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إهـداء
■ إىل أراوح شهدائنا األبرار.

■ إىل كل خميــات اللجــوء يف فلســطني والشــتات وباألخــص أيقونة املقاومــة والصمود 
ــم جنني. خمي

■ إىل رفــاق الــدرب، إخــوة املســرة والقيــد والزنزانــة الذيــن قاومــوا العــدو الصهيــوين 
بــكل شــجاعة ورشف، فكانــوا أهــًا للواجــب والعطــاء والتضحيــة.

■ إىل ورثــة الفعــل املقــاوم املتواصــل، الذيــن يضعــون بوصلتهــم دومــًا باجتاه فلســطني، 
والتــي ســتحررنا مــن األرس بمشــيئة اهلل _تعاىل_.  

■ إىل أيب وأمي وأخوايت وأخي، أطال اهلل يف أعارهم.



شكر وتقدير
■ إىل اإلخــوة املجاهديــن: أيمــن اطبيــش )أبــو عــي(، أنــور عليــان )أبــو عمــر(، 
إبراهيــم األشــقر، مؤمــن النجــار الذيــن كان هلــم مســامهة جيــدة يف املســاعدة بإخــراج 

هــذه العمــل.

ــد  ■ إىل اإلخــوة األعــزاء: األســتاذ/ حممــد فــارس جــرادات، الربوفيســور/ عب
الســتار قاســم، األســتاذ/ طــارق قعــدان، الدكتــور/ عبــد املجيــد العيلــة الذيــن تفضلــوا 

بكتابــة تقديــم للكتــاب.

■ إىل اإلخــوة يف دار الشــهيد نعــان طحاينــة للنــر والتوزيــع الذيــن مل يدخــروا 
جهــدًا إلخــراج هــذا الكتــاب إىل حيــز النــور، ووفــروا الدعــم واملســاندة.

■ إىل اإلخــوة يف مؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء واألرسى واجلرحــى الذيــن 
وضعــوا األرشــيف املعلومــايت للمؤسســة حتــت التــرف خــال مرحلــة الكتابــة.





فكرة ثورية حتركت يف عقل مبدع

ــرغ  ــم، وأن تتف ــن األرسى وبطوالهت ــرار ع ــب األح ــي أن يكت ــن الطبيع كان م
املؤسســات الوطنيــة بــكل أطيافهــا لتتبــع أنفــاس األرسى، ومــا أبدعــوه مــن بطــوالت 
قبــل وبعــد اعتقاهلــم، خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بــأرسى قضــوا ســنوات مــن أعارهم 
ــة  ــة املحتل ــة الغربي ــدان املطــاردة يف فلســطني، أو يف جــزء صغــر منهــا هــو الضف يف مي
صهيونيــًا، بــا جيعــل املطــاردة رضبــًا مــن اخليــال األســطوري، يف بقعــة جغرافيــة 

ــة متعاظمــة. ــا أمني حمــدودة، وعــدو يتســلح بتكنولوجي

ــال ثابــت املــرداوي وســعيد الطوبــايس  ومــن صنــع الكفــاح بــكل أشــكاله أمث
وحممــد أبــو طبيــخ وعــي الصفــوري وغرهــم مــن القــادة الرســاليني الذيــن تعرضــوا 
ملطــاردات أمنيــة قاســية وطويلــة، ووجهــوا عمليــات استشــهادية وقتاليــة مميــزة، وكان 
جلهادهــم الــدور األســاس يف خلــق بيئــة ملحميــة أبدعــت معركــة جنــني األســطورية، 
التــي مل يكــن هلــا شــبيه يف داخــل فلســطني وربــا خارجهــا، كل هــؤالء وغرهــم 

ــم. ــم وجهاده ــال جهوده ــرف األجي ــتحقون أن تع يس

ــود  ــة وحمم ــود طوالب ــة وحمم ــان طحاين ــال نع ــام أمث ــهداء العظ ــى الش ــد ق وق
اخلواجــا، وأمينهــم فتحــي الشــقاقي، وتعقــب النــاس ســرهتم وســجاياهم، وحظــوا 
ببعــض مــا اســتحقوا، لكــن التاريــخ اجلهــادي لــأرسى الفلســطينيني يف مياديــن 
ــد  ــف، وق ــطره يف الصح ــد آن األوان لتس ــدور، وق ــّي الص ــل ط ــة ظ ــة امليداني املواجه
انــربى األرسى بأنفســهم وقــد اســتنطقوا كوامــن الــذات، واســتمطروا غيومــًا كادت 
ــد الســجان وال طــول  ــان، فــا قي تنضــب يف مآقيهــا، وأطلقــوا للــروح املحبوســة العن
األمــد يمكنــه أن خينــق فكــرة ثوريــة حتركــت يف عقــل مبــدع، كعقــل األخ املجاهــد حممد 
ــود أرس  ــاة اجلهــاد وقي ــه حي ــه التجــارب وعركت ــو مصعــب( وقــد خربت ــخ )أب ــو طبي أب
قــارب عــى العقديــن، وقــد جعــل أيامهــا يف دروب الوعــي والعلــم والثقافــة، يف واحــة 
ســجن “هداريــم” الــذي ســاحت جــدران زنازينــه يف فضــاء املعرفــة، واملنافســة اخلّاقــة 

ــة األغنــى يف ســجون االحتــال. بــني رفــوف املكتب
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إن اســتنطاق هــذه التجــارب اجلهاديــة مــن خلــف قضبــان األرس، يتجــاوز حالــة 
التكريــم الرمزيــة هلــؤالء األرسى وذوهيــم، بقــدر مــا يمثــل ذلــك العمــل املبــدع ميدانــًا 
للفائــدة والعــربة والدراســة لأجيــال الراهنــة والقادمــة يف ســاحات املواجهــة املتجــددة 
مــع حمتــل يــّر أن يســحق عظــام صدورنــا وصخــور جبالنــا يف وحــل خرافاتــه 
التلموديــة، وهــو ميــدان تربــوي جتديــدي، يتجــاوز بعــده التارخيــي ملــا حياكــي دورات 
تدريبيــة وورشــات عمــل رســمية، يتوجــب لــكل داع للنهــوض الفلســطيني والعــريب 
واإلســامي واإلنســاين أن يعقدهــا للطائــع الكفاحيــة املتوثبــة لعامليــة حضاريــة عادلــة 

يف مواجهــة عامليــة الغــرب الرأســايل االســتعاري االمربيــايل.

مــا أعــده لنــا القائــد الرســايل أبــو مصعــب، وإخوانــه األرسى املبدعون؛ يســتحق 
أن نرعــاه بمهجــة القلــب ورمــش العــني، وأن نســعى كأرسى حمرريــن وكأنصــار 
ــه  ــه يف مكان ــى تضع ــا حت ــح أمتن ــكل رشائ ــه ل ــره وتقديم ــطني، لن ــة يف فلس للمقاوم

ــخ وجهــاد شــعبنا الفلســطيني. املناســب يف تاري
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أرشفة تاريخ الفلسطينيني
الشهداء واألرسى الصامدين

ــن  ــا م ــم وأخرجوه ــل أمته ــن أج ــوا م ــن ضح ــا الذي ــم بمناضليه ــر األم تفتخ
ــرة.  ــة واإلرادة احل ــتقال واألنف ــتعباد إىل االس ــال واالس ــتعار واالحت ــات االس ظل
عــن  البحــث  وانشــغلت يف  االحتــال  أو  االســتعار  وقعــت حتــت  التــي  األمــم 
اخلــاص، كان عليهــا أن تتحمــل نوعــني مــن اآلالم واألحــزان. األول هــو اآلالم 
ــل  ــة باملاحقــات وقت ــة واملتمثل ــال واالســتعار القمعي ــة عــى ممارســات االحت املرتتب
النــاس واعتقاهلــم وحرماهنــم حرياهتــم وهنــب ثرواهتم وختريــب مصاحلهــم وإفقارهم. 
والنــوع الثــاين هــو اآلالم املرتتبــة عــى املقاومــة مــن أجــل احلريــة والتــي تكلــف كثــرًا 
مــن اجلهــد واملــال والنفــس واملعانيــات املعنويــة... الــخ. كان عــى األمــم أن تتحمــل 
ــة  ــة املحتل ــل الدول ــه مــن قب ــة علي ــات االنتقــام املرتتب ــه وعملي مشــاق النضــال وصعاب
ــزاة  ــد الغ ــال ض ــارك يف األع ــا تش ــة مجيعه ــن أن األم ــم م ــى الرغ ــتعمرة. وع أو املس
املســتعمرين بصــورة مبــارشة وغــر مبــارشة، إال أن صفــوة منهــا كانــوا دائــًا يتقدمــون 
الصفــوف ويقدمــون أنفســهم مشــاعل للنضــال الوطنــي، فثبتــت أســاؤهم يف قوائــم 

ــا الوطــن. ــن ضحــوا مــن أجــل أن حيي القــادة العظــاء الذي

فلســطني ال ختتلــف عــن األمــم التــي عاشــت ُمــّر االحتال واالســتعار، شــعب 
فلســطني يعــاين عــى مــدى ســنوات طويلــة مــن االحتــال الصهيــوين البشــع، ويعــاين 
ممــا ترتــب عــى هــذا االحتــال مــن ســهر وتعــب وجهــود مــن أجــل التخلــص مــن هــذا 
االحتــال البغيــض. الشــعب الفلســطيني يدفــع األثــان الباهظــة مــن خــرة أبنائــه ومن 
مصــادر معيشــته، ومــن دموع أطفالــه، وآهات األمهــات واجلرحــى واألرسى. ومقارنة 
مــع شــعوب أخــرى وقعــت حتــت االســتعار واالحتــال؛ قــدم الشــعب الفلســطيني 
تضحيــات أكثــر مــن أي أمــة أخــرى مــن حيــث نســبتها إىل عــدد الشــعب الفلســطيني، 
ولكــن بــا أن الشــعب الفلســطيني يف مواجهــة العديــد مــن الــدول االســتعارية القويــة 

التــي تســاند الكيــان الصهيــوين فإنــه مل يســتطع لغايــة اآلن حتقيــق أي مــن أهدافــه.

أثنــاء هــذه املســرة النضاليــة اجلهاديــة الطويلــة تصــدر رياديــون جهاديــون 
التصــدي لقــوى الظلــم والبغــي والعــدوان أمثــال الشــيخ املجاهــد عــز الديــن القســام، 
والشــيخ فرحــان الســعدي، وعبــد الرحيــم احلــاج حممــد. وقد كان الشــعب الفلســطيني 
ــًا لشــهدائه وأرخ هلــم نضاهلــم وجهادهــم ضــد الربيطانيــني والصهاينــة، وبعــد أن  وفي



اشــتدت األمــور عــى الشــعب الفلســطيني باملزيــد انــربى نخبــة مــن شــباب فلســطني 
يف خمتلــف مناطــق فلســطني للقــاء العــدو وإيقــاع اخلســائر بقواتــه الغاشــمة. فمــن هــذه 
الثلــة الفلســطينية مــن ارتقــى شــهيدًا، ومنهــم من اعتقلــه العــدو وحكم عليهــم بأحكام 

عاليــة جــدًا مــدى احليــاة املتعــدد أو عــرات الســنني يف الســجون.

ــو  ــد أب ــد حمم ــر املجاه ــل األس ــاء مث ــطينيني األوفي ــض الفلس ــربى بع ــا ان وهن
ــة الســر الذاتيــة  طبيــخ ملواصلــة مســرة االعــرتاف بجميــل املجاهديــن، وقــرروا كتاب
هلــؤالء العالقــة الذيــن أرصوا عــى التضحيــة مــن أجــل عــزة املواطنــني والوطــن. إهنــم 
ــات  ــن خدم ــجعان م ــه األرسى الش ــا قدم ــد، وع ــن جم ــهداء م ــه الش ــا بلغ ــون ع يكتب
ــًا، وهــي املجــد  ــة جليلــة، وهــذا يشء مجيــل جيســد الشــعارات التــي نرفعهــا دائ وطني
ــان إال  ــود ال يت ــد واخلل ــل، املج ــا البواس ــة ألرسان ــرار واحلري ــهدائنا األب ــود لش واخلل

ــال القادمــة. ــات وتشــكل نرباســًا لأجي ــي حتفــظ يف املكتب ــة الت بالكتاب

تأريــخ الســر الذاتيــة للمناضلــني واملجاهديــن يف حيــاة األمــم يف غايــة األمهيــة، 
ــهداء واألرسى  ــايل الش ــوس أه ــة يف نف ــة مهم ــات معنوي ــه انعكاس ــد ول ــخ ختلي التأري
وأبنائهــم وبناهتــم وأزواجهــم، وهــو درس لــكل الذيــن يفكــرون يف تقديــم التضحيــات 
ــة تبعــث الوعــي يف نفــس كل فلســطيني أن  مــن أجــل الــكل الفلســطيني. هــذه الكتاب
ــان ال تلغــي وجــود األرسى  ــه رمــزًا، وأن القضب ــاب الشــهيد جســدًا ال يعنــي غياب غي

والــدروس التــي قدموهــا.

مــن املهــم جــدًا تســجيل الســر الذاتيــة لــكل مــن آثــر وطنه وشــعبه عــى مصاحله 
ــاة  ــة فلســطينية تعنــى برصــد حي ــاك مؤسســة وطني اخلاصــة، واملفــروض أن تكــون هن
األوفيــاء ليكــون يف ذلــك عــربة يف أن الشــعب الفلســطيني ال ينســى وال يديــر ظهــره ملن 
ارتقــى أو وقــع يف األرس، وهلــذا قــرر بعــض شــبابنا الذيــن يقبعــون بالســجون أن عليهــم 
ســد الفــراغ والقيــام بواجبهــم الوطنــي ختليــدًا لزمائهــم مــن الشــهداء واألرسى، ومــن 
املفــروض أن ياقــى هــؤالء الدعــم الــروري مــن أجــل االســتمرار يف عملهــم ومجــع 
املعلومــات عــن كل مناضــل قــدم نفســه فــداء للوطــن، وأقــل مــا يمكــن تقديمــه هلــؤالء 
ــًا،  ــف أيض ــع مكل ــف، والتوزي ــر مكل ــا، فالن ــي يكتبوهن ــواد الت ــر امل ــو ن ــباب ه الش
والــذي يقومــون بالواجــب أرسى ال يتقاضــون أمــواالً حتــى لــو حصلــوا عــى راتــب 
أســر. هكــذا تصــل الرســالة للجميــع بخاصــة مــن الشــباب والشــابات الذيــن حيملــون 
هــّم الوطــن واملواطــن، ويتطلعــون إىل احلريــة واســتعادة احلقــوق الوطنيــة الثابتــة 

للشــعب الفلســطيني. الوفــاء ثــم الوفــاء والعرفــان. 14
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درب الصادقني،
صفحات مرشقة من بطوالت املجاهدين

احلمــد هلل رب العاملــني، احلمــد هلل الــذي بذكــره يســتفتح كل كتاب وباســمه يبدأ 
كل خطــاب، احلمــد هلل الــذي فتــح لنــا باب اجلهــاد واصطفى منــا رجاالً أخيــاًرا ليكونوا 
عنــد اهلل إمــا شــهداء وإمــا أرسى وإمــا مطارديــن، واحلمــد هلل الــذي أعــزَّ املؤمنــني وأذل 
ــل: ىمحٱٰى  ــه القائ ــه إال اهلل، وحــده ال رشيــك ل الكفــرة املجرمــني، وأشــهد أن ال إل
 .]69 ]العنكبــوت:  خئيمح   حئ  جئ  يي  نيىي  مي  زي  ري 
َضنــا عــى اجلهــاد يف ســبيل اهلل كــا أمــره ربــه  وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله الــذي حرَّ
ــاىل:  ــال تع ــال: 65[، وق ــل: ىمحٱ يب رت زت مت نت ىتيت يمح ]األنف القائ
ىمحٱ هئ جب حب خب مب هب جت حتخت مت هتمث يمح ]النســاء: 84[، فقــام نبينــا 
ــِذي  حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_ جماهــدًا مقاتــًا حتــى لقــي اهلل تعــاىل فقــال: “والَّ
َنْفــِي بَِيــِدِه َلــَوِدْدُت َأينِّ َأْغــُزو يِف َســبِيِل اهللِ َفُأْقَتــُل، ُثــمَّ َأْغــُزو َفُأْقَتــُل ُثــمَّ َأْغــُزو َفُأْقَتــُل”، 
فكانــت هــذه هــي أمنيــة حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_ ســيد اخللــق واملرســلني، فــا 

بالنــا والقعــود؟ وملــاذا يــرتك شــعبنا الفلســطيني اجلهــاد يف ســبيل اهلل وقــد ُأمــر بــه؟ 

فيــا أمــة املليــار مســلم يف العامل! يا شــعب فلســطني املجــروح واملظلــوم واملحتل! 
يــا ضفــة الشــهداء واألرسى! إن قلــب األمــة وقلبكــم مــا يــزال مأســوًرا، وقدســكم قــد 
غــاب عنهــا الفــرح والــرور، فلــم تعــد قدســنا طهــوًرا، واألقــى يف خطــر، وقضيتكم 
ــوال  ــر األح ــًا أن تتغ ــكان لزام ــروح، ف ــة جم ــب األم ــر، وقل ــى حج ــى مرم ــة ع املركزي
وإن تأخــر مــن تأخــر يف هــذا الزمــان فلــن تــرتك حركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني 
الســاحة، وســتبقى رسايــا القــدس حتمــل الرايــة يف مياديــن القتــال مهــا كانــت الظــروف 
التــي حتيــط هبــا، وســيبقون يف الليــل مــن الرهبــان وعنــد قتاهلــم لعدوهــم ســيكونون من 
أشــجع الفرســان، وهــذا مــا حتقــق وجتســد عــى أرض فلســطني املحتلــة عــرب بطــوالت 
املجاهديــن مــن أبطــال حركــة اجلهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس 
عندمــا تفجــرت انتفاضــة األقــى املباركــة يف 2000/09/28م، والتــي جــاءت كــرد 
طبيعــي ومتوقــع بعــد انتهــاء جولــة املفاوضــات األخــرة يف قمة “كامــب ديفيــد” الثانية، 
والتــي حققــت فشــًا كبــرًا يف الوصــول إىل حلــول يف قضايــا احلــل النهائــي، والتــي يف 
مركزهــا قضيــة الاجئــني والقــدس واألماكن املقدســة؛ ليأيت قــرار احلكومــة الصهيونية 
بالســاح للمجــرم الصهيــوين أرئيــل شــارون بزيــارة احلرم القــديس، كخطوة اســتفزازية 

سياســية هدفهــا إبــراز القــوة وإعــان الســيطرة عــى أحــد مراكــز الــراع.



لقــد قدمــت رسايــا القــدس عــرب قادهتــا وكوادرهــا وأبطاهلــا أروع وأعظــم وأهبى 
صــور اجلهــاد يف ســبيل اهلل عــرب عملياهتــا العســكرية واالستشــهادية، فــكان ال خيلــو يوم 
ــطينية  ــدن الفلس ــهادية يف امل ــات استش ــدس عملي ــا الق ــذت رساي ــد نف ــهر إال وق أو ش
املحتلــة، ســواء يف القــدس أو العفولــة أو اخلضــرة أو “نتانيــا” أو بيســان أو وادي عــارة 
أو “تــل أبيــب” أو غرهــا، وأوقعــت مئــات القتــى واجلرحــى يف صفــوف العــدو، هــذا 
العــدو الــذي اســتجمع قوته وشــدد قبضته عــى أبناء الشــعب الفلســطيني وعى فصائل 
ــة وقطــاع غــزة فارتكــب املجــازر وقتــل األطفــال والنســاء،  املقاومــة يف الضفــة الغربي
وكان ال يــكاد يمــر يــوم إال ويقــوم اجليــش الصهيــوين ويعتقــل املئــات ويقتــل العــرات 
وهيــدم البيــوت ويقتلــع األشــجار ويضــع احلواجــز ويغلــق املــدن الفلســطينية، وضبــاط 
“الشــاباك” الصهيــوين مل يتوقفــوا يومــا عــن تعذيــب املجاهديــن منــذ زمــن طويــل، فلــم 
ــال قســطًا مــن  ــًا إال ون ــى رضيع ــًا وال امــرأة وال شــابًا وال شــيخًا وال حت يرتكــوا طف
العــذاب، واتســع هــذا العــذاب ليصــل إىل كل بيــت فلســطيني، لذلــك نريــد ونتمنــى أن 
تكــون قضيــة فلســطني هــي قضيــة كل الدول وكل الشــعوب وكل املســلمني يف مشــارق 
األرض ومغارهبــا، وجيــب العمــل عــى أن تكــون إســامية ال رشقيــة وال غربيــة، وعليــه 
نحــن بحاجــة ماســة إىل الرجــال الرجــال يف هــذا اجليــل اجلديــد، جيــل انتفاضــة األقى 

الــذي يكــون الرجــل فيهــم كــا قــال الشــاعر:

وقد ترى مهة اآلالف يف رجل ترى اجلموع ولكن ال ترى أحدًا  

مــن أجــل ذلــك يــأيت هــذا الكتــاب للحديــث عــن تاريــخ أبطــال عظــاء، باعــوا 
أنفســهم هلل، فكانــوا ممــن قــال اهلل فيهــم: ىمحٱ ٰى ري زي مي ني ىي 
يي جئحئ خئ مئ هئ يمح ]البقــرة: 207[، رجــال أبطــال محلــوا هــم األمــة 
وهــم القضيــة الفلســطينية ومحلــوا أرواحهــم عــى أكفهــم، ال خيافــون يف اهلل لومــة الئــم، 
ــم يف  ــرون حلمه ــم، وينث ــى حلومه ــًا ع ــن وش ــمون الوط ــداء اهلل، ويرس ــدون أع جياه
اخلضــرة نشــيدًا حلســن أبــو زيــد، وعرســًا للــؤي الســعدي، ووفــاء لفتحــي الشــقاقي، 
يرســمون لوحــة جهاديــة رائعــة عــرب العمليــات االستشــهادية، ويرســمون لأمــة 
ــبة  ــرة واملحتس ــة الصاب ــة املؤمن ــة الثل ــوا بمثاب ــؤدد، فكان ــة والس ــزة والكرام ــق الع طري
مــن الذيــن تشــبثوا بخيــار اجلهــاد واالستشــهاد؛ ليجمعــوا شــتات أرواحهــم وشــتات 
األمــة عــى اإلســام وفلســطني واجلهــاد، وهلــذا كان وســيبقى خيــار اجلهــاد اإلســامي 
ــد يف  ــوى بمقع ــا س ــن مقايضته ــي ال يمك ــة الت ــاد والبندقي ــو اجله ــدس ه ــا الق ورساي
جنــة الرمحــن، أو حتــت مظلــة عــى شــاطئ يافــا، أو يف ظــل زيتونــة يف اجلليــل،  فــكان 
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هــؤالء املجاهــدون األبطــال يف رسايــا القــدس املأســورون يف ســجون العــدو مشــاعل 
ــا  ــم م ــني، ولكنه ــوا أرسى ومعتقل ــل_ ليكون ــز وج ــم اهلل _ع ــة، اصطفاه ــور وهداي ن
لــوا، فغرســوا ســنوات أعارهــم يف ســجون  لــوا ومــا حوَّ وهنــوا ومــا اســتكانوا ومــا بدَّ
االحتــال، فنبتــت أشــجارًا شــاخمة ســامقة، حتمــل بــني أوراقهــا وأغصاهنــا وثارهــا أمل 

الطفــل الفلســطيني اجلريــح وعــزم الرجــال الصادقــني.

ــا  ــال أهي ــا األبط ــة، أهي ــى املبارك ــة األق ــل انتفاض ــد، جي ــل اجلدي ــا اجلي ــا أهي في
الشــاخمون يف زمــن الــردة واالنكســار، عندمــا تقفــون عــى هــذا الكتــاب وتقــرؤون يف 
صفحاتــه املرقــة اجلميلــة ســرة هــؤالء األبطــال الرجــال الرجــال مــن قــادة وكــوادر 
رسايــا القــدس يف ســجون الظــام، ســتجدون أنفســكم أمــام هامات وقامــات وقصص 
ــة  ــدام والتضحي ــاء واإلق ــذل والعط ــا يف الب ــن نوعه ــدة م ــاذج فري ــل ن ــات، ب وحكاي
واإليثــار، فــكان ذلــك تارخيهــم العظيــم، وقــد قــرأ املفكــرون والقــادة والساســة 
والنخــب وعامــة النــاس قصــص وحكايــا عظيمــة مــن حيــاة األنبيــاء _عليهم الســام_ 
ومــن حيــاة صحابــة الرســول _صــى اهلل عليــه وســلم_ ورضــوان اهلل عليهــم أمجعــني، 
ولكننــا اليــوم نقــف بــكل فخــر واعتــزاز للحديــث عــن قصــص من ســاروا عــى درهبم، 
ــا ونحــن منهــم،  عــن ثلــة مؤمنــة مــن أبطــال رسايــا  القــدس يف الضفــة الغربيــة هــم منَّ
ويعيشــون يف عرنــا ونعرفهــم ونســمع عنهــم، وهــم ممــن ينطبــق عليهــم قولــه _صــى 
ِهــْم َقاِهِريــَن اَل  تـِـي َعــَى احْلـَـقِّ َظاِهِريــَن َلَعُدوِّ اهلل عليــه وســلم_: “ال َتــَزاُل َطاِئَفــٌة ِمــْن ُأمَّ
ُهــْم َمــْن َخاَلَفُهــْم”، وهــم عــى ذلــك فاحتضنتهــم دعــوة اإلســام العظيــم وربتهــم  َيُرُّ
عــى حــب اجلهــاد واالستشــهاد، فكانــوا رهبانــًا يف الليــل فرســاًنا يف النهــار، تســابقوا إىل 
مياديــن اجلهــاد واالستشــهاد، فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر، فــكان حرًيــا 
ــؤرخ  ــجاعة ورشف، وأن ن ــاص وش ــكل إخ ــب ب ــال، ونكت ــذا املج ــم ه ــا أن نقتح بن

هلــؤالء األبطــال املغيبــني يف ســجون الظــام.

حتدثنــا يف هــذا الكتــاب عنهــم مــن تاريــخ ميادهــم مــرورًا بطفولتهــم وصــوالً 
إىل انتائهــم حلركــة اجلهــاد اإلســامي وتتوجيــًا بأعاهلــم اجلهاديــة والعســكرية يف 
ــم يف  ــن حياهت ــث ع ــرق واحلدي ــع التط ــة، م ــة الغربي ــدس يف الضف ــا الق ــوف رساي صف
داخــل ســجون االحتــال، فحفظــًا هلــؤالء األبطــال وختليــدًا لبطوالهتــم قمنــا بتوثيــق 
أعاهلــم دون حمابــاة أو جماملــة، ودون مبالغــة، فلــم يكــن أمامنــا لتحريــض وحــث هــذا 
اجليــل الواعــد الناشــئ اجلديــد ليكــون هلــم الدافــع واحلافــز يف محــل الرايــة والســر عــى 
خطــا هــؤالء األبطــال، ولــكل جماهــد ولــكل بطــل ولــكل أســر قصــة وحكايــة عزيــزة 



عــى قلوبنــا، ولكننــا ال نســتطيع أن نتحــدث عــن مجيــع أبطــال رسايــا القــدس يف الضفــة 
الغربيــة لضيــق الزمــان واملــكان يف ســجون االحتــال، فاكتفينــا باحلديــث عــن بعــض 
قصــص هــؤالء األبطــال مراعــني اجلغرافيــة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة مــا أمكــن 
ذلــك، فتشــكلت لدينــا لوحــة جهاديــة مــن شــال الضفــة حتــى جنوهبــا، ونحــن عــى 
أمــل إن شــاء اهلل يف مواصلــة الكتابــة عــن قصــص باقــي املجاهديــن األبطــال يف رسايــا 

القــدس، ومــن كافــة الفصائــل الفلســطينية كلــا أمكــن ذلــك.

ويف اخلتــام نســأل اهلل _عــز وجــل_ أن نكــون قــد وفقنــا يف بــذل اجلهــد املطلــوب 
يف مجــع هــذه املعلومــات املهمــة وتبويبهــا وتوثيقهــا وصياغتها باألســلوب الــذي يدخل 
إىل القلــوب مبــارشة دون اســتئذان، ونســأله تعــاىل أن يغفــر لنــا إن أخطأنــا، وأن يأخــذ 

بأيدينــا إن ســددنا وأصبنــا، وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــني.
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كان بينــه وبــني اجلنــة خطــوات، كان يتســابق 
ــر  ــن ذك ــك ع ــة، ال ينف ــة اجلن ــم رائح ــه يش ــد كأن للمج
املــوت وال ينســى حــاوة الشــهادة، وقائــده حممــد _صــى 
ــَوِدْدُت َأينِّ  ــِدِه َل ــِي بَِي ــِذي َنْف ــه وســلم_ يقــول: “َوالَّ اهلل علي

ــُزو  ــمَّ َأْغ ــُل ُث ــُزو َفُأْقَت ــمَّ َأْغ ــُل، ُث ــبِيِل اهلل َفُأْقَت ــُزو يِف َس َأْغ
ْث  ــدِّ ــُز َومَلْ حُيَ ــاَت َومَلْ َيْغ ــْن َم ــُل”، ويقــول أيًضــا: “َم َفُأْقَت
َنْفَســُه بِاْلَغــْزِو َمــاَت َعــَى ُشــْعَبَة ِمــَن النَِّفــاِق”. فــأراد أن 
يقــدم نفســه وروحه يف ســبيل اهلل _عز وجــل_، إال أن يد 
الغــدر واخليانــة وعيــون اجلواســيس كانــت لــه باملرصاد، 
ــن  فوجــد نفســه ممــن قــال اهلل تعــاىل فيهــم: ﴿َوِمنُْهــم مَّ

َينَتظِــُر﴾ ]األحــزاب: 23[.

 امليالد والنشأة
الفتــاح  عبــد  ســمر  البطــل  املجاهــد  إنــه 
طوبــايس، وقــد ُولــد هــذا املجاهــد البطــل يف خميم جنني 
ــني،  ــم األرسى واملعتقل ــهداء، خمي ــم الش ــود، خمي الصم
خميــم االجتيــاح خميــم طوالبــة والســعدي وزبيــدي 
والعامــر؛ ففــي هــذا املخيــم ولــد املجاهــد ســمر، 
ــرت عائلته مــن قرية  وعــاش حيــاة اللجــوء بعــد أن ُهجِّ
زرعــني يف العــام 1948م بفعــل العصابــات الصهيونيــة 
اندلعــت  حتــى  قليــًا  كــرب  أن  ومــا  اإلجراميــة، 
ــي  ــة الت ــك االنتفاض ــطينية األوىل، تل ــة الفلس االنتفاض
ــا مــن االحتــال الصهيــوين  جــاءت بعــد عريــن عاًم
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للبقيــة الباقيــة مــن فلســطني، ومــارس فيهــا كل أنــواع 
القمــع واإلرهــاب مســتخدًما كل مــا توصلــت إليــه 
عقوهلــم الشــيطانية مــن مكــر وخــداع وتآمــر فثــار 
الشــعب الفلســطيني املســلم يف فلســطني ثورته املباركة، 
وانتفــض مفجــًرا الســكون مــن حولــه، فكانــت عائلتــه 
مــن أوائــل العائــات الفلســطينية التــي لبــت نــداء 

الواجــب الوطنــي املقــدس.

فــا يــزال جماهدنــا البطــل يتذكــر اعتقــال ثاثة من 
إخوانــه يف انتفاضــة احلجــارة، وهــم مجال الــذي كان حينها 
ــطني،  ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــوف اجلبه ــي إىل صف ينتم
ــر مــن ســنة ونصــف،  وأمــى يف املعتقــل الصهيــوين أكث
وأمــا أخــوه مجيــل فقــد كان ينتمــي إىل حركة فتــح، وأمى 
يف الســجن بضعــة أشــهر بســبب نشــاطاته يف االنتفاضــة، 
وأمــا أخــوه كــال فــكان ينتمــي للجبهــة الشــعبية واعتقــل 
يف االنتفاضــة األوىل لعــدة أشــهر، وكذلــك تــم اعتقالــه يف 
انتفاضــة األقى، كــا كان لعائلته وأبناء عمومتــه وأخواله 
دور بــارز يف أحــداث االنتفاضة األوىل، فا كان من املجاهد 
ســمر إال أن يتــرب حــب الوطــن ورضورة العمــل عــى 
مقارعــة العــدو الصهيــوين، فشــارك أبطــال خميــم جنــني يف 
املظاهــرات ووضــع احلواجــز وحــرق اإلطــارات، وكتابــة 
الشــعارات ورفــع األعــام الفلســطينية، وال يــزال يذكــر 
ذلــك اليــوم الــذي رفعــت فيــه الرايات الســود فــوق املنازل 
ومــآذن املســاجد، حــداًدا عــى استشــهاد القائــد الفتحــاوي 
خليــل الوزير )أبــو جهــاد(. وكان اجليش الصهيوين حينها 
حُيكــم قبضتــه عــى خميــم جنــني، عــرب تكثيــف ماحقاتــه 
األمنيــة للمجاهديــن واملقاومــني، ومــن كل الفصائــل 
ــهاد  ــر استش ــا يتذك ــا جماهدن ــزال أيًض ــا ي ــطينية، ف الفلس
البطــل الفتحــاوي ابــن الفهــد األســود حممــد الســعيد )أبــو 
الســعيد(، وأيًضا استشــهاد الرفيق يوســف أبو السباع )أبو 

عــرب(، والذي استشــهد يف بلــدة عرابــة إىل جانب رفيقني 
ــف  ــتباك عني ــث دار اش ــس حي ــرة يف نابل ــة عص ــن قري م
بينهــم وبــني قــوات اجليــش الصهيــوين، وخرجــت حينهــا 
ــة  ــا، وكان يف املقدم ــرة أبيه ــن بك ــني ع ــم جن ــدارس خمي م
املجاهــد ســمر طوبــايس الــذي بــدأ يرمــي االحتــال 
الصهيــوين باحلجــارة والزجاجــات احلارقــة إال أن هــذه 
األحــداث والتضحيــات التي قدمها الشــعب الفلســطيني 
يف هــذه االنتفاضــة تــم اســتثارها مــن قبل منظمــة التحرير 
الفلسطينية عرب خوضها املفاوضات مع الكيان الصهيوين 
لتوقــع يف العــام 1993م عــى اتفاقيــة أوســلو اهلزيلــة.

رحبــت الفصائــل الفلســطينية الداعمــة للعمليــة 
الســلمية، بينــا عــربت احلركة اإلســامية ممثلــة بحركتي 
محــاس واجلهــاد اإلســامي عــن رفضها املطلــق للعملية 
الســلمية انطاًقــا مــن موقــف رشعــي ووطنــي، وبــدأت 
حينهــا بــوادر االنقســام بــني فئــات الشــعب الفلســطيني 
مــا بــني مؤيــد ومعــارض، ومــع ذلــك أصبحت الســلطة 
الفلســطينية أمــًرا واقًعــا، وســط توقعــات بإقامــة الدولــة 
الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الريــف 
ــو العــام يف ظــل  خــال بضــع ســنني، ومــى العــام تل
مفاوضــات يتبعهــا مفاوضــات وصــواًل إىل مفاوضــات 
يوليــو )متــوز( مــن العــام 2000م، يف قمــة كامــب ديفيــد 
الثانيــة والتــي انتهــت وســط خيبــة أمــل لرئيــس الســلطة 
الفلســطينية يــارس عرفــات ومنظمــة التحريــر، فقــام 
حينهــا جمــرم احلرب الصهيــوين أرئيل شــارون باســتفزاز 
مشــاعر املســلمني يف العامل، ومشاعر الشعب الفلسطيني 
عندمــا حــاول اقتحام املســجد األقى وســط إجــراءات 
أمنيــة صهيونيــة مكثفــة، وانتفــض الشــعب الفلســطيني 
مدافًعــا عــن املقدســات اإلســامية، واألرض والعقيــدة 

والتاريــخ وفلســطني كل فلســطني.
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 دوره يف انتفاضة األقىص

بتاريــخ  املباركــة  األقــى  انتفاضــة  اندلعــت 
2000/09/28م، وكان املجاهد ســمر من الســباقني 
للمشــاركة يف أحداثها عرب الســر يف املســرات الشــعبية 
والتوجــه نحــو حاجز اجللمة الصهيــوين للتظاهر ورمي 
ــهيًدا  ــا ش ــاء إىل الع ــهداء باالرتق ــدأ الش ــارة، وب احلج
تلــو شــهيد، وبــدأت االنتفاضة تشــتد أكثر فأكثر وســط 
تأييــد شــعبي ووطنــي وفصائــي وعــريب ودويل، فــكان 
لعائلــة الطوبــايس دور وطنــي وجهــادي يف أحداثهــا 
ــا  ــت هل ــي تعرض ــتهدافات الت ــة لاس ــة، ونتيج العظيم
هــذه العائلــة املناضلــة مــن قبــل االحتــال، واملجــازر 
الشــعب  ضــد  األقــى  انتفاضــة  يف  ارتكبهــا  التــي 
ــوين  ــش الصهي ــتخدام اجلي ــزل، واس ــطيني األع الفلس
القــوة املفرطــة األثــر الكبر يف تبلور شــخصيته الوطنية، 
وشــكل لديــه حافــًزا قوًيــا للقيــام بعمليــة انتقاميــة ضــد 
االحتــال، وثــأًرا للشــهداء الذيــن ارتقــوا إىل العــا 
جــراء العــدوان الصهيــوين، فلــم يكــن حينهــا املجاهــد 
ســمر ليجلــس يف بيــت عائلتــه وينــدب حــظ الشــعب 
ــاز  ــات التلف ــى شاش ــا ع ــف متفرًج ــطيني، أو يق الفلس
وهــي تبــث مهجيــة وعنجهيــة العــدو الصهيــوين، بحــق 
ــيوخ  ــباب والش ــق الش ــدرة وبح ــد ال ــال كمحم األطف

والنســاء.

 اتصاله بحركة اجلهاد اإلسالمي
توجــه املجاهــد ســمر طوبــايس إىل القائــد حممــود 
طوالبــة أحــد قــادة رسايــا القــدس يف مدينة جنــني، وبحكم 
صداقتــه معــه والعمــل معــه يف حماهتــم التجاريــة وخاصة 
يف فــرع بيــع األحذيــة؛ تكونــت عاقــة قويــة بــني املجاهــد 
ســمر وبــني املجاهد حممــود طوالبة وتعــززت الثقة بينها، 

الشهيد القائد/ حممود طوالبة
قائد ملحمة خميم جنني )نيسان 2002م(

أن  منــه  فطلــب 
القيــام  يف  يســاعده 
ــهادية،  ــة استش بعملي
فــرد عليــه املجاهــد 
عليــه  بــأن  حممــود 
قليــًا،  يرتيــث  أن 
ــه مرتــني  ــم عــاد إلي ث
وعزيمــة  بــإرصار 
املــرة  مــن  أكثــر 
فوافــق  األوىل، 
حينهــا  القائــد حممود 
عــى ذلــك داعًيــا إيــاه 
لانتظــار، وأنــه يف أي حلظــة قــد يتــم اســتدعاؤه لتنفيــذ 
العملية االستشــهادية، ويف صبــاح 2001/08/15م، 
طلــب املجاهــد حممود طوالبــة من املجاهــد أبو مصعب 
مســاعدته يف إحضــار املجاهــد ســمر طوبــايس الــذي 
بــدوره متكــن مــن العثور عــى املجاهد ســمر، وأحره 
للمجاهــد حممــود طوالبــة، وعندهــا قام املجاهــد حممود 
طوالبــة بتســليمه شــنطة متفجــرات، وتــم االتفــاق مــع 
ــوم بعمليــة توصيــل  املجاهــد يــارس صواحلــة بــأن يق
االستشــهادي ســمر إىل بلــدة باقــة الرقيــة، ومــن 
هنــاك يقــوم املجاهــد عــزام ديــاب بتوصيلــه إىل مدينــة 
حيفــا لتنفيــذ العمليــة يف مطعــم يرتــاده ضبــاط الرطــة 
الصهيونيــة، وكان املجاهــد عــزام يعــرف تلــك املنطقــة 
بشــكل جيــد لطبيعــة عملــه يف تلــك املنطقــة، وبالفعــل 
خــرج بصحبــة املجاهــد يــارس صواحلــة، وأثنــاء الطريق 
ــوين يف  ــًرا مــن اجليــش الصهي ــاك عــدًدا كب ــا أن هن عل
املــكان وال يمكــن جتاوزهــم، فــكان البــد مــن عودهتــم 
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ــى  ــني، وأم ــي يف جن ــر راع ــدة كف ــرى إىل بل ــرة أخ م
ــاب. ــزام دي ــد ع ــع املجاه ــة م ــك الليل تل

 اعتقاله واحلكم عليه
ويف اليــوم التــايل متكنــا مــن الوصول إىل بلــدة باقة 
ــان  ــة يف الكي ــة الغربي ــدة باق ــا إىل بل ــربا منه ــة وع الرقي
الصهيــوين، وحــني ســارا يف الطريــق ملــدة مخــس دقائــق 
بلــدة  يف  الصهيــوين  للجيــش  كمــني  بوجــود  فوجئــا 
ــا يف موقــف االســتعداد لتفجــر  باقــة الغربيــة، ومل يكون
احلقيبــة؛ ألهنــا مــا زاال يف بدايــة الطريــق، وهــذه املنطقــة 
مكتظــة بالعــرب، فتــم اعتقاهلــا يف نفــس اليــوم يف ســاعة 
ــرب  ــا بال ــداء عليه ــم االعت ــل، وت ــن اللي ــرة م متأخ
الشــديد، وإخضاعهــا للتحقيــق امليــداين، ثــم قامــوا 
ــق  ــا للتحقي ــة، وخضع ــق اجللم ــز حتقي ــا إىل مرك بنقله
ــدا  ــف ليج ــهرين ونص ــدة ش ــًدا مل ــاق ج ــف والش املكث
نفســيها يف ســجون االحتــال املركزيــة، وخاصــة يف 

ــزي. ــقان املرك ــجن عس س

بعــد انتهــاء التحقيــق ودخولــه ألقســام األرسى 
يف الســجن علــم أنــه منــذ اليــوم األول العتقالــه حدثــت 
مشــكلة كبــرة جــًدا مــع عائلتــه، أي عائلــة الطوبــايس، 
والســبب هــو حتريــض بعــض الفصائــل الفلســطينية 
لعائلــة الطوبــايس ضــد حركة اجلهــاد اإلســامي بذريعة 
أن عمليــات اجلهــاد اإلســامي هــي عمليــات فاشــلة، 
وأهنــم هــم املســئولون عــن اعتقالــه أي ابنهــم املجاهــد 
ســمر، وعندهــا تــم إنزال بيــان يــيء إىل حركــة اجلهاد، 
ــم  ــامي وقادهت ــاد اإلس ــة اجله ــدو حرك ــض جماه فانتف
ــا القــدس؛  وكوادرهــم وأنصارهــم ويف مقدمتهــم رساي
مســتنكرة مــا فعلتــه هــذه الفصائــل. وتم تســوية اخلاف 

بحضــور عائلــة الطوبايس وكافــة الفصائل الفلســطينية، 
وإنــزال بيــان االعتــذار مــن قبــل الفصائــل املوقعــة عــى 
البيــان معتــذرة حلركــة اجلهــاد اإلســامي، وحــني علــم 
املجاهــد ســمر هبــذا األمــر اســتهجن هــذه الترفــات 
وال ســيا أنــه هــو الــذي ذهــب مــراًرا للمجاهــد حممــود 

طوالبــة ملســاعدته يف تنفيــذ عمليــة استشــهادية.

أصبحــت فيــا بعــد عائلــة الطوبــايس مــن أكثــر 
العائــات الفلســطينية تضحيــة وإقداًمــا يف انتفاضــة 
األقــى؛ فابــن عمــه شــادي طوبــايس نفــذ عمليــة 
استشــهادية يف مدينة حيفــا بتاريــخ 2002/03/31م، 
ــام،  ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــب الش ــة كتائ ــت العملي وتبن
واستشــهد  العــرات،  وإصابــة  مقتــل  إىل  وأدت 
أيًضــا ابــن عمــه أســامة يف اشــتباك مســلح مــع اجليــش 
ــح، ويف  ــة فت ــا إىل حرك ــي حينه ــوين، وكان ينتم الصهي
تاريــخ 2002/11/01م تــم اعتقال ابــن عمه املجاهد 
الكبــر وأحــد أهــم قــادة رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني 
ســعيد طوبــايس، ومــا هــي إال ســنوات حتــى استشــهد 
شــقيق املجاهــد ســعيد الشــهيد أمحــد طوبــايس بتاريــخ 

الشيخ القائد/ خر عدنان 
يف زيارة لعائلة األسر املجاهد/ سمر طوبايس
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2006/01/31م، وجــاء اخلــرب األصعــب يف العــام 
2013م وهــو نبــأ استشــهاد املجاهــد إســام طوبــايس 
الشــقيق الثــاين للمجاهــد ســعيد، فــا كان مــن ابــن 
عمــه املجاهــد ســمر إال أن يصــرب وحيتســب، وُيصــرّب 
ابــن عمــه ســعيد عــرب الرســائل التــي أرســلها إليــه أثنــاء 
وجــود املجاهد ســعيد يف ســجن “هداريــم” الذي أمى 

فيــه أكثــر مــن أربعــة عــر عاًمــا.

واملــآيس  واألحــزان  اآلالم  تلــك  كل  ومــع 
ــن  ــه متك ــايس؛ إال أن ــمر طوب ــد س ــها املجاه ــي عاش الت
مــن إكــال مشــواره التعليمــي فحصــل عــى شــهادة 
التوجيهي، ثم شــهادة البكالوريــوس يف علم التاريخ من 
جامعــة األقــى بغــزة، واســتطاع أن يــدرس يف اجلامعــة 
العربيــة باللغــة العربيــة ختصــص العلــوم السياســية، 
وأهنــى 36 ســاعة دراســية قبــل أن يتــم منــع التعليــم 
اجلامعــي يف ســجون االحتــال وفًقــا لقانــون “شــاليط”،

ومل يكتــف بذلــك حيث ال يمكن لإلنســان أن يشــبع من 
العلــم، فحــرص عــى االزدياد فتمكن مــن احلصول عى 
عــدة دورات ثقافيــة ودينيــة يف مواضيع خمتلفة منها علوم 
القــرآن وعلوم احلديث وأحــكام التجويد واللغة العربية 
ــة، وآمــن  ودراســات يف تاريــخ فلســطني بطــرق منهجي
أن العلــم رضوري جــًدا لفهــم حقيقــة وطبيعــة العــدو 

الصهيــوين، وكيــف يمكــن مواجهته حارًضا ومســتقبًا.

ومــع كل هــذا مل يتــوان عن خــوض اإلرضابات 
ــام 2004م أو يف  ــواء يف الع ــام س ــن الطع ــة ع املفتوح
العــام 2012م، أو املشــاركة يف اخلطــوات التصعيديــة 
ــذ  ــرة، ومن ــة األس ــه يف احلرك ــع إخوان ــة م والتضامني
اليــوم األول الــذي تــم فيــه اعتقالــه وحتــى اليــوم 
ىمحخل  تعــاىل:  بقولــه  يؤمــن  املجاهــد  هــذا  اليــزال 
مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن حن 
خن من ىن ينجه مه ىه يهيمح ]األحــزاب: 23[، 
فلــم يبــدل ومل يغــرِّ إال إىل مــا فيــه قــرب من جنــة اخللد 

ولســان حالــه يقــول:
املؤمنون الصابرون إذا ابتلوا   

بمصيبة محدوا اإلله وحوقلوا
هذا قضاء اهلل حل بعبده    
واهلل يقيض ما يشاء ويفعل

األسر املجاهد/ سمر طوبايس
يف سجن “ريمون” الصهيوين )2018م(
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األسير المجاهد
بهاء يوسف عبد القادر شبراوي )مصاروة(

آمن بالجهاد عقيدة ووسيلة لتحرير األرض

تاريخ الميالد: 1980/07/23م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم نور شمس – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 16

تاريخ االعتقال: 2001/10/04م

الحكم: 35 عامًا

حديثنــا اليــوم عــن رجــل بــدأ رحلــة جهــاده 
ونضالــه وكفاحــه وعــدم االستســام للواقــع املريــر 
الــذي عاشــه رغــًا عنــه يف خميــم الاجئــني؛ ألنــه علــق 
نفســه يف أعــايل املجــد، وقــام بــإدارة تلــك األخطــار 
ــر  ــة ال نظ ــاءة عالي ــة بكف ــكات الصعب ــة واملش املحدق
ــا، اقتحــم  هلــا؛ رجــل ال يعــرف الضعــف واهلــوان يوًم
الصعــاب وآمــن بــا قالــه وخلــده الشــهيد ســيد قطــب: 
يف  بالوحدانيــة  هلل  يشــهد  الــذي  الســبابة  إصبــع  “إن 
يســرتيض  كلمــة  فيخــط  ينحنــي  أن  يأبــى  الصــاة 
هبــا طاغيــة”، وأيقــن املجاهــد البطــل هبــاء شــرباوي 
بــأن اجلهــاد يف ســبيل اهلل هــو القــوة التــي حتمــي احلــق 
اخلصــوم  وصلــف  وجحــود  مماطلــة  مــن  وتنصفــه 
واألعــداء، وأن اجلهــاد هــو الســنان الــذي يتكلــم حــني 
ــك كان  ــة، ولذل ــار للحقيق ــن االنتص ــان ع ــز البي يعج
البــد أن يلتــزم الشــعب الفلســطيني بــكل قوتــه إلبقــاء 
شــعلة القــوة واملقاومــة بــكل أشــكاهلا وأدواتــه لدحــر 
مــروع العــدو بــكل طاقاتــه وأشــكاله وأدواتــه أيًضــا.

امليالد والنشأة
ُولــد جماهدنــا البطــل هبــاء يف ذلــك املخيــم، خميم 
الاجئــني، خميــم الثائريــن، خميــم الصمود األســطوري، 
ــر  خميــم نــور شــمس بمحافظــة طولكــرم، فقــد ُهجِّ
ــر اآلخــرون، فلــم يملكــوا ثــروة ومل يبنــوا  أهلــه كــا ُهجِّ
ألنفســهم قصــوًرا، وعــاش كــا عــاش أطفــال املخيــم 



من سير أبطال فلسطين )3(

2829

وأكل ممــا أكل منــه أطفــال املخيــات ممــا تقدمــه وكالــة 
ــن،  ــب ورسدي ــدس وحلي ــول وع ــن أرز وف ــوث م الغ
وأحياًنــا ممــا تيــر مــن الفتــات، وأحياًنا كثــرة مل يكونوا 
ــه  ــوا يملكون ــا كان ــم مم ــى الرغ ــون ع ــا يأكل ــدون م جي
يف أراضيهــم املســلوبة مــن قبــل العــدو الصهيــوين، 
ــزوح  ــرة الن ــداد يف ذاك ــاء واألج ــن اآلب ــاك يف موط فهن
الشــرباوي  عائلــة  إن  حيــث  1948م  عــام  األوىل 
عــام  املحتلــة  األرايض  يف  قاقــون  بلــدة  مــن  أصلهــا 
1948م، تلــك البلــدة التــي وقعــت ضحيــة للعــدوان 
وباألخــص  الصهيونيــة،  العصابــات  شــنته  الــذي 
1948م، )آذار(  مــارس   6 يف  األرغــون  عصابــة 

حيــث حســب صحيفــة “فلســطني” فإهنــا تعرضــت 
صبيحــة يــوم 7 مــارس )آذار( لغــارة، وأن الوحــدة 
الكبــرة املغــرة قــد عجــزت عــن دخــول هــذه القريــة، 
وأهنــا ألقــت بعــض القنابــل اليدويــة التــي جرحــت 

امرأتــني، ويف أوائــل مايــو )أيــار( 1948م كانــت البلدة 
ــة يف  ــاحلية الباقي ــرى الس ــر الق ــني أواخ ــن ب ــدة م واح
الريــط املمتــد شــايل يافــا، وُاحتلــت البلــدة يف الشــهر 
التــايل أثنــاء هجــوم شــن لاســتياء عليهــا حتديــًدا، 
وُيذكــر أن بلــدة قاقــون قــد هدمــت يف ليلــة الرابــع 
ــران( 1948م، وأن القــوة  ــو )حزي واخلامــس مــن يوني
املهامجــة كانــت يف معظمها مــن الكتيبة السادســة التابعة 
للــواء اســكندروين، وقــد ُجوبــه العــدوان بمقاومــة 
ــن  ــة ع ــي املدافع ــش العراق ــدات اجلي ــن وح ــديدة م ش
املشــارف الشــالية للقريــة، وحــدث هجــوم عنيــف يف 
وضــح النهــار وكان لصالــح العــدوان، وذلــك حســب 
الروايــة الصهيونيــة، بينــا أشــارت صحيفــة “نيويــورك 
ــارك  ــى املع ــن أدم ــت م ــة كان ــذه املعرك ــأن ه ــز” ب تايم
البلــدة  هــذه  أرض  عــى  وُأقيــم  التاريــخ،  ذلــك  يف 
عائلــة  فــإن  ولذلــك  صهيونيــة،  مســتوطنات  عــدة 
ــة العائــات الفلســطينية  الشــرباوي كــا هــو حــال بقي
ــرت عــام 1948م، ولقــرب قريــة قاقــون مــن  التــي ُهجِّ
مدينــة طولكــرم حيــث تبعد عنهــا مســافة 6 كيلومرتات 
اضطــرت إىل اللجــوء إىل خميــم نــور شــمس لاجئــني، 
واســتقر هبــا احلــال هنــاك، كــا هــو حــال مجيــع الاجئني 
الفلســطينيني الذيــن ال يزالــون حيلمــون ليــل هنــار بتلك 

ــة. ــودة اجلاعي ــودة، الع ــودة املنش الع

تلــك  يف  هبــاء  جماهدنــا  نشــأ  قــد  ولذلــك 
ويف  بامتيــاز،  الوطنيــة  البيئــة  تلــك  ويف  األحــداث 
ظــل عائلــة متوســطة احلــال، ولــه ثانيــة إخــوة ومخــس 
ــا إال  ــرتك وقًت ــه كان ال ي ــم مرض ــده رغ ــوات، ووال أخ
ويعمــل بــه لرعايــة عائلتــه، فعمل يف جمــال البنــاء، وَعلَّم 
ــم  ــًرا، ولكنه ــا كث ــوا هب ــك ليبدع ــة امليكاني ــاءه مهن أبن

رة يف نكبة العام 1948م آثار قلعة قرية قاقون امُلَهجَّ
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أبدعــوا أكثــر وأكثــر يف مقاومــة املحتــل الصهيــوين، 
حيــث يف االنتفاضــة األوىل عــام 1987م نشــطت عائلة 
أن  ومــا  الصهيــوين،  املحتــل  مواجهــة  يف  الشــرباوي 
فتــح املجاهــد هبــاء عينيــه عــى الدنيــا حتــى وجــد أبــاه 
ــن  ــا م ــم خوًف ــواري املخي ــة وح ــوارع وأزق ــرس ش حي
تســلل اجليــش الصهيــوين إليــه، وســار األبنــاء عــى هنــج 
أبيهــم، فانتمــى أخــوه عبــد القــادر إىل صفــوف حركــة 
فتــح، وأصبــح مــن أشــهر قــادة الفهــد األســود يف ذلــك 
الوقــت، ولذلــك كان اجليــش يقتحــم خميــم نور شــمس 
بحًثــا عنــه دوًمــا، ولذلــك ال يــزال جماهدنــا يتذكــر 
ــع  ــة م ــات البطولي ــام املواجه ــة أي ــام العظيم ــك األي تل
العــدو، وكان دوًمــا يســاعد أخــاه عبــد القــادر يف نقــل 
ــراب  ــام وال ــار الطع ــن، وإحض ــائل إىل املطاردي الرس
لــه وإلخوانــه املطلوبــني واملختبئــني يف اجلبــال بــني 
اليــوم  ذلــك  يتذكــر  يــزال  وال  الكثيفــة،  األشــجار 
ــد الكبــر  ــه اإلعــان عــن استشــهاد القائ ــم في الــذي ت
خليــل الوزيــر )أبــو جهــاد( حيــث ظــن املجاهــد هبــاء 
حينهــا أن الشــهيد أبــو جهــاد هــو جارهــم يف خميــم نــور 
ــه حتــى وجــده أمامــه  شــمس، فــا أن خــرج مــن منزل
يف الشــارع، فبــدأ يســأل مــن هــو أبــو جهــاد فأجابــوه: 
بأنــه القائــد الفتحــاوي الكبــر، وأن العــدو الصهيــوين 
ــة  ــيًئا طبيع ــيًئا فش ــي ش ــدأ يع ــس، فب ــه يف تون ــد اغتال ق
ــا  ــذي كان يومًي ــرم، وال ــدو املج ــذا الع ــع ه ــراع م ال
يقــوم باقتحــام منــازل عائلــة الشــرباوي وجراهنــم، 
ــم  ــادر، إىل أن ت ــد الق ــل عب ــارد البط ــن املط ــث ع للبح
ــد القــادر شــرباوي  ــال هــذا البطــل الفتحــاوي عب اغتي
بتاريــخ 1992/09/04م، حيــث استشــهد عندمــا 
كان يف منــزل خالتــه، وتــم تطويــق املنــزل وإطــاق النار 
ــه  ــت عين ــاص خرج ــوة الرص ــدة وق ــه، ولش ــى رأس ع

ــبعة  ــدة س ــه مل ــة جثان ــز الصهاين ــا، واحتج ــن مكاهن م
أيــام، ثــم أعــادوه إىل عائلتــه بــرط عــدم إحضــار أحــد 
للمشــاركة يف عمليــة الدفــن، وتــم تســليم جثــة الشــهيد 
عبــد القــادر لعائلتــه يف وقــت الفجــر، فكانــت أعضــاؤه 
مروقــة من قبــل ســجان األرواح واألطبــاء الصهاينة، 
وملــا وصــل جثانــه إىل مقــربة املخيــم إذا بأهــايل ورجــال 
ــن  ــت م ــد خرج ــمس ق ــور ش ــم ن ــاء خمي ــباب ونس وش
منازهلــا لتشــييع جثــان الشــهيد، ودارت مواجهــات 
عنيفــة بــني أبنــاء املخيــم وبــني اجلنــود الصهاينــة الذيــن 
تــم إمطارهــم باحلجــارة والزجاجــات احلارقــة، فاحلجر 
والزجاجــة  العــامل،  يف  حجــر  كأي  ليــس  املخيــم  يف 
ــل  ــامل، ب ــة يف الع ــس كأي زجاج ــم لي ــة يف املخي الفارغ
ــت  ــطيني، فكان ــعب الفلس ــدى الش ــرة ل ــة كب ــا قيم هل

ــل. ــة املحت ــه يف مواجه ــاحه وقوت س

ــة جــًدا  ــاة حزين عاشــت عائلــة املجاهــد هبــاء حي
لفقــدان شــهيدهم عبــد القــادر واعتقــال ابنهــم مصطفــى 
)أبــو صالــح( صديــق املجاهــد هبــاء والــذي تــم اعتقالــه 

الشهيد البطل/ عبد القادر شرباوي
استشهد بتاريخ 1992/09/04م
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دون أن يعلــم باستشــهاد أخيــه، حيــث كان يف أحــد األيام 
حيمــل بدلــة عســكرية ومعه عــدد مــن امللفــات واألوراق، 
واعتقــد الصهاينــة حينها عــرب عمائهم أنــه حيمل ملفات 
خطــرة لصالح الفهد األســود، فقامت إحــدى الطائرات 
الصهيونيــة باعتقالــه بطريقــة هــي األغــرب يف تاريــخ 
ــاء ســره يف أحــد الشــوارع  االنتفاضــة األوىل، حيــث أثن
ــى  ــًدا ع ــر ج ــبك كب ــي ش ــة برم ــرة صهيوني ــت طائ قام
البطــل أبــو صالــح وتــم رفعــه مــن قبــل الطائــرة ووضعــه 
يف أحــد املــدارس بمخيــم نور شــمس، وكان ينتظره هناك 
ــق،  ــاده إىل التحقي ــم اقتي ــوين، وت ــكري صهي ــب عس جي
وتبــني أن األوراق التــي بــني يديــه ال قيمــة هلــا وال معنــى 
هلــا، وأنــه ال يوجــد لــه عاقة بــيء يتعلق بانتفاضــة العام 
ــا أن  ــه، وم ــرج عن ــم أُف ــام ث ــة أي ــى بضع 1987م، فأم
وصــل إىل منــزل العائلــة حتى أخــربوه بنبأ استشــهاد أخيه 
عبــد القــادر، فلــم يتالــك نفســه وحــاول أن هيجــم عــى 
العــدو لينتقم لدمــاء أخيــه إال أن والــده وإخوته منعوه من 
ذلــك حتى ال يكون الشــهيد الثاين يف العائلــة، ومع كل ما 
جــرى فــإن العــدو مل يــرتك هــذه العائلة تعيش بســام، بل 
قــام باعتقال شــقيق املجاهد هباء واســمه فتحي مــدة عام.

واالقتحامــات  املدامهــات  مسلســل  اســتمرار 
ــر  ــي وفك ــوج وع ــرباوي أدى لنض ــة الش ــة لعائل اليومي
املجاهــد هبــاء وأدرك أنــه يواجــه عــدًوا ال يرحــم أحــًدا، 
فــا كان منــه إال الســعي والعمــل الــدؤوب يف املشــاركة 
وإلقــاء  الصهاينــة،  املحتلــني  عــى  احلجــارة  برمــي 
الزجاجــات احلارقــة وإشــعال اإلطــارات، ومســاعدة 
األهــايل خــال فــرض منــع التجــوال، ووضــع املســامر 
ــدي  ــدم والتص ــن التق ــا م ــة ملنعه ــات الصهيوني للدوري
هلــا، ممــا أدى إىل اعتقالــه يف العــام 1994م ليحكــم عليــه 

ملــدة 6 شــهور، وكان معــه صديقــه املجاهــد عــار قزموز 
وعــدًدا آخــر مــن فتيــان خميــم نور شــمس. ومنــذ اللحظة 
الســاعة  يف  شــرباوي  هبــاء  املجاهــد  العتقــال  األوىل 
الثالثــة فجــًرا، تــم إرســاله للتحقيــق يف ســجن طولكــرم، 
ومــن ثــم تــم نقلــه إىل ســجن الفارعــة، ومنــه إىل ســجن 
ــا”، هــذا الســجن الــذي  جمــدو، ثــم إىل ســجن “كفاريون
كان يتواجــد فيــه الشــيخ املشــلول واملقعــد املجاهــد أمحد 
ياســني، فــكان هــؤالء األبطــال هبــاء وعــار وغرهــم من 
ــني  ــد ياس ــد أمح ــيخ املجاه ــع الش ــون م األرسى يتحدث
عرب شــبابيك الغرف وكان يســمعهم وجييبهــم، ويف أحد 
األيــام وبينــا كان الشــيخ عائــًدا مــن العيادة الطبيــة ومعه 
مرافقــه فــإذا باألبطــال هبــاء وإخوانــه يلتقــون بــه وجًهــا 
ــه، فــا كان مــن  ــه ويقبلون ــدأوا يســلمون علي لوجــه، وب
ــال  ــدة فق ــات خال ــم بكل ــا إال أن يوصيه ــيخ حينه الش
هلــم: “أهيــا األبطــال ال ختافــوا من هــذا العــدو الصهيوين، 
فهــو ال يرعــب طفــًا، وأريــد منكــم شــيًئا”. فقالــوا لــه: 
“نحــن جاهــزون”، فقــال هلــم: “أريــد أن تكونــوا رجــااًل 
وأبطــااًل، أريــد منكــم املواظبــة عــى الصــاة، وأريــد 
ــوا وقــت فراغكــم بالعلــم”. فلــزم حينهــا  منكــم أن متلئ

ــة. األبطــال هــذه الوصي

مــا أن أمــى املجاهــد هبــاء مــن حكمه 4 شــهور 
ونصــف حتــى أخــربه مديــر الســجن بــأن جيهــز نفســه 
لإلفــراج عنــه ففــرح كثــًرا بذلــك، ولكــن بقــي الســؤال 
األهــم: كيــف ســيعود إىل طولكــرم؟ حيــث وضعــه 
ضبــاط الرطــة الصهيونيــة أمــام الســجن وقالــوا لــه: 
عليــك مغــادرة الكيــان إىل الضفــة الغربيــة خــال 5 
ســاعات فقــط، فلــم يعــرف مــاذا يفعــل، فأرشــده أحــد 
ــدث  ــة ويتح ــة الدرزي ــن الطائف ــو م ــة وه ــراد الرط أف
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اللغــة العربيــة وقــال لــه بــأن طولكــرم قريبــة جــًدا مــن 
ــه الســر بشــكل مســتقيم عــى  هــذا الســجن، وأن علي
ــز  ــد حاج ــارع يوج ــذا الش ــر ه ــارع، ويف آخ ــول الش ط
ــائقني  ــد الس ــع أح ــر م ــه الس ــك يمكن ــوين وهنال صهي
إخبــاره  تــم  مــا  ينفــذ  وبــدأ  طولكــرم،  إىل  ليوصلــه 
ــال  ــة ط ــه فرح ــش أرست ــرم لتعي ــل إىل طولك ــه ووص ب
انتظارهــا، وقــرر أن يعــود إىل صفــوف الدراســة إال أنــه 
قــرر بعدهــا تــرك الدراســة جمــدًدا للعمــل يف أي جمــال 
يمكنــه مســاعدة أرستــه، فاشــتغل مــع إخوانــه يف جمــال 
امليكانيــك، والبــاط، وقــرر يف العــام 1998م التوجــه 
إىل العمــل يف داخــل الكيــان الصهيــوين، وأتقــن اللغــة 

ــد. ــة بشــكل جي العربي

ومــا أن فتحــت فلســطني أبواهبــا وبــدأ املــال 
يتجمــع بــني يديــه حتــى عــاد بذاكرتــه إىل تلــك األيــام 
الســابقة أيــام الفقــر التــي عاشــها يف خميــم نــور شــمس 
ليتأكــد بــأن كل املــآيس التــي عاشــها يف املخيــم كان 
ــم يف  ــل عنده ــه كان يعم ــر أن ــال، وتذك ــببها االحت س
جمــال البنــاء وحفــر اآلبــار وأيًضــا حفــر القبــور والتــي 
ــوم  ــرًبا كل ي ــر ق ــو حيف ــه ل ــى أن ــا، وكان يتمن ــتهر هب اش
بــل كل ســاعة بــل كل دقيقــة، بــل كان يتمنــى أن حيفــر 
حقــده  لشــدة  للصهاينــة  القبــور  ومئــات  عــرات 
ــروا شــعبه وقتلــوا  وكراهيتــه هلــم الســيا أهنــم َهجَّ
الشــباب وحرقــوا املســاجد، بــل رسقــوا أعضــاء جســد 
أخيــه الشــهيد عبــد القــادر، فــكان يتمنــى أن يقــف 
وســط جتمعــات الصهاينــة ويــرخ هبــم قائــًا: “هــذه 
ــا الزيتــون،  ــا الربتقــال، لن ــا املســجد، لن ــا، لن األرض لن
لنــا العنــب، ولــن خترســوا ألســنتنا مهــا كانــت قوتكــم، 
وغــًدا ســيأيت اليــوم الــذي نســرتد فيــه حقنــا املغتصــب”.

انتفاضة األقىص
كأن متنيــات وتطلعــات املجاهد هبــاء قد أصبحت 
أمــًرا واقًعــا حيــث يف شــهر )ســبتمرب( أيلــول مــن العــام 
املحتــل  وجــه  يف  شــعبية  انتفاضــة  اندلعــت  2000م 
الصهيــوين، وبــدأت املطالبــة بإهنــاء االحتــال الصهيــوين 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس 
ــوره  ــه وتص ــه نظرت ــار كان ل ــل وتي ــف، وكل فصي الري
ــة  ــار منظم ــت إط ــة حت ــل املنضوي ــة، فالفصائ ــذه الدول هل
التحرير الفلســطينية ويف مقدمتها حركة فتح وافقت عى 
إقامــة الدولــة عــى حــدود الســابع مــن يونيــو )حزيــران( 
عــام 1967م، بينــا احلــركات اإلســامية محــاس واجلهــاد 
اإلســامي اعتــربت أن الدولــة جيــب أن تكــون عى كامل 
تراب الوطن الفلســطيني، ففلســطني ال يمكن أن تســمى 
فلســطني إال إذا حتــررت كاملــة، وبــدأ املجاهــد هبــاء كــا 
بقيــة شــباب فلســطني املشــاركة يف فعاليــات االنتفاضــة 
املباركــة، وكــا قــال _صــى اهلل عليــه وســلم_: “ُنــرت 
بالشــباب”. ذلــك أن لعنــر الشــباب أمهيــة كبــرة يف 
ــم  ــن آبائه ــمعوا م ــد س ــف ال وق ــى، كي ــة األق انتفاض
وأجدادهــم، كيــف أن مــدن البحــر كانــت تســقط واحــدة 
تلــو األخــرى وكأن عضــًوا مــن أعضــاء اجلســد يســقط، 
وكان وال يــزال أجدادنــا يؤمنــون بالعــودة، فــا يمكن هلم 
أن يتصــوروا فلســطني مــن غــر عــودة إىل الوطــن املحتل، 
ــباب،  ــال الش ــل إىل ح ــداد، وانتق ــال األج ــذا كان ح وه
ــا  ــر ياف ــن غ ــطني م ــوروا فلس ــباب أن يتص ــف للش فكي
وحيفــا وعــكا، والقضيــة الفلســطينية مســتمرة واملعركــة 
ــدم،  ــود ُيق ــن وق ــا م ــد هل ــتعرة األوار، والب ــرب مس واحل
وهلــذا فإنــه يف انتفاضــة األقــى مل يتخــل جماهدنــا هباء عن 
فلســطني، وال الشــباب اآلخرون وحتى األبناء واألشبال 
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والفتيــة الذيــن آمنــوا بــاهلل رًبــا وزادهــم اهلل هــدى.

ــع  ــاب الياف ــا، فالش ــهداء والضحاي ــوا الش فقدم
ــيخ  ــور والش ــجاعة والصب ــة واألم الش ــاة املحجب والفت
ــوا  ــن كان ــم الذي ــؤالء ه ــاًبا، ه ــه ش ــزال قلب ــذي ال ي ال
اجلهــاد  حركــة  وصفتهــا  األقــى،  انتفاضــة  وراء 
يشــارك  ووطنيــة،  إســامية  بانتفاضــة  اإلســامي 
بوتقــة  يف  يتوحــد  والــكل  الفلســطيني،  الــكل  هبــا 
واحــدة حتــى حتريــر تــراب فلســطني املقــدس، وحتريــر 
ــن  ــلم_ م ــه وس ــى اهلل علي ــد _ص ــب حمم ــرى احلبي م
ــاد  ــة اجله ــت حرك ــني، وانطلق ــة املجرم ــس الصهاين دن
اإلســامي جتــوب ســاحات وحــواري وشــوارع وأزقــة 
فلســطني، تســتنهض اهلمــم والطاقــات يف مواجهــة 
ــل  ــري، ب ــراك اجلاه ــه احل ــع مع ــذي مل ينف ــدو، وال الع
ينفــع معــه عســكرة االنتفاضــة، وعــادت حركــة اجلهــاد 
اإلســامي وعــاد نشــاط جناحهــا العســكري الذي محل 
اســم )رسايــا القــدس( بــداًل مــن اســم )قســم(، وبدأت 
مرحلــة عســكرية جديــدة مــع العــدو الصهيــوين، وقــرر 
حينهــا املجاهــد هبــاء شــرباوي االنتــاء حلركــة اجلهــاد 
اإلســامي يف فلســطني، وافتتــح مشــواره اجلهــادي 
رسايــا  قــادة  أحــد  الربدويــل  أرشف  املجاهــد  رفقــة 
القــدس يف انتفاضــة األقــى املباركــة، ومــا أن استشــهد 
ــرر املجاهــد  ــى ق ــو حــرب حت ــد أب ــد خال املجاهــد عائ
أرشف الثــأر لدمــاء صديقــه، وســمع عــن املجاهــد هبــاء 
ــن  ــه اجلب ــرف عن ــذي مل يع ــة وال ــات الصعب ــل امله رج
أو اخلــوف أو الرتاجــع أو االهنــزام، وطلــب منــه أن 
ــرد  ــة لل ــكرية رسيع ــة عس ــط لعملي ــاعده يف التخطي يس
عــى جريمــة اغتيــال الشــهيد املجاهــد عائــد خالــد أبــو 
حــرب، وقــال حينهــا املجاهــد هبــاء إن لديه القــدرة عى 

اســتدراج أحــد اجلنــود الصهاينــة إىل مدينــة طولكــرم، 
حيــث كان يف املــايض يعمــل عنــده يف داخــل األرايض 
ــد  ــن املجاه ــب م ــد طل ــام 1948م، وكان ق ــة ع املحتل
هبــاء أن حيــر لــه مســجًا لســيارته وكذلــك إطــارات 
مــن نــوع مغنيســيوم، وكانــت هــذه القطــع موجــودة يف 
ــة،  ــة مروق ــا بضاع ــن كوهن ــة الثم ــرم ورخيص طولك
وبعــد أن يتــم اســتدراج هــذا اجلنــدي يتــم اإلمســاك بــه 
ــو حــرب  ووضعــه أمــام منــزل الشــهيد عائــد خالــد أب

ــه. ــى اغتيال ــاك رًدا ع ــه هن ــم إعدام ويت

وافــق حينهــا القائــد أرشف الربدويــل، ووضعت 
هبــاء  املجاهــد  وتوجــه  للتنفيــذ،  املحكمــة  اخلطــة 
شــرباوي إىل بلــدة بــر الســكة يف الداخــل املحتــل للقــاء 
ذلــك اجلنــدي، وجــاء اجلنــدي بســيارته ومعــه جنــدي 

الشهيد القائد/ أرشف بردويل )يمني( 
برفقة الشهيد املجاهد/ سامح أبو حنيش
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آخــر وقــال لــه املجاهــد هبــاء أن يقــوم بالســر وراءه إىل 
منطقــة طولكــرم إىل منطقــة اتفــق هبــا املجاهــد هبــاء مــع 
القائــد أرشف وإخوانــه املجاهديــن أن يكونــوا متأهبــني 
وجاهزيــن خلطــف هــذا اجلنــدي، وكانــت هــذه املنطقــة 
عبــارة عــن شــارع فرعــي تــرايب وحولــه أكــوام كبــرة من 
الرمــل وأشــجار كثيفــة، ومــا أن وصــل املجاهــد هبــاء إىل 
ذلــك املوقــع ووراءه ســيارة اجلنــدي حتــى قــال املجاهــد 
هبــاء لذلــك اجلنــدي إن هنــاك مــن ســيأيت لــك باملســجل 
واإلطــارات، فقــط ســبع دقائق ســتكون األمــور جاهزة، 
وبــدأ اجلنــدي الصهيــوين ينتظــر بضاعتــه واملجاهــد هبــاء 
ينتظــر املجاهديــن حتــى يتحركــوا وانتظــروا حينهــا مــا 
يقــارب الســاعة إال ربًعــا، دون أن يتحــرك أحــد، فــا أن 
هــم املجاهــدون بالتحــرك نحو ســيارة اجلنــدي حتى قام 
ــار بطريــق اخلطــأ، وعلــم  أحــد املجاهديــن بإطــاق الن
حينهــا اجلنــدي الصهيــوين أنــه وقــع يف كمــني، وخــرج 
مــن مكانــه بســيارته مرًعــا برعــة الــربق باجتــاه الكيان 
ــه:  ــال ل ــاء وق ــد هب ــا باملجاه ــل بعده ــوين، واتص الصهي
“أحرتنــي حتــى تقتلنــي، أليــس كذلــك يــا هبــاء؟” وتم 
ــوين باحلــادث، وأصبــح املجاهــد  ــاغ اجليــش الصهي إب
هبــاء منــذ ذلــك اليــوم مــن املطارديــن واملطلوبــني للعــدو 
األوىل  اجلهاديــة  العمليــة  هــذه  فكانــت  الصهيــوين، 

للمجاهــد هبــاء مطلــع انتفاضــة األقــى املباركــة.

العملية اجلهادية الثانية
ــا  طلــب املجاهــد أرشف الربدويــل وقــادة رساي
القــدس زيــد بســيي وحممــد بشــارات وأســعد دقــة من 
ــب  ــفة يف قل ــوة ناس ــة عب ــرباوي زراع ــاء ش ــد هب املجاه
مدينــة “نتانيــا” املحتلــة، تلــك املدينــة التــي قــام الصهاينة 
بعــد احتاهلــا بتحريــف اســمها فكانــت تســمى مدينــة 

أم خالــد وأصبحــت تســمى بـ”نتانيــا”، ووافــق املجاهــد 
هبــاء عــى أن يقــوم بزراعــة العبــوة، وأشــار إليــه املجاهد 
أرشف الربدويــل أنــه سيســاعده يف ذلــك املجاهــد عبــد 
الرمحــن فــودة، رغــم أن االتفــاق يف بدايتــه أنــه ســينفذ 
العمليــة لوحــده، ومــع ذلــك وافــق عــى ضــم املجاهــد 
عبــد الرمحــن إليــه يف توصيــل العبــوة وجتهيزهــا يف 
“نتانيــا” املحتلــة، وبعــد قيــام املجاهــد أرشف بإحضــار 
العبــوة قــام املجاهــد هبــاء بوضعهــا داخــل شــنطة كبــرة 
وكانــت تــزن 25 كيلــو جراًما مــن املتفجــرات، وانطلق 
العبــوة  وبحوزهتــا  الرمحــن  وعبــد  هبــاء  املجاهــدان 
بتاريــخ 2001/03/28م، ووصــا إىل مدينــة “نتانيــا” 
املحتلــة، وتوجهــا لوضعهــا يف ســوق الــروس يف “نتانيا” 
ــن  ــحبا م ــة، فانس ــن الصهاين ــًرا م ــدًدا كب ــدا ع ــم جي فل
املوقــع ودخــا إىل ســوق اخلضــار وهنــاك قــام املجاهــد 
هبــاء بتجهيــز العبــوة عــرب شــبك األســاك الكهربائيــة 
وإيصاهلــا باهلاتــف اخلليــوي مــن أجــل تفجرهــا عــن 
ــد  ــدأ املجاه ــع، وب ــن املوق ــدان ع ــد املجاه ــد، وابتع بع
عبــد الرمحــن حيــاول تفجــر العبــوة عــرب االتصــال عــى 
تنفجــر،  مل  الناســفة  العبــوة  أن  إال  اخلليــوي  اهلاتــف 
واتصــل املجاهــد هبــاء باملجاهدين زيــد وأرشف وحممد 
بشــارات وقــال هلــم إن العبــوة يوجد هبا خلــل، وحاول 
االتصــال بالبلفــون املشــبوك هبــا، ولكــن دون جــدوى، 
وحــاول املجاهــدون بدورهــم ومل تنفجــر، واكتشــفت 
ســوق  يف  العبــوة  هــذه  وجــود  الصهيونيــة  الرطــة 
املتفجــرات  هندســة  وحــدات  وأحــروا  اخلضــار، 
وبنفــس الوقــت قامــوا بعمــل طــوق أمنــي يف املنطقة، ما 
ــطينيني، وكان  ــال الفلس ــرات الع ــال ع أدى إىل اعتق
مــن ضمــن املعتقلــني املجاهــد عبــد الرمحــن فــودة، 
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وتــم ســحب العبــوة عــرب جهــاز آيل صغــر، ومــا أن تــم 
ذلــك حتــى انفجــرت العبــوة وكان انفجــاًرا كبــًرا أدى 
ــد  ــب أح ــكان، ومل يص ــيمة يف امل ــة جس إىل أرضار مادي
ــة،  ــك املنطق ــن تل ــم م ــك إلخائه ــة وذل ــن الصهاين م
وقامــت الرطــة الصهيونيــة بفحــص بلفــون املجاهــد 
ــة،  ــة بالعملي ــه عاق ــوا أن ل ــودة، فعلم ــن ف ــد الرمح عب
وتــم اقتيــاده إىل حتقيــق ســجن اجللمــة، ومتكــن املجاهــد 
هبــاء مــن العــودة إىل مدينــة طولكــرم، ليخــرب املجاهدين 
بــا حــدث معــه، وكيــف تــم اعتقــال املجاهــد عبــد 
الرمحــن فــودة إال أن عــدم نجــاح هــذه العمليــة مل يقــف 
حائــًا أمــام طمــوح املجاهــد هبــاء يف رضب العــدو يف 
ــات. ــت اإلمكاني ــا كان ــان، ومه ــكان ويف أي زم كل م

ــا هبــاء أن الدعــوة اإلســامية واجلهــاد يف  أدرك جماهدن
ــر  ــف ال وذك ــات، كي ــرب وثب ــة إىل ص ــبيل اهلل بحاج س
ــا يف ســورة الــربوج  لنــا القــرآن الكريــم، نموذًجــا مؤمنً
قدمــوا أرواحهــم يف ســبيل اهلل، وكان عليهــم البــذل 
إنجــاح  اهلل  وعــى  والثبــات،  والتضحيــة  والعطــاء 
الدعــوة فكانــت دماؤهــم ابتغــاًء ملرضــاة اهلل، فأيقــن 
هلل _عــز  يكــون  املخلــص  العمــل  أن  هبــاء  املجاهــد 
ــه،  ــه، وهــو ثابــت ومســتمر في وجــل_ وابتغــاء مرضات
اهلل _عــز  بيــد  هــي  والنجــاح  والنتيجــة  الثمــرة  وأن 
وجــل_، واهلل _عــز وجــل_ ال يســأل النــاس يف اآلخــرة 
ــدوا؟ وال  ــاذا مل جتاه ــأهلم مل ــن يس ــوا؟ لك ــاذا مل ينجح مل
يســأهلم ملــاذا مل تنجحــوا؟ بــل ملــاذا مل تعملــوا؟ ولذلــك 
ــابقة  ــة الس ــه يف العملي ــذي أصاب ــه ال ــه وتعب ــم حزن رغ
أرص عــى مواصلــة الــدرب ليكــون عــى موعــد جديــد 

ــة. ــة القادم للعملي

العملية اجلهادية الثالثة
ــن  ــن املجاهدي ــيي م ــد بس ــد زي ــب املجاه طل
يف  املســاعدة  تقديــم  شــرباوي  وهبــاء  قزمــوز  عــار 
ــوين،  ــان الصهي إدخــال ســيارة مفخخــة يف قلــب الكي
ــاء  ــق أبن ــوين بح ــال الصهي ــم االحت ــى جرائ ــرد ع لل
ــار  ــاء وع ــدان هب ــق املجاه ــطيني، وواف ــعبنا الفلس ش
عــى ذلــك، واتفقــوا عــى أن يكــون اهلــدف هــذه املــرة 
هــو ســوق يف مدينــة “نتانيــا” املحتلــة، بحيــث يتــم 
وضــع ســيارة مفخخــة أمــام مدرســة ثانويــة زراعيــة يف 
املنطقــة الصناعيــة يف “نتانيــا”، وقــام حينهــا املجاهــدان 
دقــة،  أســعد  الشــهيد  القــدس  رسايــا  يف  القائــدان 
واملجاهــد زيــد بســيي بتجهيــز الســيارة املفخخــة  الشهيد القائد/ أسعد دقة

استشهد بتاريخ 2001/09/12م
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ــوع مــازدا، واجتمــع املجاهــد  وكانــت الســيارة مــن ن
ــرباوي،  ــاء ش ــوز وهب ــار قزم ــن ع ــع املجاهدي ــد م زي
األســاك  شــبك  آليــة  وتعليمهــا  بإرشــادمها  وقــام 
العبــوة  شــبك  وكذلــك  والبطاريــة،  الكهربائيــة 

ــد. ــن بع ــا ع ــم تفجره ــى يت ــون حت بالبيلف

أصبــح  أن  ومــا         

وعــار  هبــاء  املجاهــدان 
جاهزيــن حتــى وّدعهــا 
املجاهــد زيــد، ودعــا هلــا 
بالتوفيق يف هــذه العملية، 
مــع  لاجتــاع  وعــاد 
دقــة  أســعد  املجاهــد 
النتظــار اإلشــارة القادمــة 
للمجاهديــن عــار وهباء، 
بتاريــخ  املفخخــة  بالســيارة  املجاهــدان  وانطلــق 
واملحاســيم  املتاريــس  متجاوزيــن  2001/05/30م 
ــة  ــة، متوجهــني إىل مدين واحلواجــز العســكرية الصهيوني
“نتانيــا”، وكان املجاهــد هبــاء هــو مــن يقــوم بقيادة الســيارة 
املفخخــة، وبجانبــه املجاهد عار قزمــوز، ويف أثناء الســر 
تعاهــد املجاهــدان عــار وهبــاء عى تنفيذ العمليــة حتى لو 
أدى ذلــك الستشــهادمها، وقامــا بفتــح املســجل عــى 
القــرآن الكريــم ليكــون هلــا أنًســا وحفًظا من كل ســوء قد 
يصيبهــا يف الطريــق، ومــا هــي إال ســاعة مــن الزمــن فــإذا 
هبــا يف قلب مدينة “نتانيــا” املحتلة، ومــا أن وصا بالقرب 
مــن تلــك املدرســة املرصــودة للهــدف حتــى قــام املجاهــد 
ــبك  ــام بش ــيارة، وق ــن الس ــار م ــد ع ــزال املجاه ــاء بإن هب
األســاك والبطاريــة والبلفون وأصبحت الســيارة جاهزة 
الصناعيــة  املدرســة  أمــام  وضعهــا  وتــم  للتفجــر، 

الصهيونيــة، وغــادر املجاهــدان هباء وعــار املوقــع، وبذال 
جهــًدا كبــًرا يف اخلــروج مــن مدينة “نتانيــا”، ومــا أن وصا 
إىل حاجــز الطيبــة املــؤدي إىل طولكــرم حتــى أعطيــا 
اإلشــارة للقائديــن أســعد دقــة وزيــد بســيي، وتم تفجر 
الســيارة املفخخــة عــن بعــد موقعــة عــدًدا مــن اإلصابــات 
يف صفــوف العــدو الصهيــوين، وأعلنــت رسايــا القــدس 
ــوين،  ــاباك الصهي ــرت الش ــي ح ــة الت ــذه العملي ــن ه ع
ــان  ــل الكي ــة إىل داخ ــيارة مفخخ ــال س ــم إدخ ــف يت فكي
الصهيــوين وهــذه الســيارة مــن نــوع مــازدا بينــا لوحاهتــا 
التســجيلية هــي لســيارة ميتســوبيي؟! وكيــف ســارت 
هــذه الســيارة هبــذه اللوحــات؟! وهــذا اخلطــأ الفــادح يف 
شــوارع مدينــة “نتانيــا” يف ظل وجــود العديد مــن دوريات 
الرطــة الصهيونيــة، باإلضافــة إىل وجود الطــوق األمني 

املشدد عى الضفة الغربية.

األسر القائد/ زيد بسيي
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 

2001/12/09م

األسر املجاهد/ عار قزموز
حمكوم 23 عامًا، واعتقل بتاريخ 2003/03/07م
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ــى  ــت ع ــاز، ودل ــة بامتي ــة ناجح ــذه العملي ــت ه كان
ــا القــدس يف شــال فلســطني،  مــدى قــدرة وتطــور رساي
ثــم تطــورت األعال العســكرية لرايا القــدس يف الضفة 
ــا للجيــش الصهيــوين،  ــر قــوة وحتدًي ــة لتكــون أكث الغربي
وذلــك عرب خوض االشــتباكات املســلحة حيث اســتطاع 
ــود  ــان وحمم ــور علي ــدون أن ــه املجاه ــاء ومع ــد هب املجاه
كليبــي وأمحــد بســيي خــوض العديــد مــن االشــتباكات 
املســلحة مــع العــدو الصهيــوين يف منطقــة خضــوري 
ــد  ــوا العــدو الصهيــوين يتكب ــة ورامــني، فقــد جعل وعناب
ــدس  ــا الق ــدو رساي ــرر جماه ــك ق ــة، ولذل ــائر فادح خس
تنفيــذ عمليــة عســكرية عــرب زراعــة عبــوة ناســفة بالقرب 
مــن خميــم نــور شــمس يف املــكان الــذي يتواجد بــه اجليش 
الصهيــوين، وبعــد أن يتم زراعــة العبوة يقوم أبطــال رسايا 
القــدس بإطــاق النــار باجتــاه اجلنــود الصهاينــة لإلجهــاز 
عــى من تبقــى حًيا، وتقــدم املجاهــدون هباء وأنــور عليان 
وجماهــد آخــر باجتــاه املوقــع، وكان مــن املفــرتض أن يقــوم 
املجاهــد أنــور بزراعــة هــذه العبــوة، بينا يقــوم املجاهدون 
ــوين،  ــار عــى اجليــش الصهي ــه بإطــاق الن ــة علي بالتغطي
ــش  ــر كان اجلي ــاح الباك ــوم ويف الصب ــك الي ــن يف ذل ولك
الصهيــوين يف تلــك املنطقــة قــد اختــذ إجــراءات أمنيــة 
مشــددة، وحصــن موقعــه بشــكل جيــد ونــر القناصــة 
يف كل مــكان، واقــرتب املجاهــد أنــور مــن املــكان ومعــه 
أحــد املجاهديــن الــذي حيمــل كامــرا عــى كتفــه حتــى 
يقــوم بتصويــر العمليــة، واعتقــد اجلنــود أن هــذا الشــاب 
حيمــل عــى كتفــه صاروًخــا فبــدأوا بإطــاق النــار باجتــاه 

املجاهديــن.

أدى ذلــك إىل إصابــة املجاهــد أنــور عليــان وأحد 
ــرباوي  ــاء ش ــد هب ــور املجاه ــى الف ــام ع ــن، فق املجاهدي

بإطــاق النــار عــى اجلنــود الصهاينــة وتــم إحضــار 
ســيارة اإلســعاف إلنقــاذ املجاهديــن أنــور واملجاهــد 
اآلخــر بينــا مل يتمكنــوا مــن إنقــاذ املجاهد هباء شــرباوي، 
والــذي حــاول بــكل قوتــه أن ينســحب مــن املوقــع زحًفا 
نحــو خميــم نــور شــمس، فتقــدم أحــد املجاهديــن وبــدأ 
ــن  ــى يتمك ــوين حت ــش الصهي ــاه اجلي ــار جت ــاق الن بإط
املجاهــد هبــاء مــن الوصــول إىل طــرف املخيــم، وبالفعــل 
مــا أن نجــح بذلــك حتى رأتــه والدتــه وأهله فلــم تتالك 
ــدة أعصاهبــا، وحاولــت بــكل قوهتــا الوصــول إىل  الوال
ولدهــا هبــاء الــذي كان تعــرض إلطــاق النــار مــن قبــل 
اجليــش الصهيــوين، فكيــف هلــا أن تبقــى واقفــة وولدهــا 
يســتغيث هبا وبمــن يســاعده ويســانده؟! ولذلــك قامت 
نســاء املخيــم باإلمســاك هبــا ومنعهــا مــن التوجــه إىل 
منطقــة إطــاق النــار، فــا رأتــه وصــل إىل مدخــل املخيــم 
حتــى ســارعت إىل تقبيلــه واحتضانــه، وســط فــرح عارم 
بــني أهــايل خميــم نــور شــمس الســيا أنــه كان قــد وقــع يف 
مرمــى اجلنــود الصهاينــة، ونجــا مــن مــوت حمقــق، ومــا 
ــى  ــهد حت ــذا املش ــمس ه ــور ش ــم ن ــباب خمي أن رأى ش
ــود  ــع اجلن ــلح م ــتباك مس ــوض اش ــدون بخ ــدأ املجاه ب
ــى  ــا حت ــة صباًح ــاعة الثامن ــن الس ــتمر م ــة، اس الصهاين

الســاعة الرابعــة عــًرا مــن ذلــك اليــوم.

2001م،  العــام  مــن   8 شــهر  يف  ذلــك  وكان 
ذلــك الشــهر الــذي ال يمكــن لذاكــرة املجاهــد هبــاء أن 
تنســاه، فكيــف ينســاه؟ وكان قريًبــا من املــوت املحقق أو 
األرس، إال أن رعايــة اهلل وحفظــه كانت ســباقة للمجاهد 
هبــاء، كيــف ال؟ وقــد صــدق اهلل يف جهــاده فــكان نعــم 
املجاهــد الــذي صاغــه اإليــان واجلهاد وحــب التضحية 
واإليثــار، فأصبــح بأعاله اجلهاديــة واإليانية وبإخاصه 
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ــري وراء  ــذي ال جي ــدة ال ــل العقي ــل جي ــدود يمث الاحم
املطامــع وال خيطــف بــره طريــق الشــهرة، وال جيــذب 
قلبه ســطوة املــال والنفــوذ، فالدنيا مل تكــن للمجاهد هباء 
وإخوانــه املجاهديــن أكــرب مههــم وال مبلغ علمهــم، فهو 
وإخوانــه املجاهــدون كان أكــرب مههــم أن يتقبلهــم اهلل يف 
الصاحلــني وجنــده الصادقــني وحزبه املفلحــني، واهلدف 
هــو رضــوان اهلل _عــز وجــل_ وابتغــاء مــا عنــده، ومــن 
أجــل ذلــك يســتمرئون املــر، ويســرتخصون كل تضحية 
مــا دامــت يف ســبيل اهلل، ولذلــك حــرص املجاهــد هبــاء 
أن يكــون إىل جانــب قــادة وكــوادر رسايــا القــدس يف 
كل االشــتباكات املســلحة، فــكان إىل جانــب املجاهديــن 
ســامح أبــو حنيــش وأســامة بشــارات يف اســتهداف 
ــة يف  ــود الصهاين ــن اجلن ــدًدا م ــل ع ــة تق ــة صهيوني حافل
قريــة رامــني بطولكــرم، ثــم تطــورت األمــور إىل أن متكن 
املجاهــد هبــاء مــن التعــرف عــى املجاهــد معتصــم محــاد 
عــن طريــق املجاهديــن أســعد دقــة وزيــد بســيي ليقــوم 
باســتئجار منــزل يف خميــم نــور شــمس بطولكــرم، وتــم 
اســتخدامه لتصنيــع املتفجــرات، وأرشف عــى تصنيعهــا 
أمحــد بســيي وحممــود كليبــي وأنــور عليــان وهبــاء 
شــرباوي، لتبــدأ الســلطة وأجهزهتــا األمينــة بالعمــل عى 
مراقبــة املجاهديــن متهيــًدا القتحــام ذلك املنــزل، وليقوم 
املجاهــدون حممــود عبــد القــادر وهبــاء شــرباوي بإخراج 

املــواد املصنعــة وإخفائهــا عــن األنظــار.

وحــاول املجاهــد هبــاء أن يبــذل كل جهــد ممكــن 
ليقــوم بمارســة كافة أشــكال املقاومــة مــن زرع العبوات 
ووضــع الســيارات املفخخــة داخــل الكيــان الصهيــوين، 
إىل خوض االشــتباكات املســلحة إىل تصنيع املتفجرات، 
ليدخــل يف جمــال جديــد وهــو العمليــات االستشــهادية 

حيــث طلــب منــه املجاهــد زيــد بســيي واملجاهــد أيمن 
دراغمــة أن يقــوم بإيصــال االستشــهادي جماهــد أبــو 
ــة  ــذ عملي ــوين لتنفي ــان الصهي ــل الكي ــوش إىل داخ جلب
استشــهادية إال أن هــذه العمليــة مل يكتــب هلــا النجــاح، 
فتــم اعتقــال املجاهــد جماهــد أبو جلبــوش، وتــم اإلفراج 
ســجون  يف  عاًمــا  عــر  أربعــة  أمــى  أن  بعــد  عنــه 
االحتــال، ومــا أن جاء شــهر ســبتمرب )أيلــول( من العام 
2001م وبعــد مــيض عــام عــى انتفاضــة األقــى، حتــى 
قــرر املجاهــدان زيــد بســيي وهبــاء شــرباوي زيــارة قادة 
وكــوادر رسايــا القــدس يف خميــم جنــني، ليلتقــوا هنالــك 
ــد  ــوري واملجاه ــي الصف ــاج ع ــن احل ــادة املجاهدي بالق
ــم  ــدي يف خمي ــة الزبي ــتقبلتهم عائل ــة، واس ــود طوالب حمم
جنــني ليمضــوا عندهــم أربعة أيــام متواصلــة، وكان هلذه 
الزيــارة أمهيــة كبــرة ونتائــج إجيابيــة لتعزيــز التعــاون بــني 

األسر املجاهد/ هباء شرباوي )يسار( 
برفقة األسر املحرر/ أمحد جابر
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طولكــرم وجنــني، ليعــود املجاهــدان زيــد وهبــاء إىل 
طولكــرم عازمــني األمــر عــى تطويــر العمــل العســكري 

واجلهادي يف مدينة طولكرم.

ونتيجــة لنشــاط املجاهد هبــاء ونجاحاتــه املتعددة 
ــرر  ــطينية، ق ــة الفلس ــن االنتفاض ــل م ــام كام ــال ع خ
جهــاز الشــاباك الصهيــوين _والــذي فشــل يف حماولــة 
اغتيالــه أو اعتقالــه_ أن يرســل لــه أحــد العمــاء، وكان 
ــل  ــن أج ــرم م ــة طولك ــن مدين ــادي م ــداء الزب ــمه ن اس
اســتدراج املجاهــد هبــاء إىل مــكان معــني، ومــن ثــم يتــم 
تطويقــه واعتقالــه، وجــاء هــذا العميــل إىل املجاهــد هبــاء 
وتعــرف عليــه وقــال لــه إنه يســتطيع أن حير له ســاًحا 
ــا  ــل، وم ــرة وقناب ــات وذخ ــوع )M16( ومسدس ــن ن م
ــا توجــه  إىل ذلــك مــن أكاذيــب وبأســعار معقولــة، وهن
املجاهــد هبــاء إىل قــادة رسايــا القــدس وخاصــة املجاهــد 
زيــد بســيي وعــرض عليــه األمر، فقــال له املجاهــد زيد 
بــأن هــذا الشــاب قــد ورد اســمه ملســامع املجاهــد زيــد، 
وبــدأ يتذكــر إىل أن علــم أن هــذا االســم قــد أخــربه عنــه 
املجاهــد إيــاد صواحلــة، حيــث يف االنتفاضــة األوىل قــام 
املجاهــد إيــاد صواحلــة بالتحقيــق مــع العميــل، فطلــب 
حينهــا املجاهــد زيــد مــن املجاهد هباء نســيان هــذا األمر، 
وعــدم التعامــل مــع هــذا العميــل، فقــال لــه املجاهــد هباء 
إن األمــر ليــس خطًرا، وعــرض املجاهد زيــد أن يذهب 
معــه فرفــض املجاهــد هبــاء، وعــرض عليــه املجاهــد زيد 
أن يرســل معــه أخــاه أمحــد، فرفــض املجاهــد هبــاء، 
فقــرروا أن يرســلوا أحــد املجاهديــن مــع املجاهــد هبــاء 
ليكــون معــه املــال الــذي طلبــه العميل نــداء مقابــل رشاء 
الســاح، وأيًضــا يكــون معــه ســاح حلاية املجاهــد هباء 
ــل. يف حــال كان هنالــك أي غــدر مــن قبــل هــذا العمي

اعتقاله واحلكم عليه
ــاح  ــاء يف صب ــد هب ــى املجاه ــل ع ــل العمي واتص
أحــد  إىل  يــأيت  بــأن  وأخــربه  2001/10/04م  يــوم 
األماكــن يف ضاحيــة شــويكة بمدينــة طولكــرم، ومــا أن 
توجــه إىل هنــاك حتــى قــام هــذا العميــل بتغيــر املــكان 
الــذي ســيتقابان بــه، فتوجــه بعدهــا املجاهــد هبــاء 
للمــكان اجلديــد يف ضاحيــة شــويكة، وكان هــذا العميل 
ينتظــر املجاهــد هبــاء يف ســيارته، وســلم عليــه املجاهــد 
ــم  ــال: نع ــاح؟ فق ــرت الس ــل أح ــه ه ــال ل ــاء وق هب
وهــو موجــود يف صنــدوق الســيارة باخللــف، فــا أن 
قــام املجاهــد هبــاء بفتــح صنــدوق الســيارة حتــى قامــت 
الوحــدات اخلاصــة بمحــارصة املــكان وإطــاق النار بني 
قدمــي املجاهــد هبــاء مــن كل جانــب، وتــم اعتقاله ليعلم 
حينهــا أن ذلــك املشــتبه الــذي تعــرف عليــه )نــداء( هــو

 العميــل الــذي ســلمه لاحتــال الصهيــوين، 
ونــدم ندًمــا شــديًدا لعدم االســتاع إىل قائــده املجاهد زيد 
بســيي، وتــم اقتيــاده إىل حتقيــق ســجن اجللمــة، وقدمــاه 
تنزفــان الــدم، بســبب تعرضــه لشــظايا الرصــاص الــذي 
أطلــق مــن حولــه مــن قبــل القــوات اخلاصــة، حتــى ال 
يتمكــن مــن اهلــروب أو اســتخدام ســاحه، وأمــى يف 
التحقيــق فرتة تزيد عن 4 أشــهر، وحكم عليــه 35 عاًما، 
ليبــدأ املرحلــة اجلديــدة يف ســجون االحتــال، وتتواصل 
ــاء  ــد هب ــد املجاه ــم وال ــرباوي بفقده ــة الش ــاة عائل معان
بعــد ســتة أشــهر مــن اعتقالــه، وأصبحــت عائلتــه تعــاين 
ــارة  ــح لزي ــى تري ــول ع ــن احلص ــن م ــن لتتمك األمري

املجاهــد هبــاء.
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ويف العــام 2007م كان قــد اجتمــع بأخيه األصغر 
عــاء الــذي حكــم عليــه 9 ســنوات ونصًفــا، وكانت هذه 
هــي املــرة األوىل التــي يــرى فيهــا أخــاه عــاء منــذ العــام 
ــع  ــم اجتم ــوع”، ث ــجن “جلب ــك يف س 2001م، وكان ذل
مــع أخيــه عــاء مــرة أخــرى يف ســجن “هشــارون” يف عــام 
2008م، وبقيــت والدتــه صامدة صابرة حمتســبة، صربت 
عــى فقــدان ولدهــا الشــهيد عبــد القــادر، وصــربت 
ــك  ــاء، لذل ــاء وع ــا هب ــال ولدهي ــى اعتق ــبت ع واحتس
قــام املجاهــد هبــاء بإهدائهــا شــهادة حصولــه عــى درجــة 
البكالوريــوس يف التاريــخ التــي حصــل عليها يف ســجون 
االحتــال الســيا أهنــا كانــت تتمنــى أن يكمــل املجاهــد 

هبــاء تعليمــه يف اخلــارج، فحقــق هلــا مــا كانــت تتمنــى.

