ألي طارئ ،ورصدا ما أتيا ألجله،

وقاما بااللتفاف حوله لتحديد أسهل املواقع؛ القتحامها الحق ًا.

متوج َهني نحو
وبعد االنتهاء من ذلك خرجا من اجلهة الغربية للمستوطنة،
ّ

األشجار احلراجية املجاورة ،وجلسا حتتها لالسرتاحة من عناء السري الطويل ،ال

جبيل شديد
سيام وأن النصف األخري من الطريق الذي سلكوه كان صعود ًا عىل سفح ّ
االنحدار ،ثم غادرا هبدوء تام هابطني من سفح اجلبل ،وعادا ساملني ملوقعهام ،وكانت

الساعة حينئذ تشري إىل الرابعة صباح ًا ،فجلسا وأعدا الشاي ،وأخذا يستعرضان
تلك املغامرة الفريدة إىل أن أذن الفجر ،فأديا الصالة حامدين اهلل تعاىل عىل فضله يف

توفيقهم بتلك املهمة.

*

*

*
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األسري القائد مجال أبو اهليجا

ينحدر من بلدة عني حوض قضاء حيفا ،وهو من سكان خميم جنني ،من مواليد

.1951/11/25

درس املرحلة االبتدائية واإلعدادية يف مدارس «وكالة الغوث» يف خميم جنني،

ودرس الثانوية يف مدارس جنني ،ثم درس دبلوم اللغة عربية يف «دار املعلمني»،
ودرس البكالوريوس يف «جامعة القدس املفتوحة».

ويدرس حالي ًا التاريخ يف «جامعة األقىص» يف غزة.
عمل مدرس ًا يف اليمن ملدة عامني ،ويف مدارس السعودية ملدة عرشة أعوام ،ثم

عاد يف بداية التسعينات إىل أرض الوطن.

بدأت رحلة االعتقاالت منذ قدومه إىل فلسطني ،بتهمة تتلمذه عىل يد الدكتور

عبد اهلل عزام ،وكانت هذه إحدى التهم املوجهة له يف اعتقاالته األوىل ،فقد اعتقل
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يف األعوام  ،1992و ،1993و ،1995و ،1998وأمىض عدة سنوات يف األرس قبل
اعتقاله األخري يف 2002/8/26م ،الذي احلكم عليه فيه بتسع مؤبدات وعرشين عام ًا.

يعد أبو اهليجا من الشخصيات القيادية املهمة التي وفرت للمقاومة غطا ًء
سياسي ًا.

الصفات الشخصية
مل يؤثر تسلمه للقيادة يف نفسيته ،فهو متواضع جد ًا ،بشوش ،حازم يف اسرتداد

الحقوق ألصحابها ،وهو بمثـابة األب والصديق لزوجته وأوالده ،يصل الرحم

ويتابع أحوال العامة ،وخصوص ًا أهايل األرسى والشهداء بزيارته الدورية لرعايتهم

واالطمئنان عليهم ،ورسم االبتسامة عىل شفاه الناس واملظلومني.

ُعرفت مواقفه بالوحدوية بني الفصائل ،وكان من أبرز قادة معركة خميم جنني،

وكان جنب ًا إىل جنب مع مجيع الفصائل.

زرع يف عائلته حب التضحية ،وقد نال زوجته بالء األرس فاعتقلت عدة مرات،

كام اعتقلت ابنته وأوالده ،وأمىض ولده عبد السالم عدة سنوات يف األرس وجتدد

األرس عليه لعدة مرات.

ُبترِ ت يده يف معركة املخيم ،ورفض االستسالم حتى اعتقلته وحدة خاصة يف
تلك املعركة.
اتهّ م بقيادة «القسام» يف جنني ،وبمسؤوليته عن «عملية صفد» ،وسجل ذلك

يف لوائح االهتام ضده ،غري أنه أنكر كل ذلك ،ولكن االحتالل مل يلتفت إىل أقواله،
فحكم عليه بتسع مؤبدات إضافة إىل عرشين سنة.
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الشهيد اعصم صوافطة

القسامي عاصم صوافطة مقاتل صارم ،تربى عىل أيدي قادة عظام ،من
القائد ّ

أمثال حممود أبو هنُّود ،ونرص جرار.

عرف عاصم بأنه صعب املِراس ،وعىل الرغم من صغر سنه ،إال أنه محل سالحه

مقات ً
ال يف صفوف «احلركة» ،مؤمتر ًا بأمر أعالم املقاومة املجاهدين ممن أ ُّموا طوباس،

وعرفوا األغوار ودهاليزها.

أرسة جماهدة
القسامي يف بيت عرف بني أهايل البلدة بالتزامه ،وتد ُّي ِن مجيع أفراده،
تربى شهيدنا ّ

وألبيه ثالث بنات ومخسة من الذكور كان ترتيب عاصم الرابع بينهم ،وقد نالت هذه
األرسة ابتالءات يف أبنائها ،فثالثة من إخوانه يقبعون يف السجون الصهيونية ،فشقيقه
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فازع تتهمه «األجهزة األمنية الصهيونية» بالعضوية يف «كتائب الشهيد عز الدين
القسام» ـ اجلناح العسكري حلركة «محاس» ،وبأنه عىل عالقة بالقائد عادل عوض اهلل،

وقد حكم عليه بالسجن سبع سنوات.

أما شقيقه الثاين عرفات ،فقد اعتقل بتهمة إيواء جماهدي «الكتائب».
أما شقيقه الثالث عالء فقصته خمتلفة ،ألنه كان معتق ً
ال للضغط عىل العائلة

لتسليم عاصم ،ولكن هيهات هيهات.

وقد شارك يف انتفاضة األقىص ،فحمل السالح ،وخاض االشتباك تلو االشتباك

مع جنود العدو ومستوطنيه يف األغوار ،حتى وضعه الصهاينة عىل قوائم االغتياالت،

وغدا أحد أهم املطلوبني يف منطقة طوباس ،وصار مته ًام عند القوات الصهيونية بأنه
كان يعد العدة لتنفيذ عمليات استشهادية.

وشأن عاصم كشأن الكثري من شباب فلسطني ،فقد محل املسؤولية باكر ًا؛ إذ إنه

شهد اعتقال إخوانه مجيع ًا ،ومل يزل حينها غض البنية ،صغري السن ، ،ومل يكد يقرتب
من حتقيق حلمه باحلصول عىل الشهادة الثانوية العامة حتى أخذت الوحدات اخلاصة

الصهيونية تالحقه يف كل مكان  ،تريد أن ترسق منه أحالمه كام رسقتها من كل شاب

فلسطيني يف مقتبل العمر.

لقد بدأت قصة عاصم مع املطاردة حينام اقتحمت املخابرات الفلسطينية بيته

يف طوباس تريد اعتقاله عىل إثر العملية االستشهادية التي نفذها االستشهادي أمحد
دراغمة من «رسايا القدس» يف مستوطنة بيسان ،وكان أحد أصدقائه ،اعتقل الشاب

الصغري عاصم ،ومكث مدة يف املعتقالت الفلسطينية مع شقيقه عرفات ،إىل أن م َّن اهلل
عليه بالفرج إثر عمليات القصف واالجتياحات املتالحقة التي تعرضت هلا منطقة
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جنني ،فغدا طريد االحتالل ،يشكو إىل اهلل ظلم من ظلم ،بعد أن اكتُشف أمر انتامئه إىل

«كتائب الشهيد عز الدين القسام».

استهدفت «القوات الصهيونية اخلاصة» منزل الشهيد مرات عدة بحث ًا عن

عاصم ،إال أن حماوالهتم مجيع ًا باءت بالفشل ،وملا نفد صرب الضابط قال لوالده يف
آخر عمليات التفتيش :إن ولدك أصبح اليوم عىل قائمة التصفية ،ومل يكن من الوالد

الصابر إال التسليم ألمر اهلل ،وقال« :ال حول وال قوة إال باهلل» ،منتظر ًا من ولده إحدى

احلسنيني.

جهاده
أبرز مطلوبيها يف املنطقة وقد انتقلت إليه خربات عدد من القادة
وكيف ال يكون َ

القساميني بعد أن خرجوا من مناطق خمتلفة واجتهوا نحو طوباس ،فكانت املأوى الذي

احتضن جمموعات شامل الضفة يف «كتائب القسام» ،بل إن بعضهم استشهد فيها،
وانتقال اخلربات هذا أكده بعض املقربني من قادة «الكتائب».

ويف يوم الثالثاء الواقع يف الثالث والعرشين من شهر شعبان سنة 1423هـ،

املوافق للتاسع والعرشين من شهر ترشين األول لعام 2002م ،وقت أن كانت
الساعة تشري إىل الثانية ليالً ،كان اهلدوء خييم عىل بلدة طوباس الشفاغورية الواقعة
جنوب مدينة جنني ،غري أن هذا اهلدوء مل يدُ ْم طويالً؛ فالذئاب من «القوات الصهيونية

اخلاصة» تتس ّلل إىل البلدة تريد تنفيذ عملية كبرية ،قد جنَّد قادة اجليش الصهيوين
ألجلها عرشات األفراد من قواته املدربني عىل حرب العصابات ،هدفهم الذي يرمون

القسامي والقائد امليداين عاصم صدقي صوافطة؛ فقد
إليه كان الوصول إىل الشهيد ّ

كان متحصن ًا يف أحد البيوت املهجورة يف تلك البلدة.
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يف الوقت الذي رضبت فيه القوات الصهيونية طوقها املحكم عىل املنزل ،بدأ

قائد الفرقة بدعوة عاصم عرب مكربات الصوت إىل تسليم نفسه لقوات الصهاينة،

ولكن كيف لعاصم أن يسلم نفسه وقدوته نرص جرار قائدُ ه يف «الكتائب» الذي رفض
تسليم نفسه للقوات الصهيونية عىل الرغم من أن ثالثة من أطرافه مبتورة إثر انفجار

ويفضل أن يرتقي عىل هذه
عبوة كان يصنعها ،ومل يعد يملك سوى طرف واحد،
َّ
األرض التي ارتقى منها َس َل ُفه عىل أن يسلم نفسه.
وأثناء انتظار الصهاينة خروج عاصم منصاع ًا ألوامر اجليش مسل ًام نفسه إليهم،

جاء الرد عرب سالحه «الكالشنكوف»؛ ليسطر ملحمة قسامية جديدة استمرت أربع
ساعات عىل ثرى طوباس التي روى تراهبا دما ُء قادة له سبقوه قبل أشهر ،منهم قيس

عدوان ونرص جرار.

وعند الساعة السادسة والنصف كانت آخر فصول امللحمة ،وموعد ارتقاء
الشهيد الذي مل يكمل عمره العرشين ربيع ًا ،وهبذه النهاية حمت «إرسائيل» اس ًام جديد ًا
من قائمة أبرز املطلوبني هلا يف منطقة طوباس ،وواحد ًا من املتهمني بضلوعهم يف

عمليات ضدها.

ومل يقف حقد قوات الصهاينة هنا ،ومل يشف غليلهم قتل أبرز املطلوبني عندها،

بل قامت يف أعقاب العملية باختطاف جثامنه وأخذه من املكان.

بيت التهنئة

أقامت العائلة مع «حركة محاس» بيت ًا للعزاء يف البلدة ،وقد َأ َّمه مئات من

املواطنني من أرجاء املحافظة كافة ،جاؤوا لتقديم التهاين ،وبعد إعالن نبأ االستشهاد

اهنالت االتصاالت اهلاتفية عىل بيت األجر ،قدَّ م عربها أبرز قادة «محاس» يف فلسطني
واخلارج التهنئة لذوي الشهيد القسامي القائد عاصم صدقي صوافطة.
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ُ
الشيخ
الروحي حلركة املقاومة اإلسالمية «محاس»
كان من أبرز املهنِّئني الزعيم
ّ

أمحد ياسني ،والدكتور موسى أبو مرزوق عضو «املكتب السيايس حلركة محاس» يف
اخلارج ،والدكتور عبد العزيز الرنتييس أحد أبرز قادهتا يف فلسطني ،والدكتور حممود

الزهار الناطق الرسمي باسمها ،واألستاذ أسامة محدان ممثل «احلركة» يف لبنان.

قدم مجيع املتحدثني هتنئتهم احلارة لذوي الشهيد عىل الرشف الذي ناله

باستشهاده عىل أيدي القوات الصهيونية ،ووجه القادة الثناء والتقدير هلم عىل املستوى

العايل الذي حيتذى من الصرب أمام هذا االبتالء ،يف وقت يقبع فيه أشقاء الشهيد الثالثة

يف السجون الصهيونية.

كانت التعزية بالشهيد حف ً
ال خطابي ًا نثر فيه املتكلمون ما يف جعبهم ،وجعلوه
منرب ًا لنرش الفكر الصحيح بني اجلامهري ،ومل ي ُف ِ
ت املتحدثني التأكيدُ عىل أن املقاومة هي
َ
اخليار الذي ال رجعة عنه يف تقرير مصرينا ،ودحر االحتالل اجلاثم عىل ثرى أرضنا
ومقدساتنا ،رافضني كل املخططات واملشاريع اهلادفة إىل القضاء عىل مقاومة الشعب

الفلسطيني ،كام أكد املتحدثون عىل أمهية التالحم بني قوى الشعب الفلسطيني،
والوقوف يف وجه كل حماوالت املساس هباّ ،
حمذرين من أن التفرقة بني أبناء الشعب
هو هدف من أهم أهداف العدو الصهيوين واملتعاونني معه حلرف مسار شعبنا عن

مقاومته.

كام أقيم بيت هتنئة آخر يف «سجن جمدو» تقبل فيه شقيقاه فازع وعرفات التهاين

من معظم السجناء املجاهدين القابعني خلف قضبان سجون االحتالل الصهيوين.

القسامي املتواصل يف
وباستشهاد عاصم ينضم شهيد جديد إىل قافلة العطاء ّ
سبيل دحر الصهاينة عن مقدساتنا الفلسطينية؛ ليعطي درس ًا وعاه كل من وعى؛ أن
ال طريق للتحرير إال بالبندقية ،فإىل جنات اخللد يا عاصم ..مع األنبياء ..والشهداء..

وحسن أولئك رفيق ًا.
ُ
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مع الشهيد قيس عدوان

الذكريات نفحات من نسائم اخلالن ،آثارها حمفورة يف القلب والوجدان،

عيل كثري ًا فتحمل يل عبق إخوة عشنا سوية ،ومحلنا مهوم اجلهاد والوطن مع ًا،
ّ
هتب ّ
إهنا مرتبطة بأحباء قلبي ،وأشقاء روحي ،وحترضين اآلن ذكرى واحد منهم هو قيس

عدوان من أبناء بلدة سرييس.

لن أحتدث يف هذه السطور عن قيس الذي عشق ليىل ،ولكني سأحتدث عن

وضحى بالكثري من أجلها.
قيس الذي عشق البندقية ،وعشق فلسطني،
ّ

ولد قيس يف مدينة جنني عام  ،1977ألرسة تنحدر من بلدة سرييس قضاء

املدينة ،التحق باملسجد الكبري يف املدينة ،وأهنى الثانوية عام  1995بتفوق ،والتحق
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بـ«جامعة النجاح» ليدرس اهلندسة املعامرية ،وكان ومن نشطاء «الكتلة اإلسالمية»،

حتى أصبح رئيس جملس الطلبة يف اجلامعة.

كان قيس رمحه اهلل ذا شخصية قيادية منذ صغره ،وقد عمل يف دوائر قيادية،

مجيل اخلَ ْلق واخلُ ُلق ،عالقاته االجتامعية واسعة ،حيبه مجيع من يعرفه ،فهو يتميع
بأسلوب ّ
مهذب يف التعامل ،ذا قدرة عىل التأثري باآلخرين ،حيمل مهة عالية.

ويف «جامعة النجاح الوطنية» حني كنا ندرس ابتدأت عالقتي به ،وشاءت إرادة

اهلل أن نجتمع بعد ذلك يف العمل اجلهادي.

ابتدأ قيس العمل العسكري عن طريق مهند الطاهر ،وكانت البداية عندما

استشهد زكريا الكيالين((( ،وكان ذلك يف بداية انتفاضة األقىص املباركة ،بعدها توجه

العسكري،
أخوه األسري زيد الكيالين إىل قيس عدوان ،وطلب منه أن يرسله إىل اجلناح
ّ
أو يصله بأحد مطاردي «كتائب القسام»؛ ليأخذ بثأر أخيه من االحتالل.

كان قيس عىل معرفة سابقة بمهند الطاهر عندما كان طالب ًا باجلامعة ،فجمع

بني زيد وبني مهند ،واتفقا فيام بينهام عىل عمل ما ،وكان من ثامر ذلك تنفيذ هجوم يف
صهيوين ،وجرح أحد عرش.
«وادي عارة» قتل فيه
ّ

وبعد اعتقال زيد الكيالين ُو ّجهت األنظار إىل قيس ،واهتم بعالقته هبذه العملية،

وبدأت قوات االحتالل بمطاردته.

ويف تلك األثناء أوقف قيس اتصاله بمهند ،وعمل عىل إهناء مرشوع خترجه يف

العسكري هناك.
توجه إىل جنني ليلتحق باجلناح
ّ
اجلامعة ،ثم ّ

وانضم إىل صفوف «الكتلة
((( ولد عام  ،1979يف بلدة سرييس ـ جنني ،درس يف «جامعة النجاح»،
ّ
اإلسالمية» .استشهد يف إحدى املواجهات مع قوات االحتالل عند أحد احلواجز يف مدينة نابلس.
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بعدها أرسله اجلناح العسكري يف جنني إ ّيل؛ بغية فتح ّ
خط عمل مع مدينة

نابلس ،والتنسيق مع أيمن حالوة.

التقيت بقيس ،ورتبت لقاءه بأيمن يف شقتي بمدينة نابلس ،فقام بتدريبه عىل

بعض الدوائر الكهربائية ،واتفقا عىل شحن عبوات ناسفة إىل مدينة جنني؛ الستخدامها
يف تنفيذ عمليات ضد اإلرسائيليني ،وهيئت الوسائل ذلك مع حممود أبو هنُّود وأيمن

حالوة وقيس عدوان ،ونقلوا عبوتني ناسفتني إىل مدينة جنني بمساعدة إياد محادنة

وأيمن حشايكة ،وكانت بعد ذلك عملية «هناريا» البطولية التي نفذها االستشهادي
وجرح سبعة وستون منهم.
شاكر حبيشة يف حمطه للقطارات ،قتل فيها ثالثة صهاينةُ ،

اتفقت مع قيس عىل تنفيذ ثالث عمليات متتالية يف العمق اإلرسائييل  ،ولكن

حال بيننا وبني تنفيذ ما خططنا له اعتقايل عىل يد قوات االحتالل.

قصة قيس مع شاكر حبيشة
حرض شاكر حبيشة من منطقة أبو سنان الواقعة داخل فلسطني املحتلة عام

توجه إىل
1948م ،وكان نشيط ًا مقاوم ًا لالحتالل يف منطقته ،وبعد أن كشف أمره ّ
منطقة جنني ،وهناك بدأ يبحث عن قيس؛ لتجهيزه لتنفيذ عملية استشهادية ،وقد بذل
جهد ًا طوي ً
ال يف البحث ،حتى إنه صار يسأل عنه يف شوارع جنني ،وظفر باللقاء به
واحلمد هلل ،ومل يذهب جهده سدى.

ويف هذا الوقت أصيبت «أجهزة االستخبارات اإلرسائيلية» بحالة من اجلنون

وهسرتيا البحث عن حبيشة ،فاجتمعوا بمخابرات «السلطة» يف منطقة جنني ،وطلبوا

منهم العمل عىل إجياده بأية وسيلة ،فاستجابت «أجهزة السلطة» ،وشنّت محلة تفتيش
واسعة يف جنني ،ولكن بفضل اهلل تعاىل ،ثم برسعة استجابة «القسام» ،تشتتت
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جهودهم ،و ُأحبطت مآرهبم ،وإذا بشهيدنا حبيشة ينادي عليهم من منطقة «هناريا»:
قد وصلت إىل هديف ،وأنتم مازلتم جمتمعني يف جنني تتباحثون بأمري.

ومما لفت انتباه اجلميع أنه بعد صنع أيمن للعبوة الناسفة التي كانت عبارة عن

علبة «مسحوق شاين للغسيل» مفخخة سأله شاكر عن تكلفتها ،فأخربه أهنا كلفت ألفي
شيكل ،فقال :سأدفع ثمن العبوة من مايل.

ِ
يكتف رمحه اهلل بأن يبذل روحه يف سبيل اهلل تعاىل ،بل أراد أن جيمع بني النفس
مل

واملال ،ويكون من الذين جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل ،ممن ينطبق عليه قول

اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴ﴾ [النساء.]95 :

دور قيس عدوان يف العمل
العسكري أصبح له دور كبري يف منطقة الشامل،
بعد أن دخل قيس يف العمل
ّ

وشارك يف تطوير «صواريخ القسام» يف الضفة الغربية ،وتنفيذ العديد من العمليات

اجلهادية ،وكان له دور بارز كذلك يف عملية «املاحلة» التي نفذها االستشهاديان صالح

كميل وأمحد عتيق ،كام أنه كان مسؤوالً عن «عملية حيفا» التي وقعت أثناء اجتياح

خميم جنني ،وسبق احلديث عنها.

استشهاده:
يف يوم  2002/4/5وبينام كان شهيدنا موجود ًا يف منطقة طوباس مع ثلة من

رفاقه املجاهدين وهم سائد عواد ،وجمدي بالسمة ،وأرشف رضاغمة ،وحممد كميل،
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يف منزل منقذ صوافطة((( ،جرى اشتباك بينهم وبني قوات االحتالل اخلاصة لساعات
عدة ،فاستشهدوا مجيعهم ،واستشهد معهم صاحب املنزل وطفلة من بيت جرياهنم،

وجندي ،وغادر الشهداء الدنيا ليكتبوا بدمائهم عىل
وقتل يف ذلك االشتباك ضابط
ّ
جدران املنزل أن العزة هلل تعاىل ،ولدين اإلسالم.

*

*

*

((( ولد بمدينة طوباس عام 1973م ،متزوج وله ثالثة أطفالُ ،عرف بأخالقه وتدينه ،وكان أحد نشطاء
االنتفاضة األوىل ،واعتقل فيهاُ .عرف بنشاطه اخلريي االجتامعي .استشهد بعد أن دامهت القوات
اخلاصة اإلرسائيلية منزله بتاريخ .2002/4/5
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الشهيد إبراهيم هواش

من مواليد مدينة نابلس عام  ،1970ومن سكان منطقة رأس العني فيها ،ونشأ

يف أرسة بسيطة حمافظة عرفت بالعفة واخللق ،وارتاد مسجد صالح الدين ومسجد

اخلرضاء ،ومسجد طارق بن زياد ،وعرف بتقواه وورعه ونشاطه.

مع بداية رحلة املقاومة تعرفت عىل إبراهيم هواش وكان يساعدين يف بعض

األمور إضافة إىل توفري مأوى يل ولعدد من املجاهدين مثل مهند الطاهر ،وطاهر
جرارعة ،وزياد اخللييل رمحهم اهلل.

كان هذا البطل مفع ًام بالنشاط واحليوية ،يمكن وصفه بأنه رجل املهامت الصعبة،
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إذا طلب منه يشء مل يكن هيدأ له بال قبل أن ينجزه ،سواء كان بيت ًا لإلجيار ،أو رشاء
ملواد كياموية لتصنع املتفجرات ،أو نق ً
ال ملطاردين ،أو إيواء هلم ،وهو الذي أحرض مواد

كياموية يف عملية أساسية كعملية «سبارو» وغريها .

كان رمحه اهلل رج ً
ال صلب ًا ،وشجاع ًا مقدام ًا ،شعلة من النشاط والعمل ،عمل

مع العديد من املطاردين ،من أمثال املجاهد ـ أسد اجلبال ـ القائد نرص الدين عصيدة،
فقد عاش معه يف اجلبال عىل الرغم من صعوبة العيش ،يسعى دائ ًام يف توفري خدمات

أساسية للعمل العسكري.

تاريخ معطاء ،حافل بالعمل والجهاد ،شمل مجاالت عديدة منها العمل
االجتامعي ،واخلريي ،وامليداين ،واألنشطة املسجدية والدعوية ،وكان قد ُأوكل إليه
اإلرشاف عىل األنشطة امليدانية والفعاليات يف االنتفاضة ،وكان يرشف عىل توفري
الرايات والالفتات ،ومكربات الصوت ،يف املسريات واملهرجانات واعتقل لدى

«السلطة» عدة مرات.

كان رمحه اهلل داعي ًا ن َِشط ًا يف االنتفاضة األوىل ،وداع ًام قوي ًا لتفعيل املواجهات

مع قوات االحتالل.

لقد عرفت الشهيد عن قرب ،فكان مثاالً للشباب املجاهد يف أدبه وأخالقه

وسلوكه ،وأحسبه عند اهلل من املخلصني ،مل يكن يفارقه متني الشهادة ،حريص ًا عىل
حضور صالة الفجر يف املسجد ،وكان من قوات محاس الضاربة.

ويف يوم  2002/12/25واجهته قوات االحتالل فرفض اهلرب ،واستمر يف

املواجهة حتى حورص يف أحد البيوت ،وأطلقت قوات االحتالل النار عليه ،ورفضوا

تقديم العالج له بعد إصابته ،فاغتيل بدم بارد ،رمحه اهلل رمحة واسعة.
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الشهيد حممد زياد اخللييل

ولد يف 1976/1/14م ألرسة متدينة تسكن رأس العني.
تعرفت عىل هذا البطل عن طريق إبراهيم هواش ،حيث دخلت معه إحدى

احلارات ،وكان الناس يتكلمون عنه وعن التزامه وسلوكه ،فقد كان من املالزمني
لصالة الفجر يف املسجد ،وارتاد مسجد صالح الدين منذ نعومة أظفاره ،وكان من
امللتزمني يف صفوف «احلركة» منذ االنتفاضة األوىل ،ومن الشباب الداعني لتنشيط

العمل املسجدي يف اخلدمات واملساعدات.

كان رمحه اهلل رياضي ًا ،ذا بنية قوية ،يتقن لعبة «الكاراتيه» ،ويعدّ من قوات

«محاس» الضاربة يف االنتفاضة األوىل ،كأنه شعلة متقدة من العمل والنشاط ،ولقد

أصبح مطارد ًا ومطلوب ًا لقوات االحتالل بعد انكشاف دوره يف العمل العسكري مع
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القائد نرص جرار من جنني ،وحممود املدين((( ،فقد كلف برشاء سيارة من أحد جتار

السيارات املرسوقة من إحدى قرى جنني ،وصار حمل شبهة ،فاعتقله «األمن الوقائي»

يف جنني ،وخضع عندهم للتحقيق.