فنعــم املجاهــد هبــاء شــرباوي، ونعــم القائــد أنــت، 
ونعــم أبــو الطاقيــة هــذا اللقــب الــذي أطلقــه عليــه القائــد 

أســعد دقــة مــن كثــرة مــا كان يــرى املجاهــد هبــاء واضًعــا 
للطاقيــة عــى رأســه، وأصبحت جــزًءا مــن حياتــه اليومية، 
وال يــزال أبــو الطاقيــة يمثل نموذًجــا من نــاذج املجاهدين 
يف صفــوف رسايــا القــدس، وال يزال عطاؤه مســتمًرا حتى 
يومنــا هــذا منتظريــن ذلــك اليــوم املوعــود يــوم حيــرر فيــه 

األرسى واملــرى عــى أيــدي املجاهديــن يف فلســطني.
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األسير المجاهد
جمعة عبد الله خليل التايه

المجاهد الذي يؤمن بأن النصر آت ال محالة

تاريخ الميالد: 1970/12/13م

الحالة االجتماعية: متزوج وله ولدان

مكان السكن: قرية كفر نعمة – محافظة رام الله

عدد أفراد العائلة: 7

تاريخ االعتقال: 2001/10/24م

الحكم: 18.5 عامًا

ــا  ــن 23 عاًم ــر م ــره أكث ــن عم ــى م ــد أن أم بع
داخــل ســجون االحتــال الصهيــوين، وهــو يقــارع 
األمــواج العاتيــة، ويقــاوم الطوفــان وجيابــه األعاصــر 
الشــديدة، بعــد هــذا اجلهــاد العظيــم والكبــر والعطــاء 
الاحمــدود والبــاء الكبــر، آن األوان لنكتــب بــرف 
ونشــأة  تأســيس  عــى  شــاهد  جماهــد  تاريــخ  كبــر 
ــامي  ــاد اإلس ــة اجله ــكري حلرك ــاح العس ــور اجلن وتط
يف فلســطني، فهــو ليــس جماهــًدا فحســب، بــل هــو 
الــزوج اإلنســان والكاتــب واخلطيــب واملعلــم والقائــد 

ــوري. ــم الث ــب القل وصاح

ــد  ــرنا القائ ــات يف أس ــك الصف ــت كل تل جتمع
املجاهــد مجعــة عبــد اهلل التايــه )أبــو أســامة(، واملولود يف 
قريــة كفــر نعمــة بمدينــة رام اهلل، ودرس فيهــا الصــف 
وأكمــل  الثانويــة،  املرحلــة  حتــى  االبتدائــي  األول 
مشــواره التعليمــي وحصــل عــى شــهادة البكالوريوس 
 – القــدس  جامعــة  مــن  اإلســامية  الريعــة  يف 
ــان  ــوال احتض ــك ل ــه ذل ــر ل ــن ليتي ــس، ومل يك أبودي
عائلتــه لــه، تلــك العائلة الفاحــة البســيطة واملتواضعة، 
ــطينية  ــاف الفلس ــات األري ــم عائ ــال معظ ــو ح ــا ه ك
التــي تعتمــد يف األســاس عــى الزراعــة وتربيــة املــوايش 

ــا التجــارة اخلفيفــة. وأحياًن

ورغــم األحــوال املعيشــية القاســية التــي عاشــتها 
هــذه العائلــة إال أهنــا كانــت مليئــة بحــب الوطــن، 
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ومتجــذرة يف األرض ومتمســكة بحقوقهــا، فنشــأ يف 
ــى  ــر ع ــر الكب ــه التأث ــل كان ل ــة بط ــك العائل ــف تل كن
املجاهــد مجعــة التايــه، هــو أخــوه األكــرب )يــارس( والــذي 
يكــربه بعر ســنوات، وكان مرتبًطــا بمجموعات فدائية 
تعمــل ليــل هنــار للدفــاع عــن فلســطني ومقدســاهتا، فــا 
كان مــن جيــش االحتــال إال أن يداهــم منــازل العائلــة 
بحًثــا عــن يــارس، وكان يرعــب الصغــار، ويعتــدي عــى 
ــل  ــن أج ــار، م ــراب والدم ــزل اخل ــث باملن ــار ويعي الكب

ــارس. ــة املطــارد ي اخلضــوع هلــم وتســليم ابــن العائل

يف العــام 1978م تــم اعتقالــه وحكــم عليــه 
حكــًا ظامًلــا اســتمر حتــى العــام 1982م بتهمــة مقاومة 
ــاء وجــوده يف الســجن انتمــى  املحتــل الصهيــوين، وأثن
لتيــار اجلاعــة اإلســامية ليخــرج بعدهــا مــن الســجن 
شــقت  إســامية  حركــة  صفــوف  يف  تنظــم  وقــد 
طريقهــا يف مطلــع الثانينــات، وهــي حركــة اجلهــاد 
اإلســامي يف فلســطني، وصــادف وجــود يــارس يف 
الســجن وجــود جماهــد آخــر مــن رام اهلل اســمه حممــد 
غوانمــة امللقــب بالتيتــر ليقوم بــدوره يف ضــم املجاهد 
يــارس إىل صفــوف اجلهــاد اإلســامي، وعندمــا خــرج 
اجلهــاد  أبنــاء  وعانــق  احلريــة  وعانــق  الســجن  مــن 
اإلســامي؛ كان مــن أوائــل الرجــال الذيــن ســجل 
هلــم التاريــخ بأهنــم محلــوا الســاح يف وجــه املحتــل يف 
فــرتة الثانينــات، يف الوقــت الــذي تراجــع فيــه الكثــر 
مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وكان هــذا البطــل قــد 
ــد مــن  ــه الب ــه بأن ــة املجاهــد مجعــة التاي ســجل يف عقلي
التضحيــة والعطــاء مــن أجــل حتريــر فلســطني، وســار 
ــاه عــى حــب الوطــن  ــه يــارس الــذي رب عــى هنــج أخي

ــة. ــب املقاوم وح

أخــذ املجاهــد مجعــة عهــًدا عــى نفســه بــأن 
جيعــل مــن نفســه شــعلة تــيضء الطريــق لآلخريــن، 
املســجد  يف  حولــه  مــن  املجاهديــن  بتجميــع  فبــدأ 
ــدأ  ــاىل_، وب ــارك وتع ــة اهلل _تب ــى حمب ــوا ع ــي جيتمع لك
العمــل يف إعــداد جملــة احلائــط يف املســجد، ثــم أصبــح 
ناشــًطا يف االنتفاضــة الفلســطينية األوىل وحتديــًدا يف 
ــامي  ــاد اإلس ــادة اجله ــه ق ــب من ــام 1988م، ليطل الع
ــات  ــكل فعالي ــاركة ب ــا للمش ــًدا ميدانًي ــون قائ ــأن يك ب
كتابــة  أو  املظاهــرات  عــرب  إمــا  اليوميــة،  االنتفاضــة 
املجــات  وتوزيــع  احلجــارة  رمــي  أو  الشــعارات 

والثوريــة. اجلهاديــة  والبيانــات 

اعتقاله األول
حتــى  مجعــة  املجاهــد  نجــم  صعــد  أن  ومــا 
تعــرض لاعتقــال ليمكــث عاًمــا كامــًا يف ســجون 
االحتــال، وخــرج بعدهــا مواصــًا مســرة اجلهــاد 
ــلوب  ــل بأس ــة تعم ــة رسي ــّكل جمموع ــا وش ــي بدأه الت

األسر املحرر/ حممود غوانمة “التيتر”
توفاه اهلل بتاريخ 2018/06/19م
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مجاعــي مــن أجــل إلقــاء الزجاجــات احلارقــة عــى 
دوريــات االحتــال الصهيــوين إليقــاع قتــى وجرحــى 
يف صفوفهــم، وبــدأت األحــداث تتصاعــد يف قريــة كفر 
نعمــة حتــى أصبــح األمــر يشــكل حالــة خطــر شــديدة 
عــى قطعــان املســتوطنني ودوريــات اجليــش الصهيوين؛ 
التايــه  مجعــة  اعتقــال  الصهيــوين  الشــاباك  قــرر  لــذا 
وبقيــة أفــراد املجموعــة وهــم شــعبان رمضــان ووالــده 
وريــاض فخــري ومجيــل ديــاب وســليان نصــار وعبــد 

ــي. ــو عــادي وحكمــت حنن ــق أب ــد نصــار وفاي املجي

اعتقاله الثاين
ُحكــم عــى املجاهــد مجعــة التايــه ملــدة ســت 
ــة،  ــا احلري ســنوات، وخــرج مــرة أخــرى بعدهــا معانًق
ــدة، يف ظــل وجــود  ــاة جدي ــدأ يف العــام 1998م حي وب
الســلطة الفلســطينية التي جــاءت بفعل اتفاقية أوســلو، 
ليتــزوج هــذا املجاهــد ويكمــل مشــواره التعليمــي إال 
أن قــدر املقاومــة واجلهــاد كان أكــرب مــن أن يســتقيل 
مجعــة أو ُيقــال حيــث بــدأت انتفاضــة األقــى بتاريــخ 
ــوية يف  ــار التس ــل مس ــى فش 2000/09/28م، رًدا ع
ــارة املجــرم الصهيــوين  قمــة كامــب ديفيــد ورفًضــا لزي

ــى. ــجد األق ــتفزازية للمس ــارون االس ــل ش أرئي

كان املجاهــد مجعــة التايــه مــن الســباقني حلمــل 
أن  ومــا  اإلمــكان،  عــى  الواجــب  وتقديــم  األمانــة 
تصاعــدت وتــرة األحداث واتســعت رقعــة االنتفاضة 
الفلســطينية املباركــة، وبــدأت الفصائــل الفلســطينية 
يف  اجلــراح  ُيثخــن  مــن  عــى  اإلجيــايب  التنافــس  يف 
ــدأ املجاهــد مجعــة بتجنيــد املجاهديــن  ــر؛ فب العــدو أكث
واختارهــم بعنايــة فائقــة وبشــكل مــدروس وبعيــًدا عن 

العشــوائية، ليكونــوا نــواة خليــة عســكرية تابعــة لرايــا 
القــدس يف مدينــة رام اهلل، فــأرسع يف جتنيــد أجمــد الديك 
ــدأ  ــاش، وب ــائد عي ــة وس ــاض خليف ــر وري ــد جاب وحمم
ــدة وعمــل عــى تثقيفهــم  ــة جدي معهــم مرحلــة جهادي
املســئولية  قــدر  عــى  ليكونــوا  وأمنيــة،  دينيــة  ثقافــة 
ــب  ــى يكت ــاء، حت ــر العم ــوا رش ومك ــة وليأمن اجلهادي

ــا. ــاح يف أعاهل ــة النج ــذه اخللي هل

نشاطه اجلهادي
أحــر املجاهــد مجعــة التايــه بطريقتــه اخلاصــة 
قطعــة ســاح مــن نــوع عــوزي وأخــرى مــن نــوع 
)MB5( ليــرف عــى تدريــب املجموعــة عــرب إطــاق 
النــار والقنــص؛ مــن أجــل تنفيــذ عمليــات نوعيــة 
ــيع  ــى توس ــل ع ــل عم ــك، ب ــف بذل ــة، ومل يكت ورسيع
يف  خمتلفــة  مناطــق  مــع  والتنســيق  التواصــل  دائــرة 
الضفــة الغربيــة، وأرســل ريــاض خليفــة إىل مدينــة 
جنــني لالتقــاء بأحــد أبــرز قــادة رسايــا القــدس هنــاك، 
وهــو ثابــت املــرداوي، وقــام األخــر بتقديــم املســاعدة 
املطلوبــة هلــذه املجموعــة وإعطائهــم قطعــة ســاح مــن 
نــوع )M16(، إضافــة للحصــول عــى شــيفرة للتواصل 
ــام  ــني الع ــة األم ــارج وخاص ــة يف اخل ــادة احلرك ــع قي م
الدكتــور رمضــان شــلح، وبالفعــل اســتعدت قيــادة 
احلركــة لدعــم هــذه املجموعــة اجلديــدة لرايــا القــدس 
ــاح  ــال والس ــح امل ــة، وأصب ــات املتاح ــكل اإلمكاني ب

ــن. متوفري

بــدأت عمليــات إطــاق النــار عــى الطــرق 
املجموعــة  قائــد  وأراد  اهلل،  رام  مدينــة  يف  االلتفافيــة 
املجاهــد مجعــة التايــه التأكيــد عــى أن يبقــى العمــل 
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رسًيــا مــا أمكــن ذلــك. وهــذا مــا حصــل ففــي إحــدى 
العمليــات التــي قامــت هبــا هــذه املجموعة تــم اإلعان 
عنهــا مــن قبــل أحــد التنظيــات الفلســطينية، وكل 
ذلــك مل يمنــع املجاهــد مجعــة مــن تأديــة واجبــه الدينــي 
واألخاقــي والثــوري مــن أجــل الوطــن، هــذا الوطــن 
الــذي يعيــش يف عقــل املجاهــد مجعــة التايــه، وهــو 
ــه، وتشــكلت شــخصيته  ــه وذات ــه وهويت ــه وثقافت فكرت
مــن خالــه، فلــم يتــواَن يف يــوم مــن األيــام عــن تقديــم 
ــامي،  ــاد اإلس ــة اجله ــوي حلرك ــادي واملعن ــم امل الدع
حيــث مل يقتــر عملــه فقــط كقائــد لرايــا القــدس يف 
رام اهلل، بــل تعــداه ليشــارك قــادة احلركــة السياســيني يف 
رام اهلل بفعالياهتــم ونشــاطاهتم، وذلــك بســبب خربتــه 
ــم  ــث ت ــي حي ــيايس واالجتاع ــل الس ــة يف العم الطويل
ــاد  ــة اجله ــام حلرك ــني الع ــهاد األم ــرى استش ــاء ذك إحي
اإلســامي الدكتــور فتحــي الشــقاقي عــى أرض مدينــة 
رام اهلل، وكان هــذا املهرجــان هــو األول مــن نوعــه 
يف مدينــة رام اهلل، وتــم دعــوة كافــة فصائــل العمــل 
ــة  ــن كاف ــر م ــرت اجلاه ــامي، وح ــي واإلس الوطن
املناطــق ليصبــح هــذا املهرجــان بمثابــة االســتفتاء عــى 
رضورة املقاومــة والعمــل الســيايس والعســكري ضــد 

ــوين. ــل الصهي املحت

اعتقاله واحلكم عليه
اجليــش  بمســاعدة  الصهيــوين  الشــاباك  قــرر 
الصهيــوين اغتيــال أو اعتقــال املجاهــد مجعــة التايــه، ويف 
الصهيــوين  اجليــش  اقتحــم  فجــر 2001/10/24م 
معــزًزا بدباباتــه وآلياتــه العســكرية منزلــه يف قريــة كفــر 
ــراب  ــار واخل ــه الدم ــوا في ــة، وعاث ــة مهجي ــة بطريق نعم
ــن  ــام م ــدف االنتق ــخ، واهل ــر التاري ــذ فج ــم من كعادهت
املجاهــد البطــل مجعــة التايــه، وبــدأ املجاهــد الكبــر بعد 
اعتقالــه بمحطــة جديدة وبنضال ومقاومــة جديدة ومن 
ــراق  ــجن والف ــى أمل الس ــربه ع ــت بص ــر، متثل ــوع آخ ن
والبعــد عــن األحبــة واألهــل والوطــن، ولكــن كل مــا 
جــرى مل يكــن ينهــي ما بــدأ بــه املجاهد مجعة حيــث كان 
قــد عــني قبــل اعتقالــه املجاهــد ريــاض خليفــة خلًفــا لــه 
يف حــال حــدوث أي مكــروه لــه؛ مــن أجــل ضــان بقــاء 
املجموعــة واســتمرار عملياهتــا البطولية، فلبــى املجاهد 
ريــاض نــداء الواجــب واســتطاع محــل األمانــة التــي بدأ 
هبــا املجاهــد مجعــة، ولكــن أجهــزة األمــن الفلســطينية 
وخاصــة األمــن الوقائــي قــام باعتقــال املجاهــد ريــاض 
لبضعــة أشــهر، ومــا أن خــرج مــن ســجن الســلطة حتى 
أكمــل مشــوار اجلهــاد إىل جانــب املجاهــد أجمــد الديــك 
باإلضافــة إىل جماهديــن آخريــن حيــث تــم اعتقاهلــم 
هــذه املــرة ليجــدوا أنفســهم داخــل ســجن “عوفــر” 
الصهيــوين، ولكــن بفضل اهلل اســتطاع املجاهــدون أجمد 
الديــك وريــاض خليفــة وخالــد شــنايطة حفــر نفــق يف 
ســجن “عوفــر” مكنهــم مــن اهلــروب إىل خارج الســجن 
باجتــاه مدينــة رام اهلل. مذكريــن الشــعب الفلســطيني 
بعمليــة اهلــروب الكبــر مــن ســجن غــزة املركــزي، 

بقيــادة الشــهيد مصبــاح الصــوري.
مهرجان حاشد حلركة اجلهاد اإلسامي بمحافظة رام اهلل 

يف ذكرى استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي )أرشيف 2001م( 
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االختبــاء  وريــاض  أجمــد  املجاهــدان  اســتطاع 
لفــرتة مــن الزمــن، ورغــم حمــاوالت الشــاباك الصهيــوين 
الوصــول إليهــا، إال أنــه دوًمــا كان يفشــل يف مهاتــه 
ــدأ األبطــال ينفــذون العمليــات العســكرية املســلحة  فب
ضــد قــوات اجليــش الصهيــوين وهيامجــون ســيارات 
مواصلــة  عــى  وإرصار  وعزيمــة  بــإرادة  املســتوطنني 
درب اجلهــاد واملقاومــة، حاملــني األمانــة التــي وضعهــا 
عــى كاهلهــم القائــد مجعــة، ونتيجــة لنجــاح أعــال 
ــام جهــاز الشــاباك  ــة ق ــة الرباني هــذه املجموعــة اجلهادي
ــة كفــر نعمــة ملاحقــة  ــه يف قري ــوين بنــر عمائ الصهي
ومتابعــة املجاهديــن أجمــد وريــاض ومــا هي إال فــرتة من 
الزمــن، حتــى تــم اعتقــال املجاهــد أجمــد الديــك ليحكــم 
عليــه حكــًا جائــًرا ملــدة 15 عاًمــا، وكان مصــر املجاهــد 
البطــل ريــاض خليفــة االستشــهاد بعد خوضه الشــتباك 
مســلح مع العدو الصهيوين بتاريــخ 2003/12/14م، 
يف أحــد جبــال كفــر نعمــة فقــد تــم إصابتــه بعيــار نــاري 
قاتــل؛ ارتقــى عــى إثــره شــهيًدا إىل علياء املجــد واخللود، 
مؤكــًدا بشــهادته بــأن الــدور اجلهــادي الــذي بــدأه مجعــة 
ــة مــن بعــده  ــه، وأن دور املجاهــد الــذي محــل الراي مل ينت
واستشــهد مل ينتــه، وأن هنــاك عــرات املجاهديــن الذي 
ــد  ــه وأجم ــة التاي ــن مجع ــى درب املجاهدي ــرون ع سيس

الديــك والشــهيد ريــاض خليفــة.

لقــد أحســن املجاهــد مجعــة اختيــار املجاهديــن 
وأحســن تدريبهــم حتــى إنــه متكن مــن جتنيد أحــد أفراد 
حركــة محــاس لكــي يعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس، 
وقــدم لــه كل اإلمكانيــات املاديــة واملعنويــة ليؤكــد 
ــا  ــن اختزاهل ــة ال يمك ــأن املقاوم ــف ب ــر ورشي ــكل ح ل
ــن  ــل م ــر كام ــة إىل تضاف ــي بحاج ــدس فه ــا الق براي
كافــة الفصائــل الفلســطينية، وهبــذا العمــل أعطــى مجعة 
ــد  ــه الب ــطينية بأن ــر الفلس ــا للجاه ــا هاًم ــه انطباًع التاي
مــن الوحــدة الوطنيــة، وهــي وحدهــا الكفيلــة بتحقيــق 
وأصبحــت  واإلنســان،  لــأرض  واحلريــة  النــر 
رسايــا القــدس حمــط أنظــار اجلميــع وتأييــد غالبيــة 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني، كيــف ال؟ وقــد قدمــت 
رسايــا القــدس قادهتــا شــهداء إىل مذبــح احلريــة أمثــال 
القــادة الشــهداء إيــاد حــردان وأنــور محــران وأســعد دقة 
وســفيان عارضــة وحممــد ســدر وأمحــد أســعد خليــل، 
ــة األســطورة يف املقاومــة الــذي كان قــد  وخالــد زكارن
تعــرف بــه املجاهــد مجعــة التايــه يف ســجون االحتــال، 
والــذي يصفــه املجاهــد مجعــة بأنــه القائد االســتثنائي يف 
الزمــن االســتثنائي، فــكان املجاهــد مجعــة دائــم الذكــر 

ــهداء. ــال الش لأبط

أرص  حــردان  إيــاد  القائــد  استشــهاد  بعــد 
املجاهــد مجعــة عــى إخوانــه املجاهديــن أن يقــوم بنفســه 
ــاد  ــهيد إي ــور الش ــور؛ ص ــع الص ــى توزي ــاإلرشاف ع ب
وإلصاقهــا يف كل مــكان لتدخــل كل شــارع وبيــت 
وحــارة وخميــم وقريــة ومدينــة؛ ألن الشــهداء وحدهــم 
القــادرون عــى توحيــد الشــعب الفلســطيني والوصول 
إىل التحــرر الكامــل إال أن القائــد مجعــة التايــه يؤكــد 
ــامي  ــاد اإلس ــق اجله ــا بح ــن منصًف ــام مل يك أن اإلع

الشهيد القائد/ رياض خليفة
استشهد بتاريخ 2003/12/14م
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انحــاز  حيــث  احلركــة  وشــهداء  القــدس  ورسايــا 
بشــكل واضــح إىل فصائــل أخــرى، ومــع هــذا فإنــه ال 
يــزال يــدرك بــأن الواجــب وظــروف االنتفاضــة تأخــذ 
اإلنســان نحــو اجلهــاد، وإن جــاز التعبــر خيرج اإلنســان 
مــن خصوصياتــه ومــن مهــه اخلــاص إىل اهلــم الوطنــي.

تقديــم  مــن  مجعــة  املجاهــد  الــزواج  يمنــع  مل 
الواجــب املقــدس؛ ألن فلســطني بنظــره هــي أم البدايــات 
وأم النهايــات فهــي اجلــرح املفتــوح والدم النــازف، ورغم 
ــه  ــجن وحماكمت ــر الس ــه وقه ــة أحبت ــه ملفارق ــه وأمل جرح
داخــل حماكــم عســكرية ظاملــة، وإصــدار حكــم عليــه 
ــا كاألشــجار  ــا، إال أنــه بقــي شــاخمًا واقًف ملــدة 18.5 عاًم
العاليــة ال تنكــر مهــا كانت الريــاح عاتية، وما أن ســمع 
ــى  ــر حت ــم اجلائ ــق باحلك ــو ينط ــوين، وه ــايض الصهي الق
نطــق املجاهــد بكلــات مــن ذهــب قائــًا: “نحــن شــعب 

حتــت االحتــال، وســيبقى فتيــل اجلهــاد مشــتعًا رغــم 
ظــام املرحلــة، ورغــم ما حيــاك من مؤامــرات أو يــروج له 
من ســام ومســرة ســلمية وحقوق، وهــذه كلها ُتطمس 
أمــام التضحيــات اجلســام التــي قدمهــا شــعبنا والتــي لــن 
تنتهــي، ولــن هتــدأ إىل أن نحــرر أرضنــا ونأخــذ حقوقنــا، 
وإن بــدا للبعــض عــرب مراحــل معينــة أنــه ال جمــال للنــر 
وللتحريــر، فســنن التاريــخ والتجــارب العامليــة تقــول لنــا 
إنــه ال يظــل الظلــم طاغًيــا ومســتمًرا عــى مــدار الســنني، 
ولكــن نحــن بحاجــة إىل وعــي وثقافــة وتعبئــة يف كل 
االجتاهــات واملجــاالت خللق جيل مثقــف حيمل البندقية 
ــر  ــل حتري ــن أج ــرى، م ــد األخ ــم بالي ــل القل ــده وحيم بي
فلســطني كل فلســطني املحتلــة مــن العــدو الصهيــوين”.

أبناء األسر القائد/ مجعة التايه
عى موعد مع احلرية لوالدهم

الكتاب األول لأسر املجاهد/ مجعة التايه
الصادر عن مؤسسة مهجة القدس )2011م(
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األسير المجاهد
زيد إبراهيم أحمد بسيسي

المجاهد الذي له من األخالق أرفعها، ومن البطولة أشجعها

تاريخ الميالد: 1977/01/14م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية رامين – محافظة طولكريم

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ االعتقال: 2001/12/09م

الحكم: مؤبد و 55 عامًا

نســتذكر  أن  والوفــاء  األمانــة  منــا  تقتــيض 
نســتذكرهم  امليــدان،  زمــاء  األبطــال،  املجاهديــن 
يف كتاباتنــا وأشــعارنا، ولــن يشــغلنا عنهــم صخــب 
األحــداث، فهــم غرســوا يف أرض فلســطني جذورهــم 
ــتمد  ــم نس ــة، فمنه ــة وصلب ــذور قوي ــي ج ــا، وه عميًق
القــوة والعظمــة، فــكان لنــا الــرف أن نكتــب عــن 
املجاهــد زيــد إبراهيــم بســيي )أبــو خدجيــة(، صاحــب 
ــره  ــن عم ــغ م ــه بل ــم أن ــة، ورغ ــيء بالبطول ــخ امل التاري
أربعــة عقــود إال أنــه بــا عانى كأنا تضاعفــت إىل أربعني 
عقــًدا، فكانــت حياتــه مليئــة وحافلــة بالعمــل اجلهــادي 
ــه التــي  الــدؤوب فهــو معــروف بخلقــه الرفيــع ومناقب
حتظــى باإلمجــاع يف أوســاط الشــعب الفلســطيني، فهــو 
دليــل عــى االتــزان وصاحب رأي ســديد، كــّرس حياته 
منــذ الصغــر مــن أجــل النضــال واحلريــة، فقــد تعــرض 
لظــروف صعبــة وقاســية واعتقــاالت عديــدة ومريــرة، 
وقــد جتاوزهــا بشــجاعة وقــوة ومعنويــات عاليــة، فرغم 

ــا إىل القلــوب. ــًدا قريًب كل مــا واجهــه بقــي أب

امليالد والنشأة
ُولــد املجاهــد زيــد بســيي فــوق ثــرى فلســطني 
كــرب  طولكــرم،  بمحافظــة  رامــني  قريــة  يف  احلبيبــة 
ــا  ــوق أرضه ــط ف ــهوهلا وراب ــا وس ــني جباهل ــرع ب وترع
املرويــة  والتــني  واللــوز  الزيتــون  كأشــجار  منغرًســا 
ــة  ــة وطني ــل عائل ــه يف ظ ــاش حيات ــداد، فع ــاء األج بدم
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مناضلــة بســيطة ومتواضعــة تعتمــد عى زراعــة األرض 
والــده  أرص  حياتــه  بدايــة  ومنــذ  املــوايش،  وتربيــة 
والتجــذر  األرض  حــب  إخوانــه  ويعلــم  يعلمــه  أن 
ــة  ــى عاق ــد ع ــد زي ــكان املجاه ــا، ف ــاع عنه ــا والدف هب
ــف  ــة، كي ــا العائل ــي متلكه ــاألرض الت ــة ب ــة أبدي صداق
ــا يــرى والــده  ال يكــون ذلــك؟ كان املجاهــد زيــد دوًم
مــا أن ينحنــي لــأرض حتــى يمتــزج كيانــه كلــه بجســد 
األرض املستســلمة، فكيــف لــه أال يعشــقها؟ وقــد رأى 
ــده،  ــني وال ــن جب ــرج ع ــة تتدح ــرق الفضي ــات الع حب
لتمــد خيًطــا طاهــًرا يربطــه بالــرتاب ممــا جعــل املجاهــد 
زيــد يشــعر حينهــا باملجــد، أي بمجــد الفــاح، وعــاش 
ــة واألرض،  ــت واملدرس ــني البي ــا ب ــة م ــه املعذب طفولت
املســتقبل  خارطــة  الثاثــة  األركان  هــذه  لتكــون 
للمجاهــد زيــد، ومــا هــي إال ســنوات حتــى عــاش 
تقتحــم  الذئــاب  قطعــان  رأى  حــني  كابــوس  أســوأ 
البيــت بحًثــا عــن والــده وأخيــه األكــرب عدنــان، وحينها 
علــم أن هنــاك شــيًئا اســمه احتــال وجيــش صهيــوين 
وفدائيــون وثــورة وفلســطني ومقاومــة، ليجــد نفســه إىل 
جانــب والدتــه وحيــًدا بــا أخ أكــرب يرشــده يف حياتــه، 

ــه. ــنده يف عثرات ــا أب يس وب

وعــى الرغــم مــن صغــر ســنه إال أن القــدر 
يقفــز  وأن  أوانــه،  قبــل  يكــرب  أن  الصغــر  هلــذا  أراد 
عــن مرحلــة طفولتــه املعذبــة، ويتحمــل عــبء غيــاب 
ــه ويقــود  ــه عــن البيــت، ليهتــم بأمــه وإخوت ــه وأبي أخي
ــم  ــاخمة والقم ــال الش ــان واجلب ــية إىل الودي ــع املاش قطي
املهيبــة، لتنتظــره الســنابل والزهــور والطفولــة املروقــة 
ــاك عــى صخــرة الزمــن املخضــب بدمــاء األجــداد  هن
واآلبــاء، ليجــد نفســه وحيــًدا وســط اجلبــال، التــي بــدأ 

حيتلهــا االســتيطان وقطعــان الغربــان، فــكان بــني حالــة 
ــة،  ــن جه ــات م ــية واملزروع ــى املاش ــديد ع ــوف ش خ
ــه عــى حتمــل املســؤولية  وبــني خــوف مــن عــدم قدرت
التــي محلهــا رغــًا عنــه، ومــا مــن يــوم يمــر عليــه وهــو 
ــال وإال وتذكــر البيــت العامــر بالعائلــة يف ظــل  يف اجلب
األرسة؛  وبقيــة  عدنــان  الكبــر  واألخ  األب  وجــود 
ــان  ــن احلن ــة م ــواء الدافئ ــك األج ــتياقه لتل ــعر باش فيش
عــن  البعيــدة  الطيبــة  األرسيــة  والعاقــات  واحلــب 
األجــواء املشــحونة؛ يف ظــل والدين حمبــني ومكافحني، 
أبنائهــا،  راحــة  عــى  الســهر  وهنــاًرا  ليــًا  حيــاوالن 
والســيا أن الوالــدة )أم مشــهور( لطاملــا متنــت أن يكون 
ــذا  ــات؛ إال أن ه ــدى اجلامع ــا يف إح ــد طالًب ــا زي ولده
االحتــال الصهيــوين الــذي ال يعــرف إال لغــة الدمــار 
واإلحلــاد والقتــل والتريــد واالعتقــال وبــث الفــوىض 
والفســاد، ال يمكــن لــه أن يســمح للشــعب الفلســطيني 
وعائاتــه وأطفالــه أن حييــوا حيــاة كريمــة عاديــة كبقيــة 

األرض. شــعوب 

ــزال  إن الشــعب الفلســطيني العظيــم الــذي ال ي
ــاة  ــا هــذا يتجــرع املعان ــذ العــام 1917م وحتــى يومن من

منظر عام لقرية رامني بمحافظة طولكرم
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ــه،  ــه ومهت ــرت عزيمت ــن تف ــود، ل ــرب وصم ــكل ص واألمل ب
ومــا هــي إال أســابيع فــإذا باالحتــال يفــرج عــن والــد 
املجاهــد زيــد الــذي مل تكــن الدنيــا لتســع فرحتــه برؤيــة 
ــة التــي محلهــا  ــه املســؤولية واألمان ــده علــه يعيــد إلي وال
رغــًا عنــه، وحــاول حينهــا العــودة إىل حيــاة الطفولة بعد 
أن قفــز عنهــا مســافات شاســعة؛ ولكــن هيهــات هيهات 
ــطينية  ــة الفلس ــدالع االنتفاض ــل ان ــا، يف ظ ــى هب أن حيظ
األوىل يف العــام 1987م، ليجــد نفســه إىل جانــب أشــبال 
قريــة رامــني األبطــال يشــاركون الكبــار يف نشــاطات 
االنتفاضة الفلســطينية األوىل، وليجد الرعايــة واالهتام 
مــن قــادة وكــوادر االنتفاضة يف القرية لُيطلــق عليه وعى 
أفــراد جمموعتــه اســم )أشــبال الشــهيد غســان كنفــاين(؛ 
حيــث متكــن املجاهــد زيــد مــن قــراءة كتيــب يتحــدث 
ــعبية  ــة الش ــوف اجلبه ــد يف صف ــى خال ــة لي ــن الرفيق ع
لتحريــر فلســطني، وانطلــق انطاقــة الســهم وبفكــر 
ووعــي وإدراك رغــم صغــر ســنه ليوجــه أبنــاء املجموعة 
من أشــبال غســان كنفاين ليارســوا نشــاطاهتم اليومية يف 

االنتفاضــة الفلســطينية األوىل.

ومــا أن كــرب قليــًا حتــى أدرك أن احليــاة اليوميــة 
والواقــع الــذي نحيــاه، خيتلــف متاًمــا عــا يقــرأه يف 
األحــداث  وبــدأت  العلانيــة،  أو  اليســارية  الكتــب 
ــر  ــًدا إىل أن خضعــت منظمــة التحري ــًدا روي تتغــر روي
ــاركة يف  ــدويل يف املش ــع ال ــروط املجتم ــطينية ل الفلس
مؤمتــر مدريــد للســام حلــل القضيــة الفلســطينية؛ عــرب 
مفاوضــات بــني الفلســطينيني والكيــان الصهيــوين فبــدأ 
يشــعر املجاهــد زيــد بــأن منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ينظــر  الشــعب  كل  الفلســطيني  الشــعب  كان  التــي 
مــن  الفلســطيني  للشــعب  املخلــص  وكأهنــا  إليهــا، 

االحتــال الصهيــوين، وجــد أن عزيمتهــا قــد اهنــارت 
ــدأ استســامها يظهــر للصغــر والكبــر وانحرفــت  وب

ــن. ــن الوط ــًدا ع ــر بعي ــكان آخ ــا إىل م بوصلته

فــا كان منــه إال أن حيــدث نفســه قائــًا: “إن 
ــري يف  ــوت، فانث ــّردى يف األوج ص ــوت، وال ــن م اجلب
املــأ القاحــل بــذر التضحيــات، واطلبــي أنصــارك 
ــم  ــد نع ــا زي ــة: ي ــه قائل ــردت روح ــوا” ف ــجعان ليأت الش
فــا  ســأجيبك  ملــاذا؟!  أتــدري  الشــجعان،  ســيأيت 
تقلــق؛ ألنــه كاد الشــعب الفلســطيني أن يفقــد ثقتــه 
وتقــع  قيادتــه،  تكــون  أن  هبــا  املفــروض  مــن  بفئــة 
ــة مــن األرض ليأخذهــا  عليهــا مســؤولية إخــراج النبت
هــذا الشــعب ويدفعهــا يف طريقــه، ثــم تقــوده إىل هنــاك 
نحــو الشــمس، وهــذه النبتــة هــي هــذا اجليــل الصاعــد، 
ــن  ــذ الذي ــرى التامي ــة األوىل أو باألح ــل االنتفاض جي
ســيحملون الرايــة، رايــة تظليــل هــذه األرض التــي 
كــي  هلــم  دفعوهــا  الذيــن  آباءهــم  وأنبتــت  أنبتتهــم 
ــث كادت  ــة حي ــار الراي ــة انتص ــة، معرك ــتمر املعرك تس
ــب إىل  ــطيني الطي ــعب الفلس ــاء الش ــرة أبن ــول نظ تتح
أبنائهــم نظــرة حتمــل مــن معــاين إحيــاءات الرثــاء أكثــر 
مــن أي يشء آخــر، وكادوا يتصــورون املصــر املجهــول 
ــا عــى  الــذي ســيبتلع أبناءهــم لذلــك كان األمــر صعًب
املجاهــد زيــد بســيي، بــل ومــن املخجــل أن يــرى أن 
العــدو الصهيــوين املجــرم يصــل الليــل بالنهار مــن أجل 
ــس  ــد ونف ــة وجل ــاط ومه ــكل نش ــر وب ــط املاك التخطي
طويــل أمــا أهــل الثــورة الفلســطينية واملقاومــة ومنظمــة 
التحريــر وأصحــاب احلــق التارخيــي يف األرض فرتاهــم 
يرتاجعــون وختمــد براكينهم وتنطفئ شــعلتهم، ونتيجة 
لذلــك بــدأ املجاهــد زيــد بســيي يفكــر ملًيــا ويومًيــا يف 
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البحــث عــن يشء خــارق يغــر األوضــاع واألحــداث 
ــه. ــن هويت ــد للوط ويعي

وبقــي عــى هــذا احلــال مــن الســؤال بــا جــواب 
إىل أن جــاءه خــرب استشــهاد املجاهــد الكبــر وأحــد 
اإلســامي  اجلهــاد  حلركــة  العســكري  اجلنــاح  قــادة 
حيــث  برامهــة،  عصــام  الشــهيد  الغربيــة  الضفــة  يف 
ــوين يف  ــدو الصهي ــع الع ــلح م ــتباك مس ــهد يف اش استش
قريــة عنــزة بمحافظــة جنــني، حيــث قاتــل قتــال األبطال 
ــة إال  ــة الصهيوني ــط احلمل ــن ضاب ــا كان م ــجعان ف الش
أن يقــف ويقــدم التحيــة العســكرية هلــذا املجاهــد الكبــر 
الستبســاله يف القتــال، حيث مل يســتطع العــدو الصهيوين 
أن يتمكــن منــه إال بعــد ســاعات، وبعــد اســتخدامه 
للصواريــخ، فكانــت أول حماولــة يســتخدم فيهــا اجليــش 
الصهيــوين الصواريــخ يف الضفــة الغربيــة. وانتــر هــذا 

ــارة. ــارع وح ــة وش ــة وقري ــل كل مدين ــرب ليدخ اخل

ــام 1992م،  ــة الع ــرب هناي ــذا اخل ــد ه ــد زي ــى املجاه تلق
ليجــد ضالتــه لذلــك فهــو أحــق هبــا، وبــدأ يبحــث عــن 
هــذه احلركــة التــي صنعــت هــذا األســطورة، وقــرر أنــه 
ــيكون  ــة س ــام برامه ــد عص ــهاد املجاه ــوم استش ــذ ي من
أحــد أفــراد حركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني، 
وبــدأ حيــدث أشــبال الشــهيد غســان كنفــاين حــول 
اجلهــاد اإلســامي وعــن حيــاة املجاهــد عصــام برامهــة 
عّلــه يســتطيع جتنيدهــم إىل رؤيتــه وصفــه، فــا كان مــن 
املجاهــد مصطفــى عــوض صديــق طفولتــه والعائد من 
وبــدأ  زيــد،  للمجاهــد  الــرأي  موافقــة  إال  الكويــت 
املجاهــدان زيــد ومصطفــى يف رحلــة جديــدة مــع حركة 
اجلهــاد اإلســامي، فكانــا بصــدق نعــم الصديقــان 
واملتحابــان يف اهلل وانطبــق عليهــا قــول احلبيــب حممــد 
ــَن  ــة: َأْي ــوم القيام ــول ي ــلم: “إن اهلل يق ــه وس ــى اهلل علي ص
ُهــْم يِف ظِــيِّ َيــْوَم ال ظِــلَّ  ــوَن بَِجــايِل؟ اْلَيــْوُم ُأظِلُّ امْلَُتَحابُّ

.” إاِل ظِيِّ

انتامؤه حلركة اجلهاد اإلسالمي
تعــززت قناعــات املجاهــد زيــد بســيي بحركــة 
اجلهــاد اإلســامي، بعــد مراســاته العديــدة مــع أحــد 
كان  ممــن  رامــني؛  قريــة  يف  اإلســامي  اجلهــاد  قــادة 
ــكار  ــى أف ــه ع ــوين ليطلع ــدو الصهي ــدى الع ــًا ل معتق
ــئلة  ــن األس ــد م ــى العدي ــه ع ــامي وجييب ــاد اإلس اجله
حوهلــا، ونتيجــة لذلــك بــدأت حمــاوالت كــوادر اجلبهــة 
إىل  بالعــودة  زيــد  املجاهــد  مــع  باحلديــث  الشــعبية 
صفــوف أشــبال الشــهيد غســان كنفــاين وإىل صفــوف 
اجلبهــة الشــعبية، ولكــن بــدون جــدوى، ومــا هــي إال 
ــبال  ــض األش ــال بع ــم اعتق ــى ت ــن حت ــن الزم ــرتة م ف الشهيد القائد/ عصام برامهة

استشهد بتاريخ 1992/12/11م



الجزء األولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

5051

والكــوادر مــن اجلبهــة الشــعبية يف قريــة رامــني ليعــرتف 
العــام  يف  نفســه  ليجــد  بســيي  زيــد  عــى  أحدهــم 
ــادة وكــوادر  1995م، يف ســجن الفارعــة إىل جانــب ق
حركــة اجلهــاد اإلســامي يف الضفــة الغربيــة أمثــال 
املجاهديــن حممــد فــارس وأســعد دقــة وأيمــن دراغمــة 
فتحــي  وأمحــد  عجــاج  وأرشف  الغنــي  عبــد  وأنــور 
وغرهــم مــن القــادة والكــوادر، فتحقــق قــول اهلل عــز 
وجــل يف ذلــك ٱىمحٱ مم ىم يم جن حن خن 

.]216 ]البقــرة:  منيمح 

أقــّر املجاهــد زيــد بســيي الــذي ظــن أنــه خــر 
تعليمــه املــدريس والتوجيهــي، فــإذا بــه يكســب الوطــن 
ــه وإدراكــه حيــث أراد  ــه وكــوادره وعلمــه ووعي وقادت
هــذا العــدو الصهيــوين مــن املجاهــد زيــد عــرب اعتقالــه، 
بــأن تكــر إرادتــه وأن ينفــض يديــه مــن تــراب الوطــن 
الــذي مل يســتطع أن جيــد لــه اســًا بعدمــا قامــت منظمــة 
الســام،  عمليــة  يف  بالســر  الفلســطينية  التحريــر 
وأراد هــذا العــدو الصهيــوين أن يســحب األرض مــن 
حتــت أقــدام املجاهــد زيــد، فاختبــأت األرض حتــت 
ــد مــن  ــوه ومل يعــرتف إال بمزي مســاحات جلــده، فعذب
حــب الوطــن، الــذي هــو يف ذاكرتــه ويف خايا جســمه.

لوعــي  بالنســبة  الصهيــوين  العــدو  أصبــح 
املجاهــد زيــد هــو اهلــدف املركــزي للمقاومــة واجلهــاد 
املســلح، فــكان هــذا االعتقــال بالنســبة لــه بــه اخلــر كل 
اخلــر؛ فقــد أهلمتــه جتربــة الســجن روح اجلهــاد والثبات 
شــهور،  مخســة  تتجــاوز  مل  أهنــا  رغــم  واإلخــاص 
ووهبتــه مبــادئ جديــدة ليخــرج مــن الســجن ويعانــق 
ــاد  ــة اجله ــة وصعوب ــالة األم ــبء رس ــًا ع ــة حام احلري
ــاألمل  ــة ب ــه حافل ــوين، وكانــت حيات ضــد العــدو الصهي

واألخطــار والفقــر والعمــل والســعي مــن أجــل غايــة 
ــدة؛ هــي مرضــاة اهلل _عــز وجــل_. بعي

دربــه  رفيــق  جانــب  إىل  زيــد  املجاهــد  بــدأ 
املجاهــد مصطفــى عــوض بالعمــل الــدؤوب لنــر 
ــني، ويف  ــة رام ــامي يف قري ــاد اإلس ــة اجله ــكار حرك أف
كل مــكان الســيا بعــد رؤيتهــم لعمليــة بيــت ليــد 
البطوليــة التــي أوقعــت 22 جندًيــا صهيونًيــا قتيــًا 
وأصابــت العــرات بجــراح، ونفذهــا االستشــهاديان 
أنــور ســكر وصاح شــاكر بتاريــخ 1995/01/22م، 
وأعجــب املجاهــد زيــد هبــذا العمــل الــذي طاملــا متنــى 
أن يكــون أحــد العاملــني والناشــطني فيــه، ومــا هــي إال 
فــرتة مــن الزمــن حتــى جــاء اخلــرب األصعــب يف حياتــه، 
خــرب استشــهاد األمــني العــام الدكتــور فتحي الشــقاقي، 
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فلــم يعلــم يومهــا مــاذا يفعــل؟ ومــاذا يصنع؟ ســوى أن 
يعمــل جاهــًدا إىل جانــب إخوانــه يف حركــة اجلهــاد 
اإلســامي لرتتيــب أوضاعهم الداخليــة واالنخراط يف 
العمــل العســكري ضــد العــدو الصهيــوين، ولكــن 
قبضــة األجهــزة األمنيــة الفلســطينية كانــت قويــة جــًدا 
عــى جماهــدي احلركــة، ومل تكــن لتســمح هلــم بالعمــل 

العسكري وحتى السيايس منه.

املؤسســة  يف  الصهيونيــة  األصــوات  تعالــت 
العســكرية للجيــش الصهيــوين خــال العــام 1996م، 
التوصــل  الفلســطيني  الرئيــس  ونيــة  حقيقــة  حــول 
التفــاق ســام حقيقــي، فقــد ذكــر اللــواء عامــوس 
جلعــاد أنــه حســب قناعاتــه ال أمــل يف التوصــل التفــاق 
مــع عرفــات، وأضــاف أنــه ال جيــب تقديــم التنــازالت 
واســتمع  واملزيــد،  املزيــد  ســيطلب  ألنــه  لعرفــات؛ 
بنيامــني نتنياهــو رئيــس احلكومــة الصهيونيــة إىل ذلــك، 
ــداث يف  ــدة أح ــد ع ــوة بع ــددين ق ــف املتش وازداد موق
العــام 1996م وكان أمههــا مــا جــرى يف شــهر ســبتمرب 
العــدو  أقــدم  عندمــا  1996م،  العــام  مــن  )أيلــول( 
الصهيــوين عــى فتــح نفــق قديم وســط احلي اإلســامي 
يف مدينــة القــدس الريف، فهبت اجلاهر الفلســطينية 
دفاًعــا  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  أنحــاء  كل  يف 
وأســفرت  الفلســطينية،  اإلســامية  املقدســات  عــن 
األحــداث عــن مقتــل 11 صهيونًيــا، ومتيزت بمشــاركة 
الفصائــل الفلســطينية مجيعهــا بــا فيهــا محــاس واجلهــاد 
والعديــد مــن أبنــاء األجهــزة العســكرية التابعة للســلطة 
ــف  ــطيني بمختل ــعب الفلس ــف الش ــطينية، ووق الفلس
فصائلــه إىل جانــب الســلطة يف األحــداث وبدعــم مــن 

ــات. ــارس عرف ــطيني ي ــس الفلس الرئي

وكان املجاهــد زيد بســيي مــن أوائل املجاهدين 
الذيــن لبــوا نــداء األقــى، وتقــدم الصفــوف دفاًعــا 
عــن القــدس واملقدســات، وشــارك يف مجيــع الفعاليــات 
املواجهــة  لتوســيع  الداعمــة  اجلاهريــة  والنشــاطات 
لتمتــد إىل كل مــكان كــا كانت يف االنتفاضة الفلســطينية 
الواليــات  تدخلــت  مــا  رسعــان  ولكــن  األوىل، 
املتحــدة األمريكيــة مــن أجــل احتــواء املوقــف، وتــم 
ــة  ــودة إىل طاول ــة الع ــة بحج ــد واملواجه ــف التصعي وق
املفاوضــات، وخاصــة بعــد احلــرب التــي شــنها العــدو 
الصهيــوين عــى لبنــان، وارتكابــه جمــزرة قانــا املروعــة، مما 
جعــل العــدو الصهيوين بنظــر العامل قاتــًا وجمرًمــا، وأراد 
أن ُيلّمــع صورتــه عــرب تقديــم بعــض التنازالت للســلطة 
ــة  ــق وخاص ــض املناط ــن بع ــحابه م ــطينية، وانس الفلس
ــاس  ــى مح ــة ع ــة احلديدي ــاء القبض ــل رشط إبق يف اخللي
واجلهــاد اإلســامي مشــددة، ومــا أن عــادت األوضــاع 
إىل مــا كانــت عليــه يف الســابق من حالــة اهلدوء والنشــاط 
والتســارع االقتصــادي والعمــراين حتــى قــرر املجاهــد 
ــة  ــه يف جامع ــال تعليم ــاب إلك ــوض الذه ــى ع مصطف
بوليتكنــك فلســطني يف خليــل الرمحــن، تــارًكا املجاهــد 
ــة رامــني حامــًا عــبء نــر أفــكار  ــًدا يف قري زيــد وحي
احلركــة، وجتنيــد أكــرب عــدد ممكــن مــن الشــباب إىل 
صفــوف احلركــة، وعــى الرغــم مــن شــعوره بأنــه بقــي 
وحيــًدا بــا ســند أو مســاعدة يف مواجهــة الباطــل إال أنــه 
كان دوًمــا عزيــز النفــس ال يرى العــزة إال هلل _عز وجل_ 
ــرة  ــزاز جباب ــايل باعت ولرســوله وللمؤمنــني. ومل يكــن يب
الدنيــا بــادة الدنيــا؛ ألهنــم يف احلــق أذلــة، فأيقــن املجاهد 
ــًدا، وليــس  ــأن مــن كان اهلل معــه فهــو ليــس وحي ــد ب زي
ــا مــن كانــت هلل  ــه، وليــس ضائًع ــًا مــن كان هلل عّزت ذلي
حياتــه، وهنــا أدرك معنــى قولــه تعــاىل: ىمحٱ حت خت مت 
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هت مث حج مج جح محيمح ]األنعــام: 162[.

ونتيجــة لنشــاط املجاهــد زيــد يف صفــوف حركة 
اجلهــاد اإلســامي الاحمــدود، لفــت هــذا األمــر نظــر 
األجهــزة األمنية الفلســطينية يف العــام 1997م، فبدأت 
عمليــة اســتدعائه بــني احلــني واآلخر، ليعيش جلســات 
التحقيــق يف مقــر املخابــرات الفلســطينية، وذلــك مــن 
مواصلــة  عــن  لثنيــه  عليــه  الشــديد  الضغــط  أجــل 
نشــاطاته يف حركــة اجلهــاد اإلســامي، ونتيجــة لرفضــه 
املطلــق التجــاوب مــع مطالبهــم واالنصيــاع لتهديداهتم 
وترغيباهتــم وإعانــه اإلرصار عــى التمســك بإيانــه 
ووعيــه والتزامــه يف املنهــج اجلهــادي والثــوري لتحريــر 
فلســطني؛ قامــت األجهزة األمنيــة الفلســطينية باعتقاله 
لعــدة أيــام، ومــا أن خــرج مــن الســجن حتــى أدرك 
ــد مــن العمــل اجلاعــي يف  أن يــد اهلل مــع اجلاعــة والب
حركــة اجلهــاد اإلســامي ليشــكل قــوة حقيقيــة منظمة، 
لتجميــع  دقــة  أســعد  املجاهــد  جانــب  إىل  فســارع 
جماهــدي حركــة اجلهــاد اإلســامي يف مدينــة طولكــرم، 

وكان منهــم زاهــر ياســني واملجاهــد الكبر عبــد النارص 
ــاد  ــة اجله ــادة حرك ــم ق ــد أه ــر( أح ــو ثائ ــص )أب صوي
اإلســامي يف الضفــة الغربيــة، وتــم اســتئجار أحــد 
التقــاء  نقطــة  ليكــون  طولكــرم  مدينــة  يف  البيــوت 
ملجاهــدي حركــة اجلهــاد اإلســامي، وبالفعــل بــدأ 
نشــاط اجلهــاد اإلســامي يف مدينــة طولكــرم يتســع 
شــيًئا فشــيًئا ســواء عــى الصعيــد اجلاهري أو الســيايس 
أو اإلعامــي إال أهنــم حتــى تلــك الفــرتة مل يتمكنــوا من 
ومتعــددة  كثــرة  ألســباب  عســكري  بنشــاط  البــدء 
وأمههــا قــوة األجهــزة األمنيــة الفلســطينية. ونتيجــة 
الشــاباك  جهــاز  قــام  زيــد  املجاهــد  نشــاط  لتزايــد 
الصهيــوين باعتقالــه، وخضــع لتحقيــق مكثــف وعنيف 
يف حتقيــق اجللمــة عــى أيدي ضبــاط الشــاباك الصهيوين 
ملــدة ثانيــة وثاثــني يوًما يف ظل ظــروف حياتية قاســية؛ 
ال يتحملهــا بــر إال أنــه يف ظــل تلك الظروف اســتطاع 
ــذي كان  ــة ال ــفيان عارض ــد س ــى املجاه ــرف ع أن يتع
يتواجــد معــه يف نفــس الزنزانــة، وتعاهــدا عى اســتكال 
الغربيــة،  الضفــة  يف  والعســكري  اجلهــادي  املشــوار 
وحصــل منــه عــى عنــوان املجاهديــن أنــور محــران وإياد 
ــة  ــادة حركــة اجلهــاد اإلســامي يف مدين حــردان مــن ق
ســارع  حتــى  التحقيــق  مــن  خــرج  أن  ومــا  جنــني، 
بالذهــاب إىل مدينــة جنــني، لالتقــاء بقــادة وكــوادر 
ــم  ــاطه إىل معظ ــع نش ــامي، واتس ــاد اإلس ــة اجله حرك
مــع  املتينــة  االجتاعيــة  لعاقاتــه  نتيجــة  املناطــق 

املجاهدين وبقية الفصائل الفلسطينية.

وقــرر يف تلــك الفــرتة إكــال مشــواره التعليمــي 
يف  زيــد  ابنهــا  برؤيــة  والدتــه  لرغبــة  وحتقيًقــا  تلبيــة 
اجلامعــة، وبالفعــل بــدأ الدراســة يف جامعــة النجــاح  الشهيد القائد/ أسعد دقة

استشهد بتاريخ 2001/09/12م
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الوطنيــة بمدينــة نابلــس ختصــص علــم النفــس، وكتــب 
ــة جماهــدة  اهلل _عــز وجــل_ لــه بــأن يتعــرف بثلــة مؤمن
ــامي  ــاد اإلس ــة اجله ــوادر حرك ــادة وك ــال وق ــن أبط م
يدرســون يف نفــس اجلامعــة، ومنهــم املجاهــدون نعــان 
طحاينــة وخالــد الــزواوي وحممــود الرصــور وربيــع 
أبــو الــرب وأنــس ارشيتــح وعــار زيــود ووائــل طحاينة 
والعديــد العديــد مــن األبطــال، وأصبــح املجاهــد زيــد 
مــن أهــم نشــطاء اجلاعــة اإلســامية، والتــي هــي عبارة 
عــن اإلطــار الطــايب حلركــة اجلهــاد اإلســامي يف 
ــة،  ــزة مــع معظــم الطلب اجلامعــة، وكان عــى عاقــة ممي
ــني  ــى أن املدرس ــطينية حت ــل الفلس ــة الفصائ ــن كاف وم
ــس،  ــة إىل النف ــخصيته املحبب ــًدا بش ــني ج ــوا معجب كان
ممــا أضفــى الكثــر عــى اجلاعــة اإلســامية يف جامعــة 

ــة. النجــاح الوطني

وأصبــح العــام 1998م عــام اجلاعة اإلســامية 
بامتيــاز، وحققــت نشــاطات واســعة وناجحــة جــًدا يف 
كافــة جامعــات الضفــة الغربيــة، وتكللــت بالنجــاح 
الكبــر عــرب حصــول اجلاعــة اإلســامية يف جامعــة 
بوليتكنــك فلســطني باخلليــل بقيــادة املجاهــد مصطفــى 
عــوض صديــق املجاهــد زيــد عــى ثاثــة مقاعــد، 
ــاح مل  ــذا النج ــاط وه ــذا النش ــل وه ــذا العم ــن ه ولك
يــدم طويــًا حيــث بــدأت األجهــزة األمنية الفلســطينية 
تكثــف ماحقاهتــا ومطارداهتــا لقــادة وكــوادر ونشــطاء 
ــات  حركتــي اجلهــاد اإلســامي ومحــاس نتيجــة ملطالب
األجهــزة األمنيــة الصهيونيــة باإلضافــة إىل ضغــوط 
ــة التــي متــارس عــى الســلطة لدفعهــا  اإلدارة األمريكي
التنظيــات  ونشــاط  عمــل  حريــة  تقييــد  أجــل  مــن 
الفلســطينية املعارضــة للوجــود الصهيــوين يف األرايض 

ــازة  ــة املنح ــة األمريكي ــدة للسياس ــطينية، واملنتق الفلس
ــوين. ــدو الصهي للع

األمنيــة  األجهــزة  ماحقــات  فكانــت 
الفلســطينية، واالعتقــاالت التــي تقــوم هبــا نتيجــة 
هلــذه الضغوطــات املتواصلــة، والتــي تــم الكشــف 
عنهــا عــرب اتفاقيــة “واي ريفــر” يف العــام 1998م، 
حيــث أشــارت املــادة )2/أ( حتــت عنــوان األعــال 
األمنيــة باعتبــار التنظيميــات “اإلرهابيــة” خارجــة عــن 
ــطيني أن  ــرف الفلس ــى الط ــا، وع ــون ومكافحته القان
ُيعلــن عــن سياســة عــدم التســامح إزاء قيامهــا بأعــال 
عنــف وإرهــاب ضــد الطرفــني، واعتقــال الطــرف 
الفلســطيني لأطــراف املشــتبه بقيامهــم بأعــال عنــف 
وإرهــاب هبــدف إجــراء حتقيــق وحماكمــة ومعاقبــة كل 
األشــخاص املتورطــني يف أعــال عنــف وإرهــاب، 
باإلضافــة إىل االتفــاق عــى عقــد اجتــاع بــني األجهــزة 
مــرة  األمريكــي،  والطــرف  الفلســطينية  األمنيــة 
كل أســبوعني ملناقشــة امللفــات األمنيــة يف األرايض 
الفلســطينية التابعــة لســيطرة الســلطة الفلســطينية.

مهرجان حاشد للجاعة اإلسامية 
بجامعة النجاح الوطنية يف نابلس )أرشيف 2001م(
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اعتقال السلطة له
الســلطة  بــدأت  الظاملــة  لاتفاقيــات  نتيجــة 
املبــارش  وبالتنســيق  األمنيــة؛  بأجهزهتــا  الفلســطينية 
والكامــل مــع جهــاز الشــاباك الصهيوين محلــة اعتقاالت 
واســعة يف معظــم مــدن وقــرى وخميــات الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة طالــت العــرات مــن نشــطاء حركتــي 
محــاس واجلهــاد اإلســامي، ليجــد املجاهد زيد بســيي 
نفســه يف قبضــة األجهــزة األمنية الفلســطينية حتت ذريعة 
ــأن  ــد ب ــدى األمــن الفلســطيني تفي وجــود معلومــات ل
حركــة اجلهــاد اإلســامي ختطــط إلعــادة نشــاط اجلنــاح 
العســكري يف الضفــة الغربيــة، وأهنــا بصــدد تنفيذ عملية 
استشــهادية يف ذكــرى استشــهاد األمــني العــام الدكتــور 
فتحــي الشــقاقي يف شــهر 1998/10م، كــا طالبــت 
األجهــزة األمنيــة الفلســطينية نشــطاء اجلهــاد اإلســامي 
باحلضــور يومًيــا ملقــر جهــاز املخابــرات الفلســطيني 
للتوقيــع عــى إثبــات وجــود، والتــزم بذلــك املجاهــدون 
زيــد بســيي وأمحد املهــداوي وأســعد دقة وزاهر ياســني 
وغرهــم مــن املجاهديــن، بينــا يف جنــني رفــض املجاهد 
ســليان طحاينــة مــن جنــني االلتــزام بالتوقيــع لصعوبــة 
حتركــه بســهولة نتيجــة بــرت رجلــه يف االنتفاضــة األوىل، 
ــًرا  ــك نظ ــطينية يف ذل ــة الفلس ــزة األمني ــع األجه ومل متان

حلالتــه اإلنســانية.

1998/11/06م،  تاريــخ  جــاء  أن  ومــا 
حتــى قــام املجاهــدان ســليان طحاينــة ويوســف زغــر 
بتنفيــذ عمليــة استشــهادية بطوليــة بســيارة مفخخــة 
بوســط ســوق “حمانيــه هيــودا” يف القــدس الريــف رًدا 
عــى االنتهــاكات الصهيونيــة بحــق املقدســات ورفًضــا 

للعمليــة الســلمية اجلاريــة بــني الســلطة الفلســطينية 
عــرات  العمليــة  وأوقعــت  الصهيــوين،  والعــدو 
اإلصابــات يف صفــوف الصهاينــة، وأعلنــت حركــة 
اجلهــاد اإلســامي أن مــن نفذها هــو اجلناح العســكري 
للحركــة القــوى اإلســامية املجاهــدة )قســم(، وجــن 
أنــه  والســيا  الفلســطينية  األمنيــة  األجهــزة  جنــون 
كان لدهيــم بعــض املعلومــات حــول هــذا احلــدث، 
ممــا جعلهــم يقومــون بحملــة اعتقــاالت واســعة جــًدا 
طالــت معظــم قــادة وكــوادر حركــة اجلهــاد اإلســامي 

يف الضفــة الغربيــة.

ــدًدا يف  ــه جم ــيي نفس ــد بس ــد زي ــد املجاه ووج
غرفــة التحقيــق بمقــر املخابــرات الفلســطينية، بحضور 
ــر  ــوين، ومدي ــادي الطم ــو ف ــال أب ــرات الش ــر خماب مدي
لضابــط  باإلضافــة  طولكــرم،  يف  التحقيــق  طواقــم 
التحقيــق املكلــف بالتحقيــق مــع املجاهــد زيــد واســتمر 
التحقيــق معــه ملــدة جتــاوزت ســت ســاعات، أرادوا من 
ــة  ــد عــى علــم هبوي خاهلــا معرفــة إن كان املجاهــد زي
مــن نفــذ العمليــة، ومــن طريقــة أســئلة ضبــاط التحقيق 
اســتطاع املجاهــد زيــد معرفــة أن مــن نفــذ العمليــة هــو 

االستشهاديان/ سليان طحاينة )يمني( ويوسف زغر
استشهدا معًا بتاريخ 1998/11/06م
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ــن  ــك للمجاهدي ــر ذل ــة، وذك ــليان طحاين ــد س املجاه
أســعد دقــة وزاهــر ياســني املتواجدين معــه يف التحقيق، 
ــا يف  ــدة 65 يوًم ــد مل ــد زي ــع املجاه ــق م ــد التحقي وامت
ظــل ظــروف قاســية ومذلــة وصعبــة جــًدا، فــأرادوا 
لــه االنكســار وأراد اهلل للمجاهــد زيــد االنتصــار عــرب 
لقائــه يف ســجن أرحيــا بكوكبــة مــن قــادرة وكــوادر 
حركــة اجلهــاد اإلســامي أبرزهــم أســعد دقــة وأخــوه 
حممــد دقــة وزاهــر ياســني وخالــد زكارنــة وإيــاد حــردان 
وغرهــم؛ لتتعمــق املعرفــة أكثــر فأكثــر بــني املجاهدين، 
ــكل  ــل ب ــو العم ــرتك وه ــدف مش ــى ه ــوا ع وليجتمع
قــوة عــى إعــادة تفعيــل اجلهــاز العســكري للجهــاد 
ــة  ــن عملي ــن م ــة، متخذي ــة الغربي ــامي يف الضف اإلس
ــكري  ــل العس ــد العم ــن يري ــا مل ــودا” نموذًج ــه هي “حماني

ولــو باإلمكانيــات املحــدودة واملتواضعــة، وهنــا ويف 
ــني  ــل املعتقل ــة نق ــزة األمني ــررت األجه ــرتة ق ــذه الف ه
زيــد  املجاهــد  باســتثناء  نابلــس،  يف  جنيــد  لســجن 
ــدة  ــام مل ــن الطع ــوح ع ــرع يف إرضاب مفت ــيي، ف بس
مخســة أيــام ليحقــق أهدافــه بنقلــه مــع بقيــة املجاهديــن 
إىل ســجن جنيــد، وهنــاك التقــى باملجاهديــن نعــان 

ــران. ــور مح ــة وأن طحاين

لقــد كان كل اعتقــال للمجاهــد زيــد يكســبه 
ــزز  ــامي، ويع ــاد اإلس ــة اجله ــن حرك ــد ع ــة املزي معرف
عاقاتــه بمعظــم قــادة وكــوادر احلركــة، وتكــررت 
مناقشــاته الدائمــة حــول رضورة العمــل العســكري 
بشــقيه العمليــات االستشــهادية وعمليــات اطــاق 
النــار، والســيا أنــه متكــن مــن التعــرف عــى املهنــدس 
العســكري آنــذاك حلركــة اجلهــاد اإلســامي، وهــو 
املجاهــد خالــد زكارنــة الــذي تــدرب عــى تصنيــع 

املتفجــرات واســتخدام الســاح وتصنيــع األحزمــة 
ــان،  ــة يف لبن ــكرات املقاوم ــفة يف معس ــوات الناس والعب
ــيايس  ــي الس ــن الوع ــد م ــد املزي ــد زي ــب املجاه واكتس
والعســكري يف هــذا االعتقــال، ومــا هــي إال فــرتة مــن 
الزمــن حتــى أصــدر الرئيــس الفلســطيني يــارس عرفات 
قــراًرا باإلفــراج عــن عــرات املعتقلــني السياســيني 

ــام 1999م. ــال الع ــر خ ــد الفط ــبة عي بمناس

املفــرج  األســاء  ضمــن  زيــد  املجاهــد  وكان 
ــة،  ــد دق ــة وحمم ــعد دق ــوة أس ــب اإلخ ــم، إىل جان عنه
وعــدد مــن جماهــدي حركــة محــاس، ومنهــم ناجــي 
ســنقرط وجهــاد ســويطي، ومــا أن خــرج املجاهــد زيــد 
ــودة  ــارع يف الع ــى س ــة حت ــق احلري ــجن وعان ــن الس م
إىل  وبــدأ  الوطنيــة،  النجــاح  جامعــة  يف  الدراســة  إىل 
جانــب دراســته مواصلــة نشــاطه الســيايس واجلهــادي 
داخــل اجلامعــة عــرب إقنــاع الطلبــة ومــن كافــة الفصائــل 
بــرورة رفــض مــروع احلــل الســلمي الــذي يــؤدي 
إىل تصفيــة القضيــة الفلســطينية. وبــدأ يــرف عــى 
توزيــع البيانــات املوضحــة خلطــر العملية الســلمية، وما 
أدت إليــه مــن تزايــد ملحــوظ لاســتيطان يف األرايض 
الفلســطينية بنســبة تزيــد عــن 100% عــا كانــت عليــه 
قبــل العمليــة الســلمية، ومل يكــن للمجاهــد زيــد أن 
ــال  ــة للرج ــم أن الراح ــد عل ــة، وق ــم الراح ــرف طع يع
غفلــة، فكيــف للمجاهــد زيــد أن يضيــع وقًتــا واملــوت 
يطلبــه، لذلــك حــرص كل احلــرص عــى أن يكــون 
صاحــب نفــس طويــل ومهــة تتوقــد كــا قــال الشــاعر:

َة َنْفِسهِ   َوَمْن َتُكِن الَعْلَياء مِهَّ

َفُكلُّ الَِّذي َيْلَقاُه فِيَها حُمَبَُّب       
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ووفــاًء منــه إلخوانــه وأحبتــه ورفــاق دربــه ممــن مل 
ُيفــرج عنهــم من ســجون الســلطة؛ قرر زيارهتم يف ســجن 
جنيــد يف مدينــة نابلــس، والتقــى هنــاك باملجاهــد نعــان 
طحاينــة وأنــور محــران وإيــاد حــردان وأســعد دقــة الــذي 
تــم اعتقالــه مــن جديــد، ولكــن هــذه املــرة مل تكــن الزيــارة 
مــن أجــل االطمئنان عــى حياهتــم وأحواهلم التــي يعرفها 
داخــل الســجن، وإنــا مــن أجــل تقديــم املســاعدة لــه يف 
ــة جنــني إىل طولكــرم،  نقــل اخلــربة العســكرية مــن مدين
حيــث يف أواخــر العــام 1999م كانــت قــد نشــطت خليــة 
عســكرية للجهــاد اإلســامي يف مدينــة جنني عــرب قيامها 
بعمليــات اطــاق نار عــى الشــوارع االلتفافيــة، فكان من 
الــازم أن يتــم املســاعدة يف نقــل الســاح ملدينــة طولكــرم 

الســتخدامه يف العمليــات هناك.

وقــرر املجاهــدون إعــداد اخلطة مــن أجل هتريب 
ــاد حــردان  املجاهديــن أســعد دقــة وأمحــد مهــداوي وإي
مــن ســجن اجلنيــد، فــرع املجاهــد زيــد بالتحضــر 

املجاهــد  واســتطاع  اهلــروب،  لعمليــة  واالســتعداد 
ــواء  ــز مغــارة مــن أجــل إي حممــد نظمــي أبــو ذيــب جتهي
املجاهديــن يف حــال هروهبــم، كــا متكــن املجاهــد لــؤي 
الســعدي مــن رشاء كل مــا يلــزم مــن احتياجــات الطعــام 
والــراب واملابــس، ووضعهــا يف داخــل املغــارة، وتــم 
ــة  ــدد لعملي ــد حم ــى موع ــد ع ــد زي ــع املجاه ــاق م االتف
اهلــروب حيــث تــم االتفــاق عــى أن يتــم االجتــاع بــني 
ــني  ــة رام ــد يف قري ــد زي ــع املجاه ــة م ــن الثاث املجاهدي
بمحافظــة طولكــرم ليقوم بنقلهم إىل املــكان املتفق عليه، 
ولكــن حــدث خلــل يف اخلطــة، فلم يتمكــن املجاهد زيد 
ــة رامــني؛ فقــد  ــة يف قري مــن اســتقبال املجاهديــن الثاث
ــتطاعوا  ــم اس ــس إال أهن ــاح بنابل ــة النج ــر يف جامع تأخ
تنفيــذ اخلطــة البديلــة والوصــول إىل املــكان املطلــوب.

ومــا هــي إال ســاعات حتــى بــارشت األجهــزة 
وكــوادر  قــادة  ماحقــة  للســلطة  التابعــة  األمنيــة 
حركــة اجلهــاد اإلســامي، وتــم اعتقــال املجاهــد زيــد 
وولدهــا  دقــة  أســعد  املجاهــد  والــدة  إىل  باإلضافــة 
راين وحممــد دقــة وحممــد نظمــي. ومــا أن تــم اإلفــراج 
ــى  ــا راين حت ــة وولده ــعد دق ــد أس ــدة املجاه ــن وال ع
ــا تعــرض  تــم اعتقــال والــد املجاهــد أســعد دقــة، وهن
املجاهــد زيــد بســيي لتحقيــق عنيــف وقــاٍس جــًدا مــن 
أجــل نــزع اعــرتاف منــه حــول مــكان املجاهديــن أمحــد 
ــب؛  ــواع التعذي ــه كل أن ــورس بحق ــاد، فم ــعد وإي وأس
ــا املحقــق يف  فــا كان منــه إال الصمــود والصــرب متحدًي

ــه:  ــًا ل ــق قائ التحقي

عواُت هُتَزُم باألذى أبًدا    تاهلل ما الدَّ
 ويف التاريِخ بِرُّ يميني

جمموعة من قادة وكوادر حركتي اجلهاد اإلسامي ومحاس
يف سجن جنيد بنابلس التابع للسلطة )1998م(
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ضع يف يديَّ القيَد أهِلب أضُلعي   
وِط ضع ُعنُقي عى السّكنِي بالسَّ

لن تستطيَع حصاَر فكرَي ساعًة   
أو نزَع إياين ونوَر يقيني

فالنوُر يف قلبي وقلبي يف يَدي                    
      ريّب وريّب حافظي وُمعيني

سأظلُّ ُمعتصًا بحبِل عقيديت      
وأموُت ُمبتِسًا ليحيا ديني

ــد  ــا املجاه ــر هب ــي م ــق الت ــام التحقي ــت أي فكان
ــا، مــن أكثــر  زيــد والتــي بلغــت مــا يزيــد عــن 67 يوًم
األيــام أمًلــا ومعانــاًة وضنــًكا، ولكــن كل ذلــك كان 
خــًرا يف نظــره حيــث بعــد أن قامــت األجهــزة األمنيــة 
الفلســطينية بإعــادة اعتقــال املجاهديــن أمحــد مهــدواي 
وإيــاد حــردان؛ تــم عقــد صفقــة بــني املجاهد أســعد دقة 
وبــني األجهــزة األمنيــة؛ أنــه يف حــال تســليم نفســه فإنــه 
ســيتم اإلفــراج عــن املجاهديــن زيــد بســيي وســفيان 
عارضــة ووالــد املجاهــد أســعد دقــة، وهــذا مــا تــم 
بالفعــل، وبــدأت األجهــزة األمنيــة بمارســة الضغــوط 
اهلائلــة عــى املجاهــد زيــد الــذي أصبــح األمــر العــام 
الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  يف  اإلســامية  للجاعــة 
وعضــو جملــس احتــاد الطلبــة عــن اجلاعــة اإلســامية يف 
اجلامعــة، وكل تلــك الضغــوط مــن أجــل قطــع تواصــل 
املجاهــد زيــد مــع قــادة وكــوادر احلركــة يف الســجن أو 
خــارج الســجن، فتــارة يســتخدمون التهديــد والوعيــد، 
وتــارة يســتخدمون الرتغيــب عــرب مســاعدته يف إكــال 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــه يف الس ــي، وتوظيف ــه اجلامع تعليم
ومــا إىل ذلــك مــن إغــراءات، فــا كان مــن املجاهــد 

زيــد إال اإلرصار عــى موقفــه الصلــب يف الســعي قدًمــا 
نحــو العمــل اجلهــادي املقــدس مــن أجــل احلريــة، ومن 
أجــل االنعتــاق مــن قبضــة العــدو الصهيــوين، فآمــن أن 
هنــاك إشــارات يف الطريــق، طريــق ذات الشــوكة، وهي 
ــا  ــدة إضاءاهت ــر لش ــع الب ــا مجي ــامل ورآه ــة املع واضح
وقــوة توهجهــا، وألهنــا يف القمــة الشــاخمة فــإن الكثــر 
مــن النــاس يتهيبــون الصعــود إليهــا، وهنــا يصــدق قول 

الشــاعر: 

ومن يتهيَّب صعود اجلبال    
يعش أبد الدهر بني احلفر

وأمــا جوهــر هــذه اإلشــارات فــا يراهــا إال 
أمثــال املجاهــد زيــد، الــذي دوًمــا يرفــع نظــره إىل العــا 
وهامتــه يف الثريــا، وأخذ يشــد عى ســاعد العــزم واجلد، 
فكيــف  الســفلية،  أو  الدونيــة  بالنظــرات  يــرَض  ومل 
للمجاهــد زيــد عاشــق اجلهــاد والثــورة أن يرضــخ 
للواقــع املريــر الــذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني؟ 
فبــدأ يــارس نشــاطه اجلهــادي إىل جانــب إخوانــه مــن 
صعوبــات  ظــل  يف  اإلســامي  اجلهــاد  حركــة  أبنــاء 
الفلســطينية  األمنيــة  األجهــزة  ملتابعــة  نتيجــة  مجَّــة، 
للمجاهديــن وعــى مــدار الوقــت والســاعة، ومل يمنعــه 
ذلــك مــن زيــارة املجاهــد نعــان طحاينــة يف ســجن 
جنيــد بذريعــة مســاعدته يف إحضــار الكتــب اجلامعيــة 
ــن  ــع؛ م ــن ذرائ ــك م ــا إىل ذل ــات وم وأوراق االمتحان
أجــل التواصــل مــع املجاهــد أســعد دقــة وإياد حــردان، 
للتحضــر مــن أجــل عمليــة هــروب جديدة حيــث كان 
ــة  ــة مطلق ــون ثق ــان يثق ــعد ونع ــاد وأس ــدون إي املجاه
باملجاهــد زيــد، وطلبــوا منــه االســتعداد والتجهيــز 
ملســاعدة املجاهــد مجيــل جــاد اهلل باهلــروب مــن داخــل 
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العمــل  يف  البــدء  واهلــدف  نابلــس  يف  جنيــد  ســجن 
العســكري يف الضفــة الغربيــة.

وبالفعــل بــدأ املجاهــد زيــد جيــري اتصاالتــه 
التحضــر  أجــل  مــن  املمتــدة  عاقاتــه  مســتخدًما 
واالســتعداد هلــذه العمليــة، وتوجــه أكثــر مــن مــرة 
لقريــة صيــدا يف طولكــرم، والتقــى باملجاهديــن جــارس 
رداد وأمحــد فنــي وأمحــد الصــويف وغرهــم، ومل يكونــوا 
 $2000 مبلــغ  ســوى  الوقــت  ذلــك  يف  يمتلكــون 
ومســدس، وقــد نجحــت عمليــة اهلــروب رغــم وقــوع 
ــد  ــد زي ــة إال أن املجاه ــر املدروس ــاء غ ــض األخط بع
اســتطاع اقتيــاد املجاهــد مجيــل جــاد اهلل مــن أمام ســجن 
ــة طولكــرم، والوصــول عــرب مســارات  ــد إىل مدين جني
خمتلفــة إىل قريــة صيــدا؛ ليقــوم املجاهــد جــارس رداد 
بــدوره يف إخفــاء املجاهــد مجيــل جــاد اهلل، وبعــد عــدة 
أيــام عــاد املجاهــد زيــد واجتمــع باملجاهــد جــارس 
ــاء، وظــن  ــم رصــد ذلــك اللق ــدا، وت ــة صي رداد يف قري
عمــاء األجهــزة األمنيــة أن املجاهــد زيــد هــو املطلوب 

ــاد اهلل. ــل ج ــو مجي ــه ه ــة وأن ــزة األمني لأجه

اعتقاله ثانية عىل يد السلطة
وبرعــة الــربق تــم اعتقــال كل مــن املجاهديــن 
زيــد بســيي وجــارس رداد وأمحــد فنــي وأمحــد الصــويف 
وتــم  املجاهديــن،  مــن  وغرهــم  اهلل  جــاد  ومجيــل 
اقتيادهــم إىل التحقيــق ليخضــع املجاهــد زيــد هــذه املرة 
إىل حتقيــق جديــد وبنــوع خمتلــف وملــدة تزيــد عــن 56 
يوًمــا، دون أن تتمكــن األجهــزة األمنية الفلســطينية من 
احلصــول عــى أي معلومــة أو اعــرتاف يفيــد املخابــرات 
الفلســطينية أو الصهيونيــة، وكــرت يــده يف التحقيــق 

ــة  ــبه بخزان ــة أش ــة ضيق ــه يف زنزان ــم وضع ــداين، وت املي
ــة  ــاء مليئ ــا وال كهرب ــاء فيه ــة، ال م ــع داخلي ــا قواط ب
بــزرد الساســل واألكيــاس النتنــة، وتعــرض للحرمــان 
مــن النــوم والطعــام، ورغــم كل ذلــك مل يســتطيعوا ثنــي 
عزيمتــه؛ ألنــه رجــل موقــف وكلمــة فهــذه هــي عظمــة 

األفــكار التــي محلهــا املجاهــد زيــد.

يف  التحقيــق  أقبيــة  يف  معاناتــه  واســتمرت 
تتغــر  وبــدأت  اهلل،  رام  مدينــة  يف  بيتونيــا  ســجن 
يف  حــادة  خافــات  وســط  فشــيًئا  شــيًئا  األحــوال 
ــات  ــيا أن املفاوض ــطيني الس ــعب الفلس ــاط الش أوس
ــة  ــد الثاني ــب ديفي ــة كام ــة يف قم ــطينية الصهيوني الفلس
وبرعايــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة قــد وصلــت إىل 
طريــق مســدود، وأصبحــت الســاحة الفلســطينية متــوج 
باخلافــات الفكريــة والسياســية والتنظيميــة ســواء عــى 
ــد النخــب  ــل الفلســطينية أو عــى صعي ــد الفصائ صعي
ففريــق  الفلســطيني،  الشــارع  يف  املثقفــة  والقيــادات 
ــنطن  ــس وواش ــلو وباري ــد وأوس ــاق مدري ــد التف مؤي
ــة  ــن أزق ــرتب م ــامل، وال يق ــم الع ــول يف كل عواص وجي
وشــوارع خميــات فلســطني، وفريــق ثــاٍن مــع مــآذن 
القــدس وأجــراس الكنائــس يف بيــت حلــم ومــع عنــب 
اخلليــل وزيتــون نابلــس، وأحــراش يعبــد يف جنــني 
ومــع نســائم الربيــع يف بيــارات حيفــا وتاطــم األمــواج 
ــه،  ــة يف وطن ــة نمل عــى شــواطئ غــزة، ويعــرف كل دب
ــا لــكل جــربوت أمريــكا وغطرســتها،  وال يعــر اهتاًم
وفريــق ثالــث يمســك بزمــام املصالــح العليــا للشــعب 
الفلســطيني عــرب عمليــة الســام الوامهــة، وفريــق رابــع 
يعتــرب فلســطني وقًفــا إســامًيا ال حيــق ألحــد االقــرتاب 
بــكل  الســلطة  مــع  وأنــاس  فيــه،  التــرف  أو  منــه 
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عيوهبــا حتــى لــو أبقــت عــى احتجازهــا للمجاهديــن 
يف ســجوهنا، وآخــرون ضدهــا يف اجيابياهتــا وســلبياهتا، 

ــا بنــي عــى باطــل فهــو باطــل. وشــعارهم م

ويف ظــل هــذه التجاذبات وبينــا كان املجاهد زيد 
بســيي يدافــع عــن كرامــة الشــعب الفلســطيني وعزتــه 
وعــزة مقاومتــه يف أقبية التحقيق يف ســجن بيتونيا؛ كانت 
قــد اندلعت االنتفاضة الفلســطينية يف كل بقاع فلســطني 
احلبيبــة، انتفاضــة أشــبه باالنتفاضــة الفلســطينية األوىل، 
ــطينية مل  ــة الفلس ــزة األمني ــربوت األجه ــدة ج ــن ش وم
خيــربوا املجاهــد زيــد بــأن هنــاك انتفاضــة فلســطينية 
ــه، ومل يعلــم بذلــك إال بعــد عــدة أســابيع  خــارج زنزانت
ــب  ــش إىل جان ــق ليعي ــة التحقي ــن أقبي ــرج م ــا خ عندم
املجاهديــن مــن حركتــي محــاس واجلهــاد اإلســامي يف 
داخــل غــرف ســجن بيتونيــا حيث التقــى هنــاك بقيادات 
حركــة محــاس، ومنهــم الشــيخ حممــد مجــال النتشــة )أبــو 
ــرتة  ــد يف ف ــد زي ــق املجاه ــارة صدي ــأت جب ــام(، ونش مه
الدراســة الثانويــة يف طولكــرم، وأيمــن حشــايكة وهــاين 
رواجبــة وإيــاد محادنــة وإبراهيــم حامــد والعديــد العديــد 
منهــم، كــا التقــى بصديقــه مجيل جــاد اهلل، ومنــذ اللحظة 
األوىل التــي رأى فيهــا املجاهــد زيــد بســيي املجاهديــن 
ــوا  ــا أن يبذل ــارة قــرروا مًع ــل جــاداهلل ونشــأت جب مجي
جهدهــم الكبــر مــن أجــل اهلــرب مــن ســجن بيتونيــا، 
وااللتحــاق بصفــوف املقاومــة الفلســطينية يف انتفاضــة 
األقــى، وبتاريــخ 2000/10/22م كان قد تم اغتيال 
املجاهــد القســامي إبراهيــم بنــي عــودة مــن بلــدة طمون، 
ممــا أثــار حفيظــة الشــعب الفلســطيني، فبــدأت الضغوط 
متــارس عى الســلطة الفلســطينية من أجل إطــاق رساح 
املعتقلــني السياســيني املنتمــني حلركتــي محــاس واجلهــاد 

بإعطــاء  الفلســطينية  الســلطة  فبــادرت  اإلســامي، 
ــاعة  ــدة 48 س ــازات مل ــا إج ــني لدهي ــن املعتقل املجاهدي
وبــروط معينــة، بينــا قــررت اإلفــراج عــن املجاهد زيد 

وأيمــن حشــايكة وإيــاد محادنــة.

ــى  ــر حت ــذا األم ــد هب ــد زي ــم املجاه ــا أن عل وم
أرسع إىل املجاهديــن مجيــل جــاد اهلل ونشــأت جبــارة 
يتواصــا  حتــى  هاتفــه  ورقــم  عنوانــه  إلعطائهــا 
كل  هلــا  ليقــدم  الســجن  مــن  خروجهــا  بعــد  معــه 
ــام  ــي إال أي ــا ه ــة، وم ــاعدة املطلوب ــات واملس االحتياج
حتــى متكــن املجاهــد مجيــل جاد اهلل مــن اخلــروج، وبادر 
باالتصــال باملجاهــد زيــد طالًبــا منــه إيصالــه باملجاهــد 
حممــد بشــارات ليبــدأ معــه العمــل العســكري يف الضفة 
الغربيــة، ونتيجــة لــروط اإلفــراج عــن املجاهــد زيــد 
الصعبــة، والتــي تقتــيض بعدم مغادرتــه ملدينــة رام اهلل أو 
التواصــل مــع أحــد أو احلديث يف اإلعام إال أن شــقيق 
املجاهــد زيــد متكــن مــن عقــد اتفاق مع الســلطة يســمح 
بانتقــال املجاهــد زيــد مــن مدينــة رام اهلل إىل مدينــة أرحيا 
ليعيــش إىل جانــب أخيــه هنــاك، وقــرر املجاهــد زيــد أن 
يذهــب بصحبــة أخيــه إىل مدينــة أرحيــا، إلبعــاد عيــون 
العمــاء عنــه لفــرتة مــن الزمــن ليتمكــن مــن املبــارشة 
يف مروعــه اجلهــادي والعســكري الــذي كــرس حياتــه 
ومنــذ الصغــر للبحــث عنــه واإلعــداد والتخطيــط لــه، 
ــاة  ــاء واآلالم واملعان ــن األعب ــر م ــر الكث ــل الكث وحتم

للوصــول هلــذه اللحظــة.

ومــا أن ســمع املجاهــد زيــد نبأ استشــهاد املجاهد 
ــة نابلــس حتــى ســارع يف اخلــروج  ــور محــران يف مدين أن
مــن أرحيــا والتوجــه إىل مدينــة نابلــس، وبعــد إجرائه عدة 
ــد  ــب املجاه ــة طل ــوادر احلرك ــادة وك ــع ق ــاالت م اتص
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ــة  ــة مــن املجاهــد زيــد عــدم مغــادرة مدين نعــان طحاين
ــة  ــدة ســيلة احلارثي ــه مــن بل ــه يف طريقــه إلي نابلــس، وأن
ــكنية يف  ــقق الس ــدى الش ــا يف إح ــا مًع ــني ليجتمع يف جن
مدينــة نابلــس، ويقــوم املجاهــد نعــان بفرز املجاهــد زيد 
بســيي عــى منطقــة نابلس بعــد استشــهاد املجاهــد أنور 

محــران ليكــون إىل جانــب املجاهــد خالــد زكارنــة.

ويف بدايــة العــام 2001م متكــن املجاهــد زيــد 
بفعــل عاقاتــه الواســعة واملمتــدة يف مدينــة نابلــس مــع 
كافــة الفصائــل الفلســطينية مــن التعــرف عــى املجاهــد 
إيــاد صواحلــة، ليبــدأ املشــوار العســكري للمجاهــد زيد، 
ــكري  ــؤول العس ــون املس ــه ليك ــم تعيين ــه ت ــيا أن والس
املبــارش عــن منطقــة األغــوار وطوبــاس وبالتنســيق مــع 
ــني  ــم الفاعل ــد أه ــارات أح ــد بش ــد حمم ــه املجاه صديق
زيــد  املجاهــد  وبــدأ  املنطقــة،  تلــك  يف  العســكريني 
إجــراء اتصاالتــه مــع كافــة املجاهديــن ممــن تعــرف 
ــرم أو  ــواء يف طولك ــلطة س ــجون الس ــل س ــم داخ عليه

ــدو  ــة الع ــيق ملقاوم ــل التنس ــن أج ــني، م ــس أو جن نابل
ــب  ــادة كتائ ــه بق ــال معرفت ــن خ ــن م ــوين، ومتك الصهي
شــهداء األقــى يف مدينــة نابلــس، وخاصــة الشــهيد 
أســامة جوابــرة وشــكري يعيــش مــن التعلم عــى أيدهيم 
هــو واملجاهــد إيــاد صواحلــة كيفيــة تصنيــع املتفجــرات 
وكيفيــة تفكيــك القذائــف والعبــوات الناســفة واأللغــام 
وقذائــف األنرجــا مــن أجــل احلصــول منهــا عــى املــواد 
املتفجــرة إلعــادة تصنيعهــا عــى شــكل أحزمــة ناســفة أو 
عبــوات جانبيــة أو تفخيخ بعــض الســيارات لزراعتها يف 
أماكــن تواجــد العــدو الصهيــوين، وقــد نشــط املجاهدان 
زيــد وإيــاد صواحلــة يف منطقــة نابلــس بشــكل ملحــوظ، 
وأرادا نقــل املــواد األوليــة التــي تدخــل يف عمليــة تصنيــع 
املتفجــرات، وخاصــة مــادة األوكســجني، وتــم إرســاهلا 
إىل مدينــة جنــني الســتخدامها يف عمليــة التصنيــع هناك.

نشاطه اجلهادي
ويف ذات يــوم وأثنــاء حــوار هــام بــني املجاهدين 
زيــد بســيي وإيــاد صواحلــة حــول تطويــر عمليــة 
تصنيــع املتفجــرات إذا باملجاهــد زيــد خيــرب املجاهــد إياد 
صواحلــة أنــه كان قــد تعــرف يف ســجون الســلطة عــى 
املجاهــد خالــد زكارنــة الــذي يمتلــك اخلــربة الكبرة يف 
جمــال تصنيــع املتفجــرات، وهنــا جــن جنــون املجاهــد 
إيــاد لعــدم إخبــاره حــول املوضــوع يف الســابق، فــكان 
دوًمــا يبحــث عــن هــؤالء الرجــال األبطــال األقــدر عى 
ــوم  ــيخ املرح ــول الش ــا ق ــدق هن ــخ، ويص ــع التاري صن
مصطفــى الســباعي: “خــذ مــن أمتنــا مائــة مصــور، 
وأعطهــا طيــاًرا واحــًدا، وخــذ منهــا ألــف مغــن وأعطها 
ــني،  ــني والاه ــا كل العابث ــذ منه ــًدا، وخ ــا واح خمرتًع
ا واحــًدا”، ونحــن نجيــز خــذ منهــا شــعًبا  ــدًّ وأعطهــا جُمِ

الشهيد القائد/ أنور محران حلظة اغتياله
استشهد بتاريخ 2000/12/11م
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بأكملــه وأعطهــا أمثــال املجاهديــن خالــد زكارنــة وإيــاد 
صواحلــة وزيــد بســيي.

واتفــق اجلميــع عــى العمــل عــى تطويــر عمليــة 
تصنيــع املتفجــرات نظــًرا لتصاعــد العمــل العســكري 
ــدأت تتحــول مــن طــور  يف انتفاضــة األقــى حيــث ب
االنتفاضــة الشــعبية إىل طــور العســكرة والعمليــات 
االستشــهادية، وأدرك هــؤالء املجاهــدون بأنــه رغــم 
الواقــع الــيء إال أنــه ال تــزال أنــوار مضيئــة تبعــث 
يف النفــس األمــل، والبــد مــن التفــاؤل بالغــد املــرق 
اجلديــد، فتعهــدت الثلــة املؤمنــة برهبــا عــى البــذل بــا 
هــذه  يف  ألن  والعطــاء؛  بالعمــل  والتزمــت  انقطــاع، 
االنتفاضــة الفلســطينية ال يصــرب ســوى رجــال صادقني 
اهلــدف،  لبلــوغ  الســبيل  واختــذوا  أنفســهم  وطَّنــوا 
وأدركــوا أن تعبهــم إىل زوال وأن آثارهــم ســتبقى باقيــة 

مــا بقــي الليــل والنهــار.

وبــدأت رسايــا القــدس تنشــط يف معظــم أنحــاء 
الضفــة الغربيــة الســيا يف منطقــة طوبــاس واألغــوار، 
فقــرر جهــاز الشــاباك الصهيــوين اغتيــال القــادة حممــد 
ــرب  ــارات ع ــد بش ــش وولي ــو حني ــامح أب ــارات وس بش
قصــف ســيارهتم بالقــرب مــن بلــدة الزبابــدة بمحافظــة 
ــخ 2001/07/02م، وكان  ــك بتاري ــني، وكان ذل جن
الشــهيد حممــد بشــارات قــد أوىص بــأن يســتلم املجاهــد 
زيــد قطعــة الســاح اخلاصــة بــه بعــد استشــهاده، وتــم 
تســليمها بالفعــل للمجاهــد زيــد بســيي؛ إال أنــه آثــر 
عــى نفســه أخــاه املجاهــد أيمــن دراغمــة حيــث ســلمه 
قطعــة الســاح مشــرتًطا عليــه أن يعمــل بحقهــا، فتعهد 
املجاهــد أيمــن بذلــك، وكتــب اهلل لــه أن يســتخدمها يف 
عمليــة نفذهتــا رسايــا القــدس يف شــارع 90 ضــد دوريــة 
صهيونيــة يف األغــوار أدت ملقتــل مــا ال يقــل عــن أربعــة 
هــذه  يف  أيمــن  املجاهــد  جانــب  إىل  وكان  صهاينــة، 
ــرداوي  ــت م ــة وثاب ــراس خليلي ــدون ف ــة املجاه العملي

ــا أراد. ــد م ويوســف ســويطات، وكان للمجاهــد زي

واســتمر نشــاط املجاهــد زيــد يف رسايــا القــدس 
املجاهــد  جانــب  إىل  طولكــرم  منطقــة  إىل  ليمتــد 
ــن  ــن املجاهدي ــد م ــة والعدي ــاد صواحل ــة وإي ــعد دق أس
ــاد مــن أحــد  ــد وإي األبطــال، وقــد اختــذ املجاهــدان زي
ــز  ــل جتهي ــن أج ــا م ــًرا هل ــا مق ــة عنبت ــات يف قري الربكس
الســيارات املفخخــة التــي تــم اســتخدام إحداهــا يف 
ــاء  ــهاديان ع ــا االستش ــي نفذه ــة الت ــة املزدوج العملي
بتاريــخ  اخلضــرة  يف  اهليجــا  أبــو  وأســامة  الصبــاح 
ــال املجاهــد  2001/05/25م، رًدا عــى جريمــة اغتي
إيــاد حــردان لتتعمــق عمليــات التنســيق بــني قــادة 
وكــوادر رسايــا القــدس يف معظــم أنحــاء الضفــة الغربية 

الشهيد القائد/ إياد صواحلة
استشهد بتاريخ 2002/11/09م
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الســيا بــني مــدن جنــني وطولكــرم ونابلــس، وتعاهــد 
ــارس رداد  ــة وج ــعد دق ــيي وأس ــد بس ــدون زي املجاه
ــر،  ــاض بدي ــيخ ري ــي والش ــد فن ــي وأمح ــود كليب وحمم
وكافــة املجاهديــن عــى عــدم متكــني األجهــزة األمنيــة 
الفلســطينية مــن اعتقاهلــم مهــا كان الثمــن، فــرع 
املجاهــد زيــد إىل جانــب أخيــه املجاهــد إســاعيل أبــو 
ــة  ــت وزن يف مدين ــة بي ــكان يف قري ــتئجار م ــة باس عيش
نابلــس الســتخدامه يف تصنيــع املتفجرات وإرســاهلا إىل 
جمموعــات وخايــا رسايــا القــدس يف جنــني ونابلــس، 
ــرداوي يف  ــت امل ــد ثاب ــه إىل املجاه ــم إيصال ــا ت وبعضه

ــكرية. ــطة العس ــتخدمها يف األنش ــني، ليس جن

وبذلــك بــدأت جهود أبطــال رسايــا القدس ويف 
مقدمتهــم املجاهــد زيــد بســيي تــؤيت أكلهــا حيــث تــم 
زرع عبــوة ناســفة كبــرة احلجــم وســط ســوق اخلضــار 
يف مدينــة “نتانيــا”، ونجــح املجاهــدان عبــد الرمحــن فودة 
وهبــاء الشــرباوي بنقــل العبــوة مــن مدينــة طولكــرم إىل 
وســط مدينــة “نتانيــا”، وتــم كشــف أمرهــا وتــم تفجــر 
العبــوة مــن قبــل العــدو الصهيــوين، وكان ذلــك بتاريــخ 
أرضار  إليقــاع  االنفجــار  وأدى  2001/03/28م، 
دفعــة  للمجاهديــن  معطًيــا  الســوق  يف  عــدة  ماديــة 

جديــدة مــن املعنويــات لاســتمرار يف هــذا الــدرب.

ومــا أن ســمع أبطــال الرايــا يف مدينــة طولكــرم 
نبــأ اغتيــال أحــد أهــم قــادة ومؤســي رسايــا القــدس يف 
ــة بيــت حلــم بتاريــخ 2001/05/05م املجاهــد  مدين
الشــهيد أمحــد أســعد خليــل، حتــى تعاهــد أبطــال رسايا 
القــدس زيد بســيي وإيــاد صواحلة ومعتصــم محاد عى 
الثــأر لدمــاء الشــهيد جتســيًدا لقــول احلبيــب حممــد صى 
ِهــْم َوَتَرامُحِِهــْم  اهلل عليــه وســلم: “َمَثــُل امْلُْؤِمنـِـنَي يِف َتَوادِّ

َوَتَعاُطِفِهــْم، َمَثــُل اجْلََســِد إَِذا اْشــَتَكى ِمنـْـُه ُعْضــٌو َتَداَعى 
ــى”؛ أو كــا قــال احلبيب  ــَهِر َواحْلُمَّ َلــُه َســاِئُر اجْلََســِد بِالسَّ

حممــد صــى اهلل عليــه وســلم.

للعــدو  رســالة  إرســال  املجاهــدون  فــأراد 
الصهيــوين مفادهــا بأن رسايــا القدس يف الضفــة الغربية 
ــط  ــم التخطي ــك ت ــد، ولذل ــب واح ــد وقل ــد واح جس
ــع  ــكرية توج ــة عس ــديد لعملي ــذر ش ــدوء وح ــكل ه ب
العــدو الصهيــوين، فقــرر املجاهــدون زيــد بســيي 
وإيــاد صواحلــة ومعتصــم محــاد إرســال ســيارة مفخخــة 
حتمــل عــرات الكيلوجرامــات مــن املتفجــرات ليتــم 
وضعهــا وســط الكيــان الصهيوين، وتــم توزيــع األدوار 
بــني املجاهديــن حيــث اســتطاع املجاهــدون زيــد وإيــاد 
ومعتصــم جتهيــز املــواد املتفجــرة، ومتكــن املجاهــد 
أرشف الربدويــل مــن إحضار الســيارة املناســبة للعملية 
بينــا متكــن املجاهــدان عار قزمــوز وهباء الشــرباوي من 
رصــد موقــع العمليــة يف قلــب مدينــة “نتانيــا”، وعندمــا 
باطــاع  زيــد  املجاهــد  قــام  تنفيذهــا  موعــد  حــان 
املجاهديــن هبــاء الشــرباوي وعــار قزمــوز عــى كيفيــة 
إيصــال جهــاز البلفــون بالعبــوة الناســفة للقيــام بعمليــة 
التفجــر عــن بعــد بــرط أال يتــم تفجــر الســيارة إال يف 
حــال متكــن املجاهديــن عــار قزمــوز وهبــاء الشــرباوي 
مــن عبــور منطقــة احلــدود إىل داخــل منطقــة طولكــرم 

مــن أجــل احلفــاظ عــى أمنهــا وســامتها.

وهبــاء  عــار  املجاهــدان  اســتطاع  وبالفعــل 
إيصــال الســيارة للهــدف املحــدد، وتــم تفجــر الســيارة 
املفخخــة عــن بعــد أمــام املدرســة الصناعيــة يف “نتانيــا” 
لتوقــع هــذه العمليــة عــدة إصابــات خمتلفــة يف صفــوف 
ــا القــدس اجلنــاح  قطعــان املســتوطنني، وأعلنــت رساي
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العســكري للحركــة أن هــذه العمليــة البطوليــة تــأيت 
ــال  ــة اغتي ــى جريم ــي واألويل ع ــرد الطبيع ــياق ال يف س
ــدأ العــدو الصهيــوين  ــل، وب املجاهــد أمحــد أســعد خلي
يف  املجاهديــن  عــى  الصهيونيــة  اهلجمــة  بتصعيــد 
الضفــة الغربيــة إمــا باالغتيــال أو االعتقــال، ولكــن 
ــاش  ــن ط ــال م ــوين كح ــدو الصهي ــذا الع ــال ه كان ح
ســعيه وســهمه، فخــاب أملهم وذهــب تدبرهــم أدراج 

الريــاح وأضحــى مكرهــم إىل زوال.