وس ّلم لـ«احلركة» ،ثم عاد إىل نابلس ،واختفى
وبعد ضغوط شعبية أفرج عنهُ ،

مدة من الزمن .التحق باجلناح العسكري بنابلس ،وبعد اغتيال حممود املدين الذي

كان يعمل مع نرص جرار يف اجلناح العسكري بجنني ،وهذه املجموعة هي املسؤولة
وجرح مخسة
يف بداية االنتفاضة عن عملية اخلضرية التي ُقتل فيها ثامنية صهاينةُ ،

وأربعون منهم ،وهي املسؤولة أيض ًا عن العملية التي نفذها حامد أبو حجلة ،وجرح
فيها تسعة وأربعون صهيوني ًا.
لقد كان هذا البطل تواق ًا للشهادة ،وأراد مرتني أن ينفذ عملية استشهادية عن

طريق نرص جرار وحممود املدين ،ثم التحق بالقائد نرص الدين عصيدة ـ أسد اجلبال ـ

وعمل معه مدة من الزمن ،وعاش معه حياة قاسية يف اجلبال ،وشارك يف رصد مواقع
للعمليات ،وقام بنقل عبوات ومواد يف اجلبال.

ثم التحق بعد ذلك بالعمل مع القائد مهند الطاهر وطاهر جرارعة ،وبتاريخ

2002/2/6م نفذ عملية بطولية يف «مستوطنة احلمراء» يف األغوار الشاملية ،هي
((( ولد بنابلس عام  ،1976وترعرع يف املساجد والتحق بصفوف احلركة يف سن مبكرة .اعتقل عام
 ،1992وخاض حتقيق ًا قاسي ًا وانتقل بني مجيع مقرات التحقيق ،ثم اعتقل مرة أخرى ،وخضع
لتحقيق جسدي قاس ،وأمىض تسعة شهور يف االعتقال اإلداري .حصل عىل شهادة الثانوية العامة
داخل السجن ،والتحق بعد اإلفراج عنه بـ«جامعة النجاح» ،إال أنه مل يستطع إكامل دراسته بسبب

وفاة والده عام  ،1999وحتمله لاللتزامات العائلية .انضم إىل صفوف «القسام» مع بداية انتفاضة

األقىص ،وكانت له بصامت واضحة يف عملية االستشهادي حامد أبو حجلة يف «نتانيا» بتاريخ

 .2001/1/1واغتيل حممود بتاريخ  2001/2/19برصاصات من قناص باغته هبا.
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«عملية احلمراء الثانية» ،وكان ناجي وسعيد بشارات قد شاركا باإلعداد هلا ،حيث

قام باقتحام املستوطنة ،وقتل أربعة صهاينة ،وارتقى شهيد ًا إىل رمحة ربه ،رمحه اهلل رمحة
واسعة ،ومجعنا به يف جنات النعيم.

*

*

*
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الشهيد سايم زيدان

ولد سامي زيدان عام 1980م يف قرية تل بقضاء نابلس وعاش عاشق ًا ألرضه
ووطنه كغريه من أطفال فلسطني ،حمب ًا إلخوانه ،حفظ القرآن الكريم منذ صغره ،حتى

يغي أسلوب حياته ،وأراد أن يعيش حياة
إذا أتم العرشين ربيع ًا من عمره قرر أن رّ
ال ِ
يقد ُر عليها إال أشدا ُء الرجال وعظامؤهم ،حياة ملؤها اجلدّ والتضحية ،خرج من
القساميني؛ يارس عصيدة ،وعاصم عصيدة ،ونائل
البيت ليلتحق بإخوانه املجاهدين ّ
رمضان ،وحممد رحيان ،وعاصم رحيان ،الذين عملوا يف «كتائب القسام» حتت قيادة
القائد نرص الدين عصيدة.
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جلأ مع أفراد جمموعته ،وعىل رأسهم عاصم عصيدة ،وبالل عابد ،ونرص الدين

عصيدة  ،إىل اجلبال هبدف التخطيط لعمليات عسكرية ستنفذ ضد جنود االحتالل

و«املستوطنات الصهيونية».

ومن املواقف التي قام هبا سامي عىل أحسن وجه أن القائد نرص الدين عصيدة
كلفه يف إحدى املهام بمراقبة «مستوطنة عامنوئيل» مدة ستة أيام بلياليها ،فاختذ مكان ًا
قريب ًا جد ًا من املستوطنة ،وكان زميله عاصم عصيدة يحُضرِ له الطعا َم واملاء يف تلك
األثناء ،وقد متكن بالفعل من القيام بمهمته بنجاح باهر ،واستطاع مجع املعلومات
الرضورية الالزمة لنجاح التخطيط والتنفيذ لعملية «عامنوئيل الثانية» ،التي اشرتك
فيها مع صديقه ورفيق دربه يف اجلهاد عاصم عصيدة ،واستهدفا فيها حافل ًة بالعبوات
اجلانبية وباألسلحة الرشاشة ،وقد كانت عملية نوعية ،نتج عنها مقتل عرشة صهاينة،

وإصابة عرشين آخرين.

ّ
مذكرات سليم َح ّجة

171

وتوجها
وبعد إنجاز مهمتهم عىل الوجه األكمل انسحبا من مكان العملية،
ّ

إىل وادي قانا ،ومكثا فيه إىل الصباح ،ثم اشتبكا مع وحدة صهيونية خاصة أرسلت
لتمشيط املنطقة ،فقتال قائد الوحدة وأصابا أربعة جنود آخرين ،غري أن ذخرية سامي

نفدت ،فأرص عليه عاصم أن ينسحب من املنطقة؛ ليؤمن له عاصم غطاء انسحابه،

واستطاع بطلنا سامي االنسحاب والعودة سامل ًا بعد ملحمة بطولية يف «عامنويل»
ووادي قانا ،واستشهد حينها عاصم عصيدة.

وبعد سبعة شهور من العملية ،ذهب لتنفيذ عملية أخرى بالقرب من قرية

«عوريف» ،يرافقه القائد نرص الدين عصيدة ،فاشتبكا مع وحدة صهيونية يف جبال

القرية ،وارتقى سامي حينئذ شهيد ًا إىل رمحة اهلل ،وكان ذلك يف 2002/12/31م،

وقد ترك املجرمون الصهاينة جثامنه الطاهر يف مكان االشتباك ،ومل يعلم أحد بذلك،
لوال أن أحد رعاة قرية «عوريف» عثر عليه ،وعلم وقتها أن هذه جثة البطل سامي

زيدان.

*

*

*
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الشهيد سعيد حسن حسني احلوتري

إنه منفذ العملية االستشهادية املعروفة بعملية «الدلفناريوم» ،التي وقعت

بتاريخ 2001/6/1م يف ملهى لييل بمدينة تل الربيع.

حيمل يف قلبه عشق فلسطني ،قبل أن حيمل اجلنسية الفلسطينية عىل بطاقته

الشخصية ،وهو من مدينة قلقيلية ،لكنه ولد يف األردن يوم  1979/1/1بمنطقة
عوجان التي تبعد  35كم عن العاصمة عماّ ن؛ ألن والده كان قد ُأبعد عن الوطن
بسبب انضاممه للثورة الفلسطينية ومقاومة االحتالل.

تربى سعيد يف أرسة ملتزمة بأحكام الدين ،حترص عىل تطبيق أحكام رشع اهلل

تعاىل ،فكان منذ نعومة أظفاره مواظب ًا عىل صالة اجلامعة يف املسجد.
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أهنى شهيدنا دراسته الثانوية يف األردن ،ودرس متديد الكهرباء للمنازل ضمن

دورة تدريبية يف معهد للتدريب املهني يف األردن.

كان سعيد رمحه اهلل كثري ًا ما يسأل والديه عن سبب إبعادهم عن أرض فلسطني،

وحيب أن يعرف الكثري عن مدينة قلقيلية وعن أقاربه ،وحيدث أهله عن رضورة العودة
إىل أرض الوطن ،واجتامع شمل العائلة ،واللقاء ببقية األهل واألقارب.

وما أكثر ما كان يطلب من والده السامح له بالعودة للعيش يف بيت جده يف مدينة
قلقيلية؛ متذرع ًا بالعمل يف جمال الكهرباء ،عساه أن يساعد والده يف أعباء املنزل ،ولكن

اهلدف الرئيس من وراء هذا الطلب هو السعي وراء الشهادة عىل أرض فلسطني؛ فقد
كان كثري املتابعة ألحوال فلسطني وأخبارها ،وكانت أخبار مدينة قلقيلية تأخذ حيز ًا
كبري ًا من اهتاممه ،فكان حيفظ الكثري من األحداث والوقائع ،ربام أكثر من سكان البلد
أنفسهم.

كان شديد التأثر باملواقف احلزينة ،ويتأمل كثري ًا عند سامع أو مشاهدة عمليات

إرسائيلية يقتل فيها األطفال والنساء والشيوخ.

كان الشهيد من املعجبني بحركة «محاس» وقادهتا وشهدائها ،وعىل األخص

القائد حييى عياش ،وصالح صوي نزال أحد أبناء مدينة قلقيلية ،ومنفذ «عملية تل

الربيع» ،التي نفذت يف 1994 /10 /19م ،واملعروفة باسم «الديزنغوف» ،ونتج
عنها مقتل اثنني وعرشين صهيوني ًا وجرح سبعة وأربعني آخرين ،وقدرت اخلسائر
املادية التي تسبب هبا بام يقارب مليونني ونصف املليون دوالر.

صفاته
كان سعيد احلوتري هادئ ًا وقور ًا ،قوي الشخصية ،شديد الرسية يف أعامله،

قوي البنية عىل الرغم من صغر حجمه ،جييد لعبة «الكارتيه» باحرتاف ،حتى إن أحد
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أصدقائه كان يقول« :إن سعيد ًا لو ألقيت به من أي مكان يقع واقف ًا».
استفزه أحد ،ال خيشى يف اهلل لومة الئم،
ولكنه كذلك كان شديد الغضب إذا
ّ

فبعد أن اعتقل عىل إثر عملية «فادي عامر» عجز «جهاز الوقائي» أن يستخرج منه أي
اعرتاف حول تلك القضية ،ومل يتمكنوا من احلصول عىل معلومة واحدة ،ومل تفلح

شدة التعذيب ،وال تنوع اإلهانات التي تعرض هلا من ضباط التحقيق يف استخراج

يشء مما يريدون.

الرجوع إىل الوطن
ٍ
إحلاح شديد ويف عام 1999م اقتنع والده بفكرة إرساله إىل البلد الذي طاملا
بعد

حلم بالذهاب إليه ،فسمح له بالعودة إىل فلسطني ،وحتققت بذلك أحالمه ،وكانت

سعادته ال توصف.

استقر يف البلدة القديمة يف قلقيلية ،وسكن يف بيت جده حسني احلوتري الذي

كان جماور ًا للمسجد القديم ،فأصبح من رواد املسجد ،والتحق بصفوف «احلركة
اإلسالمية» ،وتعرف عىل أبناء املسجد ،والزم األُرس اإلخوانية ،والتحق بأرسة فادي

عامر الذي صار أعز أصدقائه.

يف ذلك الوقت بدأ التفكري بالعمل العسكري مع أبناء أرسته ،وكان العمل

يف البداية فردي ًا ،مل يكن لـ«احلركة» علم به ،وجعلوا رئيس جمموعتهم فادي عامر،
وتعاهدوا عىل املوت يف سبيل اهلل ،ومجعوا مبلغ ًا من املال اشرتوا به مسدس ًا كانوا

يطلقون به النار عىل سيارات املستوطنني يف الشوارع االلتفافية املحيطة بمدينة قلقيلية.
ومع بداية انتفاضة األقىص عام 2000م بدأ سعيد وفادي يفكران بتنفيذ عملية

عمن يصلهم بقيادة «كتائب القسام» يف قلقيلية؛
استشهادية ،فكان ال بد من البحث ّ

ّ
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ملساعدهتم يف ذلك ،إال ّ
أن األمور كانت صعبة يف بدايتها بسبب األحداث املتسارعة،
فالتجآ إىل طارق أبو مريم ،وهو أحد املعروفني يف «محاس» ،وطلبا منه املساعدة يف

التواصل مع «كتائب القسام» ،وبعد االستفسار منهام عرف ما هيدفان إليه.

كان لطارق عالقة بجربيل جربيل الذي كان له خربة بسيطة بعمل العبوات،

فاتفقوا مجيع ًا عىل العمل العسكري لتجهيز عبوة ناسفة ،وتنفيذ عملية استشهادية،

و ُك ّلف جربيل بإعداد العبوة.

ومل تكن املهمة بسيطة ،فقد تطلب هذا األمر رشاء عدد كبري من علب الكربيت،

ثم نزع مادة الكربيت عن األعواد عود ًا عود ًا ،ولك أن تتخيل مقدار العمل الذي

حيتاجه هذا األمر ،والزمن الذي يستغرقه مجع ما يقارب  300غرام من مادة الكربيت.
بعد أن أنجزوا العمل قام جربيل بصناعة عبوة مكونة من أسطوانة «ماسورة»

قطرها  2إنش ،وطوهلا 30سم ،ووضع فيها صاعق ًا كهربائي ًا ،ولكن خالف ًا وقع بني
فادي وسعيد بعد جتهيز العبوة ،حول من منهام سينفذ العملية ،وبعد جدال طويل

تنظيمي وجيب االلتزام به ،وأنا سأنفذ
قال فادي لسعيد :أنا أمري أرستك ،وهذا قرار
ّ
العملية ،وسأطلب من جربيل أن يصنع لك عبوة ثانية بعد تنفيذ العملية مبارشة،
وسنلتقي يف اجلنة إن شاء اهلل.

كان االتفاق عىل أن يكون موقع التفجري داخل «إرسائيل» ،فأوصل جربيل

فادي بنفسه ،وسارا مشي ًا عىل األقدام؛ ليتمكنوا من جتاوز احلواجز العسكرية دون
املرور عىل التفتيش ،ولك َّن َقدَ َر اهلل كان ينتظر جمموعة من طالب «اجلامعة اليهودية»

كانوا ينتظرون يف موقف للحافالت بالقرب من مدخل قرية هيودية قريبة من قلقيلية

تسمى «النبي يامني» ،وكانوا أولئك الطالب يف طريقهام ،فقال فادي جلربيل :ملاذا
نذهب للداخل وأمامنا هذه املجموعة؟ وأراد فادي أن ينفذ العلمية فيهم ،فطلب
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وفجر نفسه هبم ،وعاد
من جربيل إخالء املكان ،ثم انقض عىل جمموعة املستوطننيّ ،

جربيل إىل قلقيلية سامل ًا بفضل اهلل تعاىل.

كان من ثامر هذه العملية مقتل ثالثة مستوطنني ،وجرح عرشة آخرين ،ولكن

الرسور مل يكتمل؛ إذ قامت «أجهزة السلطة» باعتقال أصدقاء فادي عامر إثر العملية،
وكان يف مقدمة املعتقلني سعيد احلوتري وإبراهيم دمحس ،وأخضع «جهاز األمن
الوقائي» سعيد ًا للتحقيق بقصد انتزاع اعرتافات منه عن تفاصيل العملية ،ولكن دون
جدوى ،فلم يتعاون سعيد مع املحققني ،ومل يستطيعوا انتزاع كلمة واحدة منه عىل

الرغم من شدة التعذيب الذي تعرض له.

وأثناء اعتقاله يف سجن «األمن الوقائي» التقى سعيد بقائد «كتائب القسام» يف

محاد ،فطلب منه السامح له بتنفيذ عملية نوعية كعملية
قلقيلية عبد الرمحن حممد سعيد ّ
صالح صوي ّنزال ،فوعده القائد عبد الرمحن بأنه سوف يلبي طلبه بعد خروجهام من

السجن ،وحثه عىل الصرب وعدم االستعجال حتى يأيت الوقت املناسب.

ومل متض إال عدة أيام حتى خرجا من السجن ،فعمال عىل اإلعداد والتخطيط

لعملية نوعية ،كان اهلدف منها هو رضب السياحة واهلجرة الصهيونية ،وخاصة
املهاجرين الروس الذين كانت إرسائيل جتلبهم لالستيطان يف أراضينا.

ُ
لييل يف مدينة تل الربيع يعرف
ُحدّ د
مكان تنفيذ العملية ،وجرى رصد ملهى ّ

باسم «الدلفناريوم» ،فقد كان يرتاده قرابة  600شخص معظمهم من املهاجرين
الروس ،ترتاوح أعامرهم ما بني  25 -17سنة.

كان أمر إيصال االستشهادي إىل موقع تنفيذ العملية أمر ًا مقلق ًا وصعب ًا جد ًا،

وكان البد من االستعانة بأشخاص من الداخل حيملون بطاقة إرسائيلية؛ بسبب
ويس اهلل
صعوبة الدخول إىل أرايض عام  48لكثرة احلواجز ،وتشديد التفتيش ،رّ
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سبحانه التواصل مع أنس أبو علبة وهو من سكان قلقيلية ،ويعمل يف نفس املنطقة.
اتصل أنس بأخ من الداخل لديه سيارة أجرة ،وطلب منه توصيل سعيد

احلوتري إىل موقع تنفيذ العملية بذريعة البحث عن عمل ،ومل يكن السائق عىل علم
بطبيعة املهمة التي سيقوم سعيد بتنفيذها ،لدرجة أنه أحرض ابنته الصغرية التي تبلغ

من العمر مخسة أعوام.

بقي سعيد احلوتري يداعب الطفلة طول الطريق ،ولكنه أخطأ التقدير؛ فعند

وصوله ملوقع تنفيذ العملية نزل من السيارة ،وطلب من السائق إخالء املكان بأقىص

رسعة؛ ألنه ينوي تفجري نفسه ،فوقع كالم سعيد هذا كالصاعقة عىل السائق ،فخرج
من املنطقة مرسع ًا ،واصطدم بعامود كهرباء من شدة اضطرابه ،فتعطلت سيارته،
واتصل بأخيه الذي يعمل مع «املخابرات اإلرسائيلية» ،وكان من الطبيعي أن يقوم

العميل بإبالغهم بام جرى ،فاعتقلت املخابرات السائق ،وطلبت منه العودة إىل
قلقيلية ،واستدراج أنس أبو علبة للقبض عليه ،غري أن أنس ًا كان متيقظ ًا ،ولكنه أخطأ
من جهة أخرى فأرسل أحد أصدقائه الذي اعتقل حينها ،وبعد عدة أشهر من املطاردة

اغتيل أنس عىل حدود مدينة قلقيلية أثناء توجهه للعمل.

وعىل إثر عملية سعيد احلوتري نرشت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وصحيفة

«معاريف» اإلرسائيليتان قائمة شبكة القيادات املطلوب تصفيتهم يف الضفة وغزة،

محاد ،والقائد نارص عبد الفتاح ّنزال ،والقائد رائد
وكان من ضمنهم القائد عبد الرمحن ّ
احلوتري ،وإبراهيم دمحس.

ويف 2001/10/04م بدأت قوات االحتالل بتنفيذ ما خططت له فقامت

محاد؛ بتهمته التخطيط
باغتيال قائد «كتائب القسام» األول يف قلقيلية عبد الرمحن ّ

لـ«عملية النبي يامني» وعملية سعيد احلوتري.
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ويف اليوم الذي أراد اهلل أن يصطفي إليه عبد الرمحن محاد ،ويف ساعات الصباح

الباكر كان القائد عىل سطح منزله القريب من اجلدار الفاصل ،يقرأ القرآن ،ويسبح

ربه تعاىل ،وكان يميش فوق املنزل ،فأصابته ثالث رصاصات من القناص املتمركز
عىل رافعة كانت تستخدم لرتكيب اجلدار الفاصل املقابل لبيته ،اخرتقت الرصاصات

صدره ،فارتقى شهيد ًا بإذن اهلل.

ظن املجرمون أهنم بالقضاء عىل القائد سينالون من املقاومة ،أو يضعفوهنا،

ولكن فاهتم أن رحم اجلهاد ال يتوقف عن إخراج القائد تلو القائد ،وأن من يستشهد
يأيت من إخوانه من خيلفه يف مهمته ،ليذيقهم وبال ما صنعوا ،فبعد استشهاد القائد

محاد ترأس قيادة «كتائب القسام» القائد نارص عبد الفتاح ّنزال ،مهندس
عبد الرمحن ّ
األحزمة الناسفة واملتفجرات.

*

*

*
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الشهيد طاهر جرارعة

ولد يف نابلس عام 1974م ،وبعد عام انتقل مع عائلته إىل الكويت ،وعاد

مع حرب اخلليج عام 1990م إىل قريته عصرية الشاملية ،فأكمل دراسته الثانوية يف

حتول إىل دراسة
وتفوق ،والتحق بجامعة النجاح ،وبدأ بدراسة العلوم ،ثم ّ
مدارسها َّ
الرشيعة يف «جامعة النجاح» ،فحصل عىل البكالوريوس ،وانضم إىل الدراسات

العليا ،لكن مل ُيتمها النشغاله باملقاومة التي انضم إليها عام 1994م.

كان طاهر حافظ ًا لكتاب اهلل عز وجل ،ش ّفاف النفس ،صايف الروح ،وكان

ريايض اجلسم واهلوى،
اجلهادي،
يدرس علوم الرشيعة ذا شخصية حيوية يف العمل
ّ
ّ

حيب لعبة كرة القدم.

تعرفت عىل هذا البطل يف «جامعة النجاح»؛ وكان حينئذ واحد ًا من شباب

«الكتلة اإلسالمية» ،إال أن هذه الصحبة مل تدم طويالً ،فقد اعتقلتني قوات االحتالل
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مدة مخس سنوات ونصف السنة ،وبعد اإلفراج عني خضت غامر العمل العسكري،
ومع بداية االنتفاضة املباركة التقيت به مرة أخرى ،وكان ذلك عن طريق القائد أيمن

حالوة ،حينام أرسل يل معه قطعة سالح.

وكان طاهر جرارعة يف إطار التنظيم مرتبط ًا بمهند الطاهر ،وكانت عالقتي هبام

عالقة تنسيق.

القسامي حافلة بالعمل والعطاء ،يعد من القادة
لقد كانت حياة هذا القائد
ّ

األساسيني يف مدينة نابلس.

اعتقلته «أجهزة السلطة» أربع سنوات بسبب عالقته بالقائد حممود أبو هنُّود،

ويف بداية انتفاضة األقىص أفرج عنه ،فعاد جمدد ًا إىل عمله العسكري ،وكان من القادة
املؤسسني يف بداية االنتفاضة إىل جانب مهند الطاهر ونرص الدين عصيدة وأيمن

حالوة.

عمل طاهر أيض ًا مع نرص الدين عصيدة ،وعاش معه يف اجلبال ،وشارك يف

عدة عمليات بطولية ،وزرع عدة عبوات ،من بينها «عملية احلمرا» التي نفذها زياد

اخللييل ،وشارك أيض ًا بإعداد «عملية آلون موريه» التي نفذها البطل أمحد عبد اجلواد
رمحه اهلل وقتل فيها أربعة صهاينة ،وكان كذلك وراء عملية االستشهادي مؤيد صالح

الدين((( قرب باقة الغربية عىل حدود مناطق  ،48وكان من نتائجها إصابة عدد من
((( ولد بمدينة طولكرم عام 1976م ألرسة متدينة ،والتحق بصفوف حركة «محاس» عام ،1987
وكان أحد نشطاء االنتفاضة األوىل .ومن نشطاء العمل الطاليب يف املدرسة ،واعتقل عام ،1992

وأمىض ثامنية شهور .بعد اإلفراج عنه أهنى الثانوية العامة بمعدل  92.4والتحق بـ«جامعة بريزيت»

قسم اهلندسة الكهربائية ،واعتقل بتهمة إيواء حسن سالمة ،وأفرج عنه بعد عام .انتقل إىل «جامعة
النجاح» ،وأصبح أحد ناشطي «الكتلة اإلسالمية» فيها .استشهد بتاريخ 2001/11/8م.
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اجلنود والقوات اخلاصة ،كام شارك رمحه اهلل يف زرع عرشات العبوات يف حميط نابلس

برفقة نرص الدين وكريم مفارجة ونسيم أبو الروس.

يف إحدى اجلنازات التي شارك فيها طاهر كانت الناس هتتف ملهند الطاهر

فسأله أحد اإلخوة ملاذا ال هيتفون لك ،فأجابه :أنني أريدُ األجر الكامل من اهلل فقط،

ومن اجلدير بالذكر أن دور طاهر ال يقل عن دور مهند وغالبية أعامهلم كانت مشرتكة.
استشهد رمحه اهلل يف اشتباك مع قوات االحتالل ،واستشهد معه إياد محادنة(((

مساعد حممود أبو هنُّود ،وذلك عندما حارصهتم قوات االحتالل بني عصرية الشاملية

وقرية طلوزة يف أرض زراعية تتخللها األشجار ،مما جعل اختفاءمها أمر ًا عسري ًا،

فاشتبكا معها ،وقتال ضابط ًا يف جيش االحتالل ،وجرحا عدد ًا من اجلنود ثم ارتقيا إىل

بارئهام ،وكان ذلك يف 2002/4/21م رمحهام اهلل رمحة واسعة ،ومجعنا هبام يف جنات

النعيم.

*

*

*

((( ولد بتاريخ 1979/6/11م بمدينة الزرقاء يف األردن ،وله شقيق واحد ،ودرس يف مدارس األردن
حتى األول الثانوي الصناعي ،ثم عاد مع عائلته إىل عصرية الشاملية يف فلسطني ،وارتاد مسجدها،

وتتلمذ عىل يد هاين رواجبة .كان دائ ًام يتحرس عىل الوقت الذي أمضاه بعيد ًا عن فلسطني واجلهاد

فيها .ويف بداية العام 2000م التحق بـ«كتائب القسام» ،وبدأ العمل مع خلية القائد حممود أبو هنُّود،
ثم اعتقل لدى املخابرات الفلسطينية مدة شهر وأفرج عنه بعد ذلك.

اعتقله «األمن الوقائي» يف كمني وهو ينقل السالح بسيارته ،ثم أفرج عنه بعد سبع شهور من التحقيق.
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الشهيد اعصم رحيان

ولد عاصم رحيان يف قرية تل يوم 1980/7/2م.
و ُعرف بحب املسجد ،وقراءة القرآن ،وكان اهلل قد وهبه صوت ًا مجيالً ،وكأنه

أويت مزمار ًا من مزامري آل داود ،وكان يامرس رياضة الكراتيه وكان معه احلزام
األسود ،أهنى دراسته االبتدائية والثانوية يف مدارس قريته ،ثم التحق بـ«جامعة النجاح

الوطنية» ،وكان كالغيث حيثام حل انتفع به الناس حوله.