مــع  التــام  التنســيق  إىل  زيــد  املجاهــد  ســارع 
ــامح  ــارات وس ــد بش ــارات وولي ــد بش ــن حمم املجاهدي
أبــو حنيــش وأيمــن دراغمــة )أســد الغــور( وفــؤاد 
يف  املجاهديــن  مــن  العديــد  إىل  باإلضافــة  بشــارات 
منطقــة طوبــاس وطمــون واألغــوار مــن أجــل تكثيــف 
الطــرق  عــى  النــار  وإطــاق  العســكرية  العمليــات 
االلتفافيــة وخاصــة يف منطقــة شــارع 90 مــن أجــل 
ــار املســتوطنني عــى مغــادرة تلــك املنطقــة  ــة إجب حماول
عــرب قــوة ورضبــات املجاهديــن األبطــال زيــد وأيمــن 
دراغمــة ووليــد وحممــد بشــارات وســامح أبــو حنيــش 

ــاعر: ــول الش ــم ق ــدق فيه ــة ليص ــاد صواحل وإي

شباٌب ذّللوا سبَل املعايل                    
وما عرفوا سوى اإلسام دينا

دهم فأنبتهم نباًتا                         تعهَّ
كريًا طاَب يف الدنيا غصونا

إذا شهدوا الوغى كانوا كاًة      
يدّكوَن املعاقَل واحلصونا

توجيــه  القــدس  رسايــا  يف  املجاهــدون  فقــرر 
رضبــة مؤملــة لقطعــان املســتوطنني يف منطقــة األغــوار، 

ــور(  ــد الغ ــة )أس ــن دراغم ــد أيم ــن املجاه ــث متك حي

مــن رصــد هــدف يف مــكان يتجمــع فيــه الصهاينــة، 
ومتكــن املجاهديــان إيــاد بشــارات وأيمــن بشــارات من 
كــوادر رسايــا القــدس مــن جتنيــد االستشــهادي حممــد 
بشــارات مــن بلــدة طمــون، بينــا متكــن املجاهــدان 
إيــاد صواحلــة وزيــد بســيي مــن تكثيــف جهودمهــا من 
أجــل تصنيــع شــنطة متفجــرات قويــة جــًدا، فطلــب من 
ــل  ــارات توصي ــؤاد بش ــة وف ــن دراغم ــن أيم املجاهدي
االستشــهادي حممــد بشــارات إىل مــكان تنفيــذ العملية، 
ــم  ــارات إىل املطع ــد بش ــهادي حمم ــل االستش ــا وص ومل
فقــرر  العــادة،  غــر  عــى  مغلًقــا  وجــده  املســتهدف 
املجاهــد حممــد بشــارات الصعــود إىل حافلــة صهيونيــة 
ــا أن  ــا، وم ــه يف داخله ــر نفس ــتوطنني ليفج ــة باملس مليئ
ــائق  ــه س ــى أوقف ــة حت ــب احلافل ــود إىل قل ــم بالصع ه
احلافلــة؛ ذلــك أن احلقيبــة التــي كان حيملهــا أثــارت 
ــة والشــك عنــد ســائق احلافلــة فدفعــه بــكل قــوة  الريب
وتعطلــت  األرض  عــى  ووقــع  احلافلــة،  خــارج  إىل 
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وحــاول  املتفجــرات،  شــنطة  يف  الكهربائيــة  الدائــرة 
ــى زر  ــوة ع ــكل ق ــط ب ــارات الضغ ــد بش ــد حمم املجاه
ــرب”  ــرب... اهلل أك ــات “اهلل أك ــا بصيح ــر مصحوًب التفج
دون جــدوى، ثــم حــاول مــرة أخــرة وثالثــة إىل أن متكن 
العــدو الصهيــوين مــن الســيطرة عليــه واعتقالــه، فــأي 
إرصار هــذا للمجاهــد حممد بشــارات وأي إيان راســخ 
يتحــى بــه هــذا االستشــهادي؟! فــكان مثــااًل لأبطــال 

الذيــن يصــدق فيهــم قــول الشــاعر:

ترى اجلموع ولكن ال ترى أحًدا   
وقد ترى مهة اآلالف يف رجل

ورغــم شــجاعة املجاهــد حممــد بشــارات إال أن 
املجاهــد زيــد أصــدر قــراره إىل مجيــع املجاهديــن معــه 
إال  املــكان  ذلــك  إىل  استشــهادي  أي  إرســال  بعــدم 
بعلمــه حرًصــا عــى حركــة وأمــن املجاهديــن يف تلــك 
املنطقــة والســيا أن املجاهــد حممــد بشــارات نتيجــة 
للتعذيــب الشــديد الــذي تعــرض لــه يف التحقيــق؛ أخرب 
جهــاز الشــاباك بأســاء األبطــال الــذي يقفــون خلــف 

ــة. هــذه العملي

اجتــه املجاهــد زيــد يف هــذه الفــرتة ليكــون إىل 
تصنيــع  يف  زكارنــة  وخالــد  إيــاد  املجاهديــن  جانــب 
املتفجــرات، ليكرمهــم اهلل _عــز وجــل_ بتمكينهــم مــن 
ــا مــن املتفجــرات،  ــو جراًم ــر مــن 350 كيل ــع أكث تصني
باإلضافــة إىل تعبئــة أســطوانة أكســجني ذات احلجــم 
التامــة  اجلهوزيــة  أجــل  مــن  باملتفجــرات،  الكبــر 
الســتخدام هــذه املــواد يف أي عملية يف املســتقبل لتصبح 
رسايــا القــدس يف الضفــة الغربيــة مــن أهــم وأقــوى 
األجنحــة العســكرية ممــا جعــل الكثر مــن النفــوس التي 

هبــا اســتعداد للخــر واحلــق ترجــع إىل االســتقامة، وإن 
ــدى. ــق اهل ــن طري ــا ع ــواء حينً ــا األه ــت هب انحرف

اســتطاع املجاهد رمزي بشــارات أحــد أفراد خلية 
املجاهــد زيــد إحضــار استشــهاديني لــه مــن أجــل تنفيــذ 
عمليــة استشــهادية إال أن املجاهــد زيــد ال يمكــن لــه أن 
يقبــل أي أحــد هلــذه املهمة قبــل أن يمــر يف مراحل متعددة 
ــدية  ــية واجلس ــة النفس ــن اجلهوزي ــة م ــول إىل حال للوص
ــادي،  ــل اجله ــم يف العم ــدم قبوهل ــرر ع ــة، وق والروحاني
ــن  ــون يف ميادي ــدس يتنافس ــا الق ــدو رساي ــح جماه فأصب
املواجهــة للتصــدي للعــدو الصهيــوين بــكل اإلمكانيــات 
املتاحــة، ولكــن أســًدا واحــًدا فقــط كان يف منطقــة الغــور، 
ــد  ــن جتني ــن م ــذي متك ــة ال ــن دراغم ــد أيم ــو املجاه وه
املجاهــد أمحــد دراغمــة لتنفيذ عملية استشــهادية يف مدينة 
ــة  ــد زكارن ــد خال ــتطاع املجاه ــا اس ــة، وهن ــان املحتل بيس
تصنيــع عبــوة ناســفة شــديدة االنفجــار، وتــم وضعهــا يف 

حقيبــة ليتــم اســتخدامها يف العملية.

ــد  ــهادي أمح ــد االستش ــام وال ــاء ق ــذه األثن ويف ه
ــده أمحــد  ــأن ول دراغمــة بإبــاغ جهــاز األمــن الوقائــي ب
ينــوي تنفيــذ عمليــة استشــهادية، وأنــه خــرج مــن البيــت 
ــه يف كل  منــذ فــرتة، وبــدأت أجهــزة الســلطة تبحــث عن
مــكان، باإلضافــة إىل إباغهــا جهــاز الشــاباك الصهيــوين 
هبــذا األمــر، وعــى الرغــم مــن االحتياطــات األمنيــة 
واحلواجــز العســكرية التــي وضعــت يف كل مــكان، أرص 
ــز  ــة إىل حي ــراج العملي ــى إخ ــة ع ــن دراغم ــد أيم املجاه
ــة االستشــهادي أمحــد دراغمــة إىل  التنفيــذ وســار بصحب
ــة  ــة مشــًيا عــى األقــدام حتــى وصــل مدين موقــع العملي
بيســان بتاريــخ 2001/10/07م بعــد أن تــوكل عــى اهلل 
_عــز وجــل_، ليقــوم االستشــهادي أمحــد دراغمة بتفجر 
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نفســه بالقــرب مــن مدخــل مســتوطنة “شــلوخوت”، 
ويقتــل املســؤول العــام ألمــن املســتوطنات يف منطقــة 
الغــور، ويريــح الفلســطينيني مــن مضايقاتــه اليوميــة عــرب 
اعتداءاتــه عــى املمتلــكات واملزروعات وســيارات العال 
واملزارعــني، وكتــب اهلل _عز وجــل_ النجاح هلذه العملية 
وكتــب للمجاهــد أيمن دراغمــة أن يكون مــن أهل املعايل 

التــي ال تنــال إال بالصعــاب مــن األمــور.

ــدام،  ــاط وإق ــكل نش ــا ب ــل الراي ــتمر عم واس
وأمــد املجاهــد أيمــن دراغمــة املجاهدين إيــاد صواحلة 
وزيــد بســيي وخالــد زكارنــة بعــرات األلغــام التــي 
مــادة  اســتخراج  ليتــم  عليهــا  احلصــول  مــن  متكــن 
)T.N.T( منهــا واســتخدامها يف العمليات العســكرية، 
وباإلضافــة إىل ذلــك متكــن املجاهــد خالــد زكارنــة

مــن تصنيــع كميــة كبــرة مــن املتفجــرات ذات نوعيــة 
ــا القــدس مــن قبــل، فكانــت  جديــدة مل تعهدهــا رساي
ــدس،  ــا الق ــات رساي آثارهــا واضحــة يف معظــم عملي
وبعــد هــذه التجهيــزات، قــرر قــادة رسايــا القــدس 
ــة،  ــيارات املفخخ ــرب الس ــهادية ع ــة استش ــذ عملي تنفي
املكتظــة  الصهيونيــة  األهــداف  أحــد  إىل  وإرســاهلا 
ــدة  ــن بل ــر م ــل مغ ــد نبي ــن املجاه ــتوطنني، ومتك باملس
عرابــة، مــن جتنيــد املجاهــد جماهــد أبــو جلبــوش لتنفيذ 
املرفــة  العســكرية  املجموعــة  وجهــزت  العمليــة، 
املتفجــرات،  مــن  كبــرة  كميــة  العمليــة  هــذه  عــى 
املجاهــد  بتصنيعهــا  قــام  التــي  املــواد  إىل  باإلضافــة 
املخصصــة  الســيارة  يف  وضعهــا  ليتــم  مغــر  نبيــل 
ــدوره  ــة ب ــن دراغم ــور أيم ــد الغ ــوم أس ــك، وليق لذل
يف إيصــال الســيارة واالستشــهادي إىل مــكان تنفيــذ 
آخــر  أمــًرا  أراد  وجــل_  اهلل _عــز  ولكــن  العمليــة، 
ــيارة  ــوش الس ــو جلب ــد أب ــد جماه ــادة املجاه ــاء قي فأثن
برعــة كبــرة أدى ذلــك إىل انقــاب الســيارة، وقــرر 
ــم  ــة، فعوضه ــذه العملي ــاء ه ــدس إلغ ــا الق ــادة رساي ق
اهلل _عــز وجــل_ أن متكــن املجاهــدان ثابــت مــرداوي 
يوســف  املجاهديــن  إرســال  مــن  طوالبــة  وحممــود 
ســويطات ونضــال اجلبــايل إىل مدينــة اخلضــرة بتاريــخ 
ــطة  ــة بواس ــة مزدوج ــذا عملي 2001/10/28م لينف
إطــاق النــار، وأوقعــت هــذه العمليــة أربعــة قتــى 
وأصابــت العــرات، واستشــهد املجاهــدان يوســف 
ونضــال، وبــدأت األصــوات املعارضــة للعمليــات 
ــذه  ــة أن ه ــيًئا بحج ــيًئا فش ــد ش ــهادية تتصاع االستش
ــطيني وأن  ــعب الفلس ــة الش ــر بمصلح ــات ت العملي
الــدول العربيــة وخاصــة دول اخلليــج ومــر حتــاول 
هتدئــة األوضــاع وإعــادة األمــور إىل مــا كانــت عليــه.
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ولكــن أبطــال رسايــا القــدس ويف مقدمتهــم 
املجاهــد زيــد ال هيابــون قــوة العــدو الصهيــوين وال 
يســتجدون أحــًدا مــن أشــقاء العروبــة واإلســام الذين 
ــون  ــق، ويرقص ــبات عمي ــم يف س ــلء جفوهن ــون م يغط
ويســتهزئون  املجاهديــن،  جراحــات  عــى  ويغنــون 
بنحيــب األمهــات واألخــوات، وال حيرتمــون حتــى 
اإلرساء  أرض  روى  الــذي  الطاهــر  شــهدائنا  نجيــع 

ــر:  ــون للب ــم يقول ــراج، وه واملع

حجٌر من ساحة األقى                    
وعود من حصرة

ورصخة من أرض طولكرم                    
وحبة رمل من يافانا األسرة

هي أقوى من صوارخيكم                    
ومن نفط اجلزيرة

فــكان لزاًمــا عــى املجاهد زيــد يف هــذه الظروف 
رسايــا  وكــوادر  قــادة  جانــب  إىل  جاهــًدا  يعمــل  أن 
ــداء،  ــة والف ــة والتضحي ــة املقاوم ــم ثقاف ــدس لتعمي الق
كافــة  مــع  الوطنيــة  عاقاتــه  زيــد  املجاهــد  وكثــف 
الفصائــل الفلســطينية مســتغًا عاقاتــه وصداقاته التي 
امتــدت لصفــوف حركــة فتــح ممــن آمــن بخــط املقاومــة 

ــة. ــات املقاوم ــرب عملي ــرر إال ع ــطني ال تتح وأن فلس

ــن  ــد م ــد العدي ــد جتني ــد زي ــتطاع املجاه ــا اس ك
ــة  ــزة األمني ــل األجه ــون يف داخ ــن يعمل ــال الذي األبط
كشــف  خاهلــم  مــن  واســتطاع  للســلطة،  التابعــة 
وإحبــاط  الفلســطينية،  األمنيــة  األجهــزة  معلومــات 
خمططاهتــم يف اعتقــال وماحقــة املجاهديــن، وقــدم 
ســاح  قطــع  القــدس  رسايــا  وقــادة  زيــد  املجاهــد 

لأبطــال منصــور رشيــم ومجيــل عطــوان ليتمكنــا مــن 
ــس” يف  ــتوطنة “حيفت ــار يف مس ــاق ن ــة إط ــذ عملي تنفي
وأدت  2001/10/05م،  بتاريــخ  طولكــرم  منطقــة 
القــدس  رسايــا  وأعلنــت  املســتوطنني  أحــد  ملقتــل 
مســؤوليتها عــن هــذه العمليــة البطوليــة، وتصاعــدت 
العمليــات  جانــب  إىل  النــار  إطــاق  عمليــات 
االستشــهادية، ومتكــن املجاهــد أمحــد بســيي وجمموعة 
ــاق  ــرب إط ــتوطنني ع ــة مس ــن إصاب ــن م ــن املجاهدي م
النــار عليهــا يف مفــرق قريــة رامــني بمحافظــة طولكرم.

بــدأت الســلطة منــع أبنــاء حركــة فتــح وأبنــاء 
األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن االنتــاء لرايــا القدس 
لتجنيــب الســلطة ردات الفعــل األمريكيــة والصهيونيــة، 
ــل  ــم ومجي ــور رشي ــن منص ــل املجاهدي ــك جلع وأدى ذل
عطــوان يف وضــع حــرج حيــث نفــذا عمليــة إطــاق 
النــار عــى املســتوطنني أدت إلصابــة ســبعة بجــراح، 
وحــاول املجاهــد زيــد تبنــي العملية باســم رسايــا القدس 
ــكري  ــادي والعس ــا امل ــة دعمه ــذه املجموع ــيا أن ه الس
مــن الرايــا، وهلــا عمليــة ســابقة باســم رسايــا القــدس يف 
مســتوطنة “حيفتــس” إال أن قــادة كتائــب شــهداء األقــى 
رفضــت أن تتبنــى رسايــا القــدس هــذه العمليــة، وطلبــت 
عقــد جلســة مــع قــادة رسايــا القــدس، ومنهــم املجاهــد 
ــم  ــى، ومنه ــهداء األق ــب ش ــادة كتائ ــيي، وق ــد بس زي
املجاهــد رائــد الكرمــي، وعندمــا تــم ســؤال املجاهديــن 
منصــور ومجيل باســم مــن تم تنفيذ هــذه العمليــة؟، وكانا 
قــد تعرضــا لضغــط كبر مــن قبــل حركــة فتــح واألجهزة 
األمنية الفلســطينية أجابا بوضوح باســم حركة فتح، وتم 
تســوية اخلــاف وطلــب املجاهــد زيــد تســليم املجاهدين 
منصــور ومجيل قطع الســاح التــي بحوزهتــا وإعادهتا إىل 
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رسايــا القــدس، ولكــن املجاهــد زيــد الــذي كــرس حياتــه 
يف جتنيــد أكــرب عــدد ممكــن مــن أبنــاء فلســطني للعمــل يف 
صفــوف املقاومــة، وبغــض النظــر مــع أي فصيــل املهــم 
ــاح  ــع الس ــى قط ــي ع ــرر أن يبق ــوة؛ ق ــاد ق ــه يف االحت أن
ــدو  ــن الع ــه م ــة نفس ــم حلاي ــور رشي ــد منص ــع املجاه م
الصهيــوين، ومــن أجــل اســتخدامها يف قتــل أكــرب عــدد 
ــذا  ــح أن ه ــة فت ــاء حرك ــم أبن ــة، فعل ــن الصهاين ــن م ممك
املوقــف الــذي حــدث أمامهــم ال يمكــن أن يقــوم بــه إال 
رجــل هــو مــن مدرســة اإليــان والوعــي والثــورة، وأدى 
ســلوك املجاهــد زيــد بــأن انضــم نفــر مــن الرجــال الذيــن 
صدقــوا مــا عاهــدوا اهلل عليــه، يف فريق املجاهــد زيد فريق 
جنــد املعــايل واهلمــم العاليــة، وهــم ال يزالــون يف ازديــاد 

حتــى هــذه اللحظــة.

وهيــأ اهلل _عــز وجــل_ للمجاهــد زيــد التعــرف 
عــى املجاهــد رومــل عطــوان مــن مدينــة اخلليــل، وهــو 
ــد  ــرم، واملجاه ــوري يف طولك ــة خض ــب يف جامع طال
شــادي ياســني مــن مدينــة طولكــرم، وهــو أحــد طلبــة 
جامعــة خضــوري، باإلضافــة إىل املجاهــد وائــل عرفــة 
مــن ســكان األردن مــن أصــل فلســطيني مقيــم يف مدينة 
طولكــرم وهــو ذو خــربة كبــرة ومعرفــة مهمــة بمعظــم 
األماكــن واملواقــع الصهيونية داخل الكيــان نظًرا لعمله 
ــد  ــه للمجاه ــدون التوج ــؤالء املجاه ــرر ه ــاك، وق هن
زيــد مــن أجــل مســاعدهتم يف تنفيــذ عمليــات يف قلــب 
الكيــان الصهيــوين حيــث كانوا قــد تعرفوا عــى املجاهد 
أنــور عليــان أحــد كــوادر حركــة اجلهــاد اإلســامي يف 
طولكــرم، والــذي بــدوره هيــأ الظــروف هلــم لاجتــاع 
باملجاهــد زيــد، ورشع املجاهــدون زيــد بســيي وإيــاد 
صواحلــة وفــادى البهتــي بتجهيــز ثاثــة أحزمــة ناســفة 

الســتخدامها يف العمليــة، وتــم توفــر ســيارة مــن نــوع 
فولفــو مــن أجــل أن تقــل االستشــهاديني إىل داخــل 
يقــوم  أن  املفــروض  مــن  وكان  الصهيــوين،  الكيــان 
ــه يف  ــر نفس ــة بتفج ــل عرف ــهادي وائ ــد االستش املجاه
حافلــة صهيونيــة، تكــون مكتظــة باجلنــود، بينــا يقــوم 
املجاهــدان رومــل عطــوان وشــادي ياســني بتفجــر 
نفســيها بعمليــة مزدوجــة يف أحــد املطاعــم الصهيونية.

وكانــت يف هــذه الفــرتة األوضــاع السياســية 
صعبــة جــًدا نتيجــة لضغــوط هائلــة تتعرض هلا الســلطة 
الفلســطينية من أجــل إحبــاط العمليات االستشــهادية، 
واعتقــال قــادة وكــوادر املقاومــة وخاصــة قــادة وكــوادر 
متكنــت  حيــث  الغربيــة  الضفــة  يف  القــدس  رسايــا 
ــعدي  ــي الس ــاج ع ــال احل ــن اعتق ــة م ــزة األمني األجه
ــة وكان  امللقــب “الصفــوري”، واملجاهــد حممــود طوالب
البــد مــن إرســال رســالة للعــدو الصهيــوين ولأجهــزة 
األمنيــة الفلســطينية أن هــذا االعتقــال للمجاهديــن ال 
ــة، وال  ــب مج ــت املصاع ــا كان ــرت مه ــم تف ــل مهته جيع

تلــني هلــم عزيمــة مهــا كانــت الطريــق وعــرة.

ــة  ــاد صواحل ــيي وإي ــد بس ــدان زي ــرر املجاه ق
ــهاديني  ــال االستش ــم إرس ــة، وت ــد العملي ــد موع حتدي
ــة  ــن األحزم ــو مرتدي ــيارة الفولف ــوا بس ــة ليخرج الثاث
الناســفة وســط معنويــات عاليــة، تناطــح عنــان الســاء 
يف جــو مائكــي مــيء بالروحانيــة واالندفــاع نحــو 
ــن  ــوا م ــل_، وانطلق ــز وج ــبيل اهلل _ع ــة يف س التضحي
مدينــة طولكــرم عــرب طريــق “بثــان” إىل مــكان العمليــة، 
ولكــن قــدر اهلل _عــز وجــل_ كان هــو الغالــب، وشــاء 
اهلل _تعــاىل_ أن تتعطــل الســيارة التي يســتقلوهنا بســبب 
غــزارة األمطــار ممــا أدى إىل انغرازها يف الوحــل، وما أن 
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تــم إخراجهــا بشــق األنفــس حتــى غاصــت مــرة أخرى 
يف الوحــل، فعلــم املجاهــدون أن هــذا األمــر مل يكتب له 
اهلل النجــاح، فعــادوا إىل مدينــة طولكــرم، وأرص حينهــا 
املجاهــد وائــل عرفــة أنــه ســيذهب لوحــده باحلــزام 
ــان الصهيــوين،  ــة يف قلــب الكي الناســف لتنفيــذ العملي
ــة  ــا وصــل إىل منطق ــع، ومل وحتــرك بالفعــل باجتــاه املوق
العبــور إىل الداخــل املحتــل إذا بالعــدو الصهيــوين ينتر 
بكثافــة عــى طــول احلــدود الفلســطينية الصهيونيــة، 
فلــم يتمكــن مــن اخــرتاق احلواجــز العســكرية، وقــرر 
العــودة إىل منطقــة طولكــرم مــرة أخــرى ليتــم تأجيــل 
هــذه العمليــة إىل موعــد وظــروف مناســبة يف املســتقبل.

مالحقة الشاباك له
ونتيجــة لذلــك ازداد طلــب الشــاباك الصهيــوين 
مــن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية بــرورة متابعــة 
صواحلــة  وإيــاد  بســيي  زيــد  املجاهــد  وماحقــة 
وحممــود كليبــي وأمحــد بســيي ومعتصــم محــاد ملــا 
يشــكلونه مــن اخلطــر الشــديد عــى األمــن الصهيــوين 
حيــث بأعاهلــم جعلــوا الشــاباك الصهيــوين ال يعــرف 
طعــم النــوم ال يف الليــل وال يف النهــار خمافــة مــن أن 
تفاجئهــم رسايــا القــدس بــا ال يتوقعونــه، وبــدأت 
بعمائهــا  مســتعينة  املجاهديــن  بماحقــة  الســلطة 
وباملعلومــات الصهيونيــة، فعلمــت أن املجاهديــن زيــد 
وإيــاد متواجــدان يف احــدى الشــقق الســكنية يف مدينــة 
بتصنيــع  يقومــان  املجاهــدون  كان  حيــث  طولكــرم 
ــا”،  ــمها “اليوري ــد اس ــوع جدي ــن ن ــرات م ــادة متفج م
وتــم حمــارصة املنــزل مــن كل االجتاهــات، فاتصــل 
املجاهــد زيــد بأخيــه أمحــد وبقيــة املجاهديــن مــن أجــل 
ــدم  ــل تق ــا، وبالفع ــن اعتقاهل ــة م ــزة األمني ــع األجه من

املجاهــد أمحــد بســيي وبقيــة جماهــدي رسايــا القــدس 
باجتــاه املنــزل، وبــدأ الصــدام واملشــادات الكاميــة 
باســتخدام  املجاهديــن  قبــل  مــن  التلميــح  وســط 
الســاح ضدهــم، ممــا مكــن املجاهديــن زيــد وإيــاد مــن 
اهلــرب عــرب أســطح املنــازل إىل مــكان رسي وآمــن، 
ليعــودا مــرة أخــرى يف إحــدى الليــايل إىل تلــك الشــقة 
إلخــراج املتفجــرات إىل مــكان آخــر بعيــًدا عــن عيــون 

العمــاء واألجهــزة األمنيــة الفلســطينية.

وخاصــة  فتــح،  حركــة  رشفــاء  معظــم  وكان 
أبنــاء كتائــب شــهداء األقــى والســيا ممــن يعملــون يف 
األجهــزة األمنيــة الفلســطينية يرفضون سياســة الســلطة 
الفلســطينية باعتقــال املجاهديــن، فــا كان منهــم إال 
االنحيــاز الكامــل ملجاهــدي رسايــا القــدس، حيــث يف 
إحــدى عمليــات األجهزة األمنية الفلســطينية ملحارصة 
ــرم  ــة يف طولك ــاد صواحل ــيي وإي ــد بس ــن زي املجاهدي

األسر القائد/ زيد بسيي )يسار( 
برفقة شقيقه األسر/ أمحد بسيي )املحكوم 25 عامًا(
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متكــن أحــد كــوادر حركــة فتــح وهــو عبــد احلســن مــن 
طولكــرم، وهــو يعمــل يف جهــاز املخابرات الفلســطيني 
مــن االتصــال عــى املجاهديــن إيــاد صواحلــة وزيــد 
ــطينية  ــة الفلس ــزة األمني ــأن األجه ــا ب ــيي ليخربمه بس
قادمــة العتقاهلــا فبــادر املجاهــد زيــد باالتصــال بقائــد 
ــد  ــو املجاه ــرم، وه ــى يف طولك ــهداء األق ــب ش كتائ
رائــد الكرمــي وأخــربه بــا جيــري فأرســل لــه عــدًدا مــن 
ــم  ــاس وحات ــاد الدع ــم زي ــح، ومنه ــة فت ــي حرك مقات
اجليــويس حيــث متكنــوا مــن إخراجهــا مــن املنــزل 
ــة  ــزة األمني ــار األجه ــم انتش ــه رغ ــدان في ــذي يتواج ال
الفلســطينية يف املــكان، ثــم نجحــوا بإخــراج األحزمــة 
الناســفة التــي كانــت معــدة لاستشــهاديني رومــل 
ــاد وزيــد  ــل، وتــم إيصــال املجاهديــن إي وشــادي ووائ
إىل مــكان آمــن يف طولكــرم، وتــم إحضــار املجاهــد 
حممــود كليبــي إىل املــكان أيًضــا عــن طريــق أحــد قــادة 
كتائــب شــهداء األقــى يف طولكــرم، وهــو حممــد أبــو 
ربيعــة مــن أجــل تأمــني محايتــه ومحايــة جماهــدي رسايــا 

ــم. ــلطة هل ــزة الس ــة أجه ــن ماحق ــدس م الق

ويف اليــوم التــايل قامــت الســلطة الفلســطينية 
ــد  ــع ح ــة بوض ــات األمني ــب املعلوم ــن تري ــا م خوًف
فأصــدر  الفلســطينية،  األمنيــة  األجهــزة  ألخطــاء 
الرئيــس يــارس عرفــات قــراره بتوحيــد األجهــزة األمنية 
كلهــا لتكــون بلجنــة واحــدة ليســهل عملهــا يف ماحقة 
املجاهديــن، ولكــن هــذه املــرة شــمل القــرار ماحقــة 
ــي  ــاعدون حركت ــن يس ــهم ومم ــح أنفس ــة فت ــاء حرك أبن
الســلطة  كانــت  حيــث  اإلســامي  واجلهــاد  محــاس 
ــب  ــادة كتائ ــن ق ــد م ــزت العدي ــد احتج ــطينية ق الفلس
شــهداء األقــى، يف داخــل مقــرات املخابــرات واألمن 

ــد  ــا شــعر املجاهــد زي الوقائــي يف جنــني ورام اهلل، وهن
بــأن األرض رغــم اتســاعها قــد ضاقــت عليــه وأغلقــت 
أمامــه الطــرق، ووجــد نفســه حيــن إىل قريته التــي ضمته 
صغــًرا لتســتقبله يف آخــر أيامــه قبــل االعتقــال، وكأنــه 
عــاد إىل قريــة رامــني ليشــم رائحــة الزيتــون والربتقــال 
ذكريــات  ويعيــد  التــني  طعــم  وليتــذوق  والليمــون 
طفولتــه التــي ُحــرم منهــا بظلــم العــدو الصهيــوين، 
وقــرر أن خيتبــأ فــرتة مــن الزمــن يف إحــدى املغــارات يف 
جبــال قريــة رامــني الشــاخمة، وجهــز كل مــا يلــزم لذلــك 
إال أن أحــد أقربائــه وهــو املجاهــد زايــد ســلان، وكان 
ــا لقــوات االحتــال قــرر أن يصحــب املجاهــد  مطلوًب
زيــد إىل مــكان آمــن يف أحــد املنــازل، حيــث كانــا ال 

ــاعات. ــن س ــر م ــد أكث ــكان واح ــان يف م يمكث

اعتقاله واحلكم عليه
وكانــت  الرمضانيــة،  الليــايل  إحــدى  ويف 
املوافــق  1422هـــ  رمضــان   24 األحــد  ليلــة 
الواحــدة  الســاعة  حــدود  ويف  2001/12/09م، 
ــزل  ــول إىل من ــد الدخ ــد وزاي ــدان زي ــرر املجاه ــًا ق لي
املجاهــد زايــد ســلان مــن أجل الراحــة قليــًا والوضوء 
ــن  ــد م ــت العدي ــذا البي ــد يف ه ــاة، وكان يتواج والص
النســاء واألطفــال، باإلضافــة إىل العديــد مــن أصدقــاء 
ــروج  ــروض اخل ــن املف ــلان، وكان م ــد س ــد زاي املجاه
املجاهــد جهــاد  عنــد  إىل مــكان آخــر للمبيــت فيــه 
يوســف، ولكــن قــدر اهلل _عــز وجــل_ إذا جــاء ال ُيــرد، 
وتــم حمــارصة املنــزل مــن وحــوش الليــل الضاريــة، 
معززيــن بطائرات االســتطاع واملجنــزرات والدبابات 

العســكرية. الدوريــات  وعــرات 
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حيمــل  الــذي  بســيي  زيــد  املجاهــدان  قــرر 
مسدًســا، واملجاهــد زايــد ســلان والــذي حيمــل بندقيــة 
)M16( املواجهــة والبــدء يف االشــتباك املســلح، وحتــت 
رجــاء وتوســل األطفــال والنســاء اخلائفــني مــن هــدم 
املنــزل عليهــم، الســيا يف ظــل وجــود كميــة كبــرة 
ــن  ــوزة املجاهدي ــت بح ــزل كان ــرات يف املن ــن املتفج م
ــد اخلــروج مــن أحــد  ــد، حــاول املجاهــد زي ــد وزاي زي
األبــواب اخللفيــة للمنــزل فــإذا بــه يقــع يف وســط كمــني 
لقــوات العــدو الصهيــوين، ومل يســتطع أن يفعــل شــيًئا، 
ومــا أن هــّم بالعــودة إىل املنــزل، حتــى تــم إطــاق النــار 
عليه من مســافة مرتيــن لتخرتق ســبعة رصاصات ركبة 
املجاهــد زيــد بســيي، ليقــع عــى األرض وســط نزيف 
دمــوي ال يتوقــف، ليبــدأ الضبــاط الصهاينــة بالضغــط 
عــى مــكان اإلصابــة للحصــول عــى معلومــات أوليــة، 
ومــا هــي إال ســاعات حتــى وجــد املجاهد زيد نفســه يف 
أحــد املستشــفيات الصهيونيــة ليخضــع لعــدة عمليــات 

جراحيــة صعبــة وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة.

ــاة  ــد إال مناج ــل زي ــد البط ــن املجاه ــا كان م ف
ربــه قائــًا: “إهلــي ال يطيــب الليــل إال بمناجاتــك، وال 
يطيــب النهــار إال بطاعاتــك، وال تطيــب الدنيــا إال 
ــب  ــوك، وال تطي ــرة إال بعف ــب اآلخ ــرك، وال تطي بذك
اجلنــة إال برؤيتــك”، فــا كان منــه إال أن يصــرب عــى هــذا 
األمل وهــذا العــذاب فجلــس عــى فراشــه يف املستشــفى 
ــا  ــاد وبركاًن ــًدا باألصف ــا مقي ــزن صامًت ــن احل ــل م كجب
ــار  ــن ن ــمعة م ــأت ش ــد انطف ــه ق ــث باعتقال ــا، حي مهيًب
ــتطاع  ــا اس ــد و55 عاًم ــه باملؤب ــم حكم ــن رغ وأمل، لك
النهــوض عــى قدمــه العاجــزة وهنــض مــن بــني الــركام 
ليبــدأ حياتــه اجلديــدة، يف ظــل االعتقــال ليعــود إىل مــا 

ــاعدة  ــل بمس ــدأ العم ــال، فب ــن القت ــه يف ميادي كان علي
ومواعــظ  العلــم  جلســات  يف  واملعتقلــني  األرسى 
ــة يف حركــة اجلهــاد  ــة التنظيمي ــان والعمــل يف اهليئ اإلي
اإلســامي داخــل الســجون ليكتــب اهلل _عــز وجــل_ 
لــه بــأن يتم حفــظ كتــاب اهلل، وأكمل مشــواره التعليمي 
ــد  ــأن زي ــا حلمــت ب ــة، التــي طامل ــه احلنون ليبــر والدت
ســيتخرج مــن اجلامعــة، وقــد حصــل عــى بكالوريوس 

ــى. ــة األق ــن جامع ــخ م ــم التاري يف عل

ــه مــن قبــل أرسى  ويف العــام 2012م تــم انتخاب
حركــة اجلهــاد اإلســامي يف ســجون االحتــال يف ظــل 
انتخابــات ديمقراطيــة وشــفافة ليكــون أحــد أعضــاء 
اهليئــة القياديــة العليــا ألرسى حركــة اجلهــاد اإلســامي 
يف ســجون االحتــال، ويف ذلــك العــام تــم تعيينــه مــن 
قبــل اهليئــة العامــة ليكــون عضــوا يف جلنــة املفاوضــات 
عــن أرسى حركــة اجلهــاد اإلســامي إلرضاب الكرامــة 
يف العــام 2012م ليكــون لــه الفضــل بعــد اهلل _عــز 
وجــل_ بتحقيــق انتصــار األرسى حيــث ُعــرف بصابــة 
مواقفــه وإرصاره عــى حتقيــق مطالــب احلركــة األســرة، 
ملطالــب  الصهيونيــة  الســجون  مصلحــة  وخضعــت 

األسر القائد/ زيد بسيي 
برفقة والديه الكرام خال زيارهتم له يف السجن
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األرسى، وتــم إخــراج األرسى املعزولــني إىل األقســام، 
ليعيشــوا إىل جانــب إخواهنــم يف األرس والقيــد، وكــا 
تــم حتقيــق مطلــب زيــارة أهالينــا وأحبتنــا يف قطــاع غــزة 

احلبيــب، بعــد انقطــاع دام أكثــر مــن ســت ســنوات.

ونتيجــة للعطــاء الاحمــدود الذي قدمــه املجاهد 
زيــد إلخوانــه يف حركــة اجلهــاد اإلســامي يف ســجون 
االحتــال تــم إعــادة انتخابــه مــرة أخــرى ليكــون أحــد 
ــاد  ــة اجله ــا ألرسى حرك ــة العلي ــة القيادي ــاء اهليئ أعض
ــن  ــه م ــم انتخاب ــال، وت ــجون االحت ــامي يف س اإلس
قبــل أعضــاء اهليئــة ليكــون األمــر العــام للهيئــة القيادية 
العليــا، ويف العــام 2017م تــم إعــادة انتخابــه مــرة 
ثالثــة ليســتمر يف قيــادة اهليئــة العامــة ألرسى احلركــة يف 
ســجون االحتــال، وعاهــد جماهــدي حركــة اجلهــاد يف 
ســجون االحتــال بالعمــل عــى النهــوض هبــم ثقافًيــا 
وفكرًيــا وإنســانًيا ودينًيــا إليصاهلــم وإعدادهــم ليكونوا 
طائــع املســتقبل للجيــل القــرآين الفريــد، وبضغــط 
مــن اهليئــة العامــة اســتطاع املجاهــد زيــد زيــارة معظــم 
الســجون التــي يتواجــد هبــا أعضــاء حركــة اجلهــاد 
اإلســامي ولفــرتات قصــرة، ليصــل إىل نتيجــة مفادها 
ســجون  يف  اإلســامي  اجلهــاد  حركــة  أعضــاء  بــأن 
ــاء  ــة وأعض ــة العام ــق اهليئ ــة يف عن ــم أمان ــال ه االحت
ــًا  ــل لي ــن العم ــد م ــه الب ــام، وأن ــورى الع ــس الش جمل
وهنــاًرا وبــكل اإلمكانيــات لتوفــر احتياجاهتم النفســية 

ــة. ــة واجلســدية والفكري واملادي

لذلــك فإن اهليئــة القياديــة العامــة ألرسى حركة 
اجلهــاد اإلســامي يف ســجون االحتــال الصهيــوين 
ممثلــة بأمرهــا العــام املجاهــد زيــد بســيي، وإىل جانبــه 
ــجون  ــامي يف س ــاد اإلس ــة اجله ــدي حرك ــع جماه مجي

االحتــال يرفعــون أكفهــم إىل العــا وبصــوت يشــابه 
هديــر األمــواج ويرخــون بأعــى صوهتــم: “يــا رسايانا 
املظفــرة أيــن أنــت ونحــن منــك وإليــك؟! نحــن أبنــاء 
اجلهــاد اإلســامي يف ســجون االحتــال ننــادي احلريــة 
ــة  ــب العتم ــن جوان ــدس! فم ــا الق ــا رساي ــمعينا ي فاس
ــا!  ــوك فانظرين ــا نح ــع أكفن ــجون نرف ــة يف الس والظلم
بلســان  تكلمــي  واســمعينا!  الرايــا  أيتهــا  أصغــي 
جماهــد واحــد منــا! فمــن رشارة واحــدة يشــتعل القــش 
اليابــس، فأيقظــي بحفيــف أجنحتــك روح رجــل مــن 
رجالــك ورجالنــا! فمــن ســحابة واحــدة ينبثــق الــربق 
ــال، فبــددي  ــة وقمــم اجلب ــا األودي وينــر بلحظــة خاي
الســوداء  الغيــوم  هــذه  بعزمــك  القــدس  رسايــا  يــا 
وظــام الســجون األســود! واهدمــي أســوار الســجون 
واألبــراج املرفوعــة عــى عظامنــا ومجامجنــا املغمــورة 

ــوع!”. ــاء والدم بالدم
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األسير المجاهد
باسل عاطف محمد مخلوف )عجاج(

مجاهد لم تنل من صالبته الشدائد

تاريخ الميالد: 1977/08/18م

الحالة االجتماعية: متزوج ولديه ولد وبنت

مكان السكن: قرية صيدا – محافظة طولكريم

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ االعتقال: 2002/02/15م

الحكم: مؤبد و 20 عامًا

ــوم عــن جماهــد كبــر مــن جماهــدي  نتحــدث الي
رسايــا القــدس، مــن الذين ينتمــون إىل ذلك اجليــل الذي 
ــن  ــزع م ــوق اجل ــن ط ــب ع ــوف، وش ــدة اخل ــاوز عق جت
االحتــال الصهيــوين، فهو يمثل الشــباب املؤمــن باهلل يف 
االنتفاضــة الفلســطينية األوىل، والذيــن حولــوا ليلهم إىل 
هنــار حيــث يقومون بمقارعــة العدو الصهيــوين وقلوهبم 
متعلقــة بحــب اهلل، وجيلســون يف ظلــات الليــل حراًســا 
ــلل  ــى ال يتس ــا، حت ــم وأهله ــامة بلده ــن وس ــى أم ع
إليهــا شــذاذ اآلفــاق مــن العمــاء واجليــش الصهيــوين، 
فانطبــق عليهــم قولــه _صــى اهلل عليــه وســلم_: “َعْينـَـاِن 
ــُهَا النَّــار: َعــنْيٌ َبَكــْت ِمْن َخْشــَيِة اهلل، َوَعــنْيٌ َباَتْت  اَل مَتَسُّ

ــُرُس يِف َســبِيِل اهلل”. حَتْ

ــدل  ــا ب ــان دًم ــد تنزف ــذا املجاه ــا ه ــت عين فكان
ــام،  ــايل احلالكــة والنــاس حينهــا ني الدمــع يف تلــك اللي
فكيــف ينــام مــع ثلــة مــن إخوانــه مــن أبنــاء قريــة 
صيــدا ممــن ينطبــق عليهــم قولــه تعــاىل: ىمحٱ حج مج 
 ،]13 يمح ]الكهــف:  مخ  جخ  مح  جح 
فكانــوا حييــون ليلهــم بذكــر اهلل، وتركــوا إحيــاء الليــايل 
الســاهرة واملاجنــة ألولئــك الذيــن غرهتــم القشــور، 
وأمــا هــذا املجاهــد فهــو جماهدنــا الكبــر باســل عاطــف 

ــال: ــا ق ــاعر عندم ــول الش ــدق ق ــوف، وص ــد خمل حمم

مّد ليل الظام جنحه يف الباد   
واستطاب املقام فاسرتاح العباد
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امليالد والنشأة
صيــدا  قريــة  يف  باســل  البطــل  املجاهــد  ُولــد 
ــة  ــزة الواقع ــاخمة العزي ــة الش ــرم، القري ــة طولك بمحافظ
ــا  ــال والتــال، ممــا يعطيهــا موقًع عــى سلســلة مــن اجلب
اســرتاتيجًيا ومنظــًرا طبيعًيــا خاًبــا جــًدا، وامتــازت هذه 
البلــدة بآثارهــا القديمــة قــدم التاريــخ وأشــجار الزيتون، 
والشــاهد عــى تاريــخ الشــعب الفلســطيني وعــى تاريخ 
نضالــه وعدالــة قضيتــه، فــا أن جتلــس عــى جباهلــا 
وتاهلــا، حتــى تطالعــك مشــاهد عظيمــة ملدينــة أم خالد 
املحتلــة عــام 1948م، والتــي أصبحــت تســمى بعــد 
االحتــال الصهيــوين بمدينــة “نتانيــا”، وبنفــس الوقــت 
ــدان  ــى فق ــس ع ــة يف النف ــزن واألمل والغّص ــعر باحل تش
ــتوطنني  ــة مس ــاد الصهاين ــح األوغ ــث أصب ــن حي الوط
عــى أرض اآلبــاء واألجــداد، وأصبحــت بيــارات احلــاج 
خملــوف يف أم خالــد لـ”شــلومو”، وشــجرة اجلميــز التــي 
زرعتهــا احلاجة أم حممــود لـ”كوهني مردخــاي”، وأما ابن 
الوطــن األصــي فــا يمكــن لــه حتــى االقرتاب مــن تلك 

البيــارات ومــن تلــك األشــجار.

يف تلــك البلــدة ُولــد املجاهــد باســل يف ظل عائلته 
الرائعــة وامللتزمــة باإلســام وتعاليمــه، نشــأ وترعــرع 
عــى حــب الوطــن وكراهيــة األعــداء، فكــرب وعــاش 
طفولتــه الربيئــة يف أجــواء االنتفاضــة الفلســطينية األوىل، 
ــل  ــه، وأح ــام طفولت ــوين رسق أح ــدو الصهي ــن الع لك
مكاهنــا القتــل والدمــار واحلرمــان والتريــد، ومــا أن بلــغ 
مــن عمــره عــر ســنوات حتــى عــاش ظلــم االحتــال 
الصهيــوين واقًعــا يف العــام 1987م عندمــا اقتحــم اجليش 
الصهيــوين منزهلم، وحــاول اعتقال والــده بذريعة البحث 
عــن ســيارة مــن نــوع أوبــل حتمــل متفجــرات بنــاء عــى 
معلومــات وردت هلــم، وكان حينهــا والــد املجاهد باســل 
يمتلــك ســيارة مــن نفــس النــوع، ولذلك تــم االشــتباه به، 
ودامهــوا املنــزل يف منتصف الليــل، وتم العبث بمحتوياته 

وممتلكاتــه، واســتيقظ املجاهد باســل حينهــا عى ضجيج 
اجلنــود وهــم يعتقلــون والــده أمــام عينيــه. 

وبعــد اعتقــال والــده، عــاد اجلنــود الصهاينــة 
مــرة أخــرى ألخــذ األوراق الثبوتيــة املتعلقــة برتخيــص 
وتأمــني الســيارة، وكان املجاهــد باســل مفعــًا بإحســاس 
الثــأر ألبيــه، فبدأ برشــق اجلنــود الصهاينة باحلجــارة وهو 
ال يــزال طفــًا مل يتجــاوز مــن ســنه العــارشة، وبالرغــم 
مــن بــراءة الطفولــة إال أنــه مل يــرتدد حلظــة يف االنخــراط 
ــد اهلل  ــن، وعاه ــني واملتظاهري ــوف املقاوم ــوة يف صف بق
عــز وجــل أن حيمــل األمانــة بــكل إخــاص، وســار يف 
شــوارع قريــة صيــدا حيمــل عدتــه وعتــاده التــي ال تكلف 
ــف  ــه كي ــل لري ــد املحت ــه ويقص ــره ومقاع ــيًئا، حج ش
يكــون احلجــر يف يــد املؤمــن، وكان حجــره وتكبــره 
يفزعهــم ويرعبهــم، فــكان بــإذن اهلل يف حلوقهــم شــوكة، 
ــن  ــاد واب ــن اجله ــدا عري ــة صي ــن قري ــو اب ــف ال وه كي
عائلــة خملــوف وابــن املســجد وقــد رضب مثــااًل للصــرب 
ــة  ــاحات املواجه ــابق إىل س ــدام، يتس ــجاعة واإلق والش
مســتجيًبا لنــداء التصعيــد العــام التــي تدعــو إليــه القــوى 

الوطنيــة واإلســامية لانتفاضــة.

ومواجهــات  صدامــات  حتــدث  وكانــت 
وجماهبــات عنيفــة حــني يقتحــم اجليــش الصهيــوين قريــة 
ــه وأســلحته، ويف  ــه وعنجهيت ــدا مســتخدًما كل قوت صي
أحــد أزقــة قريــة صيــدا كان يقف األســد املغــوار املجاهد 
باســل وقــد حتولــت املواجهــات إىل شــبه حرب شــوارع، 
ــن  ــارة، وم ــارة إىل ح ــن ح ــارع، وم ــارع إىل ش ــن ش وم
زقــاق إىل زقــاق، وكان الرصــاص وقنابــل الغــاز املســيل 
للدمــوع ُيوجــه إىل رؤوس وصــدور أبطــال االنتفاضــة، 
القريــة  كل  هتــز  كانــت  أكــرب”  صيحــات “اهلل  ولكــن 
وتغطــي عــى صــوت الرصــاص، وكيــف لــه أن يــرتدد 
يف خــوض املواجهــات وقــد تأثــر بأبيــه وأعامــه وأخواله 
الذيــن كان هلــم دور بــارز يف العمــل اجلهــادي والوطنــي، 
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حيــث كانــوا مــن نشــطاء حركــة فتــح، ولذلــك كان مــن 
الطبيعــي للمجاهــد باســل أن يكــون مــن ضمــن براعــم 
حركــة فتــح يف جمموعــة الشــهيدة دالل املغــريب؛ ليكــون 
إىل جانــب أبطــال قريــة صيــدا متصدًرا املشــهد الكفاحي 
والنضــايل يف ذلــك احلــي إىل جانــب البطلــني شــفيق عبد 
الغنــي وأنــور عبــد الغنــي، وكانــا حينهــا ينتميــان إىل 
ــد  ــدون رائ ــك املجاه ــامي، وكذل ــاد اإلس ــة اجله حرك
عجــاج وأمحــد فتحــي عجــاج وزاهــر األشــقر وســاهر 
عجــاج، وهــؤالء مجيعهــم كان هلــم دور بــارز فيــا بعد يف 
انتفاضــة األقــى باســتثناء املجاهــد ســاهر الــذي انتمــى 
إىل كتائــب شــهداء األقــى، وحتــى عندمــا تــم اعتقــال 
ــور وأمحــد فتحــي لعــدة مــرات،  املجاهديــن شــفيق وأن
اجليــش  ولرصــاص  لإلصابــات  تعرضهــم  ورغــم 
ــن  ــى ع ــن ليتخ ــل مل يك ــد باس ــوين إال أن املجاه الصهي
ــل  ــذا البط ــت ه ــوين، وذاع صي ــش الصهي ــة اجلي مقارع
ــأوى  ــه م ــح منزل ــال وأصب ــز النض ــه رم ــت عائلت وصي

للمطارديــن مــن أبنــاء عائلتــه.

وعندمــا كان املجاهــد باســل يشــاهد املطارديــن 
حيملــون الســاح كان يشــعر بنشــوة تتأجــج يف نفســه، 
وعندمــا ُأصيــب أحــد أبطــال الفهــد األســود وهــو 
املجاهــد عقــاب مــن بلــدة فحمــة بمحافظــة جنــني بــدأ 
حينهــا املجاهــد باســل ُيضمــد جراحــه ويقــوم باالعتناء 
بــه إىل أن ُشــفي مــن إصابتــه، وكان املجاهــد باســل 
عــادة خيــرج معهــم يف عروضاهتــم العســكرية وباســم 
حركــة فتــح يف قريــة صيــدا، وحلبه الشــديد للســاح بدأ 
يبحــث عــن طريقــة حيصــل هبــا عــى الســاح، فوجــد 
ضالتــه يف صديقــه وصديــق عمــره املجاهــد جــارس 
ــدس  ــع مس ــن تصني ــا م ــث متكن ــث( حي ــو اللي رداد )أب

األسر القائد/ جارس رداد
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 

2002/02/15م

“دفــاش”  عــن  عبــارة 
ماســورة  مــن  مكــون 
حديــد، يتــم تصنيعــه عى 
شــكل مســدس، وأخــذ 
بــأن  نفســه  عــى  عهــًدا 
العــدو  ضــد  يســتخدمه 

الصهيــوين.

بداية نشاطه اجلهادي
ويف ذكــرى يــوم األرض ذهــب املجاهــد باســل 
املدنيــة  اإلدارة  عــى  النــار  وأطلــق  عتيــل  بلــدة  إىل 
ــرب  ــارس يعت ــد ج ــا املجاه ــاك، وكان حينه ــدة هن املتواج
ــدا،  ــة صي ــامي يف قري ــاد اإلس ــال اجله ــم أبط ــن أه م
واملجاهــد باســل ينتمــي حلركــة فتــح إال أن املقاومــة 
ونــرة االنتفاضــة ومقارعــة العــدو الصهيــوين توحــد 
املجاهديــن  بــني  مجعــت  كــا  الفلســطينية  الفصائــل  األسر القائد/ باسل خملوف 

برفقة والدته الصابرة خال زيارهتا له يف السجن
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جــارس وباســل، واســتمر أبطــال قريــة صيــدا ومــن كل 
الفصائــل يف التصــدي ملارســات العــدو الصهيــوين، 
قريــة  يف  جمموعــة  إنشــاء  تــم  التســعينات  بدايــة  ويف 
صيــدا، وتســميتها بمجموعــة “الكومانــدوز” حيــث 
أرشف عليهــا املجاهــدان اجلهاديــان شــفيق عبــد الغنــي 
وأرشف عجــاج، يســاندمها ويعاوهنــا املجاهــد باســل، 
االحتــال  قــوات  لتوغــل  التصــدي  مهمتهــا  وكان 
إىل  شــارع  مــن  باحلجــارة  االحتــال  قــوات  ورمــي 
ــام  ــع األع ــوا برف ــارة، وقام ــارة إىل ح ــن ح ــارع وم ش
ــل  ــن جب ــًدا م ــع ج ــكان مرتف ــوق كل م ــطينية ف الفلس
ــم  ــب العل ــطيني إىل جان ــم الفلس ــل. وكان العل إىل جب
العراقــي حيــث يف ذلــك الوقــت كان الرئيــس العراقــي 
ــراره بإطــاق الصواريــخ  صــدام حســني قــد أصــدر ق
ــًرا  ــام منظ ــر األع ــوين، وكان منظ ــان الصهي ــى الكي ع
ــة،  ــًا يعــرب عــن مــدى العاقــة الفلســطينية العراقي مجي
فكانــت هــذه األعــام يمكــن مشــاهدهتا مــن األرايض 
ــرة  ــة اخلض ــن مدين ــة م ــام 1948م، وخاص ــة ع املحتل
املحتلــة، ومــا هــي إال بضــع ســنني حتــى بــدأت منظمــة 
التحريــر الفلســطينية مفاوضتهــا مع الكيــان الصهيوين؛ 
الســلطة  بإقامــة  ومفاوضاهتــم  مباحثاهتــم  ليتوجــوا 
الفلســطينية عــى األرايض التــي يقوم الكيــان الصهيوين 
ليعجــب  يكــن  مل  األمــر  وهــذا  منهــا،  باالنســحاب 
املجاهــد باســل الــذي قــدم اســتقالته مــن حركــة فتــح، 
وكان ذلــك يف العــام 1994م ليتفــرغ إلكــال دراســته 
ومســاعدة والــده يف أعــال الزراعــة، ومــا أن جــاء العــام 
1995م حتــى ســمع خــرب استشــهاد األمــني العــام 
ــقاقي  ــي الش ــور فتح ــامي الدكت ــاد اإلس ــة اجله حلرك
فحــزن عليــه كثــًرا الســيا أنــه كان يعلم عنــه الكثر من 
ــد الغنــي وجــارس  ــور عب ــه شــفيق وأن حديــث أصدقائ

رداد وأمحــد عجــاج، وما أن شــعر بتحســن وضعــه املايل 
ــام 1997م،  ــك يف الع ــزوج، وكان ذل ــرر أن يت ــى ق حت
ورزقــه اهلل مولودتــه البكــر )آيــة( يف العــام 1998م 

ــرور. ــة وال ــا الفرح ــه حينه ــت إىل بيت فأدخل

بــدأ جماهدنــا الكبــر باســل العمــل يف جمــال 
“الشــايش” مــن أجــل حتســني وضــع عائلتــه املــادي 
خصوًصــا بعــد ميــاد طفلتــه آيــة، ومــا هــي إال ســنتان 
حتــى تفاجــأ العــامل والشــعب الفلســطيني بــأن اآلمــال 
والطموحــات واألحــام التــي كان يبنيهــا الشــعب 
الفلســطيني والاجئــون بإقامــة الدولــة الفلســطينية 
وعاصمتهــا القــدس الريــف عى حــدود اخلامس من 
يونيــو )حزيــران( 1967م قــد ذهبــت أدراج الريــاح، 
ســبتمرب  يف  األقــى  انتفاضــة  انــدالع  إىل  أدى  ممــا 
ــبال  ــا األش ــارك هب ــام 2000م، وش ــن الع ــول( م )أيل
والفقــر  والغنــي  والنســاء  والشــباب  والشــيوخ 
ــتمرار  ــا الس ــطيني؛ رفًض ــعب الفلس ــات الش وكل فئ
االحتــال الصهيــوين اجلاثــم عــى أرضنــا الفلســطينية 
منــذ عــرات الســنني، وبــدأت الفصائــل الفلســطينية 
يف حتويــل االنتفاضــة الفلســطينية مــن احلالــة الشــعبية 
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اجلاهريــة إىل مرحلــة عســكرة االنتفاضــة. فــا كان 
االنحيــاز  إال  خملــوف  باســل  البطــل  املجاهــد  مــن 
الكامــل إىل صفــوف االنتفاضــة الفلســطينية، وانتمــى 
ــاح العســكري حلركــة  ــا القــدس )اجلن لصفــوف رساي
اجلهــاد اإلســامي( بمســاعدة املجاهــد أمحــد عجــاج 
الــذي بــذل جهــًدا كبــًرا يف تدريبــه عــى اســتخدام 
الســاح، وكيفيــة إطــاق النــار مــن ســاح مــن نــوع 
)M16(، وكان هــذا األمــر يتــم بشــكل رسي وبعيــًدا 
ــة  ــة بــني قري ــة جبلي ــاس يف منطق ــون عامــة الن عــن عي
ــادي  ــواره اجله ــدأ مش ــي، ليب ــر راع ــدة كف ــدا وبل صي
والعســكري يف رسايــا القــدس إىل جانــب املجاهديــن 

ــود. ــدا الصم ــة صي يف قري

أعامله العسكرية
شــارك املجاهــد باســل خملــوف مــع املجاهديــن 
ــاج،  ــد عج ــقر ورائ ــر األش ــاج وزاه ــي عج ــد فتح أمح
ــى  ــال ع ــة لاحت ــة صهيوني ــد دوري ــار ض ــاق الن بإط
بــأن  علــًا  طولكــرم،  بمحافظــة  عتيــل  بلــدة  مثلــث 
املجاهديــن زاهــر ورائــد كانا ينتســبان إىل قــوات البحرية 
يف الســلطة الفلســطينية، واســتقاال منهــا، ولدهيــا اخلــربة 
الكبــرة يف عمليــة التدريــب عــى الســاح واســتخدامه، 
ــا ضمــن  ــة األخــرى، وكان باإلضافــة للمهــارات القتالي
ــطينية  ــة الفلس ــارة يف االنتفاض ــات رضب احلج جمموع
ــا  األوىل، وكان املجاهــد باســل يعمــل يف صفــوف رساي
القــدس ضمــن املجموعــة اجلهاديــة والعســكرية يف قرية 
ــي  ــد الغن ــور عب ــد أن ــن املجاه ــون م ــي تتك ــدا، والت صي
الــذي أرســى قواعــد حركــة اجلهــاد اإلســامي يف قريــة 
صيــدا يف االنتفاضــة األوىل وشــقيقه شــفيق عبــد الغنــي، 
ــى  ــة ع ــذه املجموع ــت ه ــاج، وكان ــد عج ــد ورائ وأمح

ــا القــدس يف حمافظــة  اتصــال مبــارش مــع مؤســس رساي
طولكــرم املجاهــد القائد أســعد دقــة، وكان ذلك يتم عرب 
منســق املجموعــة املجاهــد أمحــد فتحــي عجــاج حيــث 
اســتطاع يف ذلــك الوقــت أن ُيعــّرف املجاهــد باســل 
ــلطة  ــجن الس ــن س ــه م ــد هروب ــة بع ــعد دق ــد أس بالقائ

وأثنــاء تواجــده عنــد املجاهــد أمحــد فتحــي عجــاج.

والعمــل الثــاين للمجاهــد باســل هــو عبــارة 
ــم  ــفة، ث ــوة ناس ــر عب ــرب تفج ــة ع ــة مزدوج ــن عملي ع
اشــتباك مســلح، ففــي شــهر رمضــان املبــارك مــن العــام 
عبــد  وأنــور  شــفيق  املجاهــدون  اســتطاع  2001م 
الغنــي وأمحــد عجــاج، باإلضافــة إىل املجاهــد البطــل 
ــات  ــدى الدوري ــفة إلح ــوة ناس ــوف زرع عب ــل خمل باس
ــني،  ــة وقف ــة الرقي ــني باق ــع ب ــة تق ــة يف منطق الصهيوني
ومــا أن تــم تفجــر العبــوة الناســفة بالدوريــة الصهيونيــة 
هــذه  عــى  النــار  بإطــاق  املجاهــدون  بــادر  حتــى 
الدوريــة الصهيونيــة مــن أســلحتهم الرشاشــة مــن نــوع 
كاشــنكوف وأيًضــا ســاح مــن نــوع )M16(، ومتكنــوا 
بفضــل اهلل _عــز وجــل_ مــن االنســحاب مــن املــكان، 
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الســاء  عنــان  تناطــح  مرتفعــة  معنوياهتــم  وكانــت 
والســيا عنــد مشــاهدهتم اجلنــود الصهاينة وهــم فزعون 
ــدام  ــرأة وإق ــزم وج ــن ع ــا رأوه م ــون مل ــون خائف مرعوب

هلــؤالء األبطــال واستبســاهلم يف االشــتباك املســلح.

وبدأت أعاهلم تتســع شــيًئا فشــيًئا، وقــد حصلوا 
عــى عبوتني ناســفتني مــن املجاهــد أنور عليــان؛ ليقوموا 
بزراعتهــا يف كمــني للقــوات الصهيونيــة، وبــدأت هــذه 
املجموعــة يف تعزيــز نشــاطها العســكري عــرب تعزيــز 
التنســيق والتواصــل مــع قيــادة وكــوادر رسايــا القدس يف 
معظــم املناطــق حيــث متكــن املجاهد باســل مــن التعرف 
ــود  ــر وحمم ــل مغ ــاف ونبي ــل عس ــن وائ ــى املجاهدي ع
ــد  ــق املجاه ــة املنس ــد املجموع ــاء قائ ــاء لق ــة، أثن عارض
ــا القــدس  أمحــد فتحــي عجــاج مــع القائــد العــام لراي
بمنطقــة طولكــرم القائــد أســعد دقــة، وكان املجاهــد 
باســل خملــوف ســائق الســيارة التــي أقلــت املجاهــد أمحد 
ــة بمحافظــة جنــني،  عجــاج وأســعد دقــة إىل بلــدة عراب
ومــن ثــم أصبحــت العاقــة أكثــر قــوة مــع القائد أســعد، 
ــن  ــى املجاهدي ــرف ع ــن التع ــا م ــه حينه ــا مكن ــذا م وه
أنــور عليــان وحممــود كليبــي واملجاهــد فــادي البهتي من 
ضاحيــة شــويكة بمحافظــة طولكــرم، وأصبــح التنســيق 
أكثــر حيويــة وأكثــر قــوة بــني املجاهديــن وســط تعليات 
واضحــة مــن قبــل القائــد العــام لرايــا القــدس أســعد 
دقــة الــذي مل يكــن ليتســاهل مــع أحــد مــن املجاهديــن 
يف حــال ارتكابــه أخطــاء، حيــث يف أحــد األيــام وأثنــاء 
مهمــة عســكرية قــام هبــا املجاهــد باســل خملــوف إىل 
جانــب املجاهديــن زاهــر األشــقر ورائــد عجــاج وأمحــد 
عجــاج بإطــاق النــار عــى مثلــث باقــة الرقيــة، وأثنــاء 
تنفيــذ هــذه العمليــة تــم فقــدان خمــزن رصــاص مــن قبــل 

املجاهــد زاهــر أثنــاء مرورهــم عــرب اجلبــال، وعــادوا 
ــة بذلــك، فتــم  ــد أســعد دق ــة وأخــربوا القائ مــن العملي
معاقبتهــم عــى ذلــك بســحب الســاح منهــم ملــدة ثاثــة 
أيــام وأمرهــم بالعــودة للبحــث عــن خمــزن الرصــاص؛ 
ليعطيهــم درًســا يف احلفــاظ عــى الســاح ملــا له مــن أمهية 
ــدرة  ــعد الق ــد أس ــم، وكان للقائ ــة تواجهه يف أي معرك
الغريبــة والعجيبــة يف االســتحواذ عــى حــب املجاهديــن 
ــا ملــا يتحــى بــه مــن صفــات  رغــم قســوته عليهــم أحياًن

جهاديــة وإنســانية عظيمــة.

وبســطوع نجــم القائــد أســعد دقــة عــرب عملياتــه 
بتاريــخ  باغتيالــه  الصهيــوين  العــدو  قــام  وبطوالتــه 
2001/09/12م يف بلــدة عرابــة بمحافظــة جنــني ومعه 
املجاهــدان ســفيان عارضــة ووائــل عســاف والطفلــة 
بلقيــس عارضــة حيــث كانت جمــزرة بكل معنــى الكلمة،

وخرجــت مجاهــر بلــدة عرابــة بكافــة شــباهبا ونســائها 
ورجاهلــا لتشــييع جثامــني األبطــال، وكانــت طولكــرم 
تنتظــر حينهــا وصــول جثــان القائــد أســعد دقــة لدفنــه 

الشهيد القائد/ أسعد دقة )يمني(
برفقة الشهيدين املجاهدين وائل عساف وسفيان عارضة
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ــرم،  ــة طولك ــل بمحافظ ــدة عتي ــه يف بل ــقط رأس يف مس
إال أنــه مل جيــرؤ أحــد عــى محــل جثــان القائــد وإخراجــه 
اإلجــراءات  لشــدة  طولكــرم؛  إىل  عرابــة  بلــدة  مــن 
ــدم  ــة، فتق ــار القناص ــرة انتش ــة ولكث ــة األمني الصهيوني
حينهــا املجاهــد الكبــر جــارس رداد رفيق درب الشــهيد 
أســعد دقــة وأخــذ عــى عاتقــه بــأن يــأيت بجثان الشــهيد 
أســعد دقــة مــن بلــدة عرابــة، وبالفعــل صــدق اهلل 
ــة  ــدة عراب ــول بل ــن دخ ــه م ــه اهلل بتمكين ــه فصدق بعمل
ومحــل جثــان القائــد أســعد والتوجــه بــه إىل بلــدة عتيــل 
التــي كانــت تنتظــره يف الشــوارع والطرقــات للتشــييع، 
وانطلقــت التكبــرات وصــوت اهلتافــات التــي تدعــو 
ــرب  ــوين ع ــدو الصهي ــن الع ــام م ــدس لانتق ــا الق رساي
عمليــات مزلزلــة كالعمليــة التــي نفذهــا االستشــهادي 
يف  2001/09/09م،  بتاريــخ  راشــد  الفتــاح  عبــد 
مفــرتق بيــت ليــد يف قلــب الكيــان الصهيــوين، وهــو من 
ســكان قريــة ارتــاح بمحافظــة طولكــرم، وأرشف عــى 
ــة التــي نفذهــا االستشــهادي عبــد الفتــاح  هــذه العملي
بواســطة ســيارة مفخخــة كل مــن املجاهديــن الشــهيد 
القائــد أســعد دقــة ومهنــدس املتفجــرات إيــاد صواحلــة 
والقائــد زيــد بســيي، وكان البــد من قائــد جديد حيمل 
الرايــة بعــد استشــهاد القائــد أســعد دقــة فتقــدم املجاهــد 
ــدس يف  ــا الق ــد رساي ــح قائ ــيي ليصب ــد بس ــد زي القائ

حمافظــة طولكــرم.

وقــد متكــن يف ذلــك الوقــت املجاهــد باســل 
خملــوف مــن التعــرف عــى املجاهــد زيــد بســيي عندمــا 
كان بصحبــة املجاهديــن جــارس رداد وعــار قزمــوز 
ــل يف  ــهيد أرشف الربدوي ــت الش ــي يف بي ــادي البهت وف
ــور شــمس، وبعدهــا متكــن املجاهــدون باســل  خميــم ن

ــي  ــادي البهت ــوز وف ــار قزم ــارس رداد وع ــوف وج خمل
ومعهــم عــدد مــن أبطــال كتائــب القســام وكتائــب 
ــد  ــة عن ــة صهيوني شــهداء األقــى باالشــتباك مــع دباب
جامعــة خضــوري يف طولكــرم، وتفاجــأ املجاهــدان يف 
اليــوم التــايل بنــزول صــورة املجاهديــن وهــم يشــتبكون 
ــت  ــث كان ــدة، حي ــى اجلري ــوين ع ــش الصهي ــع اجلي م
صــورة املجاهــد باســل عــى صحيفــة األيــام، وصــورة 
املجاهــد جــارس رداد عــى صحيفــة احليــاة، وكان البــد 
حينهــا مــن الــرد عــى جريمــة اغتيــال قائدهــم الشــهيد 

أســعد دقــة.

عمليات الرد عىل اغتيال القائد أسعد دقة
ومعــه  باســل  املجاهــد  قــام  األول:  الــرد 
ــد  ــد الغنــي وأمحــد عجــاج ورائ املجاهــدون شــفيق عب
عجــاج بالتخطيــط لعمليــة إطــاق نــار حيــث حاولــوا 
قريبــة  مســتوطنة  عــى  نــار  إطــاق  عمليــة  تنفيــذ 
ــة  ــت وظيف ــرم، وكان ــة طولك ــا بمحافظ ــة زيت ــن قري م
املجاهــد أمحــد عجــاج التغطيــة عليهــم ورصــد حتركات 
اجليــش الصهيــوين، ولكنهــم قبــل بــدء العمليــة تفاجئوا 
بوجــود اجليــش الصهيــوين يف القريــة وتــم حمــارصة 
ــي،  ــائد مصيع ــز وس ــو الع ــد أب ــن خال ــازل املجاهدي من
وكانــا مــن املجاهديــن املطلوبــني للعــدو الصهيــوين 
ويتبعــان لرايــا القــدس؛ ولذلــك تــم إلغــاء هــذه 
ــر األوىل  ــاعات الفج ــم ويف س ــاء عودهت ــة، وأثن العملي
ــدة  ــد مســجد بل ــة عن ــة صهيوني ــوا بوجــود دوري تفاجئ
عتيــل، ودار االشــتباك املســلح بينهــم وبــني اجلنــود 
الصهاينــة، وبذلــك عوضهــم اهلل عــز وجــل عــن إلغــاء 

ــة. ــك العملي تل
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الــرد الثــاين: يف أواخــر العــام 2001م قــام 
املجاهــد باســل خملــوف باســتام عبوتــني ناســفتني 
مــن القائــد زيــد بســيي وزراعــة إحدامهــا عــى جانــب 
ــة قفــني، وكان دور املجاهديــن  الشــارع يف مدخــل قري
شــفيق عبــد الغنــي وباســل عجــاج وأمحــد عجــاج 
تفجــر العبــوة الناســفة مــع إطــاق النــار بحيــث يقــوم 
املجاهــد أمحــد عجــاج بتفجــر العبــوة، ومــن ثــم يقــوم 
املجاهــد باســل بالتغطيــة عــرب إطــاق النــار، وأمــا 
ــد  ــارشة بع ــار مب ــاق الن ــه إط ــفيق فمهمت ــد ش املجاه
ــور  ــد أن ــيارة املجاه ــائق الس ــر، وكان س ــة التفج عملي
عبــد الغنــي، وأمــا موكــب الصهاينــة فــكان يتألــف مــن 
ســبع ســيارات، أول هــذا املوكــب جيــب عســكري 
صهيــوين وآخــره جيــب عســكري صهيــوين، وبتوفيــق 
مــن اهلل _عــز وجــل_ تــم تنفيــذ العمليــة كــا خطــط هلــا 
بدقــة متناهيــة وأصيــب املوكــب إصابــة مبــارشة. وقــام 
ــاح  ــن س ــار م ــاق الن ــة بإط ــل بالتغطي ــد باس املجاه
ــة  ــوات الصهيوني ــرت الق ــا انت ــان م )M16(، ورسع
يف املــكان، وحلقــت الطائــرات املروحيــة فــوق منطقــة 
النزلــة الرقيــة للبحــث عــن املجاهديــن الذيــن متكنــوا 

ــة مــن االنســحاب بســام، وتــم اإلعــان  بعــد العملي
عنهــا باســم رسايا القــدس لتكــون رًدا أولًيا عــى اغتيال 

ــة. ــد أســعد دق القائ

الــرد الثالــث: متكــن املجاهــدون شــفيق وأنــور 
وأمحــد مــن زراعــة عبــوة ناســفة ملجنــزرة صهيونيــة عند 
حــاووز املــاء يف بلــدة عتيــل، وأدت عمليــة التفجــر إىل 
إعطــاب هــذه املجنــزرة وتــم اإلعــان عنها باســم رسايا 

القــدس رًدا عــى اغتيــال القائــد أســعد دقــة.

أمحــد  املجاهــدون  اســتطاع  الرابــع:  الــرد 
ــد  ــة جنــدي صهيــوين عن ــور إصاب عجــاج وشــفيق وأن
مثلــث بلــدة عتيــل أثنــاء مــرور دوريــة صهيونيــة راجلــة 
للجيــش الصهيــوين الذيــن كانــوا يقومون بعمليــة رشاء 

ــام. ــكان بس ــن امل ــحبوا م ــة، وانس ــم اخلاص حاجاهت

صهيــوين  جنــدي  مقتــل  اخلامــس:  الــرد 
ــة  ــة الرقي ــة باق ــرة يف قري ــراح خط ــر بج ــة آخ وإصاب
ــوم 2001/11/29م  بمحافظــة طولكــرم حيــث يف ي
ــة مــن املجاهديــن باســل  اســتطاعت املجموعــة املكون
خملــوف وأمحــد عجــاج وجــارس رداد بالتخطيــط لعملية 
إطــاق النــار عــى هــدف صهيــوين، يف منطقــة باقــة 
ــة حيــث تــم رصــد ومتابعــة حتــركات جنديــني  الرقي
صهيونيــني بالقــرب مــن ســاحة مســجد باقة قبــل موعد 
آذان اإلفطــار بقليــل، وكان املجاهدون يف داخل ســيارة 
يقودهــا املجاهــد أمحــد عجــاج وحيمــل ســاًحا مــن نوع 
مســدس وجيلــس يف األمــام إىل جانبــه املجاهــد جــارس 
رداد، وحيمــل ســاًحا مــن نــوع )M16(، بينــا جيلــس 
يف اخللــف املجاهــد باســل وحيمــل أيًضــا ســاًحا مــن 
نــوع )M16(، وقــرروا أن ينفــذوا العمليــة وبــأرسع 

األسر القائد/ باسل خملوف 
يف موقع اشتباك مع قوات االحتال )2001م(
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ــرب،  ــد أذان املغ ــرب موع ــن ق ــم م ــى الرغ ــت ع وق
وكان يومهــم الرمضــاين شــاًقا إال أهنــم أرصوا عــى 
اهلل  يلقــون  علهــم  صائمــون  وهــم  العمليــة  تنفيــذ 
شــهداء وهــم صائمــون ليدخلــوا اجلنــة مــن بــاب 
ــا  ــدف، وم ــو اهل ــة نح ــود الثاث ــدم األس ــان. وتق الري
أن اقرتبــوا مــن اجلنــود الصهاينــة حتــى بــادر املجاهــد 
باســل وصــوب ســاحه جتــاه اجلنــود، وأطلــق عليهــم 
الرصــاص بشــكل أوتوماتكــي ومــن مســافة ثاثــة 
أمتــار، وحلــق بــه املجاهــد جــارس رداد )أبــو الليــث(، 
وكان املجاهــدون يف داخــل الســيارة التــي يقودهــا 
إىل  إضافــة  اخلطــة  وكانــت  عجــاج،  أمحــد  الشــهيد 
مل  أهنــم  إال  أســلحتهم  خطــف  أيًضــا  اجلنــود  قتــل 
ــوا عــى علــم بوجــود القناصــة يف املــكان وعــى  يكون
ســطح املنــزل املجــاور، ولذلــك مل يتمكنــوا حينهــا 
ــوين  ــش الصهي ــدأ اجلي ــا ب ــاح، وهن ــف الس ــن خط م
بإطــاق النــار عليهــم بشــكل مكثــف ممــا اضطرهم إىل 
أن يقومــوا باالنســحاب مــن مــكان العمليــة وبرعــة 
كبــرة جــًدا، وتعرضــت ســيارهتم لثــاث رصاصــات، 
ولكــن حفــظ اهلل هلــم، ثــم معرفــة الشــهيد أمحــد عجاج 
بالطــرق الفرعيــة أوصلهــم إىل مــكان آمــن، واحتضــن 
ــًا هلــم  ــن أمحــد وجــارس قائ املجاهــد باســل املجاهدي
ــا  ــد أوفين ــويت ق ــا إخ ــن ي ــا نح ــرح: ه ــن الف ــا م وباكًي
ــة،  ــعد دق ــد أس ــهيد القائ ــاء الش ــا لدم ــا وانتقمن بوعدن
لقــد رســم املجاهــد باســل هــذه العمليــة يف بيتــني مــن 

الشــعر العامــي:
نحن الذي عرفتنا الناس   

وخضعت لنا رقاب األنجاس
يف باقة كانت العملية    

رسايا القدس كانت اخللية

أمحد عجاج عى البنزين داس  
وجارس أمر بإطاق الرصاص

باسل من الفرح بكى  
لثأرك يا أسعد دقة

لقــد أقســم املجاهــد باســل عــى الثــأر لدمــاء 
القائــد أســعد دقــة عندما كان حيمل نعشــه يف بلــدة عتيل، 

وعــادوا بعــد هــذه العمليــة 
بأمــن  صيــدا  قريــة  إىل 
بقتــل  مفتخريــن  وســام 
اجلنــدي الصهيــوين وشــلل 
ــل  ــر، واتص ــدي اآلخ اجلن
حينهــا املجاهــد جارس عى 
قيــادة احلركــة يف اخلــارج 
رسايــا  مســئولية  معلنًــا 
القــدس عــن هــذه العمليــة 
ومل  اجلريئــة،  الرمضانيــة 

ــيع  ــتطاع توس ــل اس ــك، ب ــل بذل ــد باس ــف املجاه يكت
ــا القــدس حيــث بعــد فــرتة مــن  نطــاق عملــه يف رساي
الزمــن متكــن ومعــه املجاهــدان زيــد بســيي وجــارس 
القــادة  املجاهديــن  إىل  قذائــف  إيصــال  مــن  رداد 
معتصــم محــاد وإيــاد صواحلــة املتواجديــن يف قريــة 
ــا، وذلــك إلخــراج مــادة )T.N.T( منهــا وإعــادة  عنبت
تصنيعهــا مــن جديــد، وبنفــس الوقــت متكــن املجاهــد 
عبوتــني  عــى  احلصــول  مــن  بســيي  زيــد  القائــد 
ناســفتني منهــم، ونقلهــا إىل قريــة رامني الســتخدامها 

ضــد اجليــش الصهيــوين.

الصهيــوين  أول  الرقيــب 
بيخولتــز” “يــارون 

قتــل يف االشــتباك املســلح 
بتاريــخ 2001/11/29م
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إصابة جندي صهيوين قبل اعتقال املجاهد 
باسل بأسبوع

كانــت  اجلمعــة،  يــوم  يف  األســبوع،  ذلــك  يف 
حفلــة خطبــة شــقيقة املجاهــد باســل الوحيــدة، وبينــا 
احلفلــة قائمــة إذا بدبابــة صهيونيــة ودوريــات عســكرية 
باســل  املجاهــد  حينهــا  فهــب  القريــة  مــن  تقــرتب 
مرًعــا للدفــاع عــن بلدتــه، وتــرك مراســم خطبــة أخته 
الوحيــدة، وعندمــا اشــتبك املجاهــدون أبنــاء رسايــا 
ــة  ــك إلصاب ــوين، أدى ذل ــش الصهي ــع اجلي ــدس م الق
جنــدي صهيــوين وإعطــاب جيــب عســكري، وبــدأت 
تســتطيع  لكــي  الصهيونيــة  التعزيــزات  تــأيت  حينهــا 
ســحب جنودهــم وآلياهتــم العســكرية التــي كانــت يف 
مرمــى رصــاص املجاهديــن. ومــا أن خرجــت القــوات 
الصهيونيــة مــن قريــة صيــدا، حتــى عــاد املجاهــد باســل 
ليكمــل مراســم خطبــة أختــه فوجدهــا قــد انتهــت، 
فحــزن حينهــا لعــدم الوقــوف يف ذلــك الوقــت إىل 
جانــب أختــه، ومــا هــي إال حلظــات حتــى أيقــن أن مــا 
فعلــه هــو الصــواب حيث آثر اجلهــاد يف ســبيل اهلل، ورد 
كيــد املعتــدي عــى مشــاركته أختــه الفرحــة يف خطبتهــا.

يوم اجلمعة األسود
ــة  ــة مناوب ــم عملي ــدس بتنظي ــا الق ــت رساي قام
ــوات  ــاح الق ــن اجتي ــية م ــدا خش ــة صي ــة لقري للحراس
داخــل  إىل  املســتعربني  قــوات  تســلل  أو  الصهيونيــة 
القريــة، وكان يف ذلــك اليــوم دور املناوبــة قــد وقــع عــى 
املجاهــد باســل واملجاهــد أمحــد عجــاج الــذي كان 
ــار جماهــد آخــر مــن  ــا جــًدا، فاخت ــا ومتعًب يومهــا مرهًق
ــاج،  ــد عج ــد أمح ــكان املجاه ــل م ــدس ليح ــا الق رساي

ــون  ــدون حيمل ــربودة واملجاه ــديد ال ــس ش وكان الطق
ســاحهم مــن نــوع )M16(، وأراد املجاهــد باســل 
أن يــرب كأًســا مــن الشــاي الدافــئ يف أحــد البيــوت 
ــا  ــدث، وم ــا حي ــًرا غريًب ــاك أم ــعر أن هن ــاورة، وش املج
هــي إال حلظــات حتــى بــدأت القــوات الصهيونيــة 
بمحــارصة ذلــك املنــزل الــذي يتواجــد بــه املجاهــد 
ــليط أضــواء  ــه وتس ــار علي ــدأوا بإطــاق الن باســل، وب
الكشــافات الكبــرة باجتاهــه، وعندهــا متكــن املجاهــد 
ــذي كان  ــكان ال ــن امل ــحاب م ــن االنس ــاج م ــد عج أمح
يتواجــد بــه، وقبــل هــذا احلصــار الصهيــوين بوقــت 
قصــر كان املجاهــد باســل عــى تواصــل مــع املجاهــد 
جــارس رداد حيــث يتواجــد خــارج القريــة، وكان يريــد 
ــال مــن أجــل رشاء الســاح،  ــه تأمــني مبلــغ مــن امل من
وقــال للمجاهــد جــارس: “متــى تواجــدت يف البلــد 
املجاهــد  بحصــار  تفاجــأ  ذلــك  وبعــد  يب”.  اتصــل 
باســل فقــام باالتصــال باملجاهــد رائــد عجــاج وأبلغــه 
بــا جيــري معــه، وأصبــح املجاهــد باســل بــني خياريــن 
إمــا االستشــهاد وإمــا التســليم بســبب خشــية أصحــاب 
ــم،  ــى منزهل ــم وع ــى أوالده ــهم وع ــى أنفس ــزل ع املن
ــق  ــى الرم ــاوم حت ــل يق ــره: ه ــن أم ــرة م ــات يف ح وب

جمموعة من جماهدي رسايا القدس
يف حراسة ليليلة ببلدة صيدا بطولكرم )2001م(
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األخــر؟ وإن هــدم املنــزل عــى مــن فيــه ســيموتون 
شــهداء؟ أم يستســلم وينقــذ حيــاة كل الذيــن يف املنزل؟ 
ويف هــذه األثنــاء كان يقــف ثاثــة جنــود خلــف املنــزل، 
وكانــوا يف مرمــى رصــاص املجاهــد باســل، فهيــأ نفســه 
إلطــاق النــار عليهــم، ومــا أن هــمَّ بذلــك حتــى ســارع 
إليــه أصحــاب املنــزل حماوريــن إيــاه حول خطــورة ذلك 
عليهــم، وعــى األطفــال والنســاء يف املنــزل فتوقــف عن 
ذلــك، واقــرتح حينهــا عــى أصحــاب املنــزل اخلــروج 
منه ليشــتبك مع العدو الصهيوين إال أن األمور ســارت 
باجتــاه آخــر، حيــث أرســل اجليــش الصهيــوين ابــن عــم 
املجاهــد باســل طالًبــا منــه أن يســلم نفســه أواًل، وعــدم 
إخــراج أهــل البيــت، وإال فإهنــم ســيتعرضون إلطــاق 
النــار، وهنــا كان البــد مــن حســم املســألة فقــام بإخفــاء 
الســاح، واتصــل بعائلتــه أثنــاء حمارصتــه وحتــدث مــع 
زوجتــه فأبلغتــه بوجــود حممــد أخيــه الــذي كان مطلوًبــا 
للعــدو الصهيــوين وابــن خالــه املطــارد، ثــم فكــر بتغيــر 
اســمه، لكنــه مل ينجــح بذلــك عندمــا تــم إلقــاء القبــض 
ــة حينهــا هــل هــذا  ــود الصهاين ــه حيــث ســأله اجلن علي
ــدوه وهــو  ــم قي ــم؟ ث بيتــك؟ وهــل هــو مكتــب للتنظي
مكــربات  وصــوت  االشــتباكات  صــوت  يســمع 
الصــوت وهــم ينــادون عــى أخيــه املجاهــد جــارس رداد 
لتســليم نفســه، فتفاجــأ مــن األمــر بوجــود املجاهــد 
جــارس يف قريــة صيــدا؟! ثــم وضعــوا املجاهــد باســل يف 
بنــاء مهجــور مقيــد اليديــن وعــى عينيه عصبــة، ومن ثم 
أدخلــوه بالدبابــة الصهيونيــة، فــإذا بــه يلتقــي بعــدد مــن 
املعتقلــني معــه مــن اجلهــاد اإلســامي ومنهــم املجاهــد 
مصطفــى عبــد الغنــي الــذي أبلــغ املجاهد باســل حينها 
ــد  ــهاد القائ ــأ استش ــو نب ــه وه ــب يف حيات ــأ األصع النب

أنــور عبــد الغنــي. فتذكــر حينها احلــوار الــذي دار بينها 
قبــل أيــام مــن استشــهاده حــول أول شــهيد ســرتقي يف 
ــاس  ــدي إحس ــور: “ل ــد أن ــه القائ ــال ل ــدا، فق ــة صي قري
قــوي أننــي أول شــهيد ســيكون يف قريــة صيــدا إن شــاء 
اهلل”، فوعــده املجاهــد باســل: إن حــدث ذلــك فســأثأر 

ــإذن اهلل. لــك ب

اعتقاله واحلكم عليه
فيــا ســبحان اهلل! صــدق اهلل فصدقــه اهلل باختــاذه 
ــأن  ــى ب ــا متن ــه م ــكان ل ــهيًدا يف 2002/02/15م ف ش
ــدا، فكيــف إذن ســيثأر  ــة صي يكــون أول شــهيد يف قري
وعــده،  كــا  أنــور  الشــهيد  لــروح  باســل  املجاهــد 
ــة  ــل الدباب ــو يف داخ ــهاده وه ــرب استش ــمع خ وكان يس

الشهيد القائد/ أنور عبد الغني
استشهد بتاريخ 2002/02/15م
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الصهيونيــة، وهنــا تدخــل املجاهــد مصطفــى بعدمــا 
أبلغــه باستشــهاد القائــد أنــور، وأبلغــه بمقتــل مســؤول 
ــور  ــت س ــس” حت ــال فاي ــدم إي ــان “املق ــدة الدوفدف وح
ــا  البيــت، فــكان الــرد اإلهلــي كرامــة للشــهيد ومصداًق
للمجاهــد الــذي كانــت نيته الصادقــة االنتقام للشــهيد، 
ــا لقولــه تعــاىل: ٱىمح خل مل ىل يل  مصداًق
ىن  من  خن  حن  جن  يم  ممىم  خم  حم  جم 
ينجه مهىه يه يمح ]األحــزاب: 23[، وبعــد اعتقــال 
املجاهديــن باســل وجــارس تــم اقتيادمهــا إىل مركــز 
ــد  ــق املجاه ــة، واتف ــة الرقي ــوين يف باق ــش الصهي اجلي
ــا  ــق معه ــال التحقي ــارس يف ح ــد ج ــع املجاه ــل م باس
بأهنــا ال يعرفــان بعضهــا بعًضــا، وكان حينهــا املجاهــد 
اهنيــار  نتيجــة  جســده  أنحــاء  كل  يف  مصاًبــا  جــارس 
البيــت عليــه عندمــا حاولــت اجلرافــات الصهيونيــة 
ــه  ــن مابس ــده م ــم جتري ــه، وت ــوق رأس ــزل ف ــدم املن ه
خوًفــا مــن أن يكــون عــى وســطه حــزام ناســف، وكانــا 
ــاك حدثــت  مقيــدي األيــدي ومعصــويب األعــني، وهن
مناوشــات بــني املجاهــد باســل وبــني اجليــش الصهيوين 
لرفضهــم إعطاءمهــا املــاء، وقــول أحــد اجلنــود الصهاينة 
ألحــد املعتقلــني: “ارشب مثــل الكلــب”، فــرد عليــه 
املجاهــد باســل إن كنــت رجــًا فــك قيــودي كــي أريك 
مــاذا ســأفعل بــك؟، رد عليــه باللغــة التــي يفهمهــا 
ــول  ــن ويق ــع املجاهدي ــلوبه م ــن أس ــر م ــه يغ ــا جعل مم
ــال  ــة، فق ــة العربي ــم اللغ ــه يفه ــه إن ــذي مع ــدي ال للجن
عليــه  فــرد  صاحبــي!  يــا  ارشب  باســل:  للمجاهــد 
املجاهــد باســل: أنــا لســت صاحبــك، وتركهــا اجلنــود 
ــوات  ــليمها إىل ق ــم تس ــى ت ــى األرض حت ــني ع جالس
ــد  ــل املجاه ــم نق ــم ت ــن ث ــة. وم ــون” الصهيوني “النحش
جــارس إىل مستشــفى اخلضــرة، وأخــذوا كل معتقــل إىل 

جهــة جمهولــة، وجــزء منهــم عــى مركــز حتقيــق “عوفر”، 
واســتمروا بالســر هبــم مــن يــوم الســبت حتــى صبــاح 
ــا  ــها كله ــع مابس ــم خل ــر” ت ــايل، ويف “عوف ــوم الت الي
باســتثناء املابــس الداخليــة، ووضعومهــا يف ســاحة 
ــأن  ــعران ب ــربد ويش ــدة ال ــن ش ــان م ــم يرجتف ــرة وه كب
إســاعها  إىل  إضافــة  عروقهــا،  يف  جتمــد  قــد  الــدم 
ــا إىل  ــم أدخلومه ــم، ث ــخرية منه ــذيء والس ــكام الب ال
زنازيــن تدلــف باملــاء، وال تتســع ألكثــر مــن اثنــني ومــع 
ذلــك يضعــون هبــا العــدد الــذي يريــدون ووضعــوا 
حينهــا املجاهــد باســل مــع املجاهــد جــاد رداد، وغطــوا 
نفســيها مًعــا يف بطانيــة واحــدة كانــت رائحتهــا كرهيــة 

ــة. ــة العفن ــة بالقيــح والرطوب ــة مليئ ونتن

ــع  ــروف م ــذه الظ ــل يف ه ــد باس ــى املجاه والتق
ابــن عمــه أرشف، فبــدأ يواســيه يف حمنتــه ناســًيا مــا هــو 
فيــه، ويف يــوم األربعــاء أخرجــوه مــن الزنازيــن يف وقت 
العــر ووضعــوه يف ســيارة عســكرية صهيونيــة، ومــا 
ــاز  ــي جه ــدي حمقق ــني أي ــو ب ــإذا ه ــاعات ف ــي إال س ه

ــة. ــق اجللم ــز حتقي ــوين يف مرك ــاباك الصهي الش

بــدأ جهــاز الشــاباك التحقيــق مــع املجاهــد 
اإلســامي،  اجلهــاد  حلركــة  انتائــه  حــول  باســل 
واســتخدموا معــه أســاليب شــتى مــن العنف اجلســدي 
وحمــاوالت الرتهيــب والرتغيــب دون أن يتمكنــوا مــن 
ــن  ــني: م ــد املحقق ــأله أح ــه، وس ــرتاف من ــحب اع س
تعــرف مــن اجلهــاد اإلســامي يف بلدكــم؟ فــرد عليــه: 
الشــهيد أنــور عبــد الغنــي فقــط، ثــم تابــع وســأله: 
للشــعارات  كتابتــه  أثنــاء  فأجابــه:  عرفتــه؟  كيــف 
الوطنيــة يف االنتفاضــة األوىل عندمــا كان ملثــًا ولــه 
إعاقــة يف رجلــه يعرفهــا النــاس، وبــدأوا يلمحــون 
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لــه حــول عمليــة قفــني دون جــدوى، فقــرر جهــاز 
الشــاباك إرســاله إىل غــرف العصافــر.

ــد  ــن املجاه ــاباك يف احلصــول م ــل الش ــد فش بع
باســل عــى أي معلومــة تفيدهــم أرســلوه إىل قســم 
العصافــر، حيــث التقــى هنــاك مــع األســر املحــرر 
ســاهر ياســني مــن بلــدة عتيــل، وصليــا حينهــا مًعــا قيام 
الليــل مترعــني إىل اهلل أن خيفــف عنهــا مصاهبــا، 
ويف صبــاح اليــوم التــايل تــم نقــل املجاهــد ســاهر، 
وبــدأت هنــاك أســاليب املكــر واخلــداع حيــث جــاء 
مســؤول العصافــر الــذي يزعــم بأنــه مســؤول اجلهــاد 
ــا بطــل يف  اإلســامي، فقــال للمجاهــد باســل: أنــت ي
ــد يف  ــاغ أي يشء ألح ــد إب ــل تري ــة، فه ــة رائع جمموع
اخلــارج؟ بعــد الرتحيــب باملجاهــد وأفعالــه ومــا تريــد 
أن توصلــه إىل الشــباب يف اخلــارج بــا اعرتفــت بــه 
مــن العمليــات عنــد الشــاباك لكــي يســتطيعوا تفــادي 
مــا مل يعرفــه الشــاباك، فقــال لــه املجاهــد باســل: أريــد 
االتصــال باملجاهــد أمحــد عجــاج إلباغــه عــن عبــوات 
ناســفة مــن أجــل أن يأخذهــا وحيتفــظ هبــا، فأجابــه هــذا 
املســؤول غــًدا ســوف نوفــر لــك االتصــال، ولكــن 
ــم  ــن جهادك ــم ع ــك أن حتدثه ــد من ــم يري ــا التنظي حالًي
وبطوالتكــم، وهنــا متكنــوا مــن خداعــه واعــرتف عــن 
ــه  ــإذا ب ــاعات ف ــي إال س ــا ه ــة، وم ــة الرقي ــة باق عملي
يعــود إىل غــرف التحقيــق يف اجللمــة، وأدرك حينهــا أن 
ــه مســؤول  هــذا املســؤول الــذي عــرف عــن نفســه بأن
ــن  ــاء وأن كل الذي ــر العم ــو كب ــامي ه ــاد اإلس اجله
كانــوا يف غــرف العصافــر هــم عمــاء، وقــرر يف هــذه 
ــبحه  ــى ش ــوا ع ــه، فأقدم ــن أقوال ــع ع ــة أن يرتاج احلال
عليــه  للضغــط  جــًدا  قاســية  أجــواء  وســط  يومــني 

باالعــرتاف، فاضطــر حينهــا لاعــرتاف ونقلــوه لغرفــة 
أخــرى مبــارشة، وحــاول أن خيــدع املحققــني بــأن الذي 
نفــذ عمليــة باقــة الرقيــة هــو املجاهــد باســل والشــهيد 
أنــور عبــد الغنــي والشــهيد أمحــد عجــاج وجتنــب حينها 
يقتنــع  فلــم  رداد،  جــارس  املجاهــد  عــى  االعــرتاف 
املحقــق بذلــك، وأرصوا عــى مشــاركة املجاهــد جــارس 
بالعمليــة، فتمــت هنــا عمليــة املواجهــة بــني املجاهديــن 
باســل وجــارس وهــذا أســلوب مــن أســاليب الشــاباك، 
يف  موجــودة  باســل  للمجاهــد  صــورة  وأحــروا 
صحيفــة األيــام مكتوًبــا عليهــا املقــاوم الفلســطيني 

ــال. ــود االحت ــدى جن يتح

وقــد اعــرتف املجاهــد جــارس عــى عمليــة قفــني 
ــن  ــة م ــة الرقي ــة باق ــى عملي ــرتاف ع ــب االع وليتجن
أجــل أن يلتقــط أنفاســه؛ لشــدة الضغــط الــذي مارســه 
“الشــاباك” عليــه رغــم أن جســده مــيء باإلصابــات، ثم 
أحــروا لــه صــورة للمجاهــد جــارس والدمــاء تغطــي 
ــارس  ــع ج ــق م ــوا بالتحقي ــم قام ــه بأهن ــني ل ــه قائل عيني
عســكرًيا بمعنــى أهنــم ســلخوا جلــده عــن عظمــه، 
ومتــت املواجهــة مــرة أخــرى مــع املجاهد جــارس، وعلم 
حينهــا أن املوضــوع قــد انتهــى وأن املجاهــد جــارس 
قــد اعــرتف، ولذلــك مل يكــن بيــده ســوى االعــرتاف، 
ــد  ــون املزي ــك، وأراد املحقق ــون بذل ــف املحقق ومل يكت
واملزيــد، وتــم التحقيــق معهــا عــن عمليــة “بثــان” والتي 
قتــل فيهــا جنــود صهاينــة يف بدايــة ســبتمرب )أيلــول( من 

العــام 2001م، والتــي مل يكــن لــه أي عاقــة هبــا.

وأثنــاء التحقيــق متكــن املجاهــد باســل مــن لقــاء 
العديــد مــن املجاهديــن، ومنهــم املجاهــد البطــل رومــل 
عطــوان الــذي كان أحد االستشــهاديني لتنفيــذ عملية يف 
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“تــل أبيــب” ومل يتــم تنفيذهــا لظــروف مــا، وكان طالًبــا يف 
جامعــة خضــوري يف طولكــرم، وهــو مــن بلدة خــاراس 
بمحافظــة اخلليــل، وكذلــك التقــى باملجاهــد صالــح 
ــذي  ــة وال ــني أو ثاث ــدة يوم ــل مل ــدة عتي ــن بل ــور م كرك
كان يعرفــه خــارج الســجون، ولكــن كان لقــاء يف داخــل 
الزنازيــن مفعــًا بالذكريــات، وكان املجاهــد باســل حيب 
أن يســتمع لصــوت املجاهــد صالــح النــدي وهــو يتلــو 
القــرآن الكريــم وينشــد للشــهيد فتحــي الشــقاقي، فهــو 
يمتلــك صوًتــا مجيــًا شــجًيا جــًدا، وقبــل الفــراق بينهــا 
ــعد  ــد أس ــهيد القائ ــودة الش ــح أنش ــد صال ــد املجاه أنش
دقــة “بذلنــا الــروح.. بذلنــا الــدم.. أســعد دقــة.. ال هتتم”، 
فاهنمــرت حينها دمــوع املجاهد يف داخــل الزنزانة، وكان 
ذلــك آخــر لقــاء بــني املجاهديــن باســل وبــني الشــهيد 
صالــح الــذي أبقــى ذكــرى مجيلــة للمجاهد باســل الذي 

اســتمرت فــرتة التحقيــق معــه 26 يوًمــا.

ويف يــوم اســتدعاه املحقــق للتحقيــق لكي حيتفل 
ويفاجــئ املجاهــد باســل باستشــهاد املجاهــد أمحــد 
عجــاج بتاريــخ 2002/03/30م، وعندمــا ســمع مــن 
قبــل رجــل الشــاباك هــذا النبأ مــا كان منــه إال أن محد اهلل 
عــى ذلــك وأتبــع احلمــد بالضحــك، فقــال لــه املحقــق: 
ملــاذا تضحــك؟ فقــال: ألننا ســلكنا طريق الشــهادة وقد 
ناهلــا البطــل الشــهيد أمحــد عجاج الــذي كان يتــرع إىل 

اهلل أن يطعمــه الشــهادة، فقــد نالوهــا مجيًعــا.

ويف أحــد األيــام وهــو موجود يف الزنازين ســمع 
رشطًيــا يشــتم رســول اهلل _صــى اهلل عليــه وســلم_ فقام 
بربــه فــا كان مــن الرطــة الصهيونيــة إال أن هجمــوا 
عــى األســر باســل وقيــدوه مــن اليديــن والقدمــني مــن 
ــد  ــه ش ــدث مع ــاء، فح ــى املس ــوم حت ــك الي ــاح ذل صب

عضــل يف بطنــه ويديــه، ومل يســتطع أن حيركهــا مــن 
ــي  ــه: الرط ــال ل ــق ق ــاء املحق ــا ج ــدة األم، وعندم ش
الــذي شــتم الرســول _صــى اهلل عليــه وســلم_ ســيكون 
ــوا  ــا قام ــيس، وعنده ــذا اخلس ــل ه ــادم يف قت ــد الق املؤب
باالعتــداء عليــه، وكل ذلــك هيــون يف ســبيل الدفــاع عن 

النبــي حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_.

ومــا أن خــرج مــن أقبيــة التحقيــق إىل ســجن 
ــقان  ــجن عس ــه يف س ــام األوىل ل ــذ األي ــقان، ومن عس
ــة  ــام حلرك ــني الع ــب األم ــع نائ ــل م ــن التواص ــن م متك
اجلهــاد اإلســامي األســتاذ زيــاد النخالــة )أبــو طــارق(، 
مــن أجــل املســاعدة يف تنظيــم جمموعــة عســكرية بقيــادة 
املجاهــد الشــهيد رائــد عجــاج الــذي كان حيمــل االســم 
ــد  ــات ض ــذ العملي ــم تنفي ــى يت ــاح” حت ــي “مصب احلرك
العــدو الصهيوين إال أن أمره انكشــف فتــم عزل املجاهد 
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باســل ملــدة ســنتني يف عــزل ســجن “إيشــل” قســم )4( مما 
جعلــه يتعــرف عــى قــادة الفصائــل الفلســطينية، ومنهــم 
حييــى الســنوار وتوفيــق أبــو نعيــم وخالــد اجلعيــدي وأبو 
ــيخ  ــامي والش ــاد اإلس ــادة اجله ــن ق ــوش م ــد بري مؤي
نضــال زلــوم، وكثــر مــن القــادة للفصائــل الفلســطينية، 
ــتمر  ــذي اس ــه إرضاب 2004م ال ــم كان خوض ــن ث وم
19 يوًمــا، وبعــد انتهــاء اإلرضاب الــذي كان أول جتربــة 
لــه يف التحــدي لاحتــال يف أمعائــه اخلاويــة بعــد ما كان 
يقارعهــم بالتفجــر وإطــاق النــار، علــم املجاهد باســل 
ــل  ــى يف داخ ــتمرة حت ــال مس ــد االحت ــة ض أن املقاوم
الســجون، ومــن ثــم تــم نقلــه إىل ســجن “هداريــم” الذي 
كان بمثابــة شــامور )عــزل( “يعني أن يكون األســر حتت 
املراقبــة” ليمكــث فيــه أيًضــا ســت ســنوات، وهــذا األمــر 
أدى إىل منعــه مــن زيــارات األهــل، فزوجتــه الصابــرة أم 
أمحــد مل تتمكــن مــن زيارتــه يف بدايــة ســجنه حتــى عــام 
2005م، بشــكل عــادي ودوري بحجــة الرفــض األمني 
الصهيــوين فيســمح هلــا بالزيارة يف فــرتات متباعــدة جًدا، 
وعــدد املــرات التــي زارتــه فيها حمــدود جــًدا، واألصعب 
واألقســى يف حيــاة املجاهــد باســل داخــل الســجون أنــه 
تــم منــع إدخــال أبنائــه إليه أثنــاء فــرتة زيــارة األهل حيث 
إن القانــون يســمح لــأوالد الصغــار دون ســن العــارشة 
ــارة، وال يكــون عــازل بينهــم لكــي  بدخــول غرفــة الزي
ــون  ــة حمــدودة إال أن هــذا القان يضــم أوالده لفــرتة زمني
الظــامل مل يشــمل املجاهــد باســل حيث تــرك ابنته آيــة ذات 
الثاثــة األعــوام وابنــه أمحــد ذا العــام الواحــد، وحــاول 
مــراًرا وتكــراًرا تقديــم طلبــات ملصلحــة الســجون حتــى 
يتمكــن من حتقيــق حلــم األب باحتضــان أوالده، ولكن 
دون جــدوى، فــكان هلــذا األمــر وقــع صعــب ومــؤمل يف 
نفســية األبنــاء الذيــن حتــى هــذه اللحظــة مل يتمكنــوا من 
احتضــان والدهــم، والــذي كان يتلقــى األســئلة منهــم 
عندمــا كانــوا يــرون أوالد األرسى يدخلــون إىل آبائهــم 
ــد  ــاذا مل ندخــل عنــدك؟ أنــت ال تري ــوا يســألون: مل فكان

أن ندخــل؟ فــكان مــن الصعــب أن تــرح إىل طفــل 
مــا الــذي حيــدث حيــث إن االحتــال يريــد النيــل منــا. 
وملــاذا يســمح إىل األرسى اآلخريــن؟ فــكان يــربر ذلــك: 
بأننــي قتلــت منهــم، ويف أحــد األيام وأثنــاء زيــارة األهل 
كان الشــباك مفتوًحــا لكــي يمــرر الرطــي أغراًضــا إىل 
ــده إىل  ــّد ي ــتطاع أن يم ــد اس ــل أن املجاه ــل، فحص األه
أبنائــه فــا كان منهــم إال أن يقبلــوا يــده، ومــا يتذكرونــه 
يف حياهتــم هــو أنــه يف إحــدى الزيــارات يف ســجن نفحــة 
ــا  ــأ، وعنده ــا باخلط ــارة مفتوًح ــبابيك الزي ــد ش كان أح
ــذ ذلــك  ــع والدهــم، ومن اســتطاعوا أن يمســكوا بأصاب

اليــوم وحتــى اآلن يعيشــون ذلــك اإلحســاس.

ومــرت األيــام، ومــا كانــت إال أياًمــا صعبــة متــر 
عــى املجاهــد بســاع استشــهاد املجاهــد زاهــر األشــقر، 
ــد  ــهيد رائ ــل إىل الش ــتطيع أن يتوص ــا كان إال أن يس وم
عجــاج ويقــدم لــه عــزاءه بصديــق العمــر إال أن رســالة 
كانــت تــأيت إىل األســر باســل مــن الشــهيد رائــد باســم 
مســتعار يذكــره يف ســنني العمــر التــي أمضياهــا ســوًيا، 
ويقــول لــه إن احليــاة ليــس هلــا طعــم بعــد أصدقــاء 
العمــر الذيــن ُفقــدوا وذهبــوا ومل يبــق منهــم أحــد، 
فكيــف بشــخص يــرى صديقــه رحــل عــن الدنيــا؟! فــا 
تســاوي احليــاة بــا صديــق: “إىل اللقاء يف جنــات اخللد يا 

األسر القائد/ باسل خملوف 
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صديقي فســأذهب عى درب الشــهيد زاهــر وأمتنى منك 
أن تســاحمنا؛ ألننــا مل نســتطع إخراجــك مــن الســجن، اهلل 
يتــوالك ويفــك أرسك”. وجــاء خــرب استشــهاد املجاهــد 
رائــد عجــاج، وبعــد أشــهر ســمع بنبــأ استشــهاد املجاهد 

شــفيق عبــد الغنــي، وصدقــوا اهلل فصدقهــم.

ومتــر الســنوات وهــو حيلــم بيــوم احلريــة حيــث 
كانــت تعقــد صفقــات تبــادل، وكان حيلــم بــأن يكــون 
مــن الذيــن تشــملهم صفقــة التبــادل مــع حــزب اهلل يف 
ــرار يف  ــاء األح ــة وف ــي 2004م و2008م، وصفق عام
العــام 2011م مــع املقاومــة الفلســطينية، ومــازال يأمــل 

يف صفقــة وفــاء األحــرار )2(.

ويف إحــدى الزيــارات كانــت ابنته آية هــي الزائرة 
لــه وبــدأ ينظــر إليهــا أثنــاء جلوســها عــى املقعــد أمامــه يف 
الزيــارة، وملــح يف يدهــا خاتــم اخلطوبة فعــاد بالذاكــرة إىل 
الــوراء عندمــا تركها صغــرة مل تتجاوز ثاثة أعــوام، وها 
هــي اليــوم جتلــس أمامــه وقد ُخطبــت البن الشــهيد أمحد 
عجاج. فشــعر حينهــا بطعم املأســاة ومرارة األمل، وشــعر 
ــال،  ــجون االحت ــا يف س ــي قضاه ــره الت ــنوات عم بس
ومــع ذلــك مل يكــن هلــذا املجاهــد أن يستســلم للســجن 
ــم  ــى العل ــف ع ــدي وعك ــل التح ــا قب ــجان، وإن والس
وحصــل عى شــهادة دبلــوم اخلدمة االجتاعيــة، واتبعها 
بشــهادة البكالوريــوس يف علــم التاريــخ، وقــدم كل مــا 
يمكــن أن يقدمــه ملســاعدة إخوانــه يف احلركــة األســرة، 
وكلفــه أبنــاء اجلهــاد اإلســامي بالعديــد مــن املهــام 
التنظيميــة يف داخــل الســجون مــن أمــر ألحــد األقســام، 
إىل اإلداريــة العامــة، إىل عضــو جملــس الشــورى يف اهليئــة 
العليــا، وإىل جانــب العمــل التنظيمــي حصــل عــى 
العديــد مــن الــدورات يف أحــكام التجويــد وقواعد اللغة 
العربيــة بــإرشاف املجاهــد املرحــوم يوســف العــارف _

رمحــه اهلل_، وال يــزال حتــى هــذه اللحظــة مصمــًا عــى 
احلصــول عــى بكالوريــوس يف اخلدمــة االجتاعيــة مــن 

جامعــة القــدس املفتوحــة.

ــات  ــة ودرج ــام تنظيمي ــى مه ــل ع ــا حص  ومه

علميــة، كان وال يــزال يقــف إىل جانــب احلركــة األســرة 
ــث  ــام حي ــن الطع ــة ع ــا املفتوح ــا وإرضاباهت يف نضاالهت
ــا، ومــن  شــارك يف إرضاب العــام 2004م ملــدة 19 يوًم
ثــم شــارك يف إرضاب العــام 2011م تضامنـًـا مــع أرسى 
ــزل  ــن الع ــعدات م ــد س ــراج أمح ــعبية إلخ ــة الش اجلبه
االنفــرادي، ومــن ثم شــارك يف إرضاب الكرامة 2012م 
ــدة  ــني، واســتمر اإلرضاب مل ــة بإخــراج املعزول للمطالب
ــا، ويف العــام 2015م تــم عزلــه يف ســجن أيــا  28 يوًم
)بئــر الســبع( ملــدة 14 يوًمــا أثنــاء تصعيــد أرسى حركــة 
اجلهــاد اإلســامي يف الســجون ضد مصلحة الســجون، 
ومــا زال عــى العهــد الــذي قطعه عى نفســه للشــهداء أن 
يبقــى عــى طريــق ذات الشــوكة إىل أن يــرث اهلل األرض 
ــة ليجتمــع  ــزال ينتظــر حلظــة احلري ــا ي ومــن عليهــا. وم
ــى أرض  ــد ع ــه أمح ــة وابن ــه آي ــه وابنت ــع عائلت ــمله م ش

عريــن اجلهــاد اإلســامي يف قريــة صيــدا الصمــود.
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األسير المجاهد
شاهر عزيز محمود حالحلة

مجاهد صدق في حب الوطن، فضحى لتحريره

تاريخ الميالد: 1977/02/10م

الحالة االجتماعية: متزوج ولديه ولد وبنت

مكان السكن: بلدة خاراس – محافظة الخليل

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ االعتقال: 2002/03/19م

الحكم: 17 عامًا

لقــد حصلــت عــى فرصــة لطاملــا انتظرهتــا كــي 
ــاق  ــن رف ــث ع ــي للحدي ــه أمانت ــتطيع ب ــا تس ــرب ع أع
الــدرب واملقاومــة واألرس، فلســت أدري مــاذا أكتــب 
ــة  ــة والفــداء، فكلــه صاب عــن رمــز مــن رمــوز البطول
ــق  ــوت ويعش ــاب امل ــأمل وال هي ــم ل ــة، ويبتس وتضحي
التحــدي رغــم ســطوة اجلاديــن مــن بنــي صهيــون 
األنــذال، فــكان وال يــزال قلبــه يمتلــك شــجاعة أســد 
وامتــازت روحــه برقــة طائــر لطيــف، ولــه ابتســامة 
رقيقــة يقابلــك هبــا رغــم وهــن اجلســد وجــربوت 
ــه وإرصاره  ــن عزيمت ــل م ــذي مل ين ــرم ال ــجان املج الس
ــة  ــة هادئ ــو بوصل ــه؛ فه ــاوة روح ــه وح ــاء ذهن وصف
للمســار فهــو املهــدئ الفعال لــكل خــاف أو مواجهة، 
ــد  ــزام، لق ــاط وااللت ــى االنضب ــرة ع ــدرة كب ــه ق ولدي
كــرس حياتــه خلدمــة دينــه وشــعبه ووطنــه، فكلــا 
عــن  تتــواَن  مل  التــي  اخلواطــر  عــي  توالــت  تذكرتــه 
اهلطــول، ولكــن مــن هــو شــاهر هــذا؟ ومــن أيــن نبــدأ 
باحلديــث عنــه؟ ومــن نســأل عنــه؟ ولكــن أقــول قــف 
مكانــك ال تســأل أكثــر، فمــن ال يعــرف شــاهر؟ وهــل 

ــًدا هصــوًرا كشــاهر. ــدة خــاراس أس شــهدت بل

امليالد والنشأة
يف  حاحلــة  شــاهر  املجاهــد  وترعــرع  ُولــد 
ــاراس  ــاخمة، وخ ــل الش ــة اخللي ــاراس بمحافظ ــدة خ بل
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ــن  ــرى م ــا، ت ــة فيه ــال الطبيع ــة بج ــة خاب ــدة جبلي بل
األعــداء  عــى  والكربيــاء  والعــزة  الشــموخ  خاهلــا 
حيــث تطالعــك مــن مشــاهدهتا رؤيــة خاصــة للتاريــخ؛ 
ــق  ــدع عش ــان مب ــة فن ــه ريش ــدم كتبت ــٌد بال ــٌخ معم تاري
الوطــن فبــذل الغــايل والنفيــس يف ســبيله، هنيئــا لك أهيا 
ــون؛ ويف  ــبيلك يبذل ــرون ويف س ــاقك كث ــن فعش الوط
جــو هــذه البلــدة الدافــئ ولــد املجاهــد شــاهر وعــاش 
يف ظــل عائلــة مناضلــة جمبولــة عــى حــب الوطــن، 
وأرضعــت رجاهلــا وشــباهبا وأطفاهلــا ونســاءها وبناهتــا 
حــب الوطــن، والســعي إىل الدفــاع عنــه بــكل قــوة 
وإرصار مهــا بلغــت التضحيــات اجلســام، فالوطــن 
بالنســبة هلــذه العائلــة مقــدم عــى اجلــد واألب والولــد، 

ــاعر: ــول الش ــم ق ــدق فيه ويص

برغم القهر واإلرهاب والتريد واملحن

برغم حماكم التفتيش قد نبشت من العفن

برغم نذالة اجلبناء والدخاء يف وطني

وأرتال من العماء حتملها بني الوثني

سأحيا رافًعا رأيس ولو رسبلت يف كفني

ففــي هــذه األجــواء النضاليــة عــاش املجاهــد 
ــاز،  ــا بامتي ــارًيا وطنًي ــده يس ــة، وكان وال ــاهر حاحل ش
تربــى عــى يــد والــده وأخذ عنــه ومنــه النضــال واملقاومة 
هلــذا العــدو الصهيــوين، وبرغــم يســارية والــد شــاهر إال 
أنــه كان حريًصــا دوًما عــى تعليم أبنائه األخــاق العالية 
والتعاليــم املحمــودة، فلــم يركــن شــاهر إىل حــب الدنيا، 
فــكان االبــن البــار والشــاب املطيــع الــذي ربــاه املســجد، 
وغــرس يف قلبــه ووجدانــه الشــهامة والرجولــة وأرشب 

روحــه العــزة والكرامــة واإلبــاء.

ــعب  ــاة ش ــل مأس ــاهر يف ظ ــد ش ــاش املجاه ع
بكاملــه فقــد وضعــت طفولتــه يف النــار، وكان جــده 
ــا  ــوام، وم ــة أع ــدة مخس ــال مل ــجون االحت ــع يف س يقب
ــن  ــر م ــه أكث ــذي أحب ــاه ال ــى رأى أب ــًا حت ــرب قلي أن ك
ــا  ــال، وم ــة واالعتق ــاردة واملاحق ــة للمط ــه عرض نفس
أن خيــرج مــن الســجن حتــى يعــود إليــه، فــأي طفولــة 
هــذه التــي حتــرم الطفــل مــن حنــان وعطــف وحضــن 
والــده وجــده؟ فكانــت طفولتــه املعذبــة ضحيــة عدوان 
صهيــوين مهجــي، وعــى الرغــم مــن ذلــك فلــم تكــن 
تعنــي هــذه الطفولــة مرحلــة مــن مراحــل حياتــه، وإنــا 
كانــت وطنــه ويف وطــن الطفولــة كان يشــعر باحلرمــان 
واخلــوف واجلــوع، فــكان دائــم األســئلة حــول مفاهيــم 
ــدة مل يكــن يســمع هبــا كاالعتقــال  ومصطلحــات جدي
واالحتــال والســجن والصهاينــة والــدم والشــهادة 
بقامــوس  اخلاصــة  املفــردات  مــن  وغرهــا  والثــورة 
ــل إىل  ــه ليحم ــل أوان ــرب قب ــرتاه ك ــن الســليب. ف الوط
جانــب إخوانــه هــّم العائلــة التــي دوًمــا افتقــدت الوالــد 
ــه يف ســجون االحتــال. ومل يكــن ليكمــل أخــو  لتغييب
ــاب  ــل غي ــه يف ظ ــر، تعليم ــو ماه ــاهر، وه ــد ش املجاه
ــا عليــه أن يبحــث عــن مصــدر  الوالــد حيــث كان لزاًم
ــال  ــل إك ــن أج ــه م ــاعد إخوت ــه ويس ــل والدت رزق يعي
مشــوارهم التعليمــي الســيا أن والــد شــاهر مل يعــد 
ــه  ــدث مع ــا ح ــة مل ــايض نتيج ــا امل ــل ك ــتطيع العم يس
يف ســجن النقــب حيــث بتاريــخ 1988/08/16م 
حدثــت حالة مــن االضطرابــات واالحتجاجات داخل 
ــب  ــني طال ــجون ح ــة الس ــد إدارة مصلح ــجن ض الس
األرسى بحقوقهــم يف حتســني أوضاعهــم اإلنســانية 
ــرم إال أن  ــجن املج ــر الس ــن مدي ــا كان م ــة، ف واحلياتي
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ــال،  ــى األبط ــخيص ع ــه الش ــن مسدس ــار م ــق الن يطل
ــل  ــهد البط ــم استش ــوا، ث ــعد الش ــل أس ــهد البط فاستش
ــة  ــز حاحل ــل عزي ــب البط ــم أصي ــمودي، ث ــام س بس
والــد املجاهــد شــاهر بثــاث رصاصــات اســتقرت 

ــر. ــري يف الظه ــود الفق ــا يف العم إحداه

دوره يف االنتفاضة األوىل
كانــت تلــك العائلــة الوطنيــة بامتيــاز واملناضلــة 
حمــط أنظــار وأحاديــث أهــل بلــدة خــاراس، وكان منزل 
العائلــة مقصــد كل املناضلــني والفدائيــني والسياســيني 
وغالًبــا  الفلســطينية،  الفصائــل  كل  مــن  والوطنيــني 
مــا كان تــدار حلقــات نقــاش ثوريــة ووطنيــة، وكان 
املجاهــد شــاهر وإخوانــه يســتمعون إىل حديثهــم لينشــأ 
لدهيــم الوعــي واإلدراك بحقيقــة الــراع الفلســطيني 
االنتفاضــة  يف  مهــم  دور  هلــم  وليكــون  الصهيــوين، 

الفلســطينية األوىل.

فعاليــات  كل  يف  ناشــًطا  شــاهر  املجاهــد  كان 
يف  مشــاركته  عــرب  ســواء  اليوميــة  األوىل  االنتفاضــة 
ــة،  ــه للشــعارات الوطني ــة، أو كتابت املســرات اجلاهري
ــة  ــدة لانتفاض ــادة املوح ــات القي ــه لبيان ــرب توزيع أو ع
الفلســطينية، أو عــرب رمــي احلجــارة عــى دوريــات 
وترحيــب  تشــجيع  وســط  الصهيــوين  االحتــال 
واســع مــن قبــل العائلــة لــه الســيا والــده املناضــل 
ســت شــباهبا  عزيــز ووالدتــه املناضلــة أم ماهــر التــي كرَّ
وحياهتــا لرتبيــة أبنائهــا وتوفــر احتياجاهتــم اليوميــة 
مــن مــأكل ومــرب وبيــت لتأخــذ دور األب يف غيابــه 
ــال،  ــق احل ــر وضي ــن األمل والفق ــة م ــبب حال ــذي س ال
ــف  ــن هــذا األمل وهــذا اجلــوع وهــذا الفقــر مل يق ولك

املحتســبة  الصابــرة  األم  هــذه  أمــام  عائًقــا 
واملناضلــة واملربيــة ممــا جعلهــا تــرخ يف وجــه املحتــل 

درويــش: حممــود  الشــاعر  قــول  مســتحرة 
سجل.. أنا عريب  

سلبَت كروَم أجدادي 
وأرًضا كنُت أفلُحها 

أنا ومجيُع أوالدي 
ومل ترتْك لنا.. ولكلِّ أحفادي 

سوى هذي الصخوِر.. 
فهل ستأخُذها 

حكومتكْم.. كا قيا؟
إذن

ل.. برأِس الصفحِة األوىل  سجِّ
أنا ال أكرُه الناَس 

وال أسطو عى أحٍد 
ولكنّي.. إذا ما جعُت 

آكُل حلَم مغتصبي 
حذاِر.. حذاِر.. من جوعي 

ومن غضبي

والدة األسر املجاهد/ شاهر حاحلة
يف مهرجان حرية ابنها األسر املحرر/ ثائر حاحلة
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ــا البطــل شــاهر اســتطاع أن  لذلــك فــإن جماهدن
حيمــل عــبء الرســالة، رســالة األمــة وصعوبــة املقاومــة 
ضــد العــدو الصهيــوين وضــد املفاهيــم، فكانــت حياُتــه 
واألخطــار  اآلالم  مــن  املختلفــة  باألحــداث  حافلــة 
والفقــر والعمــل والســعي مــن أجــل غايــة بعيــدة وهــي 
حتريــر الوطــن، هــذا الوطــن الــذي كان حيلــم بــأن حُترره 
املقاومــة الفلســطينية فــإذا بــه يقــع أســًرا ملرحلــة جديدة 
ــي  ــلمية، والت ــة الس ــا بالعملي ــم اختزاهل ــاح ت ــن الكف م
بدورهــا أدت إىل دخــول الســلطة الفلســطينية ملــدن 
ــة وقطــاع غــزة، بأمــل جديــد هــذه املــرة  الضفــة الغربي
ــة  يتمثــل يف حتقيــق أحــام الشــعب الفلســطيني باحلري
واالنعتــاق مــن الظلــم التارخيــي الصهيــوين، ولكن هذه 
املــرة بــدون إراقــة الدمــاء فــا كان مــن املجاهــد شــاهر 
الــذي مل يســتطع أن يكمــل مشــواره اجلامعــي للضائقــة 
ــة التــي أصابــت العائلــة إال أن حيصــل عــى دورة  املادي
عســكرية يف أرحيــا، وختــرج منهــا رشطًيــا يعمــل يف 
جهــاز الرطــة املدنيــة ليتــم فــرزه يف مستشــفى اخلليــل 
احلكومــي، وبــدأ مشــواره اجلديــد يف خدمــة النــاس 
واملحتاجــني واضًعــا نصــب عينيــه نصيحــة والــده لــه: 
ــلطة إىل زوال، وأن  ــم أن الس ــاهر! اعل ــا ش ــي! ي ــا بن “ي
الشــعب وحــده الباقــي”، فبهــذه الكلــات البســيطة 
اســتطاع املجاهــد شــاهر أن يفهــم مقصــد والــده، فبــدأ 
ــه  ــا يســتطيع ليكــون ل ــكل م يعــني النــاس وخيدمهــم ب
حصــاد ذلــك عــرب فــوزه الســاحق يف انتخابــات مؤمتــر 

إقليــم فتــح عــى مســتوى مدينــة اخلليــل.

بــارش املجاهــد شــاهر عملــه اجلديــد يف التعبئــة 
بقيــة  مــع  وتشــارك  الفلســطينية،  للقضيــة  واحلشــد 
الفصائــل اهلــم الوطنــي الفلســطيني وطــرق اخلــاص 
مــن االحتــال، هــذا االحتــال الــذي ال يعنيــه الســام 
ــد  ــون املجاه ــتيطان ليك ــن واالس ــه األم ــا يعني ــدر م بق
شــاهر يف وســط اجلاهــر متصدًيــا للعــدو الصهيــوين يف 

أحــداث النفــق يف أيلــول 1996م، وتعــرض إلصابتــني 
بالرصــاص احلــي، ممــا خلق لدى املجاهد شــاهر أســئلة 
كثــرة حــول الســلطة الفلســطينية، وعمليــة الســام 
ث نفســه: لقــد كان يف املــايض  الوامهــة فــإذا بــه حُيــدِّ
الفدائــي والثائــر واملقــاوم حيصــد ســيفه يف مــزارع الــدم 
واملــوت يف صفــوف األعــداء، كــا حيصــد املنجــل احلــاد 
الســنابل اليافعــة، فــا بالــه )الســيف( خامــًدا هكــذا بــا 

حــراك وال حيــاة، نائــًا يف غمــده.

انضاممه حلركة اجلهاد اإلسالمي
هــذا الشــعور ُيــورث اإلحســاس بالغربــة يف 
هــذا العــامل، ويولــد االضطــراب والغــم، وهــذا حيــرك 
ويوقــظ يف النفــس اهلمــة والنشــاط، فشــاء القــدر أن 
يتعــرف املجاهــد شــاهر بأحــد جماهــدي حركــة اجلهــاد 
لتتعمــق  احلكومــي  اخلليــل  مشــفى  يف  اإلســامي 
شــاهر  املجاهــد  وأدرك  يــوم،  بعــد  يوًمــا  صداقتهــا 
بوعيــه وُبعــد نظــره أن تأثــر الصديــق عــى صديقــه 
ليــس لــه حــدود، ونظــًرا ملــا للصداقــة مــن دور فعــال يف 
توجيــه الســلوك والتأثــر عــى شــخصية الفــرد إما ســلًبا 
ــل  ــز وج ــاب اهلل ع ــا يف كت ــت حظه ــد نال ــا فق أو إجياًب
فقــال تعــاىل: ٱىمحٱ من نن ىن ين ٰى 

.]67 ]الزخــرف:  زييمح  ري 

ابن األسر املجاهد شاهر حاحلة )يمني(
يف فعالية تضامنية مع األرسى باخلليل
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فــا كان مــن املجاهــد شــاهر إال اإلعــان عــن 
ــة  ــامي نتيج ــاد اإلس ــة اجله ــوف حرك ــه إىل صف انضام
القتناعــه بأفكارهــا ومســارها اجلهــادي وإياهنــا العميــق 
بوجــوب التضحيــة والفــداء عــى مــر الســنني للوصــول 
إىل حريــة الشــعب الفلســطيني. وبــدأ املجاهــد شــاهر يف 
العــام 1999م مشــواره اجلديــد يف ظــل هــذه احلركــة 
يف  وكوادرهــا  قادهتــا  مــع  واتفــق  املجاهــدة،  الربانيــة 
اخلليــل ليكــون عملــه يف حركــة اجلهــاد اإلســامي رسًيــا 
للحفــاظ عــى وظيفتــه يف الســلطة الفلســطينية، يف جهــاز 
الرطــة املدنيــة، واســتطاع مــن خــال هــذا املنصــب 
خدمــة أكــرب عــدد ممكــن مــن املجتمــع الفلســطيني، 
ومــا هــي إال فــرتة مــن الزمــن حتــى ثبــت لــدى املجاهــد 
شــاهر أن العمليــة الســلمية مل تكن ســوى مرحيــة إلهلاء 
الشــعب الفلســطيني عن مقاومته للعدو الصهيــوين، وإذا 
بانتفاضة فلسطينية جديدة تندلع يف األرايض الفلسطينية 
رفًضــا لسياســة الرتكيــع الصهيونيــة التــي حــاول فرضهــا 
ــة  ــه بدول ــرب قبول ــات ع ــارس عرف ــلطة ي ــس الس ــى رئي ع
فلســطينية بــدون القــدس والاجئــني واألرسى، فــا كان 
مــن املجاهــد البطــل شــاهر إال أن يتقــدم الصفــوف دفاًعا 

عــن الوطــن وكرامــة الشــعب الفلســطيني.

دوره اجلهادي يف االنتفاضة الثانية
ــن  ــن م ــاعدة املجاهدي ــاهر مس ــد ش ــدأ املجاه ب
كتائــب شــهداء األقــى وممــن خيدمــون معــه يف جهــاز 
االحتــال  دوريــات  عــى  النــار  بإطــاق  الرطــة 
ــتوطنني  ــى املس ــة وع ــرق االلتفافي ــى الط ــوين ع الصهي
الذيــن حييطــون بمدينــة اخلليــل وقراهــا مــن كل مــكان، 
باإلضافــة إىل تقديمــه املســاعدة الكبــرة حلركــة اجلهــاد 
اإلســامي يف مدينــة اخلليل لتكون عائلة املجاهد شــاهر 

مــن العائــات اخلاصــة واملؤيــدة والداعمــة والعاملــة يف 
صفــوف حركــة اجلهــاد اإلســامي ليعيــد التاريــخ نفســه 
مــن جديــد لتكــون عائلــة حاحلــة مقصــد املجاهديــن 

مــن حركــة اجلهــاد اإلســامي وبقيــة الفصائــل.

حــرص املجاهــد شــاهر وأخــوه ثائــر حرًصــا 
شــديًدا عــى تربيــة األوالد والفتيــان والشــباب تربيــة 
جهاديــة ثوريــة إســامية يف مســاجد بلــدة خــاراس 
لتصبــح بلــدة خــاراس مــن أهــم معاقــل حركــة اجلهــاد 
اإلســامي يف خليــل الرمحــن وليــس هــذا فحســب، بــل 
ســعى إىل توســيع دائــرة نشــاطه ليمتــد إىل صفــوف رسايا 
القــدس، الــذراع العســكري حلركــة اجلهــاد اإلســامي، 
وبــدأ معهــم هــذه املــرة باخلــروج إىل تنفيــذ عمليــات 
ــتوطنني  ــة واملس ــز الصهيوني ــى احلواج ــار ع ــاق الن إط
ــة  ــاهر عرض ــد ش ــح املجاه ــال ليصب ــات االحت ودوري
ملاحقــات األجهــزة األمنية الفلســطينية عــرب املضايقات 
ــاده  ــن جه ــه ع ــه حلرف ــوط علي ــة الضغ ــة وممارس اليومي
ومقاومتــه وثنيــه عــن مواصلــة درب املقاومــة يف صفوف 
رسايــا القــدس بمدينــة خليــل الرمحــن، وكتــب اهلل _عــز 
وجــل_ للمجاهــد شــاهر أن جيتمــع بالقائد العــام لرايا 
القــدس يف مدينــة اخلليــل حممــد ســدر ليكــون مســاعًدا 
لــه يف نشــاطات رسايــا القــدس والتخطيــط لعملية مهمة 
للــرد عى غطرســة وعنجهيــة االحتال الصهيــوين الذي 

ــازر. ــب املج ــوم يرتك كان يف كل ي

قــرر املجاهــد حممــد ســدر التحضــر لعمليــة 
إحــدى  يف  تنفيذهــا  يتــم  مزدوجــة  استشــهادية 
املســتوطنات، فــا كان مــن املجاهــد شــاهر إال أن يرصــد 
مســتوطنة “بيــت  يف  الصهيــوين  للعــدو  مهــًا  موقًعــا 
شــيمش”، كــا اســتطاع جتنيــد املجاهــد عــي حاحلــة، 
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ــة  ــني يف املدرس ــن واملتفوق ــاب املميزي ــد الط ــو أح وه
ــن رواد  ــني وم ــباب املثقف ــد الش ــه أح ــة إىل كون باإلضاف
املســاجد، وكان يــرف عــى جملة الطليعــة التابعة حلركة 
اجلهــاد اإلســامي، ورغــم حماولــة املجاهــد شــاهر إقنــاع 
البطــل االستشــهادي عــي بمواصلة تعليمه ولاســتفادة 
منــه يف املســتقبل إال أن كل حمــاوالت املجاهــد شــاهر 
فشــلت فــكان الشــهيد البطــل عــي حاحلــة بمثابــة 
البطــل الــذي ال ُيقهــر وال هُيــزم واملــر عــى تنفيــذ 
العمليــة االستشــهادية رغــم أن عمــره مل يتجــاوز ثانيــة 
عــر عاًمــا، ممــا زرع يف نفــس املجاهــد شــاهر حاحلــة 
الثقــة كل الثقــة هبــذا املجاهــد الربــاين. نعــم إهنــا الثقــة بــا 

ــس  ــي مــأت أركان النف ــادئ فهــي الت ــون مــن مب حيمل
وأعطتهــا دفعــة إىل األمــام، فــا تراجــع معهــا أبــًدا، هــذه 
الثقــة التــي روت اجلــذور فغــدت األركان قويــة نشــطة، 

أثمــرت فاعتــى صاحبهــا إىل القمــة.

االستشــهادي  بتدريــب  شــاهر  املجاهــد  بــدأ 
النــار  وإطــاق  الســاح  محــل  عــى  حاحلــة  عــي 
ورمــي القنابــل إىل أن أتقــن ذلــك بزمــن ورسعة قياســية 
ــد  ــا أن رأى املجاه ــدر، ف ــد س ــد حمم ــه باملجاه ليجمع
حممــد ســدر االستشــهادي البطــل عــي حاحلــة حتــى 
ــه صغــر ونحيــل؟  قــال للمجاهــد شــاهر: أال تــرى أن
فأجابــه املجاهــد عــي حاحلــة إجابــة الواثــق بالنفــس 

ــاعر: ــول الش بق

ترى الرجل النحيل فتزدريه                    
ويف أثوابه أسد هصور

ــى  ــه ع ــو هبتاف ــرّب ويعل ــي يك ــد ع ــدأ املجاه وب
ــن  ــم م ــر ال ترح ــر دم ــن “فج ــيد املجاهدي ــوت نش ص
فيهــا”، فــا كان مــن املجاهــد حممــد ســدر إال أن يقــول: 
ســيثلج اهلل _عــز وجــل_ صدورنــا هبــذا االستشــهادي 
الــذي عــرف الطريــق طريــق الشــهادة، فأصبــح حيــرص 
الصهاينــة  حيــرص  كــا  اهلل،  ســبيل  يف  املــوت  عــى 
ــا ســيدي املجاهــد عــي  ــاة فــأي فخــار هــذا ي عــى احلي
ــذا  ــار، وهل ــده فخ ــا بع ــار م ــه لفخ ــواهلل إن ــة؟ ف حاحل
البــد أن يســجل التاريــخ هــذه احلــوادث، وهــذه الســر 
بحــروف مــن نــور لتكــون نرباًســا لأجيــال ومشــاعل 
ــا  ــجرة أصله ــا ش ــث فيه ــده لتنب ــن بع ــة م ــة لأم هداي
ثابــت وفرعهــا يف الســاء ليعــود للوطــن هويتــه ولأمــة 
عقيدهتــا. وبــدأت االســتعدادات األخــرة للعمليــة، 
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وكان تــم االتفــاق بــني املجاهــد حممــد ســدر واملجاهــد 
شــاهر حاحلــة أنــه يف حــال تــم اعتقالــه _ال قــدر اهلل_ 
يقــوم بإلغــاء كل يشء تــم التخطيــط لــه يف العمليــة، 
ــدث  ــا ح ــال، وهن ــد االعتق ــدث بع ــاذا حي ــم م ــا يعل ف
ــني  ــة وب ــاهر حاحل ــد ش ــني املجاه ــر ب ــوداع األخ ال
املجاهــد االستشــهادي عــي حاحلــة الذي ســيبيت مع 

املجاهــد حممــد ســدر.

خالــه  عانــق  جــًدا،  صعًبــا  الــوداع  كان 
االستشــهادي عــي حاحلــة املجاهــد شــاهر وقــال لــه: 
ــة  ــذه اللحظ ــول إىل ه ــاعديت للوص ــك ملس ــارك اهلل في ب
التــي طاملــا اشــتقت هلــا، واعلــم يــا أخــي الكبــر شــاهر 
بأننــي أعاهــدك أمــام اهلل أين سأشــفع لــك عنــد اهلل قبــل 
أمــي وأيب. فــا كان مــن املجاهــد شــاهر إال أن ذرف 

الدمــوع وأحــس يف داخله بشــعور مل يعهــده يوًما، كيف 
ال؟ وهــو يف حلظــة وداع جماهــد أقبــل بنفــس راضية عى 
اجلهــاد والتضحيــة يف ســبيل اهلل، لتزفــه مائكــة الرمحــن 

ــني. ــور الع إىل احل

اعتقاله واحلكم عليه
غــادر املجاهــد شــاهر املــكان وعــاد إىل بيتــه 
فــإذا  املشــوار،  إلكــال  الباكــر  الصبــاح  يف  ليعــود 
الصهيــوين  للشــاباك  بمعلوماهتــم  يدلــون  بالعمــاء 
حــول تواجــد املجاهــد شــاهر يف منزلــه وســط حديــث 
بــدأ ينتــر عــن خــروج املجاهــد عــي حاحلــة لتنفيــذ 
ــد  ــارصة املجاه ــم حم ــدس، فت ــا الق ــم رساي ــة باس عملي
ــن  ــة م ــة اإلجرامي ــاب املتوحش ــوع الذئ ــرب مج ــاهر ع ش
كل مــكان ليتــم اعتقالــه، واقتيــاده إىل التحقيــق ليــارس 
ــى  ــول ع ــب للحص ــواع التعذي ــى أن ــد وأقس ــه أش بحق
معلومــة حول مــكان االستشــهادي عي حاحلــة وأين 

ــة؟. ــينفذ العملي س

األبطــال  صمــود  شــاهر  املجاهــد  صمــد 
للشــاباك  واحــدة  بكلمــة  يعــرتف  ومل  الشــجعان، 
الصهيــوين حيــث حتداهــم بصمتــه وبصمــوده قائــًا 
هلــم: “أهيــا الصهاينــة! قــد تســتطيعون أن تنتزعــوا حلمي 
عــن عظمــي، ولكنكــم لــن تســتطيعوا أن تنتزعــوا منــي 

اعرتاًفــا عــن العمليــة فــإن االعــرتاف خيانــة”. 

كتــب اهلل عــز وجــل أن يتــم تنفيــذ العمليــة التــي 
تــم التحضــر هلــا بشــكل حمكــم مــن قبــل املجاهديــن 
ــة، فأتــم املجاهــد الكبــر  حممــد ســدر وشــاهر حاحل
حممــد ســدر هــذه العمليــة حيــث أرســل االستشــهاديني 
نبيــل النتشــة وعــي حاحلــة إىل أم الــروس بالغرب من 
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مســتوطنة “بيــت شــيمش” ليحــدث االشــتباك املســلح 
األبطــال  املجاهديــن  بــني  واألســطوري  البطــويل 
عــي ونبيــل وبــني القــوات الصهيونيــة، وارتقــى إىل 
العــا الشــهيدان املجاهــدان عــي ونبيــل، وأوقعــت 
هــذه العمليــة العديــد مــن اإلصابــات، ليكــون يــوم 
2002/03/20م يوًمــا مــن أيــام املقاومــة والفخــر 
للشــعب الفلســطيني، ولتعــم الفرحــة وأصــداء نشــيد 
املؤمنــني وهــم يــرددون باهلتــاف املحمــدي: اهلل أكــرب! 
اهلل أكــرب! فتتزلــزل هلــا قلــوب الصهاينــة املجرمــني 
خــوض  عــى  قــادرة  القــدس  رسايــا  بــأن  ليعلمــوا 
املســلحة  واالشــتباكات  االستشــهادية  العمليــات 
ــكل  ــوين ب ــدو الصهي ــذا الع ــع ه ــة م ــوض املواجه وخ
عــزم وإرصار وقــوة مصحوبــني برعايــة اهلل _عز وجل_ 

ــن. ــر املجاهدي ــة بن ــوات املائك وبدع

ومــا هــي إال أشــهر حتــى خــرج املجاهــد شــاهر 
مــن أقبيــة التحقيــق إىل قاعــة املحكمــة، ومل يكــن يومهــا 
يعلــم إن كان االستشــهادي عــي قــد نفــذ العمليــة أم ال 
ليجــد يف وســط احلضــور يف قاعــة املحكمــة إىل جانــب 
عائلتــه والــدة الشــهيد عــي حاحلــة لرتفــع معنويــات 
املجاهــد شــاهر حاحلــة قائلــة لــه: “يــا شــاهر إن ابنــي 
عــي اآلن يف اجلنــة، ونســأل اهلل أن يشــفع لنــا وجيمعنا به 
عــا قريــب، أمــا أنــت يــا شــاهر فأريــد منــك أن ترفــع 
رأســك عالًيــا، وال تنحنــي هلــذا العــدو الصهيــوين أبــًدا 

طاملــا الــدم جيــري يف عروقــك”.

الشــهيد  لولدهــا  تزغــرد  التــي  هــذه  أم  أي 
وترفــع مــن معنويــات مــن أرســله للشــهادة؟ نعــم إهنــا 
األم املجاهــدة الصابــرة الصامــدة، فلــم يكــن جهادهــا 
ــا  ــت وجوده ــت وأثبت ــاذج تفوق ــت ن ــد قدم ــا فق غائًب

الشيخ القائد/ خر عدنان
يف زيارة اجتاعية لعائلة األسر املجاهد/ شاهر حاحلة
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وحضورهــا وخاصــة أمهــات االستشــهاديني، ومنهــم 
والــدة االستشــهادي عــي حاحلــة التــي احتفلــت 
باستشــهاد ابنهــا عــي، فذهــل املجاهــد األســر شــاهر 
حاحلــة مما حدث، فجعله ذلك يبدأ مشــواره يف داخل 
ــم  ــر، فل ــع املري ــام للواق ــدم االستس ــة ع األرس ورحل
يعــرف الضعف واهلــوان يوًما، فاقتحم الصعــاب جمتاًزا 
هلــا ليكمــل مشــواره التعليمــي ليحصــل عــى شــهادة يف 
دبلــوم تأهيــل الدعــاة وليحصــل عــى بكالوريــوس يف 
علــم التاريــخ مــن جامعــة األقــى، وليكمــل مشــواره 
يف جامعــة القــدس املفتوحــة يف ختصــص االجتاعيات،

وليــس هــذا فحســب بــل بــدأ يف تكويــن عاقــات 
وطيــدة داخــل احلركــة األســرة، ورشع يف تدريــس 
األبطــال يف داخــل الســجن دون أن يتأفــف أو يشــتكي، 
ــه  ــده وإخوان ــال وال ــأ باعتق ــوم يتفاج ــه يف ذات ي وإذا ب
بتهمــة االنتــاء حلركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني، 
لكــن االبــن شــاهر تفــوق عــى أبيــه ونجــح يف توجيهــه 
اجلهــاد  حركــة  ظــل  يف  واجلهــاد  اإلســام  نحــو 
اإلســامي لُتكتــب عائلــة حاحلــة يف ســجل األبطــال 
بتاريــخ الشــعب الفلســطيني. وامتــد الــرف ليصل إىل 
ــى  ــب ع ــاراس إىل أن كت ــدة خ ــة يف بل ــزل وعائل كل من

مدخــل القريــة عبــارة تقــول: أهــا وســهًا بكــم يف 
ــاراس. ــامي خ ــاد اإلس ــة اجله قلع

فقــم يا معلمنــا وحبيبنا الشــهيد فتحي الشــقاقي 
لــرتى مــاذا صنــع الرجــال مــن حولــك، فأصبــح اجلهاد 
فلــك  يشء،  يضاهيهــا  ال  قــوة  بفضلهــم  اإلســامي 
املجــد ولــك اخللــود يــا شــهيدنا أبــا إبراهيــم، ونــم قريــر 
العــني، فلــك تاميــذ عظــام أمثــال شــاهر صنعــوا جمــًدا 

وســطروا عمــًا يــروى يف كتــب التاريــخ.
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األسير المجاهد
علي سليمان سعيد السعدي )الصفوري(

بطل تفخر به أمة

تاريخ الميالد: 1963/01/12م

الحالة االجتماعية: متزوج ولديه 4 بنات وولد

مكان السكن: مخيم جنين – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ االعتقال: 2002/04/11م

الحكم: 5مؤبدات و50 عامًا

مؤسًســا  يــزال  وال  الصهيــوين  الفكــر  كان 
ــعية،  ــتيائية وتوس ــر اس ــد ومعاي ــى قواع ــًزا ع ومرتك
مطلــع  يف  الصهيونيــة  العصابــات  جاهــدة  وســعت 
ــدن  ــى امل ــة ع ــط هجومي ــذ خط ــام 1948م إىل تنفي الع
الفلســطينية  القيــادة  لتصفيــة  الفلســطينية  والقــرى 
اآلمنــني،  الفلســطينيني  املواطنــني  وهتجــر  امليدانيــة 
ــرات  ــت املتفج ــة، ووضع ــاء العربي ــف األحي ــم قص فت
يف األســواق وأماكــن االزدحــام، وتــم بــث الرعــب 
ــدن  ــي امل ــوس مواطن ــوب ونف ــر يف قل ــوف والتوت واخل
خطًطــا  واســتخدمت  ملغادرهتــا،  لدفعهــم  العربيــة، 
عســكرية لذلــك وعرفــت باخلطــة )دالــت(، حيــث 
ــة  ــت باحلمل ــة ُعرف ــة محل ــات الصهيوني ــذت العصاب نف
ــة  ــا ألوي ــكرية نفذهت ــة عس ــي محل ــم(، وه ــكل )العل دي
“شــيفع” و”كرمــي” و”غــوالين” يف منطقــة اجلليــل األعى 

ــى  ــوز وحت ــن مت ــع م ــن التاس ــتمرت م ــفل، واس واألس
ــه، فكانــت وجهــة التحــرك هــي شــفا  الثامــن عــر من
عمــرو، ثــم تــم احتــال القــرى املحيطــة هبــا وصــواًل، 
العربيــة  القــرى  وتــم هتجــر عــرات  النــارصة  إىل 
الفلســطينية املحيطــة هبــا، ويف مقدمتهــا قريــة صفوريــة 

ــارصة. ــاء الن ــة يف قض ــرب قري أك

امليالد والنشأة
تــم هتجــر مجيــع العائــات الفلســطينية مــن 
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القريــة إىل أماكــن شــتى لتلقــى عائلــة آل الســعدي 
مصرهــا عــى ســفح أحــد جبــال مدينــة جنــني يف بقعــة 
تــم تســميتها خميــم جنــني لاجئــني الفلســطينيني لتعيش 
هــذه العائلــة، عائلــة ســليان الســعدي )أبــو نــادر( 
ظــروف النكبة الفلســطينية. وكان لزاًما عليها أن تعيش 
ظــروف احلــزن واألمل، وبــكل مــرارة النكبــة مــن اهنيــار 
ــاع، إىل اجلــوع لتشــعر  األحــام، إىل الرحيــل، إىل الضي
بالقيمــة احلقيقيــة للوطــن الســليب ال مــن حيــث الطنني 
الفــارغ للكلــات، بــل مــن حيــث مضموهنــا احلقيقــي 
العميــق وهبــذه الظــروف القاســية عــى عائلــة الســعدي 
ــاج  ــعدي )احل ــعيد الس ــليان س ــي س ــد ع ــد املجاه ُول
ــطينية ال  ــة فلس ــخ 1963/01/12م لعائل ــي( بتاري ع
تــزال تنتظــر موعــد العــودة إىل قريــة )صفوريــة( علهــا 
بيــارات الربتقــال والليمــون  تكحــل عينيهــا برؤيــة 
وشــم نســائم الصبــا مــن أعــايل جبال النــارصة الشــاخمة، 
واحتضــان زهــرات البنفســج يف اجلليــل، فلنــا الــرف 
كل الــرف أن نكتــب هــذه الســطور عــن النــر املقاتل 
واإلعصــار اهلــادر، عــن جماهــد من جماهدي الشــمس يف 
خميمنــا، خميــم جنــني املقاتــل وواحــد مــن الرجــال الذين 

ــة لشــعبهم الصامــد املرابــط. أرادوا احلري

يف أجــواء اللجــوء ولــد املجاهــد احلــاج عــي 
ليعيــش  نشــأ وترعــرع  املخيــم  هــذا  الســعدي، ويف 
يف كنــف والديــه اللذيــن أحبــاه كــا لــو كان ولدهــم 
الوحيــد، فلــم تكــن العائلــة تــدرك أو تتنبــأ بمصــر 
ابنهــا املجاهــد عــي الــذي بــدأ حياتــه كبقيــة األوالد 
يف خميــم جنــني حيــاة حزينــة ومؤملــة وقاســية. كان 
ــادر( يعمــل ســائًقا لتاكــي نقــل ركاب،  ــو ن ــده )أب وال
ويعمــل بكــد وتعــب شــديد وعــى مــدار الســاعة لتوفر 
مســتلزمات ومتطلبــات هــذه العائلــة لعلــه يســتطيع أن 
يمســح عــن عيوهنــم دمــوع احلــزن واملعانــاة واحلرمــان 
واملــرض والغربــة والتــرد، ومــا هــي إال بضــع ســنني 
حتــى اندلعــت حــرب العــام 1967م، ليصبــح مــا 
تبقــى مــن فلســطني مثيــًا ألخيــه الســابق يف االحتــال 
واالغتصــاب، وعــاش الشــعب الفلســطيني والاجــئ 
الفلســطيني نكســة، بــل نكبــة أخــرى، رغــًا عنــه وكأن 
الشــعب الفلســطيني وجــد وحــده وعليــه أن يقاتــل 
ــرب  ــا إذا بخ ــى الدني ــه ع ــح عيني ــا فت ــده، ومل ــزم وح وهي
مــوت الزعيــم عبــد النــارص يدخــل كل دولــة وعاصمــة 
ومدينــة وبيــت وشــارع وزقــاق يف كل أنحــاء العــامل 
العــريب ليجــد احلــاج عــي نفســه يف مســرة حاشــدة 
ــريب  ــم الع ــور الزعي ــل ص ــني حتم ــم جن ــن خمي ــرج م خت

ــا. ــا رمزًي ــل نعًش ــارص، وحتم ــد الن عب

أراد احلــاج عــي أن يعلــم مــن هــو الــذي بداخــل 
النعــش املرفــوع عــى األكتــاف، ومــن هــذا الــذي هتتــف 
ــاف  ــة اكتش ــدأ يف مرحل ــدة ليب ــر احلاش ــمه اجلاه باس
الــذات واكتشــاف املعــاين واملفاهيــم ليجد نفســه يف ظل 
جــده، ليخــربه عــن تاريــخ عائلة الســعدي يف فلســطني، 
حيــث بــدأ بالشــهيد البطــل القســامي فرحــان الســعدي  رة عام 1930م بئر املاء وبيادر قرية صفورية امُلَهجَّ
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الــذي ارتقــى شــهيًدا دفاًعــا عــن فلســطني يف ثاثينيــات 
القــرن املــايض، عى أيــدي اجليش الربيطاين وبمســاعدة 
العصابــات الصهيونيــة، وليكمــل حديثــه للحــاج عــي 
ــة  ــة صفوري ــن قري ــطيني وع ــعب الفلس ــة الش ــن نكب ع
مهــد العائلــة وجوهــر قضيــة آل الســعدي ليخــربه عــن 
ليموهنــا وبرتقاهلــا وأرضهــا ومائهــا وهوائهــا، وليخــربه 
عــن اجليــوش العربيــة املنتفشــة املهزومــة قبــل أن تقاتل، 
أو تفكــر بــأن تقاتــل وليخــربه عــن عبــد النــارص الــذي 
ــع هلــا معنوياهتــا  أعــاد لأمــة حيويتهــا ونشــاطها، ورف
باســم احللــم العــريب بتحريــر فلســطني، وليحدثــه عــن 

هزيمــة حزيــران 1967م.

وجــد املجاهــد احلــاج عــي نفســه يف رصاع مــع 
ــش  ــي واإلدراك ليعي ــع الوع ــكار وم ــع األف ــذات وم ال
الوصــف واقًعــا عندمــا أقدمــت القــوات الصهيونيــة عى 
مدامهــة منــازل عائلــة الســعدي والعبــث هبــا، واعتقــال 
عّمــه )أبــو عبــد اهلل( ال لــيء ســوى أنــه حيلــم باحلريــة، 
وأن عينيــه مفتوحــة صــوب قريــة صفوريــة ليحكــم عليه 
تســعة شــهور، ولتبــدأ معانــاة عائلة الســعدي مــع عدو ال 
يفهــم ســوى لغــة واحدة، هــي لغــة اإلرهــاب واالعتقال 
والقتــل والدمــار وحرمــان األطفال من أبســط حقوقهم، 
فكانــت األوضــاع يف خميــم جنــني صعبــة مأســاوية لشــدة 
تاصــق البيــوت وانعــدام مقومــات الصمــود والعيــش 
الكريــم، باإلضافــة إىل انتشــار األوبئــة واجلــوع والظلــم 
واحلرمــان، ويف ذات يــوم وجــد املجاهــد احلــاج عــي 
الغــوث خمصــص إلطعــام  نفســه يف مطعــم لوكالــة 
ــم  ــن األمل، فل ــوى م ــا س ــبعوا يوًم ــذي مل يش ــال ال األطف
يكــن يتجــاوز حينهــا ثاثــة عــر عاًمــا لــرى كيــف يتــم 

معاملــة األطفــال يف املطعــم.

رأى املجاهــد عــي منظــًرا ال يمكــن للذاكــرة 
نســيانه حــني وجــد طوابــر مــن األطفــال حيملــون 
الصحــون الفارغــة بانتظــار طعــام ال طعــم لــه وال لــون 
وال رائحــة زكيــة، ولكنــه ممكــن أن يســكت صــوت 
ــي  ــاج ع ــل احل ــا جع ــال مم ــدى األطف ــوع ل ــر واجل القه
إىل  متوجًهــا  األطفــال،  عــن  مدافًعــا  شــاخمًا  يقــف 
املســؤول عــن ذلــك ليســأل العــدل ال اللقمــة، فأنكــره 
مديــر وكالــة الغــوث اخلرافيــة، وعلــم أن الاجــئ 
الفلســطيني ســيبقى معذًبــا مــرًدا حزينـًـا فقــًرا ضعيًفــا 

مســلوب احلقــوق، ال لــيء ســوى أنــه الجــئ.

ــه  ــعر يف روح ــا وش ــي غضًب ــاج ع ــاط احل استش
ــة  ــة كل األم ــظ األم ــا أن توق ــًدا أراده ــة ج ــة هائل بطاق
بــكل طاقاهتــا، لــرتى مــاذا حــدث، وكيــف يعامــل 
الاجــئ الفلســطيني؟ وليوقــظ يف داخلهــا طاقــة مل 
تكــن يف حســبان أحــد، ومــا هــي إال فــرتة مــن الزمــن، 
نظمــت  حــني  1974/11/11م  بتاريــخ  وحتديــًدا 
اجلاهــر الفلســطينية مســرة حاشــدة مــن خميــم جنــني 
باجتــاه قلــب املدينــة، جابــت شــوارع وأزقــة املدينــة 
رافضــة لسياســة العــدو الصهيــوين وإجراءاتــه الفاشــية 
والنازيــة بحــق الشــعب الفلســطيني ورافضــة اخلضــوع 
لسياســة القبضــة احلديديــة وسياســة العقــاب اجلاعــي 
التــي لــن تــؤدي ســوى إىل مزيــد مــن الــدم الذي ســوف 
يــروي شــجرة الثــورة واحلريــة واجلهــاد، وملــا وصلــت 
املســرة احلاشــدة والتــي كان احلــاج عــي يف مقدمتهــا إىل 
جانــب أبنــاء خميــم جنــني إذا بالعــدو الصهيــوين هياجــم 
املتظاهريــن ويعتــدي عليهــم ممــا أدى إىل استشــهاد 
البطلــة منتهــى عــوض احلــوراين التــي أصبحــت رمــًزا 
للشــهادة والتضحيــة يف ذلــك الوقــت لرتقــد إىل جانــب 
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الشــهيدة بنــت نابلــس جبــل النــار الشــهيدة شــادية أبــو 
غزالــة، وأدت هــذه األحــداث إىل حتريــك عواطــف 
ــدأت  ــي، وب ــاج ع ــد احل ــدى املجاه ــورة ل ــاعر الث ومش

ــر. ــر فأكث ــه أكث ــه ووجدان ــخ يف عقل ــق وترتس تتعم

اعتقاله األول
لكــي  الصهيــوين  اإلجــرام  مسلســل  اســتمر 
يطــال هــذه املــرة عائلــة الســعدي ليتــم اعتــداء قــوات 
االحتــال الصهيــوين عــى عائلــة احلــاج أبــو نــادر 
الســعدي والــد احلــاج عــي، وبثــت اخلــراب والدمــار 
يف املنــزل، ومل تكتــف إال باعتقــال نــادر شــقيق احلــاج 
الصهيــوين  املعتقــل  إىل  اقتيــاده  وتــم  األكــرب،  عــي 
ليحكــم عاًمــا ونصًفــا، وزادت هــذه احلــوادث مــن 
إدراك احلــاج عــي أن هــذا العــدو الصهيــوين إن مل جيــد 
ــدة التــي  مــن يقاومــه ويقــف بوجهــه بالطريقــة الوحي
ــي  يفهمهــا أال وهــي لغــة القــوة العســكرية، فــاذا تعن
املفاهيــم السياســية املتداولــة بــني النــاس ويف الصحــف 
ومنظمــة  التقســيم  وقــرار  “بلفــور”  وعــد  ومنهــا 
ــهر  ــي إال أش ــا ه ــر؟ وم ــر املص ــق تقري ــر وح التحري
قليلــة يف العــام 1976م حتــى تــم تنظيــم مظاهــرة 
لسياســة  رفًضــا  الصهيــوين  العــدو  ضــد  حاشــدة 
االحتــال الصهيــوين، وتنديــًدا بمارســات االحتــال 
ــي  ــاج ع ــد احل ــطيني، ليج ــعب الفلس ــاء الش ــق أبن بح
ــاف  ــر باهلت ــود اجلاه ــن يق ــة املتظاهري ــه يف مقدم نفس
انتهــت  العــدو الصهيــوين، ومــا أن  والتكبــر ضــد 
املظاهــرة حتــى داهــم جيــش االحتــال الصهيــوين 
خميــم جنــني، واعتقــل احلــاج عــي إىل جانــب أصحابــه 
ــم  ــس، وت ــد يون ــرب وأمح ــم ج ــوريس وإبراهي ــامل الن س
حماكمتهــم مجيًعــا حماكمــة فوريــة عســكرية، وحكــم 

عــى كل منهــم عاًمــا واحــًدا، باإلضافــة إىل دفــع غرامة 
تقــدر بعــرة آالف لــرة، ويف حــال عــدم الدفــع ســيتم 

ــا! ــدة 45 يوًم ــل مل ــر املعتق ــال ويل أم اعتق

أي حكــم هــذا وأي ظلــم وتعســف وأي سياســة 
ــعب  ــق الش ــوين بح ــدو الصهي ــا الع ــوم هب ــي يق ــذه الت ه
الفلســطيني؟! فــأرص أوليــاء األبطــال عــى رفــض دفــع 
ــغ،  ــذا املبل ــع ه ــى دف ــم ع ــدم مقدرهت ــس لع ــة لي الغرام
ولكــن ألن هــؤالء اآلبــاء عــى قناعــة بــأن هــذه األمــوال 
ســيتم اســتخدامها من أجل رشاء الســاح لقتل الشــعب 
الفلســطيني، ونتيجــة هلــذا الصمــود وهــذا املوقــف أقــدم 
العــدو الصهيــوين عــى اعتقــال والــد احلــاج عــي واآلبــاء 
اآلخريــن ليجــدوا أنفســهم، يف داخل الســجن إىل جانب 
ــن تلــني هلــم عزيمــة أو تفــرت هلــم مهــة  ــن ل أبنائهــم الذي

ولــن يستســلموا للســجن والســجان.

ـاِن الَعاتِـي: َفاْهتِْف بالَسجَّ

ْب بِِسَياطَِك َظْهِري ُجـْر! َأهْلِ  

ـْب بِِدَماِئي َأْضَاِعـي           َخضِّ
َوَجبِيـنِي املرفوِع، َوَنْحـِري

َواهْنَْش َما ِشْئَت َوالَ َتْتـــــــُرْك        
َشْلـًوا من َزْنِديَّ َوَصْدِري

َيا َكْلُب! َوَنـتِّـْف َأْجَاِدي     
َواْجَعْل ِمْن َأْوَداِجـَك َقْبـِري

َيا َكْلُب! َفُروِحي َصاِعَدٌة               
يف املوكِب، َمْوِكـبِـنَا احلُــرِّ

يـَِة َفـاَرْت    َوِدَمـاُء احلُـرِّ
ـِرَق نِيـَراَن الَغـْدِر َكـْي حُتْ
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َوُسُيـوُل الـثَّْوَرِة زاِحَفـٌة   
َم َأْسـواَر اجلـُوِر لِـُتـَهـدِّ

ْجـُن َسـَيْضَحى ُبْرَكاًنا         َوالسِّ
اِديـَب الُكْفـِر َتـاَح رَسَ جَيْ

َوَسَأْميِض َكْي ُأْطِلَع َفْجِري  
ُجـْدَراُنـَك َلْن ُتـْثني َسْيـِري

فالســجن مل جيعــل مــن احلــاج عــي إال رجــًا 
عزيــًزا شــاخمًا، وقــدر اهلل لــه أن جيتمــع بقــادة كبــار يف 
حركــة فتــح وهــم أبــو منصــور وحممــد شــديد وأبــو العا 
وأبــو حســني الشــملوين وغرهــم مــن أرسى الدوريــات 
ليأخــذ عنهــم تاريــخ القضية الفلســطينية، وأفــكار حركة 
فتــح ليتمكــن مــن توعيــة نفســه املتعطشــة حلــب الوطــن 
ــة، وقــدر اهلل للحــاج عــي أن  ــورة الرمدي وأنشــودة الث
يلتقــي بوالــده داخــل الســجن، ليجتمع يف نفس الســجن 
ــا  ــي كان متهيًب ــاج ع ــن أن احل ــم م ــى الرغ ــكان، فع وامل
ــل  ــه يدخ ــببه وجعل ــجن بس ــذي س ــده ال ــة وال ــن رؤي م
ــه  ــأمل ومــرارة فرغــم هــذه التوقعــات إال أن إىل الســجن ب
مــا أن تقابــل معــه حتــى أرسع حلضــن ابنــه احلــاج عــي 
قائــًا لــه: ارفــع رأســك! فأنــت بطــل وأنت فخــر للعائلة 
وأنــت حفيــد جدنــا القســامي فرحــان الســعدي، وإيــاك 
ــا هــي إال أشــهر  ــا عــي أن حتســب حســاًبا ألحــد! وم ي
ــق احلــاج  ــى انقضــت فــرتة االعتقــال ليعان معــدودة حت

عــي احلريــة التــي افتقدهــا يف الســجن.

اعتقاله مرة ثانية
ــي وإدراك  ــدة بوع ــه اجلدي ــي حيات ــاج ع ــدأ احل ب
وثقافــة مل يكــن ليحصــل عليهــا لــوال االعتقــال، ونتيجــة 
ــة  ــرتك الدراس ــر ل ــم اضط ــن التعلي ــه ع ــه وانقطاع لغياب

ــم  ــدادة، ورغ ــة احل ــه يف ورش ــع عم ــل م ــاه للعم واالجت
حبــه ملجــال عملــه والســيا أنــه كان حيصــل عــى مبلــغ 
مــن املــال يســتطيع مــن خالــه أن يوفــر احتياجاتــه 
ومتطلباتــه اخلاصــة، ويســاهم يف مصاريــف عائلتــه مــع 
والــده، عــى الرغــم مــن ذلــك إال أن الوطــن وحــب 
ــكيل  ــى تش ــدم ع ــر فأق ــه األول واألخ ــن كان مه الوط
ــي  ــاج ع ــن احل ــة م ــح، مكون ــة فت ــة حلرك ــة تنظيمي خلي
وســليان احلافــظ وربــاح فريــد ونظمــي ســارة وحممــد 
ســارة، وتــم توزيــع املهــام مــن أجــل تنفيــذ عمليــة ضــد 
العــدو الصهيــوين وملــا متكنــوا مــن رصــد اهلدف يف ســكة 
احلديــد يف حمطــة القطــارات وجتهيــز ما يلــزم اكتشــفوا أن 
جتهيــز العبــوة الناســفة كان معقــًدا جــًدا، وأكثــر تعقيــًدا 
ممــا كانــوا يتوقعــون، فانصــب جــل اهتامهــم عــى العمل 
التنظيمــي واجلاهــري والشــعبي، فحاولــوا طباعــة 
املناشــر الثوريــة باســم حركــة فتــح لتحريــض اجلاهــر 
الفلســطينية للعمل ضد العــدو الصهيــوين، وتوجهوا إىل 
قيــادة اجلبهــة الديمقراطية ملســاعدهتم يف ذلــك، فوجدوا 

ــة طباعــة. ــراد اجلبهــة ال يملكــون آل أن أف

فــا كان منهــم إال دخلــوا مدرســة الوكالــة يف 
خميــم جنــني واســتولوا عــى آلــة الطباعــة، باإلضافــة إىل 
مــواد كيميائيــة تدخــل يف صناعــة املتفجــرات لتفاجــئ 
هــذه املجموعــة، والتــي يف بدايــة عهدهــا يف العمــل 
ــل  ــن قب ــون م ــة ماحق ــة الديمقراطي ــة اجلبه أن جمموع
ــع  ــال مجي ــا أدى إىل اعتق ــوين، مم ــن الصهي ــزة األم أجه
أفــراد جمموعــة اجلبهــة الديمقراطيــة ومنســق املجموعــة 
ربــاح فريــد الــذي نتيجــة التعذيــب اضطــر لاعــرتاف 
ــه  ــي نفس ــاج ع ــد احل ــة ليج ــراد املجموع ــة أف ــى بقي ع
أقبيــة  داخــل  املجموعــة يف  أبنــاء  إىل جانــب  جمــدًدا 
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التحقيــق ليحكــم عليهــم القــايض الصهيــوين باحلكــم 
اجلائــر الظــامل مخــس ســنوات ليكــون العــام 1978م 
ــا يف حيــاة املجاهــد احلــاج عــي ليبــدأ حياتــه  ــا فارًق يوًم
يف داخــل الســجون وكأنــه أراده لتعزيــز ثقافتــه األمنيــة 
الســابقني  اإلخــوة  جانــب  إىل  فتعــرف  والسياســية، 
بإخــوة جــدد مــن بينهــم فايــق ســويطات وعــي الدمــج 
وأبــو منصــور، ووفًقــا هلــذه احلقبــة الزمنية فإن الســجناء 
الكبــار والقدامــى مســؤولون عــن الســجناء اجلــدد 
األصغــر ســنًا ويعلموهنــم نظــام احليــاة يف الســجن، 
فــكان لــدى قــادة حركــة فتــح برامــج شــاملة ودائمــة.

وكان اإلســهام الرئيي للحركة األســرة يف جمال 
ــة وبرامــج دراســة  ــم إدخــال برامــج تعليمي ــم، فت التعلي
ــج  ــال تروي ــن خ ــة م ــية واأليدولوجي ــة السياس النظري
ــات  ــا األوق ــوزع عليه ــث ت ــا حي ــة وفرضه ــج يومي برام
بــكل حقــل مــن حقــول الدراســة والقــراءة املوجهــة 
وحلقــات النقــاش، ورغــم أن هــؤالء األرسى األبطــال 
كانــوا يســمون أنفســهم بأهنــم مقاتلــون من أجــل احلرية، 
كان يــر العــدو الصهيــوين عــى تســميتهم باإلرهابيني. 
ويف ظــل هــذه احليــاة عــاش احلــاج عــي، وتــم اســتقباله 
إىل جانــب أبنــاء جمموعتــه اســتقبال األبطــال، ولكــن 
الســجانني علمــوه أن يواصــل الكــره واملقاومــة، كيف ال 
والــدم الــذي جيــري يف عــروق احلــاج عــي ينبــض بحــب 

الوطــن وينشــد قائــًا:
وطن يباع ويشرتى 

ونصيح فليحيا الوطن
لو كنت تبغي خره 

لبذلت من دمك الثمن
ولقمت تضمد جرحه 

لو كنت من أهل الفطن

ومــا أن جــاء العــام 1983م حتــى كتــب اهلل _عز 
وجــل_ للحــاج عــي أن يعانــق احلريــة مرة أخــرى، التي 
ــه كتوأمــني ســياميني  ــا واشــتاقت إلي اشــتاق إليهــا دوًم
ويف هــذه الفــرتة وال ســيا بعــد حــرب بــروت 1982 
كانــت الفصائــل الفلســطينية تعيــش حالــة مــن التنافس 
ــى  ــا ع ــا ورؤاه ــرح براجمه ــل ط ــن أج ــا م ــديد بينه الش
ــب  ــطيني ليكت ــعب الفلس ــن الش ــة م ــة ممكن ــرب رشحي أك
هلــا القيــادة والريــادة، وكان معظمهــا يركــز عــى العمــل 

الشــعبي واخلدمــايت والفكــري.

اســتطاع  الــذي  عــي  احلــاج  مــن  كان  فــا 
ــال  ــجون االحت ــا يف س ــي قضاه ــره الت ــنوات عم بس
ــب  ــه إال أن كان إىل جان ــره وهويت ــه وفك ــل عقليت صق
لنشــاطاهتا  مســانًدا  جنــني  خميــم  يف  فتــح  حركــة 
وتوجيهاهتــا، ولكــن العــدو الصهيــوين مل يكــن ليســمح 
للحــاج عــي أن يعيــش حــًرا بفكــره وعقيدتــه وانتائــه 
ونشــاطاته، فبــدأ بسياســة التضييــق عليــه إلرغامــه 
عــى االبتعــاد عــن الوطــن، فقــرر املجاهــد احلــاج عــي 
عــدم اخلنــوع واالستســام هلــذه املؤامــرة الصهيونيــة، 
وقــررت  عــادي،  إنســان  كأي  حياتــه  يعيــش  وأن 
1985م،  العــام  يف  الــزواج  يف  مســاعدته  العائلــة 
ورغــم أن هــذا األمــر قــد تــم إال أن قــوات االحتــال 
شــددت ماحقاهتــا ومضايقاهتــا لــه عــرب اســتدعائه 
ملــدة ال تقــل عــن ثاثــة أيــام يف األســبوع ملراجعــة 
األمــن الصهيــوين الــذي مل يكــن يريــد منــه شــيًئا ســوى 
إذاللــه وجعلــه حيــرف بوصلتــه عــن املقاومــة واحلريــة، 
ونتيجــة لضغــط العائلــة وزوجتــه وضغــط الواقــع 
واملــكان وقلــة اإلمكانيــات املاديــة؛ قــرر أن يســافر 
إىل اخلــارج مــن أجــل العمــل ومــا أن هــمَّ بذلــك 
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حتــى تفاجــأ بــأن العــدو الصهيــوين هــذه املــرة رفــض 
أن خيــرج مــن فلســطني إىل أن متكنــت عائلــة احلــاج 
عــي مــن االتفــاق مــع أحــد العاملــني يف بلديــة جنــني 
ــويب،  ــد اجلن ــش حل ــوات جي ــابًقا يف ق ــا س وكان ضابًط
وعــرب إغرائــه باملــال الوفــر اســتطاع هــذا الضابــط أن 
حيصــل عــى تريــح خــروج للحــاج عــي وزوجتــه إىل 
اخلــارج، وبــرط أال يعــود إىل فلســطني إال بعــد مخــس 
ــك  ــى ذل ــة ع ــاج إال املوافق ــن احل ــا كان م ــنوات، ف س
وخــرج مــن فلســطني إىل الســعودية يف العــام 1986م.

ــاد  ــاة اإلبع ــرى حي ــرة أخ ــي م ــاج ع ــاش احل ع
والبعــد عــن الوطــن، وقــد مــنَّ اهلل عليــه بــأن اســتطاع 
الســعودية  املــدارس  إحــدى  يف  زوجتــه  توظيــف 
ــة  ــدادة، ورغــم حال ــة احل ــة إىل العمــل يف مهن باإلضاف
ــا يف  ــي عرفه ــان الت ــن واألم ــة واألم ــاء والرفاهي الرخ
ــع  ــعودي م ــعب الس ــف الش ــم تعاط ــعودية، ورغ الس
ــه  ــه وروح ــه ووجدان ــه وقلب ــطينيني إال أن عيون الفلس
أن  والســيا  فلســطني  نحــو  تتجــه  كانــت  دوًمــا 
ــة االنتفاضــة الفلســطينية  فلســطني كانــت تعيــش حال
الشــعب  يف  القطاعــات  كافــة  بمشــاركة  الشــعبية، 
األمــة  ومجاهــر  شــعوب  وبمســاندة  الفلســطيني 
العربيــة، وكان ذلــك يف العــام 1991م وهــو العــام 
الــذي يســتطيع فيــه احلــاج عــي العــودة إىل فلســطني، 
فقــرر مــع زوجتــه وأبنائــه العــودة إىل ثــرى الوطــن 
لزيــارة العائلــة، وتــم الســاح لــه باملكــوث يف فلســطني 
ــد بعــد  ــة الســعدي مــن جدي ملــدة شــهر لتجتمــع عائل
غيــاب طويــل يف حيــاة الغربــة التــي قطعــت صلــة 
ــائكة  ــاك الش ــبب األس ــطينيني بس ــني الفلس ــم ب الرح

واجلــدران واحلــدود واحلواجــز الصهيونيــة.

انتامؤه حلركة اجلهاد اإلسالمي
ومــا أن وصــل احلــاج عــي إىل خميــم جنــني حتــى 
شــعر بأنــه ُولــد مــن جديــد، فجــاء املهنئــون بعودتــه مــن 
كل مــكان، وحــر إليــه قــادة حركــة فتــح باإلضافــة إىل 
قــادة احلركــة اإلســامية، وكل تيــار حياول أن يســتقطب 
احلــاج عــي إىل صفــه، بصفتــه أحــد األبطــال القدامــى 
حلركــة فتــح إال أن احلــاج عــي كان قــد حســم أمــره 
أن يكــون يف صــف احلركــة اإلســامية، بفعــل التغيــر 
اجلــذري الــذي حصــل عــى حياتــه بفضــل مــن اهلل، ثــم 
زوجتــه التــي اســتطاعت التأثــر عــى زوجهــا عــرب هديه 

إىل االلتــزام بالديــن والتعاليــم اإلســامية.

األسر القائد/ عي السعدي
برفقة طفله قبل اعتقاله )أرشيف األرسة(
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أدرك احلــاج عــي أثنــاء وجــوده يف الســعودية أن 
ــر،  ــل يدب ــدوران، فلي ــن ال ــف ع ــن ال تتوق ــة الزم عجل
وهنــار يقبــل، وصيــف جيــيء، وشــتاء يمــيض، واأليــام 
ــع  ــن ترج ــر، ول ــن العم ــك م ــنوات متُــر، وكل ذل والس
عجلــة الزمــان إىل الــوراء، فــأدى مناســك احلــج والتــزم 
بالصــاة، وأيقــن أنــه مــا كان يف املــايض مــن أفــكار 
وطنيــة أو قوميــة ال يمكــن هلــا أن تســود أو تصنــع 
حريــة للشــعب الفلســطيني، وال يمكــن هلــا أن تصنــع 
رجــااًل يعشــقون املــوت كــا يعشــق العــدو احليــاة، ففــي 
ــال  ــأ الرج ــرآن ينش ــدة الق ــى مائ ــام وع ــة اإلس مدرس
حتــى يلقــوا اهلل ووجوههــم بيضــاء وقلوهبــم نقيــة. 
وأرص املجاهــد احلــاج عــي عــى تقديــم املســاعدة لقــادة 
ــا  ــو اهليج ــال أب ــيخ مج ــم الش ــامية، ومنه ــة اإلس احلرك
والشــيخ بســام الســعدي وفتحــي أبــو عيطــة وإبراهيــم 
ــرز كــوادر احلركــة اإلســامية  جــرب الــذي كان أحــد أب
يف خميــم جنــني، فقــدم هلــم املســاعدة، واتفــق معهــم عى 
ــلمها  ــي يتس ــعودية الت ــن الس ــزكاة م ــوال ال ــار أم إحض

ــي. ــر الســعودي الشــيخ حممــد الربت مــن املليون

افتتحــت مجعيــة أمــوال الزكاة يف جنــني لإلرشاف 
عــى مســاعدة الفقــراء واملحتاجــني، ومــا أن انتهــى 
ــعودية  ــه إىل الس ــع زوجت ــاد م ــى ع ــة حت ــح اإلقام تري
ليكمــل مشــواره يف العمــل الشــخيص إىل جوانب العمل 
الســنوات  وهبــذه  الفلســطينيني،  ملســاعدة  اخلدمــايت 
حدثــت تغيــرات جذريــة يف القضية الفلســطينية، حيث 
ــرب  ــة ع ــة الغربي ــطينية إىل الضف ــلطة الفلس ــت الس دخل
اتفــاق أوســلو، كــا أن والــد احلــاج عــي تــويف، وزوجتــه 
ــك أن  ــن ذل ــم م ــل، واأله ــن العم ــتقالتها م ــت اس قدم

ــة وحــنَّ إىل الوطــن. احلــاج عــي قــد ســئم الغرب

ــن  ــطني، ولك ــودة إىل فلس ــي الع ــاج ع ــرر احل ق

هــذه املــرة ليــس زيــارة للعائلــة، بــل ليبقــى عــى أرض 
ــدة  ــاة جدي ــد حي ــام 1996م ليج ــاد يف الع ــن، فع الوط
مل يعهدهــا مــن قبــل، فوجــد األمــور واألحــوال قــد 
ــد  ــم يع ــر، فل ــد تغ ــاس ق ــام الن ــى أن اهت ــرت حت تغ
أحــد يبحــث عــن وطنــه، ومل يعــد أحــد يفكــر يف العمــل 
العســكري ضــد العــدو الصهيــوين باســتثناء قلــة قليلــة 
ــن  ــي محــاس واجلهــاد اإلســامي الذي ــاء حركت مــن أبن
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــم، وع ــلطة هب ــجون الس ــأت س امت
ــة  ــوين يف مدين ــش الصهي ــرى اجلي ــد ي ــي مل يع ــاج ع احل
ــام  ــراه يف كل يشء يف الطع ــه كان ي ــني إال أن ــم جن وخمي
والــراب والسياســة واألمــن والتعليــم، وال يوجــد 
يشء آخــر إال وطيــف االحتــال ال يــزال بــه، فــا 
يمكــن للمحتــل أن خيــرج مــن األرايض الفلســطينية 
إال إذا تأكــد أنــه ســيبقي آثــاره املبــارشة وغــر املبــارشة، 
فــا كان مــن احلــاج عــي إال االهتــام بعائلتــه وزوجتــه 
وأوالده الذيــن كانــوا يف حاجــة إىل املصاريــف الكبــرة 
لغــاء املعيشــة والســيا بعد جميء الســلطة الفلســطينية.

وجــد احلــج عي نفســه يعمــل يف الداخــل املحتل 
يف األرايض املحتلــة عــام 1948م، بمهنــة احلــدادة رغــم 
ــن تبقــى  ــأن األوضــاع الفلســطينية ل ــة ب ــه املطلق قناعات
عــى حاهلــا، وأهنــا ســتتغر وأن املفاوضــات الفلســطينية 
الصهيونيــة لــن يكتــب هلــا النجــاح، فتجربتــه االعتقالية 
ــطني،  ــة بفلس ــك الصهاين ــدى متس ــه م ــد عّرفت ــت ق كان
كــا قــال حاييــم وايزمــن يف جملــس الســام بباريــس عام 
1919م: “إن أرض “إرسائيــل” جيــب أن تكــون هيوديــة، 

كــا أن إنجلــرتا إنجليزيــة”.

هكــذا فهــم احلــاج عــي أن الصهيونيــة ال يمكــن 
ــازل عــن أي شــرب مــن أرض فلســطني إىل مــن  هلــا التن
ــن  ــن الزم ــرتة م ــي إال ف ــا ه ــطني، وم ــك فلس كان يمل
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حتــى فشــلت املفاوضــات الفلســطينية الصهيونيــة، ممــا 
ــة بتاريــخ  أدى إىل انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية الثاني
2000/09/28م، ويف هــذا اليــوم كان احلــاج عــي 
يعمــل يف إحــدى املــدن العربيــة يف أرايض 1948م، 
فســمع نبــأ يتحــدث عــن عمليــة اطــاق نــار عــى أحــد 
اجلنــود الصهاينــة، ممــا أدى إىل مقتلــه يف مدينــة قلقيليــة 
ــأن الــدم  ومــا أن انتهــى مــن ســاع اخلــرب حتــى شــعر ب
ــذا  ــا هل ــا وطرًب ــص فرًح ــه يرق ــري يف رشايين ــذي ي ال
ــر  ــت مجاه ــى خرج ــاعات حت ــي إال س ــا ه ــرب، وم اخل
الشــعب الفلســطيني، يف كل مــدن وقــرى وخميــات 
احلريــة  أجــل  مــن  احلاشــدة  باملظاهــرات  فلســطني 
ــاج  ــود احل ــوين، ليع ــال الصهي ــن االحت ــاق م واالنعت
ــورة  ــوة الث ــه نش ــارك إخوان ــني، ويش ــم جن ــي إىل خمي ع

ــره. ــذ صغ ــا من ــا كان يتمناه ــي طامل ــة، الت واالنتفاض

قــرر احلــاج عــي بعــد أن راقــب األحــداث عــن 
كثــب أن يقــوم إىل جانــب صديقــه عكرمــة ســتيتي 
بأعــال عســكرية تســاهم يف دفــع عجلــة االنتفاضــة 
مــن  عكرمــة  مــع  ومتكــن  األمــام،  إىل  الفلســطينية 
نــوع مســدس وكارلــو  مــن  احلصــول عــى ســاح 
ضــد  العســكرية  العمليــات  تنفيــذ  يف  الســتخدامه 
األهــداف الصهيونيــة، ونجحــا يف جتنيــد شــابني لتنفيــذ 
عمليــة عســكرية عــرب إطــاق النــار عــى هــدف يف أحــد 
املواقــع يف أم الفحــم يف الداخــل املحتــل رصــده احلــاج 
عــي حيــث زود املجاهديــن عــي صبــح وجمــدي الطيب 
بالســاح والذخــرة والســيارة املناســبة لتنفيــذ العمليــة. 
وتوجــه املجاهــدان إىل املوقــع املخطــط لــه يف أم الفحــم، 
آخذيــن بعــني االعتبــار توجيهــات احلــاج عــي بأنــه قبل 
اإلقــدام عــى إطــاق النــار جيــب التأكــد مــن أن اهلــدف 
ــد مــن العــرب  ــة لوجــود العدي ــة باملائ هــو صهيــوين مئ
الذيــن يعملــون يف تلــك املنطقــة، وبفضــل اإلعــداد 
املحكــم والتوجيهــات الصحيحــة متكــن املجاهــدان 
مســتوطن  قتــل  مــن  الطيــب  وجمــدي  صبــح  عــي 
وإصابــة آخــر ونجحــا يف العــودة مــن موقــع العمليــة إىل 

ــام. ــني بس ــة جن مدين

بــدأ اإلعــام الصهيــوين يتحــدث عــن هــذه 
ــأراد  ــا، ف ــط هل ــن التخطي ــا وحس ــن جرأهت ــة وع العملي
ــذه  ــامي ه ــاد اإلس ــة اجله ــى حرك ــي أن تتبن ــاج ع احل
العمليــة لقــرب أفــكاره اإلســامية مــن طروحــات 
اجلهــاد  قــادة  رفــض  ولكــن  اإلســامي،  اجلهــاد 
ــت  ــا أن أعلن ــددة، وم ــباب متع ــك ألس ــامي ذل اإلس
ــة  ــن العملي ــؤوليتها ع ــني مس ــم جن ــح يف خمي ــة فت حرك
ــى  ــة حت ــذه العملي ــة ه ــدة ملبارك ــرة حاش ــم مس وتنظي األسر القائد/ عي السعدي

برفقة جمموعة من قادة معركة خميم جنني
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ســارع قــادة اجلهاد اإلســامي لدراســة إمكانيــة التعاون 
ــزل  ــاع يف من ــد اجت ــم عق ــل ت ــي، وبالفع ــاج ع ــع احل م
ــامي  ــاد اإلس ــة اجله ــادة حرك ــور ق ــي بحض ــاج ع احل
ليكــون املجاهــد عــي بنهايــة هــذا االجتــاع أحد كــوادر 
وقــادة اجلهــاد اإلســامي وخاصــة اجلنــاح العســكري 
ــرر  ــل تق ــاء والعم ــذا االنت ــز ه ــدس ولتعزي ــا الق رساي
ــة  ــا القــدس يف مدين ــادة رساي ــاع بــني أحــد ق عقــد اجت
جنــني، وهــو املجاهــد إيــاد حــردان مــع املجاهــد احلــاج 
عــي إال أن يــد الغــدر الصهيــوين، أقدمــت عــى اغتيــال 
املجاهــد إيــاد حــردان عــرب وضــع عبــوة ناســفة يف غرفــة 
ــان  االتصــال العمومــي الــذي كان يســتخدمه لاطمئن

عــى عائلتــه بتاريــخ 2001/04/05م.

هبــت اجلاهر الفلســطينية يف مســرات حاشــدة 
جابــت شــوارع مدينــة جنــني منــددة بجريمــة االغتيــال، 
األمنيــة  وأجهزهتــا  الفلســطينية  الســلطة  وحمملــة 
املســؤولية الكاملــة عــن استشــهاد املجاهــد إيــاد حــردان 
الــذي كان معتقــًا لــدى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية 
يف مقــر املقاطعــة بمدينــة جنــني، وقــد أجــربت اجلاهــر 
رساح  إطــاق  عــى  الفلســطينية  الســلطة  الغاضبــة 
ــاد  ــادة اجله ــد ق ــه أح ــا توج ــيني، وهن ــني السياس املعتقل
اإلســامي للحــاج عــي مــن أجــل أن يعطيــه خًطــا 
للتواصــل مــع قــادة احلركــة يف اخلــارج، باإلضافــة 
ــن  ــد املجاهدي ــل جتني ــن أج ــل م ــدء العم ــعاره بب إىل إش

ــكرًيا. ــوين عس ــدو الصهي ــة الع ــليحهم ملواجه وتس

فبــدأ جنًبــا إىل جنــب، ويــًدا بيــد مع املجاهــد حممود 
ــيع  ــط لتوس ــداد والتخطي ــرداوي باإلع ــت امل ــة وثاب طوالب
حجــم ونشــاط رسايــا القــدس يف جنــني وقراهــا وخميمهــا، 
ومــا هي إال أســابيع حتــى متكن املجاهد حممــود طوالبة من 

جتنيــد االستشــهاديني عــاء الصبــاح وأســامة أبــو اهليجــا، 

ثابــت  القــدس  رسايــا  يف  البــارز  القائــد  وبمســاعدة 
املــرداوي متكنــا مــن جتهيــز الســيارة املفخخــة وتدريــب 
ــرة،  ــواد املتفج ــتخدام امل ــة اس ــى كيفي ــهاديني ع االستش
يف  لغرمهــا  نرباًســا  ليكونــا  البطلــني  تصويــر  وتــم 
ومــرداوي يف  املجاهــدان طوالبــة  ونجــح  املســتقبل، 
ــة  ــع املطلــوب يف مدين ــة إىل املوق إرســال منفــذي العملي
اخلضــرة املحتلــة، ليكتــب هلــا النجــاح ولتوقــع عرات 
ــة،  ــوف الصهاين ــة يف صف ــرة واحلرج ــات اخلط اإلصاب
وليؤكــد قــادة رسايــا القــدس أن تاميــذ إيــاد حــردان هــم 
الذيــن يقفــون وراء هــذه العمليــة التــي جــاءت للــرد عى 
عمليــة اغتيــال القائــد إيــاد حــردان، وإن استشــهد القــادة 
فــإن التاميــذ عــى درهبــم لســائرون، وليكــن تاريــخ 
العمليــة 2001/05/25م، يــوم عــزة وكرامة شــفى اهلل 
بــه صــدور املجاهديــن عــرب رؤيتهــم للصهاينــة جمندلــني 

يف شــوارع اخلضــرة.

بســاعات  واهلتــاف  والتهليــل  التكبــر  بــدأ 
ــات  ــني لعائ ــة، ومهنئ ــذه العملي ــني ه ــاجد مبارك املس
األبطــال االستشــهاديني عــاء وأســامة ليكونــا أول 
يف  مزدوجــة  استشــهادية  عمليــة  ينفــذان  فارســني 
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ــاج  ــب احل ــة، وذه ــة الغربي ــى يف الضف ــة األق انتفاض
عــي إىل عائــات الشــهيدين ليخربهــم بــأن رسايــا 
ــم  ــة، وليهنئه ــذه العملي ــن ه ــؤولة ع ــي املس ــدس ه الق
ــا  ــاًبا مطيًع ــاح ش ــاء الصب ــم، وكان ع ــهاد ابنيه باستش
ألهلــه بــاًرا بوالــده إىل درجــة أن والــده مل يكــن ليصــدق 

ــه. ــتطيع رؤيت ــن يس ــه ل ــهد وأن ــد استش ــده ق ــأن ول ب

ــاء إىل  ــهادي ع ــد االستش ــه وال ــوم توج وذات ي
احلــاج عــي طالًبــا منــه إعــادة ابنــه إىل احليــاة، فقــّدر احلــاج 
ــده،  ــه عــى فــراق ول عــي شــعور هــذا األب وشــدة حزن
وبعــد إحلــاح وإرصار مــن األب عــى إعــادة عــاء إىل 
احليــاة كان رد احلــاج عــى والــد عــاء أنــه اآلن حــي يــرزق 
ــه  ــن إعادت ــهيد، وال يمك ــو ش ــل_ فه ــز وج ــد اهلل _ع عن
إليــك، ولكــن هنــاك إمكانيــة لرايا القــدس أن تســاعدك 
اآلن يف رؤيــة ولــدك عــاء، فقــال لــه كيــف؟ فقــال احلــاج 
عــي لــه عــرب جتهيــزك لعمليــة استشــهادية يف قلــب الكيان 
الصهيــوين، فــا كان من والد عاء إال التســليم بقضــاء اهلل 

وقــدره، وعــدم العــودة إىل مثــل هــذا الطلــب.

ــا القــدس يف االتســاع شــيًئا فشــيًئا،  ــدأت رساي ب
وبــدأ احلــاج عــي يفكــر إىل جانــب الشــهيد حممــود 
طوالبــة يف صناعــة اهلــاون، واســتعانوا بمــن لديــه اخلــربة 
يف ذلــك خاصــة رجــًا مــن أفــراد األمــن الوطنــي ممــن 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــرات يف الس ــال املتفج ــون يف جم خيدم
ــن  ــن م ــدادة متك ــو احل ــي وه ــاج ع ــل احل ــة عم ولطبيع
صناعــة القــاذف والقذائــف بصعوبة بالغــة، وأول حماولة 
لتجريــب اهلــاون مل تنجــح وكذلــك الثانيــة، حيــث خرج 
مــن ماســورة القــاذف نــار ودخــان كثيف وصــوت كبر، 
ولكنــه يف اليــوم التــايل اكتشــف أن القذيفــة مل ختــرج وإنــا 

ــرة وانفجــرت يف قلــب األنبــوب. التصقــت باإلب

أبطــال  اهلــاون عــدد مــن  انضــم إىل صناعــة 
كتائــب شــهداء األقــى كالبطــل عبــد الكريــم عويــس 
ومعتصــم الصبــاغ وأبــو عــي الراشــد مــن أجــل تطويــر 
عمــل اهلــاون ليتمكــن احلــاج عــي بالفعــل مــن صناعــة 
ومــن  مميــًزا،  نجاًحــا  وحقــق  جتريبــه،  وتــم  اهلــاون 
املمكــن البنــاء عــى هــذه التجربــة واالســتمرار يف عملية 
التطويــر إال أن قــوات الشــاباك الصهيونيــة بــدأت تروج 
يف اإلعــام أنــه يف خميــم جنني يقومــون بصناعــة اهلاون، 
وأن هــذا خــط أمحر للشــاباك، ومل يكــن جليش االحتال 
إحــدى  أن  معلومــات بصحــة هــذه األخبــار رغــم 
ــة  ــن صناع ــاون م ــة ه ــت لقذيف ــد تعرض ــات ق الدوري
احلــاج عــي الصفــوري، ونتيجــة الهتــام الشــاباك هبــذا 
األمــر قامــت الطائــرات الصهيونيــة بقصف ســيارة عبد 
الكريــم عويــس ومعتصــم الصبــاغ وأبــو عــي الراشــد 
بعــدة صواريــخ مــا أدى إىل استشــهاد أحــد قــادة كتائــب 
شــهداء األقــى الشــهيد معتصــم الصبــاغ، وإصابة كل 

مــن عبــد الكريــم وأبــو عــي الراشــد.

قــرر احلــاج عــي أن يثــأر لــدم الشــهيد، فأرســل 
إحــدى جمموعاتــه مــزودة باهلــاون لقصــف إحــدى 
ــة  ــاق القذيف ــة بإط ــت املجموع ــتوطنات، ونجح املس
رضب  وتــم  املســتوطنة،  قلــب  يف  وســقطت  األوىل 
الشــائكة  الثانيــة وســقطت عــى األســاك  القذيفــة 
املحيطــة باملســتوطنة، ممــا أحــدث انفجــاًرا قوًيــا، وكان 
رًدا صاعًقــا للعــدو الصهيــوين الــذي اســتقبل هــذه 
القــدس متتلــك  بــأن رسايــا  التــي مفادهــا  الرســالة 
اخلــربة يف تصنيــع اهلــاون، ومتتلــك القــدرة عــى رضب 
اهلــاون متــى شــاءت وأن اغتيالكــم للقــادة العســكريني 
لانتفاضــة ال تزيــد املقاومــة إال قــوة ومتاســًكا وإرصاًرا 
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عــى املواجهــة، وانتــر يف اإلعــام الصهيــوين أن احلاج 
عــي هــو الــذي يقــوم بصناعــة اهلــاون يف مدينــة جنــني، 

ــاون(. ــاج ه ــب )احل ــون لق ــه املقاوم ــق علي وأطل

انتقــل احلــاج عــي إىل املرحلــة الثانيــة من نشــاطه 
العســكري عــرب إحضــار كميــة كبــرة مــن املتفجــرات 
نابلــس  مدينــة  مــن  واملجربــة  القويــة  النوعيــة  ذات 
مســتخدًما نفــوذه وعاقاتــه الوطنيــة املمتــدة يف الضفــة 
ــهداء  ــب ش ــوادر كتائ ــادة وك ــع ق ــة م ــة، وخاص الغربي
األقــى يف خميــم باطــة، وأرص احلــاج عــى التــزود 
ــة مــن املتفجــرات الســيا بعــد فشــل  بأكــرب كميــة ممكن
عمليــة املجاهــد جهــاد جــرار التــي أرشف عليهــا ثابــت 
ــد  ــدس حمم ــث إن املهن ــة حي ــود طوالب ــرداوي وحمم م
جــرار الــذي أرشف عــى تصنيــع هــذه املــواد أخطــأ يف 
عمليــة التصنيــع عندمــا مل جيــرب هــذه املــادة ممــا جعــل 
املجاهــد جهــاد جــرار يفعــل زر التشــغيل للشــنطة التــي 
اعتقالــه،  بــا جــدوى ممــا أدى إىل  حيملهــا، ولكــن 
ــني  ــى املقاوم ــة ع ــة الصهيوني ــة األمني ــتدت احلمل واش
يف الضفــة الغربيــة، وازدادت البعثــات الدبلوماســية 
األمريكيــة لزيــارة الرئيــس يــارس عرفــات والقيــادة 
إلجهــاض  خطــوات  اختــاذ  أجــل  مــن  الفلســطينية 

االنتفاضــة الفلســطينية، وكان قــد تــم التريــح يف 
اإلعــام حــول نيــة املبعــوث األمريكــي لعمليــة الســام 

احلضــور ملقــر املقاطعــة يف رام اهلل.

ـد أحــد كــوادر  يف خضــم هــذه األحــداث َجنَـّ
ــد  ــد حمم ــو املجاه ــني، وه ــة جن ــدس يف مدين ــا الق رساي
أبــو طبيــخ االستشــهادي نضــال أبــو شــادوف مــن أجــل 
تنفيــذ عمليــة يف قلــب الكيــان الصهيــوين، وتعــاون قــادة 
وكــوادر رسايــا القــدس يف هــذه العملية فمنهــم من جهز 
املــواد املتفجــرة، ومنهــم مــن قــام بالتصويــر، ومنهــم مــن 
قــام بإيصــال املجاهــد إىل موقــع العمليــة يف وســط مدينــة 
“بنيامينــا” بالداخــل املحتــل ليكتــب هلــا النجــاح يف تاريخ 
جنديــني  مقتــل  إىل  أدت  حيــث  2001/07/16م، 
وإصابــة العــرات، وكانــت هــذه العملية االستشــهادية 

األوىل التــي تــؤدي إىل قتــل جنــود صهاينــة.

ــث  ــًيا حي ــواًل سياس ــا” مدل ــة “بنيامين كان لعملي
قــرر املبعــوث األمريكــي لعمليــة الســام قطــع زيارتــه 
إىل فلســطني بســبب هــذه العمليــة، وأعلنــت رسايــا 
القــدس أن منفــذ العمليــة هــو املجاهــد نضــال أبــو 
شــادوف، وهــو االستشــهادي األول مــن بلــدة برقــني، 
واشــتدت املاحقــات األمنيــة الصهيونيــة لقيــادة حركة 
اجلهــاد اإلســامي يف كل مناطــق الضفــة الغربيــة، وبــدأ 
التنافــس الشــديد بــني األجنحــة العســكرية مــن أجــل 
قيــادة املقاومــة الفلســطينية وقيــادة اجلاهــر الفلســطينية 

عــرب اإلنجــازات العســكرية.

أحــد  إرســال  طوالبــة  حممــود  املجاهــد  قــرر 
االستشــهاديني مــن خميــم جنــني، وهــو املجاهــد حســني 
أبــو ناعســة لتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف قلــب القــدس 

األسر القائد/ عي السعدي
خال مشواره اجلهادي بمخيم جنني
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املحتلــة، وعندمــا أطلــع املجاهــد حممــود طوالبــة احلــاج 
القــدس؛  إىل  االستشــهادي  إرســال  نيتــه  عــى  عــي 
ــأن  ــخة ب ــة راس ــه قناع ــر فلدي ــذا األم ــاج يف ه ــردد احل ت
االستشــهادي عليــه أن يمــر بمراحــل إيانيــة وروحانيــة 
عاليــة، هكــذا أراد احلــاج عــي بخربتــه وحنكتــه اجلهادية 
مصــر  يعلــم  كان  وكأنــه  االستشــهادي،  يكــون  أن 
املجاهــد حســني أبــو ناعســة حــني قــام املجاهــد حممــود 
طوالبــة بتجهيــز االستشــهادي باحلــزام الناســف واملــال 
مــن أجــل الذهــاب إىل مدينــة القــدس، ومــا هــي إال 
ســاعة ونصــف حتــى ســمع املجاهــدان حممــود طوالبــة 
ــبارو”  ــم “س ــم يف مطع ــار ضخ ــأ انفج ــي بنب ــاج ع واحل
ــان  ــة لإلع ــود طوالب ــد حمم ــأرسع املجاه ــدس، ف يف الق
ــني  ــهادي حس ــم االستش ــر اس ــة ون ــذه العملي ــن ه ع
أبــو ناعســة، وأنكــر عليــه احلــاج عــي هــذا األمــر حمــاواًل 
منعــه مــن اإلعــان عــن العمليــة قبــل حتــري الدقــة 
التامــة حيــث إن املجاهــد حســني ال يمكــن أن خيــرج 
مــن جنــني ويصــل إىل القــدس خــال ســاعة ونصــف، 
ــة،  ــذ العملي ــن نف ــر م ــهادي آخ ــون استش ــا يك ــه رب وأن
ولكــن املجاهــد حممــود طوالبــة أرص عــى اإلعــان عــن 
العمليــة، وإذا باملجاهــد حســني أبــو ناعســة مل خيــرج 
لتنفيــذ العمليــة، بــل تــردد يف اخلــروج إىل القدس ولشــدة 
خجلــه مــن نفســه، مل خيــرب املجاهــد حممــود طوالبــة هبــذا 
األمــر، وأعلنــت حركــة محــاس مســؤوليتها عــن عمليــة 
القــدس التــي نفذهــا االستشــهادي املجاهــد عــز الديــن 
املــري وأدت ملقتــل وإصابــة العــرات مــن الصهاينة.

لقــد كان مــا جــرى يف هــذه العمليــة بمثابــة 
الــدرس املهــم لقــادة رسايــا القــدس بعــدم التــرع يف 
اإلعــان عــن أي عمليــة، إضافــة إىل اختيــار الشــخص 

ــة االستشــهادية، بعــد أن يمــر  ــذ العملي املناســب لتنفي
يف مراحــل متعــددة. وبــدأت الفصائــل الفلســطينية 
ــا القــدس  مســتغلة هــذا احلــدث يف تشــويه قــادة رساي
والتقليــل مــن أمهيــة العمليــات االستشــهادية إىل أن 
ــد  ــه املجاه ــد أخي ــة بتجني ــود طوالب ــد حمم ــام املجاه ق
مــراد طوالبــة لتنفيــذ عمليــة يف العمــق الصهيــوين، 

ــه  ــام بإيصال ــده باحلــزام الناســف، وق فعمــل عــى تزوي
الكيــان  قلــب  إىل  العانينــي  حممــد  املجاهــد  عــرب 
وأراد  الســيارة  مــن  ترجــل  وعندمــا  الصهيــوين، 
املجاهــد مــراد طوالبــة تفجــر نفســه يف مجــوع الصهاينــة 

الشهيد القائد/ حممود طوالبة
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رأى عــددا كبــًرا مــن األطفــال الصغــار يف املــكان، 
ــدم  ــى ع ــه ع ــا من ــة حرًص ــذ العملي ــن تنفي ــك ع فأمس
قتــل األطفــال، فهــذه هــي أخــاق املجاهديــن، وهــذه 
هــي تعاليــم الرســول _صــى اهلل عليــه وســلم_، فــأراد 
ــدو  ــم الع ــالة أن يفه ــذه الرس ــة هب ــراد طوالب ــد م املجاه
الصهيــوين قاتــل األطفــال الفلســطينيني بــأن املجاهدين 
ــق  ــاب ح ــا ط ــال، وإن ــة أطف ــوا قتل ــطني ليس يف فلس
وحريــة، وعندمــا يقاتلــون فإهنــم يقاتلــون بأخــاق 
عاليــة، ومل يتمكــن املجاهــد احلــاج عــي مــن إعــادة 
ــة  ــة إىل مدين ــكان العملي ــن م ــة م ــراد طوالب ــد م املجاه
ــي  ــد العانين ــد حمم ــن املجاه ــب م ــه طل ــم أن ــني رغ جن
العــودة إىل مــكان العمليــة إلعــادة مــراد طوالبــة إال أن 
يــد الشــاباك الصهيــوين كانــت ســباقة العتقــال املجاهــد 
مــراد طوالبــة، ومــا هي إال ســاعات حتى انتــر اخلرب يف 
وســائل اإلعــام، وأصبح حديث الشــعب الفلســطيني 
بــأن أحــد قــادة رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني املجاهــد 
حممــود طوالبــة أراد إرســال أخيــه مــراد ليؤكــد أن أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني واالستشــهاديني ليســوا أقــل أمهية 
ــة هــذه وأي جماهــد هــذا  ــه مــراد، فــأي تضحي مــن أخي
الــذي أعــاد األمــل إىل حــب الفــداء والتضحية للشــعب 
الفلســطيني؟! فســارع احلــاج عــي وبمســاعدة املجاهــد 
حممــود طوالبــة بإعــادة ترتيــب صفــوف رسايــا القــدس، 
وبــدأ يعــد وخيطط إلرســال استشــهادي إىل قلــب العدو 
الصهيــوين، فوقــع االختيــار عــى املجاهــد حممــد حممــود 
ــهيد  ــخيص للش ــارس الش ــق( احل ــو زري ــر )أب ــر ن بك

ــاد حــردان. إي

أراد املجاهــد حممــد تنفيــذ هــذه العمليــة ثــأًرا 
لدمــاء صديقــه إيــاد حــردان، وبــدأ احلــاج عــي وحممــود 

طوالبــة بالتخطيــط املحكــم واإلعــداد واالســتعداد، 
إلنجــاح هــذه العمليــة وجهــز املجاهــد حممــود طوالبــة 
ــغيل  ــة التش ــة إىل كبس ــف وزوده باإلضاف ــزام الناس احل
يف  النجــاح  عــدم  حــال  يف  حيــث  خارجيــة  بقنابــل 
التفجــر عــرب الكبســة يمكــن إشــعال الفتيــل ويتــم 
“كريــات  إىل  املجاهــد  توصيــل  وتــم  االنفجــار، 
موتســكني” ليدخل هــذا املجاهد أحــد املطاعم املكتظة، 

ويقــف أمــام اجلميع كاجلبال الشــاهقة الراســخة، ويقول 
ــر  ــهادي بتفج ــوم االستش ــاذا يق ــون مل ــل تعلم ــم: ه هل
نفســه؟ وأجــاب بنفســه: ال يمكــن ألحــد أن يطلــب 
املــوت إال إذا كان متأكــًدا أن الشــهادة تعــد أفضــل مــن 
احليــاة، فنحــن نحــرص عــى املــوت لتوهــب لنــا احليــاة، 

االستشهادي/ حممد نر
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ــخص  ــدأ وكأن كل ش ــاة، فب ــى احلي ــون ع ــم حترص وأنت
منهــم يستشــعر دهشــة يف أعاقــه وهــو صامــت كأن عــى 
رؤوســهم الطــر، وبــدأ املجاهــد يشــعل القنابــل أمامهم، 
ويقــول هلــم: هكــذا يقــدم املجاهد عــى تفجر نفســه: اهلل 
أكــرب! اهلل أكــرب! وحــدث انفجــار ضخم أســقط عرات 

اإلصابــات اخلطــرة.