ابتدأ يف اجلامعة مشوار ًا جديد ًا يف خدمة الطلبة ،حيث دخل املؤمتر العام ملجلس

الطلبة ،وكان أمري ًا لكلية االقتصاد.
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انضم إىل «كتائب الشهيد عز الدين القسام» ،وكان ذلك مثار تغيري كبري يف

العدو الصهيوين ،وكان
حياته ،وانتقل بذلك من حياة الطالب إىل حياة اجلهاد ضد
ّ
رفيق دربه رئيس جملس الطلبة السابق املهندس القائد قيس عدوان.

قوات «جيش الدفاع الصهيوين» يوم استشهاد شقيقه حممد ،ونجا
بح َث ْت عنه
ُ

مطارد ًا.
منهم بفضل اهلل ،فلم جيدوه ،وخرج من بيته َ

ومل يكن قد مىض غري شهر عىل رحيل أخيه حممد عندما نفذ «عملية عامنوئيل»

االستشهادية األوىل ،وذلك ليلة السابع والعرشين من شهر رمضان ،ونتج عنها مقتل

اثنا عرش صهيوني ًا ،وجرح مخسة وثالثني آخرين.

كانت هذه العملية رد ًا عىل اغتيال القادة حممود أبو هنُّود ،وحممد رحيان ،ويارس

عصيدة ،وقد وجهت املقاومة هبا رضبة موجعة للصهاينة.
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*

*

*
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الشهيد اعصم عصيدة

ولد البطل عاصم عصيدة صباح يوم اجلمعة 1979/11/2م ،يف قرية تل

قضاء نابلس.

ٍ
هوايات
األسايس والثانوي يف مدرسة تل الثانوية ،وكان جيمع
وتلقى تعليمه
ّ
متعددة منها صيد السمك ،وكان قناص ًا بارع ًا ،إضافة إىل تعل ّقه بسباق ال َعدْ ِو للمسافات
الطويلة ،وقد شارك يف «سباق الضاحية» يف حمافظة نابلس ،وكذلك كان حمرتف ًا للعبة
«تنس الطاولة» ،وحصل عىل املرتبة الثانية يف حمافظة نابلس عىل مستوى املدارس

الثانوية ،وكان يتدرب كذلك عىل رياضة «الكاراتيه».

كل تلك املهارات كان مضاف ًا إليها حسن اخللق ،وروح الدعابة.
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انضم رمحه اهلل إىل «كتائب الشهيد عز الدين القسام» عىل يد القائد البطل نرص

الدين عصيدة ،فعمل بصمت دون أن يعلم به أحد إىل أن جاء يوم 2002/1/4م،

عندما وقع اشتباك عسكري يف ساعات الفجر األوىل بني جمموعة من أبطال «القسام»

تضم ك ً
ال من نرص الدين عصيدة ونائل رمضان وأيوب عصيدة ،وبني وحدة عسكرية
إرسائيلية ،وقد أسفر عن هذا االشتباك استشهاد البطل نائل رمضان ،واعتقال أيوب

عصيدة ،بينام متكن القائد نرص الدين من االنسحاب من املكان بسالم.

يف ذلك اليوم غادر عاصم منزله ُمطارد ًا مع خاله عمر عصيدة ،ورفيق دربه

سامي زيدان ،ونرص الدين عصيدة ،وجلأوا إىل اجلبال؛ ليتخذوا منها مالذ ًا آمن ًا هلم،

وقاعدة النطالق جهادهم ضد جيش االحتالل واملستوطنني الغاصبني ،وقد بذلت
قوات االحتالل جهود ًا مضنية للقضاء عىل أعضاء هذه اخللية التي أذاقت االحتالل
العديد من الرضبات املوجعة خالل مدة قصرية.

وكان من األدوار التي أوكلها القائد نرص الدين عصيدة لعاصم تصنيع العبوات

ّ
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الناسفة ،والتدريب ،ومراقبة عدد من املستوطنات وحتركات قوات االحتالل
استمر عاصم ُمطارد ًا مع زمالئه إىل أن جاء يوم 2002/7/16م حني اكتمل

التخطيط للعملية البطولية املشهورة «عامنوئيل الثانية» عىل يد القائد نرص الدين
عصيدة ،هذه العملية جاءت يف وقت اعتقدت فيها قوات االحتالل أهنا قد أحكمت
بأي عمل ،وإذا
السيطرة عىل الضفة الغربية ،ومل يعد بإمكان املقاومة واملجاهدين القيام ّ

بالصفعة تأيت من حيث مل حيتسبوا ،كانت هذه العملية مفاجئة لألصدقاء واألعداء،
الصهيوين» ،واملفاجئ أكثر أهنا وقعت يف املكان نفسه الذي
سقطت هبا «نظرية األمن
ّ

وقعت فيه «عملية عامنوئيل األوىل».

كان عاصم هو االستشهادي الذي وقع عليه اختيار القائد نرص الدين لتنفيذ

هذه العملية ،يشاركه فيها سامي زيدان ،عىل أن يكون كل من بالل عابد ،وأيمن،

وعنان قادوس((( بمثابة خلية إسناد هلام.

استهدفت هذه العملية حافلة صهيونية ،وجرى زرع عدد من العبوات الناسفة،

وعندما وصلت قام عاصم بالتفجري ،وانقض مع زميله سامي عليها بالقنابل اليدوية

واألسلحة الرشاشة ،ومتكنا بفضل اهلل من قتل عرشة صهاينة ،وجرح ما يزيد عن
ثالثني آخرين ،ثم انسحبا نحو وادي قانا ،وعندما طلب منهام القائد نرص الدين

االنسحاب منه ر َف َضا ذلك ،وأخربه عاصم بأنه سيقوم بعمل كمني لقوات االحتالل

التي ستأيت لتمشيط املنطقة.

((( من مواليد عام  ،1981نشأ يف أرسة حمافظة متدينة يف قرية عراق بورين قضاء نابلس ،ودرس
االبتدائية يف مدارس القرية وأهنى الثانوية يف مدرسة تل ،وبعد إكامل دراسته الثانوية تفرغ للعمل

إلعالة أرسته  .كان من رواد املساجد ،يعلم األطفال القرآن الكريم ،وعرف عنه التزامه وعزيمته،
كان أحد منفذين «عملية عامنوئيل الثانية» التي قادها نرص الدين عصيدة .
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وعند ساعات الصباح الباكر من يوم 2002/7/17م اشتبكا مع وحدة

عسكرية ،ومتكّنا من قتل قائد الوحدة ،وجرح أربعة جنود آخرين ،وعندما نفدت

الذخرية من سامي أرص عليه عاصم أن ينسحب من املنطقة ،وغطى عاصم عليه أثناء
انسحابه ،وبقي هو يف املكان؛ ليخوض اشتباك ًا آخر مع جنود االحتالل.

وقد نرشت صحيفة عسكرية تابعة جليش العدو يوم اجلمعة املوافق 2002/7/26م

مقاالً بقلم ميخائيل شبريا يصف فيه قائد فصيل يف «وحدة نحشون» مطاردة «خلية

َ
واالشتباك مع البطل عاصم عصيدة ،بعنوان« :مع املوت ..وجه ًا لوجه»،
عمنوئيل»
أنقل منه ما يأيت:

املالزم أفيحاي ،قائد فصيل يف «كتيبة نحشون» ،أصيب بصورة متوسطة خالل

املالحقة للمخربني الذين نفذوا العملية يف الباص بالقرب من «عمنوئيل» يف األسبوع

املايض ،من رسيره يف املستشفى يف تل هشومري يرسد قصته التي تبدو كأهنا حلقة يف

إحدى أفالم الرعب.

«مبارشة بعد العملية يف عمنوئيل تم استنفار كل الكتيبة إىل املنطقة؛ من أجل

البحث عن املخربني ،وأنا والوحدة املتقدمة التابعة يل بدأنا بتفتيش وادي قانا ،ويف
اللييل ،وقد كان ُق ّصاص األثر
البداية مل نعثر عىل أحد ،ولذلك اضطررنا للمكوث
ّ

يبحثون عن آثار املخربني التي أوصلتهم إىل الوادي الشامي ،ولذلك كانت هناك

فرضيتان :أن يكون املخربون قد ركبوا من هناك يف سيارة وهربوا ،أو أهنم ما زالوا يف
املنطقة ،وقد نرشنا كل أنواع القوات يف املنطقة :املراقبة ،الكامئن ..وهكذا.

وقد وضعت «قوة العاد جرندير» عىل منطقة مطلة عىل الوادي الذي شوهد فيه

املخربون يف آخر وقت ،وأنا كنت مع باقي القوات يف املنطقة.

ّ
مذكرات سليم َح ّجة

189

«حوايل الساعة السادسة صباح ًا سمعت يف جهاز االتصال أن هناك اشتباك ًا،

وهناك جرحى من قواتنا ،وقد ذهبت أنا وقائد الكتيبة إىل مكان االشتباك برسعة،
توجهت إىل «بيرت» الذي أصيب إصابة خطرة ،وقد كان ملطخ ًا بالدماء ،ولكنه قال

يل :إن وضعه جيد ،وأما «إلعاد» الذي كان بجانبه من اجلهة اليرسى فقد كان فاقد ًا
للوعي ،ومل أعرف أين أصيب ،فقمت برفع ردائه ،ورأيت أن هناك ثقب ًا لطلق ناري يف

بطنه ،وطلبت حينها أن يقوموا بعالجه ،ولكن كان عندي شعور أن ال فرصة لنجاته،

فقد كان شاحب ًا جد ًا».

«اجلنود الذين كانوا هناك عندما حصل ذلك قالوا :إن املخربني هربوا إىل اجلهة

الشاملية الرشقية ،وعندها أخذت معي «جلعاد» ،وهو أحد القناصة ،وذهبنا يف ذاك
االجتاه ،وقسمنا أنفسنا إىل قسمني :وحدة قائد الكتيبة ووحديت ،وهكذا تتقدم وحدة،

وتغطي عليها وحدة أخرى.

وعندما كانت وحديت يف املقدمة أطلقت النار عىل الوحدة اخللفية ،وسمعت

عيل» ،وعندها استدرت إىل اليسار،
عيل ،يطلقون النار ّ
صائح ًا يقول« :يطلقون النار ّ
ورأيت املخرب وهو يطلق النار من بني الشجريات ،صحت يف حينها :إن هذا املخرب

يل ،وأطلقت النار عليه لوحدي ،وقد كنت مرسور ًا بذلك ،إذ كنت متأكد ًا من أنني

سأقيض عليه يف تلك اللحظة ،وقد أصبته يف كتفه األيرس ،وعندما اقرتبت منه حصل
عندي خلل يف السالح ،وتوقفت عن إطالق النار ،وحاولت سحب األقسام ثانية،

عيل :إن
ولكن دون جدوى ،وعندها صحت عىل «جلعاد» أن يأيت إ ّيل ،ولكنه صاح ّ

سالحه ال يعمل أيض ًا ،وقد حدثت به نفس املشكلة ،ومل أعرف ما الذي سيحصل.

كانت املسألة حينئذ َم ْن سيقتُل َم ْن أوالً ،وقد رأيته خيرج من بني الصخور التي

كان خيتبئ وراءها ،والتقت عيونناُّ ،
كل منّا ينظر إىل اآلخر ،وبدأ باجلري باجتاهي وهو
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يصيح« :اهلل أكرب» ،وقد سمعت صوت أربعة طلقات ،وعندها شعرت أن هناك دم ًا

يسيل من أسفل جسمي ،وبدأت أشعر بالرتنح والغثيان ،وكان قد وصل إ ّيل ،والتصق
ووجه مسدسه عىل رأيس ،فانتظرت الطلقة اخلامسة وأنا أظ ّن أين لن أرى النور
يبّ ،
بعدها ،وسلمت أمري للقدر ،وأيقنت أنني ميت ال حمالة.

وعندما أراد املخرب أن يضغط عىل الزناد عرفت أن املسدس فارغ من

الرصاص ،عرفت ذلك عندما بدأت أشعر برضباته عىل رقبتي ،ويف تلك اللحظة

أي حظ هذا حظي؟ حينها أمسكت بيده،
أيقنت أنني مل أزل حي ًا ،وقلت لنفيسّ :
فسقط أرض ًا ،وبدأنا بتبادل الرضبات ،فأخذ مني سالحي ،وحاول اهلرب ،ولكنني
أمسكت برجليه وحاولت إسقاطه عىل األرض ،إال أنه جرين وراءه ألكثر من مرت،

عيل أطلق عليه «جلعاد» النار ،وقتله».
وعندما أدار وجهه إ ّيلّ ،
ووجه السالح ّ

يف اللحظة التي كان فيها أفيحاي يتحدث عن تلك اللحظة التي أيقن فيها

باملوت كانت أمه بجانبه يف املستشفى قد أخذت بالبكاء ،فقال هلا :ملاذا تبكني؟ وكانت

العمة إىل جانبه فتدخلت وقالت« :ماذا تقصد؟ هي أمك ،وهي تبكي لفرحها أنك ما

زلت عىل قيد احلياة».

يواصل أفيحاي أقواله« :عندما جاء إ ّيل الطبيب ألخذي من املكان أخربته

بالذي حصل معي ،وهدأت جنودي الذين كانوا مذهولني جد ًا ،وقد كنت بكامل

وعيي طوال الوقت ،حتى إنني وجهت سيارة اإلسعاف إىل مكان الطائرة العمودية

التي أخذتني إىل املستشفى».

«اجلزء األصعب يف هذه القصة هو كيفية احلديث مع أهل «إلعاد» وإبالغهم

بمقتل ابنهم ،وأنني أنا آخر من رآه وهو ينبض».
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«واآلن أنا أشفى شيئ ًا فشيئ ًا ،ويقولون يل :إن هذا سيستغرق من شهر إىل شهر

ونصف وقد يمتد إىل نصف سنة ،ومن املمكن أن يطول أكثر ،أنا أريد العودة إىل
اجلنود يف الوحدة ،وعىل الرغم من أهنم يف عمل متواصل يف وحدهتم إال أهنم يأتون

لزياريت كل يوم.

وأنا أيض ًا أود أن أخرج من املشفى وأذهب لزيارة «بيرت» الذي أصيب بجراح

خطرة ،واآلن فقط أصبح قادر ًا عىل أن يتنفس دون االعتامد عىل أجهزة ،وأيض ًا أريد

الذهاب لزيارة أهل «إلعاد».

عندما سئل أفيحاي :هل يذكر الشعور باخلوف؟ قال :إنه مل يشعر باخلوف،

وقال« :إن قائد «وحدة الناحل» قد أرشدين إىل احلفاظ عىل برودة األعصاب يف حلظة

االشتباك ،والذي أخافني عندما عملوا يل فحص الـ CTشعرت حينها بالربد ينخر

جسمي ،وكان شعور ًا خميف ًا».

هكذا استشهد القائد عاصم عصيدة بعد ملحمة بطولية يف وادي قانا؛ لريوي

بدمائه أشجار الزيتون التي أحب ،وبعد أن أذاق قوات االحتالل وجه ًا لوجه ما ساء

وجوههم ،وشفى صدور قوم مؤمنني.

ومل يزل جثامن عاصم عصيدة حمتجز ًا عند سلطات االحتالل حتى تاريخ كتابة

هذه الكلامت ،ومن الطريف أن تاريخ استشهاده 2002/7/17م هو ذاته تاريخ

واألطرف أنه حني ُولد كان والده معتق ً
ال لدى سلطات االحتالل،
زواج والديه،
ُ
وعند معرفة خرب استشهاده كان والده أيض ًا رهن االعتقال.

وقد تأخر إعالن نبأ استشهاده عرشة أيام بعد تلك احلادثة؛ ألن القائد نرص

الدين عصيدة مل يتمكن من التأكد من استشهاد عاصم إال بعد تلك املدة.
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هكذا حلق عاصم بكوكبة الشهداء من أبناء جمموعته ،ال سيام خاله يارس،

وصديقه نائل ورفيقيه األخوين عاصم وحممد رحيان.

رثاء والد البنه الشهيد
فيام ييل قصيدة رثاء للشهيد البطل عاصم ،نظمها والده يف زنزانة االعتقال يرثي

هبا ابنه بعدما علم باستشهاد ،وهي بعنوان «رصح عىل القمة»:
خرجت مبارك اخلط�وات يوما

هج�رت الدار عاص�م والغوايل

ورح�ت تكابد األه�وال ردحـا

بصـحب�ة فتي�ة طي�ب اخلص�ال

غ�دوت مودع� ًا وجه ًا وس�ـيام
فكنـ�ت مطـ�ارد ًا ح�ر ًا أبيـ�ا
َ

أقم�ت عرين�ك املعط�اء ش�وكا
َ

ترك�ت األه�ل حيص�ون الليايل
رفضـت ال�ذل ذل االحتــالل
َ

على َكنَ�ف الوه�اد ويف اجلبـال

***

قطع�ت العه�د أن تبق�ى تقات�ل

جن�ود الكف�ر صنـ�اع الضـالل

طوي�ت األرض يا ولدي مس�اء
َ

وكان الس�يف صحبك والنبال

وأقس�ـمت اليمين غ�داة فجر
َ
فدي�ت األرض والوطن املفدّ ى
َ
وقل�ت لقيتـه�ا لقيـ� ًا ثمينـ�ا
َ
رأيت�ك يف املن�ام تش�يد رصح�ا

على ني�ل الش�ـهادة يف القت�ال
أذق�ت جنوده�م ش�ـر الوبـال
وطيـ�ب الق�ول يتب�ع بالفعـال
ُ

على قم�م اجلبـ�ال وال تبالـ�ي

***
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طرقت الب�اب يا ول�دي ظالما

فقلـ�ت مهل ً
لا ملـ�ا ب�دا يل

بن�ي ف�داك عم�ري
قالـ�ت ي�ا ّ

فداك ال�روح يا ول�دي ومالـي

هـ�ذا عاصـ�م يـ�ا أم قوم�ي

بن�ي ويف ف�ؤادي
حضنـتُ�ك ي�ا ّ
األخ�ت يا ولـ�دي ٍ
بزاد
أتتـ�ك
ُ

لثم�ت جبينَه�ا ش�ــوق ًا فكانت

وضمّ�ي مهج� َة القل�ب املث�ايل
ُ
حنـ�ان الده�ر ب�اق ال أغ�ايل
هتف�ت مرحبـ� ًا أخت�ي تعـ�ايل
آخ�ر مش�ـهد حيك�ي الوص�ال

***
ولـما دق نـاق�وس املـناي�ا

وح�ان الع�وم يف بحـ�ر الن�زال

يـ�ت مراك�ب األع�داء نارا
َص َل َ

مغير ًا بالرص�اص على التوايل

هتـف�ت مزجمـ�ر ًا اهلل أكـبر
َ
فج� َّن جنـوهن�م س�حق املطاي�ا

لعم�رك يا أخ�ي ه�ذا احتفـايل
وراح�وا جيمع�وا ف�رق الثمايل

ورحـ�ت تراق�ب األم�ر مليـ�ا
َ
س�ـهرت اللي�ل ِم ْقدام� ًا عني�دا
َ

كصق�ر راب�ض يف ب�رج ع�ايل

أذق�ت كبريه�م كأس املنايـ�ا

وأرهب�ت اجلحاف�ل واملوالـ�ي

ومل�ا الح يف الفج�ر ضيـ�اء

فصب�وا ن�ار غيظه�م جحيمـ�ا
س�ـالح َك املعطاء حتى
لثم�ت
َ
َ

هويـ�ت متمتمـ� ًا اهلل رب
َ
مهرت عىل أديم األرض وش ً
ما
َ

وترص�د س�ـريهم عبر الظالل
كص ْـر َص ٍ
ـر تذرو الرمال
قفزت َ

فطال�ت فارس�ــ ًا صع�ب املنال
رش�ـفت املج�د م�ن نب�ع زالل
َ

ل�رب الكـ�ون َأوىل أن توالـ�ي
نش�ـيد ًا خال�د ًا ع�ذب املق�ال
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نقش�ــت روايـ� ًة ب�دم طه�ور
َ

خت�ال لروعه�ا قص�ص اخلي�ال
غ�دوت معانق� ًا س�ـطح اهلالل

صع�دت مراتب األبطـال حتى
َ

***
أروين رس�ـمك الوض�اء ليلا

لع�ل الرس�ــم ينبئه�م بح�ايل

معـ�اذ اهلل أن ُأديل بح�رف

ول�و بتروا يمين�ي ع�ن ش�ـاميل

معـ�اذ اهلل أن ُأبـ�دي هوان�ا

فلي�س الوهن من ش�يم الرجال

لأَ َن�ت األم ت�اج ف�وق رأس�ـي

محل�ت الع�بء أي�ام اعتقالـ�ي

نط�رت الف�ارس املغ�وار ده�را
ِ
كف�اك الفخ�ر باملغ�وار تاجـ�ا

س�ـهرت الليل س�اعات طوال

كما األزهـ�ار تكتن�ف التـلال

***
حبس�ـت الدمع يا ولدي ولكن
ُ

رضوب الدهـر ف�وق االحتامل

بنـ�ي أراك تزهـ�و
ل َع ْم�ري ي�ا
ّ

ب�روض املصطفى خير األهايل

س�ــألت اهلل أن يرع�اك عنّ�ي
ُ

ويكـرم�ك املكان�ة ذو اجلـالل

فطب يا صـاح�ب ال ُّلقيا مكانـا

وحلّ�ق يف اجلن�ان ويف املع�ايل

نم قرير العني يا ولدي ،والدك يرىض عليك

*

*

*
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املجاهد مازن فقها

ابتدأت عالقتي به حني كنت طالب ًا يف «جامعة النجاح الوطنية» ،ثم تو ّطدت

هذه العالقة فيام بعد ،وشد وثاقها األخوة واملحبة يف اهلل.
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متحمس ًا للعمل ،وكأن أرسارنا كشفت لبعضنا دون أن
رأيت يف مازن شاب ًا
ِّ

تبوح هبا ألسنتنا ،فراوده شعور بأن يل صلة باجلناح العسكري ،ودارت بيننا أحاديث

العسكري.
رصحية حول ذلك ،فأخربين أنه ينوي العمل ضمن اجلناح
ّ

بعد كثري من احلديث اتفقنا أن نعمل سوي ًا ،وأن نستفيد من منطقة األغوار

ورشق جنني؛ فوجود الكثري من املعسكرات فيها جيعل هلا ميزة اسرتاتيجية ،إضافة إىل

أهداف أخرى يمكن اصطيادها.

ثم ابتدأنا العمل ،وتوجهت ملنطقة طوباس ،ومكثت هناك مدة من الزمن،

وأخذنا هنيئ إلحضار كميات من املواد الكياموية من نابلس ،وعملت عىل التنسيق مع

أيمن حالوة؛ إلمتام هذه املهمة فقام بتكليف طاهر جرارعة.

وقد وقع طاهر يف خطأ أدى إىل اعتقال مازن لدى «السلطة الفلسطينية» ،فقد

املكونة من «األستون»
يموه تلك الكميات الضخمة من املواد الكياموية ّ
أراد طاهر أن ّ
و«ماء األكسجني» ،فوضعها يف عبوات زيت زيتون كبرية «تنك» ،ولكن املادتني

تتفاوتان يف ثقلهام ،فـ«األستون» خفيف الوزن ،أما «ماء األكسجني» فوزنه ثقيل.

وهذا التفاوت يف الثقل أدخل الشك إىل قلب سائق الشاحنة أثناء تفريغ

الشحنة ،فأبلغ «السلطة» عن املكان  ،وأرشدهم إىل البيت ،وحني جاءت «السلطة»

إىل بيت مازن فقها كانا قد متكّنا بفضل اهلل من إخراج نصف الكمية ،ونقلها إىل بيت
حممد الكرم يف جلقموس ،فصادرت «السلطة» ما تبقى من الكمية ،وما وجدته من

بعض النرشات التي كانت موجودة هناك  ،واعتقلت مازن فقها مدة من الزمن ،ثم

مطارد ًا،
أفرجت عنه ،ومل يستطع مازن متابعة العمل كام كان من قبل ،فقد أصبحت أنا َ
ووضع هو حتت مراقبة «أجهزة السلطة» واالحتالل.
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وبعد ذلك اعتقلتني «السلطة» ،وعندها توجه مازن إىل العاملني يف اجلناح

العسكري بمنطقة جنني ،والتقى بقيس عدوان  ،ومهند الطاهر ،وتدرب هناك عىل
ّ
العسكري.
القسام» يف اجلناح
ّ
صناعة املتفجرات ،وصار مهندس ًا من «مهنديس ّ

قام مازن بعد ذلك باالشرتاك مع عامد النرشيت((( باإلعداد لـ«عملية صفد»

التي نفذها جهاد خالد عبد القادر محادة((( رد ًا عىل اغتيال صالح شحادة ،وشارك

فيها من أبناء الداخل األسريان ياسني وإبراهيم البكري ،وعىل إثر هذه العملية اعتقلته
قوات االحتالل ،وأصدرت حك ًام بحقه وحق كل من الشيخ مجال أبو اهليجا وإسالم
جرار ،وجواد سباعنة ،وحكمت عليه بثامين مؤبدات ،ثم أكرمه اهلل باإلفراج عنه يف

صفقة وفاء األحرار.

*

*

*

((( ولد بمخيم جنني عام 1976م ،وكان يعمل يف جتليس السيارات ،شارك بالدفاع عن املخيم أثناء
اجتياح القوات اإلرسائيلية له ،وشارك يف العديد من العمليات امليدانية يف جنني أثناء التصدي
لقوات االحتالل .استشهد بتاريخ  2002/11/26بعد اشتباك مسلح مع االحتالل.

((( من قرية برقني قضاء جنني ،استشهد عن عمر يناهز 24عام ًا بتاريخ .2002/8/4
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الشهيد حممد عزيز حاج يلع

كان يعيش يف الكويت ،ثم إنتقل إىل األردن بعد حرب اخلليج ،وترك رسالة

ألهله هناك أنه مسافر إىل فلسطني للجهاد ،ثم حلقت به عائلته.

تدرب شهيدنا يف اخلارج عىل العمل العسكري ،وعاش يف اجلبال مطارد ًا من

الصهاينة لعدة سنوات ،وكان عىل عالقة يف عمله اجلهادي مع نرص عصيدة.

مل يكتف شهيدنا بأن ُيقدّ م روحه رخيصة يف سبيل اهلل تعاىل ،بل كان من

الذين جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم ،فقد باع ذهب زوجته ،واشرتى بثمنه قطعة

سالح جياهد هبا.كان رمحه اهلل يلقب بأسد اجلبال ،مشهور ًا برضباته الرسيعة اخلاطفة،
وعمليات إطالق النار عىل شوارع املستوطنني الصهاينة.