عــى  يقبلــون  املجاهديــن  مــن  العديــد  بــدأ 
نشــاط  واتســع  القــدس  العمــل يف صفــوف رسايــا 
ــة، وازداد  ــة الغربي ــة مناطــق الضف ــا ليشــمل كاف الراي
ــات  ــذ العملي ــن لتنفي ــن املجاهدي ــال م ــب واإلقب الطل
ــة  ــار املجاهــد حممــود طوالب االستشــهادية، ووقــع اختي
وثابــت املــرداوي عــى املجاهــد ســمر طوبــايس لينفــذ 
عمليــة استشــهادية يف قلــب الكيــان الصهيــوين، ويف 
هــذه الفــرتة كانــت األجهــزة األمنيــة الصهيــوين منتــرة 
يف مــكان، وال يســتطيع أحــد الدخــول إىل قلــب الكيــان 
ــات  ــه معلوم ــأن لدي ــاباك ب ــر الش ــث ذك ــوين حي الصهي
األرايض  دخــول  ينــوي  استشــهادي  وجــود  حــول 
ــة  ــود طوالب ــد حمم ــام 1948م، إال أن املجاه ــة ع املحتل
أرص عــى إرســال املجاهــد ســمر طوبــايس ليجد نفســه 
إىل جانــب ســائق الســيارة بيــد االحتــال لتبــدأ مــن 
جديــد األجهــزة األمنيــة الفلســطينية وباقــي الفصائــل 
الفلســطينية ويف مقدمتهــا حركتــا فتــح ومحــاس بتكثيف 
ترحياهتا واســتهزائها برايا القدس وبأعاهلا وبفشــل 
عملياهتــا، وتــم حتريــض عائلــة الطوبــايس، وإنــزال بيان 
مســموم موقــع مــن محــاس وفتــح هياجــم جماهــدي 
ــا القــدس ممــا جعــل املجاهــد احلــاج عــي  ــادة رساي وق
الواثــق بــاهلل _عــز وجــل_ وبقــدرة وقــوة رسايــا القــدس 
ــدي  ــارص ومؤي ــادة وعن ــوادر وق ــع ك ــه مجي ــن حول وم

رسايــا القــدس حيملــون أســلحتهم وعتادهــم مطالبــني 
ــاد  ــن اجله ــذار م ــان باالعت ــى البي ــة ع ــل املوقع الفصائ
اإلســامي وإال فــإن العاقــة معهــم ستســوء وســتأخذ 
منحــى آخــر، ومــا أن رأت الفصائــل قــوة وعظمــة 
ــارعت  ــى س ــلحيها حت ــدس ومس ــا الق ــموخ رساي وش
ــا القــدس  ــان املذكــور لتؤكــد رساي ــذار عــن البي باالعت
فلســطني،  يمكــن جتــاوزه يف  بأهنــا رقــم صعــب ال 
الــركام  بــني  مــن  تنهــض  القــدس  رسايــا  وبــدأت 
ــة يف  ــة املقاوم ــر ثقاف ــؤول يف ن ــا املس ــتعيدة دوره مس

ــة.  ــاد واملقاوم ــرة اجله مس

االنتفاضــة  واشــتدت  األحــداث  وتوالــت 
يف  العســكرية  األجنحــة  بــني  التنافــس  واحتــدم 
مسلســل  واســتمر  الصهيــوين،  العــدو  مواجهــة 
فقــرر  الفلســطينية،  املقاومــة  بحــق  االغتيــاالت 
املجاهــدان ثابــت املــرداوي وحممــود طوالبــة جتنيــد 
االستشــهاديني يوســف الســويطي ونضــال اجلبــايل 
وتزويدمهــا بالســاح والذخــرة باإلضافــة إىل اجليــب 
األمحــر الــذي كان يف عهــدة احلــاج عــي الــذي اضطــر 
ملاحقــة  املخــزن  مــن  إلخراجــه  األيــام  أحــد  يف 
القــوات اخلاصــة الصهيونيــة يف مدينــة جنــني، ومــا 
النــاس هــذا اجليــب حتــى اعتقــد اجلميــع  أن رأى 
القــدس،  أن هنــاك عمليــة حيــر هلــا قــادة رسايــا 
املوضــوع  هــذا  عــن  احلديــث  إىل  األمــر  ووصــل 
املجاهديــن  أن  إال  الصهيونيــة  اإلعــام  وســائل  يف 
ــة  ــات األمني ــم االحتياط ــرداوي أرصا رغ ــة وامل طوالب
الصهيونيــة واالنتشــار املكثــف للجيــش الصهيــوين يف 
كل مــكان عــى إرســال االستشــهاديني بنفــس اجليــب 
األمحــر إليصــال رســالة مفادهــا رغــم أن هــذا اجليــب 
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األمحــر اكتشــف أمــره إال أننــا يف رسايــا القــدس ســننفذ 
بــه العمليــة املزدوجــة وبواســطة إطــاق النــار، وخــرج 
املجاهــدان يوســف الســويطي ونضــال اجلبــايل بتاريــخ 
ــاهلل _ ــق ب 2001/10/28م مســلحني بإياهنــا العمي

ــه مردديــن قــول اهلل  عــز وجــل_ وحســن التــوكل علي
عــز وجــل: ٱىمح هئ جب حب خب يمح ]طــه: 84[، 
ىن  نن  من  زن  رن  ٱىمحٱمم  تعــاىل:  وقولــه 
ين ٰى ري زي مي نييمح ]يــس: 9[،

ليبــدأ  املحتلــة  اخلضــرة  قلــب  يف  نفســيها  فوجــدا 
االشــتباك املســلح يف وســط الشــارع وجًهــا لوجــه 
ــد  ــى، وق ــى واجلرح ــن القت ــد م ــة العدي ــع العملي لتوق
جــاءت يف ذكــرى استشــهاد األمــني العــام الدكتــور 
فتحــي الشــقاقي لتؤكــد للعــامل بأنــه ال يــزال هنــاك 
رجــال للشــقاقي مــا هانــوا وال ضعفــوا ومــا اســتكانوا 

ــًا. ــوا تبدي ــا بدل وم

وهنــا جــن جنــون الســلطة الفلســطينية وخاصة 
ــث إن االستشــهاديني مــن  ــة منهــا حي ــزة األمني األجه
ــادة جهــاز األمــن  ــة ممــا جعــل ق ــاء األجهــزة األمني أبن
طالبــني  عــي  باحلــاج  جيتمعــون  جنــني  يف  الوقائــي 
ــا  ــه عقــد صفقــة بــني جهــاز األمــن الوقائــي ورساي من

ــد  ــدس جتني ــا الق ــادة رساي ــب ق ــث يتجن ــدس بحي الق
األمــن  أجهــزة  صفــوف  بــني  مــن  االستشــهاديني 
الفلســطينية بينــا تلتــزم األجهــزة األمنيــة بعــدم اعتقال 
أحــد مــن أفــراد اجلهــاد اإلســامي أو ماحقتهــم، 
وتــم االتفــاق عــى ذلــك رغــم أن الســلطة الفلســطينية 
وأجهزهتــا األمنيــة مل تلتــزم هبــذا االتفــاق إال فــرتة 
ــاءات  ــوط واإلم ــة الضغ ــن لطبيع ــن الزم ــدودة م حم
األمريكيــة والصهيونيــة عليهــا، والتــي يف هــذه األثنــاء 
ــدت  ــث فق ــًدا بحي ــر ج ــف خط ــر يف منعط ــت مت كان
ــطيني،  ــعب الفلس ــة الش ــى محاي ــا ع ــا وقدرهت رشعيته
كــا فقــدت مقدرهتــا عــى إعــادة األمــور إىل نصاهبــا، 
فكانــت يف انحــدار مســتمر بينــا األجنحــة العســكرية 
ــدس  ــا الق ــا رساي ــطينية، ويف مقدمته ــل الفلس للفصائ
يف صعــود مســتمر عــرب جهادهــا وكفاحهــا وعملياهتــا 
وبطوالهتــا، وتقــدم خــرة جماهدهيــا وقادهتــا فــداًء 
ــطيني،  ــعب الفلس ــة الش ــبيل حري ــم يف س ــام، ث لإلس
ممــا جعــل قائــدي رسايــا القــدس ثابــت املــرداوي 
ــات  ــوف يف املواجه ــة الصف ــة يف مقدم ــود طوالب وحمم
فلــم يتــكا عــى أحــد يف مواجهــة العــدو، بــل كان 
ــهد  ــال، فتش ــن القت ــوالت يف ميادي ــوالت وج ــا ص هل
هلــا املســتوطنات املحيطــة بمدينــة جنــني، وتشــهد هلــا 
الطــرق االلتفافيــة واملعســكرات الصهيونيــة، فكانــا 
حيمــان روحيهــا عــى كفيهــا ليكونــا جنًبــا إىل جنــب 
ــع  ــدان لرف ــدس يف املي ــا الق ــود رساي ــال وجن ــع أبط م

ــب: ــيد قط ــعر س ــن ش ــم، مرددي ــم ومعنوياهت مهمه

أخي إنني ما سئمت الكفاح   
وال أنا ألقيت عنّي الساح
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وإن طوقتني جيوُش الظام   
فإين عى ثقة بالصباح

أخي فامض ال تلتفت للوراء   
طريقك قد خضبته الدماء

وال تلتفت ههنا أو هناك     
وال تتطلع لغر الساء

فلسنا بطر مهيض اجلناح                      
ولن نستذل.. و لن نستباح

وإين ألسمع صوت الدماء   
قويا ينادي الكفاَح الكفاح

سأثأُر لكن لرٍب و دين   
وأميض عى سنتي يف يقني

فإما إىل النر فوق األنام   
 وإما إىل اهلل يف اخلالدين

هكــذا كان قــادة رسايــا القــدس يف ميــدان القتــال 
واملواجهــة، وكان قــد حــرص املجاهــد احلــاج عــي عــى 
تزويــد املجاهديــن مــن كل الفصائــل بــا يلــزم مــن أجــل 
مقاومــة االحتــال الصهيــوين ســواء باملــال أو الســاح 
ــل  ــر جع ــذا األم ــرات، وه ــى املتفج ــرة أو حت أو الذخ
قــادة األجهــزة األمنيــة يقومــون بحملــة تشــويه جديــدة 
ضــد رسايــا القــدس وقادهتــا، ويف مقدمتهــم احلــاج عــي 
ــطينية  ــلطة الفلس ــرات يف الس ــاز املخاب ــم جه ــث اهت حي
بتحريضهــم لعائلــة آل ســتيتي يف خميــم جنــني أن ابنهــم 
غســان اســتيتي موجــود عنــد احلــاج عــي يف خميــم جنــني 
مــن أجــل إرســاله إىل تنفيــذ عمليــة استشــهادية ممــا جعل 
عائلــة اســتيتي هتاجــم اجلهــاد اإلســامي يف خميــم جنــني 
ــا  ــف ابنه ــارصه بخط ــة عن ــيئة متهم ــاظ س ــظ بألف وتتلف

ــن  ــا كان م ــوت، ف ــله للم ــد أن ترس ــا تري ــان، وأهن غس
ــال  ــة اجلب ــال، وقف ــة الرج ــف وقف ــي إال أن يق ــاج ع احل
التــي ال هيزهــا يشء ليبــدأ اتصاالتــه مــع خايــاه يف رسايا 
القــدس إىل أن جــاءه اخلــرب الصحيــح، ومفــاده أن غســان 
ــرات العامــة يف رام  اســتيتي موجــود لــدى جهــاز املخاب
ــى  ــهداء األق ــب ش ــن كتائ ــاول م ــن حي ــاك م اهلل، وهن
إنزالــه لتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف القــدس الريــف، 
ــار،  وتأكــدت عائلــة آل اســتيتي مــن صحــة هــذه األخب
ــطني،  ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة اجله ــذرت إىل حرك واعت
ــن  ــزة األم ــث ألجه ــط اخلبي ــال املخط ــم إفش ــك ت وبذل

الفلســطينية لتشــويه رسايــا القــدس.

األسر القائد/ عي السعدي 
وعى يساره الشهيد املجاهد/ فؤاد بشارات
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حاول الصهاينة متزيق وحدة الشــعب الفلسطيني 
وتشــتيت أفكاره ومشاريعه وتصفية القضية الفلسطينية، 
وجرحنــا ال يــزال يتمــدد يف كل أرض وتســتباح دمــاء 
ــا عــى يــد الصهاينــة، وال نــارص هلــم إال اهلل، وكل  الراي
ــزال  ــوم ألــف قصــة وقصــة مــن مــآيس الشــعب، وال ت ي
االنتفاضــة  وقــف  عــى  مــرة  الفلســطينية  الســلطة 
وحمــارصة رسايــا القــدس إىل أن متكــن جهــاز املخابــرات 
ــة  ــرب خط ــامي ع ــاد اإلس ــراج اجله ــن إح ــطينية م الفلس
حمكمــة أمــام اإلعــام العاملــي حيــث كان أحــد الشــباب 
املجاهديــن وهــو حممــد حشــايكة مــن مدينــة نابلــس يريد 
القيــام بعمليــة استشــهادية، وتــم تصويــره مــن قبــل قــادة 
رسايــا القــدس عــرب رشيــط فيديــو، ولأســف تــم اعتقــال 
املجاهــد حشــايكة عــى يــد جهــاز املخابرات الفلســطينية 
ــب  ــت كتائ ــا، فحاول ــجن رام اهلل يف بيتوني ــع يف س ليوض
شــهداء األقــى إخــراج هــذا املجاهــد مــن الســجن 
وإرســاله باســم حركة فتح لتنفيذ عملية يف قلب القدس، 
ــن  ــح ع ــل فت ــن قب ــان م ــم اإلع ــر، وت ــح األم ــد نج وق
العمليــة حتــى جــن جنــون األمريــكان والصهاينــة، وتــم 
التهديــد والوعيــد حلركــة فتــح بوضعهــا ووضــع قادهتــا 
عــى القائمة الســوداء، ونتيجة للضغط الشــديد قام جهاز 
املخابــرات العــام ببــث رشيــط الفيديــو القديــم، والــذي 
يظهــر بــه االستشــهادي برايــات حركــة اجلهاد اإلســامي 
إىل وســائل اإلعــام ممــا أحــرج حركــة اجلهــاد اإلســامي 
ــًا مكــر  وقادهتــا لعــدم علمهــا هبــذه العمليــة، ولكــن دائ
هــؤالء يبــور حيــث اســتطاع املجاهــد احلاج عــي وبطلب 
مــن األمــني العــام الدكتــور رمضــان شــّلح التحقيــق 
يف هــذا األمــر وتوصــل إىل النتيجــة املذكــورة ســابًقا.

واشــتد احلصــار عــى الشــعب الفلســطيني وعى 
مقاومتــه باإلضافة إىل الضغــوط األمريكية والصهيونية 
عــى الســلطة الفلســطينية بأهنــا إذا مل تعتقــل احلــاج عــي 
ــإن  ــن ف ــض املجاهدي ــة وبع ــود طوالب ــوري وحمم الصف

القــوات الصهيونيــة ســتدخل هلــدم املخيــم عى ســاكنيه 
وســوف جتتــاح مدينــة جنــني، فقــرر احلــاج عــي أن 
جيلــس يف إحــدى الشــقق يف مدينــة جنــني بصحبــة 
مســلحني مــن رسايــا القــدس، ولفــرتة بســيطة إىل حــني 
الســام،  لعمليــة  األورويب  الــدويل  املبعــوث  جمــيء 
والــذي دار حديــث طويــل بينــه وبــني احلــاج عــي 
عــن مســتقبل القضيــة الفلســطينية ومصــر املقاومــة 

ــع. ــن املواضي ــا م ــلبياهتا وغره ــا وس وإجيابياهت

ــي  ــاج ع ــن احل ــا م ــق عليه ــة املتف ــت اخلط نجح
والســلطة لإلحيــاء للمبعــوث الــدويل أن احلــاج عــي 
مســجون لدى الســلطة الفلســطينية، وقد حاول املجاهد 
عــي نقــل العمــل العســكري بكافــة إمكانياتــه إىل مدينــة 
ــع  ــيق م ــدس وبالتنس ــا الق ــاط رساي ــيع نش رام اهلل لتوس
قــادة مــن حركــة فتــح ممــن يعملــون يف األجهــزة األمنيــة 
للســلطة، وأثنــاء مغادرهتم إىل مدينــة رام اهلل قرروا املبيت 
يف نابلــس لليوم التايل، وإذا بالســلطة الفلســطينية وبقرار 
مــن أعــى املســتويات، مــن احلــاج إســاعيل جــرب وقــادة 
ــه  ــي واعتقال ــاج ع ــاز احل ــرر احتج ــة تق ــزة األمني األجه
يف  الســلطة  مقاطعــة  يف  الزنازيــن  أحــد  يف  ووضعــه 
مدينــة نابلــس لتبــدأ االتصــاالت املكثفــة حــول ظــروف 

ــاذا؟ وكيــف؟ ــال، ومل االعتق

األسر القائد/ عي السعدي )يمني( 
وبجانبه األسر القائد/ مروان الربغوثي )سجن هداريم(
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ــه،  ــراج عن ــا اإلف ــا قاطًع ــلطة رفًض ــت الس رفض
ولكنــه بفضــل مــن اهلل وبمســاعدة بعــض احلــراس 
ــم التنســيق مــع حــراس الســجن مــن أجــل  ــاء ت الرف
ــزة  ــة األجه ــد رؤي ــيا بع ــة والس ــن املقاطع ــروج م اخل
القصــف  مــن  حتســًبا  مقراهتــا  ختــي  وهــي  األمنيــة 
الصهيــوين بطائــرات )F16( حيــث مــا أن خــرج احلــاج 
عــي مــن املــكان باجتــاه مــكان آمــن حتــى قصــف املــكان 
الــذي كان يتواجــد بــه بواســطة صواريــخ طائــرات 
)F16( واســتطاع بجهــد جهيــد اخلــروج مــن املقاطعــة 
وبمســاعدة رشفــاء حركــة فتــح الذيــن متكنــوا مــن 
ــاوة  ــكل حف ــتقباله ب ــم اس ــة، فت ــم باط ــه إىل خمي إيصال
مؤســي  أحــد  عويــص  نــارص  املجاهــد  وخاصــة 
كتائــب شــهداء األقــى، وتــم التجهيــز إلعــادة احلــاج 
عــي إىل خميــم جنــني رغــم حضــور عائلتــه ووالدتــه 
لرؤيتــه العتقــاد اجلميــع بــأن احلــاج عــي قــد استشــهد 
ــى متكــن احلــاج  يف املقاطعــة ومــا هــي إال ســاعات حت
عــي مــن دخــول خميــم جنــني ليجــد قــادة وكــوادر 
وعنــارص رسايــا القــدس يف اســتقباله ليأتيــه معظــم 
الفصائــل الفلســطينية مهنئــني إيــاه لعودتــه ســامًلا إىل 
حضــن املقاومــة يف خميــم جنــني، ومــا كان مــن الســلطة 
إال أن اتصلــت باحلــاج عــي طالبــة منــه عــرب قادهتــا رافع 
الروجيبــي وإســاعيل جــرب وأبــو أمحــد إبراهيــم خــر 
وغرهــم مــن أجــل تســليم نفســه، فقــال هلم: لقــد كنت 
أتوقــع أنكــم وبدرجــة معينــة ال تزالــون حتافظــون عــى 
وطنيتكــم وإنســانيتكم، ولكــن بعــد الذي حدث أقســم 
بــاهلل العظيــم بــأن مــن يقــرتب أو يفكــر باالقــرتاب مــن 
أي جماهــد مــن رسايا القدس ســيجد الطلقة يف رأســه مما 
دفــع قــادة الســلطة الفلســطينية إىل الرتاجع عــن نواياهم 
جتــاه املاحقــات األمنيــة لقــادة املقاومــة الفلســطينية 

وقــرر املجاهــد احلــاج عــي اخلــروج بكافــة قــادة وكوادر 
رسايــا القــدس واملســلحني بمســرة حاشــدة جابــت 
شــوارع مدينــة جنــني إلظهــار قــوة وعظمــة رسايــا 
القــدس وكرســالة هتديــد إىل أي جهــة ممكــن أن تفكر يف 
االعتــداء عــى أي جماهــد مــن جماهــدي رسايــا القــدس،

وبنفــس الوقــت أكــدت الرايــا أهنــا عــى اســتعداد 
تــام ملســاعدة كافــة املجاهديــن ومــن كل الفصائــل 
للحصــول عــى الســاح والذخــرة مــن أجــل العمــل 
ــادة  ــع ق ــدة م ــة وطي ــى عاق ــي ع ــاج ع ــث كان احل حي
األقــى يف خميــم باطــة يف مدينــة  كتائــب شــهداء 
واإلمكانيــات  اخلــربات  تبــادل  يتــم  وكان  نابلــس، 
العســكرية املتوفــرة، وعــادة كان قــادة كتائــب األقــى 
يرســلون االستشــهاديني مــن نابلــس إىل احلــاج عــي من 
ــب  ــهادية يف قل ــات استش ــذ عملي ــاهلم لتنفي ــل إرس أج

األسر القائد/ عي السعدي )وسط(
برفقة األسر القائد/ ثابت مرداوي والشهيد املجاهد/ حممد ياسني
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ــة  ــد ثاث ــاج وبع ــا كان احل ــوين، وأحياًن ــان الصهي الكي
أيــام مــن حضــور االستشــهادي تــأيت عائلتــه إىل احلــاج 
ــأن أي شــاب  ــه حتــى أصبــح يشــاع ب عــي للســؤال عن
ــه االتصــال باحلــاج  ــه عــى أهل ــع ومل يعــد إىل منزل ضائ

ــة! ــذ عملي ــاله لتنفي ــده إلرس ــيكون عن ــه س ــي؛ ألن ع

ــاعدة  ــل يف مس ــاع طوي ــه ب ــي ل ــاج ع ــا أن احل ك
العديــد مــن املجاهديــن يف مدينــة جنــني ممــن ليــس هلــم 
ــدة  ــه أحــد أبطــال بل ــي؛ فقــد حــر إلي ــاء فصائ أي انت
اليامــون إبراهيــم عباهــرة طالًبــا منــه املســاعدة يف إحضار 
املتفجــرات وامتــاك الســاح؛ ألنه يريد العمــل لوحده، 
وقــدم املجاهــد احلاج عــي كل العون املطلــوب إلبراهيم 
عباهــرة الــذي بــدوره اســتطاع جتنيــد االستشــهادي نمــر 
ــر  ــد نم ــهد املجاه ــف، واستش ــزام ناس ــيفني بح ــو س أب
ــع  ــأ اجلمي ــة وتفاج ــذه العملي ــح ه ــيفني، ومل تنج ــو س أب
أن هنــاك رشيــط فيديــو مصــوًرا باســم اجلهاد اإلســامي 
ُيعــرض عــى القنــوات اإلعاميــة مــا جعــل األمــني العام 
ــا يف  ــادة الراي ــع ق ــل م ــلح يتواص ــان ش ــور رمض الدكت
ــأن  ــا ب ــادة الراي ــه ق ــال ل ــر، فق ــتوضًحا األم ــني مس جن
هــذه العمليــة ليســت للجهــاد اإلســامي، ورشحــوا لــه 
القصــة بكافــة التفاصيــل، وهنــا يــأيت دور القائــد واملعلــم 
ــا:  ــادة الراي ــًا لق ــّلح قائ ــان ش ــور رمض ــريب الدكت وامل
ــا أن الشــهيد ُصــور برايــات اجلهــاد اإلســامي، وتــم  ب
ــردي مــن  ــه باســم اجلهــاد اإلســامي وبتــرف ف إنزال
قبــل املجاهــد إبراهيــم عباهــرة؛ فأدًبــا وأخاًقــا منــا البــد 
مــن تبنــي الفشــل قبــل النجــاح، وأن االستشــهاديني 
وأرواحهــم وعائاهتــم وأبناءهــم أمانــة يف عنــق قــادة 
رسايــا القــدس. هكــذا هــي رسايــا القــدس، وهكــذا هــي 

أخاقهــم وأدهبــم.

وكان قــد كثــف احلــاج عــي اتصاالتــه وعاقاتــه 
مــع حركــة فتــح، وقــرر التخطيــط لعمليــة مشــرتكة 
ــون  ــح لك ــة فت ــامي وحرك ــاد اإلس ــة اجله ــم حرك باس
كتائــب  قــادة  وأحــد  عــي  احلــاج  بــني  مــا  العاقــة 
األقــى املجاهــد عبــد الكريــم عويــص قويــة، واتفقــا 
ــة  ــو ناعس ــم أب ــد الكري ــهاديني عب ــز االستش ــى جتهي ع
ومصطفــى أبــو رسيــة، وكانــا مــن أبنــاء رسايــا القــدس، 
وبنفــس الوقــت يعمــان يف أحــد األجهــزة األمنيــة 
الفلســطينية، وتــم تصويــر أحدمهــا باســم حركــة فتــح 
الســاح  وكان  اإلســامي،  اجلهــاد  باســم  واآلخــر 
والعتــاد والذخــرة والســيارة، وكل يشء مقدًمــا مــن 
ــدف  ــي، واهل ــاج ع ــهم احل ــى رأس ــدس، وع ــا الق رساي
ــة  ــك ســيايس، وهــو أن تكــون هــذه العملي مــن كل ذل
ــح  ــة فت ــم حرك ــوين باس ــان الصهي ــب الكي األوىل يف قل
العســكري  بالعمــل  تــزال  وال  تؤمــن  كانــت  التــي 
اهلــدف  وأمــا  1967م،  عــام  املحتلــة  األرايض  يف 
العســكري فهــو التعــاون الكامــل وبــكل اإلمكانيــات 
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املتاحــة مــع كافــة املجاهديــن والرفــاء عــى قاعــدة 
وتوفيقــه  اهلل  وبفضــل  الصهيــوين،  العــدو  مقاومــة 
االستشــهاديان  وصــل  2001/11/27م؛  بتاريــخ 
عبــد الكريــم أو ناعســة ومصطفــى أبــو رسيــة إىل مدينــة 
العفولــة املحتلــة، وفتحــا نران ســاحها الرشــاش جتاه 
الصهاينــة، وأدت العمليــة ملقتــل العديــد مــن الصهاينــة 

وإصابــة العــرات بجــراح خطــرة.

ــتنفرت  ــطينية واس ــلطة الفلس ــون الس ــن جن ج
كافــة أجهزهتــا األمنيــة، وأصبحــت هــذه العمليــة حمــط 
أنظــار كافــة وســائل اإلعــام وخاصــة الصهيونيــة 
واألمريكيــة، وبــدأت التهديــدات للســلطة الوطنيــة 
ــة  ــكرية واألمني ــات العس ــدأت احلم ــطينية، وب الفلس
الصهيونيــة يف كافــة مناطــق الضفــة الغربيــة ملحاولــة 
ــا  ــة إال أهن ــروط الصهيوني ــق ال ــة وف ــاع املقاوم إخض
ــة  ــه بمقاوم ــكرية جتاب ــة عس ــاح ويف كل محل يف كل اجتي
الفصائــل  كافــة  ومــن  شــاملة  وعســكرية  شــعبية 
الفلســطينية، وحــرص املجاهــد احلــاج عــي عــى تقديــم 
كل مــا يلــزم للمجاهــد حممــود طوالبــة ومســاعديه مــن 
أجــل إنتــاج كميــات كبــرة مــن املتفجــرات وجتهيــز 
ــت  ــد نجح ــة، وق ــوات اجلانبي ــفة والعب ــة الناس األحزم
رسايــا القــدس بتنفيــذ سلســلة مــن العمليــات البطوليــة 

ــة،  ــى طحاين ــم عيس ــد الكري ــهادي عب ــا االستش نفذه
وأخــرى نفذهــا االستشــهادي ســامر شــواهنة، وأخرى 
نفذهــا االستشــهادي رأفــت أبــو ديــاك ممــا جعــل قــادة 
ــادة  ــام إىل ق ــع االهت ــون أصاب ــوين يوجه ــدو الصهي الع
رسايــا القــدس يف خميــم جنــني ثابــت مــرداوي واحلــاج 
عــي وحممــود طوالبــة، وأصــدروا قــرارات اغتيــال 
ــم  ــاح خمي ــر ذلــك اجتي بحقهــم، وقــرر شــارون عــى أث
جنــني لتصفيــة قــادة رسايــا القــدس ومهامجــة عــش 

ــني. ــم جن ــر أي خمي الدباب

فــرض حصــار مشــدد عــى خميــم جنــني مــن 
كافــة االجتاهــات، وبــدأت االشــتباكات مــع العــدو 
الصهيــوين مــن كل جانــب، وجــاء خــرب مــن قبــل 
الســلطة الفلســطينية يف حــال عــدم انســحاب املقاومــني 
مــن خميــم جنــني فإنــه ســيتم هــدم املنــازل عــى ســاكنيها 
ممــا اضطــر املقاومــني إىل اخلــروج إىل مدينــة جنــني 
ــة  ــود طوالب ــد حمم ــا أرص املجاه ــدودة بين ــاعات حم لس
ــاء  ــروج والبق ــدم اخل ــى ع ــن ع ــض املجاهدي ــه بع ومع
ــدس  ــا الق ــات رساي ــتمرت عملي ــني، واس ــم جن يف خمي
وكتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام وكتائــب شــهداء 
األقــى؛ فإضافــة لعمليــات رسايــا القــدس قامــت 
كتائــب القســام بتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف قلــب 
نفذهــا  2002/03/31م،  بتاريــخ  حيفــا  مدينــة 
جنــني،  خميــم  ابــن  طوبــايس  شــادي  االستشــهادي 
وأدت إىل مقتــل عريــن صهيونًيــا وإصابــة العــرات، 
ــامي  ــاد اإلس ــن اجله ــم م ــة بدع ــذه العملي ــت ه وكان
حــني اســتطاع احلــاج عــي تزويــد املجاهــد نــر جــرار 
باالستشــهادي شــادي طوبــايس الــذي كان يعتــرب أحــد 
ــده  ــة إىل تزوي ــدس باإلضاف ــا الق ــهاديني لراي االستش
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ــرة مــن املتفجــرات، وليــس هــذا فحســب،  ــة كب بكمي
ــزاء  ــت الع ــتلزمات بي ــات ومس ــي مروف ــم تبن ــل ت ب
للشــهيد، وكل ذلــك للوصــول إىل حالــة مــن التعــاون 
ــب  ــدس وكتائ ــا الق ــني رساي ــكري ب ــامي والعس اإلس

ــة. ــة الغربي ــام يف الضف القس

وكانــت حركــة محــاس قد نفــذت عملية ســابقة، 
هــي عمليــة فنــدق “بــارك” يف مدينــة “نتانيــا” الصهيونيــة 
بتاريــخ 2002/03/27م والتــي أدت ملقتــل أكثــر مــن 
ــرران  ــاز يق ــارون وموف ــل ش ــا جع ــا مم ــني صهيونًي ثاث
ــة  ــميت عملي ــة ُس ــرب عملي ــة ع ــة الغربي ــاح الضف اجتي
الســور الواقــي مســتخدمني كافــة إمكانياهتا العســكرية 
مــن جمنــزرات ودبابــات وطائــرات وصواريــخ ملواجهــة 
املقاومــة الفلســطينية يف خميــم جنــني حيــث مــا أن أعلــن 
شــارون عــن هــذه العمليــة حتــى بــدأت رسايــا القــدس 
بعقــد اجتاعاهتــا يف خميــم جنــني، وعــى رأســهم احلــاج 
والعديــد  طوالبــة  وحممــود  املــرداوي  وثابــت  عــي 
ــداد  ــم اإلع ــدس وت ــا الق ــادة لراي ــوادر والق ــن الك م
واألحزمــة  الناســفة  للعبــوات  الريــع  والتجهيــز 
الناســفة واألكــواع والقنابــل، وتــم إحضــار املزيــد مــن 
ــم  ــني لدع ــرى جن ــن ق ــة م ــق خمتلف ــن مناط ــرة م الذخ

ــني. ــم جن ــة يف خمي صمــود املقاوم

اجتمعــت رسايــا القــدس باألجنحــة العســكرية 
ــة  ــة دفاعي ــم خط ــل رس ــن أج ــطينية م ــل الفلس للفصائ
عــن خميــم جنــني، وتــم تقســيم املجموعــات بالتعــاون 
مــع أفــراد األمــن الوطنــي بقيــادة النقيــب أبــو جنــدل، 
الغربيــة  اجلابريــات واحلــارة  منطقــة  والرتكيــز عــى 
واحلــارة الرقيــة ووســط املخيــم املــكان الــذي تواجــد 
بــه احلــاج عــي مــن أجــل حتريــك اخلايــا واملجاهديــن 

ــاعدة  ــي بمس ــاج ع ــاهم احل ــات، وس ــع االجتاه يف مجي
تقــدم  ملنــع  الناســفة  العبــوات  زرع  يف  املجاهديــن 
ــة أن  ــارك لدرج ــتدت املع ــة، واش ــات الصهيوني الدباب

ــف. ــن ليتوق ــايل مل يك ــض اللي ــف يف بع القص

مل يكــن باإلمــكان معاجلــة املصابــني، وتعــذر 
ــن  ــة املجاهدي ــي وبقي ــاج ع ــدأ احل ــايف وب ــم للمش نقله
العــدو  مــع  جــًدا  العنيفــة  االشــتباكات  بخــوض 
الصهيــوين، وأحياًنــا كانــت تــدور االشــتباكات مــن 
مســافة صفــر وعــى الرغــم مــن رشاســة القصــف 
األباتــي  فطائــرات  النــران،  ومهجيــة  الصهيــوين 
جارحــة  طيــور  كــرب  حتلــق   )F16( وطائــرات 
متوحشــة فــوق رؤوس املدنيــني لتزرع الدمــاء واخلراب 
واملــوت يف كل بيــت وحــارة وزقــاق، وتــرق األطفــال 
ــا  مــن األحضــان الدافئــة أو الطرقــات الضيقــة والزواي
املعتمــة، ولكــن االســتعداد للبــذل والتضحيــة والفــداء 
وتوطــني النفــس عــى طبيعــة ورشاســة احلــرب كان 
ــوات  ــدأت الق ــم. وب ــم وقواهت ــن كل طائراهت ــوى م أق
الصهيونيــة تســتخدم اجلرافــات الضخمــة هلــدم املنــازل 
وحمــارصة املجاهديــن، ولكــن عزيمــة وإرصار األبطــال 

العشاء األخر ملجموعة من أبطال معركة خميم جنني
)نيسان 2002م(
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عــى املواجهــة جعلتهــم ينصبــون الكمــني تلــو الكمــني 
ــوين. ــدو الصهي للع

دوره البطويل يف معركة جنني
املجاهــدون  متكــن  األيــام  إحــدى  ففــي 
املتواجــدون يف وســط املخيــم بصحبــة املجاهــد احلــاج 
عــي مــن نصــب كمــني حمكــم لفرقــة جنــود مــن املشــاة 
ــا،  ــا صهيونًي ــد عــن 13 جندًي ممــا أدى إىل مقتــل مــا يزي

واالســتياء عــى كافــة أســلحتهم وذخرهتــم باإلضافــة 
ــا  ــة عليه ــل املفاوض ــن أج ــث م ــة جث ــحب أربع إىل س
ــع،  ــن املواق ــد م ــقطت العدي ــد س ــت ق ــد، وكان ــا بع في
مقدمتهــم  املجاهديــن، ويف  مــن  العديــد  واستشــهد 
الشــهيد القائــد حممــود طوالبــة رفيــق درب املجاهــد 
احلــاج عــي، وبــدأت اجلرافــات هبــدم املنــازل عــى 

تــم حمــارصة املجاهديــن يف بقعتــني  ســاكنيها إىل أن 
متكنــت  اهلل  مــن  وبتوفيــق  صغرتــني،  جغرافيتــني 
املجموعتــان مــن االندمــاج لتشــكا قوة ال يســتهان هبا، 
وكان معظمهــم مــن قــادة وكــوادر املقاومــة الفلســطينية 
يف خميــم جنــني الذيــن بصمودهــم كانــوا يصعــدون نحو 
ــة تؤكــد كل املــؤرشات  ــاء الصهاين ــا اجلبن الشــمس بين
انحدارهــم إىل مزبلــة التاريــخ، وبعــد معــارك ال يمكــن 
وصفهــا لشــدة أهواهلــا كأهنــا أحــداث يــوم القيامــة 
ــزل واحــد يضــم أبطــال  تــم حمــارصة املجاهديــن يف من
ــا القــدس، ومنهــم ثابــت املــرداوي واحلــاج عــي  رساي
وكافــة مقاتــي الفصائــل الفلســطينية، ونجــح أحــد 
األخــوة املقاتلــني، وهــو مجــال حويــل باالتصــال بقنــاة 
ــا مــن كل البــر أن يقــرؤوا الفاحتــة عــى  ــرة طالًب اجلزي
أرواحهــم، وهــم أحيــاء؛ ألنــه ســيتم دفنهــم بعــد قليــل 
بواســطة جرافــات االحتــال الصهيــوين، وهنــا كان 
ذلــك االتصــال لصاحلهــم حيــث حتركــت كل وســائل 
اإلعــام باإلضافــة إىل مجعيــات حقــوق اإلنســان يف 
العــامل مــن أجــل منــع العــدو الصهيــوين مــن هــدم املنزل 

ــن. ــى املجاهدي ع

اعتقاله واحلكم عليه
بــدأت عمليــة التفــاوض مــا بــني املجاهديــن 
وبــني العــدو الصهيــوين وهنــا متكــن املجاهــد ثابــت 
ــاد  ــة اجله ــام حلرك ــني الع ــال باألم ــن االتص ــرداوي م امل
اإلســامي ليلطعــه عى مــا حيــدث يف الســاعات األخرة 
ــر  ــن أن نخ ــن املمك ــه م ــام أن ــني الع ــد األم ــث أك حي
هــذه املعركــة، ولكننــا مل نخــر احلــرب ولذلــك ال مانــع 
ــوالت  ــن اجل ــة م ــذه جول ــكم، فه ــلموا أنفس ــن أن تس م
والبطوالت املســتمرة يف تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن 

صور اجلنود الصهاينة القتى وعددهم )13(
يف الكمني البطويل للمجاهدين باملخيم
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هنــاك األمــل بفتــح ملف التبــادل بــني حــزب اهلل والعدو 
الصهيــوين، واتفــق املجاهــدون عــى تســليم أنفســهم 
الــذي رفــض االنصيــاع هلــذا  باســتثناء احلــاج عــي 
القــرار ممــا جعــل األمــني العــام حلركــة اجلهاد اإلســامي 
ــراع، وأن  ــة ال ــود وطبيع ــة والصم ــن املقاوم ــه ع حيدث
هــذا الــراع ال يمكــن أن حيســم يف معركــة واحــدة 
وأن النفــس الطويــل هــو للمقاومــة الفلســطينية وأن 
النــر ســيكون قريًبــا وأن احلريــة لكــم ســرتوهنا واقًعــا،

وهنــا بــدأ املجاهــدون باخلــروج ليســلموا أنفســهم 
بــرط عــدم خلــع ثياهبــم وعــدم وضــع العصبــة عــى 
ــم  ــى خمي ــوداع ع ــرة ال ــوا نظ ــك ليلق ــم، وكل ذل عيوهن
جنــني وشــهداء خميــم جنــني وجرحــى خميــم جنــني، 
وليشــاهدوا خميــم جنــني وكأن زلــزااًل أصابــه، فلــم يبــق 
منــه ســوى التاريــخ، وكان مصــر جماهدنا الكبــر احلاج 
عــي الصفــوري )احلــاج هــاون( هــو االعتقــال وكانــت 
املقاومــة واجلهــاد حبــه الكبــر الــذي أعطــاه طهــارة 
أفــكاره وعاطفتــه جمســًدا يف الوقــت نفســه القــدرة عــى 
الفعــل احلقيقــي مــن دون خطابــة أو إعــام أو صحافــة 

ــاء. أو ري

ــد  ووجــد املجاهــد احلــاج عــي نفســه مــن جدي
ــق  ــدرب والطري ــل ال ــال ليكم ــجون االحت ــل س داخ
ــه يف  ــة األرسى واملعتقلــني ليســتغل وقت ــب كاف إىل جان
كل مــا هــو مفيــد؛ فحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس 
يف علــم التاريــخ، وصــار أًبــا لــكل املعتقلــني، وال يــزال 
ــن  ــًدا م ــدون وع ــه األرسى املجاه ــو وإخوان ــر ه ينتظ

ــر فلســطني. ــره وحتري ســنني بتحري

األسر القائد/ عي السعدي 
برفقة والدته املرحومة خال زيارهتا له يف السجن
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مجاهد يتابع هدفه الجهادي في صبر وإصرار

تاريخ الميالد: 1982/09/03م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عرابة – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 8
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الحكم: 3 مؤبدات و20 عامًا

مجيــع أبطــال التاريــخ قــد هُيزمــون وُيقهــرون 
ويموتــون، وقــد يتمكن منهــم الضعف وهــم حمدودون 
ــة والظــروف كباقــي البــر إال  بالزمــان واملــكان والبيئ
أن املجاهــد القائــد الكبــر حممــد قاســم عارضــة ليــس 
تارخًيــا فحســب، بــل هــو بأعالــه أســطورة. فلــك املجــد 
ــا  ــح املســك الطيــب! ي ــا ري ــا حممــد! ي ــة ي ولــك البطول
ــك  ــم! ل ــكة بالقل ــي املمس ــة كف ــا راح ــايت! ي ــاين كل مع

منــا ســام مــا هطــل الدمــع أو بكــى الغــام.

امليالد والنشأة
ــة  ــة بمحافظ ــدة عراب ــد يف بل ــد حمم ــد املجاه ُول
جنــني، يف تلــك البلــدة ذات التاريــخ العريــق التــي 
جــاء اســمها كــا قيــل مــن كلمــة كنعانيــة أصيلــة وتعنــي 
)عربــون( وهــي التلــة املرتفعــة، وُيعتقــد أيًضــا أهنــا 
ســميت عرابــة نســبة إىل النبــي عرابيــل الــذي ســكنها. 
ــن  ــة، وم ــنذهب إىل الرابي ــون س ــاس يقول ــح الن وأصب
ثــم عــى الرابيــة وأصبحــت تســمى عرابــة وأصبحــت 
شــاهدة عــى تاريــخ مائــة عــام مــن الــراع الفلســطيني 
الصهيــوين الربيطــاين، فخّرجــت العديــد مــن القيــادات 
بعائاهتــا  وامتــازت  والشــهداء،  والثــوار  واألبطــال 
ــت  ــي كان ــة الت ــي العائل ــة، وه ــة عارض ــة كعائل العريق
قــد ســكنت اجلزيــرة العربيــة يف منطقــة تســمى العارضة 
وجبــال العارضــة، وهاجــرت إىل األردن ومنهــا إىل بلدة 
عرابــة، ففــي هــذه البلــدة ولــد جماهدنــا حممــد، ويف هــذه 
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ــام 1936م،  ــد يف الع ــد حمم ــد املجاه ــد وال ــة ول العائل
ــعب  ــخ الش ــن تاري ــم م ــخ مه ــى تاري ــاهًدا ع وكان ش
الفلســطيني، حيــث شــهد االحتــال الربيطاين، وشــهد 
االحتــال الصهيــوين، وعايــش نكبــة فلســطني عــام 
1948م، ثــم نكســتها عــام 1967م ثــم انتفاضتهــا 
األوىل عــام 1987م، وبــدأ حياتــه كعامــل يف زراعــة 
الزيتــون واالعتنــاء بــه وقطفــه والعمــل يف خشــبه، فكان 
يتعلــق كثــًرا بــاألرض رغــم أنــه مل يكــن يملكهــا وإنــا 

ــا.  ــتأجرها ويضمنه كان يس

أكمــل والــد املجاهــد حممــد مشــوار حياتــه عــرب 
الــزواج مــن امــرأة رائعــة مــن بلــدة كفــر راعــي، اســتمر 
زواجــه هبــا عريــن عاًمــا دون أن يرزقهــم اهلل األطفال، 
ــأرسة  ــد ول ــة للول ــه املاس ــنه وحاجت ــرب س ــة لك ونتيج
قــررت زوجتــه أن تزوجــه مــن امــرأة أخــرى مــن قريــة 
العرقــة يف مدينــة جنــني، لرزقــه اهلل تعــاىل منهــا طفلتني، 
ــا يف  ــث، فجاءه ــا الثال ــل محله ــة حتم ــذه الزوج وإذا هب
ــة بيضــاء  ــه حلي ــام رجــل يرتــدي مابــس بيضــاء ول املن
وبرهــا بــأن يف أحشــائها ولــًدا وإن ُولــد فعليهــا أن 
تســميه حممــد، فكانــت تعتقــد أن يف بطنهــا طفلــة، وملــا 
وضعــت مولودهــا إذا بــه ولــد فأســمته حممــد، وأصبــح 
ــت  ــد، وعم ــو حمم ــمى أب ــد ُيس ــأيب أمح ــى ب األب املكن
البســيطة  العائلــة  الســعادة والفــرح والــرور هــذه 
واملتواضعــة إال أن ريــاح األمــل والفــرح مل تــأت بــا 
ــوى  ــد ال يق ــد حمم ــح وال ــة، فأصب ــذه العائل ــتهت ه اش
عــى احلركــة، وأصبحــت حركتــه ثقيلــة، وكــرب ســنه فــا 
كان أمامهــم ســوى االعتــاد عى املســاعدة التــي تقدمها 
الشــئون االجتاعيــة ووكالــة الغــوث لشــئون الاجئــني 
لكوهنــم الجئــني مــن حيفــا. ومــع هــذه األحــوال 

ــة فقــد اســتحوذ املجاهــد حممــد عــى  القاســية والصعب
حــب والديــه منــذ نعومــة أظفــاره، فحــرص والــده عــى 
تنشــئته تنشــئة إســامية إيانيــة، فعلمــه اإلســام وأدب 
القــرآن ورفعــة األخــاق، فأصبــح إىل جانــب أبيــه مــن 
رواد املســجد، وكان حيــرص عــى الصــاة فيــه يف معظم 
األوقــات، وأراد هــذه األب أن يعلــم ابنــه حممــد كل مــا 
لديــه مــن خــربة وجتربــة يف حياتــه فلزمــه كظلــه، وكان 
يســر معــه يف كل مشــاويره ســواء إىل زيــارة العائلــة 
لتعزيــز صلــة الرحــم أو إىل العمــل أو إىل املســجد، وبــدأ 
هــذا األب يقــص عــى ولــده حممــد قصــص وحكايــات 
ــه  ــرب، ويعلم ــدروس والع ــا ال ــذ منه ــايض ليأخ ــن امل م
معــاين احلــب والوطــن والتضحيــة والفداء والشــجاعة.

األسر املجاهد/ حممد عارضة
برفقة والدته الصابرة خال زيارهتا له يف السجن
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تلــك الشــجاعة التــي شــهدت بلــدة عرابــة لوالد 
ــطينية األوىل  ــة الفلس ــام االنتفاض ــد أي ــا يف أح ــد هب حمم
عندمــا اقتحــم اجليــش الصهيــوين بلــدة عرابــة مــن 
كافــة حماورهــا معززيــن باآلليــات العســكرية ودباباهتــم 
التدمريــة، وأرادت إحــدى هــذه الدبابــات املــرور مــن 
جانــب منــزل عائلــة أبــو حممــد، ويف حــال مرورهــا مــن 
هنــاك ســيؤدي ذلــك هلــدم أجــزاء مــن املنــزل ممــا جعــل 
هــذا األب الشــجاع حيمــل بيــده عصــاه وكأهنــا حتولــت 
بيــده إىل مدفــع، وبــدأ يــرخ يف وجــه اجلنــود الصهاينــة 
ــًا هلــم: “لــن متــروا مــن  ــة قائ ووقــف أمــام هــذه الدباب
أن  قوهتــم  بــكل  وحاولــوا  جســدي”  عــى  إال  هنــا 
يبعــدوه عــن املــكان دون جــدوى، ومــا أن رأى اجلنــود 
الصهاينــة هــذا اإلرصار وهــذا التحــدي مــن هــذا األب 
حتــى قامــوا بتغيــر مســار هــذه الدبابة، وأصبحــت هذه 
احلكايــة يتحــدث هبــا النــاس يف قربــة عرابــة، فــا أن 
ســمعها حممــد حتــى قــال ألبيــه: يــا أيب ســأكرب وأصبــح 
ــل  ــدي بط ــا ول ــت ي ــه األب: “أن ــال ل ــك، فق ــًا مثل بط

منــذ اليــوم األول الــذي ُولــدت فيــه”.

املعــاين  مــن  الكثــر  أبيــه  مــن  حممــد  تعلــم 
ــرتة  ــخصيته يف ف ــت ش ــي صقل ــم، الت ــدروس والقي وال
طفولتــه، هــذه الطفولــة التــي بــدأت يف زمــن االنتفاضــة 
الفلســطينية، التــي عــى الرغــم مــن صغــر ســنه حينهــا 
إال أنــه ال يــزال يذكــر أحداثهــا اليوميــة ســواء عــرب 
مدرســته التــي كانــت تشــارك املتظاهريــن يف أحداثها أو 
عــرب أشــبال وفتيــان بلــدة عرابــة الذيــن كانــوا يســاندون 
ــع  ــاف، ووض ــارة واهلت ــي احلج ــار يف رم ــباب الكب الش
ــوين إىل  ــدو الصهي ــدم الع ــع تق ــس ملن ــز واملتاري احلواج
قلــب بلــدة عرابــة، فبــدأ حينهــا املجاهــد حممــد يعيــش 

طفولــة جديــدة مــن نوعهــا، طفولــة مليئة بحــب الوطن 
والديــن ومقاومــة املحتــل الصهيــوين، طفولــة حمرومــة 
مــن كل حقوقهــا املكفولــة دولًيــا وإنســانًيا يف كل بقــاع 
باحلــزن واألســى الستشــهاد  مليئــة  العــامل، طفولــة 
أبنــاء جيلهــم مــن األطفــال، فعــى هــذه األحــداث 
ــك  ــر ذل ــزال يذك ــد، وال ي ــد حمم ــذا املجاه ــا ه ــرب ون ك
اليــوم الــذي استشــهد فيــه ابــن عمــه الشــهيد محــد 
ــخ  ــة؛ بتاري عارضــة امللقــب بملــك الزجاجــات احلارق
ــن  ــراد م ــد أف ــة ض ــذ عملي ــني نف 1989/07/24م ح
جهــاز الشــاباك الصهيــوين وهــم يصــورون بلــدة عرابة، 
ذلــك  أنــور محــران يف  املجاهــد  منــه  بالقــرب  وكان 
الوقــت. وأثــار حــدث استشــهاد محــد العواطــف يف 
بلــدة عرابــة وتفجر الغضــب بركاًنــا يتصاعد هليًبــا، وتم 
فــرض منــع التجــول عــى البلــدة، ولكــن أبطــال عرابــة 
بكافــة فصائلهــا الوطنيــة واإلســامية رفضــوا اخلضــوع 
هلــذا املحتــل فلــم تتعــب ولــن تــكل مــن رجــم احلجــارة 
والزجاجــات احلارقــة والفارغــة عــى جنــود االحتــال 
مصحوبــة بصيحــات اهلل أكــرب وهلل احلمــد، فقــد طغــت 
ــات  ــي، واهلتاف ــي واملطاط ــاص احل ــوت الرص ــى ص ع
باتــت تزلــزل األرض مــن حتــت أقــدام املحتلــني، قتلــة 

ــن عمــه يقــول: األطفــال وكأن حممــد ســمع اب
إخويت هذه الشهادة قد نلتها
فأحلقوين وامشوا عى إثرها

هذي أرض األنبياء فارجعوا عزها
وأمة استنجدت بكم فامحوا عرضها

وعقيدة التوحيد ارفعوا رايتها
وأيادي ُكبلت باحلديد فكوا قيودها
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بداية اهتاممه بحركة اجلهاد اإلسالمي
رغــم صغــر ســن املجاهــد حممــد إال أنــه كان 
ــاد  ــن أحف ــا م ــجد، أن ــن املس ــا اب ــلم، أن ــا مس ــول أن يق
حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_ أنــا مــن ُربــا البلــد 
ــرص  ــده حي ــدأ وال ــني. وب ــن أل ــون ول ــن أه ــني ول األم
حرًصــا شــديًدا عــى أن جيلســه معه يف جمالســة املطاردين 
والفدائيــني حيــث كان منزهلــم مقصــد معظــم الثائريــن 
ــة رغــم  ــن، وكانــت هــذه العائل ــن واملجاهدي واملطاردي
ــوع  ــوع وجي ــتعدة أن جت ــها مس ــي تعيش ــر الت ــة الفق حال
ــن  ــن؛ ألن الوط ــباب الوط ــبع ش ــن ليش ــا، ولك أوالده
أهــم ألــف مــرة مــن حيــاة العائلــة، فالعائلــة تفنــى 
ولكــن يبقــى الوطــن. ويف أحــد األيــام بينــا كان حممــد 
بصحبــة فتيــان البلــدة إذا هبــم يلعبــون لعبــة حــول مــن 
ــم  ــد منه ــدأ كل واح ــطيني، وب ــل فلس ــي إىل فصي ينتم
يذكــر أنــه ينتمــي إىل فتــح واآلخــر يقــول إىل اجلبهــة 
ــى الــذي  وآخــر إىل محــاس، وملــا وصــل الــدور إىل الفت
ــاد  ــي إىل اجله ــا فأنتم ــا أن ــال: أم ــد ق ــد حمم ــل املجاه قب
اإلســامي، وعندهــا علــم املجاهــد حممــد مــاذا يقــول، 
ــا جهــاد إســامي”،  ــا فأن فقــال وبصــوت عــاٍل: “أمــا أن
وكان حينهــا يف عمــر الــورود وتعمــق حبــه للجهــاد 
ــر عندمــا كان يذهــب إىل جانــب  ــر فأكث اإلســامي أكث
أشــبال اجلهاد اإلســامي إىل املســجد الشــايل يف عرابة، 
هــذا املســجد الــذي نشــأ وتربى فيــه، وكان لــه أثر عظيم 
عليــه. حينهــا كــرب ليأخــذ دورة يف األذان يف املســجد 
والعنايــة بــه وكان جيلــس فيــه مــع كــوادر حركــة اجلهــاد 
ــم  ــم، وبصفاهت ــر هب ــنًا ليتأث ــه س ــرب من ــامي األك اإلس
وأخاقهــم وبأفكارهــم وخاصــة مــع املجاهديــن إيــاد 
حــردان وســفيان عارضــة الــذي كان لــه األثــر املبــارش 

ــامي  ــاد اإلس ــوف اجله ــد لصف ــد حمم ــم املجاه يف ض
ليكــون مــع شــباب احلركــة يف عرابــة مــع األبطــال حممد 
ــر  ــدي وعم ــامي عري ــة وس ــد اهلل عارض ــرداوي وعب امل
ــون يف  ــوا جيتمع ــن وكان ــز الدي ــارق ع ــن، وط ــز الدي ع
املســجد الشــايل يف عرابــة، ويف املســاجد األخــرى كان 
جيتمــع مــع املجاهديــن خــر عدنــان وطــارق قعــدان 

ــد مغــر. وحممــود قعــدان ورائ

بــدأت حيــاة املجاهــد حممــد تتغــر شــيًئا فشــيًئا 
ــا، فبــدأ يســاعد  حــني بلــغ مــن عمــره ثاثــة عــر عاًم
والــده يف العمــل ويكســب مــن عــرق جبينــه املــال 
ويضعــه يف يــد والــده، فقــال الوالــد: “احلمــد هلل الــذي 
ــاين ألرى تعــب أوالدي وآكل مــن عــرق جبينهــم  أحي
وأمحــل نقودهــم” إال أن املــرض اشــتد عــى هــذا األب 
1995/10/24م،  بتاريــخ  وجــل  عــز  اهلل  ليتوفــاه 
فــأي حــزن قــد أصــاب املجاهــد حممــد حينهــا وأي 
هــم وأيــة مســئولية ألقيــت عــى كاهلــه ليعيــش حينهــا 

األسر املجاهد/ حممد عارضة )يمني( 
برفقة الشهيد املجاهد/ وائل عساف
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ــة  ــأ يف حال ــآيس؟ فنش ــم بامل ــت مفع ــه يف بي ــو وإخوت ه
اليتــم ليصبــح بعدهــا املعيــل واملســئول املبــارش لعائلتــه 
ــذه  ــل ه ــار، ويف ظ ــه الصغ ــه وإخوان ــه وأخوات ووالدت
نبــأ  وهــو  اآلخــر،  اخلــرب  جــاء  واألحــزان  املــآيس 
الشــقاقي  فتحــي  الدكتــور  العــام  األمــني  استشــهاد 
مؤســس حركــة اجلهــاد اإلســامي ليــزداد حزًنــا وأمًلــا، 
وبــا أن اهلل _عــز وجــل_ يقــول يف كتابــه العزيــز: ٱىمحٱجخ 
10[، حــرص حينهــا  ]احلجــرات:  يمح  جس  مخ 
جماهــدو حركــة اجلهــاد اإلســامي عــى االرتبــاط هبــذه 
العائلــة حيــث يف العــام 1996م ويف ظــل جميء الســلطة 
ــم  ــن أه ــح م ــد أصب ــد ق ــد حمم ــطينية كان املجاه الفلس
ــة  ــايب للحرك ــار الط ــامية اإلط ــة اإلس ــطاء اجلاع نش
ــب  ــون إىل جان ــة ليك ــاطه يف املدرس ــذاك، وازداد نش آن
صديقــه املجاهــد وائــل عســاف، وقامــوا بالعديــد مــن 
النشــاطات املدرســية كمجلــة احلائــط وتوزيــع جريــدة 
ــر  ــى مدي ــامي ع ــاد اإلس ــة للجه ــتقال” التابع “االس
ومعلمــي املدرســة، وتعتــرب جملــة احلائــط التــي أنشــأها 
حممــد ووائــل ونبيــل مغــر أول جملــة حائــط تابعــة 

ــا. ــني وقراه ــدارس جن ــامية يف م ــة اإلس للجاع

ــل  ــة ووائ ــد عارض ــد حمم ــاط املجاه ــتمر نش اس
عســاف ورفيــق درهبــم املجاهــد نبيــل مغر يف نشــاطات 
اجلاعــة اإلســامية يف املدرســة باإلضافــة إىل الكلــات 
القــرآن  الصباحيــة حــول مواضيــع خمتلفــة وتــاوة 
الكريــم يف الصبــاح الباكــر وباإلضافــة إىل املدرســة امتد 
ــة، فأحيــوا املســجد  نشــاطهم إىل املســجد يف بلــدة عراب
الشــايل بمجلــة احلائــط واالعتنــاء بنظافــة وترتيــب هــذا 
املســجد واملواظبــة عــى تــاوة القــرآن يف وقــت املغــرب 
بصحبــة املجاهديــن أمحــد دهيــدي وطــارق عــز الديــن 

ــدي  ــامي عري ــة وس ــد اهلل عارض ــرداوي وعب ــد م وحمم
إضافــة إىل املجاهديــن األبطــال وائــل وحممــد ونبيــل.

نشاطه ضد االحتالل
أراد املجاهــد حممــد يف العــام 1997م أن يغيــظ 
ــه  ــرب قيام ــا ع ــتاط غضًب ــه يش ــوين وجيعل ــدو الصهي الع
بوضــع جســم مشــبوه عــى أحــد الشــوارع املؤديــة 
العــدو  رأى  أن  ومــا  دوتــان”،  “مابــو  مســتوطنة  إىل 
ــة  ــاق املنطق ــام بإغ ــبوه ق ــم املش ــذا اجلس ــوين ه الصهي
ــع تقــدم  ــة عســكرًيا ومن ــة مغلق واإلعــان عنهــا منطق
الســيارات وأحــر خــرباء املتفجــرات ومئــات اجلنــود 
الصهاينــة معززيــن بآلياهتــم العســكرية، وتــم إحضــار 
الروبــوت اآليل عــى شــاكلة الدبابــة الصهيونيــة ليقــوم 
بفحــص هــذا اجلســم املشــبوه والعمــل عــى تفجــره، 
ــوين أن هــذا اجلســم جســم غــر  فتفاجــأ العــدو الصهي
ــن  ــة م ــار حال ــا أث ــرات مم ــه متفج ــد ب ــبوه وال يوج مش
الغضــب الشــديد يف صفــوف العــدو الصهيــوين، وهــذا 
األمــر أدخــل الفــرح والــرور عــى قلــب املجاهــد 
حممــد عارضــة نتيجــة لرؤيتــه منظــر اجلنــود والضبــاط 
الصهاينــة وهــم غاضبــون ومســتاؤون مــن هــذا العمل، 

ــول: ــد ويق ــد ينش ــد حمم ــا املجاه ــدأ حينه وب

أنا مسلم هل تعرفون املسلا؟             
أنا نور هذا الكون إن هو أظلا 

أنا مصحف يمي وإسام يرى  
أنا نفحة علوية فوق الثرى

أنا من جنود اهلل حزب حممد          
وبغر هدي حممد ال أهتدي

حاشاي أن أصغي لدعوة ملحد  
وأنا فتى القرآن وابن املسجد
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أنا عائٌد أقسمت أين عائٌد        
واحلّق يشهد يل ونعم الشاهُد

ومعي القذيفة والكتاب اخلالُد    
ويقودين اإليان، نعم القائُد

أنا ال أهاب املوت إن هو أقبا             
بل أستحّث له خطاي مهروال

فهو السبيل لنر شعٍب مبتى      
ووراءه الفردوس طابت منزال

ــَد هــذا األمــر للمجاهــد حممــد أن يبحــث  مهَّ
ــة عــرب  بالفعــل عــن عمــل يقــوده إىل مواجهــة الصهاين
الكفــاح املســلح، فقــرر إىل جانــب إخوانه وائل عســاف 
ــة صغــرة وبدافــع شــخيص  ــل مغــر تشــكيل خلي ونبي
ــم مهمتهــا إلقــاء الزجاجــات احلارقــة عــى  مــن قبله
الدوريــات الصهيونيــة يف مســتوطنة ومعســكر” دوتــان” 
القريــب مــن بلــدة عرابــة، والقريــب مــن منــزل املجاهد 
حممــد عارضــة إال أن هــذه املجموعــة كانــت تناطــح 
عنــان الســاء بطموحهــا النضــايل واجلهــادي، فبــدأ 
ــب  ــة األنس ــة الطريق ــول ماهي ــاش ح ــدون بالنق املجاه
للحصــول عــى الدعــم العســكري مــن مــال وســاح 
وذخــرة وقنابــل، فــا كان مــن املجاهــد حممــد إال القول 
بأنــه يعــرف قــادة اجلهــاد اإلســامي، وهــم إيــاد حــردان 
وعبــد احلليــم عــز الديــن ورشيــف طحاينــة وحممــد 
فــارس وســفيان عارضــة وأنــور محــران، ومعظمهم كان 
ــام 1998م،  ــطينية يف الع ــلطة الفلس ــدى الس ــًا ل معتق
وقــرروا االجتــاع مــع املجاهــد عبــد احلليــم عــز الديــن 
)أبــو القســام( طالبــني منه مســاعدهتم يف مطالبهــم، ويف 
بدايــة األمــر رفــض املســاعدة حرًصــا عــى أن يكملــوا 

ــوريا  ــة يف س ــي، وإذا أرادوا الدراس ــوارهم التعليم مش
أو إيــران أو الســودان فإنــه سيســاعدهم يف ذلــك، وبينــا 
كان املجاهــدون يف مهرجــان تأبــني الشــهيد ســليان 
طحاينــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة يف جنــني اســتطاع 
ــام يف  ــو القس ــد أب ــاء املجاه ــة لق ــد عارض ــد حمم املجاه
اجلامعــة ومهــد الطريــق لــه وللمجاهــد وائــل عســاف 
إلقنــاع املجاهــد أبــو القســام بمطلبهــم، وحصلــت 
املجموعــة عــى املــال وقامــوا بــراء مســدس وذخــرة 

ــام 1999م. ــر الع ــة يف أواخ ــل يدوي وقناب

ــا  ــل م ــوا يف العم ــدون أن يوائم ــتطاع املجاه اس
بــني التزاماهتــم يف النشــاطات الثقافيــة كمجلــة احلائــط 
ــة  ــود عارض ــادة حمم ــامي بقي ــيد إس ــة نش ــاء فرق وإنش
وعبــد اهلل عارضــة، وأيًضــا إنشــاء فريــق إســامي لكــرة 
القــدم ومــا بــني احلــرص عــى العمــل العســكري الــذي 
ــة  ــد عارض ــادة حمم ــدة بقي ــة الولي ــذه املجموع ــه ه بدأت

ووائــل عســاف ونبيــل مغــر.

اعتقال السلطة له
إال أن عيــون عمــاء الســلطة الفلســطينية كانــوا 
ــأول فتــم اعتقاهلــم  يتابعــون هــؤالء املجاهديــن أواًل ب
املجاهــد  حينهــا  وكان  2000/01/11م  بتاريــخ 
حممــد يف الفصــل الثــاين مــن مرحلــة التوجيهــي يف 
ــلطة  ــجون الس ــد يف س ــواره اجلدي ــدأ مش ــة، وب املدرس
الفلســطينية بــدًءا مــن حتقيــق متابعــة رام اهلل لأمــن 
الوقائــي، ثــم انتقــل إىل ســجن أرحيــا ثــم انتقــل إىل 
ــق رام  ــد واســتطاع املجاهــد حممــد يف حتقي ســجن جني
ــة  ــن محــزة قعقــور مــن مدين ــاء مــع املجاهدي اهلل االلتق
جنــني وأمحــد شــوقي مــن ســيلة احلارثيــة يف جنــني 
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وكامهــا متهــم باالنتــاء إىل حركــة اجلهــاد اإلســامي، 
وبعــد عــدم ثبــوت أي أدلــة ضدمهــا تــم االفــراج 
ســجن  إىل  حممــد  املجاهــد  نقــل  تــم  بينــا  عنهــا، 
أرحيــا حيــث اجتمــع هنــاك بقــادة احلركــة وهــم أمحــد 
املهــداوي مــن طولكــرم، وعبــد احلليــم عــز الديــن 
وســفيان عارضــة مــن بلــدة عرابــة ومــن حركــة محــاس 
التقــى بالشــيخ حممــد مجــال النتشــة، وإبراهيــم حامــد 
ــدايس  ــان الع ــة وغس ــنني رمان ــة وحس ــح تامح وصال

ــم.  ــيخ قاس ــد الش وأمح

مــا هــي إال فــرتة مــن الزمــن حتــى تــم نقــل 
إىل  عارضــة  وحممــد  عارضــة  ســفيان  املجاهديــن 
ــاد  ــادة اجله ــع قي ــا م ــس فاجتمع ــد يف نابل ــجن جني س
حــردان  إيــاد  املجاهديــن  أمثــال  هنــاك  اإلســامي 
ــان  ــة ونع ــد زكارن ــران وخال ــور مح ــة وأن ــعد دق وأس
طحاينــة وأبنــاء جمموعتــه ملحمــد وائــل عســاف ونبيــل 
مغــر باإلضافــة إىل املجاهــد مجيــل جــاد اهلل، وكان يف 
هــذه الفــرتة يقــوم املجاهــد الكبــر زيــد بســيي بالرتدد 
ــم االتفــاق  ــن، وت ــارة املجاهدي ــد لزي عــى ســجن جني
بــني املجاهــد أســعد دقــة واملجاهــد زيــد بســيي عــى 

خطــة لتهريــب املجاهــد مجيــل جــاد اهلل مــن ســجن 
جنيــد، وبالفعــل نجحــت هــذه اخلطــة بمســاعدة كبرة 
مــن املجاهــد زيــد بســيي وذهبــوا بــه إىل قريــة صيــدا 
ليقــوم املجاهــد جــارس رداد ومســاعدوه بتأمــني املــكان 
ــاس والســلطة  ــون الن ــل عــن عي ــاء املجاهــد مجي إلخف
هلــؤالء  األمنــي  احلــرص  شــدة  ومــع  الفلســطينية، 
املجاهديــن إال أن الســلطة الفلســطينية أعــادت اعتقال 
ــارس رداد  ــيي وج ــد بس ــاد اهلل وزي ــل ج ــد مجي املجاه
واملجاهديــن اآلخريــن، ومــا أن رأى املجاهــدون يف 
ســجن جنيــد منظــر املجاهــد زيــد، وقــد كــرت يــده 
ــداين  ــق املي ــاء التحقي ــطينية أثن ــلطة الفلس ــد الس ــى ي ع
بالــراخ  وبــدأوا  املجاهــدون  معــه حتــى غضــب 
الضبــاط  حينهــا  وشــعر  جنــني،  ســجن  إدارة  عــى 
زيــد  املجاهــد  إبعــاد  اســتدعى  ممــا  اخلطــر  بحالــة 
ــاء  ــم أبن ــذا ه ــق، فهك ــاله للتحقي ــم وإرس ــن عيوهن ع
اجلهــاد اإلســامي يــد واحــدة عــى عدوهــم حتــى 
ــى اهلل  ــه _ص ــداًء بقول ــهم اقت ــي جنس ــن بن وإن كان م
ــْم  ــْم َوَتَرامُحِِه ِه ــنَي يِف َتَوادِّ ــُل امْلُْؤِمنِ ــلم_: “َمَث ــه وس علي
ُعْضــٌو  ِمنْــُه  اْشــَتَكى  إَِذا  اجْلََســِد؛  َمَثــُل  َوَتَعاُطِفِهــْم 

ــى”.  ــَهِر َواحْلُمَّ ــِد بِالسَّ ــاِئُر اجْلََس ــُه َس ــى َل َتَداَع

بــدأ املجاهــدون حممــد ونبيــل ووائــل يســتمعون 
إىل قــادة اجلهــاد اإلســامي يف ســجن جنيــد، وينهلــون 
الوطــن  الديــن وحــب  العلــم وحــب  منهــم حــب 
ليعيشــوا معــاين النــر والتمكــني والفــداء والتضحيــة، 
ــوم 2000/05/25م  ــي تقــود إىل االنتصــار. ويف ي الت
ــد أن  ــان بع ــن لبن ــوين م ــدو الصهي ــحب الع ــني انس ح
يف  والنفســية  واالقتصاديــة  البريــة  اخلســائر  تكبــد 
حربــه مــع حــزب اهلل، كان هــذا االنتصــار بمثابــة النر 

األســر املجاهــد/ حممــد عارضــة برفقــة جمموعــة مــن املجاهديــن 
يف أحــد ســجون الســلطة بمحافظــة جنــني
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يف  املقاومــة  وأحــزاب  حــركات  كل  إىل  التمهيــدي 
فلســطني بــأن هــذا العــدو الصهيــوين ال يتحمــل حرًبــا 
طويلــة األمــد وأنــه بســواعد املقاومــني يمكــن أن تتحرر 
فلســطني، وكان البــد للمجاهديــن يف ســجن جنيــد من 
االحتفــال هبــذا النــر الكبــر مؤكديــن عى االســتمرار 
يف نفــس اخلــط اجلهــادي يف مقاومــة العــدو الصهيــوين. 
ــل يتحدثــون  ــل ونبي ــدأ املجاهــدون حممــد ووائ ــا ب وهن
ــاد حــردان حــول اســتعدادهم للعمــل  مــع املجاهــد إي
العســكري بعــد خروجهــم مــن ســجن جنــني، وبــدأوا 

برســم املســتقبل اجلهــادي هلــم.

ومــا هــي إال فــرتة مــن الزمــن وإذا باملفاوضــات 
الفلســطينية الصهيونيــة التــي كانــت قــد ُعقــدت يف قمــة 
يعلــن  2000م،  العــام  مــن  متــوز  يف  ديفيــد  كامــب 
ــون عــن فشــلها، واهتــم  ــل كلينت الرئيــس األمريكــي بي
ــد  ــا ول ــاهلا مم ــات بإفش ــارس عرف ــطيني ي ــس الفلس الرئي
حالــة مــن اإلحبــاط الشــديد لــدى الشــعب الفلســطيني 
بتاريــخ  الثانيــة  الفلســطينية  االنتفاضــة  لتندلــع 
2000/09/28م وســط مشــاركة مجيــع أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، ومــا هــي إال فــرتة وجيــزة، وبينــا املجاهــد 
ــس  ــو جال ــد وه ــجن جني ــارة يف س ــة الزي ــد يف قاع حمم
ــه إذا بقــرار مــن الســلطة الفلســطينية يقــيض  مــع والدت
باإلفــراج عنــه هــو وأبنــاء جمموعتــه وائــل ونبيــل، 
فكانــت فرحــة ال توصــف، ومــا هــي إال أيــام حتــى تــم 
ــم  ــد احللي ــاد حــردان، وعب ــن إي ــراج عــن املجاهدي االف
بلــدة عرابــة حتــى  الديــن. ومــا أن وصــا إىل  عــز 
اندلعــت املناوشــات بــني الســلطة الفلســطينية واألهــايل 
واملجاهديــن لينتهــي اخلــاف عــرب اعتقــال املجاهديــن 
مــرة أخــرى، وعندمــا أرص املجاهــد حممــد عارضــة أن 

بــأن  املســجد  بســاعة  وينــادي  املســجد  إىل  يذهــب 
الســلطة الفلســطينية حتــاول اعتقــال أبطــال اجلهــاد 
ــد  ــه الب اإلســامي وأهنــا ترتكــب اخلطــأ يف ذلــك، وأن
مــن الوقــوف يف وجههــا يف ظــل أحــداث االنتفاضــة إال 
أن املجاهديــن إيــاد وعبــد احلليــم وافقــوا عــى االعتقال 
بــروط ان يتــم اعتقاهلــم يف مقاطعة جنــني وأن خيرجوا 
مــن املقاطعــة متــى أرادوا وبصحبــة أحــد احلــراس.

احلــارس  كان 
الشــخيص عــى املجاهد 
هــو  حــردان  إيــاد 
نــر  حممــد  املجاهــد 
يف  قباطيــة  بلــدة  مــن 
حينــه، وكانــت الفرصــة 
ــد  ــا املجاه ــي انتظره الت
حممــد وأبنــاء جمموعتــه، 
مــع  التواصــل  فتــم 
لتطبيــق  إيــاد  املجاهــد 
مــا تــم االتفــاق عليــه 
جنيــد  ســجن  يف 
اخلايــا  تشــكيل  عــرب 
املســلحة،  العســكرية 
ويف هــذه الفــرتة تــم حتويــل اســم اجلنــاح العســكري 
حلركــة اجلهــاد اإلســامي مــن “قســم” إىل رسايــا القدس، 
وألقــى املجاهــد حممد البيان األول بنفســه يف بلــدة عرابة، 
ومــا هــي إال أيــام حتــى تــم تشــكيل اخلليــة األوىل لرايــا 
القــدس بقيــادة املجاهــد القائــد إيــاد حــردان مكونــة مــن 
املجاهديــن حممــد عارضــة ووائــل عســاف ونبيــل مغــر 
بأســامة  املعــروف  نغنغيــة  الزبيــدي وأســامة  وحييــى 

الشــهيد القائــد/ إيــاد حــردان وهــو 
معتقــل يف أحــد ســجون الســلطة 

ــني ــة جن بمحافظ
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البــدوي، وكان إضافــة هلــذه اخلايــا قــد بــرزت قيــادات 
مهمــة لرايــا القــدس أمثــال القــادة ثابــت املــرداوي 

)الصفــوري(. الســعدي  وعــى  طوالبــة  وحممــود 

قامــت هــذه املجموعــة اجلهادية يف رسايــا القدس 
واملكونــة مــن حممــد ووائــل ونبيــل وحييــى وأســامة بــزرع 
عبــوات ناســفة عى طريق جنــني نابلس لقافلة عســكرية 
صهيونيــة كانــت يف طريقها إىل معســكر التدريب يف قرية 
صانــور حيــث تــم رصــد هــذا اهلــدف بعــد طــول مراقبــة 
دقيقــة، وكانــت املحاولــة األوىل لعمليــة التفجــر قــد 
فشــلت فأتبعوهــا بأخــرى إىل أن نجحــت نجاًحــا كبــًرا 
حيــث أدت إىل شــطر إحــدى احلافــات الصهيونيــة مــن 
النصــف، يف حــني أكــد رجــال الســلطة الفلســطينية أهنــم 
حصلــوا عــى معلومــات تؤكــد وقــوع إصابــات مبــارشة 
يف اجلنــود الصهاينــة، فكــرّب املجاهــدون عــى هــذا النــر 
ــى  ــاد ع ــم مح ــد معتص ــد القائ ــكروا املجاه ــم وش العظي
ــي  ــة ه ــذه العملي ــت ه ــوات، وكان ــذه العب ــم هب تزويده
ــران  ــور مح ــد أن ــال املجاه ــة اغتي ــى جريم ــرد األويل ع ال
ــة،  ــة الغربي ــادة اجلهــاد اإلســامي يف الضف أحــد أهــم ق
وبعــد هــذا النجــاح تــم تعزيــز التنســيق والتواصــل بــني 
املجاهــد وائــل عســاف واملجاهــد الكبــر أســعد دقــة مــن 
أجــل تأمــني احتياجــات املجاهديــن العســكرية ســواء يف 

جنــني أو طولكــرم.

ــد  ــهد املجاه ــخ 2001/03/04م استش بتاري
ــد  ــدس وأح ــا الق ــدي رساي ــد جماه ــدوي أح ــامة ب أس
ونبيــل  وحممــد  وائــل  املجاهديــن  جمموعــة  أفــراد 
وحييــى الزبيــدي وبقيــادة إيــاد حــردان، و وقــع يف 
ذلــك اليــوم خــاف حــاد بــني اجلهــاد اإلســامي 
املجاهــد  انتــاء  هويــة  حــول  فتــح  حركــة  وبــني 

أســامة حيــث ادعــت كتائــب شــهداء األقــى انتــاءه 
إليهــا،  انتــاءه  القــدس  رسايــا  أعلنــت  بينــا  إليهــا 

فــا كان مــن املجاهــد البطــل حييــى الزبيــدي إال أن 
ــه أمــام مجــوع النــاس  حيســم هــذا املوضــوع عــرب إعان
ــه مــن ضمــن  ــا القــدس، وأن ــأن أســامة ينتمــي لراي ب
املجموعــة التــي يقودهــا القائــد املجاهــد إيــاد حــردان، 
ــه هــو أيًضــا ضمــن جمموعــة  وأعلــن املجاهــد حييــى أن
الشــهيد أســامة البــدوي، وكان لذلــك األثــر الكبــر 
ــدأوا باالنتســاب إىل  ــن ب ــني الذي ــم جن عــى شــباب خمي
ولذلــك أرصت حينهــا  اإلســامي،  اجلهــاد  حركــة 
هــذه املجموعــة عــى الــرد عــى جريمــة اغتيــال املجاهــد 
أســامة البــدوي، فقــام املجاهــدون بــزرع عبوات ناســفة 
يف نفــس املوقــع الســابق عــى طريــق جنــني نابلــس، وتم 
اســتهداف نفــس القافلــة املتجهــة إىل معســكر صانــور، 
وكان إىل جانــب هــذه املجموعــة املجاهــد القائــد أســعد 
ــه الــرف يف الضغــط عــى زر التشــغيل  دقــة ليكــون ل
ــذه  ــت ه ــفة، وكان ــوات الناس ــة للعب ــرة الكهربائي للدائ

الشهيد املجاهد/ أسامة نغنغية
استشهد بتاريخ 2001/03/04م
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العمليــة هــي العمليــة األوىل التــي يســتخدم فيهــا تقنيــة 
التفجــر عــن بعــد عــرب اهلاتــف اخللــوي، ونجــح حينهــا 
املجاهــد حممــد عارضــة وجماهــد آخــر يف زرع هــذه 
العبــوات يف املــكان املناســب، بينــا كان املجاهــدون 
أســعد دقــة ووائــل عســاف ونبيــل مغــر يتواجــدون يف 
مــكان مرتفــع يطــل عــى مــكان زرع العبــوات الناســفة، 
ــد  ــام املجاه ــى ق ــة حت ــة الصهيوني ــّرت القافل ــا أن م وم
أســعد بتفجــر هــذه العبــوة عن ُبعــد، وتعمقــت العاقة 
بــني املجاهــد حممــد عارضــة واملجاهــد أجمــد الفاخوري 
ــاد حــردان  ــه مــن خــال املجاهــد إي الــذي تعــرف علي
ووائــل عســاف ليكــون للمجاهــد أجمــد الفاخــوري بــاع 

كبــر يف اجلهــاد واملقاومــة يف خميــم جنــني فيــا بعــد. 

ووائــل يف  ونبيــل  املجاهــدون حممــد  اســتمر 
نشــاطهم العســكري، واســتطاعوا زرع عبــوة ناســفة 
ــني  ــة إىل زرع عبوت ــة باإلضاف ــة مدفعي ــارة عــن قذيف عب
ــد إال أن  ــة يعب ــق عراب ــى طري ــك ع ــفتني، وكان ذل ناس
هــذه العبــوات مل تنفجــر ممــا جعــل هــذه املجموعــة 
تتجــه نحــو عمليــات إطــاق النــار، فقــام املجاهــد 
أجمــد الفاخــوري برصــد موقــع عســكري يف مســتوطنة 
عجــة،  وقريــة  جبــع  بلــدة  بــني  الواقعــة  “ترســلة” 
ــو  ــدف ه ــًدا، وكان اهل ــرة ج ــة خط ــذه املنطق ــرب ه وتعت
ــادة  ــد ع ــذي يتواج ــود ال ــد اجلن ــى أح ــار ع ــاق الن إط
ــر  ــتوطنة، وانتظ ــك املس ــن يف تل ــكان امُلحص ــارج امل خ
ــي  ــكان لك ــك امل ــن ذل ــه م ــًا خروج ــدون طوي املجاه
يتــم إطــاق النــار عليــه، لكنــه مل خيــرج يف ذلــك اليــوم، 

ــة. ــذه العملي ــاء ه ــم إلغ فت

أحــد  بشــارات  حممــد  الكبــر  املجاهــد  قــام 
أهــم قــادة رسايــا القــدس يف جنــني بقتــل أحــد اجلنــود 

ــاد إىل  ــر رشف، وع ــة دي ــن منطق ــرب م ــة بالق الصهاين
خميــم جنــني ووقــف أمــام منــزل الشــهيد أســامة بــدوي 
ــني  ــم جن ــايل خمي ــه وأله ــهيد ولعائلت ــدة الش ــًا لوال قائ
إنــه اســتطاع الثــأر لدمــاء الشــهيد أســامة عــرب قتلــه 
للجنــدي الصهيــوين، فــكان هلــذا احلــدث أمهيــة كبــرة 
يف تعزيــز قــوة رسايــا القــدس يف خميــم جنــني، وأخــذت 
تتطــور شــيًئا فشــيًئا إىل أن أصبحــت مــن أهــم األجنحــة 
العســكرية يف مدينــة جنــني، وبــدأ التنســيق يتســع أكثــر 
فأكثــر بــني املجاهديــن حممــد ووائــل ونبيــل وحييــى 
الزبيــدي وكانــوا جيتمعــون عــادة باملجاهــد إيــاد حــردان 

ــك. ــة لذل ــت الفرص ــا الح ــني كل ــم جن يف خمي

ــدون  ــا املجاه ــادر فيه ــي غ ــام الت ــد األي ويف أح
ــة  ــدة عراب ــاه بل ــني باجت ــم جن ــل خمي ــل ونبي ــد ووائ حمم
إذا بحاجــز صهيــوين بانتظارهــم ممــا جعلهــم يقومــون 
ــم  ــم ماحقته ــد، وت ــدة يعب ــاه بل ــارهم باجت ــر مس بتغي
مــن قبــل الدوريــات الصهيونيــة، وبعــد جهــد كبــر 
اســتطاع ســائق الســيارة الدخــول إىل مــكان مأهــول 
بالبيــوت والســكان وأخفــى الســيارة بــني بــاالت كبــرة 
مــن القــش، ومتكــن املجاهــدون مــن االختفــاء عــن 
أعــني اجليــش الصهيــوين، وبــدأ يف ذلــك الوقــت يتعــزز 
ــث يف  ــرم حي ــني وطولك ــني جن ــيق ب ــل والتنس التواص
ــامي  ــاد اإلس ــني اجله ــكلة ب ــت مش ــام حدث ــد األي أح
وأطــراف أخــرى يف قريــة صيــدا يف طولكــرم حــول 
أحقيــة وضــع جملــة احلائــط التابعــة للجهــاد اإلســامي 
يف أحــد املســاجد، فــكان البــد مــن إظهــار قــوة اجلهــاد 
ــر  ــدد كب ــتدعاء ع ــم اس ــدا فت ــة صي ــامي يف قري اإلس
ــة وجنــني  ــاء اجلهــاد اإلســامي مــن بلــدة عراب مــن أبن
وخميــم جنــني وذهبــوا إىل قريــة صيــدا حاملــني الرايــات 
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الســود وســط هتافــات جهاديــة قــام هبــا املجاهــد حممــد 
عارضــة وســارت مســرة مجاهريــة مؤيــدة للجهــاد 
ــل  ــا جع ــت مم ــك الوق ــدا يف ذل ــة صي ــامي يف قري اإلس
هــذا األمــر بمثابــة الرســالة الكــربى لــكل الفصائــل يف 
ــأن حركــة اجلهــاد اإلســامي قــوة  كل زمــان ومــكان ب
ــة يف انتفاضــة األقــى، وأهنــا يف صعــود  أساســية فاعل
مســتمر، ومــا هــي إال فــرتة مــن الزمــن حتــى أصبحــت 
ينقطــع  قريــة صيــدا عريــن اجلهــاد اإلســامي، ومل 
هــذا التواصــل والتنســيق بــني أبنــاء اجلهــاد اإلســامي 
حممــد  املجاهــد  ذهــب  حيــث  الضفــة  مناطــق  يف 
ــد  ــع املجاه ــة م ــفيان عارض ــر وس ــل مغ ــة ونبي عارض
ــة  ــامي يف مدين ــاد اإلس ــادة اجله ــد ق ــيي أح ــد بس زي
طولكــرم ويعتــرب مــن أهــم مؤســي رسايــا القــدس يف 
ــد  ــد أمح ــة واملجاه ــعد دق ــد أس ــاء املجاه ــرم للق طولك
فنــي امللقــب باحلصــان واملجاهــد جــارس رداد وكامهــا 
مــن قريــة صيــدا ومهــا مــن القيــادات األساســية حلركــة 
اجلهــاد اإلســامي يف طولكــرم، وكان مــن املقــرر يف 
هــذا املشــوار هــو االلتقــاء بالشــيخ املجاهــد ريــاض 
ــرم،  ــامي يف طولك ــاد اإلس ــي اجله ــد مؤس ــر أح بدي
ــل  ــد أرشف الربدوي ــع املجاه ــاع م ــم االجت ــك ت وكذل
يف طولكــرم، لاســتفادة مــن خربتــه العســكرية الســيا 
يف عمليــة التصنيــع للمتفجــرات، ولذلــك كانــت هــذه 
اللقــاءات واالجتاعــات بــني قــادة وكــوادر احلركــة 
واملحبــة  التعــاون  أوارص  وتقــوي  التفاهــم  تعــزز 
واملحصلــة هــو خدمــة اإلســام والقضيــة الفلســطينية.

مرحلة استشهاد القائد الكبري إياد حردان
الشــاباك  جهــاز  قــام  2001/04/05م  يف 
الصهيــوين بــزرع عبــوة ناســفة صغــرة احلجــم، ولكنهــا 

شــديدة االنفجــار يف غرفــة التلفــون العمومــي املوجودة 
أمــام مقاطعــة مدينــة جنــني، حيــث كان حينهــا املجاهــد 
ــرتدد  ــادة ي ــة، وع ــذه املقاطع ــًا يف ه ــردان معتق ــاد ح إي
عــى هــذه الغرفــة لاتصــال بعائلتــه لاطمئنــان عليهم، 
ويف ذلــك اليــوم يف وقــت الظهــرة توجــه املجاهــد إيــاد 
لاتصــال بعائلتــه فانفجــرت العبــوة الناســفة، فاهتــزت 
جنــني وقراهــا وخميمهــا ورساياهــا هلــول املصيبــة التــي 
ــذا  ــال ه ــث كان اغتي ــطينية حي ــة الفلس ــت باملقاوم حل
القائــد املؤســس لرايــا القــدس يف مدينــة جنــني بمثابــة 

الربــة القويــة لرايــا القــدس.

خرجــت مجاهــر مدينــة جنــني عــن بكــرة أبيهــا 
منــددة هبــذه اجلريمــة وحمملــة الســلطة الفلســطينية 
املســئولية عــن استشــهاد املجاهــد إيــاد حــردان ممــا 
جعــل الســلطة الفلســطينية تفــرج عــن معظــم املعتقلــني 
ــل  ــد وائ ــل املجاه ــت اتص ــك الوق ــيني، ويف ذل السياس
باملجاهــد حممــد عارضــة مــن أجــل التجهيــز واالعــداد 
الســتقبال جثــان الشــهيد القائــد إيــاد حــردان يف بلــدة 
عرابــة، فقــام املجاهــد حممــد عارضــة بإلقــاء بيــان نعــي 
املجاهــد إيــاد حــردان وكانــت اجلاهــر احلاشــدة يف 
بلــدة عرابــة تنتظــر وصــول جثان الشــهيد إيــاد، ولذلك 

من تشييع جثان الشهيد القائد/ إياد حردان
استشهد اغتياالً بتاريخ 2001/04/05م
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حــرص املجاهــد حممــد وكذلــك املجاهــد وائــل عــى أن 
يكــون هنــاك جنــازة مهيبــة تليــق هبــذا الشــهيد البطل مما 
جعلهــم ينســقون مــع القائــد يف رسايــا القــدس املجاهــد 
أســعد دقــة ورفيــق درب املجاهــد الشــهيد إيــاد بحيــث 
يتــم إرســال املجاهديــن جــارس رداد وزيــد بســيي 
وأمحــد فنــي وغرهــم مــن املجاهديــن ليقومــوا بارتــداء 
ــاد واضعــني  ــاس العســكري ومحــل الســاح والعت اللب
ــن  ــاعدة م ــم وبمس ــى جباهه ــدس ع ــا الق ــعار رساي ش
جماهــدي بلــدة عرابــة، وذلــك لإلحيــاء لعامــة النــاس بأن 
املجاهديــن مــن رسايــا القــدس جــاؤوا مــن خــارج بلدة 
عرابــة وأن بلــدة عرابــة وجماهدهيــا يف حركــة اجلهــاد 
اإلســامي هــم مــن العاملــني يف العمــل اجلاهــري 
والســيايس فقــط إلبعــاد عيــون العمــاء عــن جماهــدي 

ــاك. ــا القــدس الذيــن يعملــون بشــكل رسي هن رساي

ــة  ــد عارض ــل حمم ــد البط ــرص املجاه ــك ح لذل
ــات واهلتافــات والكلــات احلاســية يف  عــى إلقــاء البيان
مســرة التشــييع، وألقــى األمــني العــام الدكتــور رمضــان 
ــدس  ــا الق ــا رساي ــرة مطالًب ــني يف املس ــة التأب ــلح كلم ش
بــأال يبيــت رصاصهــم إال يف صــدور العــدو الصهيــوين 
انتقاًمــا لدمــاء القائــد إيــاد حــردان. ويف هــذه الفــرتة 
قــرر املجاهــدان أســعد دقــة وزيــد بســيي عــدم العــودة 
إىل االتفــاق مــع الســلطة الفلســطينية الــذي ينــص عــى 
اعتقــال املجاهديــن يف ســجوهنا وفــق رشوط معينــة 
احلركــة يف  للمجاهديــن حريــة  يمكــن  مــن خاهلــا 
ــردان  ــاد ح ــر إي ــد الكب ــهاد املجاه ــد استش ــار، وبع النه
قــرر املجاهــد أســعد دقــة وأمحــد فنــي التوجــه إىل بلــدة 
ــذي  ــة ال ــد عارض ــد حمم ــزل املجاه ــأ إىل من ــة، فلج عراب
وفــر لــه كافــة االحتياجــات وااللتزامــات املطلوبــة حيث 
إن عائلتــه املضيافــة قدمــت الكثــر هلــذا املجاهــد، وقــام 

املجاهــد حممــد بإخــراج أهلــه مــن املنــزل إىل مــكان آخــر 
يف اجلبــل مــن أجــل محايــة هــذا املجاهــد الــذي شــعر كأنه 
جيلــس يف بيتــه من شــدة الرتحــاب واالســتقبال واحلفاوة 
ــدة املجاهــد حممــد  ــي حصــل عليهــا والســيا أن وال الت
كان هلــا فضــل كبــر يف االهتــام واالعتنــاء باملجاهديــن 
مــن أبنــاء رسايــا القــدس، ويذكــرون كرمهــا واهتامهــا 
هبــم وحتــى أن الشــهداء وائــل عســاف وأســامة البــدوي 
وأســعد دقــة وســفيان وإيــاد حــردان ال يزالــون يعيشــون 
يف ذاكرهتــا حتــى هــذا اليــوم الــذي تفتخــر فيــه بمعرفتهم 
الســيا أهنــم كانــوا دوًمــا جيلســون إليهــا يف بلــدة عرابــة 
ــا  ــا كان بيده ــم، ف ــم ومقاومته ــن جهاده ــا ع وحيدثوهن
بالنــر  والدعــاء  وجــل_  _عــز  هلل  الصــاة  ســوى 

والتمكــني هلــم يف عملياهتــم املســلحة.

الشهيد املجاهد/ وائل عساف
استشهد بتاريخ 2001/09/12م
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ــاف  ــل عس ــل وائ ــد البط ــح املجاه ــك أصب بذل
الــذي كان املســاعد املؤمتــن واألمني للمجاهد الشــهيد 
ــة بعــد استشــهاد  ــاد حــردان هــو الــذي اســتلم الراي إي
ــل  ــيفرة للتواص ــط وش ــى خ ــل ع ــاد، وحص ــم إي املعل
مــع قيــادة حركــة اجلهــاد اإلســامي يف اخلــارج باســم 
مســتعار هــو حممــود وذلــك بالتنســيق مــع قــادة رسايــا 
ــرداوي.  ــت م ــارات وثاب ــد بش ــني حمم ــدس يف جن الق
ــي  ــة وباق ــد عارض ــد حمم ــن املجاه ــث ع ــدأ احلدي وب
أعضــاء جمموعتــه وقــادة رسايــا القــدس حــول رضورة 
تنفيــذ عمليــة استشــهادية للــرد عــى استشــهاد القائــد 
واملعلــم إيــاد حــردان إال أن املجاهــد وائــل عســاف 
كان لديــه قناعــة حــول أن العمــل االستشــهادي جيــب 
القيــام بعمليــات إطــاق  ُيؤّجــل، واألهــم هــو  أن 
ــر  ــه غ ــف، وأن ــاق القذائ ــوات وإط ــار وزرع العب الن
العمليــات  لتنفيــذ  االستشــهاديني  بإرســال  مقتنــع 
ــى  ــن، وبمعن ــا أمك ــن م ــى املجاهدي ــاظ ع ــع احلف بداف
الصهيــوين  العــدو  قــدرات  اســتنزاف  عــى  العمــل 
وإيقــاع أكــرب قــدر ممكــن مــن القتــى يف صفوفهــم 
ــة  ــا يف البداي ــن حمبًب ــر مل يك ــذا األم ــائر. وه ــل اخلس بأق
ــم  ــكريني وت ــيني والعس ــة السياس ــادة احلرك ــض ق لبع
نفذهــا  مزدوجــة  استشــهادية  عمليــة  عــرب  حســمه 
ــة  ــاح مــن مدين املجاهــدان االستشــهاديان عــاء الصب
جنــني وأســامة نمــر درويــش مــن خميــم جنــني بتاريــخ 
2001/05/25م يف قلــب مدينــة اخلضــرة املحتلــة، 
وأدت العمليــة البطوليــة إىل إصابــة العــرات بجــراح 
خمتلفــة، وكانــت هــي العمليــة االستشــهادية األوىل 
يف  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلســامي  اجلهــاد  حلركــة 

ــى. ــة األق انتفاض

أرشف عــى العمليــة قــادة رسايــا القــدس يف 
مدينــة جنــني املجاهــدان ثابــت مــرداوي وحممــود طوالبة 
بمســاعدة املجاهديــن طــارق عــز الديــن ووائل عســاف، 
واتبعتهــا رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني بعمليــة نوعيــة 
أخــرى عــرب إطــاق النــار وقذائــف اهلــاون عــى معســكر 
ــد  ــع القائ ــن تصني ــف م ــذه القذائ ــت ه ــان”، وكان “دوت

الكبــر يف رسايــا القــدس يف خميــم جنــني احلــاج عــي 
الصفــوري، وهــي املــرة األوىل التــي يتــم هبــا تصنيــع 
قذائــف اهلــاون بتاريــخ اجلهــاد اإلســامي يف الضفــة 
الغربيــة، وكانــت خطــة هــذه العمليــة تتطلــب أن يقــوم 
حممــد  واملجاهــد  الفاخــوري  أجمــد  البطــل  املجاهــد 
عارضــة واملجاهــد نبيــل مغــر باالقــرتاب مــن معســكر 
ــن  ــة م ــلحتهم الرشاش ــن أس ــار م ــاق الن ــان” وإط “دوت

ــود  ــوف اجلن ــتنفار يف صف ــن االس ــة م ــق حال ــل خل أج
ــة، ويقومــون باخلــروج مــن غرفهــم وخيمهــم  الصهاين
والتوجــه نحــو مــكان إطــاق النــار لتــأيت املرحلــة الثانيــة 
هلــذه العمليــة عرب صعــود املجاهديــن لقمــة مرتفعة تطل 
ــف  ــاق قذائ ــون بإط ــوين ويقوم ــكر الصهي ــى املعس ع
اهلــاون إليقــاع القتــى واجلرحــى يف صفــوف الصهاينــة. 
ونجحــت هــذه العمليــة بشــكل كبــر، ولكــن ظهــر 
ضعــف واضــح يف عمليــة تصنيــع قذائــف اهلــاون. وكان 
إىل جانــب املجاهــد حممــد عارضــة يف هــذه العمليــة 
املجاهــد البطــل وائــد عســاف، وجــاءت للــرد عــى 
جريمــة اغتيــال قائدمهــا ومعلمهــا الشــهيد إياد حــردان.

بتاريــخ 2001/09/11م جــرى اجتــاع يف 
بلــدة عرابــة بــني املجاهديــن األبطــال يف رسايــا القدس 
حممــد عارضــة وإيــاد صواحلــة وطــارق عــز الديــن 
ــن  ــة م ــفيان عارض ــاف وس ــل عس ــة ووائ ــعد دق وأس
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ــة  ــدة عراب ــدس يف بل ــا الق ــدي رساي ــاع جماه ــل إقن أج
باخلــروج منهــا إىل مــكان أكثــر أمنًــا وأماًنــا الســيا 
ــرات  ــت طائ ــخ كان ــك التاري ــن ذل ــني م ــل ليلت ــه قب أن
العــدو الصهيــوين حتلــق يف ســاء بلــدة عرابــة يف وقــت 
متأخــر مــن الليــل وعــى مســتوى منخفــض ممــا جعــل 
املجاهــد حممــد يقــوم بمحاولــة االتصــال باملجاهديــن 
عــرب اهلاتــف، ولكــن هــذا األمــر مل ينجــح ممــا اضطــره 
إىل اخلــروج بنفســه مرًعــا إليهــم يف وقــت متأخــر مــن 
الليــل مــن أجــل إخبارهــم هبــذا األمــر ولكــي يأخــذوا 
احتياطاهتــم األمنيــة وخيرجــوا مــن ذلــك املنــزل الــذي 
يتواجــد بــه قــادة رسايــا القــدس وائــل عســاف وأســعد 
ــا  ــم آمنً ــون مكاهن ــوا يظن ــة، وكان ــفيان عارض ــة وس دق
جــًدا وال حاجــة للخــروج منــه إال أن مــا حــدث يف 
يف  2001/09/11م  أحــداث  مــن  اليــوم  ذلــك 
ــة جعــل املجــرم شــارون  ــات املتحــدة األمريكي الوالي
يفتــح شــهيته لقتــل أكــرب عــدد ممكــن مــن أبنــاء الشــعب 

ــاب. ــة اإلره ــة حمارب ــطيني بذريع الفلس

يــوم  مــن  األوىل  الفجــر  ســاعات  يف 
املجاهديــن مــن كل  تــم حمــارصة  2001/09/12م 
مــكان ودارت االشــتباكات املســلحة يف املــكان، وحاول 
املجاهــد حممــد عارضــة حينهــا فــك احلصــار عــن إخوانه 
املجاهديــن عــرب خوضــه االشــتباك املســلح العنيــف مــع 
ــات  ــن اإلصاب ــدد م ــاع ع ــم إيق ــوين، وت ــش الصهي اجلي
املجاهــد  واســتطاع  الصهاينــة،  اجلنــود  صفــوف  يف 
ــد أن  ــًدا بع ــة ج ــة بالغ ــكان بصعوب ــن امل ــحاب م االنس
نفــذت ذخرتــه، باإلضافــة إىل خــراب أصــاب البندقيــة. 
ومــا هــي إال فــرتة بســيطة حتــى تــم اإلعــان عــن 
استشــهاد القــادة األبطــال أســعد دقــة وســفيان عارضــة 

ووائــل عســاف والفتــاة بلقيــس عارضــة شــقيقة الشــهيد 
ســفيان عارضــة، واشــتدت اهلجمة الصهيونيــة عى بلدة 
عرابــة وعــى جماهــدي رسايا القــدس، واســتطاع املجاهد 
حممــد حينهــا اخلــروج مــن بلــدة عرابة باجتــاه قريــة فحمة 
ومعــه أحــد املجاهديــن، وأثنــاء وجودمهــا يف اجلبــال إذا 
بعــدد مــن امللثمــني ينــادون عليهــا بــأن يذهبــا باجتاههــم 
إال أن معيــة اهلل كانــت مــع املجاهديــن، حيــث علــا 
بحســها األمنــي بــأن هــؤالء هــم مــن القــوات اخلاصــة 
العــدو  أعــني  عــن  االبتعــاد  واســتطاعا  الصهيونيــة، 
الصهيــوين، والعــودة مــرة أخــرى باجتــاه بلــدة عرابــة التي 
انســحب منهــا اجليــش الصهيــوين يف ذلك الوقــت، فقرر 
ــوداع  ــرة ال ــاء نظ ــه إللق ــة التوج ــد عارض ــد حمم املجاه
األخــرة عــى جثامــني القادة الشــهداء أســعد دقــة ووائل 

ــة. ــفيان عارض ــاف وس عس

ــة  ــدة عراب ــهداء يف بل ــني الش ــييع جثام ــد تش بع
ــى أرض  ــجى ع ــة مس ــعد دق ــهيد أس ــان الش ــي جث بق
بلــدة عرابــة الصمــود حيــث أرصت والــدة الشــهيد 

الشهيد القائد/ أسعد دقة )يمني(
برفقة الشهيدين املجاهدين وائل عساف وسفيان عارضة



الجزء األولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

136137

القائــد أســعد دقــة عــى عــدم دفنــه يف بلــدة عرابــة، 
ــا القــدس إحضــاره مــن بلــدة  وأن عــى جماهــدي رساي
ــرم،  ــل يف طولك ــدة عتي ــه يف بل ــقط رأس ــة إىل مس عراب
وكانــت بلــدة عرابــة يف ذلــك الوقــت حمــارصة مــن كل 
جانــب وال يســتطيع أحــد الدخــول أو اخلــروج منهــا، 
ومل يســتطع أحــد القيــام هبــذه املهمــة فــا كان مــن والــدة 
الشــهيد أســعد دقــة إال أن تقــول: أحــروا يل املجاهــد 
جــارس رداد، فهــو املجاهــد الوحيــد الــذي يســتطيع أن 
حيــر يل جثــان ابنــي الشــهيد أســعد مثلــا أحــره يل 
ــارس  ــد ج ــمع املجاه ــا أن س ــلطة. ف ــجون الس ــن س م
هبــذا الــكام حتــى أقســم بــأن يذهــب بنفســه إىل بلــدة 
عرابــة وحيــر جثان الشــهيد أســعد، وبالفعل اســتطاع 
املســتحيلة  املهمــة  صاحــب  رداد  جــارس  املجاهــد 
الدخــول إىل بلــدة عرابــة ومحــل جثــان الشــهيد القائــد 
أســعد دقــة وإخراجــه مــن بلــدة عرابــة وهــو يــردد قــول 
اهلل تعــاىل: ٱىمحمم رن زن من نن ىن ين 
ٰى ري زي مي نييمح  ]يــس: 9[، وكأن 
مائكــة الرمحــن حتملهم وترعاهــم وتفتح هلــم الطريق، 
ــارس  ــد ج ــن وإذا باملجاه ــن الزم ــاعة م ــي إال س ــا ه وم
رداد يقــف أمــام والــدة الشــهيد أســعد قائــًا هلــا بأنــه قــد 
وفَّ بالقســم والعهــد والوعــد بإحضــار جثــان الشــهيد 
أســعد، وســارت اجلاهــر يف مســرة حاشــدة لتشــييع 

ــواه األخــر. ــة إىل مث الشــهيد أســعد دق

األبطــال  باستشــهاد  عرابــة  بلــدة  وضاقــت 
ــراره  ــه يأخــذ ق عــى املجاهــد حممــد عارضــة ممــا جعل
ــاك  ــني، واجتمــع هن ــم جن بمغادرهتــا والتوجــه إىل خمي
مــع املجاهديــن عبــد احلليــم عــز الديــن والشــيخ بســام 

الســعدي ورشيــف طحاينــة وحممد فــارس الذين كانوا 
يمثلــون القيــادة السياســية حلركــة اجلهاد اإلســامي يف 
ذلــك الوقــت، وبــدأ مشــواره اجلديــد يف خميــم جنــني، 
ــة  ــة كعائل ــم املناضل ــم وعائاهت ــل املخي ــه أه فاحتضن
الشــهيد أســامة بــدوي وعائلــة زبيــدي عــرب رفــاق 
دربــه املجاهديــن حييــى زبيــدي وطــه زبيــدي وزكريــا 
زبيــدي وكان لوالدهتــم الشــهيدة فضــل كبــر عــى 
املجاهديــن يف خميــم جنــني وخاصــة املجاهــد حممــد 
عارضــة، وكذلــك عائلــة الســعدي والنوبــاين واحلــاج 
عــي الصفــوري الــذي كان يفتــح منزلــه للمجاهديــن 
الظــروف  هتيــأت  ولذلــك  وإطعامهــم،  إليوائهــم 
ــني  ــم جن ــتقًرا يف خمي ــون مس ــأن يك ــد ب ــد حمم للمجاه
لتجديــد نشــاطه العســكري حيــث كان قــد اتفــق مــع 
املجاهــد محــزة أبــو الــرب عــى التنســيق بينهــم للقيــام 
بالعمليــات العســكرية ولكــن الظــروف واإلمكانيــات 
هلــذا العمــل مل تكــن متوفــرة يف ذلــك الوقــت للمجاهد 
حممــد؛ ممــا جعلــه ينســق بــني املجاهــد محــزة أبــو الــرب 
واملجاهــد طــارق عــز الديــن مــن أجــل أن يعمــا مًعــا 
يف العمــل العســكري اجلهــادي، وتكلــل ذلــك بعمليــة 
ــي  ــة األوىل الت ــن اللحظ ــث م ــة، حي ــاكيد” البطولي “ش

ــم جنــني كان حيافــظ  دخــل هبــا املجاهــد حممــد إىل خمي
ــدة  ــن يف بل ــع املجاهدي ــم م ــيق دائ ــل وتنس ــى تواص ع
عرابــة ســواء مــع املجاهــد نبيــل مغــر أو مــع املجاهــد 
ــأس  ــة ال ب ــن رشاء كمي ــن م ــن، ومتك ــز الدي ــارق ع ط
هبــا مــن املــواد األوليــة التــي تدخــل يف عمليــة تصنيــع 
املجاهــدون  يســتخدمها  أن  املتفجــرات ســامهت يف 

ــو جلبــوش. ــة املجاهــد جماهــد أب ــا بعــد بعملي في
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اللقاء مع القائد الكبري خالد زكارنة
ــد  ــى املجاه ــرف ع ــد تع ــد ق ــد حمم كان املجاه
ــد يف العــام  ــو أســامة( يف ســجن جني ــة )أب ــد زكارن خال
ــل أحــداث االنتفاضــة، ومــن املعــروف أن  2000م قب
املجاهــد خالــد يتمتــع بخــربة عســكرية كبــرة اكتســبها 
أثنــاء تدريباتــه العســكرية التــي حصــل عليهــا أثنــاء 
ــة إىل  ــب التابع ــكرات التدري ــان يف معس ــوده يف لبن وج
املقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة، وقــد تعلــم مجيــع أنــواع 
وفنــون تصنيــع املتفجــرات باإلضافــة إىل التدريــب عــى 
الســاح بكافــة أنواعــه، لذلــك كان هذا املجاهــد بمثابة 
الكنــز املهــم الــذي متلكــه حركــة اجلهــاد اإلســامي يف 
ذلــك الوقــت، ومنــذ اللحظــة األوىل النــدالع انتفاضــة 
األقــى بــدأ املجاهــد حممــد عارضــة بالبحــث عــن هــذا 
ــه  ــرت ب ــذي م ــب ال ــع الصع ــة للوض ــد، ونتيج املجاه
ــا  ــض عملياهت ــل بع ــرب فش ــني ع ــدس يف جن ــا الق رساي
االستشــهادية وألســباب متعــددة تــم إصــدار قــرار مــن 
ــف  ــارج بوق ــدس يف اخل ــا الق ــكرية لراي ــرة العس الدائ

ــات االستشــهادية. العملي

املجاهــد  أرّص 
عــى  طحاينــة  نعــان 
إحضــار املجاهــد خالــد 
مدينــة  مــن  زكارنــة 
نابلــس إىل مدينــة جنــني 
نقــل  يف  للمســاعدة 
نقلــة  القــدس  رسايــا 
العمليــات  يف  نوعيــة 

ــد  ــا املجاه ــوم هب ــة يق ــت أول عملي ــهادية، وكان االستش
ــد  ــع املجاه ــيق م ــني بالتنس ــة جن ــة يف مدين ــد زكارن خال

جتهيــز  فتــم  الغــور،  أســد  دراغمــة  أيمــن  الكبــر 
االستشــهادي أمحــد دراغمــة مــن حمافظــة طوبــاس عــرب 
ــة  املجاهــد أيمــن دراغمــة الــذي قــام بتوصيلــه إىل مدين
بيســان املحتلــة، وقــام االستشــهادي أمحــد بتفجــر نفســه 
هنــاك ممــا أدى ملقتــل ضابــط أمــن املســتوطنة هنــاك، 
وذلــك بتاريــخ 2001/10/07م. فــكان البــد مــن 
لقــاء جيمــع بــني املجاهــد حممــد وبــني القائد الكبــر خالد 
ــة، وتــم هــذا اللقــاء صدفــة يف جنــني عندمــا رأى  زكارن
املجاهــد حممــد املجاهــد خالــد يســر يف جنــني فلحــق به، 
ومتكــن مــن الوصــول إليــه، وأثنــاء احلديــث بينهــا اتفــق 
املجاهــدان عــى لقــاء ثــان مــن أجــل العمــل العســكري، 
فــإذا باملجاهــد الكبــر والقائــد العــام لرايــا القــدس يف 
جنــني نعــان طحاينــة يرســل للمجاهــد حممــد عارضــة 
ــة. ــد زكارن ــب املجاهــد خال ــه وإىل جان ليعمــل إىل جانب

بــدأ املجاهــدون نعــان وخالــد وحممــد ُينَســقون 
للتجهيــز  املتفجــرات  لصناعــة  أوليــة  مــواد  لــراء 
لعملية استشــهادية، وكان االستشــهادي املجاهد ســامر 
شــواهنة مــن بلــدة ســيلة احلارثيــة يف جنني الــذي تعرف 
عليــه املجاهــد حممــد عــرب املجاهــد نعــان طحاينــة. 
ــة  وهبــذه الفــرتة بالــذات طلــب املجاهــد نعــان طحاين
مــن قائــد رسايــا القــدس ثابــت مــرداوي أن يقــوم بفتــح 
خــط للمجاهــد حممــد عارضــة ليتمكــن مــن خالــه من 
االتصــال بقيــادة احلركــة يف اخلــارج وإحضــار األمــوال 
املتفجــرات،  وصناعــة  العســكرية  اخلايــا  لتشــكيل 
ــا العســكرية  ومــن أجــل أن يقــوم بالتنســيق مــع اخلاي
األخــرى ســواء يف خميــم جنــني أو يف بلــدة عرابــة، وكان 
للمجاهــد نعــان التأثــر الكبــر عــرب توجيهاتــه األمنيــة 
والعســكرية جلميــع خايــا رسايــا القــدس يف مدينــة 

الشهيد القائد/ خالد زكارنة
استشهد بتاريخ 2002/05/22م
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ــه  ــة بمهات ــد عارض ــد حمم ــدأ املجاه ــك ب ــني، ولذل جن
الســابقة  باملجموعــات  التواصــل  وإحيــاء  اجلديــدة 
التــي نفــذت عمليــات عســكرية مثــل املجاهــد منصــور 
أبــو عــون، وكان هلــم الفضــل يف تنفيــذ عــدة عمليــات 
مســلحة يف الغــور ضــد قطعــان املســتوطنني الصهاينــة، 
وذلــك بعلــم القائــد ثابــت مــرداوي الــذي كان يف ذلــك 
الوقــت يتعــرض لضغــط كبــر جــًدا بعــد ماحقــة 
األجهــزة األمنيــة الفلســطينية لــه ممــا اضطــره لاختفــاء 

عــن عيــون العمــاء.

عملية االستشهادي سامر شواهنة
ــة  ــد زكارن ــة املجاهــدون خال أرشف عــى العملي
ونعــان طحاينــة وحممــد عارضــة واملجاهــد نــور حيــث 
قــام املجاهــد خالــد زكارنــة بتجميــع األحزمــة الناســفة 
وجتهيزهــا لاستشــهادي والتأكــد مــن فعاليــة املــادة 
املســتخدمة عــرب جتريــب جــزء مــن هــذه املتفجــرات 
الســابقة، وكــا  العمليــات  يقــع يف أخطــاء  حتــى ال 
أرشف املجاهــد خالــد عــى توصيــل الصواعــق والدائــرة 
الكهربائيــة للحــزام الناســف وإىل جانبــه املجاهــد حممــد 
عارضــة قــام بتصويــر االستشــهادي ســامر شــواهنة، 
وكان يف هــذه العمليــة دور بــارز للمجاهد نعان طحاينة 
الــذي عــّرف املجاهــد حممــد عارضــة باالستشــهادي 
ســامر شــواهنة بطريقــة غــر مبــارشة وبشــكل رسي 
ــد  ــد حمم ــتطاع املجاه ــث اس ــة حي ــاء حركي ــًدا وبأس ج
االلتقــاء باالستشــهادي ســامر شــواهنة يف مســجد النــور 
يف مدينــة جنــني، وأحياًنــا كان جيتمــع به يف أماكــن أخرى 
ــا  متفــق عليهــا دون اســتخدام وســائل االتصــال، ووفًق
ــى إن املجاهــد  ــة حت لتوجيهــات املجاهــد نعــان طحاين
ــع  ــب م ــا إىل جن ــر جنًب ــتطيع أن يس ــن ليس ــد مل يك حمم

املجاهــد ســامر شــواهنة يف مدينــة جنــني للحفــاظ عــى 
ــر. ــام اآلخ ــر أم ــا يس ــكان أحدمه ــامته، ف ــه وس أمن

ــد  ــد حمم ــة املجاه ــان طحاين ــد نع ــرب املجاه أخ
بــأن يكــون االستشــهادي ســامر جاهــًزا يف مــكان معــني 
ويف زمــان معــني، وكان هلــذا املجاهــد البطــل حممــد 
عارضــة دور حمــوري يف عمليــة االستشــهادي ســامر 
ــن  ــة م ــة املكون ــو( املجموع ــذي كان )دينم ــواهنة ال ش
املجاهديــن نعــان وخالــد وحممــد ونــور. وكان املجاهد 
ــة التواصــل والتنســيق بــني أطــراف  حممــد يقــوم بعملي
ــم  ــد ال يعل ــكل رسي، وكل جماه ــة وبش ــذه املجموع ه
شــيًئا عــن أعــال املجاهــد اآلخــر للحفــاظ عــى رسيــة 
العمــل واحلــرص عــى نجاحــه، فــكان البــد مــن وجود 
ــث إن املجاهــد  ــات حي التخصــص يف العمــل والواجب
ــي  ــمه احلقيق ــد اس ــد حمم ــرف املجاه ــذي ال يع ــور ال ن
ــت  ــد وانتقل ــادة أم العب ــع م ــم يف تصني ــه دور مه كان ل
الشــيخ خالــد  إىل  املجاهــد حممــد  املــواد عــرب  هــذه 
زكارنــة، وبــدوره يقــوم باســتخدامها دون أن يعلــم 
أحــد يف جتهيــز احلــزام الناســف حتــى إن املجاهــد حممــد 
ال يعــرف مــن الــذي ســيوصل االستشــهادي إىل مــكان 
تنفيــذ العمليــة يف داخــل الكيــان الصهيــوين، ومــن أجل 

ــة مــن النجــاح. ــد هلــذه العملي ذلــك كان الب
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ســامر  البطــل  االستشــهادي  عمــر  كان 
إىل  ينتمــي  وكان  عاًمــا،  وعريــن  واحــًدا  شــواهنة 
ــد  ــة وأح ــيلة احلارثي ــامي يف س ــر اإلس ــزب التحري ح
ســليان  االستشــهادي  صديــق  وكان  كوادرهــم، 
نفــذ عمليــة ســوق حمنــي هيــودا يف  الــذي  طحاينــة 
القــدس يف العــام 1998م، وكان حيفــظ ســبعة عــر 
ــاق  ــع بأخ ــل_ ويتمت ــز وج ــاب اهلل _ع ــن كت ــزًءا م ج
عاليــة جــًدا بشــهادة مجيــع أبنــاء ســيلة احلارثيــة ممــا هيــأه 
ــذ  ــه لتنفي ــوم 2001/11/29م بالتوج ــوم يف ي ألن يق
العمليــة االستشــهادية حيــث صعــد املجاهــد ســامر 
ــة،  ــود الصهاين ــادة اجلن ــل بالع ــة تق ــة صهيوني إىل حافل
وكانــت متوجهــة مــن وادي عــارة إىل “تــل أبيــب” وقــد 
فجــر االستشــهادي نفســه يف وســط احلافلــة الصهيونيــة 
عــى الرغــم مــن عــدم اكتــال عــدد الــركاب، وكانــت 
اخلطــة تنــص عــى أن يقــوم االستشــهادي بتفجــر 
ــركاب،  ــل معظــم ال ــا لقت ــة واقًف نفســه يف وســط احلافل
ولكــن حــدث يشء ال يعلمــه إال اهلل، لكــن املجاهــد 
أن  اســتطاع  العمليــة  هــذه  مهنــدس  زكارنــة  خالــد 
ــال  ــة، وهــو عــدم اكت حيلــل مــا حــدث يف هــذه العملي
ــة أن  ــة إىل احتالي ــة باإلضاف ــوب يف احلافل ــدد املطل الع
قــام االستشــهادي بتفجــر نفســه جالًســا وليــس يف 
ــة  ــل ثاث ــم قت ــك ت ــرًرا، ومــع ذل املنتصــف كــا كان مق

جنــود صهاينــة وجــرح تســعة آخــرون.

مدينــة  يف  الفلســطينية  اجلاهــر  خرجــت 
جنــني وقراهــا وخميمهــا ابتهاًجــا بالعمليــة وبالنــر 
الــذي حققتــه رسايــا القــدس، وقــام املجاهــد حممــد 
عارضــة بإبــاغ األمــني العــام الدكتــور رمضــان شــلح 
ــو إىل  ــة، وأرســل أرشطــة الفيدي ــل هــذه العملي بتفاصي

وســائل اإلعــام، وأعلــن مســئولية رسايــا القــدس 
ــة  ــا أمهي ــي كان هل ــهادية الت ــة االستش ــذه العملي ــن ه ع
كبــرة جــًدا لرايــا القــدس يف مدينــة جنــني الســيا 
أهنــا جــاءت يف وقــت هــام جــًدا، وجــاء دعــم كبــر 
ــا  ــوادر وخاي ــادة وك ــارج لق ــة يف اخل ــادة احلرك ــن قي م
املجاهــدون  فــكان  القــدس معنوًيــا ومادًيــا،  رسايــا 
ــكيل  ــى تش ــًرا ع ــرون كث ــد ي ــان وخال ــود ونع حمم
ــر  ــد معم ــادة املجاه ــاس بقي ــكرية يف طوب ــة عس جمموع
ــفة  ــوة ناس ــه عب ــد خليت ــده وتزوي ــم تزوي ــة، وت رضاغم
تــم زرعهــا يف منطقــة الغــور يف إحــدى املســتوطنات 
الصهيونيــة حيــث قــام حينهــا املجاهــدان حممــد وخالــد 
ــرة وذات  ــة كب ــتخدمني كمي ــوة مس ــذه العب ــز ه بتجهي
فاعليــة مــن املتفجــرات، ومــا أن تــم جتهيزهــا حتــى 
قــام املجاهــد حممــد بتســليمها للمجاهــد معمــر دراغمة
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ــا بعــد بالعــام 2002م، وهــو أخــو  الــذي استشــهد في
الشــهيد البطــل أيمــن دراغمــة أســد الغــور، وهلــا 
أخ شــهيد ثالــث هــو عبــد القــادر استشــهد بتاريــخ 
فكانــت  األوىل،  االنتفاضــة  يف  1988/07/08م 
هــذه العائلــة مــن خــرة العائــات املجاهــدة واملناضلــة 
التــي قدمــت كل مــا متلــك دفاًعــا عــن الوطــن وكرامــة 
الشــعب الفلســطيني. ويتبــع املجاهــد أيمــن ملجموعــة 
املجاهــد حممــد عارضــة التــي تضــم املجاهديــن نعــان 
ــل  ــذا البط ــهد ه ــك، واستش ــم بذل ــد دون أن يعل وخال
أثنــاء قيامــه بعمليــة جهاديــة يف منطقــة الغــور إىل جانــب 
املجاهــد فــؤاد بشــارات حيــث استشــهد املجاهــد أيمــن 
وهــو حيمــل ســاًحا مــن نــوع جاليلــون، وهــو الســاح 
ــايض،  ــة يف امل ــد عارض ــد حمم ــه املجاه ــذي كان حيمل ال
واســتمر نشــاط املجاهــد حممــد عارضــة العســكري 
ــني،  ــم جن ــري يف خمي ــي واجلاه ــادي واالجتاع واجله
هــذا املخيــم الــذي ينظــر إليــه حممــد عارضــة كحاضنــة 
الفلســطينية،  للمقاومــة  ووطنيــة  وثقافيــة  اجتاعيــة 
وخاصــة ألبنــاء رسايــا القــدس فهــو مــن أكثــر املخيات 

ــداًء. ــا وف ــاًء واقداًم ــة وعط ــة تضحي ــة الغربي يف الضف

كان ملحمــد عارضــة خصوصيــة فريــدة لــدى 
أهــايل خميــم جنني وقادهتــا كأمثال احلاج عــي الصفوري 
أحــد أبــرز قــادة رسايــا القــدس يف املخيــم حيــث تعــرف 
عليــه املجاهــد حممــد عــن طريــق املجاهــد عبــد احلليــم 
عــز الديــن )أبــو القســام( ليكــون هلــذا التعــاون فيــا بعد 
األثــر الطيــب للعمــل العســكري واجلهــادي، وتعززت 
ــد  ــرر املجاه ــا ق ــيا عندم ــن والس ــني املجاهدي ــة ب الثق
احلــاج عــي إرســال عمليــة استشــهادية مزدوجــة إىل 
ــد  ــهاديان عب ــا االستش ــة ونفذه ــة املحتل ــة العفول مدين

ــت  ــة، وكان ــو رسي ــى أب ــة، ومصطف ــو ناعس ــم أب الكري
هــي العمليــة األوىل يف تاريــخ املقاومــة الفلســطينية 
التــي جتمــع رسايــا القــدس مــع كتائــب شــهداء األقــى 
ــد  ــاج إال املجاه ــد احل ــا مل جي ــدة، فعنده ــة واح يف عملي
حممــد ليطلــب منــه أن حيــر لــه يافطــات ورايــات 
اجلهــاد اإلســامي ورسايــا القــدس مــن أجــل تصويــر 
ــة  ــذه العاق ــت ه ــك تعمق ــا، وكذل ــهاديني هب االستش
مــع جماهــد آخــر مــن خميــم جنــني هــو املجاهــد ســعيد 
ــة  ــد عارض ــه حمم ــذي يصف ــاب ال ــك الش ــايس ذل طوب
بالشــاب الرائــع واخللــوق جــًدا، وتعــرف عليــه يف 
ــع  ــاعده يف توزي ــني س ــام 2001م ح ــد يف الع ــرتة العي ف
خميــم  املحتاجــة يف  للعائــات  الروريــة  املعونــات 
ــت تقدمهــا حركــة اجلهــاد اإلســامي  ــي كان ــني الت جن
لتعزيــز صمــود أهــايل خميــم جنــني يف وجــه املحتــل 
الصهيــوين، وملــا رآه مــن هــذا املجاهد كان البــد أن يقوم 
ــان  ــد نع ــارة إىل املجاه ــة باإلش ــد عارض ــد حمم املجاه
وخالــد بــرورة االلتقــاء باملجاهــد ســعيد وتقديــم كل 
مــا يلــزم لــه مــن مســاعدات عســكرية رغــم أن املجاهــد 
ســعيد طوبــايس منــذ األيــام األوىل يف انتفاضــة األقــى 
كان مــن ضمــن املجوعــة األوىل لرايــا القــدس يف خميم 
جنــني، وكان يعمــل بشــكل مبــارش مــع املجاهــد حممــود 
طوالبــة الــذي أصبــح قائــد رسايــا القــدس يف خميــم 
جنــني. ويف شــهر 8 مــن العــام 2001م ســاهم مــع 
املجاهــد حممــود طوالبــة يف املســاعدة الكبــرة يف عمليــة 
االستشــهادي ســمر طوبــايس ابــن عــم املجاهــد ســعيد 

وفيــا بعــد إضافــة كــا ســيأيت.

ــا  ــادة رساي ــم ق ــن أه ــعيد م ــد س ــح املجاه أصب
عائلــة  عائلتــه  وكانــت  جنــني،  مدينــة  يف  القــدس 
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ــا للمقاومــة يف  الطوبــايس مــن أكثــر العائــات احتضاًن
مدينــة جنــني، وقدمــت العديــد مــن األرسى والشــهداء 
وال تــزال تقــدم التضحيــات اجلســام عــى طريــق احلريــة 
واالنتصــار عــى هــذا العــدو املجــرم، ومل يكــن لينســى 
الشــهيد  احلبيــب  صديقــه  عارضــة  حممــد  املجاهــد 
ــهادية  ــة االستش ــذ العملي ــذي نف ــويطات ال ــف س يوس
إىل جانــب صديقــه الشــهيد نضــال جبــايل يف مدينــة 
اخلضــرة املحتلــة يف 2001/10/28م حيــث يف ليلــة 
ــات  ــون العملي ــة أن تك ــول أمهي ــاش ح ــة دار نق العملي
االستشــهادية بواســطة الســاح، وكانــت وجهــة نظــر 
عــام  بشــكل  العمليــات  تكــون  أن  حممــد  املجاهــد 
بينــا كان  نــوع كاشــينكوف  مــن  بواســطة ســاح 
بواســطة  تكــون  أن  يوســف  البطــل  املجاهــد  يــر 
ســاح )M16( رغــم أن طــرق احلصــول عليــه صعــب 
وثمنــه مرتفــع جــًدا، ولكــن كل ســاح املقاومــة جيــب 
ــوم  ــأ يف الي ــهاديني، فتفاج ــة االستش ــون يف خدم أن يك
التــايل حممــد عارضــة بــأن هنــاك عمليــة استشــهادية 
مزدوجــة وبواســطة ســاح )M16( تبــني فيــا بعــد أن 
أحــد املنفذيــن هلــا هــو صديقــه يوســف الــذي كان معــه 
يف ليلــة أمــس، واألهــم أن قطعــة الســاح )M16( التي 
اســتخدمها االستشــهادي يوســف كانــت هــي القطعــة 
التــي بالعــادة حيملهــا املجاهــد حممــد عارضــة يف خميــم 
جنــني، وطلبهــا منــه قبــل العمليــة بيومــني املجاهــد 
ــا  ــا مل ــاذا. ووفًق ــم مل ــة دون أن يعل ــان طحاين ــد نع القائ
ــن  ــؤول ع ــإن املس ــة ف ــد عارض ــد حمم ــه املجاه رصح ب
هــذه العمليــة وبشــكل أســايس هــو املجاهــد القائــد 
حممــد العانينــي باإلضافــة إىل املجاهــد ثابــت مــرداوي 

ــة. ــان طحاين ــد نع ــع املجاه ــيق م وبالتنس

العــام 2001م اشــتدت احلمــات  يف أواخــر 
األمنية الفلســطينية عى جماهدي رسايا القدس الســيا يف 
ظل زيارة املسؤولني األمريكيني إىل األرايض الفلسطينية 
مــن أجــل إنعــاش عمليــة الســام وإجهــاض االنتفاضــة 
وخاصــة اجلنــرال األمريكــي أنتــوين زينــي وجــورج 
تينــت، ممــا ســهل األمر عــى الســلطة الفلســطينية إلعداد 
ــا  خطــة خبيثــة وحمكمــة العتقــال أحــد أبــرز قــادة رساي
ــم  ــة، وت ــود طوالب ــد حمم ــني املجاه ــم جن ــدس يف خمي الق
اعتقالــه وإرســاله إىل ســجن الســلطة يف مقاطعــة نابلس، 

ــا،  ــني وخميمه ــدس يف جن ــا الق ــدو رساي ــض جماه فانتف
وخرجــت اجلاهــر الفلســطينية احلاشــدة ويف مقدمتهم 
حممــد عارضــة الــذي كان لــه الــدور البــارز يف حتريــض 
اجلاهــر يف جنــني وخميمهــا عــرب إلقائــه بياًنــا باســم 
اجلهــاد اإلســامي والقــوى الوطنيــة واإلســامية ضــد 
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ممارســات األجهــزة األمنيــة الفلســطينية يف اعتقــال قادة 
وكــوادر املقاومــة الفلســطينية، فــا أن أهنــى املجاهــد 
حممــد البيــان حتــى احتشــدت اجلاهــر مــن كل مــكان 
ــني  ــاق رساح املعتقل ــطينية إط ــلطة الفلس ــة الس مطالب
السياســيني ويف مقدمتهــم اجلنــرال حممــود طوالبــة، وتم 

حــرق مقــرات األمــن الوقائــي يف جنــني.

ــد  ــال املجاه ــة لتط ــات األمني ــتمرت املاحق اس
خطــة  عــرب  الصفــوري  عــي  احلــاج  القائــد  الكبــر 
حمكمــة مدروســة جــًدا، وكانــت هــذه الفــرتة مــن أشــد 
الفــرتات صعوبــة عــى املقاومــة الفلســطينية خاصــة يف 
مدينــة جنــني حيــث تــم نصــب كمــني للمجاهــد حممــد 
عارضــة يف خميــم جنــني أثنــاء زيارتــه لبيــت أختــه يف 
املخيــم، وملــا خــرج منــه يف وقــت متأخــر جــًدا مــن 
الفلســطينية  األمنيــة  الســلطة  برجــاالت  إذا  الليــل 
بتاريــخ 2002/01/07م حيــارصون املجاهــد مــن كل 
جانــب ويقومــون بخطفــه مــن الشــارع وإدخالــه بالقــوة 
يف داخــل الســيارة، فحــاول رغــم أن الســيارة مرعــة 
القفــز مــن الســيارة، فتعرضــت قدمــه إلصابــة خفيفــة، 
ــه إىل مقــر األمــن الوقائــي يف جنــني، وبعدهــا  ــم نقل وت
تــم ترحيلــه يف اليــوم التــايل إىل رام اهلل ليتفاجــأ يف طريقــه 
ــن  ــة لأم ــيارات التابع ــأن الس ــس ب ــني إىل نابل ــن جن م
الوقائــي التــي تعتقلــه قــد وصلــت إىل داخــل معســكر 
“دوتــان” الصهيــوين مــن أجــل احلصــول عــى التنســيق 

مــع اجليــش الصهيــوين إلخــراج املجاهــد حممــد إىل رام 
ــدأ حينهــا املجاهــد حممــد بالــراخ عــى أفــراد  اهلل، وب
األمــن الوقائــي متهــًا إياهــم بالعالــة، وأهنــم يريــدون 
أن يســلموه للعــدو الصهيــوين، واســتمروا يف طريقهــم 
حيــث كان إىل جانبــه املجاهــد الكبــر حممــد العانينــي، 

ولكــن جهــاز خمابــرات الســلطة هــو الــذي يعتقلــه 
ــس  ــم إىل نابل ــل موكبه ــا أن وص ــي. وم ــس الوقائ ولي
وأرادوا إنــزال املجاهــد حممــد العانيني إىل الســجن أرص 
املجاهــد حممــد أن يتــم الســاح لــه بالنــزول مــن الســيارة 
واالجتــاع مــع املجاهــد حممــد العانينــي للحظــات 
قليلــة حيــث كانــت هــذه اللحظــات بمثابــة الــوداع 
األخــر هلــذا املجاهــد الكبــر الــذي استشــهد فيــا بعــد 
ــه مــن  ــة ســريس بمحافظــة جنــني بعــد حمارصت يف قري
قبــل اجليــش الصهيــوين، وخــاض معهــم اشــتباًكا عنيًفا 
بشــهادة العــدو الصهيــوين، وارتفعــت روحــه الطاهــرة 
إىل العلياء يف تاريخ 2002/01/07م أي بعد شــهرين 
مــن تاريــخ اللقــاء األخــر مــع املجاهــد حممــد عارضــة، 
ومــا هــي إال ســاعات حتــى وجــد املجاهــد حممــد 
ــة  ــق التابع ــن التحقي ــه يف رام اهلل يف زنازي ــة نفس عارض
لأمــن الوقائــي حيــث خضــع فــرتة للتحقيــق، وهنــاك 
متكــن مــن التعــرف عــى جماهديــن مــن قطــاع غــزة كان 
قــد أرســلهم القائــد العــام لكتائــب القســام يف فلســطني 
ــة، فتــم  حممــد الضيــف لكــي يقومــوا باملهــات اجلهادي
اإلمســاك هبــم مــن قبــل الســلطة الفلســطينية عــن طريق 

ــرم. ــي يف طولك ــن الوقائ األم

ــع  ــث م ــن احلدي ــا م ــد حينه ــد حمم ــع املجاه ُمنَ
هــؤالء املجاهديــن أو االقــرتاب منهــم إال أن طبيعــة 
وشــخصية املجاهــد حممــد ال يمكــن أن ختضــع ألوامــر 
ــا  ــيفعله مه ــيء س ــام ب ــى القي ــه إذا أرص ع ــد، وأن أح
الســجن  إدارة  رضخــت  ولذلــك  الصعــاب  كانــت 
بــأن جيتمــع املجاهــد حممــد مــع املجاهديــن القســاميني 
إســاعيل شكشــك وإبراهيــم اهلنــدي مــن قطــاع غــزة، 
كــا اســتطاع أن يلتقــي بالعديــد مــن قــادة وكــوادر 
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املقاومــة الفلســطينية يف ســجن الســلطة بــرام اهلل، ومــن 
ــي  ــة الت ــة اجلهادي ــراد املجموع ــع أف ــى م ــم التق ضمنه
أسســها املجاهــد األســر مجعــة التايــه والتــي كانــت 
عــى عاقــة مــع القائــد ثابــت مــرداوي يف جنــني وهــم 
املجاهــدون ريــاض خليفــة ورائــد عباس وحممــد جابر.

بــدأ احلديــث يف داخــل هــذه الســجن حــول 
ــة  ــة باحلري ــة مــن أجــل املطالب ــام باحتجاجــات قوي القي
الســلطة ورجاهلــا  الســلطة ممــا جعــل  مــن ســجون 
باألمــن الوقائــي يقومــون باالعتــداء عــى املجاهد حممد 
عارضــة وإخوانــه األرسى وصوبــوا باجتاههــم جــرات 
اإلطفائيــة، وبفعــل الضغــط اجلاهري والشــعبي يف رام 
اهلل وبيــت حلــم وطولكــرم بــدأ االفــراج عــن املعتقلــني 
السياســيني تدرجيًيــا، فتــم اإلفــراج عــن املجاهــد حممــد 
ــام 2002م،  ــن الع ــارس( آذار م ــهر )م ــف ش يف منتص

ــد يف رام اهلل. ــواره اجلدي ــدأ مش وب

مرحلة اجلهاد يف رام اهلل
منــذ اللحظــة األوىل التــي خــرج هبــا املجاهــد 
حممــد مــن ســجن الســلطة بــدأ البحــث عــن املجاهديــن 
واملقاومــني يف رام اهلل، واســتطاع أن جيتمــع مــع قــادة 
ــم  ــد الكري ــد عب ــم القائ ــى ومنه ــهداء األق ــب ش كتائ
عويــس مــن خميــم جنــني وأمحــد الربغوثــي امللقــب 
بالفرنــي مــن رام اهلل وحلــوم أبــو محيــد مــن رام اهلل 
ــو  ــهيد أب ــب الش ــة كتائ ــن جمموع ــدد م ــة إىل ع باإلضاف
ــة  ــم األجنح ــني معظ ــيق ب ــدأ التنس ــى، وب ــي مصطف ع
ــة رام اهلل  ــلحة يف مدين ــة املس ــاء املقاوم ــكرية إلحي العس
ونقــل جتــارب وخــربة املجاهديــن يف خميــم جنــني إليهــا. 
وبــدأ التعــاون والتنســيق يف احلصــول عــى األســلحة 

والذخــرة واملتفجــرات واألحزمــة الناســفة وخاصة بني 
املجاهــد عبــد الكريــم عويــس واملجاهــد حممــد عارضــة 

املاديــة  األمــور  مــن  الكثــر  حممــد  املجاهــد  وقــدم 
ــكري يف  ــل العس ــاء العم ــتية إلحي ــة واللوجس واملعنوي
ــكرية  ــا عس ــكيل خاي ــة يف تش ــه حماول رام اهلل، وكان ل
ُســجن  التــي  الفــرتة  وكانــت  األمعــري،  خميــم  يف 
فيهــا املجاهــد حممــد يف ســجن “عوفــر” ثانيــة أيــام 
فــرتة هامــة جــًدا حيــث اســتطاع أن يغــر اســمه يف 
التحقيــق، وكذلــك فعــل املجاهــدون خــر ضبايــا 
وحممــد القبــاوي وعبــد الكريــم مســاملة، ولذلــك تــم 
ــوا  ــي عرف ــة الت ــاء الومهي ــة األس ــم نتيج ــراج عنه اإلف
إعــداد  الفــرتة مرحلــة  أنفســهم هبــا، وكانــت هــذه 
خليــة عســكرية مكونــة مــن املجاهديــن حممــد عارضــة 
وخــر ضبايــا وحممــد القبــاوي، وتزامــن خروجهــم 
الغربيــة  الضفــة  اجتيــاح  بدايــة  مــع  الســجن  مــن 
ــة رام اهلل فــا  ــاح مدين وخاصــة خميــم جنــني، وتــم اجتي

األسر املجاهد/ حممد عارضة
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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ــا  ــم قلندي ــاب إىل خمي ــد إال الذه ــد حمم ــن املجاه كان م
واالختبــاء هنــاك لفــرتة مــن الزمــن حيــث إن أهــايل هذا 
املخيــم شــكلوا حاضنــة قويــة للمجاهديــن واملقاومــني 
ــا،  ــد قلندي ــة يف معه ــت ليل ــاول املبي ــطينيني، وح الفلس
ومــا أن خــرج منــه حتــى تــم اقتحامــه مــن قبــل اجليــش 
الصهيــوين، ومــا أن تــم اجتيــاح خميــم قلنديــا حتــى قــرر 
املجاهــد حممــد اخلــروج إىل قريــة كفــر نعمــة، وحلســن 
حظــه يف ذلــك اليــوم كانــت الطريــق إليهــا غــر مغلقــة 
كالعــادة، واهلــدف هــو الوصــول إىل هــذه القريــة التــي 
هبــا املجاهــد ريــاض خليفــة أحــد قــادة رسايــا القــدس 
يف رام اهلل، فاتفــق معــه املجاهــد حممــد عــى تشــكيل 
متكــن  وهلــذا  اهلل،  رام  يف  مســلحة  عســكرية  خايــا 
املجاهــد حممــد مــن رشاء قطعتــي ســاح مــن نــوع 
مينــي كاشــينكوف للخليــة العســكرية اجلديــدة، وكان 
يعلــم حينهــا أن يف منطقــة كفــر نعمــة يوجــد الكثــر مــن 
ــر  ــال اخلط ــا يف ح ــاء هب ــن االختب ــي يمك ــارات الت املغ
واملاحقــات األمنيــة الصهيونيــة للمجاهديــن، ومــا 
أن خــرج اجليــش الصهيــوين مــن رام اهلل حتــى بــادر 
 )M16( املجاهــد حممــد بــراء ســاح جديــد مــن نــوع
لتشــكيل خليــة عســكرية جديــدة يف كفــر نعمــة مهمتهــا 
إطــاق النــار عــى املســتوطنني والدوريــات الصهيونية، 
واألهــم أن املجاهــد حممــد مل يكتــف بذلــك فحســب، 
ــوات  ــاين عب ــز ث ــل أخــذ عــى نفســه املســئولية بتجهي ب
ناســفة ونقلهــا إىل كفــر نعمــة باإلضافــة إىل تكثيــف 
اجلهــود يف احلصــول عــى املــواد األوليــة يف صناعــة 
خميــم  اجتيــاح  بعــد  األثنــاء  هــذه  ويف  املتفجــرات، 
جنــني واغتيــال القــادة العســكريني للجهــاد اإلســامي 
أمثــال القائديــن حممــود طوالبــة وطــه زبيــدي واعتقــال 
القــادة اآلخريــن أمثــال القــادة ثابــت مــرداوي واحلــاج 

عــي الصفــوري كانــت الضغــوط كبــرة عــى املجاهــد 
حممــد للعــودة إىل مدينــة جنــني إلكــال درب الشــهداء 
واألرسى مــن قــادة رسايــا القــدس يف جنــني إال أنــه 
ــني  ــودة إىل جن ــتعجال يف الع ــدم االس ــث وع ــر الرتي آث
ــل إمتــام مروعــه اجلهــادي والعســكري يف رام اهلل،  قب
وكان شــديد احلــرص عــى إخــراج عمليــة استشــهادية 
مــن رام اهلل هبــدف إعــادة االعتبــار للمقاومــة املســلحة 
ــة والتــي  ــة عــى املدين يف رام اهلل بعــد اهلجمــة الصهيوني
أدت إىل اغتيــال واعتقــال معظــم قــادة وكــوادر املقاومــة 
ــار املجاهــد حممــد عــى  الفلســطينية هنــاك، فوقــع اختي
لتنفيــذ  اهلل  رام  مــن  غنــام  االستشــهادي حممــد طــه 
العمليــة االستشــهادية، وكان هذا االستشــهادي معتقًا 
ســابًقا لفرتة بســيطة، وحــاول جهاز الشــاباك الصهيوين 
ــام  ــه كامــل غن ــة أخي ــه املســاعدة يف تصفي أن يطلــب من
أحــد أهــم قــادة كتائــب شــهداء األقــى يف رام اهلل، 
فــا أن خــرج مــن الســجن حتــى قــرر الــرد عليهــم 
ــل  ــام يعم ــل غن ــل كام ــهادية. وكان البط ــة استش بعملي
يف جهــاز األمــن الوقائــي ويمتلــك اجلــرأة والشــجاعة 
حيــث يف تلــك األيــام مل يكــن يعلــم املجاهــدون حممــد 
كيــف  القبــاوي  وحممــد  ضبايــا  وخــر  عارضــة 
خيفــون العبــوات الناســفة التــي قامــوا بتجهيزهــا يف رام 
اهلل، فتقــدم هــذا البطــل وأخفاهــا يف قلــب مقــر األمــن 

الوقائــي يف رام اهلل وبشــكل رسي جــًدا.

اعتقاله واحلكم عليه
أصبحــت الظــروف قاســية جــًدا لتنفيــذ العمليــة 
عارضــة  حممــد  املجاهــد  واســتطاع  االستشــهادية، 
احلصــول عــى حــزام ناســف تــم إحضــاره مــن مدينــة 
ــو  ــي، وه ــد صواحل ــد فه ــه املجاه ــام بتصنيع ــس ق نابل
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عبــارة عــن قذائــف هــاون عــى شــكل حــزام ناســف، 
وكان مــن املفــروض أن تكــون هــذه العملية بمثابــة الرد 
عــى جريمــة وجمــزرة خميــم جنــني، واهلــدف هــو رضب 
العاصمــة األمنيــة واالقتصاديــة للكيــان الصهيــوين تــل 
الربيــع املحتلــة، وتم إهنــاء كافة االســتعدادات للعملية، 
االستشــهادي  عــى شــاكلة  االستشــهادي  وتصويــر 
ــهورة  ــور املش ــة الياج ــب عملي ــرادات صاح ــب ج راغ
ــأن رام  ــني ب ــدس يف جن ــا الق ــالة إىل رساي ــال رس إلرس
ــة  ــني يف املقاوم ــة جن ــا مدين ــى خط ــر ع ــدأت تس اهلل ب
واالستشــهاد إال أن ريــاح اجلهــاد واالستشــهاد والثــأر 
مل تــأت بــا اشــتهى املجاهــد حممــد، ففــي يــوم العمليــة 
تــم حمارصتــه بتاريــخ 2002/05/16م، وتــم تشــديد 
احلصــار عــى منطقــة املصايــف يف اإلرســال قــرب 
املقاطعــة يف إحــدى الشــقق الســكنية يف رام اهلل، وكانــت 
اســمه  انتحــل  الــذي  الشــخص  الشــقة شــقة  هــذه 
املجاهــد حممــد يف اعتقالــه األول، وملــا رآه الضابــط 
الصهيــوين ســأله: مــن أنــت؟ فأجــاب حممــد: أنــا أمحــد 
ــا جئــت إليــك  ــه الضابــط: أن صاحــب الشــقة. فقــال ل
مبــارشة! وكان حيمــل صــورة املجاهــد حممــد معــه، 
وحــني تــم اعتقــال املجاهــد حممــد واقتيــاده إىل مصعــد 
ــون  ــد أن يك ــه ال يري ــل بأن ــذا البط ــرار ه ــارة كان ق الع
أســًرا، فقــرر مهامجــة اجلنــدي الصهيــوين الذي ُيمســك 
بــه، وقــام بفــك وثاقه ونــزع العصبــة عن عينيــه ورضب 

ــدي عــى وجهــه. اجلن

بــدأ اجلندي الصهيــوين اجلبــان بالبــكاء والراخ 
مــن اخلــوف وشــدة األمل، وحــاول املجاهــد حممــد خطف 
ســاح هــذا اجلنــدي، وقــام بســحب األقســام وأراد 
ــن  ــر م ــدد كب ــام ع ــة ق ــذه اللحظ ــار، ويف ه ــاق الن إط

اجلنــود باالعتــداء عليــه، ومتكنــوا منــه حيــث كان يطمــح 
املجاهــد حممــد أن يكون شــهيًدا ال أســًرا. وبنفــس اليوم 
ــم أيًضــا حمــارصة املجاهــد  بتاريــخ 2002/05/16م ت
ــة يف  ــة الصناعي ــام يف املنطق ــه غن ــد ط ــهادي حمم االستش
رام اهلل، وكان مــن املقــرر خــروج االستشــهادي بصحبــة 
املجاهــد حممــد عارضة مــن رام اهلل لتنفيــذ العملية لذلك 
قــام الشــاباك الصهيــوين بالوصــول إليــه وتصفيتــه عــى 
ــة مدعومــني بقــوات  ــدي القــوات اخلاصــة الصهيوني أي
كبــرة مــن اجليــش الصهيــوين. ورغــم ذلــك فــإن اعتقــال 
املجاهــد القائــد حممــد عارضــة مل يكــن لينهــي جهــاد 
املجاهــد حممــد عارضــة، بــل اعتــرب الســجن مكاًنــا مهــًا 
شــخصيتهم،  وصقــل  وإعدادهــم  الرجــال  لصناعــة 
فعــى الرغــم مــن أن العــدو الصهيــوين قــد حكــم عليــه 
ــر مل  ــك األم ــا إال أن ذل ــن عاًم ــدات وعري ــاث مؤب بث
ــًزا شــاخمًا  ــا عزي ــزال صامــًدا قوًي يفــت يف عضــده، وال ي
رغــم الصعــاب ومــرارة األمل حيــث مــا أن بــدأت عائلتــه 
يف زيارتــه حتــى علــم أمــوًرا مل يكــن قــد ســمع هبــا حــني 
حدثتــه عائلتــه أنه يف فــرتة االجتيــاح الكبر ملدينــة رام اهلل 
كان هنــاك خــرب تناقلتــه وســائل اإلعام مفادهــا أن هناك 
شــهيًدا مــن رام اهلل ومواصفاتــه هــي نفــس مواصفــات 
املجاهــد حممــد عارضــة مــا جعــل عائلــة املجاهــد حممــد 
ــا  ــه مم ــى فقدان ــرة ع ــرارة األمل واحل ــرع م ــة تتج عارض
أدى إلصابــة والــدة املجاهــد حممــد برعشــة يف يدهــا 

اســتمرت معهــا لفــرتات طويلــة.

ليس هذا فحســب، بــل حاول اجليــش الصهيوين 
ــن  ــن م ــن املجاهدي ــث ع ــة للبح ــدة عراب ــم بل أن يقتح
رسايــا القــدس، واقتحمــوا منــزل املجاهــد حممــد يف 
داخــل بلــدة عرابــة، وكانــت عائلتــه غــر متواجــدة فيــه، 
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ولعــدم وجــود أحــد يف هــذا املنزل قــام اجلنــود الصهاينة 
بتحويــل هــذا املنزل إىل خراب ودمار وأرضار جســيمة. 
ويف هــذه الفــرتة كانــت العائلــة تقــوم ببنــاء بيــت جديــد 
يف أطــراف البلــدة ممــا جعــل العــدو الصهيــوين يقتحــم 
ــي  ــكل جزئ ــره بش ــره وتدم ــوم بتفج ــت ويق ــذا البي ه
انتقاًمــا مــن عائلــة املجاهــد حممــد عارضــة، ومــا هــي إال 
ــد  ــال املجاه ــوين باعتق ــدو الصهي ــام الع ــى ق ــهر حت ِأش
باســم عارضــة شــقيق املجاهــد حممــد لتعــود احلاجــة أم 
حممــد إىل حزهنــا الــذي مل ينتــه منــذ فــراق ولدهــا حممــد. 
وتوالــت املصائــب واملحــن عــى هــذه العائلــة، فلــم 
يســتهدف العــدو الصهيــوين رجــال هــذه العائلــة فقــط، 
بــل طــال النســاء، فتــم اعتقــال شــقيقات املجاهــد حممــد 
الثــاث، فــأي مصيبــة هــذه التــي يســتطيع أن يتحملهــا 

املجاهــد حممــد ولســان حالــه يقــول:

أتسبى املسلات بكل ثغر                    
وعيش املسلمني إذن يطيب

أما هلل واإلسام حق          
يدافع عنه شبان وشيب

فقل لذوي البصائر حيث كانوا  
أجيبوا اهلل وحيكم أجيبوا

وبقــي إخوة حممــد عرضة للماحقــة الصهيونية 
بعــد اعتقالــه ملــرات عديــدة ضغًطــا عــى هــذه العائلــة، 
ــف  ــى أال يتوق ــد ع ــر حمم ــد الكب ــك أرص املجاه ولذل
الصهيــوين،  االحتــال  ســجون  يف  اجلهــادي  دوره 
وأنــه البــد مــن مســاعدة املجاهديــن ســواء يف ســجون 
وبكافــة  الغربيــة  الضفــة  يف  أو  الصهيــوين  العــدو 
الوســائل املمكنــة، فــكان هلــذا املجاهــد الفضــل الكبــر 
خــارج هــذه الســجون وداخلهــا يف االعتنــاء واالهتــام 
بالشــباب اجلامعيــني، فقــدم املجاهــد املســاعدة الكبــرة 
ــذي كان  ــة ال ــدة عراب ــن بل ــدي م ــد دهي ــد أمح للمجاه
يــدرس يف جامعــة اخلليــل، وأرص عــى العــودة إىل مدينة 
جنــني وتــرك الدراســة ومبــارشة العمــل العســكري يف 
رسايــا القــدس، فــا كان مــن املجاهــد حممــد إال أن يصل 
ــه مــن  ــادة احلركــة يف اخلــارج ويمكن املجاهــد أمحــد بقي
احلصــول عــى خــط للتواصــل مــع القيــادة ومســاعدته 
الســاح  لــراء  املطلــوب  املــال  عــى  احلصــول  يف 
ــة  ــاد حيــث إن املجاهــد أمحــد دهيــدي نفــذ عملي والعت
عســكرية مــع املجاهــد باســم عارضــة شــقيق املجاهــد 
حممــد، وكانــت هــذه العمليــة مــن أهــم العمليــات 
جلرأهتــا ولنــوع الســاح الــذي تــم اســتخدامه فيهــا 

األسر املجاهد/ حممد عارضة
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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حيــث قــام املجاهــد باســم بإطــاق قذيفــة أنرجــا عــى 
دوريــة صهيونيــة. واســتمر املجاهــد باســم يف عملــه يف 
رسايــا القــدس يف جنــني، وقــدم الكثــر لرايــا القــدس 
يف ذلــك الوقــت مــن معلومــات حــول حتــركات اجليش 
ــاح،  ــت االجتي ــني وق ــم جن ــة إىل خمي ــة املتجه الصهيوني
ودفــع ثمــن ذلــك عــرب قيــام مصلحــة الســجون بعزلــه 
يف زنازيــن ســجن إيشــل الصهيونيــة، ومــا أن خــرج مــن 
ــم  ــم والتعل ــى العل ــب ع ــى انك ــرادي حت ــزل االنف الع
وحصــل عــى دورات عديــدة يف كافــة التخصصــات 
الدينيــة والسياســية والثقافيــة باإلضافــة إىل حصولــه 
عــل شــهادة البكالوريــوس يف علــم التاريــخ مــن جامعة 
ــه  ــه اهلل في ــذي جيمع ــوم ال ــر الي ــزال ينتظ ــى وال ي األق
ــتمر  ــار اس ــول انتظ ــد ط ــه بع ــه وأخوات ــه وإخوت بوالدت
ألكثــر مــن مخســة عــر عاًمــا قضاهــا حمتســًبا صابــًرا يف 

ــال. ــجون االحت س
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األسير المجاهد
محمد صبحي محمد أبو طبيخ

مجاهد صلب حكيم

تاريخ الميالد: 1980/02/23م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم جنين – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 7

تاريخ االعتقال: 2002/07/28م

الحكم: مؤبدان و15 عامًا

ــا أخــذ وملــك،  ــا قــدم وليــس ب ُيقــاس املــرء ب
وُتعــرف الرجــال بأفعاهلــا وليــس بأقواهلــا، وعندما نعثر 
ــزة  ــار ع ــة وآث ــدق ورجول ــا ص ــى بقاي ــا ع ــكان م يف م
وكرامــة؛ فنحــن نكــون أمام أبطــال املقاومة يف فلســطني 
الذيــن مــروا مــن ذلــك املــكان، وعندمــا يرجتــف القلــم 
ويتوقــف عــن احلركــة ويتجمــد بــني األنامــل، وجيــف 
مــداده ويصعــب انقيــاده وختــور عزائمــه، وتتبــدد قــواه 
فاعلــم أنــه يف حــرة األبطــال املجاهديــن يف رسايــا 
القــدس؛ لذلــك رويــدك أهيــا القلــم ليــس هنــاك مثــي 
ــدم  ــك، وع ــة حيلت ــك وقل ــزك وضعف ــم عج ــن يعل م
قدرتــك إذا مــا طلــب منــك الكتابــة عــن هــذا املجاهــد، 
ــًزا  ــف عاج ــك تق ــم؛ ألن ــا القل ــك أهي ــّون علي ــذا ه وهل

صاغــًرا أمــام املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ.

امليالد والنشأة
ــخ  ــو طبي ــد األســر البطــل حممــد صبحــي أب ول
أبــو  لعائلــة  الفلســطينيني  لاجئــني  جنــني  خميــم  يف 
العــام  الســاح يف  بقــوة  تــم هتجرهــا  التــي  طبيــخ 
ــش  ــة واجلي ــات الصهيوني ــدي العصاب ــى أي 1948م ع
الصهيــوين الــذي شــّكله يف ذلــك الوقــت بــن غوريــون، 
وارتكبــوا املجــازر يف مدينــة حيفــا وقراهــا وضواحيهــا 
لتكــون بلــدة )صباريــن( التابعــة لقضــاء حيفــا مــن 
فــا كان مــن  املســتهدفة،  القــرى والبلــدات  ضمــن 
عائلــة أبــو طبيــخ إال أن ُتلقــي نظــرات الــوادع األخــرة 
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عــى أرضهــا وهــي تتعــرض للرقــة والســلب مــن 
ــة  ــة الوادع ــة الصباريني ــذه القري ــت ه ــة، وكان الصهاين
بمثابــة القريــة النموذجيــة يف لــواء حيفــا لكرب مســاحتها 
وتنــوع مزروعاهتــا وكثــرة عيــون املــاء فيهــا، وتضــم 
أهلهــا  وامتــاز  األطفــال،  لتعليــم  ابتدائيــة  مدرســة 
إال  رفيعــة  علميــة  درجــات  إىل  والوصــول  بالتعلــم 
أن يــد الغــدر الصهيــوين ال يمكــن هلــا إال أن تنــر 
الثقافــة اإلجراميــة يف كل مــكان، فبــدأ الدمــار واخلراب 
واهلــدم والتريــد ياحق الشــعب الفلســطيني املظلوم، 
وتــم اســتخدام اخلطــط الصهيونيــة السياســية منهــا 
والعســكرية، وظهــرت اخلطــة “دالــت” الصهيونيــة مــن 

ــطينيني. ــد الفلس ــي ض ــر العرق ــل التطه أج

ومل يكــن أمــام أبنــاء بلــدة صباريــن خيــار إال 
مغــادرة قريتهــم وتارخيهــم وأرضهــم ومزروعاهتــم 
ومائهــم وهوائهــم، والرحيــل إىل مــكان أكثــر أمنًــا 
وأماًنــا، فوجــدوا أنفســهم يف مدينــة جنــني القســام 
ــا للمســتعمرين وعــى  ــة التــي كانــت مطمًع هــذه املدين
مــر العصــور بــدًءا بالبابليــني واآلشــوريني ومــروًرا 
الــذي  الربيطــاين  اجليــش  جاءهــا  حتــى  باملاليــك، 

انســحب أمامــه اجليش العثاين. وال ننســى أنــه يف مدينة 
جنــني انطلقــت ثــورة الشــهيد عــز الديــن القســام الــذي 
خــاض معركتــه املشــهورة يف أحــراش يعبــد، وقــرر مــع 
املقاتلــني الذيــن كانــوا معــه بــأن يموتــوا شــهداء. هنــاك 
يف ذلــك املــكان وضعــت عائلــة أبــو طبيــخ رحلهــا، يف 
تلــك البقعــة الصغــرة التــي تقــع عــى ســفح جبــل بــني 
ــم تســمية  ــني منطقــة وادي برقــني، وت ــة جنــني وب مدين

ــطينيني. ــني الفلس ــني لاجئ ــم جن ــكان بمخي ــذا امل ه

ــر  ــن العم ــغ م ــد بل ــد ق ــد حمم ــد املجاه كان وال
عنــد النكبــة ســنة واحــدة حيــث ولــد يف العــام 1947م 
ــة الفلســطينية بعــام واحــد، وعــاش يف ظــل  قبــل النكب
عائلتــه املكونــة مــن أبيــه وأمــه داخــل هــذا املخيــم كــا 
بقيــة العائات الفلســطينية املهجــرة واملــردة واملنكوبة 
ــاة  ــتلزمات احلي ــات ومس ــاء متطلب ــى قض ــن ع معتمدي
ــر،  ــاء التهج ــم أثن ــوه معه ــتطاعوا أن حيمل ــا اس ــى م ع
ومعتمديــن عــى مــا تقدمــه هلــم وكالــة غــوث وتشــغيل 
ــاة  ــام هبــذه العائلــة وســط معان الاجئــني. وتتقــدم األي
ــود يف  ــرب والصم ــيمتها الص ــة ش ــت العائل ــديدة. كان ش
وجــه األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة جــًدا يف ظــل حالة 
مــن الفقــر عّمــت الاجئــني، ومــا أن كــرب والــد املجاهد 
ــاىل  ــه اهلل تع ــى أكرم ــرة حت ــة ع ــل الثامن ــد ووص حمم
بــأن حيصــل عــى شــهادة التوجيهــي بنجــاح، وقــرر 
والــده احلــاج حممــد أبــو طبيــخ )أبــو صبحــي( وزوجتــه 
احلاجــة زهيــة ســويس )أم صبحــي( أن يكمــل ولدهــم 
البكــر صبحــي تعليمــه اجلامعــي، والســيا أن الاجــئ 
الفلســطيني يف ذلــك الوقــت فقــد كل مــا يملكــه يف 
وطنــه التارخيــي، وال يوجــد مــا يتــم االســتثار بــه ســوى 
جمــال التعليــم واحلصــول عــى وظيفــة التــي مــن خاهلــا 

منظر عام من بلدة صبارين امُلهّجرة التابعة لقضاء حيفا
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يمكــن هلــذه العائلــة، عائلــة )أبــو صبحــي( أبــو طبيــخ 
ــذاب  ــر والع ــوز والقه ــر والع ــة الفق ــن حال ــرج م أن خت

التــي يعيشــها أبنــاء املخيــات الفلســطينيني.

ليكمــل  بــروت  إىل  صبحــي  االبــن  توجــه 
مشــواره التعليمــي ويــدرس يف جامعــة بــروت العربية، 
ــني، األول أن  ــن اثن ــة ألمري ــذه اجلامع ــاره هل وكان اختي
ــم  ــث ت ــة حي ــدا اللبناني ــة صي ــون يف مدين ــه يعيش أخوال
ــاين هــو  هتجرهــم إليهــا يف العــام 1948م، واألمــر الث
أن هــذه اجلامعــة كانــت هــي مــن اجلامعــات األوىل يف 
ــطينيني أن  ــة الفلس ــن للطلب ــي يمك ــريب الت ــن الع الوط
ــل يف  ــة واألم ــم والغرب ــاح العل ــا إال أن ري ــوا فيه يدرس
املســتقبل مل تكــن لتســر كــا تــم التخطيــط هلــا بالكامل، 
ــى اندلعــت حــرب  ــدأ يف دراســته اجلامعــة حت ــا أن ب ف
العــام 1967م لتعيــش هــذه العائلــة واملكونــة يف ذلــك 
ــر  ــق والقه ــة القل ــني حال ــاء وبنت ــبعة أبن ــن س ــت م الوق
واحلــزن، واألهــم حالــة الشــعور باالنكســار واهلزيمــة 
احلقيقيــة، فكانــت نكســة بــكل معنــى الكلمة فعــرب هذه 
احلــرب وخســارهتا تــم إهنــاء احللــم بالعــودة والتحريــر، 

ــة يف ذلــك الوقــت. ــوش العربي كــا وعــدت اجلي

ولشــدة خــوف احلاجــة أم صبحــي عــى ولدهــا 
قــررت الذهــاب لزيارتــه يف لبنــان، واالطمئنــان عــى 
ولدهــا الــذي ال تعــرف مصــره بعــد احلــرب. وكانــت 
فــرتة الســتينات مهمــة جًدا لوالــد املجاهد حممد والســيا 
أنــه كان يتواجــد يف بــروت عاصمــة الثورة الفلســطينية، 
ــطائها  ــن نش ــح م ــح وأصب ــة فت ــا إىل حرك ــى حينه فانتم
ــع  ــي إال بض ــا ه ــطينية، وم ــورة الفلس ــطاء الث ــن نش وم
ســنني حتــى أهنــى والــد املجاهد حممــد تعليمــه اجلامعي، 
وعــاد إىل فلســطني إىل حضــن عائلتــه وخميمــه، وأصبــح 

ــة  ــى وظيف ــل ع ــث حص ــي حي ــتاذ صبح ــمى باألس يس
يف الرتبيــة والتعليــم، وعمــت حينهــا الفرحــة والــرور 
هــذه العائلــة والســيا أن الوضــع املــادي هلــذه العائلــة بدأ 
يتحســن شــيًئا فشــيًئا، فإخــوان صبحي قــد كــربوا وبدأوا 
يعتمــدون عــى أنفســهم عــرب حصوهلــم عى أعــال كثرة 
ــة  ــن حال ــم م ــوا حياهت ــم أن ينقل ــن هل ــا يمك ــن خاهل م
الفقــر إىل حالــة اقتصاديــة أفضــل، وأدركــت هــذه العائلة 

صحــة قرارهــا تعليــم ابنهــا صبحــي.

قــرر األســتاذ صبحــي الــزواج يف العــام 1973م، 
ــطينية  ــة فلس ــن عائل ــس م ــة نابل ــن مدين ــه م وكان نصيب
الجئــة هي عائلــة اجلدعان، وتــزوج ابنة العائلة واســمها 
مجيلــة، وهــي مــن مواليــد العــام 1951م حيــث ُولــدت 
ــني،  ــة بمحافظــة جن ــدة عراب ــاء وجــود عائلتهــا يف بل أثن
ومتكنــت هــي األخرى مــن احلصول عــى فرصة للتعليم 
لتتخــرج مــن معهــد النجــاح يف نابلــس وتصبــح معلمــة 
ــاة هــذه  ــت حي ــة، وكان ــدارس للغــة العربي يف إحــدى امل
األرسة اجلديــدة املكونــة مــن األســتاذ صبحــي وزوجتــه 
األســتاذة مجيلــة باعثــة عــى األمل يف املســتقبل بــأن تكون 
ــا أفضــل ممــا عاشــاه يف مراحــل  هلــم أرسة تعيــش ظروًف
حياهتــا املختلفــة، ورزقهــا اهلل بطفلتــني، وتوفيــت هلــم 
طفلتــان، فدعــوا اهلل _عــز وجــل_ أن يرزقهــا بالذكــور، 
ومــا أن جــاء تاريــخ 1980/02/23م حتــى رزقهــم 
اهلل _عــز وجــل_ بمولودمهــا اجلديــد، وأســمياه )حممــد( 
ليمــأ حياهتــا أمــًا ورسوًرا وفرًحــا بعــد طــول أمل 
ومعانــاة، وكان بمثابــة األمــل اجلديــد املفعــم باحليــاة هلذه 
األرسة، وكان منزهلــا يف خميــم جنــني والــذي يتكــون مــن 
غرفــة كبــرة للنــوم وغرفــة ضيــوف ومطبــخ وســاحة يف 
وســطه بالنســبة إليهــا قــًرا مــن أمجــل القصــور يف العامل 
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بالرغــم مــن بســاطته وتواضعــه إال أنــه يف ذلــك الوقــت 
مل يكــن مــن الســهل ألحــد احلصــول عــى منــزل بتلــك 
املواصفــات أو حتــى احلصــول عــى وظيفــة يف التعليــم 
كــا حصــل لوالــدّي حممــد، ويف ذلــك املنــزل ولــد 

املجاهــد حممــد، ويف تلــك الظــروف نشــأ ونــا وكــرب.

ــه  ــة والدي ــام ورعاي حظــي املجاهــد حممــد باهت
منــذ الصغــر، وحــرص والــداه عــى تربيتــه وتربيــة 
ــة  ــني تربي ــده بعام ــاء بع ــذي ج ــد ال ــه أمح ــه وأخي أخوات
إيانيــة دينيــة مصحوبــة برتبيــة ســليمة قوامها وأساســها 
الديــن واألخــاق والعلــم، ويف هــذه الفــرتة مــن مطلــع 
الثانينــات يف القــرن املــايض حصــل والــد املجاهد حممد 
ــة  ــة األردني ــن احلكوم ــربع م ــرب ت ــة أرض ع ــى قطع ع
مــن خــال مــروع إســكان املعلمــني الفلســطينيني يف 
ــة  ــم ضاحي ــكان باس ــمية اإلس ــم تس ــني، وت ــة جن مدين
صبــاح اخلــر، وكان لزاًمــا عــى والــد املجاهــد حممــد أن 
ــم،  ــة التعلي ــة إىل وظيف ــوده باإلضاف ــن جه ــف م يضاع
ومتكــن مــن احلصــول عــى وظيفــة بعــد الــدوام املدريس 

يف أحــد مصانــع الباســتيك يف داخــل األرايض املحتلــة 
عــام 1948م ليحصــل عــى مزيــد مــن املــال مــن أجــل 

بنــاء منــزل جديــد يف ضاحيــة صبــاح اخلــر.

كان والــد حممــد ال يعــرف طعــم الراحــة حيــث 
خيــرج يف الصبــاح الباكــر، ويعــود يف ســاعة متأخــرة 
مــع زوجتــه إىل  الليــل، ويف كل صبــاح خيــرج  مــن 
مدرســتيها، ويبقــى األبنــاء يف املنــزل بصحبــة جدهتــم 
احلاجــة )أم صبحــي( لينعمــوا بحبهــا وحناهنــا وجاهلــا 
واالعتنــاء هبــا، وكانــت بمثابــة األم الثانيــة هلــم. وعــاش 
ــة جــًدا فلــم يكــن  ــا صعب ــد املجاهــد حممــد أوضاًع وال
لــرى أبنــاءه إال يف وقــت الصبــاح الباكــر لصعوبــة 
ــع الباســتيك، ومــع  ــم ومصن ظــروف عملــه يف التعلي
ذلــك كان األوالد الصغــار ال ينامــون ليلهــم، فرعــان 
مــا يســتيقظون مــن نومهــم لينتظــروا عــودة والدهــم من 
ــر  ــه إال وحي ــن عمل ــود م ــادة ال يع ــذي ع ــل وال العم
هلــم األلعــاب والطعــام، وكان يؤثرهــم عــى نفســه ممــا 
كان حيصــل عليــه يف مصنــع الباســتيك كقطــع اجلبنــة 
الصفــراء وبعــض السندويشــات، وإن مل حيــر هلــم 
شــيًئا يكفهــم رؤيتــه، واللعــب معــه قليــًا قبــل أن يرع 
للنــوم لشــدة تعبــه؛ لذلــك كان العــبء األكــرب يف ذلــك 
ــل  ــت تتحم ــي كان ــد الت ــم أم حمم ــى والدهت ــت ع الوق
أكثــر مــن قدرهتــا وطاقتهــا ال لــيء إال إلرضــاء زوجها 
وأوالدهــا، ومــّن اهلل عليهــا بعــد طــول صــرب ومعانــاة 
بمنــزل جديــد حمــاط بحديقــة مزروعــة بمجموعــة مــن 
ــوا  ــر، لينتقل ــاح اخل ــة صب ــرة يف ضاحي ــجار املثم األش

ــام 1986م. ــه يف الع ــش في للعي

كان العــام 1986م عاًمــا مفصلًيــا هلــذه العائلــة؛ 
عائــات  مــن  ينحــدرون  اجلــدد  اجلــران  فمعظــم 
وطبقــات اجتاعيــة خمتلفــة، وكان البــد مــن إعــادة 

األسر املجاهد/ حممد أبو طبيخ
برفقة شقيقه الصغر )أرشيف األرسة(
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ــم  ــب وأوضاعه ــا يتناس ــة ب ــذه العائل ــاة ه ــة حي صياغ
اجلديــدة يف تلــك البيئــة املحيطــة هبــم، ولكــن يف نفــس 
ــد املجاهــد حممــد عــى أن يبقــى  الوقــت كان يــر وال
ــاهد  ــم الش ــذا املخي ــني، ه ــم جن ــني بمخي ــاؤه متعلق أبن
أرضــه  عــن  ومــرد  مهّجــر  شــعب  قضيــة  عــى 
ــأن:  ــة ب ــة الصهيوني ــق املقول ــى ال تتحق ــة، وحت التارخيي

“الكبــار يموتــون والصغــار ينســون”.

ــزرع يف  ــخ أن ت ــو طبي ــة أب ــى عائل ــا ع كان لزاًم
ــدو  ــة الع ــم وكراهي ــب املخي ــن وح ــب الوط ــا ح أبنائه
ــاد  ــة األحف ــال جمالس ــن خ ــك م ــم ذل ــوين، وت الصهي
جلدهــم وجدهتــم ألبيهــم وجدهــم وجدهتــم ألمهــم، 
ويقصــوا  الفلســطينية  القضيــة  تاريــخ  ليخربوهــم 
عليهــم أحــداث النكبــة الفلســطينية، وكيــف تــم هتجــر 
ــة.  ــة اإلجرامي ــات الصهيوني الفلســطينيني عــرب العصاب
وكان املجاهــد حممــد حينهــا عــى الرغــم مــن صغر ســنه 
ــات وطريقــة رسدهــا،  يعشــق تلــك القصــص واحلكاي
وكان أحياًنــا يســمعها مــرة تلــو األخــرى بــا كلــل 
ــة  ــروي قص ــي ت ــه وه ــع جدت ــا يقاط ــل، وأحياًن وال مل
اللجــوء والنكبــة وحيــاول أن يطــرح األســئلة الكثــرة، 
وعــادة مــا كان ال حيصــل عــى إجابــات كافيــة هلــا، مثل: 
ملــاذا مل تبقــوا يف صباريــن وترفضــوا اخلــروج؟ وملــاذا مل 
تقتلــوا أنتــم اليهــود؟ وملــاذا مل حتــروا معكــم أموالكــم 
وأغراضكــم؟ وملــاذا مل تعــودوا إىل صباريــن؟ والعديــد 

ــة. ــة اإلجاب ــد مــن األســئلة جمهول العدي

محــل املجاهد حممــد تلك القصــص واحلكايات، 
ومحــل عــى كاهليــه هــم اجلميــع مــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، ومــا أن بلــغ مــن عمــره ســبعة أعــوام حتى 
اندلعــت االنتفاضــة الفلســطينية األوىل عــام 1987م، 

وشــعر حينهــا بمــدى مهجيــة اليهــود الذيــن بــدأوا 
بقمــع االنتفاضــة الفلســطينية عــرب قمعهــم للمســرات 
الشــعبية واجلاهريــة، وكان كل مــا ســمعه املجاهــد 
حممــد مــن أجــداده يــراه اليــوم واقًعــا عــى األرض، فــا 
خيلــو يــوم مــن األيــام إال وكان املجاهــد حممــد يتعــرض 
لاختنــاق بفعــل الغــاز املســيل للدمــوع، وكأنــه أصبــح 
ــم  ــا مطع ــي يقدمه ــات الت ــك الوجب ــة لتل ــة إضافي وجب

الوكالــة لطــاب مدارســها يف خميــم جنــني.

دوره يف االنتفاضة األوىل
االنتفاضــة  مراحــل  حممــد  جماهدنــا  عــاش 
الفلســطينية األوىل بــكل أحداثهــا وتفاصيلهــا حيث كان 
ــون  ــي يقوم ــبه يوم ــكل ش ــني وبش ــم جن ــباهبا يف خمي ش
بوضــع احلواجــز أمــام مدرســة الوكالــة يف خميــم جنــني، 
ويشــعلون إطــارات الســيارات ويعلنــون تعليــق الــدوام 
املــدريس. وكان املجاهــد حممــد حينهــا يقــف إىل جانــب 
هــؤالء األبطــال، ويشــاركهم اهلتافــات والشــعارات 
الوطنيــة كالشــعار اخلالــد “يــا شــامر يــا شــارون.. هــذا 
ــا هــون”، باإلضافــة إىل رمــي احلجــارة ومــا  ــا ونحن وطن
أن تتقــدم الدوريــات الصهيونيــة حتــى يبــدأ أبطــال 
باحلجــارة،  الصهيــوين  اجليــش  يقذفــون  االنتفاضــة 
والتــي كانــت تنهمــر عليهــم كاملطــر، فــا كان بيــد اجليش 
الصهيــوين اجلبــان إال أن يعلــن عــن إغــاق املدرســة 
حتــى إشــعار آخــر، فيكون الطلبــة عرضة للضيــاع، لكن 
قــادة وأبطــال االنتفاضــة الفلســطينية كان لدهيــم الوعــي 
الكبــر ملســألة تعليــم األطفــال وحيرصــون عــى ذلــك، 
فكانــوا جيمعــون الطلبــة يف املســاجد والبيــوت ويف مركــز 
ــم  ــال لتعليمه ــال األطف ــل إك ــن أج ــني م ــات جن خدم

ــد. ــن جدي ــة م ــاح املدرس ــادة افتت ــني إع ــدريس حل امل
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ومــا أن وصــل املجاهــد حممــد ســبعة أعــوام مــن 
عمــره حتــى وجــد نفســه يف مســجد خميــم جنــني يف ظــل 
ــى  ــا ع ــرف حينه ــت ت ــي كان ــامية الت ــة اإلس احلرك
ــد  ــرص وال ــث ح ــم، حي ــرآن الكري ــظ الق ــز حتفي مراك
املجاهــد حممــد أن يتعلــم ولــده حممــد القــرآن الكريــم، 
وأن حيفــظ كتاب اهلل وأن يســتفيد مــن دروس وحلقات 
العلــم يف املســجد، وكان حينهــا يــرف عليهــم الشــيخ 
ــو  ــم الشــيخ مجــال أب ــني، ومــن ث ــم جن حســني مــن خمي
ــظ  ــز حتفي ــى مرك ــرف ع ــو امل ــد( ه ــو العب ــا )أب اهليج
القــرآن الكريــم يف خميــم جنــني، وكان دائــًا حيــرص عــى 
تربيــة ذلــك اجليــل من األطفــال تربيــة إســامية ووطنية 
_عــز  اهلل  لكتــاب  حتفيظهــم  عــرب  وذلــك  جهاديــة، 
وجــل_ وعــرب الــدروس واجللســات اإليانيــة، وكذلــك 
عــرب إخــراج األطفــال واألشــبال والفتيــان إىل رحــات 
ــة إىل مــدن وقــرى فلســطني ســواء يف الضفــة أو  تعريفي
الداخــل املحتــل، وكذلــك عــرب زيــارة املســجد األقــى 
املبــارك، لتــزداد معلومــات هــذا اجليــل عــن طبيعــة 
فلســطني وقضيتهــا، فنشــأ املجاهــد حممــد نشــأة إيانيــة 
بامتيــاز، وأصبــح شــعلة إلخوانــه وأصحابــه وأصدقائه 

ســواء يف املســجد أو املدرســة.

كان املجاهــد حممــد األول يف كل يشء، األول 
يف مدرســته، واألول يف مركــز حتفيــظ القــرآن الكريــم، 
يف  واألول  املمتــدة،  االجتاعيــة  عاقاتــه  يف  واألول 
املشــاركة باملســرات الشــعبية واجلاهريــة يف االنتفاضة 
ــخصيته،  ــل ش ــاهم يف صق ــك س ــطينية، وكل ذل الفلس
فــكان لديــه القــدرة عــى القيــادة منــذ الصغــر، ومــا أن 
ــه إال  ــاء صف ــن أبن ــة م ــة املدرس ــن طلب ــًرا م ــب أم يطل
ــه وينفــذون أوامــره، وعندمــا خيــرج  ــوا جيتمعــون ل كان
مــن املدرســة ليشــارك األبطــال يف أحــداث االنتفاضــة؛ 
ــون  ــة ويلحق ــد الدراس ــون مقاع ــاؤه فيرتك ــه زم يتبع
بــه، ومــا كان مــن مديــر املدرســة وبعــض املدرســني 
ــوه  ــد وحيث ــد حمم ــع املجاه ــوا م ــل إال أن يتحدث األفاض
عــى العلــم والتعليــم، وأنــه ال يمكــن لثــورة أن تنجــح 
ــد  ــه الب ــر كاٍف، وأن ــده غ ــاد وح ــم، فاجله ــدون العل ب
ــن  ــك م ــا إىل ذل ــورة، وم ــذه الث ــادة ه ــن لقي ــن مفكري م
حديــث أو كام، ومــع ذلــك مل ينجحــوا يف مســعاهم، 
وكل مــا حــدث هــو أن املجاهــد حممــد بــدأ يوائــم بــني 

ــة. ــداث االنتفاض ــاركته يف أح ــني مش ــة وب الدراس

أثــرت االنتفاضــة األوىل يف جماهدنــا حممــد كثــًرا 
وولــدت لديه اإلحســاس، وكان يتمنــى أن يكرب برعة 
حتــى يقــوم بتلقــني االحتــال درًســا ال ينســى، ولذلــك 
ل منــذ صغــره جمموعــة مــن األشــبال يف مدرســته  شــكَّ
أحــداث  يف  واملشــاركة  احلجــارة  رمــي  وظيفتهــم 
ــا  ــا أمكــن وخاصــة يف وقــت العــر، ومّل االنتفاضــة م
كان لوالــد حممــد حمــل لبيــع اخلــردوات يف خميــم جنــني 
ــد  ــوم كان املجاه ــن كل ي ــر م ــد الظه ــه بع ــوم بفتح يق
حممــد ُيلــح عــى والــده للذهــاب معــه إىل خميــم جنــني، 
ليكــون إىل جانبــه يف ذلــك املحــل ومــن أجــل أن يــزور 

األسر املجاهد/ حممد أبو طبيخ
أثناء دراسته املرحلة االبتدائية يف جنني
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بيــت جــده يف املخيــم، ومــا أن يصــل إىل هنــاك رسعــان 
مــا يذهــب إىل جمموعتــه حيــث كانــوا يذهبــون إىل مكان 
قريــب مــن مقاطعــة جنــني العســكرية، ويبــدؤون برمي 
احلجــارة عــى الــربج العســكري، ومــا أن يبــدأ اجلنــود 
الصهاينــة بإطــاق النــار حتــى يعــودوا إىل خميــم جنــني 

وكأن شــيًئا مل حيــدث.

ــاء وجــود املجاهــد حممــد  ــام وأثن ويف أحــد األي
يف خميــم جنــني وبصحبــة أبنــاء عّمــه إذا هبــم يــرون 
احلــارات،  إحــدى  يف  الصهاينــة  اجلنــود  مــن  عــدًدا 
فقامــوا برشــقهم باحلجــارة ظانــني أن اجلنود ســيخافون 
ويرتاجعــون، فــإذا باملجاهــد حممــد الــذي مل يتجــاوز من 
عمــره اثنــى عــر عاًما، يقــع يف قبضــة اجلنــود الصهاينة 
ــة مــن عامــة  ــة حثيث ــه يف ظــل حماول ــدأوا برب ــن ب الذي
النــاس ونســاء املخيــم املتواجــدات يف ذلــك املــكان 
لتخليصــه مــن اجلنــود الصهاينــة، ولكــن دون جــدوى، 
فقامــوا باعتقالــه ووضعــه يف أحــد اجليبــات العســكرية 
الصهيونيــة، ومــا أن علمــت جدتــه أم صبحــي هبــذا 
األمــر حتــى أرسعــت تبحــث عــن حفيدهــا ووصلــت 
إىل ســاحة وســط خميــم جنــني، ووجــدت ذلــك اجليــب 
الــذي حيتجــز حبيبهــا حممــد ودخلــت إىل داخــل اجليــب 
وحاولــت أن ختلصــه منهــم دون جــدوى، ومــا هــي إال 
ــل  ــه يف داخ ــد نفس ــد حمم ــد املجاه ــى وج ــاعات حت س
ــة، ومــا أن حــّل الظــام  املقاطعــة العســكرية الصهيوني
ــن  ــه حس ــني، وعم ــم جن ــار خمي ــه خمت ــر إلي ــى ح حت
ــادي( مــن أجــل إجــراء التفــاوض مــع احلاكــم  ــو ف )أب
العســكري إلطــاق رساح حممــد الطفــل الصغــر، 
ــم إخــاء ســبيله  ــه يت وتوصلــوا حينهــا التفــاق بموجب
مقابــل احلضــور إىل املحكمــة يف اليــوم التــايل، وكان قــد 

حكــم عليــه القــايض باإلفــراج برط دفــع غرامــة مالية 
قيمتهــا )1000( شــيكل فأثقلــت ظهــر أبيــه، والســيا 

ــت. ــروف البي ــر ألوالده م ــكاد يوف ــه كان بال أن

أول عملياته اجلهادية
أبــاه  مّحــل  قــد  أنــه  حممــد  املجاهــد  شــعر 
فــوق طاقتــه، وأقســم مــن يومهــا عــى االنتقــام مــن 
ــة ضــد العــدو  ــرر أن ينفــذ عملي ــة، وق هــؤالء الصهاين
الصهيــوين، فاتفــق مــع أحــد أقربائــه بــأن يقومــا بتجهيــز 
العمليــة، وهــي عبــارة عــن إعــداد زجاجــات حارقــة تم 
تطويرهــا حيــث قــام املجاهــد حممــد وقريبــه باحلصــول 
عــى الســوالر والبنزيــن مــن أحــد األماكــن، وتوجهــا 
إىل مستشــفى جنــني احلكومــي إىل مــكان يبعــد بضعــة 
ــز  ــا بتجهي ــد أن قام ــكري، وبع ــربج العس ــن ال ــار ع أمت
الزجاجــات احلارقــة قــام املجاهــد حممــد بوضــع أعــواد 
بشــكل  وثبتهــا  الزجاجــة  فوهــة  حــول  الكربيــت 
ــا مــن اهلــدف إذا بســيارة عســكرية  جيــد، ومــا أن اقرتب
صهيونيــة تتوجــه إليهــا، فــا كان حينهــا أمــام املجاهــد 
حممــد إال أمــران فإمــا أن يــرتك الزجاجــات احلارقــة 
عــى األرض وإمــا أن يشــعلها ويرميهــا باجتــاه الســيارة 
ــة أن  ــة فائق ــجاعة وبرع ــكل ش ــرر وب ــكرية، وق العس
يشــعل الزجاجــة ويلقيهــا عــى الســيارة العســكرية 
ــة  ــود الصهاين ــدأ اجلن ــاح، وب ــة بنج ــذه العملي ــت ه ومت
ــاب  ــذي أص ــوف ال ــدة اخل ــف، ولش ــار كثي ــاق ن بإط
املجاهــد حممــد وقريبــه خــال ثــواٍن معــدودة كانــا 
ــني،  ــم جن ــن يف خمي ــكان آم ــاه م ــكان باجت ــادرا امل ــد غ ق
ــيًئا  ــم وكأن ش ــك املخي ــّده يف ذل ــزل ج ــا إىل من وتوجه
مل حيــدث إال أن أحــد األشــخاص مــن خميــم جنــني 
ــده إىل  ــا أن جــاء وال ــده هبــذا األمــر، وم رآه وأخــرب وال
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منــزل جــده يف املخيــم حتــى أنكــر ذلــك، وحاولــوا 
مــراًرا وتكــراًرا بــأن جيعلــوه يعــرتف، وجــّن جنــون 
والــده الــذي كان قــد دفــع الغرامــة املاليــة الباهظــة قبــل 
فــرتة قصــرة وبــذل جهــًدا كبــًرا يف تدبــر هــذا املبلــغ، 
ثــم يــأيت ولــده مــرة أخــرى وجيلــب لــه مصيبــة جديــدة، 
ومــع ذلــك فقــد نجــا مــن العقــاب الــذي كان بانتظــاره.

شــعر املجاهــد حممــد بأنــه قــد انتــر يف معركتــه 
الشــخصية مــع العــدو الصهيــوين، وقــرر أن يطــور أعاله 
اجلهاديــة عــرب صناعــة “الدفــاش” وهــو أشــبه بمســدس، 
عبــارة عــن ماســورة حديديــة، وقــام بتجميــع مروفــه 
اليومــي لــراء مســتلزمات هــذا “الدفــاش”، واشــرتى له 
عــدة رصاصــات، وعندمــا كان حيمــل هــذا “الدفــاش”؛ 
كان يشــعر بأنــه حيمــل مسدًســا حقيقًيــا وأول حماولــة 
لتجريــب هــذا “الدفــاش” كانــت يف داخــل مدرســة خميــم 
جنــني وداخــل الصــف املــدريس، حيــث كان هنــاك حتــٍد 
بينــه وبــني أحــد طــاب الصــف، ووافــق املجاهــد حممــد 
عــى هــذا التحــدي، وأطلــق رصاصــة جتــاه احلائــط 
وبالفعــل نجحــت التجربــة، والذ مجيــع الطلبــة بالفــرار 

مــن املدرســة حتــى ال يقعــوا يف قبضــة إدارة املدرســة.

ولشــدة تعلــق املجاهــد حممــد باالنتفاضــة األوىل 
وأحداثهــا اليوميــة قــرر أن يكثــف نشــاطاته يف ضاحيــة 
صبــاح اخلــر، وقــرر مــع أصدقائــه أن يقومــوا كل 
يــوم أو يف موعــد حمــدد برمــي احلجــارة عــى ســيارات 
املســتوطنني التــي متــر أمــام الضاحيــة واملــكان الــذي بــه 
زقــاق ضيــق ومــن الصعــب اللحــاق هبــم يف حــال متــت 
ــد  ــرأي العدي ــذا ال ــاركه يف ه ــل ش ــم، وبالفع ماحقته
مــن أبنــاء ضاحيــة صبــاح اخلــر، ومعظمهــم كانــوا مــن 
ــة  ــذه املجموع ــدأت ه ــابًقا، وب ــني س ــم جن ــكان خمي س

تنشــط يوًمــا بعــد يــوم حتــى يتــم إمطــار ســيارات 
املســتوطنني باحلجــارة، وأحيانــا كان يقــوم املجاهــد 
حممــد وأصدقــاؤه بوضــع جســم مشــبوه عــى الشــارع 
الرئيــي املــار مــن أمــام بلدهتــم مــن أجــل تعطيــل ســر 

ــوين. ــش الصهي ــاك اجلي ــتوطنني وإرب ــيارات املس س

بــني  مــا  الفــرتة  خــال  األيــام،  أحــد  ويف 
1994/1993م قــرر املجاهــد حممــد تنفيــذ عمليــة ضد 
ــرح  ــر، وط ــافة الصف ــن مس ــتوطنني م ــد املس ــيارة أح س
هــذه الفكــرة عــى أصدقائــه، ولكنهــم رفضــوا املوضــوع 
خلطورتــه وصعوبــة تنفيــذه، وهلــذا قــرر املجاهــد حممــد 
القيــام هبــذه العمليــة لوحــده حيــث تقتــيض اخلطــة 
ــة  ــد قوي ــة حدي ــل قطع ــد بحم ــد حمم ــوم املجاه ــأن يق ب
خيبئهــا يف مابســه وينتظــر قــدوم ســيارة مســتوطن، 
ويف هــذه األثنــاء يقــف املجاهــد حممــد عــى رصيــف 
الشــارع، وحــني متــر ســيارة املســتوطن مــن جانبــه يقــوم 
بقــذف زجــاج الســيارة بقطعــة احلديــد، فيتناثــر الزجــاج 
ــة  ــم إصاب ــك يت ــة إىل ذل ــتوطن باإلضاف ــه املس ــى وج ع
املســتوطن بقطعــة احلديــد، وبالفعل متكــن املجاهد حممد 
مــن تنفيــذ هــذه املهمــة، وقــذف ســيارة املســتوطن بقطعة 
احلديــد، وتــم إصابتهــا بدقــة كبــرة، وما أن انســحب من 
املــكان برعــة كبــرة حتــى ســمع صــوت إطــاق كثيف 
للرصــاص فاملســتوطن الــذي تعــرض هلــذا احلــادث فقد 
صوابــه وقدرتــه عــى التحكــم بالســيارة وبنفســه، وقــام 
بإطــاق النــار وبشــكل عشــوائي دون أن حيقــق اهلــدف، 
حينهــا شــعر املجاهــد حممــد بنشــوة النــر الكبــر، ويف 
نفــس الوقــت أثبــت ألصدقائــه أنه أشــجع منهــم وأقوى 
عزيمــة وإرادة، فأصبــح بطــًا ال يقهــر وال يعرف اهلزيمة 

ــع. أو الرتاج
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بــدأ نشــاط حممــد الفــردي واجلمعــي يــزداد، 
ومــع كل الفصائــل فــا مــن عــرض عســكري ألي 
ــعبية  ــة الش ــة للجبه ــم وخاص ــون معه ــل إال ويك فصي
ــون  ــوا ينتم ــخ كان ــو طبي ــة أب ــاء عائل ــم أبن ــون معظ لك
لصفــوف اجلبهــة الشــعبية، ولكــن كان حبــه األول 
التــي  احلركــة  تلــك  للحركــة اإلســامية،  واألخــر 
صنعــت منــه رجــًا قــوي اإليــان وراســخ العقيــدة 
أو  اخلــوف  يعــرف  وال  والعزيمــة،  اإلرادة  وقــوي 
ــن  ــن الزم ــرتة م ــي إال ف ــا ه ــار، وم ــع أو االنكس الرتاج
وإذا باالتفــاق الــذي وقعتــه منظمــة التحريــر مــع العــدو 
الصهيــوين عــرب اتفــاق أوســلو يتجســد عــى أرض 
ــر  ــطينية إىل مق ــة الفلس ــوات الرط ــول ق ــع بدخ الواق

املقاطعــة يف جنــني عــام 1996م.

كان املجاهــد حممــد يقــف أمــام املقاطعــة عندمــا 
متهيــًدا  منهــا  صهيونيــة  دوريــة  آخــر  خــروج  رأى 
لدخــول قــوات الســلطة الفلســطينية، وكان عــدد كبــر 
مــن اجلاهــر الفلســطينية يقــف أمــام املقاطعــة ورجــال 
الســلطة يبعــدون النــاس مــن أمامهــا لضــان أمــن 
الدوريــات الصهيونيــة اخلارجــة مــن مبنــى املقاطعــة 
باجتــاه الداخــل املحتــل، وحينهــا كان املشــهد عبــارة 
عــن تواجــد بعــض اجلنــود أمــام املقاطعــة ويقفــون 
نفــس  ويف  معهــم  يتحدثــون  الســلطة  رجــال  أمــام 
الوقــت يمنعــون وصــول النــاس إليهــم، ويف ذلــك 
اليــوم اســتنتج املجاهــد حممــد أن رجــال الســلطة الذيــن 
يقفــون أمــام املقاطعــة حلايــة اجلنــود الصهاينــة مــن 
اجلاهــر احلاشــدة قــد بــات هدفهــم واضًحــا وهــو 
محايــة االحتــال الصهيــوين، فمــن كان عــدًوا باألمــس 

ــه. ــا عن ــا ومدافًع ــوم صديًق ــح الي أصب

أمــام ذلــك املشــهد الصــادم قــرر املجاهــد حممــد 
مــع أحــد أصدقائــه االقــرتاب من أحــد اجلنــود وخطف 
ســاحه، ثــم اهلــرب باجتــاه اجلاهــر املحتشــدة، وبذلك 
ال يمكــن للجنــود الصهاينــة إطــاق النــار عــى أحــد؛ 
ألنــه ســيؤدي إىل ارتــكاب جمــزرة، ومــن ثم اهلــروب إىل 
مــكان آمــن، وبالفعــل اقــرتب املجاهــد حممــد وصديقــه 
مــن مــكان جتمــع اجلنــود وحــاوال االقــرتاب أكثــر 
وأكثــر مــن أحــد اجلنــود الصهاينــة، وهنــا انتبــه رجــال 
الســلطة الفلســطينيني بــأن املجاهــد حممــد وصديقــه 
ــدي، فأجربومهــا عــى  ــًرا مــن ذلــك اجلن ــا كث ــد اقرتب ق
مغــادرة املــكان إىل مــكان جتمــع اجلاهــر، وبذلــك 
ــل  ــدأت الفصائ ــة. وب ــد فشــلت تلــك املحاول تكــون ق
الفلســطينية بتوزيــع البيانــات املعارضة لعملية الســام، 
ــاس  ــة مح ــم حرك ــة باس ــات موقع ــك البيان ــت تل وكان
ــي  ــة الت ــرة الثالث ــذه امل ــامي، وه ــاد اإلس ــة اجله وحرك
ــامي،  ــاد اإلس ــة اجله ــم حرك ــد اس ــا املجاه ــمع هب يس
أمــا املــرة األوىل فكانــت يف العــام 1992م حيــث ســمع 
ــزة  ــة عن ــة يف قري ــام برامه ــد عص ــهاد املجاه ــن استش ع
بمحافظــة جنــني الــذي خــاض ملحمــة أســطورية، 
وعلــم أن هذا الشــهيد ينتمــي حلركة اجلهاد اإلســامي، 

الشهيد القائد/ عصام برامهة
استشهد بتاريخ 1992/12/11م
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ومل يكــن يعــي مــاذا يعنــي هــذا االســم يف ذلــك الوقــت 
لصغــر ســنه، بينــا كانــت املــرة الثانيــة يف العــام 1995م 
يف يــوم اإلعــان عــن اغتيــال الدكتــور فتحــي الشــقاقي 
ــوين  ــدو الصهي ــون الع ــة تلفزي ــى شاش ــاهد ع ــث ش حي
بــث صــور الشــهيد فتحي الشــقاقي وتقريــًرا عــن حياته، 
ومنــذ ذلــك اليــوم وهــو حيــاول معرفــة املزيــد عــن هــذه 

احلركــة التــي يستشــهد أمينهــا العــام.

انتامؤه حلركة اجلهاد اإلسالمي
ــه املــدريس،  مــا أن أكمــل املجاهــد حممــد تعلمي
ــل  ــرر أن يكم ــى ق ــي حت ــهادة توجيه ــى ش ــل ع وحص
بمدينــة  فلســطني  بوليتكنــك  جامعــة  يف  الدراســة 
خليــل الرمحــن يف العــام 1998م، وأثنــاء ذهابــه لتلــك 
اجلامعــة مــن أجــل التســجيل يف كليــة اهلندســة قــام عدد 
ــجيل،  ــكان التس ــاده إىل م ــتقباله وإرش ــة باس ــن الطلب م
وكانــوا ينتمــون إىل اجلاعــة اإلســامية، فســأهلم حينهــا 
إىل أي فصيــل تتبــع هــذه اجلاعــة اإلســامية، فأجابــوه 
إىل حركــة اجلهــاد اإلســامي، وكأن القــدر ســاق هــذا 
ــرب  ــاك ع ــه هن ــد ضالت ــة ليج ــك اجلامع ــد إىل تل املجاه
االنتــاء حلركــة اجلهاد اإلســامي، وبالفعل ومنــذ اليوم 
األول للدراســة يف اجلامعــة جامعــة بوليتكنك فلســطني 
مــن  وأصبــح  اإلســامي  اجلهــاد  إىل حركــة  انتمــى 
نشــطاء اجلاعــة اإلســامية، ومــا هــي إال ثاثــة أشــهر 
حتــى أصبــح مــن أهــم مســؤويل اجلاعــة اإلســامية يف 
اجلامعــة، وكان إىل جانبــه املجاهــدون مصطفــى عــوض 
ــراس عــودة  ــة رامــني بمحافظــة طولكــرم، وف مــن قري
مــن قلنديــا يف رام اهلل، ورافــع مضيــة مــن بلــدة حلحول 
يف خليــل الرمحــن، وأمحــد عبــد الكريــم مــن بلــدة برقــني 
بلــدة صوريــف  مــن  غنيــات  يف جنــني، وواصــف 

بمحافظــة اخلليــل، وصديقــه املجاهــد حممــد أيــوب 
ــش  ــن اطبي ــد أيم ــن، واملجاه ــل الرمح ــن خلي ــدر م س
بلــدة دورا، وكانــت هلــم صــوالت وجــوالت  مــن 
واالجتاعيــة.  والسياســية  الفكريــة  نشــاطاهتم  عــرب 
وأصبحــت العــارة التــي يســكن هبــا، والتــي تضــم أكثر 
مــن 20 طالًبــا مــن خمتلــف القــرى واملــدن الفلســطينية 
ينتمــون إىل حركــة اجلهــاد اإلســامي ومــن نشــطاء 
ــة؛  ــايب للحرك ــار الط ــي اإلط ــامية وه ــة اإلس اجلاع
مركــًزا للحركــة وذلــك بتأثــر املجاهــد حممــد، وأصبــح 
ــامي  ــاد اإلس ــة اجله ــادة حلرك ــد ق ــا بع ــم في ــدد منه ع
ــن  ــق رداد م ــاد احل ــد ج ــطينية كاملجاه ــدن الفلس يف امل

ــس. ــة نابل ــن مدين ــور م ــار منص ــرم وع طولك

متيــز العــام 1998م بكثــرة نشــاطات اجلاعــة 
مرحلــة  بــدأت  أن  ومــا  اجلامعــة،  يف  اإلســامية 
االنتخابــات ملجلــس الطلبــة يف اجلامعــة حتــى بــدأ 
بالنهــار  الليــل  مواصلــني  باالســتعداد  املجاهــدون 
عــرب سلســلة مــن النشــاطات املميــزة إلقنــاع الطــاب 
ــاء  ــم إنش ــامية، وت ــة اإلس ــح اجلاع ــت لصال بالتصوي
معــرض لصــور الشــهداء واألرسى عــرب إقامــة خيمــة 
كبرة وســط اجلامعة، وحقق هــذا املعرض الذي أرشف 

بطاقة تسجيل املرحلة اجلامعة يف بوليتكنك فلسطني باخلليل
لأسر املجاهد/ حممد أبو طبيخ
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عليــه املجاهــدون حممــد أبــو طبيــخ ومصطفــى عــوض 
وحممــد ســدر وأمحــد عبــد الكريــم نجاًحــا كبــًرا جــًدا 
ممــا جعــل اجلاعــة اإلســامية تصبــح مــن أهــم الكتــل 
الطابيــة يف اجلامعــة، وبــدأ التنافس بني الكتــل الطابية 
ــال  ــا كان يأخــذ منحــى االقتت يف ذلــك الوقــت، وأحياًن
ــم. ــزيب بينه ــس احل ــدة التناف ــة لش ــل الطابي ــني الكت ب

ــة  ــن اجلاع ــًا ع ــا ممث ــد أحياًن ــد حمم كان املجاه
اإلســامية يف عمليــة فــرز األصــوات، ودار أثنــاء عمليــة 
فــرز األصــوات نقــاش بينــه وبــني طالــب آخر مــن حركة 
فتــح حــول أن اجلهــاد اإلســامي واجلاعة اإلســامية يف 
اجلامعــة لــن حتصــا عــى أي مقعــد؛ ألهنــا ال يتجــاوزان 
ــة  ــد بثق ــد حمم ــه املجاه ــط، فأجاب ــخاص فق ــرة أش ع
كبــرة: كامــك صحيــح نحن عــرة أشــخاص، ولكننا 
عبــارة عــن عــرة قنابــل ســتنفجر يف وجــه العــدو، متــى 
أردنــا ذلــك ولدينــا حجــم كبــر مــن التأييــد يف أوســاط 
ألجــل  وإخــاص  بصــدق  نعمــل  ألننــا  اجلامعــة؛ 
الطلبــة بــا متييــز بــني أحــد. ومــا أن انتهــت عمليــة فــرز 
األصــوات حتــى حصلــت اجلاعــة اإلســامية عــى 
ثاثــة مقاعــد، وحصلــت الكتلــة اإلســامية عــى أربعــة 
عــر مقعــًدا وحصلــت الشــبيبة الفتحاويــة عــى أربعــة 
عــر مقعــًدا، وأصبحــت اجلاعــة اإلســامية هــي التــي 
ــة  حتــدد مــن ســيكون املســؤول عــن جملــس احتــاد الطلب
ــدأت  ــاس، وب ــع مح ــا م ــح وإم ــع فت ــا م ــا إم ــرب حتالفه ع
وبــدأت  الطرفــني،  كا  مــن  الرتغيــب  مسلســات 
االتصــاالت مــع قيــادة احلركــة يف اخلــارج ويف مدينــة 
ــاس  ــة مح ــع حرك ــف م ــر بالتحال ــى األم ــل، وانته اخللي
يف اجلامعــة، وحصلــت اجلاعــة اإلســامية عــى ثــاث 

ــة. ــة يف اجلامع ــس الطلب ــب يف جمل حقائ

الفــرتات  أهــم  مــن  الفــرتة  تلــك  اعتــربت 
الرمحــن، وأصبحــت  للجهــاد اإلســامي يف خليــل 
قــوة ال يســتهان هبــا إال أن هــذه النشــاطات الفكريــة 
ــات  ــوح ورغب ــي طم ــن تلب ــة مل تك ــة والطابي والدعوي
بــني  املواجهــات  اندلعــت  أن  فــا  حممــد،  املجاهــد 
الفلســطينيني وبــني اجليــش الصهيــوين يف منطقــة بــاب 
ــن  ــب م ــرر أن يطل ــى ق ــن حت ــل الرمح ــة يف خلي الزاوي
جملــس الطلبــة تعليــق الــدوام والذهــاب للمشــاركة يف 
تلــك املظاهــرات، وتقــدم الصفــوف وأصيــب بيــده 
برصــاص مطاطــي مــن مســافة قريبــة جــًدا، ومحلــه 
األبطــال ويف مقدمتهــم املجاهــد مصطفــى عــوض، 
وتــم نقلــه إىل مستشــفى امللكــة عاليــة يف خليــل الرمحــن 
ــه  ــا أن توج ــب، وم ــاج املناس ــاؤه الع ــعافه وإعط وإس
إىل املنــزل الــذي يســكن فيــه حتــى بــدأت الوفــود مــن 
اجلامعــة بزيارتــه واالطمئنــان عــى صحتــه، وعلــم 
ــاء اجلهــاد اإلســامي ومــدى احــرتام  ــه لــدى أبن مكانت

ــه. ــة ل ــل الطابي ــة والكت الطلب

ويف ذلــك اليــوم دار حديــث بــني املجاهــد حممــد 
أبــو طبيــخ وحممــد ســدر حــول رضورة أن يكــون هنــاك 

األسر املجاهد/ حممد أبو طبيخ )يمني(
يف فعالية طابية للجاعة اإلسامية باخلليل
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ــا إىل  ــوين، وتوجه ــدو الصهي ــد الع ــكري ض ــل عس عم
ــايل  ــم امل ــى الدع ــول ع ــل احلص ــن أج ــة م ــادة احلرك قي
والعســكري، ولكنهــا فشــا يف ذلــك، فقــرروا الذهاب 
إىل املســجد األقــى مــن أجــل مجــع التربعــات، وكان 
ذلــك يف العــام 1999م، وبالفعــل أديــا صــاة اجلمعــة 
التربعــات  جيمعــان  ورشعــا  األقــى،  املســجد  يف 
لصالــح اجلاعــة اإلســامية وحصــا عــى مبالــغ كبرة، 
ومــن ثــم توجهــا إىل مدينــة رام اهلل مــن أجــل مجــع 
التربعــات مــن أصحاب املصانــع واملؤسســات اخلرية، 
ــرة؛ ألن  ــغ كب ــا مــن احلصــول عــى مبال وبالفعــل متكن
معظــم املتربعــني كانــوا مــن ســكان اخلليــل وأن املجاهد 
ــابقة  ــة س ــه معرف ــل، ول ــكان اخللي ــن س ــدر م ــد س حمم
هبــم وبأقربائهــم، وهــذا ســهل عليهــا مجــع التربعــات، 
ــن  ــاًحا م ــرتيا س ــررا أن يش ــل ق ــا إىل اخللي ــا وص ومل
نــوع مســدس. وبــدأت عمليــة البحــث عمــن يزودمهــا 
ــة  ــؤويل اجلاع ــض مس ــم بع ــا عل ــدس، وهن ــذا املس هب
اإلســامية بمســألة مجــع التربعــات، وبــدأ احلديــث 
حــول مــن املســؤول عــن مجعهــا؟ وأيــن ســيتم إنفاقهــا؟ 
وغــر ذلــك مــن األســئلة، ويف هنايــة النقــاش وافــق 
املجاهــدان حممــد ســدر وحممــد أبــو طبيــخ عــى أن 
يف  اإلســامية  اجلاعــة  لصنــدوق  املبلــغ  كل  يكــون 
ــا  ــرض، وهن ــك الغ ــال كان لذل ــع امل ــة؛ ألن مج اجلامع
كانــت حماولــة رشاء املســدس والــذي كان مــن املفرتض 

ــه يف ســوق اخلليــل. ــات ب ــذ عــدة عملي تنفي

اعتقاله مع بعض نشطاء اجلامعة اإلسالمية
تواجــد  وأثنــاء  1999/10/13م،  يــوم  يف 
املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ يف ســوق اخلليل املــيء باجلنود 
واملســتوطنني الصهاينــة تــم إيقافــه، وطلــب اجلنــود 

هويتــه ومــا هــي إال دقائــق حتــى جــاء القــرار باعتقالــه، 
فــإذا بــه يف مركــز حتقيــق عســقان اإلجرامــي وبــدأ 
ــاطات  ــامية والنش ــة اإلس ــول اجلاع ــه ح ــق مع التحقي
الطابيــة، واســتمر التحقيــق معــه أليــام طويلــة وشــاقة 
جــًدا إال أنــه مل يكــن ليعــرتف بكلمــة واحــدة وأثنــاء 
كأنــه  أصواًتــا  ســمع  التحقيــق  زنازيــن  يف  وجــوده 
ســمعها باملــايض، فــإذا باملجاهديــن أيمــن اطبيــش ونادر 
حنتــش مــن أصدقــاء املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ الذيــن 
يدرســون معــه يف ذات اجلامعــة، ويف نفــس التخصــص 
ونفــس الشــعبة، فعلــم أن موضــوع اجلاعــة اإلســامية 
قــد كشــف أمــره، وبــدأت االعتقــاالت للمجاهديــن 
أبنــاء  مــن  باملجاهديــن  التحقيــق  زنازيــن  وامتــأت 
ــة اإلســامية واجلاعــة اإلســامية، ومــن نشــطاء  الكتل
اجلاعــة اإلســامية الذيــن تــم اعتقاهلــم املجاهــدون 
ــم  ــد الكري ــد عب ــوض وأمح ــى ع ــة ومصطف ــع مضي راف
وفــراس عــودة وحممــد ســدر باإلضافــة للمجاهديــن 
حنتــش. ونــادر  اطبيــش  وأيمــن  طبيــخ  أبــو  حممــد 

للــرب  وأيمــن  حممــد  املجاهــدان  تعــرض 
املــربح من قبــل الســجانني يف زنازين التحقيــق وبظروف 
قاســية جــًدا، ومــع ذلك بقيــا صامدين يف وجــه املحققني 
والســجانني ويف أحــد األيــام حــر أحــد أفــراد الرطــة 

األسر املجاهد/ حممد أبو طبيخ
برفقة جمموعة من األرسى يف سجون االحتال
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ــش  ــن اطبي ــخ وأيم ــو طبي ــد أب ــن حمم ــرج املجاهدي وأخ
وأخربمهــا أن لدهيــم حمكمــة، ومــا أن دخــا إىل قاعــة 
ــد  ــمع املجاه ــى س ــايض حت ــام الق ــا أم ــة وجلس املحكم
ــب  ــي، وطل ــًا يبك ــه وكأن رج ــن ورائ ــا م ــد صوًت حمم
القــايض الصهيــوين مــن املجاهــد حممــد بــأن ينظــر وراءه، 
وكان حممــد يتعامــل مــع هــذا القــايض بكربيــاء وازدراء، 
ــه جمــدًدا أن ينظــر وراءه  ــم ينظــر، فطلــب القــايض من فل
فرفــض االنصيــاع لــه، ثــم كــرر الطلــب مــرات عديــدة، 
ــر إىل  ــًدا، فنظ ــم ج ــر مه ــد أن األم ــد حمم ــعر املجاه فش
خلفــه فوجــد أبــاه جيلــس يف اخللــف ويبكــي، فلــم يعلــم 
مــاذا يفعــل يف ذلــك الوقــت إال أن حيبــس دمعــه وُيصلب 
ــاه  ــه، وهــو يصــربَّ أب ــه ويقــوي مــن نفســه وعزيمت إرادت
ويقــول لــه: ملــاذا تبكــي يــا أيب؟ ال ختــف منهــم، هــؤالء 
ــي  ــا فوضع ــت خائًف ــرى، ولس ــا ت ــوي ك ــا ق ــاء وأن جبن
، فارتفعــت معنويــات والــد  ممتــاز جــًدا، وال تقلــق عــيَّ
ــة  ــني بطريق ــة جن ــن مدين ــدم م ــذي ق ــد ال ــد حمم املجاه
ــع  ــدث م ــك ح ــة، وكذل ــور املحكم ــًدا حلض ــدة ج معق
املجاهــد أيمــن. ومــا أن عــاد املجاهــد حممــد إىل زنزانتــه 
حتــى أخــذ عى نفســه عهــًدا بــأن يدفــع العــدو الصهيوين 

ثمــن دمــوع والــده التــي ذرفهــا يف املحكمــة.