ويف اجلبال التي عشقها استشهد القائد حممد عزيز عىل إثر اشتباك مع قوة

صهيونية خاصة يف جبال «عوريف».
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كريم مفارجة
و«صدقة األنفس»

ولد كريم يف بيت يوصف باملحافظ ،وامللتزم يف قرية بيت لقيا ،قضاء رام اهلل،

وتربى يف املساجد ،وكان من نشطاء «احلركة» يف بلدته ،فكان يرشف عىل النشاط

الدعوي فيها ،ويرعى فرقة لألناشيد اإلسالمية ،ثم إنه التحق بـ«جامعة النجاح»،
ودرس الرشيعة اإلسالمية ،وكان متفوق ًا يف دراسته ،حائز ًا عىل املراتب العليا يف كليته،
ومن نشطاء الكتلة اإلسالمية وقياداهتا.

لـم أترشف بصحبة هذا الشهيد ،لكنا اشرتكنا يف عمل واحد عن طريق نسيم

أبو الروس رمحه اهلل ،دون أن جيمعنا لقاء ،فقد شارك كريم مفارجة يف صناعة احلزام

الناسف الذي أعطيته ملنفذ «عملية حيفا» ماهر حبيشة.
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وعىل الرغم من أين مل أتعرف عليه بشكل مبارش ،إال أنني كنت حريص ًا عىل

معرفة أخباره ،وسامت شخصيته ّ
الفذة.

التحق بالعمل العسكري ضمن جمموعة نفذت عملي ًة جرح فيها عرشون

واستمر اعتقاله حتى عام 2000م،
صهيوني ًا ،ثم اعتقل عند «السلطة الفلسطينية»،
ّ
وبعد أن أفرج عنه التحق بالعمل العسكري يف نابلس ،وأصبح من أهم مهنديس

«كتائب القسام» ،ومن أكثرهم إنتاج ًا للمتفجرات.

وربام أمىض ساعات طويلة جد ًا وهو عاكف عىل تصنيع املتفجرات دون

علمه بأهنا تفرز غازات كياموية ضارة قد تسبب
كلل أو ملل ،مل يخُ فه من العمل هبا ُ
الغثيان والتسمم.

شارك رمحه اهلل يف تصنيع عدد من العبوات التي استخدمت يف منطقة نابلس،

ومنها «مستوطنة عمنوئيل الثانية» التي قادها نرص الدين عصيدة ،وكان يعمل إىل
جانب القائد نسيم أبو الروس وعيل احلضريي رمحهم اهلل مجيع ًا.

كان دائ ًام ما يتحدث عن رضورة التضحية والفداء ،سواء بني أهله أو أمام

أصدقائه ،أو يف حديثه للمجاهدين الذين يعملون معه.

«صدقة عن األنفس»
حترقه عىل اجلهاد كان يقول :إنه يرغب بأن يكون هناك اجتهاد من
من فرط ّ

الفقهاء يضيف شيئ ًا جديدة يف الفقه الرشعي ،وهي أنه كام جتب الزكاة يف األموال
والزروع ،كذلك جيب أن يكون هناك صدقة خترج عن األنفس ،وكل عائلة عندها

أكثر من مخسة جيب أن تقدم واحد ًا من أبنائها للمقاومة؛ وهتبه هلل سبحانه ،وتعده من

بني الشهداء حتى حترر فلسطني ،ويرتفع الذل الذي حتياه األمة.
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استشهد هذا البطل القسامي يف عملية غادرة للقوات اخلاصة الصهيونية؛

وذلك حينام اقتحمت شقة سكنية يف شارع عصرية يف مدينة نابلس ،فاغتالت كريم
ْجي ،ونسيم أبو الروس ،وجارس سامرو ،رمحهم اهلل مجيع ًا
السك ّ
ومعه رفاقه يوسف رُّ َ

رمحة واسعة ،ومجعنا هبم يف ع ّليني.

*

*

*
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الشهيد القائد حممد احلنبيل

ينتسب شهيدنا إىل أرسة منعمة ،حتيا حياة منعمة ،معروفة بتمسكها بقيمها يف

نابلس ،أهنى دراسته الثانوية بتفوق ،والتحق بـ«جامعة النجاح» عام  ،1995فدرس

اهلندسة الصناعية ،وكان من نشطاء «الكتلة» ومبدعيها.

مل تكن معرفتي به من خالل سهرة هنا أو هناك ،أو من خالل نزهة كبقية

واجلهادي ،من
العسكري
النزهات ،بل كانت من خالل ركيزة من ركائز العمل
ّ
ّ

خرج االستشهاديني ،وصقل نفوسهم بعد أن هاموا بحب الوطن والدين ،إهنا
معني ّ
«جامعة النجاح الوطنية» ،ذلك الرصح العظيم الذي أتقن صناعة الوطنيني من أمثال

احلنبيل وغريه من املجاهدين.
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كان قيس عدوان من نشطاء اجلامعة ،وواحد ًا من أعمدهتا الرئيسة ،وعندما

طلبت أنا وقيس من حممد احلنبيل بعض اخلدمات للجناح العسكري مل يرتدد ،ومل
يتأخر ،وما كان منه سوى التلبية ،يذكرنا يف موقفه هذا بموقف الصحايب اجلليل

مصعب بن عمري الذي ل ّبى نداء ربه ،فباع الدنيا بثمن بخس ،واشرتى آخرته بأغىل ما
يملكه اإلنسان.

صفات الشهيد
أي عمل يقوم به ،وكأنه ُخلق
كان رمحه ُيش ّبه بالصحابة يف خلقه ،مبدع ًا يف ّ

لذلك العمل ،وكيف ال يكون مبدع ًا ،واإلخالص أساس أي حركة يقوم هبا.

فإذا ما ذكرنا روحانياته تذكرنا ال ُع ّباد املجاهدين ،كان شهيدنا ممن ينطبق عليه

وصف عباد اهلل الصاحلني :إذا جنّهم الليل فقيامهم عىل أطرافهم ،يفرتشون وجوههم،

جتري دموعهم عىل خدودهم تناجي رهبا يف زقاق رقاهبم.

ُّ
كل من عرف شهيدنا يشهد له أنه مل يكن حييا لنفسه ،وإنام كان يعيش لغريه،

يساعد الضعيف ،وينصف املظلوم ،كأنه كوكب ،أو نجم ميضء بني طلبة اجلامعة وأبناء
مدينته ،أو روضة ينتفع هبا كل من يرتادها ،يقطف من أزهار املحبة ،وثامر التآخي.

مل تفلح كل مغريات الدنيا التي كان حييا بنعيمها أن تغري هدفه الذي وضعه

نصب عينيه؛ إذ إنه ابن بيت عريق يف نابلس ،يصنّف يف طبقة اجتامعية غنية ،ووالده
طبيب من أحد وجهاء املدينة ،ولكن كل ذلك لـم ِ
يثن عن تلبية نداء احلق ،وأداء
الواجب يف الدفاع عن الوطن املسلوب واألرض املغتصبة ،فكان ممن باع النفيس من
أجل ذلك ،وهذا ما جعله يف أعني الناس شبيه الصحايب الشهيد مصعب بن عمري ،فقد

َ
العنان لتخرج ،وتطري بعيد ًا عنه إىل غري رجعة.
كانت الدنيا بني يديه ،ولكنه أف َل َت هلا
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عاش يف الدنيا كالغريب ،ال جيزع من ظلم أهلها ،وال ينافسهم عىل عزها ،

الناس من نفسه ،وأتع َبها بتكليفها باملعايل ،أيقن
فللناس حال وله حال أخرى ،أراح َ

أن املؤمن غريب يف الدنيا ،وأن اجلنة هي وطنه الذي حين إليه ،ويعمل للوصول إليه،
فحي عىل جنات عدن؛
تسابقه الزفرات ،وتالحقه العربات ،ولقوة الشوق أشدو:
ّ

فإهنا منازلك األوىل وفيها املخيم .

بداية مشواره
دخل حممد احلنبيل ميدان العمل العسكري عن طريق مهند الطاهر ،فقد كان
مهند هو املساعد األسايس يف اخلدمات العسكرية ،نشيط ًا إىل حد بعيد يف جتنيد
اخلاليا اجلهادية واالستشهاديني ،كالغول ،والزبيدي ،وماهر حبيشة ،وكأنه الشمس

والشهداء الذين جينّدهم كواكب حتيط به ،وييضء بنور جهاده ظالم حياة القهر والظلم

الذي يامرسه االحتالل بأبشع صوره.

كان حممد يعمل يف استئجار البيوت ،ورشاء املواد الكياموية؛ إلمتام املهام

قدره املخبوء أن
املطلوبة ،ينظر إىل القدس من بعيد ،ونفسه تتوق إىل اجلنة ،وكان ُ

يصبح أحد مهنديس «الكتائب» ،وبعد استشهاد مهند الطاهر محل اللواء من بعده،
مر اهلزيمة واخلذالن ،فصار
كي يصل إىل مبتغاه ،وكان عازم ًا عىل أن يذيق العدو ّ
له دور أسايس يف اجلهاد ضده ،وشارك مع األخ املجاهد فراس فييض يف اإلعداد
لعملية «أرئيل» التي نفذها االستشهادي حممد البسطامي و ُقتِل فيها ثالث من جنود
وجرح العديد منهم.
الصهاينةُ ،

ويف اجتياح نابلس كان لشهيدنا دور بارز وكبري يف زرع العبوات ،وقد نجح مع

ثلة من إخوانه يف إعطاب دبابة ،إضافة إىل أنه كان يقود جمموعات املقاومة يف البلدة

القديمة بنابلس.

ّ
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استشهاده
النفس الشاخمة التي كانت بني جنبي حممد احلنبيل جعلته يعشق الشموخ ،وكأن

هذا العشق دخل إليه من تعلقه باملآذن الشاخمة ،وما تزرعه يف نفوس املؤمنني من عزة

وعلو مهة ،وقد كان يعيش يف األماكن العالية كام الصخر يف أعايل اجلبال ،ومسكنُه
ّ
يف عامرة سكنية تضم أحد عرش طابق ًا ،ويف تلك العامرة حارصته قوة غاصبة يوم

2003/9/5م ،فاشتبك معهم ؛ ليجعل منها مكان موهتم وهناية ظلمهم.

دخل مع املحتلني يف مواجهة دون أن يسلم السالح ،أو يرفع الراية البيضاء،

وج َرح عدد ًا
بل كان هو املبادر ،فأطلق عليهم من محم رصاصه ،ف َقتَل منهم ضابط ًاَ ،
آخر من اجلنود ،ولشدة حنق العدو عليه ،وشعورهم بالعجز عن الوصول إليه وجه ًا

لوجه ،قاموا بتفجري العامرة بأكملها ،ألهنم مل جيدوا وسيلة تشفي غيظهم ،أوتوقف
ما أذاقهم من قهر غري تلك الطريقة اجلبانة ،فرحم اهلل شهيدنا البطل ،ومجعنا به يف

جنات النعيم .

*

*

*
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الشهيد حممد رحيان

ُولد شهيدنا املجاهد يوم 1976/2/11م يف قرية تل ،وبدأ منذ صغره بتع ّلم

القرآن الكريم ،وأتم دراسته االبتدائية والثانوية يف مدارس القرية ،ثم عمل مع

والده يف البناء ،والتحق بـ«كتائب الشهيد عز الدين القسام» ،وهذا ما جعل «السلطة

الفلسطينية» تعتقله عام 1998م ،ومكث يف االعتقال مدة عامني ونصف العام ،ثم
ُأفرج عنه عام 2000م.
وكان له نشاط يف التصدي لإلرسائيليني ،ومشاركة يف زراعة العبوات،

واالشتباكات إىل جانب إخوانه املجاهدين كشقيقه عاصم رحيان ،ويارس عصيدة،
ونرص الدين عصيدة.

ّ
مذكرات سليم َح ّجة
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ومل يتوقف هذا النشاط إىل أن آذن فجر عمره بالرحيل ،وذلك صباح يوم االثنني

2001/11/12م حيث دامهت قوات كبرية من جيش االحتالل القرية ،واقتحموا
منزله الذي كان يمكث فيه نرص الدين عصيدة وعاصم رحيان.

قرر حممد أن يشتبك مع قوات اجليش اإلرسائييل؛ ليؤمن غطا ًء حيمي انسحاب

زميليه ،فخرج من باب البيت شاهر ًا سالحه ،وبدأ بإطالق النار جتاههم ،مما م ّكن
زميليه من االنسحاب بسالم ،ونال حممدٌ ما كان يأمله من الشهادة ،وترك من بعده

زوج ُه وابنَه الوحيد مؤمن.
َ

*

*

*
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الشهيد القائد مهند الطاهر

ولد يف كرم عاشور قرب خلة العامود التابعة لنابلس عام 1976م ،ودرس

االبتدائية بمدرسة عمرو بن العاص ،وأكمل دراسته الثانوية يف مدرسة قدري طوقان،

ودرس الرشيعة يف «جامعة النجاح».

كانت بداية انتفاضة األقىص هي بداية عالقتي به ،وقد عرفني عليه أيمن

حالوة ،والتقيت به عدة مرات ،وكان من ثامر التعاون والتنسيق فيام بيننا عملية

«ميحوال» ،و«عملية حيفا».

صفات الشهيد
يقال :لكل امرئ من اسمه نصيب ،وهذا القول كان ينطبق عىل شهيدنا،

فاملهند :السيف القاطع ،وقد كان رمحه اهلل سيف ًا قاطع ًا يف وجه أعدائه ،طاهر السرية،

ّ
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عايل األخالق ،قائد ًا عسكري ًا فذ ًا ،ورج ً
ال شجاع ًا ،مسريته حافلة بالبطولة والفداء،

والعطاء والتضحية.

تربى شهيدنا يف املساجد ،وأخذ منها الصفاء والطهر ،والروحانية العالية ،وكان
قوام ًا ،حيفظ معظم كتاب اهلل ،هدفه األسمى إرضاء اهلل تعاىل ،ال يكل وال
صوام ًاّ ،
يمل من العمل واجلهاد ،والتخطيط واإلعداد ،والتنظيم ،والتصنيع.

كان رمحه اهلل مثال الشاب الصبور الذي حتمل كثري ًا من العذابات والصعوبات

للوصول إىل رضا اهلل تعاىل ،وحتقيق ما يصبو إليه من حترير وطنه ،صاحب عزيمة
قوي الذكاء ،هادئ ًا يف اختاذ القرارات ،ال يتعامل مع القضايا
قوية ،شديد الفطنةّ ،

بترسع الشباب ،وإنام بحكمة الشيوخ.

هذه الصفات وغريها جعلته يتبوأ مكان الصدارة يف قيادة العمل اجلهادي ،فكان
دوره حموري ًا منذ بداية انتفاضة األقىص ،وبعد استشهاد أيمن حالوة ونسيم أبو الروس
وحممود أبو هنُّود أصبح القائد األول لـ«كتائب القسام» يف نابلس ،وقد استطاع قيادة
«الكتائب» يف أحلك الظروف ،وأشد األوقات صعوبة ،حني االجتياحات اليومية

لنابلس ،واحلصار اخلانق ،واملالحقة املستمرة.

دوره اجلهادي قبل انتفاضة األقىص
كان مهند مشارك ًا يف اجلهاد من أيام املهندس حييى عياش ،وكانت بداية عمله

يف «كتائب القسام» عام 1997م ،ثم عمل مع املجاهدين حممود أبو هنُّود ،وخليل
الرشيف ،ومعاذ بالل وعامر الزبن ،وكان له دور يف «عملية بني هيودا» ،و«حمانيه

هيودا» ،وقد ساعد يف نقل االستشهاديني إىل رام اهلل ،وتوفري ألبستهم كي يصلوا من
ِ
مكان تنفيذ عملياهتم ،حيث قتلوا سبعة وعرشين صهيوني ًا،
رام اهلل إىل القدس املحتلة،
وجرحوا مئتني ومخسني ِ
آخرين.
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وقد تعددت أدواره اجلهادية يف ذلك الوقت ،من املساعدة يف اخلدمات ،ورشاء

السيارات باستخدام وثائق مزورة ،إىل غري ذلك من األعامل.

ولكن «أجهزة السلطة» مل يكن يرضيها أمثال أولئك الشباب ،ألهنم يسببون

هلا حرج ًا مع العدو الصهيوين بام يقومون به من أعامل ال ترتكه هينأ باحتالله ،ولذلك

قامت باعتقاله ،يف شهر كانون ثاين من عام 1998م ،بعد اكتشاف خمزن للمتفجرات
بنابلس ،وحقق معه يف «سجن أرحيا» ،ثم نقل إىل «سجن اجلنيد» بنابلس ،وذاق يف
االعتقال ألوان ًا من العذاب واإلهانات ،كحلق شعره كامالً ،وحلق حاجبيه ،ورضبه
واالعتداء عليه ،وبقي حمتجز ًا يف سجون «السلطة» إىل أن بدأت انتفاضة األقىص عام

2000م.

وبعد أن اندلعت انتفاضة األقىص أفرجت عنه «السلطة» ،وجدد نشاطه

العسكري ،والتحق باملطاردين من «القسام» مرة أخرى بعد حادث استشهاد القائد
ّ
إبراهيم بني عودة ،فكان له الدور البارز يف قيادة العمل العسكري ،وأصبح من أبرز
مهنديس «كتائب القسام» يف تصنيع املتفجرات والعبوات واألحزمة الناسفة ،ومل تبق

درب العديد من أبناء «الكتائب» ،كعيل عالن ،وحممد
خرباته هذه حكر ًا عليه ،ولكنه َّ

احلنبيل ،وغريهم الكثري.

ومن األدوار اجلهادية التي قام هبا:
ـ تصنيع العرشات من العبوات الناسفة باالشرتاك مع طاهر جرارعة ،وكريم

مفارجة ،ونرص الدين عصيدة ،ونسيم أبو الروس ،وجارس سامرو ،حيث زرعت هذه
العبوات حول مدينة نابلس وقراها ،كام أنه قاد العديد من املجموعات القسامية.

ـ شارك رمحه اهلل يف إعداد احلزام الناسف لـ«عملية البارك» باالشرتاك مع عيل

ّ
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احلضريي ،وكان ذلك بالتنسيق مع اجلناح العسكري يف طولكرم لنقل احلزام ،وقد

قتل يف هذه العملية ثالثون صهيوني ًا ،وجرح العرشات منهم.

ـ أعدّ لـ«عملية اكفار سابا» مع هناد أبو كشك وعبد الرمحن شديد ،وقد ن ّفذ هذه

العملية عامد الزبيدي((( من نابلس ،وقتل فيها صهيوين ،وجرح العرشات.

وقد أكرم اهلل سبحانه ك ً
ال من هناد أبو كشك ،وعبد الرمحن شديد باإلفراج

عنهام يف صفقة وفاء األحرار.

ـ يف «عملية جيلو» كان له دور يف تصنيع احلزام باالشرتاك مع عيل احلضريي ،كام

َ
األول
االستشهادي حممد هزاع الغول عن طريق حممد احلنبيل ،وكان املخ ِّط َط
أنه جند
ّ

وجرح العرشات منهم ،وقد
هلذه العملية هو عيل عالن ،و ُقتل فيها عرشون صهيوني ًاُ ،
شارك هبذه العملية كل من خليل مسلم ،ورمضان مشاهرة ،وفهمي مشاهرة.

ـ ومن األعامل التي شارك فيها كذلك «عملية عمنوئيل األوىل» ،وكان دوره

يتمثل يف تصنيع العبوتني املستخدمتني فيها باالشرتاك مع طاهر جرارعة ،وكان

َ
َ
األول هلا هو نرص الدين عصيدة ،ومن ِّف ُذها عاصم رحيان رمحهام اهلل ،وقد ُقتل
املخ ِّط َط

وجرح العرشات منهم.
فيها ثالثة عرش صهيوني ًاُ ،

ـ ومما شارك فيه أيض ًا :االشتباك مع جيش االحتالل يف نابلس أثناء اجتياحها

بعد «عملية السور الواقي» ،وذلك حينام دامهت قوات من جيش االحتالل املخيطة

التي كان يستخدمها مهند الطاهر وعيل عالن وعيل احلضريي خمترب ًا لتصنيع األحزمة
واملتفجرات ،وقد حتدّ ثت سابق ًا بالتفصيل عن هذه احلادثة.

((( ولد عام 1983م لعائلة ملتزمة يف مدينة نابلس ،ارتاد مدرسة الكندي ،ثم التحق باملدرسة الصناعية،
استشهد بتاريخ .2001/4/22
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استشهاد القائد
كان رمحه اهلل يعيش قبيل استشهاده حالة روحانية عالية ،فكان كثري الصيام

والقيام ،يطيل الدعاء بأن يرزقه اهلل الشهادة ،فاستجاب اهلل سبحانه دعاءه ،وحقق

له مراده ،ففي 2002/6/30م حورص القائد مهند يف أحد البيوت رشق مدينة
نابلس مع مساعده عامد دروزة((( ،وطالبهام جيش االحتالل حينها بتسليم أنفسهم،

لكنهم رفضوا االستسالم واخلضوع ،واشتبكوا مع قوات االحتالل ،فقصف
جيش االحتالل اجلبان البيت؛ ألنه مل يستطع الوصول إليهام ،واستشهدا رمحهام
اهلل ،وصعدت الروح الطاهرة إىل جنة عرضها السامء واألرض ،فرمحه اهلل ،ورحم

شهداءنا ،ومجعنا هبم يف عليني.

*

*

*

((( ولد بمدينة نابلس ،عام  ،1965لعائلة جماهدة فيها األسري والشهيد ،وهو شقيق القائد صالح الدين
دروزةُ .عرف بتدينه وبره لوالديه ،وارتياده للمساجد ،وحلقات العلم ،أهنى دراسته الثانوية عام

ورزق بثالثة ذكور
1984م ،والتحق بالعمل التجاري اخلاص بعائلته ،ويف عام 1989م تزوج ُ

وابنتني .التحق بصفوف حركة «محاس» يف سن مبكرة ،وكان أحد نشطائها ،اعتقل عام 1993م
يف سجون االحتالل اإلرسائييل وأمىض ستة شهور ،ثم ُأفرج عنه و ُأعيد اعتقاله مرة أخرى ،وأمىض

شهرين يف االعتقال .شارك يف انتفاضة األقىص عام 2000م .التحق بـ«كتائب القسام» يف آواخر عام

 ،2001وتعرض لعدة حماوالت اعتقال.

ّ
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الشهيد نائل رمضان
ولد نائل رمضان يف الثامن عرش من شهر آذار من عام 1980م ،وتلقى تعليمه

األسايس يف مدارس قرية تل ،وربطته عالقات من الصداقة أيام الدراسة بعدد من
ّ
أبناء جيله ،ومنهم عاصم عصيدة ،وسامي زيدان ،ويارس عصيدة ،وعمر عصيدة،

ثم شاءت األقدار أن يكونوا ممن توجهت إليهم أنظار القائد نرص الدين عصيدة؛

الحتوائهم ضمن العمل اجلهادي يف «كتائب عز الدين القسام» ،فاستجابوا لطلبه،

العسكري ،وجهادهم ضدّ عدوهم الغاشم.
وبدؤوا تدريبهم
ّ

ويف ساعات فجر يوم اجلمعة الواقع يف 2002/1/4م وقع اشتباك يف اجلهة
الشاملية من قرية تل بالقرب من منزل يارس عصيدة ،و ُأعلن منع التجول يف القرية،
ثم تبني فيام بعد أن القائد نرص الدين عصيدة ،ونائل رمضان ،وأيوب عصيدة ،قد

تعرضوا إلطالق النار عليهم من كمني نصبته هلم قوات االحتالل داخل القرية بني

أشجار التني ،فاشتبك األبطال مع قوات االحتالل ،ونتج عن هذا االشتباك استشهاد

نائل رمضان ،وحلق بركب إخوانه يارس عصيدة وعاصم وحممد رحيان ،بينام قبض عىل

أيوب عصيدة ،ومتكن نرص الدين عصيدة من االنسحاب بأعجوبة؛ ليكمل مشواره
اجلهادي ،ويتابع خطوات سارها مع إخوانه من الشهداء.

*

*

*
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أسد اجلبال
الشهيد القائد نرص ادلين عصيدة

أطلق عليه االحتالل لقب «ذئب اجلبال» ،ولكنه كان أسد ًا هصور ًا يف وجه

أعدائه ،أب ّي ًا إباء األسود.

ّ
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لم َ
أحظ برشف صحبة هذا املجاهد الكبري؛ ألنه كان يعمل يف دائرة أخرى،

لكنني حظيت بصحبة عدد من املجاهدين الذين عملوا معه ،وكنت أحرص عىل سامع
أخباره وأعامله البطولية ،والتعرف عىل سامت شخصيته الفذة.

فقد كان قائد ًا حقيقي ًا بكل ما حتمله الكلمة من معنى ،كان رمحه رجالً ،صلب ًا

شجاع ًا ،وقناص ًا خبري ًا حمرتف ًا ،يمتلك من الرجولة والشهامة ،وشدة البأس وقوة
التحمل ما يعجز عنه الرجال األشداء.

كثري ًا ما كان يؤثر احلياة الشاقة عىل رغد العيش ،وقد عاش ظروف ًا قاسية يف
ِ
ِ
وحرارة
وقسوة الربد،
اجلبال ،واحتمل الكثري من صعوبة العيش وخطورة املكان،
الصيف ،عاش طوي ً
اجلاف وزيت الزيتون والزعرت ،والزيتون ،والتمر،
ال عىل اخلبز
ّ

وبعض املعلبات.

بلغ من شجاعته أنه تس ّلل إىل «مستوطنة عمنوئيل» ،ومكث فيها ستة أيام وهو

األمني فيها.
يرصد املواقع يف مداخلها وخمارجها ،ويبحث عن نقاط الضعف
ّ

وإىل شجاعته وقوته أضاف خلق ًا آخر هو اإليثار ،فكان يقدّ م إخوانه املطاردين،

ويعطيهم من أغراضه ،أو من السالح اخلاص به.

مجله اهلل هبا ،فلم
واإلخالص هلل تعاىل كان يزين تلك اخلصال والصفات التي ّ

يكن يقبل األجر عىل ما يفعل ،بل حيتسب األجر من اهلل عىل عمله وجهاده ،وإذا ما
أتى مبلغ من «التنظيم» ،فإنه يرفض إنفاقه عىل نفسه ،وكان يشرتي به رصاص ًا وعتاد ًا

للجهاد.

وكل ذلك مل يكن لي ِ
الغرور إىل نفسه ،بل كان دائ ًام خياف من ضعف يكون
دخ َل
ُ
َ

سبب ًا يف فشله ،فكان دائ ًام يستعني باهلل تعاىل ،ويستخريه يف أعامله.
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كان مقتنع ًا بأن األجر عىل قدر املشقة ،يكثر من ترداد ذلك عندما يقوم باألعامل

القاسية التي كان يفضل أن يقوم هبا بنفسه ليأخذ أجرها ،ومن ذلك نقل العبوات

الكبرية يف اجلبال.