اجتمعــت املجموعــة بكافــة أفرادهــا حممد ســدر 
وحممــد أبــو طبيــخ ومصطفــى عــوض وأمحــد عبــد 
ــادر حنتــش  ــة ون ــم وأيمــن اطبيــش ورافــع مضي الكري
ــام  ــر الع ــن أواخ ــم م ــس القس ــدو” يف نف ــجن “جم يف س
1999م وبدايــة العــام 2000م وقــد فــرح جماهــدو 
الطلبــة  بقــدوم هــؤالء األبطــال  اجلهــاد اإلســامي 
اجلامعيــني واملثقفــني، حيــث أضافــوا كثــًرا مــن العمــل 
ــال  ــك االعتق ــجن، وكان ذل ــي يف الس ــايب واحلرك اإلجي

األول للمجاهــد حممــد، ومــن خالــه تــم اســتغال 
تواجدهــم بالقــرب مــن بعضهــم للتخطيــط للمســتقبل 
للعمــل اجلهــادي يف حــال اخلــروج مــن الســجن، وبــدأ 
ــان  ــدر يتحدث ــد س ــخ وحمم ــو طبي ــد أب ــدان حمم املجاه
ــل  ــن أج ــغ م ــن مبال ــم م ــب هل ــا حيس ــع م ــول جتمي ح
رشاء الســاح بعــد خروجهــا مــن الســجن مــن أجــل 
بــدء العمــل العســكري الســيا أهنــا قــد اكتســبا اخلــربة 
األمنيــة وكــرا حاجــز اخلــوف مــن االعتقــال. وكأن ما 
خططــا لــه داخــل الســجن كانــا يعلــان بأنــه ســيتحقق 

بعــد أشــهر قليلــة.

اندلعــت انتفاضــة األقــى املباركــة ومعظــم 
جعلهــم  ممــا  الســجن،  داخــل  يف  املجموعــة  أفــراد 
ينتظــرون بفارغ الصــرب موعد اإلفراج عنهم للمشــاركة 
يف أحــداث االنتفاضــة، وتــم اإلفــراج عــن معظــم أفــراد 
املجموعــة باســتثناء املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ الــذي مــا 
ــه  ــم حتويل ــى ت ــا حت ــة عاًم ــه البالغ ــدة اعتقال ــى م أن اهن
لاعتقــال اإلداري، ليجتمــع حينهــا بقــادة وكــوادر 
ــة  ــكار التنظيمي ــن األف ــد م ــم املزي ــذ عنه ــة ويأخ احلرك
تتحــول  االنتفاضــة  والسياســية والفكريــة، وبــدأت 
مــن حالــة العمــل اجلاهــري إىل حالــة العســكرة، وتــم 
متديــد االعتقــال اإلداري للمجاهــد حممــد مــرة أخــرى، 
فشــعر بــأن الدنيــا قــد أطبقــت عليــه وأهنــا ال تريــده أن 

خيــرج مــن الســجن.

ــد  ــاء موع ــى ج ــهر حت ــة أش ــي إال بضع ــا ه وم
حمكمــة تثبيــت االعتقــال اإلداري يف ســجن جمــدو، 
فقــرر أن يتحــدث أمــام القــايض بنفســه وعــدم توكيــل 
ــه،  ــن ملف ــؤولة ع ــي املس ــة ه ــت ضابط ــه، وكان ــاٍم ل حم
وحتدثــت أمــام القايض عــن خطــورة اإلفراج عنــه، وأنه 
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يشــكل خطــًرا عــى أمــن الكيــان الصهيــوين، وهنا طلب 
املجاهــد حممــد احلديــث أمــام القــايض، وقــال لــه: أهيــا 
القــايض! هــل هــذه الضابطــة يف املخابــرات الصهيونيــة 
تعلــم كل يشء عنــي؟ فأجابــت الضابطــة بنعــم، فقــال 
ــا  ــرح عليه ــايض أن أط ــا الق ــد أهي ــد: أري ــد حمم املجاه
ــي أي  ــرف عن ــا ال تع ــك أهن ــت ل ــئلة ألثب ــض األس بع
ــك  ــذب، فضح ــا ك ــني يدهي ــذي ب ــف ال يشء، وأن املل
وبــدآ  الصهيونيــة،  الضابطــة  وضحكــت  القــايض 
ــًا  ــة قائ ــأل الضابط ــدأ يس ــد، فب ــد حمم ــان املجاه يزدري
هلــا: اذكــري يل مــا هــي أســاء إخــواين العــرة؟ فبــدأت 
تتخبــط وقالــت: ال أعلــم، ثــم قــال هلــا: اذكــري يل أيــن 
أســكن بالضبــط يف بلــدة يعبــد؟ فقالــت وأيــن هــذه 
ــدون  ــم اســتمرت األســئلة عــى هــذا النحــو ب تقــع؟ ث
ــات  ــيا أن املعلوم ــة، والس ــل الضابط ــن قب ــات م إجاب
ــه،  ــن اخرتاع ــي م ــد ه ــد حمم ــا املجاه ــأل عنه ــي يس الت
وال أســاس هلــا مــن الصحــة فهــو ليــس مــن بلــدة يعبــد 

ــه عــرة إخــوة وهكــذا. وليــس ل

وهنــا رضب القــايض بيــده عــى الطاولــة، وقال: 
إن مل يتــم تقديــم أي مــادة حقيقيــة عــن املجاهــد حممــد 
خــال 72 ســاعة فإنــه ســيتم اإلفــراج عنــه، وشــعر 
ــرات  ــاز املخاب ــى جه ــر ع ــوة الن ــد بنش ــد حمم املجاه
وحــدث  الســجن  إىل  عــاد  أن  ومــا  الصهيــوين، 
املجاهديــن بــا حصــل حتــى قالــوا لــه بــأن جيهــز نفســه 
للحريــة، وقــرر حينهــا يف اليــوم التــايل زيــارة املجاهدين 
يف اخليــام، ومــن املجاهديــن الذيــن كانــوا معــه املرحــوم 
يوســف العــارف )أبــو مالــك(، وصديقــه العزيــز لــؤي 
الســعدي وعــي وحممــد أبــو خزنــة وســليان وأنــور 

ــو أمحــد العصــا. ــو جماهــد وأب العصــا وأب

تــم اإلفــراج عــن املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ 
مــن ســجن جمــدو بتاريــخ 2001/04/05م، وكان 
والــده ووالدتــه ينتظرانــه عــى حاجــز ســامل الصهيــوين، 

وكان للحريــة طعــم مجيــل جــًدا مل يشــعر بحاوتــه 
ــة  ــزل يف ضاحي ــل، ومــا أن وصــل للمن ــه مــن قب ومذاق
صبــاح اخلــر حتــى جــاء خــرب استشــهاد القائــد املجاهد 
إيــاد حــردان، أحــد أبــرز قــادة رسايــا القــدس يف الضفــة 
الغربيــة، فقــرر املجاهــد حممــد الذهــاب إىل مشــفى 
جنــني إللقــاء نظــرات الــوداع عــى هــذا القائــد الكبــر، 
ومــا أن وصــل إىل هنــاك حتــى رأى اآلالف من اجلاهر 
الفلســطينية الغاضبــة التــي هتتــف باالنتقــام مــن العــدو 
ــوين، ويف تلــك اللحظــة تعــرف املجاهــد حممــد  الصهي
عــى معظــم قــادة وكــوادر حركــة اجلهــاد اإلســامي يف 
ــا  ــل، وم ــن قب ــم م ــرف بعضه ــن يع ــن مل يك ــني الذي جن
هــي إال أيــام حتــى قــرر املجاهــد حممــد البــدء بالعمــل 
قيــس  الكبــر  باملجاهــد  فــإذا  العســكري  والنشــاط 
عــدوان أحــد قــادة كتائــب القســام يطلــب مــن املجاهــد 
الكبــر حيــث كانــا  حممــد احلضــور ملســجد جنــني 
ــد  ــل، واملجاه ــن طوي ــذ زم ــا من ــا بعًض ــان بعضه يعرف
حممــد صديــق أخيــه نصــار، وحصــل االجتــاع بينهــا، 

األسر املجاهد/ حممد أبو طبيخ
ويف اخللف أرسته الصابرة خال زيارهتا له يف السجن
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وأراد املجاهــد قيــس اســتقطاب املجاهــد حممــد للعمــل 
يف صفــوف كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، وبــدأ 
حيدثــه عــن طبيعــة العمــل ورضورتــه ورضورة التواجد 
يف مدينــة نابلــس وبالتحديــد يف جامعة النجــاح الوطنية 
ومــا إىل ذلــك، فقــال لــه املجاهــد حممــد بأنــه ينتمــي إىل 
حركــة اجلهــاد اإلســامي اآلن، ولكــن ال مانــع مــن 
العمــل معكــم بعــد موافقــة حركــة اجلهــاد اإلســامي، 
وعــى ذلــك اتفقــا عــى اللقــاء بموعــد آخــر إال أن ريــاح 
الشــوق للعمــل مل تــأِت؛ إذ تــم اإلعــان مــن قبــل العدو 
ــم  ــن ضمنه ــه، وم ــني ل ــة املطلوب ــن قائم ــوين ع الصهي
املجاهــد قيــس عــدوان، فاختفــى حينهــا عــن األنظــار.

عــاد املجاهــد حممــد للبحــث مــن جديــد عمــن 
يســاعده يف احلصــول عــى فرصــة للعمــل العســكري، 
وعلــم مــن قبــل قــادة اجلهــاد السياســيني يف مدينــة 
ــو  ــني ه ــدس يف جن ــا الق ــن رساي ــؤول ع ــني أن املس جن
املجاهــد ثابــت مــرداوي، فقــرر االجتــاع بــه والتعــرف 
عليــه عــن قــرب وحصــل ذلــك، وبــدأ التعــارف بينهــا 
يــزداد شــيًئا فشــيًئا، وبعــد عمليــة اخلضــرة التــي نفذهــا 
صبــاح  وعــاء  اهليجــا  أبــو  أســامة  االستشــهاديان 
بتاريــخ 2001/05/25م بــدأت عاقــات املجاهــد 
حممــد أبــو طبيــخ تتســع مــع قــادة وكــوادر حركــة اجلهاد 
اإلســامي السياســيني منهــم والعســكريني، وكان حمــل 
اهتــام اجلميــع وحمــل ثقــة الكثريــن مــن أبنــاء احلركــة، 
ــع  ــعة م ــة وواس ــة ومتين ــات قوي ــج عاق ــتطاع نس واس
أكــرب عــدد ممكــن مــن أبنــاء اجلهــاد اإلســامي مــن 
جنــني ومــن قراهــا وخميمهــا، ولذلــك قــام املجاهــد 
أبــو  نعــان طحاينــة باجللــوس مــع املجاهــد حممــد 
ــة يف  ــان اخلري ــة اإلحس ــرة يف مجعي ــن م ــر م ــخ أكث طبي

جنــني طالًبــا منــه االبتعــاد عــن العمــل العســكري، وأن 
ــة،  ــامية يف اجلامع ــة اإلس ــود اجلاع ــى أن يق ــق ع يواف
وعــرض عليــه ختصيــص معــاش دائــم مــن أجــل ذلــك 
إال أن املجاهــد رفــض كل تلــك العــروض والضغــوط، 
وســارع يف العمل العســكري مــع مراعــاة رضورة إكال 
تعليمــه اجلامعــي حيــث توجــه إىل الدراســة يف اجلامعــة 
املعلومــات  نظــم  ختصــص  يف  األمريكيــة  العربيــة 
املحوســبة، ومنــذ اللحظــة األوىل لدخولــه اجلامعــة 
العربيــة األمريكيــة يف بدايــة شــهر ســبتمرب )أيلــول( 
ــامية  ــة اإلس ــيس اجلاع ــام بتأس ــام 2001م ق ــن الع م
اإلطــار الطــايب حلركــة اجلهــاد اإلســامي، فلــم يكــن 
اجلامعــة،  يف  اإلســامية  اجلاعــة  اســمه  يشء  هنــاك 
وبــدأ منــذ اليــوم األول بالكتابــة عــى لوحــات كرتونيــة 
عبــارات ترحــب بالطلبــة اجلــدد وموقعــة باســم اجلاعة 
ذلــك  عــى  اجلامعــة  إدارة  فاعرتضــت  اإلســامية، 
بحجــة عــدم وجــود ترخيــص للعمــل هلــذه الكتلــة 
الطابيــة، وذهــب إىل عميــد شــؤون الطلبــة يف اجلامعة، 
وحتــدث معــه حــول ماهيــة اجلاعــة اإلســامية ومــا هي 
أهدافهــا ومنطلقاهتــا وأفكارهــا، فوافــق عميــد شــؤون 
الطلبــة عــى إعطــاء الرتخيــص مقابــل إحضــار توقيــع 
50 اســًا مــن الطــاب ممــن ينتســبون للجاعــة، فوعــد 
ــال 24  ــه خ ــة أن ــؤون الطلب ــد ش ــد عمي ــد حمم املجاه

ــه قائمــة باألســاء. ســاعة ســيحر ل

مــا أن خــرج مــن مكتــب العميــد حتــى بــدأ 
للجهــاد  ينتمــي  أحــد  يوجــد  هــل  نفســه:  يســأل 
اإلســامي يف اجلامعــة؟ وبــدأ يفكــر مــاذا ســيفعل، 
الذيــن  الطلبــة  مــن  عــدد  عــى  تعــرف  قــد  وكان 
ــن  ــتطاع م ــص، واس ــس التخص ــه يف نف ــون مع يدرس
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تلــك  يوقعــون عــى  املعرفــة جعلهــم  خــال هــذه 
املخطوطــة إلدارة اجلامعــة مــن أجــل منــح الرتخيــص 
لكتلــة اجلاعــة اإلســامية، وكان مــن بــني هــؤالء 
الطلبــة طالــب يــدرس يف كليــة طــب األســنان وينتمــي 
ــه  ــدس وتربط ــن الق ــامي، وم ــر اإلس ــزب التحري حل
ــه متكــن مــن  صداقــة مــع املجاهــد حممــد، ومــن خال
احلصــول عــى أصــوات كل الطلبــة الذيــن ينتمــون 
حلــزب التحريــر، ويف نفــس الوقــت تلقــى املجاهــد 
حممــد اتصــااًل مــن املجاهــد األســر يف ذلــك الوقــت 
لــؤي الســعدي يف ســجن جمــدو، وطلــب مــن املجاهــد 
ــادر  ــد الق ــه عب ــح اهلل وصديق ــه فت ــم بأخي حممــد أن هيت
الدعمــة، فــكان للمجاهــد لــؤي مــا متنــى. وأصبحــت 
اجلاعــة اإلســامية اإلطــار الطــايب حلركــة اجلهــاد 
اإلســامي يف ذاك الوقــت معرتًفــا هبــا بشــكل رســمي 
ــة  ــل الطابي ــة الكت ــل إدارة اجلامعــة، ومــن كاف مــن قب

التابعــة للفصائــل الفلســطينية.

اجلامعــة  يف  جهــوده  حممــد  املجاهــد  كّثــف 
اإلســامي  اجلهــاد  حركــة  قيــادة  مــع  وبالتنســيق 
السياســية يف مدينــة جنــني وخاصــة األخ املجاهــد أبــو 
أمحــد طحاينــة الــذي أمــد املجاهــد حممــد بالدعــم املادي 
واللوجيســتي واملعنــوي إلنجــاح هــذا املــروع الوليــد 
يف اجلامعــة األمريكيــة، واســتطاع املجاهــد حممــد بذلك 
جتنيــد العــرات مــن الطلبــة والطالبــات لصفــوف 
اجلاعــة اإلســامية، ومتــت املشــاركة الفاعلــة يف كل 
نشــاطات الطلبــة يف ذلــك الوقــت. وقــد حقــق نجاًحــا 
ملحوًظــا وبنفــس الوقــت كان يعمــل بشــكل رسي يف 
صفــوف رسايــا القــدس اجلنــاح العســكري حلركــة 

اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني.

العمل يف صفوف رسايا القدس
بعــد اإلفــراج عــن املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ من 
ســجون العــدو الصهيــوين بتاريــخ 2001/04/05م، 
مــن  متكــن  ثاثــة  أو  أســبوعني  مــن  أقــل  وبعــد 
ــة  ــدس يف مدين ــا الق ــد يف رساي ــم قائ ــى أه ــرف ع التع
جنــني هــو املجاهــد ثابــت مــرداوي )أبــو أســامة(، 

ونشــأت عاقــة قويــة وتنظيميــة وصداقــة قويــة 
بــني الطرفــني، وكان ُيــر حينهــا املجاهــد ثابــت عــى 
أن يكــون املجاهــد حممــد بعيــًدا عــن األنظــار عــى 
قــدر رضورة احلاجــة إليــه لكونــه أســًرا ســابًقا وطالًبــا 
ــال  ــتمر االتص ــة. واس ــه رضوري ــة إلي ــا، واحلاج جامعًي
بينهــا وبشــكل رسي، وبنفــس الوقــت متكــن املجاهــد 

األسر القائد/ ثابت مرداوي
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 2002/04/11م
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حممــود  القديــم  صديقــه  مــع  التواصــل  مــن  حممــد 
طوالبــة الــذي ُيعتــرب يف ذلــك الوقــت مــن قــادة رسايــا 
ــذل  ــد يب ــد حمم ــني، وكان املجاه ــة جن ــدس يف مدين الق
قصــارى جهــده يف التعــرف عــى أكــرب عــدد ممكــن 
مــن املجاهديــن، ويف كل مناطــق مدينــة جنــني وقراهــا 
وخميمهــا حتــى مــدن أخــرى، ويف نفــس الوقــت حافــظ 
عــى وجــوده يف صفــوف رسايــا القــدس، ولكن بشــكل 
رسي، واألهــم أن مجعيــة اإلحســان اخلريــة التابعــة 
حلركــة اجلهــاد اإلســامي يف مدينــة جنــني التــي كانــت 
تقــدم يف ذلــك الوقــت املســاعدات اإلنســانية للفقــراء 
واملحتاجــني، كانــت أيضــا تعتــرب مركــًزا للقــاء قــادة 
ــة  ــامي يف مدين ــاد اإلس ــة اجله ــار حرك ــوادر وأنص وك
جنــني، وبذلــك متكــن املجاهــد مــن التعــرف عــى أكــرب 
ــادة وكــوادر حركــة اجلهــاد  عــدد ممكــن مــن رمــوز وق
اإلســامي، وليصبــح مــن أهــم كــوادر احلركــة يف مدينة 
جنــني نتيجــة عاقاتــه املمتــدة والطيبــة مع اجلميــع. وما 
أن جــاء شــهر 2001/07م حتــى جــاء أحــد األبطــال 
ــني هــو املجاهــد نضــال  ــة جن ــدة برقــني يف مدين مــن بل
ــاعدته يف  ــد مس ــد حمم ــن املجاه ــا م ــادوف طالًب ــو ش أب

ــة استشــهادية. ــذ عملي تنفي

عملية بنيامينا االستشهادية
شــادوف  أبــو  نضــال  املجاهــد  توجــه  بعــد 
بعمليــة  للقيــام  املســاعدة  طالًبــا  حممــد  للمجاهــد 
استشــهادية؛ توجــه املجاهــد حممــد إىل صديقــه املجاهــد 
ثابــت مــرداوي عارًضــا عليــه هــذا األمــر، فطلــب 
ــني أن  ــل، وتب ــذا البط ــن ه ــد ع ــكل جي ــار بش االستفس
املجاهــد نضــال أبــو شــادوف كان يتمتــع بالشــعبية 
الكبــرة بــني الشــباب يف بلدة برقــني، وكان حمبوًبــا جًدا، 

ولــه احــرتام كبــر بــني النــاس، وينتمــي لعائلــة مناضلــة 
وملتزمــة بتعاليــم اإلســام، وهلا مكانة حممــودة وحمرتمة 
ــدس أن  ــا الق ــدو رساي ــك رأى جماه ــاس، ولذل ــني الن ب
مثــل هــذا الشــاب، ومثــل هــذا النمــوذج هــو املطلــوب 
لتنفيــذ عمليــة استشــهادية، وكان رد رسايــا القدس عى 
املجاهــد نضــال بأنــه تــم املوافقــة عــى طلبــه ومســاعدته 
ــد  ــد حمم ــدأ املجاه ــهادية. وب ــة استش ــذ عملي ــى تنفي ع
بالتواصــل مــع املجاهــد ثابــت مــرداوي حــول رضورة 
اإلرساع يف هــذا األمــر والســيا أن املجاهــد نضــال 
كان قــد ذكــر للمجاهــد حممــد يف جلســات متعــددة يف 
مدينــة جنــني بأنــه يف عجلــة مــن أمــره لتنفيــذ العمليــة، 
ــاع  ــة واحلــور العــني واالجت ــه يف شــوق كبــر للجن وأن
ــاء  ــك اللق ــهداء، وكذل ــني والش ــاء والصديق ــع األنبي م
بابــن عمــه الشــهيد مهنــد أبــو شــادوف، وقــال بأنــه يف 
ــكني  ــطة الس ــة بواس ــذ العملي ــوف ينف ــر س ــال التأخ ح
وبنفســه، ولذلــك كان ال يمــر يــوم إال ويكون للمجاهد 
حممــد تواصــل مــع املجاهــد ثابــت للوقــوف عــى آخــر 
التطــورات يف موضــوع االستشــهادي نضــال، ووجــد 
املجاهــد حممــد أنــه يوجــد مماطلــة يف هــذا األمــر أو أنــه 

ــه. ــد مــن معرفت ــه الب يوجــد يشء غــر واضــح وأن

بتاريــخ  أنــه  حممــد  البطــل  املجاهــد   وجــد 
ــرار  ــاد ج ــد جه ــال املجاه ــم إرس 2001/07/10م ت
بلــدة اهلاشــمية يف مدينــة جنــني وابــن شــقيقة  مــن 
ــو  ــدي )أب ــد العبي ــل ولي ــهيد البط ــر الش ــد الكب املجاه
القســام(، وهــو مــن نظــم املجاهــد جهــاد جــرار يف 
صفــوف حركــة اجلهاد اإلســامي حيث متكــن املجاهد 
ثابــت مــرداوي وبقيــة املجاهديــن يف رسايــا القــدس من 
إرســال االستشــهادي جهــاد جــرار إىل مدينــة العفولــة 
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لتنفيــذ العمليــة االستشــهادية. ومــا أن وصــل إىل موقــع 
ــح  ــم ينج ــر، فل ــى زر التفج ــط ع ــام بالضغ ــة ق العملي
ــني  ــدوى، وتب ــراًرا دون ج ــراًرا وتك ــاول م ــك وح بذل
فيــا بعــد أن مــن قــام بصناعــة املتفجــرات قــد أخطــأ يف 
ــدم  ــدس بع ــا الق ــادة رساي ــأ ق ــع، وأخط ــة التصني عملي
قيامهــم بتجريــب عينــة مــن هــذه املــادة املتفجــرة ملعرفــة 
فعاليتهــا ومــدى قوهتــا، ولذلــك علــم املجاهــد حممد أن 
ــر. ــك األم ــتعجال يف ذل ــد االس ــت ال يري ــد ثاب املجاه

كان املجاهــد نضــال يــر عــى املجاهــد حممــد 
يف  ذكــر  كــا  فإنــه  وإال  ذلــك  يف  اإلرساع  بــرورة 
الســابق ســيقوم بتنفيــذ العمليــة بواســطة الســكني. 
ــيبذل  ــه س ــد بأن ــد حمم ــد املجاه ــت يع ــد ثاب ــدأ املجاه ب
ــرات  ــن املتفج ــة م ــى كمي ــول ع ــًرا يف احلص ــًدا كب جه
العمليــة  يف  الســتخدامها  تصلــح  ممتــازة  بنوعيــة 
ــهادي  ــد االستش ــد حمم ــأن املجاه ــهادية، وطم االستش
نضــال بــأن األمــر قــد اقــرتب وال حاجــة للتــرع. 
ويف يــوم 2001/07/13م كان قــد كّثــف املجاهــد 
حممــد اتصاالتــه مــع املجاهــد ثابــت للوقــوف عــى 
نفــس  للعمليــة، ويف  التجهيــز  املســتجدات يف  آخــر 
ــد  ــن املجاه ــه ع ــد اتصاالت ــد حمم ــم املجاه ــت كت الوق
نضــال ليعــرف مــدى إرصاره عــى تنفيــذ العمليــة، ودار 
حــوار طويــل بينهــا حــول اهلــدف الــذي مــن املمكــن 
تنفيــذ العمليــة ألجلــه، وحــول ملــاذا يريــد أن ينفــذ هــذه 
العمليــة؟ فوجــد نفســه يقــف أمــام جماهــد صلــب عنيــد 
ــوف،  ــن أو اخل ــرف اجلب ــة ال يع ــب إرادة فوالذي صاح
ووجــده إنســاًنا طيًبــا جــًدا، حمًبــا لوالديــه وإخوانــه 
ــو  ــر ويدع ــه باخل ــر والدت ــًرا يذك ــكان كث ــه، ف وأخوات
هلــا كثــًرا، وكذلــك لوالــده حتــى إنــه أوىص يف وصيتــه 

باالهتــام بوالدتــه واخلــروج بمســرة حاشــدة مــن خميــم 
ــب  ــوف إىل جان ــني والوق ــدة برق ــه يف بل ــني إىل منزل جن

ــا. ــه يف حمنته والدت

توجــه املجاهد حممد بتاريــخ 2001/07/14م 
إىل منــزل املجاهــد حممــود طوالبــة يف خميــم جنــني ليعلــم 
منــه أيــن قد وصلت االســتعدادات والســيا أن املجاهد 
ثابــت مــرداوي مل يكــن جييــب عــى االتصــاالت، فأكــد 
لــه حينهــا املجاهــد حممــود بــأن األمــور يف هنايتهــا وأن 
املتفجــرات أصبحت موجــودة، وقد أحرهــا املجاهد 
ثابــت مــرداوي مــن مدينــة نابلــس وبــدأ املجاهــد حممــد 
يتحــدث مــع املجاهــد حممــود حــول العمليــة القادمــة، 
وهــل ســتكون عــرب احلــزام الناســف أو عــرب شــنطة 
بــأن  حممــود  املجاهــد  حينهــا  فأخــربه  متفجــرات؟ 
ــتخدام  ــن اس ــث يمك ــزام بحي ــن احل ــل م ــنطة أفض الش
كميــة أكــرب مــن املتفجــرات. وأحــر حينهــا املجاهــد 
حممــود ماســورة حديــد، وعرضهــا عــى املجاهــد حممــد 
ــع  ــا إىل قط ــيتم تفريزه ــورة س ــذه املاس ــأن ه ــربه ب وأخ
ــزات  ــبه بتفري ــي أش ــكلها اخلارج ــون ش صغــرة، ليك
القنبلــة اليدويــة وســيغلقها مــن الطرفــني، فســأله حينهــا 
مــن يســتطيع أن يقــوم بمهمــة التفريــز هــذه؟ فقــال لــه 
بــأن لــه صديًقــا اســمه احلــاج عــي الصفــوري ســيعمل 
معــه يف قيــادة صفــوف رسايــا القــدس يف خميــم جنــني.

ــت  ــد وق ــوم 2001/07/15م وبالتحدي ويف ي
املســاء اتصــل املجاهــد ثابــت باملجاهــد حممــد، وأخــربه 
ــم  ــٍد، فعل ــوم غ ــًزا ي ــال جاه ــد نض ــون املجاه ــأن يك ب
املجاهــد حممد بــأن االســتعدادات قد اكتملــت، وطلب 
ــني  ــة جن مــن االستشــهادي نضــال أن يتواجــد يف مدين
يف صبــاح يــوم 2001/07/16م. وبالفعــل اجتمــع 
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املجاهــد حممــد بــه، وقــال لــه بأنــه ســينفذ العمليــة عر 
هــذا اليــوم، وعليــه أن جيهــز نفســه للتصويــر، ورفــض 
املجاهــد نضــال بــأن يتصــور وقــال بأنــه يف عجلــة مــن 
أمــره، وأخــرج مــن حمفظتــه أربــع صــور شــخصية، 
وأعطاهــا للمجاهــد حممــد وســلمه هويتــه ووصيتــه 
وورقــة كتــب عليهــا مــا لــه ومــا عليــه مــن ديــون 
ــهاده،  ــة استش ــه يف حال ــليمها لعائلت ــا تس ــوال طالًب وأم
ــا املجاهــدان يف وقــت الظهــرة باملســجد  وصــى حينه
ــة جنــني، وطلــب املجاهــد حممــد  الصغــر وســط مدين
مــن املجاهــد نضــال البقــاء يف املســجد إىل أن يعــود إليه، 
وعليــه أن ينتظــر اتصــااًل منــه، وتوجــه إىل خميــم جنــني، 

ــة. ــزل املجاهــد حممــود طوالب ــد إىل من وبالتحدي

بوضــع  يقــوم  طوالبــة  حممــود  املجاهــد  كان 
ــد،  ــد حمم ــاعده املجاه ــوة فس ــرة للعب ــات األخ اللمس
وتــم وضعهــا يف إحــدى احلقائــب، ورأى املجاهد حممد 
أن احلقيبــة كبــرة وغــر مناســبة فتــم اســتبداهلا بحقيبــة 
أخــرى أصغــر حجــًا مــن األوىل، وتــم محــل العبــوة 
الناســفة ولفهــا بغطــاء صيفــي، وتــم وضــع كميــة كبــرة 
ــن  ــع م ــوة، وقط ــول العب ــظايا ح ــاص والش ــن الرص م
القــاش عــى جانبــي الشــنطة حتــى تظهــر وكأهنا شــنطة 
مليئــة باملابــس، وبعــد إهنــاء كافــة اللمســات األخــرة، 
جــاء اتصــال مــن املجاهــد ثابــت للمجاهــد حممــود بــأن 
يرســل شــنطة املتفجــرات باإلضافــة لقطعــة ســاح مــن 
ــي  ــيارات العموم ــائقي س ــد س ــرب أح ــوع )M16( ع ن
حممــد  املجاهــد  خــرج  وبالفعــل  جنــني،  مدينــة  إىل 
ــا  ــاح ووضعه ــة الس ــرات وقطع ــنطة املتفج ــه ش ومع
يف الســيارة، ومــا أن وصلــوا إىل مدينــة جنــني حتــى 
قــام املجاهــد حممــد باالتصــال باملجاهــد ثابــت، والتقــى 

املجاهــدان مــع بعضهــا بالقــرب مــن قهــوة النباتــات يف 
مدينــة جنــني.

يف هــذه األثنــاء توجــه املجاهــد حممد إىل املســجد 
ــا نضــال  الصغــر، وقــال لاستشــهادي نضــال: اآلن ي
ــت  ــي كن ــهادية الت ــة االستش ــذ العملي ــتتوجه إىل تنفي س
تتمنــى أن تقــوم هبــا منــذ فــرتة. وتوجهــا مًعا إىل الســيارة 
التــي يتواجــد هبــا املجاهــد ثابــت، وأثنــاء الطريــق 
ــليم  ــد بتس ــد حمم ــام املجاه ــا، فق ــر أمامه ــاهداه يس ش
املجاهــد ثابــت مــرداوي االستشــهادي نضــال، وســلمه 
ــق وجهــازه اخللــوي وكل مــا يف  ــه مــن وثائ كل مــا لدي
حمفظتــه، وقــام بتوديعــه، وســأله: هــل أنــت راٍض اآلن؛ 
ألين حققــت لــك مــا تريــد؟ فأجابــه وهــو يضحــك: اهلل 
يــرىض عليــك يــا حممــد، وأمتنــى أن ألتقــي بــك يف اجلنــة 

ــاء اهلل. إن ش

االستشــهادي  ومعــه  ثابــت  املجاهــد  توجــه 
ــة، وكان  ــه العملي ــذي ســتنطلق من ــكان ال نضــال إىل امل
حينهــا املجاهــد نضــال هــو مــن اختــار موقــع العمليــة 
ــا” وتوجــه املجاهــد حممــد بعدهــا إىل منزلــه، يف “بنيامين

حمطة القطارات يف “بنيامينا”
املكان املستهدف بعملية االستشهادي/ نضال أبو شادوف
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 وانتظــر أمــام التلفــاز وقــوع هــذه العمليــة، ومــا 
ــدأت وســائل اإلعــام  ــى ب أن جــاء وقــت املغــرب حت
الصهيونيــة احلديــث عن وقــوع انفجار ضخم يف وســط 
مدينــة “بنيامينــا” بالداخــل املحتــل، وكان مــن املفــرتض 
أن يقــوم االستشــهادي املجاهــد نضــال بتفجر نفســه يف 
حمطــة القطــارات يف “بنيامينــا” إال أن عــدًدا مــن اجلنــود 
الصهاينــة كانــوا قــد رأوه وهــو حيمــل حقيبــة املتفجرات 
عــى ظهــره، فأصاهبــم الشــك يف األمــر، فعلــم أن األمــر 
أصبــح خطــًرا، وتوجــه إىل مــكان يتواجــد به عــدد كبر 
مــن اجلنــود الصهاينــة، وقــام بتفجــر نفســه، ولطبيعــة 
أن االنفجــار كان يف مــكان مفتــوح أدى إىل وقــوع اثنــني 
مــن القتــى الصهاينــة جندًيــا وجمنــدة صهيونيــة، وإصابة 

العــرات بجــراح خطــرة.

كانــت تلــك العمليــة هــي األوىل التــي ختــرج من 
بلــدة برقــني يف مدينــة جنــني، وهــي العمليــة األوىل التي 
يتــم هبــا قتل جنــود صهاينــة يف عملية استشــهادية خال 
انتفاضــة األقــى، وجــاءت بعــد عمليــة اخلضــرة التــي 
نفذهــا االستشــهاديان عــاء صبــاح وأســامة أبــو اهليجا 
بتاريــخ 2001/05/25م، وأدت إىل وقــوع عــرات 
اإلصابــات، وجــاءت بعــد فشــل عمليــة االستشــهادي 
ــة كان  ــذه العملي ــم أن ه ــرار، واأله ــاد ج ــر جه األس
هلــا أمهيــة كبــرة، عســكرًيا حيــث أظهــرت مــدى قــوة 
وتطــور أداء رسايــا القــدس العســكري عــرب العمليــات 
ــا القــدس  االستشــهادية وسياســًيا حيــث أكــدت رساي
أهنــا رد حركــة اجلهــاد اإلســامي عــى جمــيء املبعــوث 
األمريكــي لعمليــة الســام الــذي كان بانتظــاره العــدو 
الصهيــوين والســلطة الفلســطينية عــى أحــر مــن اجلمــر 
مــن أجــل إعــادة إحيــاء عمليــة الســام يف املنطقــة، 

فكانــت هــذه العمليــة الســبب يف عــودة هــذا املبعــوث 
لفشــل  ذلــك  وأدى  أتــى،  حيــث  مــن  األمريكــي 
ــة الســلمية التــي ســئم منهــا  املســاعي لتحريــك العملي

الشــعب الفلســطيني.

مســؤوليتها  القــدس  رسايــا  أعلنــت  أن  ومــا 
مســاء  يف  االستشــهادية  “بنيامينــا”  عمليــة  عــن 
شــعبنا  مجاهــر  خرجــت  حتــى  2001/07/16م 
مهنئــني ومكربيــن وســط  الشــوارع  إىل  الفلســطيني 
فــرح كبــر هبــذه العمليــة، فــا كان مــن املجاهــد حممــد 
إال أن يســجد هلل شــكًرا هلــذا األمــر. وتوجــه يف صبــاح 
اليــوم التــايل إىل مدينــة جنــني ليلتقــي بقــادة احلركــة 
طالًبــا منهــم تنفيــذ وصيــة االستشــهادي نضــال، وهــي 
ــني إىل  ــم جن ــة يف خمي ــة ضخم ــرة مجاهري ــروج مس خ
ــدة برقــني، وكان لاستشــهادي نضــال مــا  ــه يف بل منزل
ــذه  ــت ه ــكان، وكان ــوره يف كل م ــع ص ــم توزي أراد وت
ــباب إىل  ــرات الش ــال ع ــًيا يف إقب ــبًبا أساس ــة س العملي
رسايــا القــدس طالبــني العمــل واالنضــام إىل صفوفهــا 
وبعضهــم يريــد الســاح إلطــاق النــار عــى ســيارات 
ــد  ــم يري ــة، وبعضه ــرق االلتفافي ــى الط ــتوطنني ع املس
تنفيــذ العمليــات االستشــهادية، وبعضهــم يريــد تقديــم 

العــون واملســاعدة اللوجســتية لرايــا القــدس.
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ــع بقــوة ونشــاط  ــا القــدس تتمت أصبحــت رساي
وحيويــة يف مدينة جنــني، وتنافس الفصائل الفلســطينية 
العــدو  مــع  املواجهــة والقتــال  مياديــن  األخــرى يف 
ــد  ــدأ املجاه ــى ب ــابيع حت ــي إال أس ــا ه ــوين، وم الصهي
حممــد يتحــدث مــع املجاهــد حممــود طوالبــة حــول 
إمكانيــة العمــل عــى إعــادة تصنيــع املتفجــرات كــا كان 
يف الســابق وبإيعــاز مــن القائد الكبر نعــان طحاينة )أبو 
احلســني( توجــه املجاهــدان حممــد أبــو طبيــخ وحممــود 
طوالبــة إىل منــزل املجاهــد املهنــدس حممــد جــرار )أبــو 
أمحــد( يف مدينــة جنــني طالبــني منــه تقديــم املســاعدة يف 
عمليــة تصنيــع املتفجــرات، فقــام باســتقباهلا وأحســن 
إىل صفــوف رسايــا  العــودة  عــى  ووافــق  ضيافتهــا 
ــة  ــه يف عملي ــزل العمــل بعــد خطئ القــدس بعــد أن اعت
تصنيــع املتفجــرات يف عمليــة االستشــهادي األســر 
جهــاد جــرار، وكان يعتــرب من أهــم املهندســني يف حركة 
اجلهــاد اإلســامي إال أن اخلطــأ الــذي ارتكبــه ال يمكــن 

أن يضــع حــًدا أمــام التطــور والتقــدم.

ــرار  ــد ج ــة وحمم ــود طوالب ــدان حمم ــدأ املجاه ب
وبمســاعدة بعــض املجاهديــن، ومنهــم املجاهــد حممــد 
أبــو طبيــخ؛ يف تصنيــع املتفجــرات يف خميم جنــني يف أحد 

املنــازل املســتأجرة، وتــم تصنيــع املتفجــرات بكميــات 
ــادة “أم  ــادة “األشــلقان” أو مــن م ــة ســواء مــن م معقول
ــن  ــت م ــادة كان ــذه امل ــول، وه ــادة اجلايك ــد” أو م العب
ــكل  ــا بالش ــل بإنتاجه ــة العم ــم صعوب ــواد رغ ــم امل أه
املطلــوب، ومــا هــي إال فــرتة بســيطة فــإذا بأحــداث 
احلــادي عــر مــن ســبتمرب )أيلــول( مــن العــام 2001م 
ــرام  ــرب واإلج ــل احل ــل رج ــؤدي إىل جع ــكا ت يف أمري
احلــدث  باســتغال  يقــوم  شــارون  أرئيــل  اهلالــك 
ومفهــوم احلــرب عــى اإلرهــاب الــذي أعلنتــه أمريــكا 
ليبــدأ يف حماولــة منــه للقضــاء عــى رمــوز وقــادة وكــوادر 

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة يف الضف املقاوم

بتاريــخ  الصهيــوين  اإلحتــال  جيــش  قــام 
2001/09/11م بمحاولــة اجتيــاح مدينــة وخميــم 
جنــني إال أن الدبابــات والقــوات الصهيونيــة بقيــت 
حمتجــزة يف منطقــة حــوش الســعادة يف جنــني، ومع ذلك 
ــة  ــا القــدس ومعهــم كاف ــادة وكــوادر رساي فقــد أرص ق
أبطــال الفصائــل الفلســطينية للتصــدي هلــذه الدبابــات 
ــوادر  ــال وك ــد أبط ــهاد أح ــا أدى الستش ــة مم الصهيوني
رسايــا القــدس يف خميــم جنــني وهــو الشــهيد إيــاد نغنغية 
)املــري( الــذي يعتــرب مــن أهــم كــوادر رسايــا القــدس 
يف خميــم جنــني ومــن الشــباب الذيــن ال يعرفــون معنــى 
اخلــوف أو الرتاجــع، وإىل جانبــه استشــهد أحــد أبطــال 
كتائــب القســام وهــو الشــهيد إبراهيــم الســايس، وتــم 

ــة العــرات بجــراح خطــرة. إصاب

يف اليــوم التــايل، أي بتاريــخ 2001/09/12م 
تــم اســتهداف قــادة رسايــا القــدس يف بلــدة عرابــة ليــدور 
اشــتباك مســلح بينهــم وبــني اجلنــود الصهاينــة ولرتقــي 
إىل العــا الشــهداء القــادة أســعد دقــة وســفيان عارضــة 

القتيان الصهيونيان 
يف عملية االستشهادي/ نضال أبو شادوف 
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ــقيقة  ــة ش ــس عارض ــة إىل بلقي ــاف باإلضاف ــل عس ووائ
ــى  ــا ع ــا وصعًب ــا مؤمًل ــذا حدًث ــفيان، وكان ه ــهيد س الش
حركــة اجلهاد اإلســامي ورساياهــا املظفــرة، وكان لزاًما 
عــى رسايــا القــدس الــرد عــى هــذه اجلرائــم الصهيونيــة، 
فقــام االستشــهادي أمحــد دراغمــة مــن حمافظــة طوبــاس 
بتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف مدينــة بيســان املحتلــة 
بتاريــخ 2001/10/07م رًدا عــى جمازر ارتكبها العدو 
ــة الفلســطينية،  ــوادر املقاوم ــادة وك ــق ق ــوين بح الصهي
وقــرر املجاهــدون حممــد أبــو طبيخ وحممــود طوالبــة وأبو 
أمحــد جــرار العمــل بشــكل مكثــف، إلنتــاج كميــة كبــرة 
مــن املتفجــرات لصناعــة العديــد مــن العبــوات الناســفة 
واألكــواع املتفجــرة التــي هــي أشــبه مــا تكــون بالقنابــل 
ــد أن  ــد حمم ــتطاع املجاه ــت اس ــس الوق ــة، وبنف اليدوي
ــن أول(  ــر )تري ــهر أكتوب ــت يف ش ــك الوق ــم يف ذل يوائ
مــن العــام 2001م مــا بــني دراســته اجلامعيــة يف اجلامعــة 
اإلســامية  اجلاعــة  ومتطلبــات  األمريكيــة  العربيــة 
ونشــاطاهتا اليوميــة وبــني العمــل يف مســاعدة املجاهدين 
حممــود طوالبــة وأبــو أمحــد جــرار يف تصنيــع املتفجــرات، 
وأصبــح املجاهــد حممــد من أهــم مصنعي املتفجــرات يف 

ــا القــدس. رساي

ومــا أن جــاء تاريــخ 2001/10/28م حتــى 
قــام االستشــهاديان يوســف ســويطات ونضــال جبــايل 
ــاق  ــطة إط ــة بواس ــهادية مزدوج ــة استش ــذ عملي بتنفي
النــار وســط شــوارع مدينــة اخلضــرة املحتلــة لتــأيت 
يف ذكــرى استشــهاد األمــني العــام الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي، باإلضافــة إىل الــرد عــى سلســلة اجلرائــم 
ــن  ــا كان م ــطيني، ف ــعب الفلس ــق الش ــة بح الصهيوني
األجهــزة  مــن  وبإيعــاز  الفلســطينية  األمــن  أجهــزة 

ــا  ــوادر رساي ــادة وك ــة ق ــة إال ماحق ــة الصهيوني األمني
ــاء الفصائــل الفلســطينية األخــرى. القــدس وباقــي أبن

ــد  ــى ي ــة ع ــود طوالب ــد حمم ــال املجاه ــم اعتق ت
جهــاز األمــن الوقائــي، وتــم اقتيــاده إىل ســجن نابلــس 
ــي  ــاج ع ــد احل ــع املجاه ــدث م ــك ح ــزي، وكذل املرك
الصفــوري، وقــام حينهــا املجاهــد حممــد بإنــزال بيــان يف 
اجلامعــة العربيــة األمريكيــة باســم اجلاعــة اإلســامية، 
مطالبــني  السياســية  االعتقــاالت  رفــض  مفــاده 
الســلطة وأجهزهتــا األمنيــة بإطــاق رساح املجاهديــن 
والوقــوف إىل جانــب أبنــاء شــعبها الذيــن يذبحــون يف 
كل يــوم، وبينــا كان املجاهــد حممــد عائــًدا مــن اجلامعــة 
األمريكيــة بعــد قيامــه إىل جانــب الكتلــة اإلســامية 
بعمــل إفطــار مجاعــي يف يــوم رمضــاين؛ الحــظ أن 
ــه  ــل إىل منزل ــا أن وص ــه، وم ــاول مراقبت ــن حي ــاك م هن
ــه  ــاح اخلــر حتــى اعتقــد أن املاحقــة ل ــة صب يف ضاحي
قــد انتهــت، فــإذا بــه يف ســاعات الفجــر يتعــرض منزلــه 
ملدامهــة األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، وتــم اعتقالــه 
ووضعــه يف أحــد األماكــن التابعــة للســلطة الفلســطينية 
ــع  ــيني، وانقط ــني السياس ــجن للمعتقل ــة كس واملصمم
املجاهــد حممــد عــن تواصلــه مــع قــادة وكــوادر احلركــة 
إال أن املجاهــد ســعيد طوبــايس متكــن وبطريقــة خاصــة 
مــن تقديــم املســاعدة لــه، ولبقيــة املعتقلــني وأحــر هلم 
ــادة احلركــة يف  ــك بإيعــاز مــن ق ــه، وذل ــا حيتاجون كل م
مدينــة جنــني، وعلــم املجاهــد حممــد أن قــادة احلركــة ال 
يمكــن هلــم أن يتخلــوا عــن كوادرهــم وأبنائهــم حتى يف 

ــروف. ــب الظ أصع

ومــا هــي إال أشــهر قليلــة حتــى بــدأ العــدو 
الفلســطينية،  الســلطة  مقــرات  بقصــف  الصهيــوين 
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ظانــني بذلــك أهنــم يقضــون عــى قــادة رسايــا القــدس، 
واســتطاع املجاهــدان حممــود طوالبــة واحلــاج عــي 
العنيــف،  الصهيــوين  القصــف  ذلــك  مــن  النجــاة 
بينــا متكــن املجاهــد حممــد مــن إيصــال معلومــة إىل 
قــادة املقاومــة يف خميــم جنــني عــن مــكان تواجدهــم 
إن مل حيــروا  وأنــه  واحتجازهــم يف مدينــة جنــني، 
ــيتم  ــه س ــكان فإن ــك امل ــن ذل ــم م ــم وإخراجه إلنقاذه
قصفهــم بصواريــخ الطائــرات الصهيونيــة، فبــدأ أبطــال 
وقــادة وكــوادر املقاومــة يف خميــم جنني بتجميع أنفســهم 
ملدامهــة املــكان الــذي حيتجز بــه املجاهد حممــد وإخوانه، 
ومــا أن أصبحــت الســاعة الثانيــة ليــًا حتى تــم حمارصة 
املقــر واقتحامــه، وإخــراج املجاهديــن حممــد ومــن معــه 
ــن عســاكر الســلطة عــى الرتاجــع  بقــوة الســاح جمربي

ــه. ــون ب ــا يقوم ــم مم ــدم منعه وع

تــم إيصــال املجاهــد حممــد ملدينــة جنــني، وتأمينه 
يف أحــد املنــازل التابعــة حلركــة اجلهاد اإلســامي، وبعد 
نصــف ســاعة جــاء املجاهد طــه زبيــدي لزيــارة املجاهد 
ــن  ــا م ــاه مبلًغ ــرة وأعط ــا وذخ ــداه مسدًس ــد وأه حمم
املــال لكــي يتدبــر أمــره حلــني اســتقرار الوضــع األمنــي، 
مــن  بإيعــاز  ذلــك  وكان 
يف  القــدس  رسايــا  قائــد 
ثابــت  املجاهــد  جنــني 
ــا  ــح حينه ــرداوي، وأصب م
املجاهــد حممــد مــن أهــم 
رسايــا  وكــوادر  قــادة 
القــدس يف مدينــة جنــني، 
ووقــف شــباب خميــم جنــني 
يشء  كل  يف  جانبــه  إىل 

لكــون أن عائلتــه تســكن بعيــًدا عــن خميــم جنــني، وتــم 
اســتئجار منــزل لــه وســط خميم جنــني، وكان هــذا املنزل 
واملطارديــن، وأصبحــت عاقــة  للمجاهديــن  قبلــة 
املجاهــد حممــد متتــد إىل أكــرب رشحيــة ممكنــة مــن أبطــال 
املخيــم، وكان ذلــك يف أواخــر شــهر ينايــر )كانــون 
الثــاين( مــن العــام 2002م، ويف هــذه الفــرتة كان قــادة 
رسايــا القــدس، وعــى وجــه اخلصــوص القائــد الشــهيد 
خالــد زكارنــة؛ قــد اســتطاعوا تعليــم املجاهديــن يف 
رسايــا القــدس عــى مــادة متفجــرات جديــدة مــن نــوع 
“اليوريــا” ومتكــن املجاهــدان حممــود طوالبــة وحممــد أبــو 

طبيــخ مــن صناعــة هــذه املــادة.

خميــم  يف  منــزل  حممــد  املجاهــد  لعائلــة  كان 
جنــني ال يســكنه أحــد، فقــام جماهدنــا بجعلــه مقــًرا 
مــن  املســتلزمات  بكافــة  القــدس، وجتهيــزه  لرايــا 
طعــام ورشاب وفرشــات، ومــا إىل ذلــك باإلضافــة 
إىل إحضــار كافــة املســتلزمات لتصنيــع املتفجــرات مــن 
ســاد اليوريــا باإلضافــة إىل حامــض النيرتيــك وأدوات 
تصنيعهــا، وكان املجاهــد حممــود طوالبــة قــد أتقــن 
تصنيــع مــادة اليوريــا، ومــن ثــم أتقنهــا املجاهــد حممــد، 
كميــات  بتصنيــع  وحممــد  حممــود  املجاهــدان  وبــدأ 
معقولــة مــن هــذه املــادة. وبــا أهنــا كانــا يف فصــل 
ــة يف جتفيــف املــواد املصنعــة،  ــاك صعوب الشــتاء كان هن
فقــام حينهــا املجاهــد حممــد بــراء عــدد كبــر مــن 
صوبــات الكهربــاء واملــراوح مــن أجــل جتفيــف املــواد، 
ــا القــدس  ــد نجــح هــذا األمــر، وازداد نشــاط رساي وق
يف كل أنحــاء الضفــة الغربيــة، وافتتحــت شــهر مــارس 
)آذار( عــام 2002م بالعمليــة االستشــهادية النوعيــة 
بتاريــخ 2002/03/05م حيــث قــام االستشــهادي 

الشهيد املجاهد/ طه الزبيدي
استشهد يف معركة جنني 
بتاريخ 2002/04/06م
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ــني  ــة يف جن ــيلة احلارثي ــدة س ــن بل ــدس اب ــا الق يف رساي
االستشــهادي عبــد الكريــم طحاينــة بتنفيــذ عمليــة 
ــى. ــى وجرح ــع قت ــة لتوق ــة العفول ــهادية بمدين استش

قــرر العــدو الصهيــوين فيــا بعــد اجتيــاح خميــم 
جنــني الســيا أنــه تــم اعتقــال أحــد أبطــال املخيــم مــن 
ــهادية  ــة استش ــذ عملي ــه تنفي ــاء حماولت ــح أثن ــة فت حرك
يف مدينــة العفولــة املحتلــة، واجتمــع قــادة وكــوادر 
جنــني  مدينــة  يف  والعســكرية  السياســية  األجنحــة 
مل  إن  بأنــه  الفلســطينية  الســلطة  نقلتــه  مــا  لدراســة 
يتــم خــروج املســلحني مــن خميــم جنــني باجتــاه مدينــة 
جنــني فإنــه ســيتم اجتيــاح املخيــم مــن كافــة املحــاور، 
ــم  ــن خمي ــروج م ــاده اخل ــرار مف ــون بق ــرج املجتمع فخ
جنــني باجتــاه املدينــة. ويف ذلــك اليــوم كان املجاهــدان 
يف  يتواجــدان  طبيــخ  أبــو  وحممــد  طوالبــة  حممــود 
ــود  ــد حمم ــال باملجاه ــاء اتص ــرات، وج ــع املتفج مصن

ــلح  ــد اهلل ش ــان عب ــور رمض ــام الدكت ــني الع ــن األم م
قائــًا لــه: بــأن الــراع مــع هــذا العــدو هــو كــر وفــر 
ــس  ــر، ولي ــه ك ــود بأن ــيخ حمم ــه الش ــود، فأجاب ــا حمم ي
ــدم  ــى ع ــود ع ــد حمم ــم املجاه ــاء اهلل، وأقس ــًرا إن ش ف
اخلــروج مــن خميــم جنــني، وكان إىل جانبــه بعــض 
أبــو  وحممــد  طوبــايس  ســعيد  ومنهــم  املجاهديــن، 
طبيــخ وعبــد الرحيــم فــرج وأرشف أبــو اهليجــا وعــدد 

ــن.  ــن املجاهدي ــر م آخ

ــدأت  ــى ب ــل حت ــلَّ اللي ــر وح ــدأ اخلط ــا أن ب وم
ــة  ــن كاف ــم م ــاه املخي ــدم جت ــة بالتق ــات الصهيوني الدباب
ــراج  ــى إخ ــود ع ــد حمم ــا املجاه ــاور، وأرص حينه املح
املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ مــن خميــم جنــني، باجتــاه آمــن 
مــن مدينــة جنــني حتــى إن حصــل أي مكــروه ال ســمح 
ــيكون  ــه س ــل عن ــإن البدي ــة ف ــود طوالب ــيخ حمم اهلل للش
املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ لكونــه يملــك اخلــربة الكافيــة 
يف تصنيــع املتفجــرات، ووضــع معــه كافــة املعلومــات 
الريــة. وفكــر حينهــا املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ، 
ــم  ــن املخي ــروج م ــى اخل ــق ع ــديد واف ــط ش ــد ضغ وبع
ومعــه ســاح مــن نــوع كاشــنكوف، وتســلل مــن بــني 
ــزل إىل آخــر حتــى وصــل إىل مشــفى  ــازل، ومــن من املن
جنــني احلكومــي، وملــا وصــل إىل هنــاك إذا باملشــفى 
ــوين،  ــل اجليــش الصهي يتعــرض حلصــار حمكــم مــن قب
وليــس هنــاك إال طريقــة وحيــدة خلــروج املســلحني 
ــعاف  ــيارات اإلس ــرب س ــي ع ــفى، وه ــني يف املش العالق
هبــذه  اخلــروج  املجاهديــن  مــن  دفعــة  واســتطاعت 
ــة جنــني إال  الطريقــة، ووصلــوا بأمــن وســام إىل مدين
أنــه خــال الطريــق كانــت هنــاك حماولــة فاشــلة إليقاف 

ــها. ــعاف وتفتيش ــيارة اإلس س

االستشهادي/ عبد الكريم طحاينة
استشهد بتاريخ 2002/03/05م
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ومــا أن جــاء دور الدفعــة األخــرة وكان هبــا 
املجاهــد حممــد ومعــه بعــض املجاهديــن حتــى تفاجؤوا 
ــعاف،  ــيارة اإلس ــا بس ــو اهليج ــال أب ــيخ مج ــود الش بوج
احــدى طائــرات  مــن  برصاصــة  قــد أصيــب  وكان 
إىل متزقهــا وكان بحاجــة  أدى  ممــا  يــده  األباتــي يف 
ــه  ــن نقل ــد م ــة، والب ــة رسيع ــة جراحي ــة إىل عملي ماس
إىل مشــفى الــرازي بجنــني، فــأرص املجاهــد حممــد عــى 
البقــاء إىل جانــب الشــيخ مجــال أبــو اهليجــا مهــا كلــف 
األمــر، وبــدأ يصــربه عــى أملــه فوجــده صابــًرا ولــه 
ــه  ــز عن ــا يعج ــل م ــوة التحم ــة وق ــن اإلرادة والعزيم م
ــم  ــرازي، وت ــوا بســام إىل مستشــفى ال ــر. ووصل الكث
ــم قطــع  ــة مســتعجلة، وت إخضــاع الشــيخ مجــال لعملي
يــده لعــدم قــدرة األطبــاء عــى عاجــه، ومــا أن اطمــأن 
عليــه املجاهــد حممــد حتــى ودعــه وغــادر املستشــفى إىل 

ــني. ــة جن ــا يف مدين ــر أمنً ــكان أكث م

ويف اليــوم التــايل عــاد مجيــع املســلحني ومــن 
املجاهــدان  إىل خميــم جنــني، وعــاد  الفصائــل  كافــة 
املتفجــرات،  تصنيــع  يف  عملهــا  إىل  وحممــد  حممــود 
وكثفــا العمــل وأخــربا مــن يســاعدمها مــن املســاعدين، 
وكان مــن بينهــم املجاهــدون ســعيد طوبــايس وأرشف 
أبــو اهليجــا وعبــد الرحيــم فــرج وشــاب آخــر مــن عائلة 
ــة ضخمــة مــن املتفجــرات  ــاج كمي ــم إنت الســعدي، وت
قــدرت بنحــو ألــف كيلــو جــرام، وتــم اســتخدامها 
الناســفة  واألحزمــة  اجلانبيــة  العبــوات  صناعــة  يف 
ــواد  ــذه امل ــن ه ــل م ــض الفصائ ــاء بع ــواع، وإعط واألك
ــد  ــد حمم ــا كان املجاه ــام وبين ــد األي ــة. ويف أح املصنع
عائــًدا إىل املصنــع إذا بــه يلتقــي صديقــه القديــم املجاهد 
رأفــت أبــو ديــاك، وكان صديقــه منــذ زمــن طويــل، 

الثانويــة يف مدرســة جنــني  املرحلــة  معــه يف  ودرس 
الثانويــة، ويعتــرب مــن أهــم شــباب املســجد الكبــر، 
ــة  ــة والعذب ــن بأصواهتــم اجلميل ومــن املنشــدين املميزي
والرائعــة، وكان مــن شــدة عاقتــه مــع املجاهــد حممــد 
ــا  ــام 1999م عندم ــل ع ــة اخللي ــه بمدين ــب إلي ــه ذه أن
كان يــدرس هنــاك يف جامعــة البوليتكنــك، ومكــث 
عنــده مــا يقــارب الشــهر، وتعــرف عــى املجاهديــن 
أمحــد عبــد الكريــم وفــراس عــودة ورافــع مضيــة، 
يف  اإلســامي  اجلهــاد  حركــة  شــباب  مــن  والكثــر 
اجلامعــة. ومنــذ ذلــك اليــوم مل يلتــِق املجاهــد حممــد 
ــع  ــه يف مصن ــا رؤيت ــتغرب حينه ــت فاس ــد رأف باملجاه
متفجــرات، ويف منزلــه يف خميــم جنــني، فعلــم أنــه جــاء 
لرؤيــة املجاهــد حممــود طوالبــة وأنــه عــازم عــى تنفيــذ 
عمليــة استشــهادية، وعلــم املجاهــد حممــد أن صديقــه 
رأفــت لــن يرتاجــع عــن هــذا القــرار. ومــا هــي إال 
2002/03/20م  بتاريــخ  وحتديــًدا  أيــام،  بضعــة 
ــذ  ــاك تنفي ــو دي ــت أب ــهادي رأف ــتطاع االستش ــى اس حت
عمليــة استشــهادية يف احــدى احلافــات الصهيونيــة 
يف وادي عــارة يف الداخــل املحتــل ممــا أدى ملقتــل ثانيــة 
جنــود صهاينــة وإصابــة العــرات بجــراح خطــرة، 
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ــة استشــهادية مزدوجــة  ــوم عملي ووقعــت يف نفــس الي
نفذهــا االستشــهاديان عــي حاحلــة ونبيــل النتشــة يف 
إحــدى املســتوطنات يف مدينــة اخلليــل، ثــم أقدمــت 
استشــهادية  عمليــة  تنفيــذ  عــى  القســام  كتائــب 
نفذهــا  املطاعــم  بتاريــخ 2002/03/27م يف أحــد 
االستشــهادي عبــد الباســط عــودة أدت ملقتــل أكثــر 
ــة  ــة الصهيوني ــس احلكوم ــرر رئي ــا ليق ــن 30 صهيونًي م
اهلالــك أرئيــل شــارون اجتيــاح الضفــة الغربيــة يف بدايــة 

شــهر أبريــل )نيســان( مــن العــام 2002م.

الفصائــل  واجتمعــت  األحــداث  تســارعت 
آليــة للتصــدي للجيــش  الفلســطينية لاتفــاق عــى 
وبــدأ  جنــني،  ملخيــم  اجتياحــه  أثنــاء  الصهيــوين 
املجاهــدان حممــود طوالبــة وحممــد أبــو طبيــخ ومعهــم 
ــز  ــار لتجهي ــل بالنه ــون اللي ــاعدين يواصل ــض املس بع
العبــوات الناســفة واألكــواع املتفجــرة، ويف نفــس ليلــة 
االجتيــاح تــم تصنيــع كميــة كبــرة جــًدا مــن مــادة 
ــا مــن أجــل اســتخدامها يف صناعــة  األشــلقان واليوري
السياســية  القيــادة  بــدأت  بينــا  العبــوات واألكــواع 
بتجهيــز  جنــني  خميــم  يف  اإلســامي  اجلهــاد  حلركــة 
ــن  ــاه للمجاهدي ــة واملي ــواد الغذائي ــن امل ــرة م ــة كب كمي
ــم يف  ــز صموده ــطينية لتعزي ــل الفلس ــن كل الفصائ وم
ــا القــدس  وجــه احلصــار واالجتيــاح، وقــام قــادة رساي
بتجهيــز أنفســهم ملعركــة طويلــة األمــد، وتــم إحضــار 
كميــة كبــرة جــًدا مــن الذخــرة وبمســاعدة كافــة القرى 
املحيطــة يف مدينــة جنــني، وهنــا أراد بعــض قــادة اجلنــاح 
الســيايس والعســكري بــأال يتواجــد كافــة أعضــاء رسايا 
القــدس يف املعركــة، وأن عليهــم أن خيرجــوا عــدًدا مــن 
قــادة وكــوادر وأعضــاء رسايــا القــدس إىل أماكــن آمنــة 

ــكري  ــل العس ــتمرار العم ــة واس ــى ديموم ــاظ ع للحف
ــة  ــادة احلرك ــب ق ــني، وطل ــم جن ــاح خمي ــد اجتي ــا بع م
مــن املجاهــد حممــود طوالبــة اخلــروج مــن خميــم جنــني، 
فرفــض هــذا األمــر وقــال بأنــه ســيبقى حتــى يستشــهد، 
وطلبــوا مــن القائــد ثابــت مــرداوي نفــس األمــر إال 
أنــه كان مــع فكــرة خــروج بعــض الكــوادر وإبقــاء 
ــر  ــر اضط ــية األم ــم، وحلساس ــر يف املخي ــض اآلخ البع
املجاهــد ثابــت للبقــاء داخــل خميــم جنني بينا اســتجاب 
املجاهــد حممــد أبو طبيــخ ملطلب قــادة احلركة السياســية 
والعســكرية وخاصــة املجاهــد نعــان طحاينــة والقائــد 
ــه  ــة وقــام حينهــا املجاهــد حممــود بإعطائ حممــود طوالب
خيــوط العمــل العســكري، ومــع مــن جيــب التواصــل 
يف حــال احلاجــة لذلــك، وأهنــى املجاهــد حممــد تصنيــع 
آخــر كميــة مــن املتفجــرات وبمســاعدة املجاهــد حممــود 
طوالبــة الــذي قــام بإعــداد احلقيبــة اخلاصــة بــه، والتــي 
ذكــر لــه أنــه سيســتخدمها يف حــال وقــع يف كمــني للعدو 

ــوين حيــث ســيفجر نفســه هبــم. الصهي

غــادر املجاهــد حممــد املخيــم وقلبــه متعلــق بــكل 
مــا يــدور فيــه مــن أحــداث، ومــا هــي إال أيــام عــى 
ــب  ــهادي راغ ــام االستش ــى ق ــني حت ــم جن ــاح خمي اجتي
جــرادات بتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف قلــب “الياجــور” 
بتاريــخ 2002/04/10م،  املحتلــة  مدينــة حيفــا  يف 
وكان هــذا املجاهــد قــد مكــث عــدة أيــام يف بدايــة شــهر 
مــارس )آذار( مــن العــام 2002م يف منــزل املجاهــد 
حممــد أبــو طبيــخ يف خميــم جنــني دون أن يعلــم عنــه أحــد 
ــه وهــو املجاهــد حممــود  أي يشء ســوى مــن أحــره ل
طوالبــة، وكانــت عائلتــه تبحــث عنــه يف كل مــكان، 
وجــاء الكثــر مــن قــادة احلركة السياســيني والعســكريني 
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ليســألوا املجاهــد حممــد عــن املجاهــد راغــب إال أنــه 
املنــزل،  يف  عنــده  متواجــد  أنــه  يعلمهــم  أن  رفــض 

نــه املجاهــد حممــود عــى  فكيــف خيربهــم بذلــك وقــد أمَّ
هــذا البطــل؟ وبعدهــا بأيــام تــم الســاح لــه باخلــروج 
مــن املنــزل والعــودة إىل منزلــه، فــا أن ســمع املجاهــد 
راغــب  االستشــهادي  واســم  العمليــة  بنبــأ  حممــد 
ــد  ــذا املجاه ــيا أن ه ــًرا الس ــرح كث ــى ف ــرادات حت ج
ــا  رغــم صغــر ســنه الــذي مل يتجــاوز ســبعة عــر عاًم
كان يتحــدث عــن الشــهادة وكأنــه قــد حصــل عليهــا، 
ثــم أحيــاه اهلل _عــز وجــل_ ليكــرر مــا رآه وخيــرب غــره 
ــة  ــا للغــة اإلنجليزي ــا، ومتقنً ــا وواعًي عنهــا فــكان مثقًف
جــًدا،  عاليــة  أخــاق  وذا  العربيــة  باللغــة  ومبدًعــا 
ــه ويســمع ويطــرب  ــى يتعلــق ب ــراه املــرء حت ومــا أن ي
لكامــه العــذب، وكانــت هــذه العمليــة كــا يقــال 

هــي الســبب وراء وقــف اجتيــاح خميــم جنــني حســب 
ــة. ــر الصهيوني ــض التقاري بع

ومــا أن انتهــى اجتيــاح خميــم جنني حتــى ظهرت 
وبشــكل جــي للعــامل أمجــع مــدى بشــاعة املجــازر التــي 
ارتكبهــا املجــرم الصهيــوين أرئيــل شــارون وجيشــه يف 
املخيــم، وبــدأ اإلعــام املحــي والــدويل ينقــل ويتحدث 
عــا جــرى فيــه، وحتدثــوا عــن املقاتــل الفلســطيني الذي 
خــاض معركــة خميــم جنــني مــن أجــل الوطــن والكرامة 
ــر  ــة بالن ــة القرآني ــل_ وباحلتمي ــز وج ــاهلل _ع ــا ب مؤمنً
والتمكــني، وأنــه كان وال زال مســتعًدا دوًمــا للتضحيــة 
ويف كل الظــروف، بينــا كان موقــف الغــرب املجــرم 
أن  بحجــة  الصمــت  وأوروبــا  أمريــكا  التزمــت  أن 
الفلســطينيني إرهابيــون، ووصــف الرئيــس األمريكــي 
رجــل  بأنــه  شــارون  أرئيــل  املجــرم  بــوش  جــورج 
ســام، أمــا موقــف األمــم املتحــدة فقــد أصــدرت 
والــذي  الــدويل  األمــن  جملــس  عــن   1405 القــرار 
فــوض األمــني العــام لأمــم املتحــدة بتشــكيل جلنــة 
ــم أن  ــني رغ ــم جن ــداث خمي ــول أح ــق ح ــيص احلقائ لتق
أمريــكا والكيــان الصهيــوين رفضــا هــذا القــرار ورفضــا 

ــة. تشــكيل اللجن

مرحلة ما بعد اجتياح خميم جنني
مــا أن انســحب اجليــش الصهيــوين مــن املخيــم 
حتــى بــدأ أبنــاء مدينة جنــني وقراهــا بالتوجــه إىل املخيم 
للوقــوف عــى مــا حــدث يف داخلــه ليجــد اجلميــع 
مشــهًدا ال يمكــن للذاكــرة أن تنســاه، وكيــف تنســاه 
ــهاد  ــم استش ــاكنيها وت ــى س ــوت ع ــدم البي ــم ه ــد ت وق
ــى  ــا ع ــا حينه ــات؟ وكان لزاًم ــال املئ ــرات واعتق الع
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قــادة احلركــة اختــاذ القــرار اخلالــد وهــو تقديــم املســاعدة 
ــواء  ــني س ــم جن ــات خمي ــكل عائ ــة ل ــة والفوري العاجل
كانــوا ينتمــون حلركــة اجلهــاد اإلســامي أم ال، وكانــت 
هــذه املســاعدة عبــارة عــن توفــر منــازل وشــقق ســكنية 
مؤقتــة هلــم بــداًل مــن بيوهتــم املهدمــة وجتهيزهــا بكافــة 
املســتلزمات األساســية بينــا توجــه املجاهــد حممــد 
ــا  ــد هب ــروض أن جي ــن املف ــي كان م ــن الت إىل كل األماك
متفجــرات واملــواد األوليــة التــي تدخــل يف عمليــة 
التصنيــع واســتطاع معرفــة أماكــن تواجدهــا، وقــرر يف 
يــوم 2002/04/18م يف وقــت متأخــر مــن الليــل أن 
يقــوم بالدخــول إىل تلــك األماكــن وإخــراج هــذه املــواد 
وإخفائهــا يف أماكــن رسيــة، وتــم االســتعانة بشــابني 
صغريــن مل يتجاوزوا ســتة عــر عاًما، ومهــا املجاهدان 
الشــهيدان التــوأم أبنــاء الشــيخ بســام الســعدي إبراهيــم 
ــن  ــاعدة م ــب املس ــم طل ــعدي، وت ــم الس ــد الكري وعب
ــم  ــس يف خمي ــوع فولك ــن ن ــيارات م ــائقي الس ــد س أح
جنــني ليتــم نقــل هــذه املــواد يف ســيارته، وتوجــه اجلميع 
بعــد منتصــف الليــل إىل منــزل املجاهــد حممــد يف وســط 
ــرض  ــذي مل يتع ــد ال ــزل الوحي ــني، وكان املن ــم جن خمي
ــق  ــن الطري ــم، ولك ــن املخي ــي م ــك احل ــدم كي يف ذل هل
إليــه صعبــة وشــاقة نتيجــة وجــود ركام البيــوت املهدمــة 
وآالف األطنــان مــن احلجــارة واحلديــد يف الطريــق، 
ومــع ذلــك تغلــب املجاهــدون الثاثــة حممــد وإبراهيــم 
وعبــد الكريــم عــى هــذا األمــر، واســتطاعوا الدخــول 
املــواد األوليــة كالســاد  بإخــراج  املنــزل وبــدأوا  إىل 
ــات  وحامــض النيرتيــك والكربيتيــك باإلضافــة إىل مئ
الكيــل وجرامــات مــن املتفجــرات باإلضافــة إىل عــدد 
قليــل مــن العبــوات الناســفة، ومــا هــي إال ســاعتان أو 
ثــاث حتــى أصبحــت كافــة املــواد يف داخــل الســيارة، 

وهنــا شــكر املجاهــد حممــد التــوأم املجاهــدان إبراهيــم 
وعبــد الكريــم، وتوجــه إىل أحــد األماكــن يف مدينــة 
جنــني لتخبئــة هــذه املــواد، وبعــد يومــني توجــه إىل 
أحــد األماكــن التــي أخــربه عنهــا الشــهيد القائــد حممــود 
ــرات  ــة ومتفج ــواد أولي ــا م ــه أن فيه ــر ل ــة، وذك طوالب
وعبــوات ناســفة، وتــم إضافتهــا إىل املــواد الســابقة 
ــة  ــني كمي ــة جن ــدس يف مدين ــا الق ــدى رساي ــح ل وأصب
ال بــأس هبــا مــن املــواد األوليــة والعبــوات الناســفة 

ــزة. ــرات اجلاه واملتفج

عــام  مــن  )نيســان(  أبريــل  شــهر  آخــر  ويف 
نعــان  العــام  للقائــد  حممــد  املجاهــد  ذكــر  2002م 
طحاينــة مــا حــدث معــه وأين مــكان وجــود هــذه املواد، 
فأثنــى عليــه وقــال لــه بأنــه البــد مــن إعــادة بنــاء رسايــا 
القــدس مــن جديــد، وأخــربه بأنــه ســيحر له شــخًصا 
لديــه اخلــربة الكبــرة يف عمليــة صناعــة املتفجــرات، 

وكان ذلــك الشــخص هــو املجاهــد الكبــر الشــهيد إياد 
ــل  ــن وحص ــم حس ــه باس ــن نفس ــرف ع ــة، وع صواحل
التعــارف بينهــا، واســتأجرا أحــد البيــوت يف جنــني يف 
عــارة الكــراج ليكــون مــكان اجتاعهــا وللنــوم. ومنــذ 
ــور  ــث بحض ــدأ احلدي ــا ب ــارف بينه ــام األوىل للتع األي

الشهيد القائد/ نعان طحاينة
استشهد اغتياالً بتاريخ 2004/07/13م
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القائــد نعــان طحاينــة حــول ثــاث نقــاط وهــي:

1. التحضر للرد الريع عى جمزرة خميم جنني.

2. إعــادة هيكلــة رسايــا القــدس عــرب جتنيــد أكرب 
عــدد ممكــن مــن املجاهديــن وتســليحهم وتدريبهــم عى 
محــل الســاح وتزويدهــم بالعبــوات الناســفة الســيا أن 
ــني اختلفــت عــا  ــم جن ــاح خمي ــا بعــد اجتي األوضــاع م
كانــت عليــه حيــث إن اجليــش الصهيــوين أصبــح يف 
إمكانــه الدخــول واخلــروج كــا يريــد يف كل مناطــق 

الضفــة الغربيــة.

وظيفتهــا  جمموعــة  تشــكيل  عــى  العمــل   .3
تعلــم آليــة تصنيــع املتفجــرات وتعليــم غرهــم لضــان 
عــى  أكــرب  العــبء  كان  وهنــا  العمــل،  اســتمرارية 
املجاهــد حممــد لكــون القائــد العــام نعان ال يســتطيع أن 
يتحــرك بحريتــه يف مدينــة جنــني، ولكــون املجاهــد إيــاد 

ــني. ــم جن ــة وخمي ــل يف مدين ــرف إال القلي ال يع

وأرص املجاهــد حممــد عــى البــدء يف موضــوع 
تصنيــع املتفجــرات قبــل أي يشء، فبدأ بمرحلــة جديدة 
مــن عمليــة التصنيــع، وتــم اســتئجار مــكان للعمــل بــه 
ــو  ــاد صواحلــة وحممــد أب ــدأ املجاهــدان إي ــني، وب يف جن
ــًدا  ــة ج ــات قليل ــة بكمي ــواد األولي ــران امل ــخ حي طبي
ــاء دخوهلــا وخروجهــا،  ــى ال يشــك أحــد هبــا أثن حت
وكانــا أحياًنــا يضطــران للعمــل يف ســاعات متأخــرة 
مــن الليــل حتــى ال يرامهــا أحــد، فــكان البــد مــن 
ــع  ــوا تصني ــي يتعلم ــن لك ــن املجاهدي ــدد م ــار ع إحض
املتفجــرات، وبــدأ املجاهــد حممــد بالبحث عمــن تتوافر 
والريــة،  اإلخــاص  وهــي  العمــل  رشوط  فيهــم 
ــايس وشــادي  ــن ســعيد طوب ــه املجاهدي فوجــد صديقي

العمــوري وأحرمهــا إىل املــكان الــذي يتــم بــه تصنيــع 
املتفجــرات، وكان بانتظارمهــا القائــد إيــاد صواحلــة، 
وعرفهــا عــى املجاهــد إيــاد صواحلــة بأن اســمه حســن، 
وبــدأ املجاهــد حممــد بتعليــم املجاهدين ســعيد وشــادي 
تصنيــع املتفجــرات، ووجــدا أن املهمــة ليســت معقــدة 
كــا ظنــوا، وطلــب منهــا بعــد إتقاهنــا عمليــة التصنيــع 
أن يقومــا وحدمهــا بتصنيــع املــادة. وبــدأ املجاهــدان إياد 
وحممــد يراقباهنــا عــن كثــب وقــد نجحــا يف هــذا األمــر، 
ــة  ــن يف حاضن ــكان آم ــاد م ــن إجي ــد م ــك كان الب ولذل
شــعبية داعمــة للمقاومــة، وكان ذلــك رأي حممــد وإيــاد 
واملجاهديــن الشــهيد نعــان طحاينــة والشــهيد إيــاد 
ــو  ــد أب ــد حمم ــزل املجاه ــودة إىل من ــو الع ــة، وه صواحل
طبيــخ يف خميــم جنــني، وجتهيــز املنــزل والطريــق املؤديــة 
إليــه حتــى يعــود املصنع إىل مــا كان عليه قبــل االجتياح. 
وقــام املجاهــد حممــد بــراء كافــة مســتلزمات التصنيــع 
ــة وموازيــن حــرارة ومــراوح،  مــن براميــل ومــواد أولي
ومــا إىل ذلــك. وبــدأ املجاهــدون األربعــة إيــاد صواحلــة 
وحممــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــايس وشــادي العموري 
بالعمــل يف هــذا املصنــع، وكان هــذا يف بدايــة شــهر مايــو 

)أيــار( 2002م.

جنــني  يف  للحركــة  السياســية  القيــادة  بــدأت 
بمحاولــة وصــل املجاهــد حممد أبــو طبيخ بقيــادة احلركة 
يف اخلــارج، واجتمــع املجاهــدون إيــاد صواحلــة وحممــد 
أبــو طبيــخ وســعيد طوبــايس يف إحــدى العــارات بمدينة 
جنــني يف وقــت متأخــر مــن الليــل حــول مــن سيمســك 
هــذا اخلــط؛ ألن مــن يمســك بــه ســيكون هــو املســؤول 
جنــني،  مدينــة  يف  القــدس  رسايــا  قيــادة  عــن  األول 
فرفــض املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ ذلــك وكذلــك فعــل 
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املجاهــدان إيــاد وســعيد، فــا كان مــن املجاهــد حممــد إال 
ــؤول  ــو املس ــون ه ــأن يك ــة ب ــاد صواحل ــد إي ــول للقائ الق
ــخ  ــو طبي ــد أب ــن حمم ــدس وأن املجاهدي ــا الق ــن رساي ع
وســعيد طوبــايس ســيكونان إىل جانبــه يف كل يشء بينــا 
ــن مــن  ســيتم إعطــاء خــط التواصــل إىل أحــد املجاهدي
خميــم جنــني ليقــوم بالتواصــل عــربه مــع قيــادة احلركــة يف 

ــم تقســيم العمــل إىل خطوتــني: اخلــارج، فت

املجاهديــن  مــن  معــني  عــدد  جتنيــد  األوىل: 
كبــرة. بكميــات  املتفجــرات  تصنيــع  وتعليمهــم 

الثانيــة: تشــكيل جلنــة مــن املجاهديــن وظيفتهــا 
ورشاء  القــدس  رسايــا  لصفــوف  املقاتلــني  جتنيــد 
مســلحة  وتشــكيل خايــا  هلــم  والذخــرة  الســاح 
وظيفتهــا التصــدي للجيــش الصهيــوين عــرب خوضهــم 

لاشــتباكات املســلحة معــه.

 وتــم تنفيــذ هذيــن األمريــن، فتمكــن املجاهدون 
مــن إحضــار املال عــرب احلركــة ورشاء الســاح والذخرة 
ــني،  ــم جن ــن يف خمي ــن املجاهدي ــر م ــدد كب ــليح ع وتس
ورشاء البــدالت العســكرية هلــم والبســاطر واجلعــب، 
وشــكلوا جمموعــات عســكرية مســلحة واضعــني شــعار 
ــا القــدس عــى جباههــم، فعلــم النــاس حينهــا أن  رساي
رسايــا القــدس قــد أعــادت بنــاء قوهتــا وأعــادت تنظيــم 
ــة  ــم إضاف ــرات فت ــد املتفج ــى صعي ــا ع ــا، وأم صفوفه
التصنيــع  عمليــة  يف  للمســاعدة  املجاهديــن  بعــض 
كاملجاهــد البطــل فــادي الغــول الــذي لــه عاقــة ســابقة 
ــم  ــدرس معه ــا كان ي ــني عندم ــة يف جن ــادة احلرك ــع ق م
يف جامعــة القــدس املفتوحــة، وكان لــه عاقــة طيبــة 
ــم وســعيد  ــو غان ــت مــرداوي وهنــاد أب مــع املجاهــد ثاب

طوبــايس وحممــد أبــو طبيــخ، فلــم يكــن هنــاك صعوبة يف 
انضــام املجاهــد فادي الغول إىل جمموعــة املجاهدين إياد 
وحممــد وســعيد وشــادي العمــوري، وانضم أيًضــا إليهم 
املجاهــد عــاء الزرعــي صديــق املجاهد ســعيد طوبايس 
ــه. وكان هــؤالء األبطــال هلــم الفضــل بعــد  ــق درب ورفي
ــرات  ــع املتفج ــة تصني ــاء عملي ــل_ يف إحي ــز وج اهلل _ع
يف مدينــة جنــني مــن جديــد، وتــم تقســيم املهــام، فمنهــم 
مــن حيــر املــواد األوليــة كالســاد وحامــض النيرتيــك، 
ومنهــم مــن يقــوم بعمليــة التصنيــع، ومنهــم مــن يقــوم 
ــا يف  ــى ختبئته ــرف ع ــن ي ــم م ــواد، ومنه ــف امل بتجفي
ــدء  ــتعدادات للب ــة االس ــت كاف ــة. وأصبح ــن رسي أماك
يف العمليــات االستشــهادية جاهــزة، وتــم االتفــاق بــني 
ــو  ــد أب ــة وحمم ــاد صواحل ــة وإي ــد زكارن ــن خال املجاهدي
ــدة رًدا  ــهادية جدي ــة استش ــر لعملي ــى التحض ــخ ع طبي
عــى جمــزرة خميــم جنــني، وكان ذلــك يف منتصــف شــهر 
2002/05م. وقــام املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ بإحضــار 
لغــم أريض بطريقتــه اخلاصــة وتســليمه للمجاهديــن 
خالــد زكارنــة وإيــاد صواحلــة، وبــدأ املجاهديــن بتفكيك 

هــذا اللغــم وإخــراج مــادة )T.N.T( مــن داخلــه.

طلــب املجاهــد خالــد مــن املجاهــد حممــد أن 
يقــوم بتجهيــز عــرة مواســر صغــرة احلجــم مــن 
النحــاس عــرب إحــدى خمــارط احلديــد يف جنــني لتكــون 
ــم  ــوات صغــرة يت ــارة عــن عــرة عب هــذه املواســر عب
ســكب مــادة )T.N.T( يف داخلهــا للحصــول يف هنايــة 
األمــر عــى حــزام ناســف مــن مــادة )T.N.T(، ويف نفــس 
الوقــت علــم املجاهــد حممــد مــن بعــض املجاهديــن مــن 
خميــم جنــني أن هنــاك مــن يبحث عمــن يســاعده يف تنفيذ 
ــه  ــل، وتعــرف علي ــة استشــهادية يف الداخــل املحت عملي
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املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ وأرســله إىل املجاهــد إيــاد 
صواحلــة ليقوم بتصويره وجتهيزه للعملية االستشــهادية، 
وأصبــح موضوعــه عنــد املجاهديــن خالــد زكارنــة وإياد 
صواحلــة. وعــاد املجاهــد حممــد يف ذلــك الوقــت للبحث 
عمــن يســتطيع أن يوفــر هلــم مــادة حامــض النيرتيــك من 
الداخــل املحتــل لعــدم توفرها يف األســواق الفلســطينية، 
فــا كان مــن أحــد املجاهديــن والذي يعتــرب من أهــم قادة 
وكــوادر احلركــة يف جنــني إال تقديــم املســاعدة املطلوبــة، 
وكانــت مــن شــقني األول املســاعدة يف إحضــار خــاط 
ــرات  ــن املتفج ــرة م ــة كب ــع كمي ــاعد يف تصني ــر يس كب
دفعــة واحــدة بحيــث يف كل دفعــة يتــم تصنيــع 25 كيلــو 
جراًمــا مــن املتفجــرات مــن نــوع اليوريــا ممــا جعــل رسايا 
القــدس تنتقــل نقلة نوعيــة يف صناعــة املتفجــرات. األمر 
اآلخــر هــو متكــن املجاهــد مــن إحضــار الشــخص الــذي 
عــربه ســيتم إحضــار كميــة كبــرة مــن حامــض النيرتيك 
ــد أحــد األشــخاص مــن أجــل إحضــار  ــم جتني حيــث ت
100 جالــون مــن مــادة حامــض النيرتيــك باملواصفــات 
املطلوبــة، وتــم إحضارهــم مــن مدينــة أســدود املحتلة إىل 
مدينــة جنــني، ومــا أن وصلــوا إىل مدينــة جنــني حتــى قام 
املجاهــدون حممــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــايس بالعمــل 
عــى تعبئــة هــذه اجلالونــات يف أماكــن خمتلفــة يف مدينــة 
جنــني فــكان هلــذه الكميــة الكبــرة مــن مــادة النيرتيــك 
أثــر عظيــم عى رسايــا القــدس يف مدينة جنــني وطولكرم 
وحتــى يف نابلس والســيا أن الســلطة الفلســطينية بدأت 
تاحــق مــن يبيــع هــذه املــادة يف األســواق الفلســطينية، 
عــرات  عــى  احلصــول  تــم  ذلــك  إىل  وباإلضافــة 
األطنــان عــرب املجاهديــن حممــد وســعيد مــن مادة الســاد 
مــن نــوع اليوريــا التــي تدخــل يف صلب عمليــة التصنيع، 
وتــم تعميــم ثقافــة التصنيــع لتدخــل عــى مناطــق أخــرى 

كمدينــة طولكــرم ونابلــس، وأيًضــا تــم نقــل اخلــربة مــن 
خميــم جنــني إىل قــرى وضواحــي مدينــة جنــني وخاصــة 

ســيلة احلارثيــة وعرابــة.

ــى  ــخ 2002/05/20م حت ــاء تاري ــا أن ج وم
قــام املجاهــد إيــاد صواحلــة بإرســال االستشــهادي 
حممــد محديــة لتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف الداخــل 
املحتــل، وهــو مــن مدينــة غــزة ويقيــم يف مدينــة جنــني؛ 
ــز  ــة وجه ــة العفول ــهادية يف مدين ــة استش ــذ عملي لتنفي
لــه احلــزام الناســف مــن مــادة )T.N.T(، وتــم تســليمه 
للمجاهــد أنــس جــرادات إليصالــه إىل موقــع العمليــة 
املجاهــد  وصــول  منعــت  خاصــة  ظروًفــا  أن  إال 
العمليــة،  موقــع  إىل  محديــة  حممــد  االستشــهادي 
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ــر نفســه أثنــاء اقــرتاب دوريــة صهيونيــة منــه دون  وفجَّ
القــدس  رسايــا  وأعلنــت  مبــارشة  إصابــات  وقــوع 
واجتمــع  االستشــهادية،  العمليــة  عــن  مســؤوليتها 
الوضــع  لدراســة  وإيــاد  وخالــد  حممــد  املجاهــدون 
ــم مــا حــدث، وطلــب املجاهــد حممــد حينهــا أن  وتقيي
يتــم جتهيز ســيارة مفخخــة وزرعهــا يف الداخــل املحتل، 

ــك. ــى ذل ــد ع ــاد وخال ــدان إي ــق املجاه فواف

بعمليــة  القيــام  املجاهــد خالــد زكارنــة  قــرر 
احلارثيــة،  ســيلة  بلــدة  مــن  بالقــرب  عســكرية 
وسيســاعده يف ذلــك املجاهــدان أنــس جــرادات وعبــد 
اهلــادي العمــري بحيــث ســيتم زرع عبــوة ناســفة يف 
طريــق دوريــة صهيونيــة، ويتــم تفجــر العبــوة وتصويــر 
العمليــة، ثــم يقــوم املجاهــد خالــد زكارنــة بإطــاق 
صــاروخ الو عــى اجلنــود الصهاينــة لإلجهــاز عليهــم، 
وهنــا رفــض املجاهــد حممــد واملجاهــد إيــاد اســتخدام 
صــاروخ الــاو يف العمليــة الســيا أنــه عــرض عــى 
أهنــا  إال  املــايض  وإيــاد رشاءه يف  املجاهديــن حممــد 
ــخ  ــذه الصواري ــون ه ــن أن تك ــا م ــن خوًف ــا مرتددي كان
الغتيــال  الصهيــوين  الشــاباك  قبــل  مــن  مرســلة 
املجاهديــن، وقــال حينهــا املجاهــد خالــد بأنــه فحــص 
هــذا الصــاروخ وبــأن كل أمــوره جيــدة، وبأنــه كان قــد 
تــدرب عــى مثــل هــذه الصواريــخ عــى يــد املقاومــة يف 
اجلنــوب اللبنــاين، ومل يســتطع املجاهــد حممــد واملجاهــد 
إيــاد إقنــاع املجاهــد خالــد زكارنــة بالرتاجــع عــن ذلــك.

 بتاريــخ 2002/05/22م خــرج املجاهــد خالد 
ــا أن  ــفة وم ــوة الناس ــر العب ــم تفج ــة، وت ــذ العملي لتنفي
اســتعد املجاهــد خالــد زكارنــة إلطــاق صــاروخ الــاو 
حتــى انفجــر الصــاروخ به فاستشــهد عــى الفــور، وما أن 

علــم املجاهــدان نعــان طحاينــة وحممــد أبــو طبيــخ هبــذا 
األمــر حتــى أرسعــا إىل مشــفى جنــني احلكومــي بعــد أن 
تــم إحضــار جثان الشــهيد خالد عــرب اإلســعاف وتوجه 
املجاهــدان نعــان وحممــد إىل ثاجــة جثامــني الشــهداء 
إللقــاء نظــرة عــى جثــان الشــهيد خالــد وللتأكــد إن كان 
هــو أم ال، وتأكــدا حينهــا مــن أن هــذا اجلثــان هــو جثــان 
الشــهيد خالــد زكارنــة، وكانــت صدمة كبــرة جــًدا لقادة 
وكــوادر وأعضــاء رسايــا القــدس خلســارهتم أحــد أهــم 
مهنــديس رسايــا القــدس ومــن خــرباء املتفجــرات، ومــع 
ذلــك أقســم جماهــدو رسايــا القــدس عــى الرد عــى جمازر 
العــدو الصهيــوين بحــق الشــعب الفلســطيني، ومواصلة 

العمــل اجلهــادي.

وســعيد  طبيــخ  أبــو  حممــد  املجاهــدان  بــدأ 
العمــل يف عمليــة تصنيــع  دائــرة  بتوســيع  طوبــايس 
ــم  ــازل يف خمي ــن املن ــدد م ــتئجار ع ــرب اس ــرات ع املتفج
جنــني إلنتــاج أكــرب كميــة ممكنــة مــن املتفجــرات؛ ألنــه 
تــم اختــاذ القــرار يف رسايــا القــدس بالتجهيــز للعمليــات 
االستشــهادية عــرب الســيارات املفخخــة، وتــم إنتــاج 
ــب  ــا، وجتري ــادة اليوري ــن م ــات م ــو جرام ــات الكيل مئ
ــت  ــات وكان ــة اجلابري ــا يف منطق ــوائية منه ــات عش عين
ــة جــًدا. ويف هــذه الفــرتة مــن شــهر 2002/05م  فعال
ــن،  ــز الدي ــارق ع ــد ط ــني املجاه ــة جن ــر إىل مدين ح
وكان لــه خــط للتواصــل مــع قيــادة احلركــة، ولــه خــربة 
يف العمليــات العســكرية واالستشــهادية، وبــدأ العمــل 
إىل جانــب املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ جنًبــا إىل جنــب يف 
كل يشء، وبــدأت القــوات اخلاصــة الصهيونية مدعومة 
باجليــش الصهيــوين تكثــف مــن دورياهتــا يف مدينــة 
ــار،  ــل أو يف النه ــواء يف اللي ــا س ــا وقراه ــني وخميمه جن
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ــكاد  ــًدا، وبال ــة ج ــن صعب ــة املجاهدي ــت حرك وأصبح
حينهــا  حتــرك  تامــة  وبريــة  التحــرك،  يســتطيعون 
ــرة  ــات صغ ــهم إىل جمموع ــموا أنفس ــدون وقس املجاه
حتــى يســهل عليهــم التحــرك، وكان املجاهــدان حممــد 
ــدان  ــا ال جي ــا أحياًن ــا، وكان ــا بعًض ــع بعضه ــارق م وط
مكانــا يبيتــان فيــه، فيتوجهان للنــوم يف إحــدى العارات 
التجاريــة يف مدينــة جنــني أو يف أحــد املحــال التجارية أو 
يف بعــض املكاتــب الذيــن تربطهــم بأصحاهبــا عاقــات 
جيــدة، وأحياًنــا كان جيتمــع املجاهــدون حممــد أبــو 
ــدى  ــن يف إح ــز الدي ــارق ع ــة وط ــاد صواحل ــخ وإي طبي
الشــقق الســكنية وســط كراج الباصــات والســيارات يف 
مدينــة جنــني إمــا ملناقشــة أوضــاع رسايــا القــدس وإمــا 
ــادة  ــاء بقي ــا لالتق ــكرية وإم ــات عس ــط لعملي للتخطي
وقــادة وكــوادر رسايــا القــدس ومــن كافــة املناطــق، 
وأحياًنــا يف هــذه الشــقة كان يتــم تصوير االستشــهاديني 
ــث  ــمودي حي ــزة س ــهادي مح ــع االستش ــدث م ــا ح ك
ــرادات  ــس ج ــة وأن ــاد صواحل ــدون إي ــتطاع املجاه اس
وســعيد طوبــايس اإلرشاف عــى عمليــة االستشــهادي 
محــزة ســمودي الــذي فجــر نفســه يف مفــرق جمــدو 
بتاريــخ 2002/06/05م عــرب ســيارة مفخخــة مليئــة 
باملتفجــرات ممــا أدى ملقتــل أكثــر مــن ســبعة عــر جندًيا 

ــرات. ــة الع ــا وإصاب صهيونًي

ــم جنــني  ــرد عــى جمــزرة خمي ــة لل جــاءت العملي
واعتــداءات الصهاينــة عــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني، 
ومــا أن تــم االنفجــار حتــى عــاد املجاهــد إيــاد صواحلــة 
ــخ،  ــو طبي ــد أب ــد حمم ــا املجاه ــكنية وهب ــقة الس إىل الش
وقــام املجاهــد إيــاد بمعانقــة املجاهــد حممــد وقــال 
لــه: احلمــد هلل رب العاملــني، لقــد نجحــت العمليــة. 