غري أن هذه الشهامة والقوة والرمحة بإخوانه مل جتعل منه إنسان ًا ل ّين ًا ،بل كان

قيادي ًا حاس ًام ال يعرف الرت ّد ُد إليه سبيالً ،ولكن بعد أن يأخذ األمر حاجته من الدراسة
والتخطيط ،ففي «عملية عمنوئيل» البطولية مكث ستة أشهر يدرس ويرصد ،ويعدّ هلا ما

حتتاجه من أسباب النجاح ،وبعد التوكل عىل اهلل تعاىل واالعتامد عليه ،اختذ القرار احلاسم.
حاولت قوات االحتالل اغتياله مرات عدّ ة ،ولكنه نجا بفضل اهلل ،حتى بلغت

حماوالت اغتياله الفاشلة ثالثني ،اختلفت أماكنها بني اجلبال أو قريته تل ،وحارصته

قوات االحتالل مرات كثرية ،وكان ينجو من بني أيدهيم بأعجوبة ،مرة خيتبئ حتت

جني
األخشاب اليابسة أو األغصان ،ومرة ينسحب من املكان بخفة ومرونة كأنه ّ
يوجد يف املكان وال يرى.
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رؤيته للعمل اجلهادي
كانت نظريته يف العمل «االسرتاتيجية» تقوم عىل تفعيل الريف الفلسطيني،

واستهداف املستوطنني ،وكان يقول دائ ًام :جيب علينا أن نركز عملنا عىل املستوطنني،

وكان حيث عىل تنظيم خلية يف كل قرية تقوم بعملية واحدة يف العام ضد املستوطنني.

وكان يقول :جيب أن يكون لنا خلية يف كل قرية جماورة ملستوطنة ،تعمل عىل

تنفيذ عمل ضد املستوطنة وحتمل املستوطنني عىل عدم الشعور بالراحة واألمان ،وهذا
ما سيدفعهم إىل الرحيل بإذن اهلل تعاىل.

وبنا ًء عىل ذلك عمل عىل تنظيم عدد كبري من املجاهدين األبطال ،منهم من

استشهد ،ومنهم من اعتقل ،ومن هؤالء األبطال بالل األقرع((( من قبالن ،وجمموعته

املؤلفة من أيمن وعنان قادوس ،وقد استشهدوا مجيع ًا باشتباك يف وادي شامل قرية

رصة بعد «عملية عامنوئيل الثانية».

ومن األبطال الذي جندهم أيض ًا سائد األقرع من قرية بديا ،وقد استشهد قرب

«سجن جنيد» ،وكذلك حممد عزيز من مجاعني ،وقد شارك يف «عملية عامنوئيل األوىل»،

وكان ذراعه األيمن ،وعاصم رحيان منفذ «عملية عامنوئيل األوىل» ،وعاصم عصيدة
منفذ «عملية عامنوئيل الثانية» ،وسامي زيدان الذي شارك يف «عملية عامنوئيل الثانية».

((( ولد يف اإلمارات لعائلة متدينة عام 1979م ،وعاد إىل فلسطني بعد حرب اخلليج والتحق باملساجد
وعرف عنه اعتكافه وصومه ،أهنى دراسته الثانوية عام 1998م ،ودرس اهلندسة يف «جامعة

بولتيكنك فلسطني» ،ثم اعتقل عام 2000م بسبب نشاطه يف «الكتلة اإلسالمية» ،وأمىض سنة يف
السجن أمضاها يف حفظ القرآن واملطالعة ،والتحق بعد اإلفراج عنه بـ«جامعة النجاح» وأصبح أمري

اللجنة الدعوية فيها ،التحق بـ«كتائب القسام» بعد حماولة قوات االحتالل إعادة اعتقاله ،واستشهد
بتاريخ  2002/7/24بالقرب من قرية تل .
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وكان كذلك عىل اتصال مع إياد اخلطيب من أبناء ديرستيا وجمموعته؛ للتجهيز

لعمل ما ،وقد استشهد إياد مع جمموعته يف الطريق إىل قرية تل باشتباك مع قوات

االحتالل بعد أن قتلوا ضابط ًا صهيوني ًا.

ُ
البطل
ومن املجاهدين الذين كان هلم دور مهم إىل جانب نرص الدين عصيدة

عمر عصيدة قناص «كتائب القسام» ،وقد كانت له مشاركات يف اجلهاد ،وتعرض

لالعتقال ،ثم م ّن اهلل عليه باإلفراج يف صفقة وفاء األحرار.

ومن أولئك األبطال الذين عملوا إىل جانبه ،وكان هلم دور مهم وحموري:

حامد املصدّ ر من أبناء عسكر ،وكذلك كان أمني املنزالوي((( رمحه اهلل يساعده ويقوم

بالكثري من اخلدمات واألعامل اجلهادية.

لقد كان نرص الدين شعلة من العمل والعطاء ،وهو يعمل يف «كتائب القسام»

منذ عام 1997م ،وكان قائد ًا ملجموعة بطولية شنّت عدد ًا من العمليات ،وقامت
بتفجري العديد من العبوات الناسفة ،ومن العمليات التي ّ
نفذهتا جمموعته «عملية
يتسهار» ،حيث قتلت اثنني من املستوطنني من حراس مستوطنة «يتسهار قرب قرية

تل» ،واستولت عىل أسلحتهم الرشاشة.

ثم شاء اهلل تعاىل أن يدخل يف ابتالء االعتقال عىل يد «أجهزة أمن السلطة»،
((( ولد بمخيم عسكر عام 1973م ألرسة متدينة ،وله شقيقان وأخت واحدة ،التحق باملساجد منذ
االنتفاضة األوىل .اعتقل عدة مرات ،وذلك يف األعوام  1998 ،1997 ،1993و ،2000و ُعرف
عنه صموده أمام مجيع أشكال التعذيب يف أقبية التحقيق .التحق بـ«كتائب القسام» يف انتفاضة
األقىص ،وكان أحد النشطاء امليدانيني ،وخاض العديد من االشتباكات .اعتقل يف سجون «السلطة»
عام  ،2001وهرب من السجن عندما قصفت طائرات « »F16اإلرسائيلية مبنى املقاطعة يف نابلس.
شارك يف معركة البلدة القديمة بنابلس .استشهد بعد إصابته بقذيفة «إنريجا» أثناء حتصنه يف إحدى
منازل قرية زواتا ،قضاء نابلس.
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ولكن ذلك مل يثنه عن االستمرار يف اجلهاد؛ فقد خطط لـ«عملية عامنوئيل األوىل» من
داخل «سجن اجلنيد» ،وكان يستغل خروجه املحدد بثامن وأربعني ساعة يف الذهاب
إىل «مستوطنة عامنوئيل»؛ لريصد املكان ،وخيطط عىل أرض الواقع ،وهذا دليل من
أدلة حبه وعشقه للجهاد واملقاومة.

العسكري ،وكان له دور بارز يف
ثم ُأفرج عنه عام 2000م ،فعاد إىل العمل
ّ

منطقة نابلس ،وشارك يف عدد كبري من اهلجامت ضد االحتالل ،ومن أبرزها «عملية

عامنويل األوىل» التي نفذها عاصم رحيان يف شهر كانون األول من سنة 2001م وقتل
فيها أحد عرش صهيوني ًا ،إضافة إىل جرح العرشات ،وكذلك «عملية عامنوئيل الثانية»

التي وقعت يوم 2002/7/16م ونفذها عاصم عصيدة وسامي زيدان ،وقتل فيها
أيض ًا أحد عرش صهيوني ًا ،كان من بينهم قائد وحدة عسكرية ،كام ُجرح العرشات
منهم ،وشارك كذلك يف «عملية ألون موريه» التي نفذها االستشهادي أمحد عبد

اجلواد((( يف نابلس ،و ُقتل فيها أربعة مستوطنني.

((( ولد عام 1983م ،وهو من سكان خميم عسكر ،وأصله من مدينة اللدّ  ،نشأ يف كنف عائلة جماهدة
وعرف بنشاطه ،أهنى الثانوية العامة ،والتحق بكلية «حجاوي» .استشهد بتاريخ .2002/3/28
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التقى بالشهيد حممود أبو هنُّود ،وعاش معه يف اجلبال ،كام التقى بالشهيد يوسف

ْجي رمحه اهلل.
السك ّ
رُّ َ

استشهد القائد نرص الدين يوم األربعاء 2003/3/18م باشتباك مع قوات

االحتالل قرب قرية الفندق قضاء قلقيلية ،فرمحه اهلل رمحة واسعة.

*

*

*
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الشهيد هاشم انلجار
و«عملية ميحوال»

ولد هاشم النجار عام  1975يف مدينة اخلليل ،وأصله يعود إىل قرية الفالوجة من

الداخل املحتل ،نشأ بني ستة من اإلخوة واألخوات ،عرف بنشاطه وتد ُّينه وحيويته،

درس األساسية يف مدارس «وكالة الغوث» ودرس الثانوية يف مدرسة طارق بن زياد.
أكرمني اهلل سبحانه وتعاىل بمعرفة هذا البطل ،حيث كان لقائي األول به يف

«سجن جمدو» ،وتشاركنا احلياة يف غرفة واحدة ،وقد ملست فيه نقاء النفس ،وحسن
اخللق ،وحب اجلهاد يف سبيل اهلل.

بعد اإلفراج عني عام 1999م عدت إىل الدراسة يف «جامعة النجاح» بنابلس،
وفوجئت هباشم النجار طالب ًا يف قسم الصحافة بكلية اآلداب ،وكان أحد نشطاء
«الكتلة اإلسالمية» ،وهناك توطدت عالقتي به ،وازدادت أوارص املحبة التي مجعتنا.
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وقد رشفني بزياريت يف منزيل يف قريتي برقة قضاء نابلس ،وكنت أرى فيه روح ًا

ترنو إىل السامء ،ونفس ًا تعشق الشهادة ،وتتوق إىل اجلنة ،وما أكثر ما كان حيدثني عن
الشهادة ،وأنه منذ طفولته يشعر بأن اهلل سريزقه الشهادة يف سبيله.

كان يل رشف تنظيمه وانضاممه إىل «القسام» ،ودربته عىل استخدام السالح،

وكان له فضل مساعديت يف بعض األعامل اجلهادية.

وقد اعتقل عدة مرات يف سجون االحتالل ،وأمىض فيها عدة أعوام ،واعتقل

أيضا لدى «السلطة الفلسطينية».

طلب مني أيمن حالوة جتنيد جماهد لتنفيذ عملية يف قلب مدينة بيسان،

فأرشفت عىل جتهيز هاشم النجار ،وإعداده وتصويره وهو حيمل السالح ،وأوصلته
إىل أيمن حالوة إلخراجه إىل موقع اهلجوم ،ولكن اخلطة تغريت عام كان خمطط ًا له،
فقد فجر هاشم احلقيبة التي كان حيملها بني حشد من اجلنود ،فاعرتف العدو بداية

بمقتل جنديني وجرح ثامنية عرش ،ثم اعرتف بإصابة ثامنية من اجلنود ثالثة منهم
حالتهم خطرة ،وكان ذلك يوم  ،2000/12/22وهي أول عملية استشهادية يف
انتفاضة األقىص.

*

*

*
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الشهيد يارس عصيدة

ولد البطل عىل ثرى قلعة الشهداء قرية تل ،وترعرع فيها ،ينمو مع أشجار التني

والزيتون.

وتربى يف أرسة ريفية حمافظة عىل تعاليم الدين وأخالق الرشع ،فوالده رمحه اهلل

من قراء القرآن الكريم ،ومن املحافظني عىل صالته يف املسجد.

وشب يافع ًا يتدافعه الرصاع ما بني رضورة الذهاب إىل املدرسة ألهنا الطريق إىل

املستقبل ،وبني عشق األرض وينابيعها وجباهلا.

مل جيد يارس يف نفسه هوى للمدرسة والدراسة ،فرتك املدرسة مبكر ًا ،والتحق

بوالده يعمل يف األرض ،فعشقها وعشق معها الصيد ،ومل يكن يدري أنه سيتجه يوم ًا
ما إىل صيد الغزاة احلاقدين ،ويرتك صيد طيور الرب وحيواناته.
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تعرف يارس إىل عدد من األصدقاء كان منهم القائد نرص الدين عصيدة الذي

كان له الفضل األكرب يف تنظيم عدد كبري من أبناء القرية يف «كتائب عز الدين القسام»،
وكان يارس أحد هؤالء األبطال الذين اختارهم نرص الدين بعناية فائقة بام أعطاه اهلل
تعاىل من خربة يف معرفة معادن الرجال ،واختيار القادرين منهم عىل سلوك هذا الطريق
الذي حتيط به األهوال ،واالستعداد لتقديم التضحيات ..طريق اجلهاد واالستشهاد.

كان يارس يلقب بـ«عاشق الشهادة» ،وبعد توقيع «اتفاقية أوسلو» ألقت

«السلطة الفلسطينية» القبض عليه مع من أبناء «احلركة االسالمية» ،فدخل «سجن
اجلنيد» يف نابلس ،وقىض فيه ثالثني شهر ًا ،وعاش فيه مع إخوانه من أبناء «احلركة

اإلسالمية» يتعلم منهم ،وينهل من معينهم ،فجمع مع مجال خلقه وأدبه صفاء النفس
مما أضاف مجاالً إىل مجاله ،ومما أكسبه احرتام ًا بني رفاقه ،وألفة وحمبة من كل َم ْن عرفه،
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ولكن حب الناس له ،وانسجامه يف العيش معهم ،مل يكن ليجعله متعلق ًا بالدنيا وما

فيها ،فقد كان خيفي يف قلبه مي ً
ال جاحم ًا للجهاد واالستشهاد.

بعد خروجه من «سجن اجلنيد» التابع لـ«السلطة الفلسطينية» ابتدأ باملشاركة

يف أعامل اجلهاد ،فشارك يف التحضري لـ«عملية عامنوئيل األوىل» ،وشارك كذلك يف

العديد من عمليات إطالق النار عىل الصهاينة.

ولشدة حبه للشهادة طلب من قيادة اجلناح العسكري أن ُيقدَّ م عىل غريه من

االستشهاديني؛ واستجابت القيادة لطلبه ،ولكنه مل يستطع الوصول إىل هدف العملية

بسبب التشديد األمني وقتئذ ،وعند عودته استهدفته مروحيات الصهاينة بالصواريخ
عىل طريق طولكرم ـ نابلس بالقرب من قرية عنبتا ،وارتقى عىل إثر ذلك إىل ربه شهيد ًا.
ومما ينبغي أن ال يفوتنا ِذكْره يف قصة استشهاده أنه عندما اتصلت به قيادة

اجلناح العسكري ،وطلبوا منه الرجوع وعدم تنفيذ العملية ،انفجر بالبكاء حزن ًا؛ ألنه

مل تتهيأ له الفرصة التي كان حيلم هبا طويالً ،وهي كرامة الشهادة ،ولكن اهلل سبحانه

حقق له تلك األمنية التي سعى إليها؛ وأكرمه بمنزلة الشهادة لصدقه يف طلبها ،فقد
سعى إليها عن طريق عملية استشهادية ،وأكرمه اهلل هبا عن طريق صواريخ الطائرات

اإلرسائيلية ،وماذا هيم الشهيد بعد أن ارتقى أكان ارتقاؤه بتفجري ،أم بصاروخ ،أم

برصاصة من بندقية؟

*

*

*
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نسيم أبو الروس وجارس سمارو

نسيم أبوالروس

جارس سامرو
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ولد نسيم عام 1974م بمدينة نابلس ،وانضم إىل «كتائب القسام» عام 1995م،

واعتقل لدى «السلطة» إثر انكشاف معمل املتفجرات بمدينة نابلس ،وأفرج عنه عام

2000م بعد اندالع االنتفاضة املباركة.

أما جارس فقد انضم إىل كتائب القسام عام  ،1994واعتقل لدى االحتالل عام
 ،1995وأمىض مخسة عرش شهر ًا يف السجن بسبب عالقته بالقائد عثامن سعيد بالل،
وأفرج عنه يف  1996/12/31ليعاود نشاطه مع معاذ شقيق عثامن بالل ،وكان من
ضمن «خاليا شهداء من أجل األرسى».

واعتقل بعدها لدى «السلطة» عام  1997مع رفيق دربه نسيم ،ثم أفرج عنه

عام  2000ليلتحق مرة أخرى بانتفاضة األقىص.

وكان معاذ بالل قد أرسل نسيم وجارس إىل الشهيد حميي الدين الرشيف ليعلمهم

صناعة املتفجرات ،فأرسل له حميي الدين أنك أحرضت يل شباب هم أص ً
ال متعلمون
ومتقنون هلذا العمل (فقد كانوا تعملوا وتدربوا لوحدهم من خالل بعض الكتب).

ابتدأت عالقتي بجارس سامرو عن طريق حممود أبو هنُّود وأيمن حالوة ،وكنت

قد طرحت عليهم فكرة نقل عدد من املطاردين إىل جنني؛ لتخفيف األعباء عن نابلس.

كان هؤالء األبطال من مهنديس «القسام» املبدعني ،فارتأينا أن تستفيد مدينة
جنني من خربهتم ،وافتتحنا عم ً
ال مشرتك ًا مع اإلخوة يف جنني ،وقد جاء ذلك يف
الئحة االهتام ،وذكرت الالئحة أن التنسيق كان مع الشيخ مجال أبو اهليجا ،وقد كنت

فع ً
ال فتحت خط اتصال بني الشيخ مجال أبو اهليجا وأيمن حالوة ،وكانت املراسلة عن
طريق بالل الرزة ،الذي اعتقل عىل إثر هذه القضية.

وبتوفيق اهلل تعاىل اكتمل التنسيق مع اإلخوة يف جنني ،وخرج األَ َخوان جارس

ونسيم إليها ،وكانت استفادة اإلخوة يف جنني من خربهتام كبرية بفضل اهلل تعاىل.
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وجاءت ساعة احلسم ،وحانت حلظة تذيق العدو ويالت مل ختطر له عىل بال،

فقام نسيم بالتنسيق مع اجلناح العسكري يف جنني بتجنيد االستشهادي عز الدين
املرصي ؛ هبدف تنفيذ «عملية سبارو».

ُأرسل عز الدين املرصي إىل مدينة رام اهلل ،واستقبله بالل الربغوثي وحممد

دغلس.

هذه العملية كانت عم ً
ال مشرتك ًا بني اجلناح العسكري يف جنني ونابلس ومدينة

رام اهلل ،وبعد تنفيذها عاد نسيم وجارس إىل منطقة نابلس جمدد ًا.

أخوة ،فقد كانت تربطهام عالقه ال يعلم
جمرد ّ
مل تكن العالقة بني هذين األَ َخ َوين ّ

مداها وعمقها إىل اهلل تعاىل ،كان جارس يستمد من أخيه نسيم صفاء النسيم ولطفه،

وكان نسيم يستمد من أخيه جارس اجلسارة واجلرأة ،لتكتمل هبام معادلة نتج عنها

غضب َت َف َّجر عىل العدو ،وحنان ًا وعطف ًا وخوف ًا عىل املؤمنني.

بعد انتقال األخوين إىل نابلس طرحت عىل حممود أبو هنُّود وأيمن حالوة

لنكون فيها نقطة عمل ،فقد كان خبري ًا بتصنيع
اصطحاب جارس إىل منطقة رشق جنني ّ
وحصلت عىل املوافقة عىل هذه الفكرة ،وكان اللقاء األول مع جارس يف
املتفجرات؛
ُ

منطقة جبال عصرية ،ثم توجهنا إىل منطقة طوباس ،ومن هناك إىل قرية جلقموس.

كان لوجود جارس يف جنني فائدة كبرية ،فقد قام بتدريب عدد من املجاهدين

مهندسني
عىل صناعة املتفجرات ،منهم حممد جرار وقيس عدوان ،فأصبحا فيام بعد
َ

زود إخواننا يف جنني بكمية من مادة «النيرتوجليرسين»
يف «كتائب القسام» ،وقد ّ
التي استخدمها قيس عدوان فيام بعد يف اإلعداد لعملية تفجري املطعم يف حيفا التي

نفذها االستشهادي شادي الطوبايس ،أثناء اجتياح خميم جنني ،وقتل فيها سبعة عرش

ّ
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صهيوني ًا ،كان من بينهم ضابط رشطة برتبة لواء ،كان هو املسؤول عن تطوير دبابة

«املريكافا».

القسام» خدمات عديدة
قدّ م األَ َخوان نسيم وجارس بعد انضاممهام إىل «كتائب ّ

للمجموعات التي قادها عبد النارص عيسى ،وقد عمل املهندس حميي الدين الرشيف

عىل تدريبهام ،فأصبحا فيام بعد من «مهنديس القسام» ،ثم التحقا بعد ذلك بمجموعة
معاذ بالل وعامر الزبن وخليل الرشيف وحممود أبو هنُّود ،وقاما بتصنيع العبوات التي
نفذ هبا االستشهاديون عمليتي «حمانيه هيودا» ،و«بني هيودا» عام 1997م ،وقتل فيها

ستة وثالثون صهيوني ًا ،وجرح مئتان ومخسون آخرون.

اعتُقل األَ َخوان لدى «السلطة» ،وطالت مدة اعتقاهلام حتى انتفاضة األقىص،

وحكم نسيم اثنا عرش عام ًا بتهمة عضويته يف اجلناح العسكري ،وتعرض يف ذلك
السجن للتحقيق العنيف ،وأرضب عن الطعام عدة مرات.

ولكن سجنهام واعتقاهلام مل يفت يف عضدمها ،ومل ِ
يثن من عزيمتهام التي شاهبت

الصخر يف الصالبة والعزيمة ،فام إن أفرج عنهام حتى جددا بيعتهام مع اهلل سبحانه
التي باعا فيها نفسيهام ،ومل يرتضيا أن يدخال مع الناس يف عيشتهم اهلادئة؛ ألهنام وجدا

هدوء نفسيهام وراحة باهلام يف اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل ،فعادا إىل العمل مع اجلناح
العسكري ،وصنعا الكثري من العبوات التي استخدمها غريمها من املجاهدين يف تنفيذ
ّ
العديد من العمليات ضد االحتالل.

بل إن بركة عملهام بقيت بعد االستشهاد ،فالعبوتان اللتان صنعهام نسيم وكريم

مفارجة استخدمتا بعد استشهادمها بشهور لتنفيذ «عملية عامنوئيل الثانية» ،وكان نرص
الدين عصيدة قد أخفاها يف اجلبال ،ثم استخدمها يف تلك العملية.
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ومن األعامل التي قام هبا نسيم :التعاون مع جمموعات من «شهداء األقىص»

بنابلس ،وقد عمل عىل تدريب جمموعة نايف أبو رشخ عىل التصنيع ،وأمدّ بعضهم
بالعبوات واألحزمة الناسفة.

كان نسيم رمحه اهلل يتمتع بخلق آسرِ  ،وكان له من اسمه نصيب وافر ،فهو يف

يتجمل به
لبق يف تعامله ،يفيض األدب منه فيضان ًا ،واخللق العايل الذي
لطف النسيمٌ ،
ّ
ال يرتك لك جماالً أن ال حت ّبه أو تُعجب به ،أما التفاين يف العمل فحدّ ث عن ذلك وال
حرج ،كان صايف النفس ،زاهد ًا فيام بني يديه من الدنيا ،يغلبه روح املبادرة ،ويغمره
النشاط واحليوية ،وهو ثمرة من ثمرات مسجد السالم ،وغرسة من غراس الشيخ

يوسف الرسكجي.

ومما حيلو ذكره يف هذه الصفحات التي تزدان بالسرية العطرة للشهداء ،أن نسي ًام

كان يسكن مع بعض املجاهدين املطاردين يف شقة من عامرة مكونة من ستة طوابق،
وكان الربد القارس يأخذ منهم كل مأخذ ،ويصل إىل كل ذرة يف جسدهم ،غري أن شدة

حرصه عىل املال العام جعله يمتنع من رشاء مدفأة تقيهم من الربد ،وعندما علم الشيخ
ْجي بذلك قدم هلم مبلغ ًا من املال ،وقال :صحيح أنه جيب املحافظة عىل
السك ّ
يوسف رُّ َ
املال العام ،ولكن من الواجب عليكم أيض ًا املحافظة عىل صحتكم وأنفسكم ،وجيب

عليكم أن تقوموا بتأثيث البيت بام يلزم من املال العام.

جل َلد والصالبة ،وكان حريص ًا
أما جارس فكان جيمع إىل جانب هدوء الطبع ا َ

عىل إنجاز األمر املوكل إليه عىل أكمل وجه ،أما اجلهاد فكانت عالقته به عالقة حب،
والبندقية هي معشوقته التي هييم هبا.

وكان له من اسمه نصيب ،فكان جارس ًا عىل العدو ،ولكنه رؤوف بإخوانه

ّ
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وأحبابه ،نرباسه قول اهلل تعاىل﴿ :ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ﴾ [املائدة.]54 :

ومن بركة الشهيد جارس ،أن احلزام الناسف ـ الذي أرسله قيس عدوان؛ ليستخدم

يف «عملية حيفا» الشهرية ـ كان من صنعه ،ومل يزد عليه قيس سوى تغيري الصواعق،
وكان تنفيذ هذه العملية بعد استشهاد جارس رمحه اهلل ،فهي يف صحيفة أعامله.

قصة شهيدينا هذين لن يشعر بام تبثه من معان عىل حقيقتها إال من عايشها ،لقد

روح ْيهام روح واحدة تفرقت يف جسدين ،ما إن فارقت
عاشا سوي ًا ،وارتقيا مع ًا كأن َ
حي
أحدمها حتى تركت الثاين ،ألن الروح ال تقبل أن تتجزأ بني جسدين أحدمها ّ
واآلخر هامد ميت ،نسأل اهلل أن جيمعنا هبام عىل حوض نبينا صىل اهلل عليه وسلم

﴿ﭡﭢﭣﭤﭥ﴾ [إبراهيم.]20 :

لقد فارقنا أولئك اإلخوة بأجسادهم ،وكان استشهادمها يف 2002/1/22م،

ولكنهم سكنوا أعامق قلوبنا ..فاللهم أنزل عليهم رمحاتك ورضوانك يف جنات

النعيم.

*

*

*
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الشهيد مازن فريتخ

يتيم الوالدين يف حي الياسمينة يف البلدة القديمة يف
ولد يف عائلة فقرية ،وتر ّبى َ

نابلس .ومع بداية االنتفاضة باع شق ًة كان يمتلكها ورشى بثمنها سالح ًا ،وكان هو
والشهيد أمحد جود اهلل يذهبون إىل الشوارع االلتفافية ويطلقون النار ويضعون

القسامي املهندس نسيم
العبوات الناسفة ،وكان الشهيد مازن عىل عالقة بالشهيد ّ
أبو الروس .وكان عمل الشيخ الشهيد مازن اجلهادي من جيبه اخلاص ،وكان متد ّين ًا

جد ًا ،و ُيلقب بالشيخ .ويف شهر  6لعام  2002قام الشهيد مازن بإرسال االستشهادي
جواله اخلاص ،وقبل العملية بعدّ ة
سائد عواد من نابلس إىل التلة الفرنسية ،وأعطاه ّ

أيام كان سائد قد استكشف املكان ورجع إىل مازن وقال له إنه استكشفت مكان ًا
باملتفجرات كان أخذها من
إلجراء عملية ضد الصهاينة ،وأحرض له مازن حقيبة مليئة
ِّ
نسيم أبو الروس ،وعاد سائد إىل مكان العملية وحني وصل إىل مكان تنفيذها اتصل

دوار الشهداء يف
عىل مازن وأراد ان يسمعه صوت االنفجار ،وكان مازن يقف عىل ّ

ّ
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العدو بمقتل 11صهيوني ًا وإصابة العرشات ،مع
نابلس ،ووقعت العملية ،واعرتف
ّ
العلم أنه يف بداية عملية السور الواقي يف أول شهر  4وقع انفجار يف بيت مازن يف

عمتاه ،وأصيب شقيقه بجروح متوسطة ،وأصيبت أيض ًا
حي الياسمينة ،واستشهدت ّ

شقيقته بجروح خطرية.

وبعد عملية السور الواقي واجتياح نابلس كان مازن يشتبك دائ ًام مع العدو

ويلحق هبم إصابات .ويف  2003/ 5/1أرسل مازن األخوين براق خلفه وسامر

النوري يف عملية مزدوجة إىل تل أبيب حيث كان يعمالن هناك ويعرفان املنطقة جيد ًا،

واعرتف العدو بمقتل  23صهيوني ًا وإصابة العرشات ،وكان حيتفظ باحلقيبتني اللتني

أعطاه إيامها نسيم أبو الروس .وبعد أيام كانت دبابة صهيونية تقف قرب مسجد عثامن
رشق مدينة نابلس ،وحني وصل مازن إىل املكان برفقة جمموعة من املجاهدين من

حتركت الدبابة إىل مفرتق احلسبة ،ونزل
القسام ومنهم الشيخ أمني املنزالوي ّ
كتائب ّ

اجلنود منها ،وكان يقف يف املكان (جيب همَ َ ر) ،وقام مازن وأمني املنزالوي بإطالق
النار عليهم ،واعرتف بمقتل جندي وإصابة ضابط .ويف ليلة  2003/4/15كان
ٍ
موعد مع الشهادة  ،إذ حارصه العدو واشتبك معه ،فقتل ضابط ًا وجرح
مازن عىل
ف مازن إىل الشهادة ،رمحه اهلل تعاىل.
آخرين ،ثم ُز ّ
َ

*

*

*
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يف صحبة اعلم جماهد....

ْجي
السك ّ
الشيخ الشهيد يوسف رُّ َ

ولد الشيخ يوسف يف 1961/5/30م بنابلس ،وانضم إىل مجاعة اإلخوان

املسلمني وهو يف السابعة عرشة من عمره ،ودرس الرشيعة يف اجلامعة األردنية،

وتتلمذ عىل يد الدكتور عبد اهلل عزام ،ثم درس املاجستري ،وحصل عىل الشهادة يف

عام 1997م.

وأمىض يف اعتقاله قرابة ثامين سنوات يف سجون االحتالل فقد اعتقل للمرة

األوىل عام 1988م ،وخرج عام 1989م ،ثم أعيد اعتقاله عام 1992م؛ ليبعد إىل
مرج الزهور ،ثم أعيد بعد عام إىل فلسطني.

ّ
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وأعيد اعتقاله عام 1995م لعالقته باملهندس حييى عياش ،ويف هذا االعتقال
ترضرت صحته كثري ًا ،حيث أصيب بفشل كلوي عىل أثر التعذيب الشديد ووضعه يف
الثالجة ،فأعادوه إىل قسمه يف السجن فاقد ًا للوعي ،حتى إن رفاقه ظنوه قد استشهد،

وبعدها أفرج عنه؛ ليكمل حياته بكلية واحدة.

اعتقلته «السلطة الفلسطينية» يف هناية عام 1997م ،ووضع يف «سجن جنني»،

ومكث فيه إىل أن قصفت مقرات «السلطة» يف شهر نيسان من عام 2001م ،ثم أفرج

عنه ،وأكمل مسريته اجلهادية.

ْجي حني كنت مطارد ًا مرتني،
السك ّ
وقد التقيت بالشيخ املجاهد يوسف رُّ َ
ومكثت معه يف بيت واحد لعدة أيام ،وحينها تعرفت عىل شخصيته ّ
الفذة وخصاله
ومرب له
احلميدة ،ووجدت نفيس أمام قائد كبري ،وشيخ جماهد ،وعامل جليل ،وفقيه
ٍّ

تأثري كبري عىل املجاهدين.

كان رمحه اهلل يرشدنا ويعلمنا ،ويوجهنا روحي ًا وتربوي ًا وتنظيمي ًا وأمني ًا ،يقدّ م
لنا املساعدة يف توفري بيوت للمطاردين ،عىل الرغم من أنه هو أيض ًا مطلوب يطارده
االحتالل ،وكان بعض امليسورين من أهل نابلس يثق به ،ويضع بني يديه التربعات

للعمل اجلهادي.

كان الشيخ يوسف من قيادات «احلركة» التنظيمية والسياسية عىل مستوى

الضفة الغربية ،وكان ضمن أول مكتب إداري شكّلته «احلركة» بنابلس مع بداية

االنتفاضة األوىل.

وكانت املجموعة العسكرية التي يقودها تعد من املجموعات األوىل عىل

مستوى الضفة الغربية ،وقد ابتدأت عملها أواسط عام 1988م ،وكانت تقوم بزرع

العبوات الناسفة.
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اكتشف أمره بعد تنفيذ «كتائب القسام» عمليتي «حمانيه هيودا» و«بني هيودا» عام

1997م ،فقد تبني أن له دور ًا يف توجيه ومتويل املجموعة التي نفذت هذه العمليات،
فاعتقلته «السلطة الفلسطينية» أربع سنوات يف «سجن اجلنيد» بنابلس.

كان للشيخ رمحه اهلل دور رئيس يف تعارف حممود أبو هنُّود وخليل الرشيف

ومعاذ بالل ،حيث مجعهم يف منزله ،وو ّفر هلم الدعم املادي واملعنوي لتنفيذ العمليات
ضد االحتالل.

بعد اندالع انتفاضة األقىص املباركة أفرجت عنه «السلطة» بسبب وضعه

األمني ،ونتيجة مالحقة قوات االحتالل له ،وعدم قدرته عىل لعب دور تنظيمي أو

سيايس اض ُط ّر إىل االختفاء عن األنظار ،فعاش حياة املطاردة ،ثم بعد مدة قرر أن
يعيش مع جماهدي «القسام» املطاردين ،وكان قد تعرف عىل بعض منهم يف سجن
«السلطة» كمهند الطاهر ،ونرص الدين عصيدة ،وغريمها.

الروحي،
كان الشيخ بالنسبة ألولئك املجاهدين املطاردين بمثابة األب
ّ

والشيخ القدوة ،وما زلت أذكر كلامته التي يرددها دائ ًام« :إنني أريد أن أكون خادم ًا

للمجاهدين ،وودت لو أن الظرف األمني يسمح حتى نجتمع مجيع ًا ـ يعني :كل
املطاردين ـ وأكون خادم ًا هلم».

أي جماهد يف خدمة
وحينام كان جيتمع بعدد من املجاهدين يرفض أن يشارك ُّ

يرص عىل
البيت أو تنظيفه ،أو العمل يف طهي الطعام ،أو تنظيف األواين ،بل كان ّ
خدمتنا وإكرامنا ،فكان يعلمنا بأخالقه ومعاملته باإلضافة إىل ما كان يعلمنا يف

دروسه وإرشاداته.

كان رمحه اهلل يقول لنا دائ ًام« :اسألوين عن أي قضية رشعية أو فقهية» ،يريد
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وزعت عىل «كتائب
أن يعلمنا عن طريق السؤال واجلواب ،وقد كتب نرشات توعية ّ
القسام»؛ لتوجيه العاملني ،دون أن يطلب أحد منه ذلك ،فقد كان حريص ًا عىل نصحنا،
وتقديم اخلدمة واملساعدة.

ومما أثار إعجايب بشخصيته أنه مل يكتف بكل تلك اخلدمات والتوجيهات التي

يقدّ مها للمجاهدين ،بل إنه طلب من املطاردين الذين يتقنون التصنيع واإللكرتونيات
يدربوه عىل كل التقنيات التي يعرفوهنا ،من التفجري عن ُبعد ،إىل تصنيع الدوائر
أن ّ
اإللكرتونية واملواد املتفجرة ،وقد تم له ما أراد ،ودر ّبه اإلخوة عىل ما طلبه.

ثم إنه اتصل بنرص الدين عصيدة عندما كان يعيش يف اجلبال ،وخرج ليعيش

معه فيها ،وتدرب عىل استخدام األسلحة الرشاشة ،وكان مما قاله يل رمحه اهلل« :إنه

يريد أن يتدرب عىل كل يشء؛ ألنه قد يأيت وقت عىل «احلركة» ال يكون عندها خرباء

يف جمال ما ،فربام احتاجوا إىل خربته ،فيكون بذلك قد سدّ ثغرة من الثغور».

وكان رمحه اهلل هو صاحب فكرة توثيق وتسجيل وصايا االستشهاديني بالفيديو،

وكذلك كلامت وداع للمطاردين أمثال نرص الدين عصيدة ،وعاصم رحيان ،ومهند

الطاهر ،وغريهم ،فطلب من املطاردين تسجيل أرشطة صوتية أو مصورة ،وكان يقول
للمطاردين« :من الرضوري أن توثقوا عملكم بالتصديق كشهادة للتاريخ».

أحيان ًا كنا نتناقش معه حول طريقة العمل وما يتطلبه من احتياجات ،وكانت

طريقة العمل السائدة آنذاك ال تعجبه ،فهي تقوم عىل أن «التنظيم» هو من يوفر
املال ،ونحن نعمل ونشرتي السالح ،ونوفر احتياجاتنا بأنفسنا ،ونن ّظم املجموعات،
ونخطط للعمليات ،ونوفر البيوت التي نختفي فيها ،وكان الشيخ رمحه اهلل له وجهة
نظر خمتلفة مفادها أن التنظيم جيب أن يوفر كل يشء للمجاهدين واملطاردين؛ ليتفرغوا

هم للعمل.
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ومن األفكار التي تداولناها يف نقاشاتنا :رضورة توفري مالجئ رسية لالختفاء

يف املحافظة واملدينة ،وكذلك االهتامم باألرياف ،وتفعيل العمل فيها ،وتوفري عيادة
رسية ،وهتيئة طبيب يعمل معنا عند حدوث أي إصابات للمجاهدين ،وكذلك رضورة

توفري كل املستلزمات التي حيتاجها املجاهدون ،مثل األقنعة ،و«اإلكسسوارات»،
و«البواريق» ،وأدوات تزوير الوثائق ،وغريها من احتياجات العمل العسكري.

كانت عالقته باملطاردين عموم ًا قوية جد ًا ،غري أن عالقته بمحمود أبو هنُّود

كانت متميزة ،وقد الحظت ذلك عندما عشنا سوية يف بيت واحد.

املضحي
لقد خرست «احلركة» باستشهاده الكثري الكثري؛ فقد كان القائد القدوة
ّ

الذي يتقدم الصفوف ،وكان عامل ًا عامالً ،وداعية ومربي ًا ،وجماهد ًا مقدام ًا يتقدم عندما

يتأخر الناس ،وقد اغتالته يد الغدر ،واغتالت معه ك ً
ال من الشهداء :نسيم أبو الروس،
وجارس سامرو ،وكريم مفارجة يف شقة يف شارع عصرية الشاملية بنابلس ،وقد نفذ
تلك العملية اجلبانة وحدات خاصة من جيش االحتالل ،وكان ذلك بعد اعتقال

«أجهزة السلطة» يل بأسبوعني ،رمحه اهلل رمحة واسعة ،ورحم إخوانه من الشهداء،

ومجعنا هبم مجيع ًا يف عليني.

*

*

*

ّ
الوقايئ»
االعتقال دلى «األمن
بعد محلة املالحقة التي طالتني من قوات االحتالل و«أجهزة السلطة» ،عدت من

جنني إىل نابلس ،والتقيت نسيم أبو الروس؛ بغية التدرب عىل مادة «النيرتوجليرسين»،

وجتهيز بيت توجد فيه أدوات خمربية تفي هبذا الغرض؛ فقد طور قسم اهلندسة يف

«الكتائب» خربهتم ،وأتقنوا تصنيع هذا النوع من املتفجرات أثناء وجودي يف جنني،

وكان عندي معلومات نظرية عنها ،إال أن انشغايل بتنظيم املجموعات وبنائها ،ونقل
العمل إىل املدن ،منعني من ممارسة التصنيع بنفيس ،وكنت خبري ًا فيام سبق بتصنيع مواد

أخرى دخلت حيز العمل.

خرجت أنا ونسيم أبو الروس ،ثم افرتقنا؛ لينفذ كل منا مهمة خاصة به ،واتفقنا

عىل أن نلتقي عند ساعة مع ّينة يف وقت متأخر من الليل؛ لنقلل من رؤية الناس لنا ،لكنه
فرصت يف وضع حرج وأنا واقف يف ذلك الوقت املتأخر ،يف
تغيب عن موعد اللقاء،
ُ
املارة ،فاتصلت بأخي مصطفى؛ ليخرجني
ليلة شديدة الربودة ،ويف شارع فارغ من ّ

من هذا املأزق ،وكنت أظن أنه موجود يف نابلس ،لكن خاب ظني؛ ألنه كان قد خرج

من نابلس إىل بلديت برقة.

صديق
وجعلت أفكر بمن يمكن أن أتصل به يف هذه الساعة ،فخطر عىل ذهني
ٌ

يل من خميم بالطة اسمه أمري ذوقان ،وهو من أبناء «كتائب األقىص» ،ويعمل يف الوقت
التقيت به من قبل يف «سجن شطة» ،ألنه كان
الوقائي» ،وكنت قد
ذاته يف «جهاز األمن
ُ
ّ

معتقالً ،وحكم عليه بثامن مؤ ّبدات ،وأفرج عنه بفضل اهلل يف صفقة وفاء األحرار.
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كنت أريد من أمري أن يشرتي يل قطعة سالح من نوع «شتاير» ،وهي مناسبة

حجمها صغري ،ويمكن إخفاؤها بسهولة.
للمطارد؛ ألن
َ
َ

سألته إن كان بإمكانه احلضور إ ّيل يف غضون أربع دقائق ،فاستجاب وهلل احلمد،

ووافق عىل احلضور ،فأخربته أين موجود يف شارع فيصل عند املقربة ،ومل خيطر عىل بايل
أردت ،وقد كنت واقف ًا عند املقربة الرشقية ،وذهب
أي مقربة
ُ
عيل أن ُأعينّ ّ
حينئذ أنه ّ
عيل ،وطال وقويف ،فعاودت االتصال به ،وعلمت أنه
هو إىل املقربة الغربية ،فتأخر ّ

أي املقربتني أردت ،وطال بقائي يف املكان ،وكان هذا
ضل الطريق إ ّيل ،فحددت له ّ
ً
خطأ أمني ًا قات ً
ال أدى إىل اعتقايل فيام بعد.
فبعد أن حرض أمري ،مل نلبث أن مشينا خطوات قليلة ،وإذا بعدد من أفراد

الوقائي» يلبسون «ثياب ًا مدنية» ،ويرصخون علينا شاهرين أسلحتهم باجتاهنا،
«األمن
ّ

أت نفيس إلطالق النار عليهم،
كنت عندئذ واقف ًا خلف األشجار أمحل مسدس ًا ،فه ّي ُ
حمتمي ًا خلف شجرة ،ورفعت مسديس وكدت أن ُأطلق النار ظان ًا أهنم من «القوات
اخلاصه اإلرسائيلية» ،غري أن حديث ًا دار بيني وبني أمري يف تلك األثناء ،وعرفت أهنم

الوقائي».
من «األمن
ّ

ترددت حينها يف إطالق النار عليهم ،وهم يقرتبون مني أكثر فأكثر ،حتى
ُ

حدث عراك فيام بيننا ،كل منا يرفع السالح يف وجه اآلخر ،وبعد مشادة قصرية
أدركت أنني بني خيارين :إما أن ُأعتقل وإما أن أنجو بنفيس ،وأنه ما من سبيل
بيننا
ُ

إذا أردت اهلروب إال أن أقتلهم ،غري أين مل ْ
تتلوث يداي
أشأ يف تلك اللحظة أن ّ
قتلت أعداد ًا من اإلرسائيلني ،فاخرتت الطريق الثاين،
بدماء أبناء جلديت بعد أن
ُ

وهو تسليم نفيس.
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كان مركز رشطة حمافظة نابلس يبعد عنا مسافة مئة مرت ،فقررت الذهاب

معهم ،ومما دفعني إىل ذلك أنه ليس معي قرار باملواجهة وإطالق النار وإن أدى ذلك

الوقائي» يف مبنى
ُقلت ،واقتادوين إىل مقر «األمن
إىل القتل ،وكان نتيجة ذلك أن اعت ُ
ّ
الوقائي»،
املقاطعة بنابلس ،وهناك قابلني عدد من كبار الضباط ،منهم قائد «األمن
ّ
وقائد «األمن الوطني» ،وطال احلديث حتى ساعات الفجر ،وكان يدور يف جممله

حول السياسة.

يف اليوم التايل زارين أهيل منذ الصباح ،ثم بعد العرص جاء عدد من اجلنود

وطلبوا مني أن أحرض أغرايض ،فاعتقدت أهنم سينقلونني إىل «سجن نابلس» ،وكان

يبعد حوايل  300مرت ،وعندما كنت يف السيارة فوجئت أهنا جتاوزت «سجن نابلس».
تابعت سريها نحو مدخل نابلس الرشقي ،وسألتهم عن ذلك فأخربوين أهنم

يب ،وحينام وصلنا
املقر العا ّم يف بيتونيا ـ رام اهلل ،وكان ذلك بتنسيق أورو ّ
سينقلونني إىل ّ
إرسائييل إىل السيارة التي أركب فيها وكانت تابعة
إىل احلاجز اإلرسائييل حرض ضابط
ّ

الوقائي» ،ودار بينهم حديث ذكر اسمي خالله ،ثم اتصل بجهازه اجلوال،
لـ«األمن
ّ
وبعد دقيقتني جاءت آليتان عسكريتان إرسائيليتان رافقتانا إىل رام اهلل ،ثم أدخلوين

زنزان ًة صغرية جد ًا يف قسم التحقيق يف مقر «الوقائي» ،ومل تكن مساحتها تزيد عن
مساحة الفراش الذي أنام عليه ،ومل يكن ُيسمح يل باخلروج إىل احلامم غري ثالث مرات

يف اليوم.

عيل كاحللم ،ومل أكن أستوعب ما حيصل معي ،وكيف جرى
مرت هذه احلادثة ّ

نقيل إىل رام اهلل بواسطة دوريات «األمن الوقائي» واإلرسائيليني مع ًا ،وكيف صار

اإلرسائييل أن ينظر إ ّيل من مسافة مرت واحد فقط ،وتقع عيني عىل عينه
بإمكان الضابط
ّ
مبارشة ،بعد أن كنت من أبرز املطلوبني طيلة املدة السابقة ،وخمتفي ًا عن األنظار.
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وقد أمضيت يف هذه الزنزانة مدة التحقيق التي وصلت إىل ثالثني يوم ًا ،وكانت

عالقتي بالعمل حينئذ مقترصة عىل الشهداء.

ثم بعد مطالبة املعتقلني يف السجن بإخراجي من الزنازين ،وبعد أن حدثت

الربغوثي،
مشاكل عديدة مع اإلدارة أخرجوين إىل السجن ،وفيه التقيت بصديقي بالل
ّ

وأمحد أبو طه ،وعامد الرشيف ،وإسامعيل شقشق ،وأمحد البايض ،وآخرين ،وكان
مجيع السجناء معنا معتقلون بسبب مشاركتهم يف املقاومة ،وكانت انتامءاهتم موزعة

اإلسالمي» و«اجلبهة الشعبية» و«محاس» ،وكنت أنا وبالل الربغوثي
بني «اجلهاد
ّ
وأمحد أبو طه من أبرز املطلوبني لدى االحتالل ،وكان عدد املعتقلني ثالثة وعرشين

معتقالً.

أخربين اإلخوة يف السجن أن مشاكل كثرية حصلت بينهم وبني ضباط «األمن
الوقائي» ،وأنه جرى فيها رضب واشتباكات أدت إىل جروح ُأصيب هبا الطرفان ،وأن
ّ

ممثيل «محاس» يف رام اهلل تدخلوا حلل تلك اإلشكاالت.

بعد يومني من وجودي بني املعتقلني بدأنا العمل من أجل تفعيل قضيتنا،

واملطالبة باإلفراج عنا ،وأجرينا اتصاالت مع القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية،

الوقائي» ،وحصلنا عىل وعود باإلفراج عنا
ومع قادة «احلركة» ،ومع قيادة «األمن
ّ
تدرجيي ًا ،ون ّظمنا سلسلة من االحتجاجات الكبرية داخل السجن.
وقد وصلت األمور إىل االشتباكات باأليدي مع السجانني مرة أخرى،

فاعتصمنا يف ساحة املقر ،ورفضنا الدخول فحرض جربيل الرجوب ،وجلس معنا
يف مكتبه حتى الساعة الثانية فجر ًا ،وحصلنا عىل وعود باإلفراج ،والسامح لنا بداية
باخلروج يف إجازات ،ثم ُأفرج عن عدد من املعتقلني بشكل متقطع ،وبقينا يف السجن

مع سبعة إخوة آخرين.
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كانت ظروف االعتقال يف البداية صعبة جد ًا ،ولكن بعد سلسلة من املشاكل
واالحتجاجات والتدخالت اخلارجية واحلوارات جرى حتسينها تدرجيي ًا ،والغريب

يبق يف سجون «السلطة» يف غزة والضفة غرينا ،وكنا نستشعر ضعف موقف
أنه مل َ
الوقائي» وارتباكهم ،وارتباكهم أمام عدالة قضيتنا ،وصالبة موقفنا،
قيادة «األمن
ّ

حجتنا.
وقوة ّ

وقد التقيت بأحد الذين جندهم «األمن الوقائي» للتجسس علينا ،وكان حياول

احلديث معي بحجة أن له عالقة باملقاومة ،لكننا فوجئنا بأنه متهم بالعاملة إلرسائيل،

وأن أهله أعلنوا براءهتم منه ،وكانوا قد قطعوا احلديث معه ،ومع مرور األيام الحظنا
عليه ارتباك ًا شديد ًا ،ودار بيينا وبينه حوار استطعنا أن نأخذ منه كالم ًا رصحي ًا اعرتف لنا
التجسس علينا يف السجن ،واخرتاق
الوقائي» من أجل
فيه أنه قد ُجنّد لصالح «األمن
ّ
ّ

صفوفنا ،والعمل معنا ليفضح أخبارنا ،وقد كان فع ً
عرض برغبته يف العمل ضمن
ال ُي ّ
صفوف املقاومة مع «احلركة اإلسالمية» ،وبعد أن صارحنا بتلك األرسار خرج عدد
من اإلخوة إىل أحد قادة «اجلهاز» ،وأخربوه بأن أسلوهبم اخلبيث قد كُشف ،وقالوا له:

إن عميلكم الذي زرعتموه بيننا قد اعرتف أنكم جنّدمتوه للتجسس علينا مقابل مبلغ
من املال ،فكان موقف هذا الضابط حرج ًا ،ومل يستطع اإلجابة أو التربير.
وبعد أن رأى ذلك العميل أن أمره قد افتُضح راح يطرق عىل األبواب ،فحرض

السجانون وأخرجوه من بيننا.

وقد كانت هذه احلادثة التي كشفت عن جتنيد رجل متهم بالعاملة لإلرسائيلني
الخرتاق صفوف أبناء املقاومة دلي ً
ال جديد ًا عىل مدى خطورة هذا «اجلهاز».
استشهد ثالثة عرش مواطن ًا فلسطيني ًا يف رام اهلل نتيجة اجتياح قوات االحتالل،

وكان ذلك قبل حصار املقر وتسليمنا لقوات االحتالل بأيام قليلة ،وقد أبلغني مدير
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السجن أن هنالك قرار ًا باإلفراج عنا بعد هذا االجتياح  ،غري أن االجتياح انتهى ،ومل

ُيفرج عنا عىل الرغم من مطالبتنا بذلك.

وبعد عدة أيام حدثت «عملية البارك» يف «نتانيا» ،وقتل فيها ثالثون صهيوني ًا،

القسام» عملية أخرى ،اقتحمت فيها «مستوطنة ألون مورية»،
ون ّفذت كذلك «كتائب ّ
وقتل فيها عدد آخر من الصهاينة ،عندها شعرنا بخطورة املوقف ،وأننا عىل أبواب ردة

فعل قوية من قوات االحتالل.

وأخذت األخبار عن حشد الدبابات قرب رام اهلل تصل إىل أسامعنا ،وعاودنا

املطالبة باإلفراج عنا ،وطلبنا حضور ضباط كبار للحديث معهم ،غري أن السجانني
مل يزد ردهم عىل أنه ال يوجد أحد ،وابتدأ دخول الدبابات إىل رام اهلل والبرية ،وقاموا

هبدم «مقر الرئاسة» ،وصارت شوارع بلدة بيتونيا حيث يوجد السجن الذي نحتجز
فيه مرسح ًا للدبابات جتيء فيه وتروح ،وأمضينا الليل كله نطالب بحضور أحد
الضباط للتفاهم معهم ،ولكن دون جدوى.

ويف الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم االجتياح بدأت الدبابات بالتقدم

نحو املقر ،وعندئذ حرض إىل السجن النائب األول لقائد «جهاز األمن الوقائي»،
واسمه اجلربيني ،والنائب الثاين زكريا مصلح ،وجلسا معنا ،وقاال لنا برصاحة :مل يعد

هناك يشء يربطنا باإلرسائيليني ،ووضعكم يف هذا السجن ،وبقاؤكم فيه خطر عىل

حياتكم ،وأنتم اآلن أحرار ،ولكن قبل أن تقرروا اخلروج ينبغي أن تنزلوا معنا إىل املقر

لنقرر ماذا نعمل.

ونزلنا إىل قسم التحقيق يف املقر الرئييس ،وهناك جلسنا مع إخوتنا من األرسى:

بالل الربغوثي ،وأمحد أبو طه ،وإسامعيل شقشق ،وأمحد اهلندي ،وحممد البايض ،ومل

خيربوا إبراهيم أبو الرب بيشء؛ ألنه كانت عائلته يف زيارة له وقت االجتياح ،فبقي
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حمتجز ًا يف غرفة مع زوجته وطفلته التي لـم يتجاوز عمرها الثالثة أشهر.
ويف تلك األثناء دار بيننا نقاش حول اخليارات املتاحة أمامنا:

هل نخرج مع ًا ونغامر بحياتنا؟ أم نخرج فرادى؟ أم إن بقاءنا داخل املقر أفضل
لنا وأكثر أمن ًا؟ ذلك أن مقرات «األمن الوقائي» مل يهُ امجها االحتالل ،ومل ُيقصف «املقر
مقرات «السلطة» قد ُقصفت ،ومل يسلم منها مقر
الوقائي» مدة احتجازنا مع أن بقية ّ
الرئيس نفسه ،ومما جعلنا نفكر بالبقاء أيض ًا أننا مل نشعر أن قادة «األمن الوقائي» كانوا

حيسبون حساب ًا لقصف املقر ،أو قصفنا ونحن يف السجن ،أو اقتحام املقر.

وقد طلبوا منا إخالء الغرف واخلروج إىل ساحة السجن مرة واحدة فقط بسبب

غارات طائرات االحتالل عىل رام اهلل ،ويف مرة أخرى جرى إخالء املقر الرئييس،

ومل يطلب منا اإلخالء عىل الرغم من اخلطر الذي يتهددنا ،ومل يكن هناك أي اعتبار
للحفاظ عىل حياتنا ،وهذا يدل عىل عدم مسؤولية قادة «األمن الوقائي» ،وعدم

اكرتاثهم بأمننا وحياتنا.

وبعد نقاش طويل بيننا اتفقنا عىل أن نخرج تدرجيي ًا ،وأن خيرج من كانت عنده

القدرة عىل تدبري أموره خارج السجن ،ووقع االختيار عىل أخوين للخروج يف أول
دفعة ،وكانت قضاياهم أقل خطورة من قضايانا ،ومها حممد البايض ،ومنزله قريب

من السجن ،ال يبعد عنه سوى مئتي مرت ،والثاين هو أخ آخر له أقارب يف قلنديا

وبيتونيا.

توصلنا إليه ،وبأن إبراهيم وحممد يريدان
وعندما أبلغنا املقدم أمني السيوطي بام ّ

اخلروج ،فوجئنا باملوقف اجلديد ،وهو أنه ال يستطيع إخراجهام عىل مسؤولية «جهاز

األمن الوقائي» ،وإنام عىل مسؤوليتهم الشخصية ،وجيب عليهم أن يكتبوا تعهد ًا
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شخصي ًا هبذا اخلصوص ،وأنه يريد شاهدين منا عىل هذا التعهد ،والغريب أننا قبل
ساعات قليلة ُأبلغنا أننا أحرار ونستطيع اخلروج متى نشاء.
تشاورنا جمدد ًا حول هذا القرار املفاجئ ،وقررنا كتابة هذه التعهدات ،وشهدت

أنا وبالل الربغوثي عليها ،ففوجئنا جمدد ًا بأنه ال يمكن اخلروج دون حضور العقيد
زكريا مصلح ،ثم بعد ساعات حرض العقيد زكريا والعقيد أبو أسامة اجلربيني قائد

املوقع ،وكانت الساعة قد قاربت السادسة مسا ًء ،ودار بيننا حديث عن رضورة
إخراجهام وتسليحهام أيض ًا ،وأن «الوقائي» إذا كان ال يريد تسليحهام ،فليعطهام من
سالحنا الشخيص الذي صادروه منا حلظة اعتقالنا.

قا َب َلنا زكريا مصلح بالرفض ،ثم خرجوا من عندنا ،وقالوا :سنعود بعد وقت

قصري لنخرجهام ،إال أهنم مل يفوا بوعدهم هذا ،بل رجعوا عند الساعة احلادية عرشة
ليالً ،وأخرجومها من السجن.

لكن ما إن ابتعد حممد البايض عن السجن قرابة املئتي مرت حتى فوجئ بدبابات

االحتالل ،ومل يدر أين يذهب ،ومل جيد إال أن يعود إىل السجن ،وقد تسببت عودته لنا

برضبة معنوية ،فقد أكد ذلك خماوفنا عن خطورة املوقف حول املقر.

وأما األخر اآلخر الذي خرج فعندما وصل إىل بناية قريبة من املقر الحقته

قوات صهيونية خاصة ،واقتحمت تلك البناية ،ولكنه استطاع أن ينجو منهم بأعجوبة
بفضل اهلل ،وملا نزل إىل شارع جماور فوجئ بوجود ثالث دبابات ،ومل يدر أين يذهب،
فام كان منه إال أن اختفى يف حفرة قرب الدبابات ،وأمىض فيها ساعات ،وبقي يعيش

عىل هذه احلال مدة اثنني وعرشين يوم ًا ،يتنقل من شارع إىل آخر ،ومن بناية إىل أخرى،
يرافقه اجلوع والربد ،واعتقل بعدها بأسابيع عىل يد قوات االحتالل .
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املقر ،وبدأت
بعد فشل حماولة اخلروج األوىل بدأت الدبابات بالتقدم نحو ّ

اجلرافات هبدم األسوار ،فأخرجونا عندئذ من مقر التحقيق إىل وسط املقر ،ووضعونا

يف غرف مراقبة املحطات الفضائية واملحلية املليئة بأجهزة التلفاز ،وقد أتاح لنا ذلك

متابعة األخبار ،وفوجئنا بجربيل الرجوب عىل قناة « »ANNيقول يف مقابلة مبارشة
معه« :إنه ال يوجد عندي مطلوبني لالحتالل ،وال معتقلني ،وإنه ما يزال يف املقر ،وإن

واملجهزة ستقاوم حتى آخر رجل ،ولن نرفع الراية البيضاء».
قواته املدربة
ّ

شعرنا حينئذ بمؤامرة كبرية حتاك ضدنا بعد أن سمعناه ينكر وجودنا ،وكنا قد

أدخلنا أجهزة جوال دون أن تعلم هبا سلطة السجن ،فطلبت من إسامعيل شقشق

ـ من أبناء خانيونس ـ أن حيصل عىل رقم الدكتور عبد العزيز الرنتييس ،وخيربه بام
حصل معنا ،فاتصل به وأخربه بكل ما يدور ،وما زالت تلك املكاملات التي أجريناها

مع قادة «احلركة» يف القطاع مسجلة عىل مواقع الشبكة العنكبوتية «اإلنرتنت».

وقد طلبنا من قيادة «احلركة» أن تضغط عىل قيادة «الوقائي» ليس ّلمونا سالح ًا

ندافع به أن أنفسنا ،وأن يسمحوا لنا باخلروج حتى نواجه قوات االحتالل ،ولكن دون

فائدة ،وطلبنا من قيادة «األمن الوقائي» أن يسلحونا ،ولكن ،وتع ّلل زكريا مصلح بأنه

ال يوجد سالح ،حتى هو نفسه وكبار الضباط ال يملكون أسلحة خاصة هبم ،ولكن

كذبه ظهر بعد ساعات قليلة ،فرأيناه حيمل أفضل سالح هو وكبار الضباط ،حتى إن
الطباخني وعامل النظافة قد محلوا أسلحة كذلك.

طلبنا من الدكتور عبد العزيز الرنتييس أن خيرج عىل «قناة اجلزيرة» ،ولكنه

طلب منا تأجيل األمر لعله ينجح يف إقناع قيادة «الوقائي» بتسليحنا ،وكنا حينئذ عىل
تواصل دائم مع قادة «احلركة» يف القطاع ،منهم صالح شحادة والدكتور نزار ريان

رمحها اهلل.
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ودارت أحاديث أثناء احلصار بيننا وبني ضباط «األمن الوقائي» حول استعدادهم

للمواجهة ،فأكدوا أهنم مستعدون ،وأهنم يملكون أسلحة يف املقر ،وهم ينوون
التصدي للدبابات ،ويريدون االستفادة من خرباتنا يف تصنيع املتفجرات ،وعندما

أبدينا استعدادنا للمشاركة يف التصنيع ،ورأوا أن األمر جاد ،وليس جمرد أحاديث
فارغة ،عدلوا عن الفكرة ،ورفضوا تنفيذها.

كانوا يطمئنونا بأنه لن يكون هناك اقتحام ،وحياولون إقناعنا بأن وجودنا

يف املقر أكثر أمن ًا لنا ،وأن ما يصيبنا يصيب املقر ،بل إن أحدهم كان يتساءل :وملاذا
يقتحمون؟ نحن مل نعمل شيئ ًا ضد إرسائيل ،وبقينا جهة رسمية حمايدة ،ومل نتورط كام
تورطت «أجهزة السلطة» األخرى ،فاحتامل االقتحام بعيد ،ولكن إذا حصل االقتحام

فسنقاوم.

حاولت اخلروج من املمر عن طريق أحد عنارص «اجلهاز» ،وقد كان صديق ًا

ألحد أقاريب ،وعندما علموا منعوه ،ويف هذا داللة واضحة عىل نيتهم احلقيقة يف
االحتفاظ بنا وعدم إخراجنا ،وإن زعموا فيام بعد أهنم عرضوا علينا السالم واخلروج،

ونحن الذين رفضنا ذلك ،وفيه بيان لكذب مزاعم جربيل الرجوب يف مكاملته املسجلة

مع الدكتور الرنتييس ،حينام ادعى أن زوجتي وأوالدي عندي ،وهذه املكاملة موجودة
عىل موقع «اليوتيوب» ،فاحلقيقة أنه مل يكن عندي أحد من عائلتي ،ومل يكن عندي

أوالد أص ً
ال يف ذلك الوقت ،وزوجتي أنجبت ابني الوحيد عمر أثناء اعتقايل عند

اإلرسائيليني بعد تسليمي هلم.

يف تلك األثناء ،وقبل اشتداد القصف حصل أول لقاء لنا مع مطلوبني من

«فتح» كانوا قد جلؤوا إىل املقر ،وجزء منهم كان يعمل لصالح جربيل جروب.
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كان هؤالء املطلوبني مسلحني ،ومل يكونوا معتقلني كام زعم بعضهم ،وإنام

جاؤوا إىل املقر برغبتهم ،وأنا أذكر هذه القصة هنا؛ ألن أحدهم كان يكذب وينرش

أخبار ًا عن رفضنا السالح ،ورفضنا اخلروج ،ويصف حالنا ووضعنا بغري ما كنا عليه،

وكان أولئك أحرار ًا يف حتركاهتم ومعهم أسلحتهم إىل آخر حلظة ،ومل يكونوا معتقلني مثلنا.

وقد انكشفت يل حقائق عن ذلك املوقف بعد االعتقال ،فقد ذكر يل أحد عنارص
«السلطة» الذين كانوا معنا يف «مقر الوقائي» أنه شاهد بأ ِّم عينه ،وسمع ُبأذنه االتصاالت

التي كان يجُ رهيا قائد املوقع مع قوات االحتالل؛ بغية تنسيق عملية انسحاب قوات
«األمن الوقائي» من البنايات املحيطة باملقر ،وتسليمها لقوات االحتالل.

كانت ناقلة اجلنود تأيت وتُنزل َم ْن فيها عند مدخل كل بناية ،وكانت قوات

«األمن الوقائي» تنسحب من البناية ،وقد عرفت ذلك قبل مخس سنوات فقط ،وذلك

عندما صارحني أحد عنارص «السلطة» السابقني بام رأى وسمع خالل مدة حصارنا.

وهذا دليل واضح عىل عدم وجود نية للمقاومة كام كانوا يزعمون  ،وهو

إشارة كذلك إىل أن ما حصل معنا كان مؤامرة لتسليمنا ،ومقامرة بحياتنا من أجل
اإلثبات إىل السيد األمريكي والصهيوين أهنم حياربون املقاومة ،ويرفضون إطالق

رساح املقاومني إىل اللحظة األخرية ،عىل أمل أن حيظوا برضاهم ،وحيتفظوا بمواقعهم

ومكتسباهتم ،وليس مه ًام أن نموت نحن أو نعتقل ،مقابل أن ال خيرس جربيل الرجوب
مكانتة ومكتبه ،وتبقى هلم مكاتبهم الفاخرة وبطاقات «.»VIB

بدأت قوات االحتالل بالنداء عرب مكربات الصوت مطالبة لنا بتسليم أنفسنا

واخلروج من املكان ،وبدأت بإطالق النار ،وقصف املوقع بالرشاشات الثقيلة،
وقذائف املدفعية ،وصواريخ طائرات «األباتيش» ،ومل هيدأ رصاص القناص.
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كان الرصاص يمر من جانبنا ،والقذائف تنفجر عىل بعد أمتار عنّا ،وقد احرتاق

الطابق الرابع الذي كنت فيه ،ثم نزلنا إىل الطابق الثالث ،ووزعنا أنفسنا عىل املمرات
بني الغرف ،وبقي القصف مستمر ًا ما يقارب العرشين ساعة ،ومل يكن هناك أي مقاومة
سوى رصاصتني :إحدامها خرجت ً
خطأ ،والثانية عمد ًا من أحد اجلنود ،وعندما رأوه

منعوه من املقاومة وإطالق النار ،وهذا مثال آخر يدحض زعمهم للمقاومة والصمود.

وبعد توقف القصف بعرش دقائق اتصل أبو أسامة اجلربيني قائد املوقع عرب
جهاز السلكي ،وقال :صمود ..صمود ..صمود يا شباب ،مخس دقائق وبعدها ٌّ
حل

مرشف.
ِّ

وبعد عرش دقائق توقف القصف ،وصدرت أوامر لكل القوات بالنزول من

سالحهم.
الطابق الثاين ،وبعد نزوهلم صدر أمر آخر بتسليم مجي ِع العنارص
َ

كنا يف حالة من الرتقب والذهول ،ماذا نعمل؟ وما هو احلل؟ سألنا زكريا

مصلح :ما هو احلل املرشف؟ ولكنه رفض احلديث.

وبعد أن تأكدوا من تسليم اجلميع للسالح وسيطرهتم عىل املوقف قالوا :احلل

يقيض بخروج اجلميع إىل «مستوطنة عوفر» ،وكل من ال إشكال عليه سيفرج عنه،

فقلنا هلم :ونحن املطلوبون ،ما مصرينا؟ قالوا لنا :مثلنا مثل الباقني ،الكل خيرج إىل
«عوفر» ،ونحن ال نستطيع الصمود أكثر من ذلك.

عندما بدأ عدد من املجاهدين بالتهديد الوعيد للضباط جاء أبو أسامة اجلربيني،

فأخذين يف جولة ،وأراين الدمار الذي حصل للمقر عامة ،وملكتبه خاصة ،وقال يل:

«أكثر من هيك صمود ما يف جمال ،انظر إىل مكتبي والدمار يف املقر» ،فقلت له« :ليس
املهم اآلن احلديث عن الصمود ،املهم ملاذا نحن لغاية اآلن يف السجن؟ ملاذا مل تسمحوا

لنا باخلروج» ،ولكنه مل يكن عنده أية إجابة.
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عندها اجتمعنا وتباحثنا ماذا نعمل؟ هل نسلم أنفسنا؟ أم نعتصم يف املقر

ونرفض تسليم أنفسنا ونحن فارغو األيدي من أي سالح؟ وقد طرحت عدة آراء،
ويف النهاية كان االتفاق عىل اخلروج والتسليم؛ لعدم إمكانية املقاومة والصمود.

لت
وحو ُ
خرجنا مع قوات «األمن الوقائي» ،فاعتُقلنا ،وجرى حتويلنا للتحقيقِّ ،

أنا إىل مركز التحقيق بتاح تكفا يف أرايض  ،48وما كان لنا إال أن نقول :ال حول وال

قوة إال باهلل العيل العظيم.

مالبسات االعتقال
وال بد يل من ذكر بعض األمور حول قصة اعتقايل عند «السلطة» ،وتسليمي

إىل قوات االحتالل:

ـ ملاذا اعتقلني «الوقائي» بنابلس؟ وكيف عرفوا وجودي يف هذا الشارع مع

أمري ذوقان؟

لقد كان أمري ذوقان مرا َقب ًا عىل مدار الشهر؛ بسبب تقارير عن عالقته يب وبأمحد

مرشود وأيمن حالوة ،وكانت املراقبة له دقيقة جد ًا تتوالها وحدة متابعة خاصة يف
«الوقائي» ،وكان هناك لقاء بني نرص الدين عصيدة وأمري ذوقان قبل أسبوع ،حيث
جرى جتريب سالح يف اجلبل ،وكان هذا احلدث مرصود ًا من قبل «الوقائي» ،وعندما
اعتقلوين كانوا يظنون أين نرص الدين عصيدة ،وعندما حرض أمري ذوقان ملقابلتي كان

يف مقر «الوقائي» ،فطلب إذن ًا للمغادرة؛ لرؤية صديق ألمر رضوري ،عندها اغتنم

«الوقائي» الفرصة ،وذهبوا وراءه ،واعتُقلت عىل إثر ذلك.

وربام كان للجوال دور أيض ًا يف هذا املوضوع ،حتى وإن كانت املدة قصرية؛ ألن

هاتف أمري كان مراقب ًا.
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يب؛ فلم يكن
ـ أريد أن أشري إىل ُبطالن دعوى «الوقائي» أهنم نقلوين بتنسيق أور ّ

يب عند نقيل إىل رام اهلل ،وكان املوجود هو اجليش اإلرسائييل،
ألي ممثل أور ٍّ
هناك وجود ِّ

واحلديث معهم كان أمامي ،وقد ذكروين باالسم ،ونظر الضابط الصهيوين إ ّيل مبارشة.
عند اعتقايل عىل يد «جهاز الوقائي» تم ضبط بعض الرشائح واجلواالت،

وبعض األوراق والرسائل ،وقرص ًا صلب ًا للحاسب ،وقد استفاد «األمن الوقائي» من
هذه األمور.

أي يشء سوى سالحه ،ووثيقة مزورة
ولذلك جيب عىل املطارد أن ال حيمل ّ

أي أمر يمكن أن يستفيد منه العدو ،ويمكن أن يستعني املطارد
للتنقل؛ خلطورة وقوع ِّ
بأي مساعد حيمل له بعض األشياء املهمة ،ولكن برشط أن ال يكون معه ،أو قريب ًا منه.
ِّ
مزيج من أساليب
ـ إذا ما حتدثنا عن أساليب التحقيق عند «السلطة» :فهي
ٌ

التحقيق عند االحتالل وأساليب التحقيق عند بعض األنظمة احلاكمة يف العامل

الثالث ،ولكن اخلطورة أن هؤالء املحققني هم يف يوم من األيام كانوا يف صفوف حركة
مقاومة ،ثم حتولت توجهاهتم ،ويف بعض األحيان يستخدمون أساليب يستدرجون هبا

املجاهدين ،فريتدون قناع الوطنية حين ًا وقناع الدين أحيان ًا ،ويتظاهرون بحجة محاية
املجاهدين من أن يعتقلوا عىل يد االحتالل ،وأهنم إنام يعتقلون املجاهدين ويأخذون

سالحهم خوف ًا وحرص ًا عليهم ،وأحيان ًا يستخدمون أسلوب الصفقات ،فيعرضون

عىل املعتقل التسليم مقابل أمور ومكاسب شخصية ،وال يفوهتم زرع عمالء بني
األرسى يف سجوهنم ،كام حصل حصل معنا ،وأرشت إىل ذلك سابق ًا.

عالقة آثمة
القوي بني «أجهزة السلطة»
ـ ومما جتدر اإلشارة إليه ما ظهر من التنسيق
ّ
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وقوات االحتالل ،وما بني اجلهتني من تبادل املعلومات عىل مدار الساعة ،ولو أرادت
«السلطة» وقف التعامل مع االحتالل فإهنا ال تستطيع؛ ألن هذه األجهزة خمرتقة تقني ًا،

وهي تستخدم شبكات اتصال يسيطر عليها االحتالل ،وقد ضبط الكثري من أجهزة

تنصت يف مقراهتا هذه األجهزة.

وأريد أن أذكر كالم ًا مه ًام حتدث به أحد ضباط جيش االحتالل عند اعتقالنا،

وسمعه أحد األصدقاء الذي يتقن اللغه العربية ،فقد حتدث هذا الضابط عىل «القناة

الثانية اإلرسائيلية» عندما سأله املذيع :كيف ضحيتم بجربيل الرجوب؟ فأجابه:
كنا بني خيارين صعبني :األول :خيار جربيل الرجوب وخدماته ،والثاين :خيار دم
اإلرسائيليني ،وهؤالء املطلوبني واملعتقلني يف املقر أيدهيم ملطخة بدماء عرشات
اإلرسائيليني؛ لذلك قدمنا اخليار الثاين ،وهو دم اإلرسائيليني عىل اخليار األول ،وهو

جربيل وخدماته.

هناك أمور خطرية يف قناعات وتفكري وتوجهات قيادات «أجهزة السلطة»،

فهم يعدون حرهبم عىل املقاومة جزء ًا من املرشوع الوطني من أجل احلفاظ عىل
املرشوع السيايس لـ«حركة فتح» ،وعدم السامح للمقاومة بأن ترضب هذا املرشوع

الذي سيقود ـ بحسب اعتقادهم ـ إىل دولة.

وكذلك إيامهنم بحرهبم عىل احلركات اإلسالمية ،ورضورة بقاء ملف االعتقال

السيايس مفتوح ًا ،وهذا األمر سمعناه منهم مبارشة عند النقاش واحلديث معهم حني
كنا معتقلني عند «األمن الوقائي» ،وقد حتدثوا بكلامت واضحة بأن ملف االعتقال

السيايس سيظل مفتوح ًا حتى لو قامت الدولة ،وهذا يدحض شعارات الديمقراطية
التي يتشدق هبا بعض قادة «السلطة» وأجهزهتا.
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كنا نسمع السباب واإلهانات لقادة ورموز وشهداء حتى من «حركة فتح»

نفسها ،وهذا يدلل عىل خطورة هذه القناعات واألفكار التي حيملها هؤالء عىل
الفلسطيني بأكمله أي ًا كانت توجهاته.
املرشوع
ّ

أساليب االحتالل يف التحقيق
بعد تسليمنا لالحتالل بتاريخ 2002/4/2م استخدم معي أساليب خمتلفة يف

التحقيق ،ومل يستخدم األساليب السابقة التي استخدم معي يف االعتقال األول عام

1993م ،وال يف االعتقال الثاين عام 1994م.

فقد كان التحقيق هذه املرة يركز عىل اجلانب النفيس أكثر من تركيزه عىل اجلانب

اجلسدي ،وكان الصهاينة هيددون بإدخايل إىل التحقيق العسكري يف أية حلظة ،والظاهر

أن خطتهم يف التحقيق هي إبقائي حتت التهديد املستمر.

ثم نقلوين إىل حتقيق عسكري يف سجن رسي مل أعرف حينها اسمه وال مكانه،

أي معتقل آخر يف هذا السجن ملدة تسعة وثالثني يوم ًا ،وبعدها
وعزلوين هنائي ًا عن ّ

ترسب إىل مسامعي أنه جرى حديث بني األرسى أنني أول شخص حيقق معه يف
«سجن عتليت» الرسي ،ومل يتس َن يل التأكد من ذلك.

وضعوين يف ظروف صعبة داخل السجن ،فلم تكن ظروف احلياة فيه إنسانية،

وكذلك ما يتعلق بالنظافة واستخدام احلامم ،فكانوا يعرضونني لإلهانة عند كل
موقف ،وأثناء نقيل من غرفة التحقيق إىل الزنزانة ،فكان ذلك يستغرق ما ال يقل

عن عرش دقائق ،وهم يطلبون مني الدوران حول نفيس وأنا معصوب العينني بقطعة
قامش ،وإذا رفضت ذلك يقوم اجلنود بإجباري عىل الدوران لعدة دقائق ،وما ألبث أن
أميش عدة أمتار حتى يعيدوا الكرة ويقوموا بدفعي ،والرضب عىل األبواب واجلدران
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بالعيص ،والرصاخ والتهديد ،وكانوا يستخدمون معي األسلوب نفسه كلام طلبت
اخلروج لقضاء احلاجة.

ومن األساليب التي استخدموها معي :الشبح عىل كريس بدون ظهر ،ومل يكن

عرض الكريس يتجاوز مخسة عرش سنتيمرت ًا ،وكانوا يشغلون املكيف أثناء الشبح
ليعمل بدرجة حرارة تقرتب من الصفر لساعات طويلة.

ومن أساليبهم القذرة التي كانوا يامرسوهنا :اخلداع ،فكانوا يقولون يل مثالً :إن

يبق إال فالن وفالن ،فمن
عدد ًا من املطاردين الذين عملوا معي قد استشهدوا ،ومل َ

أجل ماذا أنت تصمد؟ األمور انكشفت وأغلب املطاردين تم تصفيتهم .

وكذلك إظهار بعض األوراق التي تم ضبطها فعالً ،عل ًام أنه حتى ساعة اعتقايل

عيل ُيدينني ،ثم كانت اعرتافات أخرى بعد ذلك
كان هناك عدد كبري من اإلعرتافات ّ

أيض ًا.

ومن ذلك استغالل اخلطورة الشديدة للظرف الذي اعتُقلنا فيه ،حيث كان

احلديث يدور عن مخس مئة شهيد يف خميم جنني ،ومئة شهيد يف نابلس ،وأنه ال

توجد قيود يف هذه احلرب وال يف أساليب التحقيق ،وأهنم سينتزعون املعلومات التي

يريدوهنا بأية وسيلة؛ ألهنم يعيشون يف حالة حرب وطوارئ ،وقد استخدموا جهاز

كشف الكذب عدة مرات أثناء التحقيق معي.

كانت الزنازين مظلمة ،وصوت املكيف املزعج جد ًا ،الذي ُص ّمم بطريقة
جتعله يصدر أصوات ًا عالية جد ًا ،مما جيعل األسري يعيش يف حالة من عدم االتزان وكأن
األرض تدور به ،وهذا الصوت املزعج مل يكن ينقطع ليل هنار.

ومن ذلك استخدام أساليب نفسية ،ويكثر ذلك حينام يكون األسري بحالة من
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الرتقب ،وخاصة مع األسري الذي شكل اخلاليا ونفذ العمليات التي أدت إىل قتل

حي ،وجيب أن
صهاينة ،فيفاجأ األسري بقول املحقق له :احلمد هلل عىل السالمة ،أنت ّ
تكون سعيد ًا ألنك مل تقتل ،ثم يعرض عليه أن حُيرض له ما يريد كاملالبس والطعام،

وحيرض له ما طلبه ،وكذلك حيرض له الشاي الساخن ،وبعد ذلك يقول له :أنت قاتلت
ضدنا ،وقدت املعركة ،ولكننا اعتقلناك ونحرتمك ،ونحرتم قتالك لنا ،ولكن أنت
اآلن بني أيدينا ،ومن حقنا أن نأخذ املعلومات منك ،ثم خترج إىل السجن ،وتعيش

حياتك فيه إىل حني حصول صفقة تبادل.

كانت املخابرات تتعمد إشاعة أخبار التبادل أثناء التحقيق ويف الزنازين كي

تشجع األسري عىل اإلدالء باملعلومات ،وتزرع يف نفسه األمل باالفراج بعد االنتهاء
من التحقيق.

لقد مكثت يف التحقيق قرابة أربعة أشهر ،وكانت هذه بعض األساليب التي

نفذوها معي يف حماولة استخراج ما يريدون من معلومات.

ورغم كل هذه األساليب ومن خالل جتربتي وجتارب اآلخرين فإنه يمكن ألي

جماهد أن يصمد ويتحدى السجان إذا كان هناك ايامن حقيقي هلل عز وجل وإرادة صلبة.

تقييد للحياة ومعاناة ال تتوقف
تكفي كلمة السجن لتعرب عن حقيقة هذا اليشء ،فإذا أردت أن تعرب عنه

فهو كبت للمشاعر واألحاسيس ،وتقييد للحرية الشخصية ،وفقدان لكل ما فيه
خصوصية يف احلياة اجلامعية واألمزجة واألذواق املختلفة ،إنه نظام احلياة اليومي

املتكرر ،والروتني القاتل ،واإلهانات التي تقع كثري ًا من السجان ،وهو املعاناة الكثرية
يف أجىل صورها ،وانعدام ما يسمى إنسانية بكل املقاييس ،فاملرض يرافقه عدم وجود
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رعاية حقيقية ،والتفتيش املذل جيرد اإلنسان من هذا الوصف الكريم ،واستخدام

سيارات «البوسطة» التي ال تصلح للبرش يف نقل السجني إىل املحاكم ،أو إىل املستشفى

جتعله يوقن أهنم ال يعاملونه عىل أنه إنسان مثلهم ،أضف إىل ذلك عدم وجود نظافة

يف بعض السجون ،والطعام غري املناسب ،والتقييد الثقايف ،والكتب القديمة التي ال
تواكب الواقع.

واألهم من ذلك كله معاناة األهل الزوجة واالبن ،ومسؤولية األسري جتاه

زوجته وولده الذي ولد وهو يف السجن ،فأنا ـ مث ً
ال ـ ولد ابني حني كنت يف مركز
حتقيق بتحتكفا بعد اثنني وعرشين يوم ًا من اعتقايل ،ومل أشاهده إال يف املنام ،ثم بعد

ذراعي بعد سنة من اعتقايل
شهور شاهدته يف أحد املحاكم ألول مرة ،واحتضنته بني
ّ
يف املحكمة ،وزارين ألول مرة يف السجن بعد ثالث سنوات ونصف ،وكم كان مفاجئ ًا

يل انسجا ُمه يف احلديث معي طوال مخس وأربعني دقيقة ،وهي مدة الزيارة التي ُيسمح
لنا هبا ،فهو مل يعش معي من قبل ،ومل يرين إال من خالل الصور ،ومل يعرف شيئ ًا عني
املتكرر عني ،جزاها اهلل عني كل خري.
إال من حديث أمه
ِّ

ُمنعت من الزيارة ملدة ثالث سنوات ونصف ،ثم ُسمح يل بزيارة متقطعة،

وبعدها سمحوا للوالدين بزياريت ،وكانوا يسمحون لزوجتي بزياريت مرة واحدة

كل ستة أشهر ،وكان ذلك يسبب معاناة يل وهلا ،خاصة عندما تكون بحاجة ماسة
لوجودي إىل جانبها عند حدوث مناسبة هامة ،أو مرض يصيب ولدي عمر ،أو عند

احلاجة إلجراء عملية جراحية له وأنا غري موجود.

وكذلك والداي العزيزان طاهلام كثري من املعاناة يف الزيارات واالنتظار الطويل

عىل احلواجز.

ويف أحد املرات زارتني زوجتي يف الساعة التاسعة والنصف صباح ًا يف «سجن
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بئر السبع» ،وعادت إىل البيت يف الساعة الثانية والنصف فجر ًا من اليوم التايل ،أي :إن
رحلة الزيارة استغرقت إحدى وعرشين ساعة يف جو بارد عاصف ،فنسأل اهلل الصرب

لنا وألهلنا ،والفرج القريب لنا ،وجلميع املظلومني.

ومن صور املعاناة كذلك اعتقال أخي مصطفى يف السجن نفسه ،حيث منعونا

من اللقاء ونحن يف سجن واحد ،وبقينا كذلك حتى آخر أربعة أشهر من اعتقاله ،وقد
التقيت به مصادفة يف «سجن نفحة» ،وهذا االعتقال يضيف إىل معاناة العائلة شدائد

أخرى هم يف حاجة ماسة إىل تفادهيا.

والزلت أذكر قصة مؤثرة جد ًا حدثت مع أهيل وولدي عمر ،ـ حني كنت

معتق ً
ال يف «سجن نفحة ـ فقد دخلت يف إرضاب عن الطعام عام 2004م دام ثامنية

عرش يوم ًا ،وشاركني أخي يف هذا اإلرضاب ،ثم بعد ذلك أفرج عنه ،وكان قد أهنى
مدة حكمه التي بلغت ثالث سنني ،وبعد أن عاد إىل البيت فرح األهل بعودته ،وفرح

بعودته كذلك ولدي عمر اب ُن الثالث سنوات وأربعة أشهر ،وقد ظن حينها أن أخي
مصطفى هو والده ،وأصبح يناديه :بابا ،وكان ذلك املوقف مؤثر ًا وحمزن ًا جد ًا ،وأمر ًا

مؤمل ًا للعائلة كلها .

ومن صور املعاناة أيض ًا :عدم إعطاء األرسى حقهم املعنوي من قبل املجتمع

و«الفصائل» و«السلطة» ،فاملفرتض أن يكون االهتامم هبم أكرب ،والرعاية هلم أفضل.

ومما حيز يف النفس أن نقارن أرسانا بذلك اجلندي الصهوين املسمى «شاليط»
كيف يتحرك أهله مع املنظامت واملؤسسات ،وتسخر لقضيته ِ
ماكنة إعالمية ضخمة،
أي
وأنشطة متواصلة ،بينام ترى آالف األرسى الفلسطينيني ،وال تسمع لقضيتهم َّ
صدى.

ّ
مذكرات سليم َح ّجة
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وعرضوا أغىل ما يملكه اإلنسان
فمن حق هؤالء الذي ّ
ضحوا بأنفسهمّ ،
للخطر ،وأصبحوا بني جدران سجون االحتالل ،من حقهم أن يكون هلم من االهتامم
اإلعالمي الكثري ،وأن يكون السعي يف قضيتهم معنوي ًا ومادي ًا وسياسي ًا ،وأن يكون
ّ

الرتكيز عىل حتريرهم ،وليس عىل معاناهتم فقط ،وجيب نرش هذه الثقافة عىل مستوى
األمة بأرسها.

ومن الصور اإلجيابية التي يراها املرء يف السجن وجود إخوة صابرين ثابتني

عىل احلق ،حمافظني عىل صالبة املبادئ واملواقف عىل الرغم من طول مدة سجنهم،
من أمثال املجاهد نائل الربغوثي الذي قىض ثالثة وثالثني عام ًا بني جدران السجن،

وغريه من املجاهدين كثري ،فإنك ترى منهم ما خيفف عليك وطأة األرس وصعوبة

احلياة فيه.

ومن تلك الصور كذلك املعاين األخوية الصادقة ،واهتامم غالبية األرسى

بشؤون األمة ،والقضايا الفلسطينية ،وما يتعلق باملقاومة ،أكثر من اهتاممهم بأنفسهم،
وهذا يدل عىل املعدن الطيب ،والنفس املعطاءة التي ال جتف ينابيع اخلري فيها،
والتضحية من أجل اآلخرين حتى يف ِخ َض ِّم معاناة األَسرْ .
وال بد يل يف اخلتام من أن أوضح قضية هامة أرى رضورة بياهنا يف مذكرايت

هذه ،تتعلق بالعمل العسكري يف الضفة الغربية بشكل عام ،وهي أنني كنت جزء ًا من

عمل مجاعي ،عمل يظهر فيه بوضوح روح الفريق عىل الرغم من صعوبة الظروف،
وكثرة التحديات ،وأنا ال أدعي لنفيس الدور األبرز ،فقد كان يف كل املناطق دون

استثناء إخوة مبادرون بالعمل والتضحية ،وال يعني احلديث عن تشكييل ملجموعة يف
منطقة ما أنه مل يكن هناك عمل يف هذه املنطقة لغري هذه املجموعة.
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ُ
الفضل الكبري ،وهم األكرم منّا مجيع ًا.
ويبقى للشهداء الذين سبقونا إىل رمحة اهلل
نسأل اهلل سبحانه أن يفرج كربنا ،ويرحم شهداءنا ،وجيمعنا هبم يف ع ّل ّيني،

ونسأله سبحانه اإلخالص يف الرسّ وال َع َلن.

أخوكم

حجـة
سـليم ّ
أبو عمر

إضاءات جليل املستقبل
هذه التجربة اجلهادية يف انتفاضة األقىص مليئة بالدروس والعرب ،لكني أريد

أن أقف عند أهم ما فيها ،وهو حلقة كانت شبه مفقودة عندنا ،نشعر بحاجتنا إليها
أي من القادة الذين
يف عملنا ،إهنا احلاجة إىل شخصية قيادية ،حاجة ال ُّ
تغض من قدر ٍّ

عملوا يف تلك املرحلة ،هذه الشخصية ال بد أن تضم بني جنباهتا عدة صفات من

أمهها:

واالسرتاتيجي ،واإلملام بالعلوم العسكرية واألمنية ،فالقائد
السيايس
ـ الوعي
ّ
ُّ

حيتاج إىل أن يكون عارف ًا بكيفية استثامر اجلغرافيا ،وتسخري اإلمكانات ،واستغالل
الطاقات عند تشييد بنيان اجلامعة التي تعمل حتت إمرته.

ـ وخربته يف حتديد األولويات متنحه نظرة مستقبلية يستطيع من خالهلا رؤية

الصورة من مجيع جوانبها ،إهنا خربة تعينه عىل اختاذ القرار للعمل املناسب ،واختيار

الوقت املناسب واملكان املناسب ،فقرارته وترصفاته ليست ر ّدات فعل ،وال تتأثر بغبار

املعركة التي غالب ًا ما تكون الرؤية فيها مشوشة.

ـ إنه يعرف كيف خيطط لكل عمل ،ويرشد التائهني إىل الصواب فيه ،ويصوب

ويقوم التجارب التي يمر هبا أبناؤه ،ال تكاد جتد حتت إدارته رج ً
ال
أداء الذين أخطؤواّ ،

مراعى يف توزيع املهام.
يف املكان غري املناسب ،فالتخصص
ً

ـ إنه قائد حيافظ عىل إخوانه أكثر مما حيافظ عىل نفسه ،ويقدر قيمة االنسان
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املجاهد املضحي فال يضيع عنده جهدٌ مبذول ،وإن كان الباذل ال ينتظر من قائده

مدح ًا أو ثناء ،فض ً
ال عن تعويض من دنيا زائلة.

تلك صفات أرى أننا إذا أردنا للعمل املقاوم أن يتطور فال بد أن يكون إعداد

قادته مبني ًا عىل هذه الصفات.

وبعد أن فرغت من كتابة هذه الذكريات ال بد يل من االعرتاف ألهل الفضل

بفضلهم ،وألهل الرشف برشفهم؛ عم ً
ال بقول اهلل تعاىل﴿ :ﯺﯻﯼﯽ﴾
[البقرة.]237 :

عيل االعرتاف بمنّته ..شقيق الروح ..ورفيق الدرب
وعىل رأس من جيب ّ

يف املقاومة واجلهاد ..ورشيك املعاناة يف سجون «السلطة» ويف سجون االحتالل..

الربغوثي ،الذي أسأل اهلل تعاىل أن يكرمني بمرافقته
امي بالل
ّ
القس ّ
املجاهد والقائد ّ

يف اجلنان.

عرفت يف هذا األخ النقاء يف النفس ،والطهر يف القلب ،والتفاين يف العمل ،مع

البذل والعطاء ،والتضحية والشجاعة النادرة ،يتقن فن العمل أكثر مما يتقن فن الكالم.
ظهرت بصامت جهوده واضحة عىل العمل اجلهادي يف رام اهلل ،وكانت له

مسامهة يف تطور العمل هناك تطور ًا نوعي ًا ،وقام بتجنيد عدد من األبطال.

أعز صديق يف
عيل هبا ،وقد كان َّ
إنني أشعر بأن صداقتي له نعمة كبرية َم َّن اهلل َّ

حيايت ،وقف إىل جانبي يف أصعب الظروف ،وشدّ من أزري ،ويرجع الفضل الكبري
إليه بعد اهلل يف تشجيعي عىل كتابة هذه املذكرات ،وإخراجها إىل النور؛ لتقرأها مجاهري

املقاومة ،وينتفع هبا اجليل القادم.

ّ
مذكرات سليم َح ّجة
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ُ
ومن األبطال الذين أرى َّ
عيل
أن شكرهم
احلافظ لكتاب اهلل ..القائدُ
ٌ
واجب َّ

امي ..رفيق دريب يف رحلة املطاردة ..ورفيق دريب يف سجون
القس ّ
الكبري ..واملهندس ّ
االحتالل ..الصديق العزيز أجمد السايح..

تربى القائد أجمد يف املساجد ،ومنها استقى النقاء والصفاء والطهر ،ومن مآذهنا

تع ّلم الشموخ ،كان رفيق زياد اخللييل وإبراهيم هواش.

أصيب أثناء املطاردة ،واعتقل وصمد يف زنازين التحقيق عىل الرغم من أمل
اجلراح ،ومل ي ِ
القهر والتعذيب ،وقد كان له كذلك األثر الكبري ،والدور الطيب
رغ ْمه
ُ
ُ
يف تشجيعي عىل الكتابة.
«القسام» كان
وال يفوتني يف هذا املقام أن ُأشري إىل َأ َخوين حبيبني من مهنديس
ّ

عيل ،مها حممد جرار وعصام جرار ،أرى أهنام من الذين يصدق عليهم قول
هلام فضل ّ
اهلل تعاىل ﴿ :ﮄ ﮅﮆ﴾ [األنفال]72 :؛ فقد كان هلام ُ
فضل إيوائي حني كنت
العسكري وتصنيع الصواريخ.
مطارد ًا ،إضافة إىل دورمها البارز يف العمل
ّ

ذكريات ال تنسى ..ستبقى ذكراهم حمفورة يف خميلتي..
يل مع أولئك العظام
ٌ

منهم من قىض نحبه ..ومنهم من أكرمه اهلل بالتحرير يف صفقة وفاء األحرار ..ومنهم
من ينتظر الفرج ..وظنُّنا فيهم أهنم ما بدلوا تبديالً.

*

*

*

اخلاتمة
وقبل أن أضع القلم الذي رافقني يف رحلتي بني هذه الصفحات ..وأعانني

عىل إخراج هذه الذكريات ..وعاش معي  ..فاطلع عىل انفعاالت نفيس ..وخفقات

قلبي ..وشجوين وأحزاين ..وابتسامايت وآمايل ..سار معي يف كل حرف كتبتُه ..وكل
عكست صورتَه ..قبل أن أفارقه ال بد يل من التأكيد عىل
صورتُه ..وكل مشهد
ُ
موقف َّ
أمور عدة:

1ـ إن هذه املرحلة اجلهادية املباركة ،وهذه التضحيات العظيمة ،ما هي سوى

حلقة مرشقة يف طريق اجلهاد الطويل للشعب الفلسطيني املرابط ،وهي من غري شك
قد ُبنيت عىل مراحل جهادية سابقة ،و َأ َّسست ـ بفضل اهلل تعاىل ـ ملراحل آتية من العمل
تضحيات املجاهدين والشهداء،
املقاوم ،هذه املرحلة مل يكن ليكتب هلا النجاح لوال
ُ

ولوال ٌ
أبطال َّ
سخروا خربهتم خلدمة املقاومة ،من أمثال املهندس حييى عياش ،واملهندس
حميي الدين الرشيف ،وعادل عوض اهلل ،مع رفاقه األبطال األرسى :املجاهد القائد

إبراهيم حامد واملجاهد القائد عبدالنارص عيسى واملجاهد القائد عبد احلكيم حنني

واملجاهد القائد صالح العاروري ..وغريهم الكثري من األبطال.

برشي عرضة للخطأ والنسيان ،لكني أرجو
2ـ إن هذه الذكريات كأي عمل
ّ

أن يكون خالص ًا هلل وحده ،فإن أصبت فمن اهلل وبفضله وتوفيقه ،وإن أخطأت فمن
النفس والشيطان.
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عيل ْ
وأعرتف ّ
غفلت عن ِذكْره ،و ُأنسيت أن
أن أقدِّ م اعتذاري لكل جماهد
ُ
أن َّ

أن حسبهم ّ
عظيم ُصنْعه وجهاده ،ولكن عذري أمامهم ّ
أن اهلل يعرفهم ،ويذكرهم
ُأخلد
َ
خري من ملئنا ،وأن أعامهلم مدون ٌة يف صحائف ٍ
يف مأل ٍ
خري من صحائفنا.
3ـ إن هذه البطوالت التي صنعها املجاهدون ،وس ّطر حرو َفها األرسى،

توجيهات العلامء والدعاة،
وسقاها الشهداء بدمائهم الزكية ،مل تكن لتنجح لوال
ُ

وتربي ُة األم الصابرة ،واعتنا ُء األخت املربية ،واهتام ُم الزوجة الوفية واملحتسبة،
مح َلة السالح ،وساروا جنب ًا
وشجاع ُة الفتى املقدام ،كلهم ناضلوا كنضال املجاهدين َ
إىل جنب مع الشباب املؤمن املجاهد ،الذي محل روحه عىل ك ّفه ،وسار من أجل رضا
ربه ،وحترير أرضه ومقدساته ،فهذا التكامل املن َّظم هو ما أوصل إىل توازن املعادلة،

أي عنرص من العنارص التي شكل انسجا ُمها وتكاتُفها ما وصلت
وال يمكننا إغفال ِّ
العدو ويالهتا.
إليه املقاومة من قوة وبأس ،وشدة ذاق
ُّ

توهجت َبوقود دماء الشهداء؛ لتيضء الطريق إىل األجيال
هذه الذكريات شمس
َّ

القادمة من املجاهدين؛ كي متيض بخط ًا ثابتة واثقة نحو مرشوع النرص والتحرير،

مستلهم ًة جتارب َم ْن سبقها من املجاهدين  ،ومستفيد ًة من نجاحاهتم وإخفاقاهتم.

ويف اخلتام أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يتقبل منّا هذا العمل املتواضع ،وأن

جيعله يف ميزان حسناتنا يوم القيامة.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وس ّلم.
حجة
سليم ّ

من «سجن رمون»

يف 2013 / 4 / 24م

تنويه واعتذار
نظر ًا لصعوبة الظروف التي عشتها وما زلت أعانيها يف األرس ،فإنني أعتذر

أي خطأ جيده يف هذا الكتاب ،سواء كان يف اجلانب اللغوي ،أو
للقارئ الكريم عن ِّ
يتعلق بدقة املعلومات الواردة فيه ،وأرجو أن تتاح يل فرصة أخرى للنظر يف مواده،

وإصالح ما وقعت فيه من خطأ يف الطبعة اآلتية بإذن اهلل تعاىل.

وأرجو من كل من وقف عىل خطأ فيه أن ينبه عليه عسى أن يكون له األجر من

اهلل تعاىل يف تصحيحه.

السرية اذلاتية للاكتب

ولد األسري املجاهد سليم حجة يف «برقة» بنابلس عام  1972للميالد ،يف كنف

أرسة حمافظة متواضعة ،بلغ عدد أفرادها اثنا عرش نفس ًا من اإلخوة واألخوات ،وكان

أسرينا التاسع يف سلسلة هذه العائلة الرشيفة.

ارتاد املساجد منذ نعومة أظـفاره ،وتربى فيها ،ونشط يف الدعوة إىل اهلل تعاىل،

وشـارك يف االنتـفاضة األوىل مشاركة فـاعلة ،وانضم إىل صفوف حركة املـقاومة

اإلسالمية «محاس» عام  1989للميالد ،وكان من نشطاء أبنائها منذ البداية ،ومل
يقترص نشاطه عىل القرية التي ولد فيها ،بل تعداها ،فشمل املنطقة كلها.

حتصيله العلمي
درس املرحلة االبتدائية ،ثم الثانوية يف مدارس هذه القرية املناضلة التي قدمت
أكثر من ستني شهيد ًا من خرية أبنائها يف سبيل اهلل.
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وحصل عىل شهادة الثانوية العامة ـ الفرع العلمي ـ والتحق بـ«جامعة النجاح

الوطنية» عام  1991للميالد؛ ليدرس البكالوريوس يف ختـصص الرشيعة اإلسالمية،
فكان أحد اخلطباء الذين ُيشار إليهم بال َبـنان ،و ُعرف بحامسة خطبه ،ولكنه مل يتمكن

من التخرج حتى اآلن؛ لتواصل االعتقال بحقه.

وحصل عىل شهادة الدبلوم يف تأهيل الدعاة من «كلية العلوم التطبيقية» يف غزة.
وهو كذلك يدرس التاريخ سنة ثالثة يف «جامعة األقىص» بغزة.
االستشهادي
يف االنتفاضة األوىل شكل سليم خلية جماهدة ،وهو الذي أدخل
ّ
رائد شغنويب يف صفوف «محاس» ،وكان رائد أحد أبطال «عمليات الثأر املقدّ س» التي

قادها األسري القائد حسن سالمة؛ ر ًّدا عىل اغتيال املهندس حييى عياش ،وأحدَ النشطاء
املحرر
البارزين يف اخللية ،وكان من أفرادها كذلك أحد أبطال عملية «سبارو» األسري ّ

حممد دغلس.

وبعد الفعاليات التي نفذهتا خليته العسكرية هذه ،وعىل إثر رضباهتم املوجعة

لالحتالل اعتـقل سليم مع مـجموعة من رفاقه عام  1993للميالد ،ومكثوا يف التحقيق
أي اعرتاف منهم.
قرابة  49يوم ًا ،وأفـرج عنهم بعد أن عجز االحتالل عن أخذ ّ
واصلت اخللية رضباهتا ،إىل أن اعتقل مع جمموعة أخرى عام  1994للميالد،

العسكري مع سبعة من رفاقه إىل
تـحمل مسؤوليتها ،فاقتادوه إىل التحقيق
وكان قد
ّ
ّ
«سجـن نابلس املركزي» ،حيث بقي يف التحقيق  64يوم ًا حتت التعذيب ،لكنهم
أي اعتـراف ،غري أنه أدين باعرتافات اآلخرين عليه ،وحكم
عجزوا أن يأخذوا منه َّ
عليه بحكم أشدَّ من أحكام الباقني؛ ردع ًا له ،فصدر بحقه احلكم بالسجن تسع سنني؛
ملسؤوليته عن اخلـلية وتوجيهها ،وأمىض مدة سجنه يف سجن «جمدو» و«شطة»

و«عسقالن».

ّ
مذكرات سليم َح ّجة
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أثناء وجوده يف األرس ،وبعد أن أمىض أكثر من أربع سنوات أشار إليه إخوانه

يف األرس بأن يعرتض عىل احلكم الصادر بحقه ،ألنه شديد باملقارنة مع أفراد جمموعته؛

فقد كانت مدة حكمه هي األطول ،عىل الرغم من أنـه ال اعرتافات يف سجله ،وإنام

هي اهتامات ـ أو اعرتافات ـ من قبل اآلخرينُ ،حكم بنا ًء عليها ،فرأى أن يو ّكل حمامي ًا

ليستأنف احلكم ،ويطعن فيه ،فعمل املحامي عىل استئناف احلكمُ ،
فخفضت املدة إىل
مخس سنوات وتسعة أشهر ،وخرج قبل اندالع «انتـفاضة األقصـى»؛ ليصبح أحد

مؤسيس العمل العسكري فيها ،وليكون واحد ًا من الذين جعلوا العدو ي ُعدّ قتاله.
ِّ

وما كان األرس ليصد هذه النفس العظيمة عن استكمـال طريق العلم ،فبعد

اإلفـراج عنه عام  1999للميالد عاد إىل «جامعة النجاح»؛ ليستكمل ما بقي له ،وعقد
ورزق بولده عمر وهو يف األرس ،ولكنه مل يستطع أن ينهي
قرانه ،وتزوج بعد مطاردتهُ ،

دراسته بسبب مطاردته.

ثم إنه اعتـقل يف نـهاية العام  2002/1/12للميالد لدى «األمن الوقائي»

يف «سـجن بيـتونيا» ،ثم اعتـقلته قوات االحتالل من السجن نفسه يف 2002/4/2

للميالد.

حكمت عليه حمكمة االحتالل بستة عرش مؤبد ًا ،إضافة لثالثني سنة بتهمة
ومـحوري يف تشكيل
مركزي
إعادة تشكيل اجلناح العسكري ،ولِـام كان له من دور
ٍّ
ٍّ
اجلناح العسكري يف «انتفاضة األقىص» ،وبسبب جهوده يف توسيع نطاق العمل ليصل
إىل عدد من مدن الضفة ،ودوره يف تنظيم خاليا يف عدة مدن ،وقد كانت خالياه هذه

من أقوى اخلاليا التي أذاقت العدو رضبات اسرتاتيجية يف عمق كيانه الغاصب،
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وملسؤوليته املبارشة عن «عملية ميحوال» ،و«عملية حيفا» االستشهاديتني ،و«عملية
التلة الفرنسية» ،والوقوف خلف عمليتي «سبارو» و«الدلفناريوم» ،وشارك بجانب

الشهيد القائد أيمن حالوة يف تنظيم وتنفيذ عدد من العمليات اجلهادية األخرى.

ويعدّ أسرينا من أبرز قادة شامل الضفة الغربية ،وقد أمىض يف األرس حتى تارخينا

مهه،
هذا ما يبلغ ثامنية عرش عام ًا من حياته ،انتقل خالهلا من أرس إىل آخرّ .فرج اهلل َّ
ون َّفس كر َبه ،إنه نِ ْعم املوىل ونِ ْعم النصري.

*

*

*
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