ــان  ــني لإلع ــد الصحفي ــب ألح ــه أن يذه ــب من وطل
ــورة  ــع ص ــمودي م ــزة س ــهادي مح ــم االستش ــن اس ع
لــه وصــورة عــن اهلويــة رغــم أن هنــاك مــن أعلــن عــن 
العمليــة عــرب االتصال بقيــادة احلركــة يف اخلــارج، وكان 
البــد مــن االختفــاء عــن األنظــار والســيا أنــه بعــد 
العمليــة اجتــاح العــدو الصهيــوين خميــم جنــني مــن كافة 
ــدأت  ــي ب ــي الت ــرات األبات ــتخدم طائ ــاور، واس املح
بإطــاق النــار بشــكل عشــوائي عــى املنــازل والشــوارع 
ــكان  ــني م ــد بتأم ــد حمم ــام املجاه ــني، وق ــة جن يف مدين
ــدان  ــتطاع املجاه ــة، واس ــاد صواحل ــد إي ــن للمجاه آم
حممــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــايس مغــادرة مدينــة 
ــه  ــم حمارصت ــد ت ــم ق ــإذا باملخي ــم ف ــاه املخي ــني، باجت جن

ــاور. ــات واملح ــة اجله ــن كاف م

ومــا أن حــل الظــام حتى بــدأ اجليــش بالدخول 
إىل خميــم جنــني بحًثا عــن املطارديــن واملجاهديــن، وهنا 
قــرر املجاهــدان حممــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــايس 

االستشهادي/ محزة سمودي
استشهد بتاريخ 2002/06/05م
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االنفصــال عــن بعضهــا البعــض بحيــث يبقــى املجاهــد 
ســعيد داخــل املخيــم بينــا يذهــب املجاهــد حممــد ومعه 
عــرات املقاتلــني إىل بلــدة قباطيــة لتكــون هــي القاعدة 
اجلديــدة حلركــة اجلهــاد اإلســامي بــداًل مــن خميــم 
جنــني. ومنــذ اليــوم األول لدخــول بلــدة قباطيــة طلــب 
املجاهــد حممــد مــن أبطــال رسايــا القــدس دخــول بلــدة 
قباطيــة بكافــة أســلحتهم وعدهتــم وعتادهــم ولبســهم 
العســكري حاملــني رايــات رسايــا القــدس ليتفاجــأ 
أهــايل بلــدة قباطيــة بــأن رسايــا القــدس أصبــح هلــا قــوة 
حقيقيــة يف بلــدة قباطيــة ممــا جعل عــرات األبطــال من 
هــذه البلــدة األبيــة ينتمــون حلركــة اجلهــاد، ولصفــوف 
ــذه  ــوال أن ه ــدث ل ــن حي ــذا مل يك ــدس، وه ــا الق رساي
البلــدة تعتــرب مــن أهــم البلــدات التــي قاومــت املحتــل 
ــذ  ــة من ــوالت يف املقاوم ــوالت وج ــا ص ــوين وهل الصهي
بكافــة  قباطيــة  بلــدة  أهــل  ويمتــاز  1967م،  العــام 
عائاهتــا بالطيبــة واألخــاق العاليــة وحســن إكــرام 
ــواب بيوهتــم،  ــن أب ــاس للمجاهدي ــح الن الضيــف، وفت
وكانــوا يتســابقون إليــواء واحتضــان املجاهديــن، فنعــم 

ــة األصيلــة. العائــات القبطاوي

وبذلــك متكــن املجاهــد حممــد مــن مســاعدة 
كأمثــال  قباطيــة  بلــدة  يف  القــدس  رسايــا  جماهــدي 
القــادة محــزة أبــو الــرب وحممــد نــري أبــو الــرب 
مــن جعــل بلــدة قباطيــة شــوكة يف حلــق االحتــال 
ــهر 2002/06م  ــت يف ش ــك أصبح ــوين، وبذل الصهي
اهلل  بفضــل  اإلســامي  اجلهــاد  معاقــل  أهــم  مــن 
وبفضــل جهــود املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ، وهبــذا تــم 
ختفيــف املعانــاة عــن أهــايل خميــم جنــني املجــروح ذلــك 
املخيــم الــذي كان يعتــرب قلعــة املقاومــة الفلســطينية يف 

ــة  ــوده بمواجه ــتمر يف صم ــذي اس ــل ال ــة املحت مواجه
العــدو الصهيــوين رغــم األمل واجلــراح واحلــزن عــى 
االحتــال،  ســجون  يف  أبنائهــم  وغيــاب  الشــهداء 
ومتيــز خميــم جنــني بأنــه قــد تغلــب عــى ذلــك كلــه 
كافــة  ومــن  املجاهديــن  لــكل  أبوابــه  فاحًتــا  وبقــي 
هبــا  العائــات  وتقاســمت  الغربيــة.  الضفــة  أنحــاء 
ــعدي  ــة الس ــن كعائل ــع املجاهدي ــراب م ــام وال الطع
والطوبــايس والنوبــاين ونغنغيــة وصــادي وأبــو اهليجــا 
وأبــو زينــة وعائلــة زبيــدي التــي ضحــت كثــًرا ألجــل 
هــذا الوطــن، وعائلــة أبــو طبيــخ التــي فتحــت أبواهبــا 
للمجاهديــن وعائلــة قنديــل والصبــاغ والدمــج وعائلــة 
العــار والعامــر وغرهــم مــن العائــات التــي ال جمــال 
حلرهــا هنــا، فــكان خميــم جنــني أنموذًجــا حًيــا يف 
ــكل  ــه ل ــه واحتوائ ــك عائات ــده ومتاس ــه وتعاض تكاتف
ــن  ــرار الوط ــم كل أح ــد أن يتعل ــن، وكان الب املجاهدي
معنــى احلريــة والتضحيــة واملقاومــة والصمــود ومعنــى 
احتــاد العائــات مــع املجاهديــن يف خنــدق واحــد ضــد 
ــذه  ــى ه ــني حت ــم جن ــزال خمي ــوين، وال ي ــدو الصهي الع
اللحظــة مرًبــا لأمثــال يف أخــاق أبنائــه العاليــة ويف 

تضحيــات شــباهبم.

ويف منتصــف شــهر  2002/06م  تــم رســمًيا 
ــد  ــى املجاه ــث يبق ــن بحي ــني املجاهدي ــام ب ــيم امله تقس
إيــاد صواحلــة ومعــه املجاهــد ســعيد طوبــايس مــن خميــم 
جنــني يرفــان عــى تصنيــع املتفجــرات بينــا يبقــى 
املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ مــن بلــدة قباطيــة يــرف عــى 
تنظيــم اخلايــا العســكرية يف بلــدة قباطيــة وقــرى مدينــة 
جنــني وبعــض املــدن األخــرى، وبــدأ املجاهــدون يأتــون 
مــن كل قــرى مدينــة جنــني إىل بلــدة قباطيــة وبالتحديــد 
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أبــو طبيــخ ملســاعدهتم يف توفــر  إىل املجاهــد حممــد 
الســاح هلــم والعتــاد ملارســة العمــل املســلح ضــد 
ــة  ــن قري ــة م ــرت جمموع ــد ح ــوين، فق ــدو الصهي الع
ــان  ــهيد عث ــم الش ــن، ومنه ــرة املجاهدي ــن خ ــزة وم عن
صدقــة واملجاهــد حممــد خــر واملجاهــد بشــر صدقــة، 
وكانــوا بصــدق مــن أخلص وأصــدق الشــباب يف العمل 
العســكري يف صفــوف رسايــا القــدس. وحــر أيًضا إىل 
املجاهــد حممــد مــن بلــدة طمــون جمموعــة مــن األبطــال 
كالشــهداء بكــر بنــي عــودة وأمــني بشــارات، فكانــا 
يملــكان مــن الشــجاعة مــا تفــوق أبنــاء جيلهــا، وكذلك 
حــر مــن بلــديت برقــني والزبابــدة. وليــس هــذا فقــط، 
بــل لتتســع الدائــرة ولتشــمل عــدًدا مــن املجاهديــن مــن 
مدينــة نابلــس وطولكــرم. وكان للمجاهــد أمحد بســيي 
ــة رامــني يف طولكــرم صــوالت وجــوالت مــع  مــن قري
ــا بعــد مــن  ــح في ــة جنــني وأصب ــا القــدس يف مدين رساي

ــا القــدس يف طولكــرم. ــادة رساي أهــم ق

ــدس  ــا الق ــع رساي ــل م ــط للتواص ــاء خ ــم إنش ت
يف مدينــة نابلــس مــع املجاهــد أنــس رشيتــح الــذي كان 
ــة،  ــة اهلندســة يف جامعــة النجــاح الوطني يــدرس يف كلي
وكان قــد تعــرف باملجاهــد حممــد أبــو طبيــخ يف ســجن 
ــا  ــاون بينه ــدث تع ــام 2000م وح ــة الع ــدو يف بداي جم
اســتمر فــرتة مــن الزمــن، وبــدأ املجاهــد حممــد يف ذلــك 
الوقــت بالعمــل عــى جتميــع أكــرب عــدد ممكــن مــن 
املجاهديــن مــن قــرى مدينــة جنــني يف بلــدة قباطيــة 
بالتعــاون مــع القــادة الشــهيد محــزة أبــو الــرب واألســر 
حممــد نــري أبــو الــرب، وتــم خلــق عاقــة جيــدة مــع 
ــا  ــرب قائدهي ــة ع ــدة قباطي ــى يف بل ــهداء األق ــب ش كتائ
األســر كــال أبــو وعــر واألســر حممــد أبــو الــرب 

وغرمهــا مــن القــادة الذيــن شــكلوا مــع رسايــا القــدس 
ــا إال  ــاز فــكان ال يمــر يوًم ــة بامتي وحــدة وطنيــة جهادي
ــات  ــذ عملي ــلحني لتنفي ــن املس ــال املجاهدي ــم إرس ويت
ونتيجــة  خمتلفــة  صهيونيــة  أماكــن  يف  نــار  إطــاق 
ــة  ــدة قباطي ــن يف بل ــن املتواجدي ــال املجاهدي ــرة أع لكث
املنــازل وجتهيزهــا الســتقبال  توفــر  مــن  كان البــد 
ــة  ــيون يف بلــدة قباطي ــادة السياس ــام الق ــن فق املجاهدي
نــزال  وحلمــي  مخايســة  حســن  املجاهــدون  أمثــال 
بمســاعدة املجاهديــن يف توفــر املنــازل وتقديــم الطعــام 
والــراب والدعــم اللوجيســتي هلــم وحتــى أن عائلــة 
ــت  ــد فتح ــور ق ــروف بحم ــزال املع ــاض ن ــد ري املجاه
أبــواب منازهلــا للمجاهديــن فــكان منزهلــم بصــدق 
قبلــة لــكل املجاهديــن الرفــاء يف فلســطني وقدموا كل 
مــا يملكــون مــن أجــل هــذا الوطــن وكرامتــه وخدمــة 

ــزال. ــة ن ــة عائل ــم العائل ــن فنع املجاهدي

يف بداية شــهر 2002/07م أصبحت بلدة قباطية 
عنواًنــا لــكل املجاهديــن يف بلــدات مدينة جنــني، فجاءت 
جمموعــة بقيــادة املجاهــد معمــر دراغمــة مــن ســكان 
ــد  ــاس، وهــو شــقيق الشــهيدين أيمــن وعب حمافظــة طوب
القــادر دراغمــة، ويريــد العمــل يف صفــوف رسايــا القدس 
ــاعدة،  ــه املس ــدم ل ــا أن يق ــد حينه ــد حمم ــض املجاه فرف
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العمليــات  لتنفيــذ  املجاهديــن  مــع  خيرجــه  وأن 
العســكرية بســبب األوضــاع الصعبــة التــي تعيشــها 
عائلتــه، ومــع ذلــك كان يــر املجاهــد معمــر أن يكــون 
يف مقدمــة الصفــوف يف مواجهــة العــدو الصهيــوين 
ليلقــى اهلل _عــز وجــل_ شــهيًدا يف إحــدى املحــاوالت 
ــدة  ــة يف بل ــوة صهيوني ــد ق ــكرية ض ــة عس ــذ عملي لتنفي
ــن،  ــكل املجاهدي ــا ل ــهاده صاعًق ــون، وكان استش اليام
ممــا جعــل جماهــدي رسايــا القــدس يبذلــون جهــًدا كبــر 
ــوين  يف تكثيــف العمــل العســكري ضــد العــدو الصهي

وأخــذ االحتياطــات واحلــذر.

أن  إال  األمنيــة  األوضــاع  صعوبــة  ورغــم 
ــكل  ــة بش ــدة قباطي ــن بل ــرج م ــد كان خي ــد حمم املجاه
طحاينــة  نعــان  القائديــن  مــع  لاجتــاع  أســبوعي 
وإيــاد صواحلــة، وذلــك الطاعهــا عــى تفاصيــل 
العمــل العســكري يف بلــدة قباطيــة، والتطــور الريــع 
الــذي حــدث. ويف احــدى اجللســات أخــذ القــرار 
عــى  بالــرد  وحممــد  وإيــاد  نعــان  املجاهديــن  بــني 
حــي  يف  شــحادة  صــاح  الشــيخ  اغتيــال  جريمــة 
الــدرج بقطــاع غــزة، وقــام املجاهــد حممــد بتجهيــز 
أحــد االستشــهاديني مــن بلــدة برقــني يف جنــني لتنفيــذ 
برايــات رسايــا  عمليــة استشــهادية، وتــم تصويــره 
ــا  ــادة اليوري ــوع م ــن ن ــرات م ــز املتفج ــدس، وجتهي الق
ــاء املجموعــة باإلضافــة إىل رشاء  ــة أبن وبمســاعدة كاف
املجاهــد حممــد الســيارة مــن نــوع تيوتــا بيضــاء اللــون 

مــن أجــل اســتخدامها يف العمليــة.

بــأن  إيــاد  املجاهــد  حممــد  املجاهــد  أخــرب 
االستشــهادي جاهــز والســيارة جاهــزة، وتوجــه عــر 
يــوم 2002/07/27م إىل بلــدة برقــني للقــاء املجاهــد 

إيــاد صواحلــة، ومــا أن وصــل بالســيارة إىل مدخــل 
بلــدة برقــني مــن جهــة مثلــث الشــهداء حتــى اســتقبله 
املجاهــد ســعيد الــذي صعــد معــه يف الســيارة مــن 
أجــل إيصالــه للمــكان الــذي يتواجــد فيــه املجاهــدون 
يف ســهل برقــني. ورغــم وجــود بعــض الدبابــات يف 
ســهل برقــني إال أن املجاهديــن حممــد وســعيد متكنــا من 
الوصــول إىل املــكان الــذي يتواجــد فيــه املجاهــدان إيــاد 
ــو غانــم وآخــرون ومعهــم الرباميــل  صواحلــة وهنــاد أب

ــرات. ــة باملتفج املليئ

الســيارة  داخــل  الرباميــل  تلــك  وضــع  تــم 
وجتهيزهــا بالكامــل، فلم يبــق إال أمــران، األول إحضار 
مــن ســيوصل  إجيــاد  الثــاين  االستشــهادي، واألمــر 
االستشــهادي إىل مــكان العمليــة، فقــام املجاهــد حممــد 
مــكان  باالتصــال عــى االستشــهادي للحضــور إىل 
تواجــد املجاهديــن، وقــال لــه بأنــه ســينفذ العمليــة 
ــن  ــاعة م ــال س ــز خ ــه أن يتجه ــة، وعلي ــذه الليل يف ه
الزمــن، فطلــب االستشــهادي أن يذهــب ملنزلــه لتجهيز 
نفســه للعمليــة، وانتظــر املجاهــدون حممــد وســعيد 

ــاعة. ــن س ــر م ــاد أكث ــاد وهن وإي

بــدأ املجاهــد حممــد يتصــل برقــم االستشــهادي 
ــدأت األوضــاع تتغــر شــيًئا فشــيًئا،  دون جــدوى، وب
ــات،  ــة اجله ــن كاف ــة م ــني حماط ــدة برق ــت بل وأصبح
العــام لرايــا  القائــد  مــن  املجاهــد حممــد  وطلــب 
املفخخــة  الســيارة  ركــوب  صواحلــة  إيــاد  القــدس 
واخلــروج مــن بلــدة برقــني باجتــاه خميــم جنــني، فرفــض 
املجاهــد إيــاد يف البدايــة إال أن املجاهــد حممــد أرص 
عــى ذلــك، حينهــا وافــق املجاهــد إيــاد عــى اخلــروج 
ــكل  ــق بش ــرف الطري ــه يع ــعيد؛ ألن ــد س ــة املجاه برفق
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ــو  ــاد أب ــخ وهن ــو طبي ــد أب ــدون حمم ــا املجاه ــد، بين جي
عــى  يســروا  أن  عليهــم  كان  صبــح  وأمحــد  غانــم 
أقدامهــم مــن منــزل آلخــر للخــروج مــن بلــدة برقــني، 
إىل خميــم جنــني، وبــدأ احلصــار يشــتد أكثــر فأكثــر عــى 
بلــدة برقــني وال يوجــد مــكان إال ويتواجــد بــه اجليــش 

الصهيــوين.

ــازل وانتظــروا  وصــل املجاهــدون إىل أحــد املن
حتــى بــزوغ الفجــر، ومن ثم علمــوا بأن االستشــهادي 
قــد تــم اعتقالــه، فأكملــوا مســرهم باجتــاه خميــم جنــني 
مــن منــزل آلخــر ومــن جبــل آلخــر. وأجــرى حينهــا 
ــة  ــد العــام نعــان طحاين املجاهــد حممــد اتصــااًل بالقائ
وأبلغــه عــن أوضاعهــم الصعبــة وأهنــم حمــارصون مــن 
ــد  ــن املجاه ــب م ــم وطل ــو هل ــدأ يدع ــاور، فب كل املح
حممــد أن يكثــر مــن االســتغفار وتــاوة آيــة الكــريس. 
واتصــل بعــده القائــد املجاهــد إيــاد صواحلــة باملجاهــد 
حممــد وأبــدى حزنــه الشــديد ملــا أصابــه وإخوانــه هنــاد 
ــني املجاهــد حممــد  ــم جــرى اتصــال ب وأمحــد، ومــن ث
والقائــد الســيايس أبــو أمحــد طحاينــة الــذي لــه فضــل 
كبــر يف مســرة جهــاد املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ، ودعا 
لــه اهلل _عــز وجــل_ أن خيرجــه مــن بــني أيــدي العــدو 
باملجاهــد  تتــواىل  االتصــاالت  واســتمرت  ســامًلا. 
حممــد، وبعــض االتصــاالت واملكاملــات تــم تســجيلها 
ــم  ــد بينه ــا بع ــا في ــم تناقله ــن، وت ــل املجاهدي ــن قب م
ــرة  ــات األخ ــي اللحظ ــن وه ــمعها كل املجاهدي ليس
واحلصــار  الضغــط  وبــدأ  حممــد،  املجاهــد  حلصــار 
ــوادر  ــادة وك ــاول ق ــر وح ــر وأكث ــرتب أكث ــتد ويق يش
ــم  ــرب خوضه ــن ع ــاعدة املجاهدي ــدس مس ــا الق رساي

ــدوى.  ــلحة دون ج ــتباكات املس لاش

اعتقاله واحلكم عليه
ــاد  ــدان هن ــه املجاه ــد ومع ــد حمم ــل املجاه ُاعتق
ــل  ــدأ املسلس ــة ليب ــق اجللم ــاده لتحقي ــم اقتي ــد، وت وأمح
اإلجرامــي الصهيــوين باســتخدام أبشــع أنــواع التعذيب 
مــع املجاهــد حممــد الســيا أنــه كان أصيب قبل شــهرين 
ــك يف  ــة لتهت ــرى وأدت اإلصاب ــده الي ــه بي ــن اعتقال م
ــم  ــا، فت ــى هل ــة ُيرث ــاب وكان يف حال ــجة واألعص األنس
اســتغال هــذا األمــر مــن قبــل قــادة الشــاباك، ورضب 
املجاهــد عــى يــده اليــرى والضغــط بــكل قــوة عليهــا 
ومــع كل رضبــة أو ضغطــة كان يشــعر بأنــه قــد أغمــي 
عليــه ليجــد نفســه وســط عيــادة التحقيــق ويــده تنــزف 
دًمــا فيعيــدوه مــرة أخــرى للتحقيــق بــا نــوم، وتعــرض 
ألوضــاع مأســاوية جــًدا ملــدة مخســة أيــام متواصلــة بــا 
توقــف ليكــون اليــوم اخلامــس هــو األصعــب يف حيــاة 
املجاهــد حممــد، حيــث تــم إحضــار ضابــط مــن أخطــر 
ضبــاط التحقيــق يف ســجن اجللمــة، وبدأ يــارس حتقيقه 
العنيــف جــًدا معــه مــن أجــل تعرضــه لإلغــاء أكثــر مــن 
مــرة، ومــا أن اســتيقظ مــن اإلغــاء حتــى وجــد املجاهــد 
بتعذيبــه  قــام  الــذي  الضابــط  نفــس  أن معــه  حممــد 
ونفــس الشــعر يف حليتــه، فقــام بالبصــق يف وجهــه، فتــم 
عــى الفــور اقتيــاده ملــكان خــارج التحقيــق يف الزنازيــن 
اخلارجيــة، وتــم ربــط يديــه بأعــى بــاب الزنزانــة وقدماه 
مرتفعتــان عــن األرض قليــا،ً فقــط أصابــع رجليــه 
تامــس األرض، وتــرك عــى هــذا النحــو لســاعات 
طويلــة، وكان يف حالــة صحيــة صعبــة جــًدا ومل يشــف 

بعــد مــن اإلصابــة التــي يف يــده اليــرى.

بــدأ املجاهــد حممــد يســتغفر اهلل العظيــم ويســأل 
اهلل أن خيفــف عنــه آالم التعذيــب، فــإذا بــه يســمع صوًتــا 
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يناديــه مــن الزنزانــة التــي بجانبــه ويتحــدث باللغــة 
ــة املجاهــد  ــدأ ذلــك الشــاب يســأل عــن هوي ــة فب العربي
ــو  ــة أب ــن عائل ــني وم ــة جن ــن مدين ــه م ــه أن ــد، فأجاب حمم
ــاء حممــد يف  ــه يعــرف أقرب طبيــخ فقــال ذلــك الشــاب أن
وادي برقــني لكونــه مــن وادي برقــني، فشــعر حينهــا 
املجاهــد حممــد بــيء مــن األمــان واالســتئناس، ورشح 
لذلــك الشــاب الوضــع املأســاوي الــذي يعانيــه يف أقبيــة 
ــد  ــرتاف، فوع ــًدا دون اع ــزال صام ــه ال ي ــق، وأن التحقي
ذلــك الشــاب الــذي ســيفرج عنــه يف اليــوم التــايل أن 
يوصــل رســالة املجاهــد حممــد وآالمــه ومعاناتــه لإلعام 
يف اخلــارج، وشــعر املجاهــد حممــد بالصــدق يف حديــث 
ذلــك الشــاب، فــا أن حــلَّ الليل حتــى تم إعــادة املجاهد 
حممــد إىل التحقيــق وكان متعًبــا جــًدا، ومل يتمكــن ضبــاط 
ــا واحــًدا فتــم إحضــار  ــه حرًف ــرات أن يأخــذوا من املخاب
ضابطــة مــن الشــاباك الصهيــوين، وكانــت هــذه الضابطة 
ــال  ــد يف االعتق ــد حمم ــف املجاه ــن مل ــؤولة ع ــي املس ه
اإلداري، وهــي التــي انتــر عليهــا وعــى مســاعدهيا يف 
مرافعتــه أمــام القــايض يف حمكمــة اإلداري يف شــهر أبريل 
)نيســان( 2001م وقالــت حينهــا: كنــت أعلــم أنــك يــا 
ــًرا، ولذلــك كنــت أطلــب أن  ــا كب حممــد ســتصبح خمرًب
تبقــى يف االعتقــال اإلداري. ثــم بدأ ضبــاط املخابرات يف 
تكــرار أســاليب جديــدة يف عمليــة التحقيــق مــع املجاهد 
ــني. ــم جن ــه يف خمي ــدم منزل ــم ه ــه ت ــربوه أن ــد، وأخ حمم

الزنزانــة  نائــًا يف  بينــا كان  التــايل  اليــوم  ويف 
ــة  ــرات زنزان ــاط املخاب ــم ضب ــل اقتح ــاعات اللي يف س
ال  عــن يشء  بحًثــا  تفتيشــها  وتــم  حممــد،  املجاهــد 
يعلمــه املجاهــد حممــد، وتــم اقتيــاده للتحقيــق ليســأل 
عــن كيفيــة إخراجــه رســالة للصحافــة واإلعــام حول 

وضعــه يف داخــل التحقيــق، حيــث مل يــزره أي حمام وال 
يوجــد معــه هاتــف وال يوجــد وســيلة ســوى أن يكــون 
أحــد الســجانني أو ضبــاط املخابــرات هــم مــن أخــرج 
هــذه الرســائل، وهــذا األمــر مســتحيل جــًدا، فضحــك 
حينهــا املجاهــد حممــد وأخربهــم إن كنتــم قــد عجزتــم 
لإلعــام  خــرج  كيــف  األمــر،  هــذا  معرفــة  عــن 
والصحافــة؟ وهــذا يعنــي انتصــاًرا جديــًدا عليكــم 
يف عقــر داركــم، فجــن جنــون املحققــني وبــدأ مرحلــة 
ــد  ــد حمم ــان املجاه ــرب حرم ــب ع ــن التعذي ــدة م جدي
مــن النــوم أليــام طويلــة حتــى ينهــار اجلســد وتضعــف 
املعنويــات، فتــم إحضــار بعــض املجاهديــن الذيــن 
اعرتفــوا بالتحقيــق ليشــهدوا ضــد املجاهــد حممــد، وتم 
مواجهتــه باألدلــة الكثــرة وبعــرات االعرتافــات، 
وعندهــا مل يســتطع املجاهــد حممــد الصمــود كثــًرا ممــا 
أدى العرتافــه بالشــكل الــذي يريــده هــو، فأمــى يف 
زنازيــن التحقيــق أكثــر مــن مائــة يــوم متواصلــة التقــى 
حممــد  الشــيخ  باملجاهــد  الزنازيــن  داخــل  يف  فيهــا 
ــا يف رجلــه  يوســف جــرادات )أبــو أمحــد( وكان مصاًب
ــد  ــن حمم ــًدا، والتقــى باملجاهدي ــاوي ج ووضعــه مأس
خــر وبشــر وعثــان صدقــة مــن قريــة عنــزة وحممــد 
ــة  ــني باإلضاف ــم جن ــن خمي ــول م ــادي الغ ــايس وف طوب
ــل.  ــة الفصائ ــن كاف ــني م ــن املعتقل ــرات املجاهدي لع
املجاهديــن  يرفــع معنويــات  املجاهــد حينهــا  وكان 
ــاك  ــأن هن ــم ب ــم ويمنيه ــق ويصربه ــن التحقي يف زنازي
ينســونا،  ولــن  قادمــة،  اهلل  حلــزب  تبــادل  صفقــة 
وأن رسايــا القــدس لــن تنســى أرساهــا يف ســجون 
ــدس  ــا الق ــه رساي ــت ب ــا قام ــيا أن م ــال والس االحت
يف الضفــة الغربيــة قــد عجــزت الفصائــل الفلســطينية 

ــه. ــام ب ــن القي ــب ع ــبة والتناس ــة بالنس جمتمع
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تــم نقــل املجاهــد حممــد إىل داخــل ســجون 
االحتــال الصهيــوين، وبالتحديــد إىل ســجن “هداريــم” 
ليمكــث بــه عاًمــا كامــًا، ومــن ثــم تــم نقلــه إىل ســجن 
املجاهديــن  بمعظــم  التقــى  وهنــاك  بعدهــا،  ايشــل 
كعبــد اهلل الوحــش وســعيد طوبــايس وعبــد احلليــم عــز 
الديــن وطــارق عــز الديــن وحممــد عمــران وعبــد عبيــد 
وعبــد اجلبــار الشــايل ومهنــد الشــيخ إبراهيــم وجــارس 
ــو عقــل وعــرات  رداد وشــادي العمــوري وحممــد أب
املجاهديــن اآلخريــن، ومــا أن انتهــى إرضاب العــام 
ــة  ــدواٍع أمني ــد ل ــد حمم ــزل املجاه ــم ع ــى ت 2004م حت
يف عــزل ايشــل يف قســم أربعــة ليكــون إىل جانــب قــادة 
الشــعب الفلســطيني، ويف مقدمتهــم املجاهــد حييــى 
الســنوار )أبــو إبراهيــم(، وتوفيــق أبــو نعيــم وزاهــر 
جباريــن وثابــت مــرداوي وحممــد أبــو جالــة )أبــو 
وتيــر  الربغوثــي  ومــروان  زلــوم  ونضــال  املثنــى( 
الربدينــي وزهــر ششــنية ورائــد أبــو ظاهــر وعبــد 
عبيــد ونــر شــقرات وعبــد الرمحــن شــهاب وأبــو 
ــاة  زكــي احلســني وغرهــم مــن األبطــال. ورغــم املعان
الشــديدة يف داخــل الســجون إال أن عائلــة املجاهــد 
حممــد التــي هــدم منزهلــا يف خميــم جنــني، وتــم االعتــداء 
عــى والــده وعائلتــه يف منزهلــم بضاحيــة صبــاح اخلــر، 
ــده املجاهــد حممــد؛ طاهلــم أيًضــا هــم األمل  واعتقــل ول
واملعانــاة والعــذاب عــرب زيارهتــم البنهــم حممــد يف 

ــل. ــجن إيش س

كانــت والــدة املجاهــد حممــد ختــرج يف ســاعات 
ــجن  ــا يف س ــارة ابنه ــني لزي ــة جن ــر األوىل يف مدني الفج
ــدة  ــاء ومل ــة مس ــاعة الثامن ــارة يف الس ــدأ الزي ــل، فتب ايش
ــا عــن نصــف الســاعة ومخــس وأربعــني  ــد أحياًن ال تزي

دقيقــة، وإذا كان الطقــس حــاًرا فإنــه ال مــكان حيميهــم 
ــارًدا فــا جمــال مــن حــر الشــمس، وإذا كان الطقــس ب

ــه  ــون ب ــكان يقض ــر، وال م ــربد واملط ــن ال ــم م  حلايته
فكانــت  والوضــوء،  للصــاة  مــكان  وال  حاجتهــم 
املجاهــد  يــرى  أن  مأســاوية جــًدا، ومــا  أوضاعهــم 
حممــد والدتــه املتعبــة جــدا حتــى يتالــك أعصابــه ويبــدأ 
ــه  ــا أن تعــود والدت خيفــف عنهــا آالمهــا ومعاناهتــا، وم
مــن الزيــارة حتــى يصــل األهــايل ملدينــة جنــني يف وقــت 
متأخــر مــن الليــل الســيا يف ظــل وجــود احلواجــز 
العســكرية الكثــرة وملنــع التجــوال أحياًنــا، فكانــوا 
ــر األوىل  ــاعات الفج ــوت يف س ــون إىل البي ــا يصل أحياًن
فيكــون احلســاب أربًعــا وعريــن ســاعة متواصلــة 
مــن األمل واملعانــاة والعــذاب، فــأي أم هــذه التــي تصــرب 
عــى ســجن ولدهــا وهــدم منزهلــا؟ وكذلــك األمــر كان 
حيــدث مــراًرا وتكــراًرا مــع والــده الــذي كان يتمنــى أن 

ــه يف كل يشء. ــون بجانب ــده ليك ــرب ول يك

الوحيــد  وأخيــه  أخواتــه  إىل  املعانــاة  امتــدت 
ــه  ــاء بوالــده ووالدت ــة يف االعتن أمحــد الــذي محــل األمان
وأخواتــه، ورغــم تلــك اآلالم واملعانــاة إال أن املجاهــد 

األسر املجاهد/ حممد أبو طبيخ
برفقة قادة من احلركة األسرة بسجون االحتال
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حممــد مل يستســلم للســجن وقهــره، بــل أيقــن أن احلــرب 
مــع هــذا العــدو ليســت فقــط عســكرية، بــل جيــب 
فهــم طبيعــة هــذا العــدو وهــذا املحتــل وفهــم آليــة 
ــدرس  ــية، ف ــة والسياس ــه األمني ــل أجهزت ــره وعم تفك
يف اجلامعــة العربيــة ختصــص العلــوم السياســية بعــد أن 
ــق  ــة إال أن األمــور مل تــر وف ــم اللغــة العربي أتقــن تعل
مــا أراد املجاهــد حممــد حيــث تــم منعــه أمنًيــا مــن إكــال 
الدراســة، فتوجــه لدراســة الدبلــوم يف ختصــص اخلدمــة 
االجتاعيــة يف الكليــة اجلامعيــة للعلــوم التطبيقيــة يف 
قطــاع غــزة ثــم أهنــى بكالوريــوس يف التاريــخ مــن 
جامعــة األقــى وأتبعــه يف بكالوريــوس آخــر يف العلوم 
السياســية مــن جامعــة القــدس - أبــو ديــس، ثــم أصبــح 
طالًبــا يف املاجســتر يف ختصــص الشــؤون الصهيونيــة يف 
جامعــة القــدس أبــو ديــس، واســتطاع أن ينهــي مخســة 
أبحــاث يف مواضيــع خمتلفــة باإلضافــة إىل حصولــه 
ــع  ــة، وم ــات خمتلف ــدورات يف ختصص ــرات ال ــى ع ع
ــه يف إعطائهــم املحــارضات  ذلــك مل يبخــل عــى إخوان
واجللســات يف مواضيــع ثقافيــة متعــددة، ومل يبخــل 
عليهــم يف العمــل التنظيمــي يف كافــة املجــاالت ويف 
ــد أن  ــزال بع ــا، وال ي ــد هب ــي يتواج ــجون الت ــة الس كاف
ــا مــن عمــره داخــل  ــة عــر عاًم ــر مــن ثاني أمــى أكث
ســجون االحتــال حيلــم بذلــك اليــوم الــذي جيتمــع بــه 
ــع األرسة  ــه لتجتم ــه وأخوات ــه وأخي ــه وأم ــه وأبي بعائلت
مــن جديــد بعــد انقطــاع دام ومــا زال منــذ ثانيــة عــر 
عاًمــا وقــد متــددت العائلــة واتســعت يف ظــل األحفــاد، 
ٱىمحٱٰرٰى     ٌٍّّ     َّ         ُّ    ِّ         ّٰ رئيمح ]اإلرساء: 51[.
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نقــف اليــوم للحديــث عــن جماهــد َعِلــم أن 
األشــواك يف الطريــق كثــرة، وأن املســار إىل اهلــدف 
طويــل وشــاق، وال يتحمــل الســر فيــه إال األبطــال 
الشــجعان مــن الرجــال، وأراد بــإرصار أن يكــون منهم، 
ــة؛  ــود اهلم ــن وق ــزود م ــزم، وت ــاعد الع ــن س ــمر ع فش
ليصــل إىل القمــة يف أعــايل املجــد، واقتحــم جــدران 
الصعــاب ففتحــت لــه رسايــا القــدس األبــواب، فــكان 
مــن أبطاهلــا، إنــه املجاهــد حممــد ســاري حســني الــذي 
ولــد يف خميــم نــور شــمس لاجئــني الفلســطينيني يف 
ــة  ــم إىل قائم ــذي انض ــم ال ــذا املخي ــرم، ه ــة طولك مدين
املخيــات الفلســطينية التــي وجــدت نتيجــة للمجــازر 
يف  الصهيونيــة  العصابــات  ارتكبتهــا  التــي  البشــعة 
ــه  ــن أرض ــطيني م ــرد الفلس ــث ط ــام 1948م، حي الع
وأصبــح غريًبــا مــرًدا يف وطنــه، الجًئــا عــن أرض 
اآلبــاء واألجــداد، عــاش بطلنــا املجاهــد حممــد ســاري 
يف هــذا املخيــم ويف تلــك الظــروف، ليعيــش مــن جديــد 
بعــد 32 عاًمــا مــن النكبــة مأســاة شــعبه مــن خــال األمل 
واملعانــاة والعــذاب اليومــي الذي كان يعيشــه ويشــاهده 
يومًيــا، ولكنــه كبقيــة أبنــاء هــذا الشــعب يعيــش يف 
بيــوت وحــارات وأزقــة املخيــم، وعينــاه ترنــوان إىل 
هنــاك مســقط رأس عائلتــه يف بلدتــه األصليــة التــي 

ــا. ــروا منه هج
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امليالد والنشأة
ــاري  ــد س ــد حمم ــد املجاه ــواء ول ــك األج يف تل
ليعيــش يف ظــل عائلــة متوســطة احلــال تتكون مــن أربعة 
أوالد وبنتــني، وكان والــده يبــذل جهــًدا مضاعًفــا ليوفر 
لعائلتــه لقمــة العيــش الكريــم، فعمــل يف جمــال البنــاء، 
ــم  ــه بإمكاهن ــاءه أن ــعر أبن ــه يش ــل عل ــن عم ــر م ويف أكث
التغلــب عــى املأســاة التــي يعيشــوهنا والتــي ســببها 
حممــد  املجاهــد  حــال  وكان  الصهيــوين،  االحتــال 
ــذي  ــطاء ال ــمس البس ــور ش ــم ن ــال خمي ــي أطف ــا باق ك
ال يعرفــون إال القليــل عــن تعاليــم اإلســام وأدب 
القــرآن، ومــا أن جــاء العــام 1987م حتــى اندلعــت 
انتفاضــة احلجــارة، انتفاضــة اجلاهر الفلســطينية يف كل 
ــه  أنحــاء الوطــن املحتــل، وشــكلت نموذًجــا حُيتــذى ب
لــكل أحــرار العــامل، وبــدأ اجليــش الصهيــوين يســتخدم 
كل قوتــه إلطفــاء شــعلة الغضــب الفلســطيني، مــن 
قتــل األطفــال والنســاء والشــيوخ، واعتقــال الشــباب، 
واقتحــام املنــازل، ومنــع التجــوال، وفصــل معلمــني من 
املــدارس، وفــرض الرائــب، وغلــق املــدارس، وهــدم 

ــجار. ــاع األش ــوت، واقت البي

كان لعائلــة املجاهــد حممــد نصيــب مــن هــذه 
ــن  ــي م ــام وح ــت القتح ــث تعرض ــداءات، حي االعت
قبــل اجليــش الصهيــوين الــذي وصلتــه معلومــات تفيــد 
بــأن شــخًصا اســمه ســاري مســؤول عــن عمليــة هتريب 
الســاح مــن األردن إىل الضفــة الغربيــة، واعتقد اجليش 
الصهيــوين حينهــا بــأن ســاري هــو والــد املجاهــد حممد، 
فتعــرض للــرب الشــديد مــن قبــل اجليــش الصهيــوين 
أمــام أوالده وزوجتــه، وعاثــوا فســاًدا  إهانتــه  وتــم 
ــرة  ــرتة قص ــه لف ــم اعتقال ــزل، وت ــا يف املن ــاًرا رهيًب ودم

ــه  ــوين أن ــدو الصهي ــني للع ــام، وتب ــد أي ــه بع ــرج عن وأف
ال عاقــة لــه بــيء، وخــرج مــن الســجن ليجــد أن 
ــة األب، واألخ الكبــر  ــه بمثاب ولــده حممــد كان يف غياب
إلخوانــه، محــل مهومهــم واعتنــى هبــم كــا لــو كان شــاًبا 
قوًيــا وصلًبــا، ومنــذ ذلــك اليــوم أقســم املجاهــد حممــد 
عــى أن ينتقــم مــن االحتــال عــى مــا أحلقــه بعائلتــه من 

ــاة. أمل ومعان

ــال  ــة، أبط ــبال االنتفاض ــن أش ــد م ــح حمم  أصب
احلجــارة الذيــن مل يكونــوا قــد تعبــوا وكلــوا مــن رمــي 
ــة بصيحــات  احلجــارة والزجاجــات الفارغــة مصحوب
حممــد  األبطــال  حناجــر  صــوت  وكان  أكــرب”،  “اهلل 
ســاري وعــار قزمــوز وهبــاء شــرباوي، هــؤالء األبطــال 
األصدقــاء الثاثــة أبنــاء خميــم نــور شــمس األســطوري 
واملطاطــي،  احلــي  الرصــاص  صــوت  عــى  تطغــى 

ــم  ــن مجعه ــبال الذي ــؤالء األش ــاف ه ــوت هت وكان ص
ــزل  ــد زل ــوين ق ــل الصهي ــة املحت ــن وكراهي ــب الوط ح
األرض حتــت أقــدام بنــي صهيــون، كان حينهــا خيتلــط 
احلابــل بالنابــل، ومل يكــن االحتــال الصهيــوين يســتطع 

أحد الشوارع الرئيسية ملخيم نور شمس بمحافظة طولكرم
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أن يســيطر عــى األوضــاع رغــم إطاقــه للرصــاص 
والغــاز املســيل للدمــوع، هــذا الرصــاص والغــاز أصبح 
ــوًدا هلــؤالء األبطــال عــرب قبوهلــم للتحــدي، وعــرب  وق
صمودهــم بالتصــدي للمحتــل، ولســان حاهلــم يقــول 

مــا قالــه الشــاعر:

نحن ال نعرف معنى الطفولة              
قد أتينا الكون يف طور الرجولة

فإذا ما رسقوا أحامنا    
فهم ما رسقوا منا البطولة

نحن نحمل احلقد عى كل اليهود   
فهم نسل األفاعي والقرود

مل نفكر براعات حدود    
فالراعات رصاعات وجود

نحن فتيان فلسطني اجلرحية                
وهلا كل رشايني الذبيحة

مهرها من دمنا ندفعه    
ليس يغلو أبدا مهر املليحة

ولشــدة رشاســة املواجهــات مــع املحتــل كان 
اجليــش املجــرم يشــن اقتحامــات متكــررة يف خميــم نــور 
شــمس؛ العتقــال أشــبال االنتفاضــة، وتــم اعتقــال 
صديقــي  الشــرباوي  وهبــاء  قزمــوز  عــار  البطلــني 
اهلــروب  اســتطاع  الــذي  ســاري  حممــد  املجاهــد 
ــام  ــني الع ــا ب ــرتة م ــون الف ــال؛ لتك ــة االعتق ــن حماول م
1994-1995م فــرتة صعبــة ومؤملــة جــًدا وخاصــة 
عندمــا انفصــل والــد املجاهــد عــن والدتــه وتــزوج مــن 
امــرأة أخــرى، فــا كان مــن والــدة حممــد إال الذهــاب إىل 

بيــت أبيهــا يف خميــم طولكــرم، وينتقــل أبناؤهــا وبناهتــا 
ــًا  ــت مؤه ــك البي ــن ذل ــم، ومل يك ــت جده ــا يف بي إليه
ليتســع هلــم مجيًعــا فــكان البــد مــن اســتئجار غرفــة مــن 
ــديد  ــب ش ــد تع ــس، وبع ــق األنف ــا، وبش ــم مجيًع أجله
جــًدا متكنــوا مــن دفــع أجــرة هــذه الغرفــة، وحينهــا 
أدرك املجاهــد حممــد عظــم املســؤولية التــي وقعــت 
عــى كاهليــه؛ لذلــك محــل األمانــة وقــرر االعتنــاء بأمــه 
وإخوتــه، واجتــه للعمــل وهــو ال يــزال يف ســن اخلامســة 
عــرة داخــل األرايض املحتلــة عــام 1948م، وعمــل 
يف جمــاالت متعــددة مــن أجــل احلصــول عــى املــال 
الــذي يمكــن مــن خالــه أن يعيــل والدتــه وإخوتــه 

ــه. ــة أبي ــاه وزوج ــى أب وحت

الحــظ حممــد أثناء عملــه داخــل األرايض املحتلة 
عــام 1948م لــدى إحــدى العائــات الصهيونيــة أن هلــا 
ــه مزرعــة  ــًا جــًدا، ومــن حول ــًرا وواســًعا ومجي ــا كب بيًت
ــم  ــح ال يت ــاء واملصابي ــرة والكهرب ــا وف ــاه هب ــرة واملي كب
إطفاؤهــا ال ليــًا وال هنــاًرا، وحتــى أن كاهبــم هلــا بيــت 
ــه يف  ــراد أرست ــا كل أف ــش هب ــي يعي ــة الت ــن الغرف ــرب م أك
خميــم طولكــرم، فجلــس مــع نفســه ليقــارن مــا بــني حيــاة 
هــذه العائلــة الصهيونيــة، ومــا بــني حيــاة عائلتــه وأرستــه 
ــاة  ــاة األمل واملعان ــا حي ــش يومًي ــي تعي ــًدا والت ــرة ج الفق
واحلــرة واحلــزن، وتســاءل عــن مصــدر احلــزن وهــذه 
اآلالم ليجــد أن الســبب األول واألخــر هــو االحتــال 
رهــم مــن وطنهــم وأرضهــم يف  الصهيــوين الــذي َهجَّ
العــام 1948م، وجعلهــم يعيشــون يف خميــات اللجــوء 
ــرة  ــوت صغ ــدق يف بي ــاوية ال تص ــروف مأس ــط ظ وس
مبنيــة مــن الطــوب، ومســقوفة بألــواح الزينكــو، وبالكاد 
حيصلــون عــى أساســيات احليــاة اليوميــة، فاألطفــال 
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ــا،  ــون هب ــادة يلعب ــرتاب ك ــتخدمون ال ــات يس يف املخي
ــزان. ــم اآلالم واألح ــح يف عيوهن وتلم

ــاء  ــرى أبن ــد أن ي ــد حمم ــى املجاه ــا ع كان صعًب
ــي  ــايف، وه ــاردون يف املن ــردون ويط ــه يط ــعبه ووطن ش
جريمــة أشــد وأخطــر ألــف ألــف مــرة مــن القتــل، 
كل  مــن  القادمــون  الغربــاء  الصهاينــة  هــؤالء  بينــا 
ــروا  أصقــاع الدنيــا يســتوطنون األرض؛ بعــد أن َهجَّ
بيــارات احلــاج  فبعــد أن كانــت  الفيــايف،  أهلهــا إىل 
أبــو ســاري أصبحــت تســمى بيــارات “مردخــاي”، 
وأصبحــت زيتونــات احلاجــة أم ســامل تســمى زيتونــات 
“غولدمائــر”، فــكان ذلك كفيــًا أن يمأ قلــب املجاهد 

ــك  ــوين، ولذل ــل الصهي ــا للمحت ــة وبغًض ــد كراهي حمم
أقــدم عــى ســلب كل مــا يقــع حتــت عينيــه ويديــه مــن 
ــتطاع  ــاء واس ــًدا للكهرب ــلبهم مول ــرم، فس ــدو املج الع
إنــارة بيتــه يف طولكــرم، وجنــى مبلًغــا مــن املــال متكــن 
عــربه مــن مســاعدة عائلتــه، وأعــاد الكــرة مــرة أخــرى 
وســلبهم شــيًئا آخــر، وبنفــس الوقــت بــدأ يعمــل يف كل 
املجــاالت ويطلــب أجــًرا كبــًرا، وخاصــة عندمــا عمــل 
يف جمــال حفــر القبــور، فكان ال يقبــل أن حيفر قــرًبا إال إذ 
ُدفــع لــه املبلــغ الــذي يريــد، وكان يتمنى يف داخلــه لو أنه 
يســتطيع أن حيفــر يف اليــوم ألــف قــرب وذلــك للخــاص 
مــن الصهاينــة االســتعاريني اإلحاليني االســتيطانيني، 
ومــا هــي إال ثــاث ســنوات حتــى متكــن املجاهــد حممد 
مــن رشاء منــزل لعائلتــه يف خميــم طولكــرم، ومتكــن 
أخــاه  أن  اجلامعــة وال ســيا  أخواتــه يف  تعليــم  مــن 
ــل  ــًرا ليعم ــة باك ــن املدرس ــرج م ــه وخ ــم إلي ــد انض أمح
عائلتــه،  مســاعدة  يف  للمســامهة  خمتلفــة  جمــاالت  يف 
وإخراجهــا مــن حالــة الفقــر إىل حالــة ميســورة مقبولــة.

بقــدوم العــام 1999م قــرر حممــد االلتحــاق 
بــدورة عســكرية تابعــة للســلطة الفلســطينية يف أرحيــا، 
وختــرج منهــا بعد فرتة ليعمــل يف جهاز حرس الرئاســة، 
وكان قــد حصــل عــى املرتبــة الســابعة يف القنــص خال 
ــًا أن أخــاه أمحــد كان قــد ســبقه  ــدورة العســكرية عل ال
للعمــل يف أجهــزة الســلطة الفلســطينية، وكذلك حصل 
ــة  ــد يف عملي ــه حمم ــن أخي ــر م ــة أكث ــة متقدم ــى مرتب ع
القنــص، وبــدأ املجاهــد حممــد يعمــل يف جهــاز حــرس 
الرئاســة، واكتســب خــربة أمنيــة وعســكرية خدمتــه يف 

انتفاضــة األقــى.

انتفاضة األقىص املباركة
هــذه االنتفاضــة التــي بــدأت عندمــا جتــرأ جمــرم 
احلــرب الصهيوين أرئيل شــارون عــى وطء أرض احلرم 
القــديس، باالتفــاق املســبق مــع حكومــة رئيس الــوزراء 
ــه أراد مــن هــذا  ــاراك، وكأن ــوين املجــرم إهيــود ب الصهي
األمــر وضــع قدميــه يف مســتنقع العنــف، والــذي بنظــره 
ســعى إليــه مــن أجــل عــودة اليمــني الصهيــوين املتطرف 
إىل ســدة احلكــم يف الكيــان الصهيــوين، وعندمــا أعطــى 
بــاراك لـــشارون الضــوء األخــر لدخــول احلــرم كان 
يــراوده حلــم الضغــط عــى الفلســطينيني، والتنصــل من 
اســتحقاقات الســام املطلوبــة منــه، والتهديــد باألســوأ 
بعــد رفــض املفــاوض الفلســطيني مــا عــرض عليــه يف 
ــاوض  ــن تف ــا م ــا تاه ــة، وم ــد الثاني ــب ديفي ــة كام قم
الامدروســة  الصهاينــة  حســابات  أن  إال  طابــا،  يف 
حتــت  األرض  وأهلبــت  أشــعلت  قــد  والاحمســوبة 
أقدامهــم؛ لتندلــع انتفاضــة فلســطينية شــاملة مــرت 
بمراحــل خمتلفــة مــن املواجهــة الشــعبية، والتــي شــارك 
املختلفــة،  ونشــاطاهتا  فعالياهتــا  يف  حممــد  املجاهــد 
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ولطبيعــة عملــه يف حــرس الرئاســة تعرف عــى املعتقلني 
السياســيني يف مقــرات الســلطة، ومنهــم املجاهــدون 
أســعد دقــة وريــاض بديــر وأنــور عليــان وحممــود كليبي 
وغرهــم مــن أبطــال حركــة اجلهــاد اإلســامي، وبــدأ 
يقــدم هلــم العــون واملســاندة واملســاعدة، وأصبــح مــن 
ــًا  ــامي، وفاع ــاد اإلس ــة اجله ــًوا يف حرك ــا عض يومه

ــدس. ــا الق ــوف رساي ــيًطا يف صف ونش

جــاءت املرحلــة الثانيــة يف انتفاضــة األقــى 
وهــي مرحلــة عســكرة االنتفاضــة، وهبــا أســقطت 
اســرتاتيجية املائــة يــوم التــي وعــد هبــا املجــرم شــارون 
لتحقيــق األمــن للصهاينــة، حيــث أصبحــت الفصائــل 
بــأن  الوطنيــة منهــا واإلســامية تؤمــن  الفلســطينية 
الكفــاح املســلح وحــده الكفيــل بــردع املجــرم شــارون 
وخطتــه اجلديــدة، فقامــت بعدة عمليات مميزة أســقطت 
خاهلــا اســرتاتيجية شــارون الــذي توىل رئاســة الــوزراء 
الصهيونيــة بتاريــخ 2001/03/07م وحــدد مئــة يــوم 
ــة  ــه إال اخليب ــق ل ــة، ومل يتحق ــن للصهاين ــق األم لتحقي
والفشــل واخلــران؛ ليعــود ويرتاجــع حينهــا ويســتبدل 
الفلســطينية  املقاومــة  رضبــات  حتــت  اســرتاتيجيته 
إىل اســرتاتيجية جديــدة أســاها اإلعــام الصهيــوين 
باســرتاتيجية الكــذب كــا أســاها الكاتــب الصهيــوين 
واملصيــدة  اخلــداع  اســرتاتيجية  أو  ليفيكــني”،  “بــايل 
لاغتيــاالت  تصعيــده  إثــر  االنتقاميــة  واســتجاب 
ــادة  ــه لق ــال تصفيت ــن خ ــطينية م ــة الفلس ــد املقاوم ض
ــل،  ــطينية للفصائ ــكرية الفلس ــة العس ــوادر األجنح وك
ومــع هــذا فــإن رسايــا القــدس وحدهــا نفــذت يف العــام 
2001م أكثــر مــن عــر عمليــات استشــهادية أدت 
ملقتــل العــرات، وكانــت ردود األفعــال الصهيونيــة 

قويــة جــًدا جتــاه الفلســطينيني، وباإلضافــة إىل ذلــك 
قيــام الســلطة وأجهزهتــا األمنيــة بماحقــة املقاومــة 
ســجوهنا  يف  للمقاومــني  زجهــا  عــرب  الفلســطينية 
وزنازينهــا هبــدف إهنــاء االنتفاضــة الفلســطينية، أو عــى 

ــا. ــيطرة عليه ــة الس ــل حماول األق

يف  الفلســطينية  األمنيــة  األجهــزة  حاولــت 
طولكــرم اعتقــال املجاهديــن أنــور عليــان وريــاض 
بديــر وحممــود كليبــي إال أهنــم مل يتمكنــوا مــن املجاهــد 
حممــد ســاري الــذي هددهــم أهنــم يف حــال االقــرتاب 
ــذا مل  ــم، وهل ــى أرواحه ــة ع ــراءة الفاحت ــم ق ــه فعليه من
ــه كان  ــه بالرغــم مــن أن ــة اعتقال جيــرؤ أحــد عــى حماول
يتبــع حلــرس الرئاســة، هكــذا هــم رجــال رسايــا القدس 
الذيــن صاغتهــم أفــكار ومنطلقــات حركــة اجلهــاد 
اإلســامي؛ ليكونــوا أبطــااًل شــجعاًنا، حيــث مــا أن 
ــى كان  ــت حت ــى وتعاظم ــة األق ــاح انتفاض ــت ري هبَّ
مــن بركاهتــا عــى هــذا الشــعب العظيــم أن الكثــر مــن 
الشــباب غــر امللتزمــني؛ والذيــن جذبتهــم الدنيــا إليهــا 
بقــوة عــادوا إىل اهلل _عــز وجــل_، ومتســكوا بحبلــه 
املتــني، وعمــروا املســاجد، والتزمــوا بالديــن، ولذلــك 
فقــد امتــأ قلــب املجاهــد حممــد باإليــان وأصبــح 
مل  وهــذا  الصادقــني،  املجاهديــن  للرجــال  نموذًجــا 
يكــن ليتحقــق إال بفضــل اهلل _تبــارك وتعــاىل_ وانــدالع 
ــدس. ــا الق ــاء لراي ــة واالنت ــى املبارك ــة األق انتفاض

دوره اجلهادي
ــاك  ــد هن ــه مل يع ــاري أن ــد س ــد حمم أدرك املجاه
صــاح الديــن وســعد وخالــد وقطــز وال معتصــم، 
ومــا تبقــى ســوى قيــادات مــن ورق تتشــتت قلوهبــا مــع 
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الريــاح أشــبه بقلــوب الطيــور، فا نامــت أعــني اجلبناء، 
وأدرك بوعيــه املتقــدم بأنــه مل يتبــق ســوى أولئــك الذيــن 
يســاومون عــى دمــاء شــهداء الشــعب الفلســطيني، 
ولذلــك وقــف وقفــة شــجاعة إىل جانــب قــادة وكــوادر 
ــتباك  ــوض االش ــدأ خي ــرم، وب ــدس يف طولك ــا الق رساي
ــدو ال  ــذا الع ــه أن ه ــب عيني ــا نص ــر، واضًع ــو اآلخ تل
ينفــع معــه أن تســتجديه وتتوســل إليــه ليعطيــك الفتات 
مــن األرض؛ لتقــام عليهــا الدولــة الكرتونيــة املزعومــة 

عــرب االتفاقيــات الســلمية.

تلــك االتفاقيــات التــي وقفــت عاجــزة أمــام 
ــل )نيســان( مــن  ــة يف شــهر أبري ــة الغربي ــاح الضف اجتي
العــام 2002م، ويف نفــس الوقــت كانــت احلكومــة 
أهنــا  اعتقــدت  عندمــا  جــًدا  وامهــًة  الصهيونيــة 
باجتياحهــا ملــدن الضفــة الغربيــة ســتمنع العمليــات 
ــل  ــخ 2002/04/10م وقب ــي تاري ــهادية، فف االستش
أن خيــرج اجليــش الصهيــوين مــن خميــم جنــني خرجــت 
ونفذهــا  املحتــل،  الداخــل  إىل  استشــهادية  عمليــة 
االستشــهادي راغــب جــرادات أحــد أبطــال رسايــا 
القــدس مــن بلــدة ســيلة احلارثيــة بمحافظــة جنــني،

وقتــل عــرة صهاينــة وأصــاب العــرات، ولذلــك 
ــدة  ــب يف جري ــي الكات ــادوق حيزكي ــوين ص ــإن الصهي ف
“يديعــوت أحرنــوت” كتــب بتاريــخ 2002/04/12م 
يف مقابلــة مــع الدكتــور ناعومــي بتساتســور مــن مكتــب 
دراســات األمــن القومــي يف جامعــة حيفــا الــذي درس 
شــخصية االستشــهادي الفلســطيني؛ أن مــا يســمى 
عمليــة الســور الواقــي مؤخــًرا لــن توقــف مــا أســاه 
ــدأ يف  ــر ب ــذا األم ــًفا أن ه ــة” كاش ــات “االنتحاري بالعملي
1993/04/16م عندمــا أقــدم الشــاب ســاهر متــام 
بتفجــر نفســه بالســيارة املفخخــة بــني باصــني يف منطقــة 
ــى  ــا وحت ــي تلته ــبع الت ــنوات الس ــال الس ــور، وخ الغ
أيلــول عــام 2000م فقــد ســجلت ثاثــون حماولــة 
للقيــام بعمليــات، نجــح منهــا 24 يف سلســلة عمليــات 
شــباط آذار عــام 1996م بعــد اغتيــال الشــهيد حييــى 
عيــاش، ولكــن ومنــذ بــدء االنتفاضــة يف أيلــول عــام 
 49 ُنفــذ  2001م  عــام  أول  كانــون  وحتــى  2000م 
عمليــة، وخــال األشــهر األربعــة األوىل مــن هــذا العــام 
2002م ســجلت 153 حماولــة لعمليات نفــذ منها 102 
وتــم ضبــط 51 عمليــة قبــل خروجهــا، إذن ناحــظ ممــا 
ــة  ــه اإلجرامي ــارون وأجهزت ــه ش ــعى إلي ــا س ــبق أن م س
ــل  ــتقرار، ب ــان وال االس ــن وال األم ــم ال األم ــق هل مل حيق
أدى لزيــادة واضحــة مــن قبــل الشــعب عــى العمــل 
العســكري واالستشــهادي، وهلــذا فــإن املجاهــد حممــد 
ســاري إضافــة ملســاعدته الاحمــدودة لقــادة وكــوادر 
رسايــا القــدس وخوضــه لاشــتباكات شــبه اليوميــة 
ــح  ــذي أصب ــه ال ــن بمنزل ــواء املجاهدي ــاعدته يف إي ومس
ــة؛ قــرر  ــن مــن كل أنحــاء الضفــة الغربي ــة للمطاردي قبل
حينهــا البــدء يف العمــل االستشــهادي، الــذي بنظــره 
الصهيــوين. العــدو  ردع  عــى  القــادر  الوحيــد  هــو 

االستشهادي/ راغب جرادات
استشهد بتاريخ 2002/04/10م
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يف شــهر أكتوبــر )تريــن أول( 2002م عرض 
ــا القــدس-  املجاهــد حممــود كليبــي –أحــد قــادة رساي
عــى املجاهــد حممــد ســاري تقديــم املســاعدة يف عمليــة 
إيصــال استشــهادي إىل داخــل الكيــان الصهيــوين، وما 
أن تــم جتهيــز شــنطة املتفجــرات وقــام املجاهــد حممــود 
بتزويــد االستشــهادي حممــد الرفاعــي من خميم عســكر 
بمدينــة نابلــس وتصويــره وهتيئته للعمليــة؛ حتى توجه 
باالستشــهادي وشــنطة املتفجــرات مــن مدينــة نابلــس 
إىل طولكــرم لاجتــاع باملجاهــد حممــد ســاري الــذي 
بــدوره اختــار موقًعــا مناســًبا للعمليــة يف مدينــة “نتانيــا” 
جالًســا  يكــون  حيــث  الصهيونيــة،  املقاهــي  بأحــد 
ــتوطن  ــة مس ــن مائ ــد ع ــا يزي ــا م ــى يومًي ــذا املقه يف ه
صهيــوين، وتــم االســتعداد يف يــوم 2002/10/09م 
هلــذه العمليــة البطوليــة، وخــرج املجاهــد حممــد ومعــه 
االستشــهادي حممــد الرفاعــي وشــنطة املتفجــرات.

ــن  ــول املجاهدي ــل وص ــروض قب ــن املف كان م
إىل منطقــة العمليــة أن يقــوم املجاهــد حممــد ســاري 
ــان  ــك لض ــوة، وذل ــة للعب ــرة الكهربائي ــال الدائ بإيص
عــدم انفجارهــا أثنــاء الطريــق، وركــب املجاهــدان يف 
ــة  ــل يف مدين ــة للعم ــال املتوجه ــيارات الع ــدى س إح
“نتانيــا”، وأثنــاء الطريــق وقبــل وصوهلــا إىل منطقــة 
احلــدود تفاجئــوا بوجــود حاجــز صهيــوين مل يكــن 
ــن  ــاري م ــد س ــد حمم ــزل املجاه ــًدا، فن ــادة متواج بالع
ــز،  ــك احلاج ــن ذل ــد م ــكان بعي ــرب إىل م ــيارة وه الس
فــإذا بــه يقــع بــني جمموعــة مــن الصهاينــة كانــت خمتبئــة 
هنــاك أي كــا يقــال يف املثــل الشــعبي “هــرب مــن 

عزرائيــل إىل قبــاض األرواح”.

اعتقاله واحلكم عليه
وتــم اعتقالــه واقتيــاده إىل احلاجــز، وإذا بــه يــرى 
أن اجلنــود قامــوا بإنــزال كل من كان يف الســيارة وشــاهد 
االستشــهادي حممــد الرفاعــي حيمل الشــنطة عــى ظهره 
واعتقــد حينهــا أن االستشــهادي ربــا متكــن مــن تفعيــل 
الدائــرة الكهربائيــة وأوصــل األســاك، فأشــار إليــه بأن 
ــود املحيطــني بــك وبنفــس الوقــت  فجــر نفســك باجلن
كان االستشــهادي يظــن بــأن املجاهــد حممــد ســاري 
قــد أوصــل األســاك عندمــا رأى اجلنــود، وضغــط 
االستشــهادي حممــد عــى زر التفجــر دون جــدوى، 
وبحفــظ اهلل ورعايتــه لاستشــهادي مل يكــن اجلنــود عند 
اعتقــال املجاهــد حممــد ســاري يعلمــون ملــاذا هــرب؟، 
ومل يقومــوا بتفتيــش العــال والســيارة وطلبــوا منهــم 
فقــط العــودة ملدينــة طولكــرم؛ ليعــود االستشــهادي من 
ــرات،  ــنطة املتفج ــه ش ــرم ومع ــة طولك ــد إىل مدين جدي
بينــا تــم اعتقــال املجاهــد حممــد ســاري حســني واقتياده 
العســكري يف  إىل موقــع )DCO( أي مقــر االرتبــاط 
طولكــرم؛ ليمكــث هنــاك ثاثــة أيــام متواصلــة، حيــث 
عــرف عــن نفســه أن اســمه هــو أمحــد موســى غانــم عــى 
اســم صديــق لــه، وعنــد فحــص املعلومــات التــي ختص 
هــذا االســم تبــني أن هــذا االســم ال عاقــة لــه بأحــداث 
االنتفاضــة، ومــع ذلــك بقــي اجلنــود حمتجزيــن املجاهــد 
ــد  ــاءه أح ــث ج ــث حي ــوم الثال ــى الي ــاري حت ــد س حمم
عــى  وأجلســه  الصهيــوين  “الشــاباك”  يف  الضبــاط 
األرض، ووضــع قدمــه عــى كتفــه وأســمعه مكاملــة تــم 
ــود  ــد حمم ــدة 8200 للمجاه ــل الوح ــن قب ــا م رصده
ــا القــدس  ــي وهــو يطلــب مــن كل جماهــدي رساي كليب
اخلــروج مــن أماكنهــم؛ ألنــه تــم اعتقــال املجاهــد حممــد 



من سير أبطال فلسطين )3(

196197

ســاري، وحينهــا أحــر الصهاينــة أحــد العمــاء الذي 
كشــف هلــم بــأن هــذا الشــاب املحتجــز لدهيــم هــو 

املجاهــد حممــد ســاري.

تــم اقتيــاد املجاهــد حممــد ســاري إىل مركــز حتقيق 
ــدة 120  ــق م ــث يف التحقي ــا” ليمك ــاح تكف ــجن “بيت س
يــوم وحكــم عليــه بالســجن 26 عاًمــا، ليكمــل مشــواره 
اجلهــادي والنضــايل مــع إخوانــه أمحــد وعدنــان حيــث تم 
اعتقال املجاهــد أمحد بتاريــخ 2004/01/13م؛ لدوره 
البــارز يف عمليــة االستشــهادي رامــي غانــم من بلــدة دير 
ــر نفســه يف مقهــى يف  الغصــون يف طولكــرم والــذي فجَّ
مدينة “نتانيا” بتاريخ 2003/03/30م وأدت إىل إصابة 
ــجن  ــه بالس ــم علي ــة، وحك ــراح خمتلف ــا بج 54 صهيونًي
املؤبــد باإلضافــة إىل 35 عاًمــا، وكذلــك تــم اعتقــال 
أخيهــم األصغــر عدنــان بتاريــخ 2004/03/03م، 
والــذي مل يكــن قــد أهنــى عمــره ثانيــة عــر عاًمــا، 
وحكــم عليــه ملــدة 25 عاًما بتهمــة تقديم املســاعدة املالية 
لعمليــة االستشــهادي رامــي غانــم ولنشــاطات أخــرى.

وعدنــان  أمحــد  األخويــن  اعتقــال  كان  لقــد 
ــذي كان  ــاري، وال ــد س ــد حمم ــرة للمجاه ــة كب صدم
دائــا يف حالــة قلــق دائــم عــى والدتــه وأخواتــه وأخيــه 
حممــود الــذي بقــي وحــده يف مواجهــة حتديــات العائلــة،  
ومــا هــي إال فــرتة مــن الزمــن حتــى جاءهــم خــرب وفــاة 
اإلخــوة  ليعيــش  2008/01/04م  بتاريــخ  أبيهــم 
ــن  ــم إال أن األرسى م ــًدا عليه ــا ج ــا حزينً ــة يوًم الثاث
الســجن وقفــوا إىل جانبهــم وقفــة  بداخــل  حوهلــم 
ــام، وفتحــوا هلــم بيــت  ــة أي الرجــال الرجــال مــدة ثاث
األجــر يف ســاحة الســجن، وتــم تقديــم التمــر والقهــوة 
وإلقــاء الكلــات باســم الفصائــل الفلســطينية حتــى 
إن مديــر الســجن وضباطــه عنــد رؤيتهــم هلــذا املشــهد 
الفلســطيني الرائــع قامــوا بالدخــول إىل ســاحة الســجن 
ــان  ــد وعدن ــد وأمح ــة حمم ــوة الثاث ــى اإلخ ــلموا ع وس
ــاة  ــتمر معان ــم؛ لتس ــال بوالدهت ــم باالتص ــمحوا هل وس
العائلــة يوًمــا بعــد يــوم والســيا أن منزهلــم يف طولكــرم 
قــد تــم هدمــه عندمــا تــم اعتقــال املجاهــد أمحــد، وكانوا 
يبذلــون كل جهــد ممكــن وطرقــوا كل األبــواب إلعــادة 
بنــاء املنــزل ليضــم أمهــم وأخاهــم حممــود وأخواتــه 

ــدة. ــا الوحي ــه وابنته ــة أبي وزوج
فكــم هــي صعبــة حياتــك يــا حممــد، وكــم هــي 
األمحــال ثقيلــة، ولكــن عبًثــا أن يســرتيح املجاهــد، 
وعبًثــا أن ينحنــي للريــاح العاتيــة، بــل بقــي صامــًدا 
ــا أن مــا أخــذ بالقــوة ال يســرتد إال  ــار معلنً يف وجــه التي
بالقــوة، ولــو طــال الزمــن أو قــر فــإن العــودة إىل 
ــا  ــة، وم ــت قريب ــد بات ــام 1948م ق ــة ع األرض املحتل

ــز. ــى اهلل بعزي ــك ع ذل
األسران الشقيقان

أمحد وعدنان ساري حممد حسني
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األسير المجاهد
سعيد حسام سعيد طوباسي
شقيق المجاهدين وابن خنساء فلسطين

تاريخ الميالد: 1983/09/07م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم جنين – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ االعتقال: 2002/11/01م

الحكم: 31 مؤبد و50 عامًا

حتفــل كتــب التاريــخ اإلنســاين بشــكل عــام 
واألبطــال  القــادة  مــن  اآلالف  بــل  املئــات،  بأســاء 
مشــهودة  مســامهات  قدمــوا  الذيــن  واملجاهديــن 
وجليلــة لشــعوهبم وأمتهــم وُدوهلــم، ومــن بــني هــؤالء 
ليــس ســهًا أن نجــد أبطــااًل عظــاء يرتكــون وراءهــم 
مدرســة تراثهــم يف منهــاج عقيدهتــم ومســرة جهادهم. 
فقــد قــرأ الكثــر مــن النــاس قصًصــا عــن كوكبــة طاهرة 
هــم منــا ونحن منهــم، ويعيشــون يف عرنــا ويف عقولنا 
وقلوبنــا ليشــكلوا نــاذج فريــدة مــن التضحيــة والبــذل 
ــة ونقــف عــى  ــا نضــع املجــد والبطول والعطــاء، فحين
بوابــات الزمــن فنحــن ال نملــك إال إياًنــا يف القلــب 
ومصحًفــا يف اليــد ويف اليــد األخــرى رشاًشــا، وعندمــا 
ــا  ــوم يف مدنن ــا يف كل ي ــهدائنا وجرحان ــاء ش ــيل دم تس
وخمياتنــا وشــوارعنا فعندهــا ال يمكــن إال أن نقــف 
إجــااًل لشــال الــدم املتدفــق، فنحــن ال نملــك ســوى 
ــال  ــن أبط ــث ع ــر للحدي ــس أكث ــة لي ــات اجلميل الكل
رسايــا القــدس يف فلســطني الذيــن نفضــوا غبــار الســنني 
ــا أن تقــف  ــد ألمتن عــن الوطــن الســليب، وعندهــا الب
احرتاًمــا ألبطــال اجلهــاد اإلســامي، وعليهــا أن تقــف 
إجــااًل وإكبــاًرا البــن رسايــا القــدس األســر املجاهــد 

ــايس. ــام طوب ــعيد حس س
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طفولة الجئ
ُولــد األســر املجاهــد ســعيد لعائلــة فلســطينية 
الجئــة تــم هتجرهــا بقــوة الســاح الصهيــوين مــن 
أرضهــا يف قريــة زرعــني مــن قضــاء حيفــا يف األرايض 
املحتلــة عــام 1948م، لتجــد العائلــة نفســها فــوق 
ثــرى خميــم جنــني، هــذا املخيــم الــذي يعيــش فيــه 
مظلمــة  مأســاوية  حيــاة  الفلســطينيون  الاجئــون 

ومتاصقــة  مكتظــة  فاملنــازل  قاهــرة،  ظــروف  ويف 
الطــوب،  البعــض ومعظمهــا مشــيدة مــن  ببعضهــا 
ومســقوفة بألــواح الزينكــو، وشــوارع املخيــم ضيقــة ال 
ــر  ــتطيع الب ــا ال يس ــيارات، وأحياًن ــا الس ــر هب ــكاد مت ت
ــا  ــوفة مم ــي مكش ــرف الصح ــاري ال ــا، وجم ــر هب الس
يعــرض الســكان يف املخيــم خلطــر اإلصابــة باألمــراض 
املختلفــة. فيــه جمموعــات كبــرة مــن األطفــال الصغــار 
الذيــن ينتــرون يف شــوارع وأزقــة املخيــم وهــم يلعبون 
ليســوا  ولكنهــم  وعــرب”،  “هيــود  املفضلــة  لعبتهــم 
ــب  ــات أو ماع ــم متنزه ــس لدهي ــامل؛ فلي ــال الع كأطف
ــه  ــل لدهيــم مطعــم صغــر تــرف علي لكــرة القــدم، ب

وكالــة الغــوث إلطعــام األطفــال، ولدهيــم شــوارع 
ضيقــة مرويــة بدمــاء وأطفــال وشــباب خميــم جنــني مــن 
الذيــن استشــهدوا باملواجهــات مــع العــدو الصهيــوين، 
لذلــك تــرى يف عيــون هــؤالء األطفــال ِعظــم املأســاة، 
فهنــاك ُولِــد املجاهــد ســعيد وهنالــك نشــأ وقــى 
طفولتــه املعذبــة يف املخيــم وشــوارعه وســاحاته وأزقته، 
ومتوجهتــني  مفتوحتــني  دوًمــا  بقيتــا  عينيــه  ولكــن 
صــوب تلــك القريــة العزيــزة عــى عائلته وهــي زرعني، 
والتــي ال يــزال حيلــم بــأن يراهــا وينعــم بــدفء العيــش 
فيهــا واملــوت عــى أرضهــا. ففــي ظــل هــذه الظــروف 
ــه  ــد نفس ــعيد ووج ــر س ــا الكب ــرع جماهدن ــاش وترع ع
يف ظــل حركــة إســامية حتتضــن أطفــال املخيــم، وهــي 
حركــة محــاس التــي كانــت يف بدايــة انطاقتهــا حتــرص 
عــى العنايــة واالهتــام بأطفــال فلســطني حلايتهــم 
مــن ظلــم املحتــل الصهيــوين، فمنــذ ذلــك اليــوم تعلــق 
قلبــه بحــب املســاجد فــا يــكاد خيــرج منهــا حتــى يعــود 
ــدة عــرب  ــه وشــباب املســجد عاقــة وطي إليهــا، فجمعت
جلســات إيانيــة وروحانيــة عظيمــة َعــرف مــن خاهلــا 
ــرص  ــًا حي ــكان دائ ــرآن، ف ــام وأدب الق ــم اإلس تعالي

ــه. ــم والرتفي ــه حلقــات العل ــاء جيل عــى مشــاركة أبن

تفتح وعيه الوطني
يف هــذه املرحلــة بــدأ املجاهــد ســعيد يــدرك 
ويعــي مــا حييــط به مــن رصاع صهيــوين فلســطيني، فهذا 
ــوا  ــة ليعيش ــة حقيقي ــال أي فرص ــق لأطف ــل مل يب املحت
كباقــي أطفــال العــامل، فلــم حيــظ بفرصــة احتضــان 
أعامــه وأخوالــه لــه كبقيــة األوالد، وذلــك بســبب 
ــه  ــد نفس ــا وج ــال، ولطامل ــجون االحت ــم يف س اعتقاهل
بالقــرب مــن والدتــه ليذهــب لزيــارة أعامــه وأخوالــه 

رة يف نكبة العام 1948م من آثار قرية زرعني امُلَهجَّ
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يف ســجون االحتــال، لرســم يف ذاكــرة طفولتــه املعذبة 
منظــر اجليــش الصهيــوين الــذي يعتقــل أقربــاءه وهيــني 
األمهــات واآلبــاء القادمــني لزيــارة أبنائهــم، ليــس هــذا 
فقــط بــل يفتــش الصغــار وكأهنــم حيملــون أحزمــة 
ناســفة، فــكان املجاهــد ســعيد يرعبهــم وخييفهــم رغــم 
صغــر ســنه ال لــيء ســوى أنــه فلســطيني، ومــا أن 
ــه  ــم أن عائلت ــى عل ــال حت ــرب ك ــه األك ــال أخي ــم اعتق ت
أيًضــا مســتهدفة؛ فهــذا العــدو ال يفــرق بــني طفــل 
وامــرأة وبــني بنــت ورجــل؛ فكلهــم إرهابيــون وكلهــم 
أعــداء وجيــب التخلــص منهــم. ومــن شــدة تعلقــه 
ــى  ــكان ُيدع ــام إىل م ــد األي ــب يف أح ــال ذه ــه ك بأخي
باهلــال األمحــر الفلســطيني، وهــذا املــكان ماصــق 
ملقــر املقاطعــة الصهيونيــة يف مدينــة جنــني حيــث تضــم 
هــذه املقاطعــة الســجن الصهيــوين وخيــم االعتقــال 
ــتطاع  ــطينيون، واس ــون الفلس ــا املعتقل ــش هب ــي يعي الت
املجاهــد ســعيد التســلل مــن اهلــال األمحــر والوصــول 
إىل حميــط اخليــم املحاطــة باألســاك الشــائكة، وقــد 
ــه كــال طوبــايس وهــو يف  ــة أخي متكــن حينهــا مــن رؤي
إحــدى اخليــم معصــوب العينــني، واشــتد غضًبــا عندما 
رأى أحــد اجلنــود وهــو يقــود البطــل كــال طوبــايس إىل 
مقــر التحقيــق وهــو معصــوب العينــني، فوجــد املجاهد 
ــه أخــي  ــه: اتركــوه إن ســعيد نفســه يــرخ بأعــى صوت
كــال الكبــر! وبــدأ يقذفهــم باحلجــارة إىل أن رآه الناس 

ــروه. ــرض ملك ــى ال يتع ــكان حت ــن امل ــدوه م فأبع

مل ينعــم املجاهــد ســعيد باحليــاة التــي يتمناهــا كل 
إنســان حتــى إن بــاب التعليــم قــد ُأغلــق يف وجــه أطفــال 
فلســطني، فــا كانــت املــدارس تبــدأ بالعمــل حتــى يقــوم 
بمحتوياهتــا  والعبــث  باقتحامهــا  الصهيــوين  اجليــش 

واعتقــال مــن يريــد، وأحياًنــا ونتيجــة لكثــرة املواجهــات 
املــدارس  إغــاق  يتــم  الطلبــة واالحتــال كان  بــني 
ولفــرتات طويلــة حيــث أراد العــدو مــن ذلــك أن ينســى 
ــروا منهــا، فخــاب  ــي ُهجِّ ــال قراهــم ومدهنــم الت األطف
أملهــم ورجاؤهــم، وجــاءت االنتفاضــة الفلســطينية 
األوىل التــي صنعــت بحــق جيــًا مــن األطفــال أســاهم 
ــارة،  ــال احلج ــل أبط ــو جي ــة، وه ــل االنتفاض ــامل جي الع
تربيــة  عــى  االنتفاضــة  وكــوادر  قــادة  حــرص  فقــد 
ــوري وأخاقــي، فــكان األطفــال  ــل بشــكل ث هــذا اجلي
يشــاركون الكبــار بنشــاطات وخدمــات كبــرة كتنظيــف 
شــوارع وســاحات خميــم جنــني، والعناية بنظافة املســجد 
وزيــارة قبــور الشــهداء يف وادي برقــني بالقــرب مــن خميم 
جنــني؛ ليعلمــوا أن الوطــن بحاجــة إىل تضحيــات، وأن 
األبطــال يســتحقون زيــارة قبورهــم وقــراءة الفاحتــة عــى 

ــا عــى هنجهــم. أرواحهــم؛ للســر قدًم

طريق اآلالم
بــدأ اهلــم والغــم يــزداد يف حيــاة املجاهــد ســعيد 
الــذي مل يكــن لــه من اســمه يف بدايــة حياته نصيــب، فقد 
ُتــويف والــده يف العــام 1996م ليرتكــه طفــًا يافًعــا بعمــر 
الزهــور مل يكــن عمــره وقتهــا يتجــاوز ثاثــة عــر عاًما، 
ولكــن بالرغــم مــن يتمــه فقــد عــرف أصدقــاؤه البســمة 
ــكان  ــاك م ــن هن ــم يك ــه، فل ــي مل تفارق ــه الت ــى وجه ع
للعبــوس بــني عينيــه أو للبغــض يف قلبه؛ ألنــه كالطر يف 
رقتــه وشــفافيته وروحانيتــه وبســاطته وأخاقــه، فــكان 
ال يــزال حيــب اجلميــع صغــاًرا وكبــاًرا مــا جعلــه الفتــى 
ــه  ــه وحب ــاس بأخاق ــن الن ــه م ــن حول ــود م ــذي يق ال
وطيبتــه. وبعــد وفــاة والــده اضطــر املجاهــد ســعيد أن 
ــه  ــاعدة أخي ــة ومس ــروف العائل ــر م ــاهم يف توف يس
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األكــرب كــال يف ذلــك، فــرتك املدرســة وبــدأ العمــل يف 
كل املجــاالت، فلــم يبــق جمــال يســتطيع العمــل بــه إال 
قــام بــه؛ حرًصــا منــه عــى ســد حاجــات عائلتــه، فكــرب 
ــم  ــى الرغ ــه. وع ــًا عن ــًا رغ ــح رج ــه وأصب ــل أوان قب
مــن ذلــك إال أنــه مل يكــن ليتوقــف عــن طــرح األســئلة 
ــال  ــوم االحت ــة كمفه ــية ووطني ــم سياس ــول مفاهي ح
ــًا هــذا  واالســتيطان واحلريــة، واألهــم كان يدامهــه دائ
الســؤال: ملــاذا يتــم اعتقــال الشــباب مــن بيوهتــم؟ وملــاذا 
هــذه الطوابــر مــن النــاس الذيــن يقفــون فــرتات طويلــة 
للحصــول عــى احلصــة املطلوبــة مــن املــؤن مــن وكالــة 
ــد لديــه حقــًدا أســود عــى العــدو  الغــوث؟ فهــذا كلــه ولَّ
الصهيــوين، وازداد أكثــر حينــا تــم اغتيــال الشــهيد حييى 
عيــاش حيــث شــارك املجاهــد ســعيد يف املســرات 
احلاشــدة التــي انطلقــت مــن مدينــة جنــني، وشــارك يف 
تقديــم واجــب العــزاء لعائلــة الشــهيد حييــى عيــاش يف 
قريــة رافــات يف حمافظــة ســلفيت، وأرص هــذا املجاهــد 
ــل رأس الطفــل بــراء ابــن الشــهيد  البطــل ســعيد أن ُيَقبِّ
حييــى عيــاش؛ إكراًمــا وإجــااًل ألبيــه ملــا قدمــه للشــعب 
الفلســطيني مــن الفــداء والعطــاء والتضحيــة، وكيف ال 
يفعــل ذلــك وقــد تربــى منــذ صغــره عــى حب الشــهداء 

وزيــارة قبورهــم؟

بداية االتصال بحركة اجلهاد اإلسالمي
الفلســطينية  الســلطة  كانــت  األثنــاء  هــذه  يف 
ــاد  ــاس واجله ــي مح ــى حركت ــا ع ــت قبضته ــد أحكم ق
اإلســامي، وبــدأت عمليــة اعتقــاالت واســعة، فــا 
ــؤالء  ــارة ه ــب لزي ــعيد إال أن ذه ــد س ــن املجاه كان م
ــلطة  ــجون الس ــيني يف س ــني السياس ــن املعتقل املجاهدي
ــث  ــني، حي ــة جن ــة يف مدين ــر املقاطع ــطينية يف مق الفلس

كان عــدد مــن أقربائــه معتقلــني هنــاك، وقــد تعــرف 
ممــن  الفلســطينيني  املجاهديــن  مــن  جمموعــة  عــى 
ينتمــون إىل حركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني؛ 
ــي إال  ــا ه ــة، وم ــذه احلرك ــمع هب ــا يس ــن يومه ــم يك فل
فــرتة مــن الزمــن حتــى أصبــح عــى عاقــة أخويــة مــع 
هــؤالء املجاهديــن حيــث كان جيلــس إليهــم ليحدثــوه 
عــن حركــة اجلهــاد اإلســامي وعــن أفكارهــا وأســاء 
قادهتــا وأهــم منطلقاهتــا، واســتمر باالســتاع إليهــم 
ــة، ومل يعلــم وقتهــا أن هــذا االســم حركــة  لفــرتة طويل
اجلهــاد اإلســامي ســيازمه يف حياتــه كلهــا، فــا أن 
اندلعــت انتفاضــة األقــى املباركــة يف شــهر أيلــول 
مــن العــام 2000م حتــى خــرج مئــات اآلالف مــن 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني يف انتفاضــة شــعبية يف وجــه 
املحتــل الصهيــوين؛ ليؤكــدوا هلــذا املحتــل بــأن هــذا 
ــة  ــه مهــا جــرى يف عملي الشــعب هــو شــعب حــي وأن
الســام بــني منظمــة التحريــر الفلســطينية وبــني العــدو 
الصهيــوين فــإن هــذا الشــعب مل ولــن ينســى مدنــه وقراه 

يف األرايض املحتلــة يف العــام 1948م. 

يف تلــك الفــرتة كان املجاهــد ســعيد طوبــايس 
يعمــل يف قريــة البعنــة يف الداخل املحتل، وعلــم أن هناك 
مظاهــرات حاشــدة قــد انطلقــت مــن مدينــة جنــني باجتاه 
نقطــة االحتــكاك مع العــدو الصهيوين يف حاجــز اجللمة، 
وقــد جــاء اخلــرب حــول استشــهاد العديــد من الشــباب يف 
هــذه املظاهــرات، فــا كان منــه إال أن تــرك العمــل وتــرك 
املــال وعــاد إىل خميــم جنني؛ ليقــف إىل جانــب املجاهدين 
ــع  ــطينية تتس ــة الفلس ــدأت االنتفاض ــث ب ــم حي يف املخي
موجتهــا شــيًئا فشــيًئا يف كل بقــاع الوطــن احلبيــب، فلــم 
يكــن للمجاهــد ســعيد إال االنحيــاز الكامــل للمقاومــة 



الجزء األولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

200201

ــه جماهــد شــجاع ال هيــاب  ــك أن الفلســطينية، فأكــد بذل
املــوت، وجــريء ال يعــرف اخلــوف، وهــذه النوعيــة دائًا 
ــة  ــة املهزوم ــزرع يف األم ــامًقا، وت ــًدا س ــم جم ــع لأم تصن

األمــل وتبــث يف كياهنــا الثقــة.

نشاطه الدعوي
حــرص املجاهــد ســعيد بــا اتصــف به مــن جرأة 
وشــجاعة عــى إحيــاء القلــوب الفلســطينية يف خميــم 
جنــني وأكــدَّ ذلــك بانضامــه إىل جمموعــة مــن الشــباب 
مج  ىمحٱحج  فيهــم:  اهلل  قــال  الذيــن  مــن  املســلم 
 ،]13 ]الكهــف:  مخيمح  جخ  مح  جح 
فآمنــوا باخلــط اجلهــادي وآمنــوا بالنهــج املســلح أســلوًبا 
الصهيــوين،  العــدو  قبضــة  مــن  واالنعتــاق  للحريــة 
ــث  ــدة حي ــة جماه ــة رباني ــدق جمموع ــكل ص ــت ب فكان
ضمــت كًا مــن ســعيد طوبــايس وحممــود طوالبــة 
ــو  ــاد أب ــاء وإي ــو اهليج ــرج وأرشف أب ــم ف ــد الرحي وعب
الليــل وأســامة أبــو اهليجــاء وإيــاد املــري وأســامة 
الرتكــان وعــاد النــريت ويوســف ســويطات ونســيم 
العمــوري وعزيــز املــري وعــاء الصــادي والعديــد 
مــن املجاهديــن األبطــال الذيــن كتــب اهلل عــى أيدهيــم 
ــدأت  ــدة. وب ــة اخلال ــم اجلهادي ــة بأعاهل ــزة والكرام الع
هــذه املجموعــة عملهــا يف بــاب الدعــوة إىل اهلل عــز 
وجــل فهــدي اهلل هبــم عــدًدا كبــًرا مــن الشــباب يف 
خميــم جنــني، فأصبحــت قلوهبــم متعلقــة بمســاجد 
ــة  ــطينية بحاج ــة الفلس ــأن االنتفاض ــوا ب ــن، فآمن الرمح
إىل رافعــة إســامية وإىل جهــود احلركــة اإلســامية 
وخاصــة اجلهاديــة مــن أجــل النهــوض بواقــع الشــعب 
الفلســطيني للتمكــن مــن حتقيــق األهــداف املرجــوة من 

االنتفاضــة الفلســطينية.

قــام هــؤالء املجاهــدون بتقســيم أنفســهم إىل 
ــني  ــم جن ــايل خمي ــارة أه ــا زي ــددة مهمته ــات متع جمموع
وحثهــم عــى العــودة إىل التمســك بحبــل اهلل املتــني، 
مشــفى  يف  للمــرىض  زياراهتــم  تكثيــف  إىل  إضافــة 
ــاكني  ــراء واملس ــون للفق ــم الع ــي وتقدي ــني احلكوم جن
واملحتاجــني مــن النــاس، ونتيجــة هلــذه التعبئــة الدينيــة 
كان  فعندمــا  باملصلــني،  عامــرة  املســاجد  أصبحــت 
ــاس إىل املســاجد يف صــايت الفجــر والعشــاء  ينظــر الن
ــداد  ــرة تع ــة لكث ــاة اجلمع ــون ص ــم يصل ــعرون أهن يش
املصلــني مــن كل األجيــال واألعــار، والفضــل بذلــك 
عائــد إىل هــذه املجموعــة الربانيــة بقيــادة املجاهد حممود 
طوالبــة وســعيد طوبــايس. وقــد تعــرف يف تلــك الفــرتة 
ــى  ــرج ع ــم ف ــد الرحي ــة وعب ــود طوالب ــدان حمم املجاه
ــد  ــو القائ ــني وه ــة جن ــدس يف مدين ــا الق ــس رساي مؤس
املجاهــد إيــاد حــردان والــذي كان معتقــًا يف ذلــك 
الوقت يف ســجون الســلطة الفلســطينية يف مقــر املقاطعة 
لــه باخلــروج  الســاح  يتــم  فــكان  يف مدينــة جنــني، 
ــن  ــراس م ــد احل ــة أح ــاء وبصحب ــى ش ــجن مت ــن الس م
ــو  ــر )أب ــد ن ــد حمم ــو املجاه ــطينية وه ــلطة الفلس الس
زريــق(، وقــد تــم عقــد اجتــاع ضــم املجاهديــن حممــود 
ــم يف  ــراد جمموعته ــة أف ــايس وبقي ــعيد طوب ــة وس طوالب
ــا  ــم التعريــف براي ــني، وت ــم جن أحــد األماكــن يف خمي
والدينيــة  الفكريــة  ومنطلقاهتــا  وأهدافهــا  القــدس 
ــاق عــى توســيع نشــاط  ــة، واالتف ــة والثوري واألخاقي
رسايــا القــدس وبشــكل عســكري بمعنــى عســكرة 
االنتفاضــة الفلســطينية حيــث فهــم املجاهــدون وعــى 
رأســهم املجاهــد ســعيد طوبــايس بــأن اجلهــاد والكفــاح 
املســلح هــو اخليــار الوحيــد الســتعادة احلقــوق املغتصبة 
ــة، وإفشــال خمططاهتــم ووقــف أطاعهــم  مــن الصهاين
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التوســعية جتــاه األمــة ومقدراهتــا، وبالرغــم مــن ذلــك 
ــح  ــوة لصال ــن الق ــال موازي ــع واخت ــط الواق ــإن ضغ ف
املناضلــني  مــن  الكثريــن  يدفــع  األعــداء  معســكر 
مــن  الدعــوة  إىل  الرفــاء واملجاهديــن واملخلصــني 
أجــل االنتظــار والرتيــث يف اجلهــاد املســلح بحجــة 
مــن  تعبــوا  النــاس  وأن  تغــرت،  قــد  الظــروف  أن 
كثــرة االنتفاضــات والثــورات واهلبــات، وليســوا عــى 
مســتوى املواجهــة وعًيــا وإرادة، وأن الــرر الــذي 
إذا أرصت  باحلــركات اإلســامية  يلحــق  يمكــن أن 
باجلهــاد  وتســتمر  وحدهــا  اجلــرس  تعلــق  أن  عــى 
املســلح أكــرب مــن النفــع بكثــر، وهكــذا فهــم جماهــدو 
رسايــا القــدس األخطــار املحدقــة هبــم، فجــاءت هــذه 
املجموعــة املجاهــدة لرايــا القــدس وبقيادة القائــد إياد 
حــردان لــرتد عــى ذلــك االدعــاء والتحليــل الاواعــي 

لطبيعــة املرحلــة وطبيعــة عمــل الديــن اإلســامي الذي 
هــو أعــى معــارج اإليــان يف قولــه: ىمحٱٰى ري 
زي مي نيىي يي جئ حئ خئيمح 
]العنكبــوت: 69[. فهكــذا فهمــوا الديــن بــأن اجلهــاد 
هنــا هــو ســبيل اهلدايــة واإليــان والوعــي والثــورة 
وااللتــزام، واملزيــد مــن ذلــك ســيؤدي بــكل تأكيــد 
ــلم  ــان املس ــبيل اهلل، واإلنس ــاد يف س ــن اجله ــد م إىل مزي
الرســايل والطليعــي امللتــزم هبــذا النهــج إنــا يرتقي ســلم 
العــروج إىل معيــة اهلل يف مرتبــة اإلحســان لقولــه تعــاىل: 

خئيمح. حئ  جئ  ىمحٱيي 

ووفًقــا لذلــك أراد املجاهــد ســعيد طوبــايس أن 
ــة  ــام بعملي ــرر القي ــة، فق ــاد والتضحي ــداء اجله ــي ن يلب
الصهيــوين فتوجــه إىل  الكيــان  قلــب  استشــهادية يف 
العديــد مــن املســئولني عــن ذلــك يف رسايــا القــدس 
ــرد كان واحــًدا وهــو أن احلاجــة  وكتائــب القســام، وال
ــاة  ــد احلي ــى قي ــاء ع ــرة يف البق ــايس كب ــعيد طوب إىل س
ــد  ــن يف أمــور املقاومــة وجتني وذلــك ملســاعدة املجاهدي
الشــباب املســلم للعمــل اجلهــادي؛ ألن املجاهــد ســعيد 
ــتطيع  ــره يس ــخصيته وتأث ــوة ش ــه وق ــايس بطبيعت طوب

ــطينية. ــة الفلس ــر للمقاوم ــر الكث ــل الكث فع

مرحلة اجلهاد واالستشهاد
بــدأ املجاهد ســعيد فعلًيا بتجنيد االستشــهاديني 
واملجاهديــن باإلضافــة إىل تكثيــف نشــاطاته االجتاعية 
عــرب زيــارة منــازل الشــباب املســلم، باإلضافــة إىل زيــارة 
مقــر مجعيــة اإلحســان اخلريــة والتــي مــن خاهلــا 
ــاء  ــن أبن ــن م ــدد ممك ــرب ع ــى أك ــرف ع ــتطاع أن يتع اس
ــدأت  ــا. وب ــني وقراه ــة جن ــامي يف مدين ــاد اإلس اجله

الشهيد القائد/ إياد حردان
استشهد اغتياالً بتاريخ 2001/04/05م
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مرحلــة جديــدة لرايــا القــدس يف الضفــة الغربيــة 
وخاصــة يف مدينــة جنــني حيــث اســتطاعت رسايــا 
القــدس إدخــال ســيارة مفخخــة إىل مدينــة القــدس 
بتاريــخ 2000/11/02م وأســفرت هــذه العمليــة 
الشــهيدان  وراءهــا  ووقــف  صهيونيــني  مقتــل  عــن 
القائــدان أنــور محــران وإيــاد حــردان، باإلضافــة إىل قيــام 
ــار عــى  ــات إطــاق الن ــا القــدس بعملي جماهــدي رساي
الطــرق االلتفافيــة، وكان يف مقدمــة املجاهديــن الشــهيد 
املجاهــد أســامة الرتكــان من خميــم جنني الذي اســتطاع 
ــه وشــجاعته رد العــدوان  ــوة قلب ــة وق ــه الفوالذي بإرادت
والقــوات اخلاصــة الصهيونيــة التي حاولت التســلل إىل 
منطقــة وادي برقــني العتقــال أو اغتيــال املجاهــد نــر 
جــرار إال أن تصــدي املجاهــد أســامة هلــم عــرب اشــتباكه 
املســلح معهــم لفــرتة طويلــة أدى إىل انســحاهبم خملفــني 
ــون  ــدون يقبل ــدأ املجاه ــريب، وب ــم احل ــم عتاده وراءه
عــى رسايــا القــدس فمنهــم مــن يريــد الســاح ومنهــم 
مــن يريــد االستشــهاد ومنهــم مــن يريــد االشــتباك مــع 
العــدو الصهيــوين، ومنهــم مــن يريــد أن يتعلــم صناعــة 
ــة أحــد  ــا َأرصَّ املجاهــد حممــود طوالب املتفجــرات، وهن
أبــرز قــادة رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني أن يقــوم 
املجاهــد إيــاد نغنغيــة بتدريــب املجاهــد ســعيد طوبــايس 
عــى اســتخدام الســاح وإطــاق النــار، ليبــدأ املجاهــد 
ســعيد طوبــايس مشــواره اجلهــادي إىل جانــب املجاهــد 
العديــد  يف  مســاعدته  عــرب  طوالبــة  حممــود  القائــد 
ــق  ــا يتعل ــيا في ــه، والس ــا من ــي يطلبه ــا الت ــن القضاي م
ــدس  ــا الق ــهاديني لراي ــن واالستش ــد املجاهدي بتجني
التــي كانــت مــن أوائــل األجنحــة العســكرية يف الضفــة 
ــة التــي مارســت العمــل العســكري يف انتفاضــة  الغربي
األقــى وخاصــة يف مدينــة جنــني، ويف إحــدى جوالت 

أحــد  أرص  االلتفافيــة  الطــرق  عــى  القــدس  رسايــا 
ــا القــدس وهــو املجاهــد أســامة الرتكــان  أبطــال رساي

وحتديــًدا يف ليلــة عيــد األضحــى املبــارك أن حيتفــل 
هبــذه الليلــة عــى طريقتــه اخلاصــة حيــث صــى العشــاء 
وأحيــا الليــل ومحــل ســاحه وودع أهلــه وأصحابــه 
وتوجــه إىل منطقــة االشــتباك مــع الدوريــات الصهيونية 
عــى الشــارع االلتفــايف بالقــرب مــن حاجــز اجللمــة 
الصهيــوين واشــتبك مــع العــدو الصهيــوين اشــتباك 
األبطــال واســتخدم القنابــل اليدويــة يف هــذه العمليــة، 
ــتباك  ــأ االش ــدس بنب ــا الق ــدو رساي ــمع جماه ــا أن س وم
حتــى أرسع األبطــال ســعيد طوبايس وباقــي املجاهدين 
ــامة  ــد أس ــرة املجاه ــتباك لن ــة االش ــه إىل منطق للتوج
فوجــدوه يف تلــك الليلــة يف يــوم 2001/03/04م 
القــدس شــهيًدا إىل  لتزفــه رسايــا  مرًجــا بدمائــه؛ 
ــم  ــدس يف خمي ــا الق ــهيد األول لراي ــكان الش ــا، ف الع
جنــني وتــم تشــييع جثــان الشــهيد وســط مشــاركة 
ــني، يتقدمهــم  عــرات اآلالف مــن أهــايل حمافظــة جن

الشهيد املجاهد/ أسامة نغنغية
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ــل  ــا أن وص ــدس، وم ــا الق ــاء رساي ــوادر وأبن ــادة وك ق
موكــب التشــييع مقــربة الشــهداء يف وادي برقــني وبعــد 
االنتهــاء مــن دفــن الشــهيد حتى عمــد املجاهدان ســعيد 
طوبــايس وإيــاد املــري إىل حجــز قربيــن هلــا يف مقــربة 
ــه  ــايس أن ــعيد طوب ــد س ــك املجاه ــد بذل ــهداء، وأك الش
ــى عــن  ــن يتوان ــه مل ول عــى درب الشــهداء لســائر، وأن
خدمــة ديــن اهلل عــز وجــل ومحــل رايــة اجلهــاد واملقاومــة 

ــر. ــول للتحري للوص

نشــاطها  توســع  القــدس  رسايــا  وبــدأت 
القــدس  رسايــا  جماهــدي  أعــداد  وبــدأ  العســكري 
ــال  ــاد، فقــرر جهــاز الشــاباك الصهيــوين أن يغت باالزدي
املجاهــد الكبــر إيــاد حــردان والــذي كان وقتهــا معتقًا 
مقــر  يف  األمينــة  الفلســطينية  الســلطة  أجهــزة  عنــد 
املقاطعــة يف جنــني حيــث تــم زرع عبــوة ناســفة صغــرة 
ــام  ــودة أم ــي املوج ــال العموم ــة االتص ــم يف غرف احلج
ــد  ــاد املجاه ــي اعت ــني والت ــة جن ــة يف مدين ــر املقاطع مق
إيــاد حــردان االتصــال منهــا عــى عائلتــه، ومــا أن ســمع 
ــاد  ــد إي ــهاد املجاه ــرب استش ــر خ ــار وانت دوي االنفج
حــردان حتــى خرجــت اجلاهــر احلاشــدة مــن كل 
مناطــق جنــني وبعــرات اآلالف، يتقدمهــم عــرات 
املقاومــني مــن أبنــاء رسايــا القــدس وعــى رأســهم 
املجاهــد ثابــت مــرداوي وحممــود طوالبــة واحلــاج عــي 
الصفــوري وســعيد طوبــايس ليؤكــدوا للعــامل بــأن هــذا 
الشــهيد هــو عبــارة عــن اللهــب الــذي يــري يف عروق 
األمــة، ومــا ينــزف يف هــذه التضحيــات هــو عبــارة عــن 
ــج إىل  ــة مــن اخللي ــروي الصحــراء العربي ــذي ي ــدم ال ال
املحيــط، وانتفــض الشــعب شــباًبا ونســاًء وشــيوًخا 

ــود. ــة األس ــل األم ــار يف لي ــون األق ــااًل يطلق وأطف

ــوار  ــى أس ــك ع ــردان بدمائ ــاد ح ــا إي ــب ي  فاكت
واملــدن  واملخيــات  والشــوارع  احلــارات  وجــدران 
كلــات النــور اخلالــدة، وامــض فإخوانــك يف رسايــا 
القــدس املــرداوي والطوالبــة والصفــوري والطوبــايس 
عــى دربــك لســائرون حتــى جتلل خارطــة الوطــن بالعز 
والفخــار وتشــع نــوًرا مــن دمــاء األحــرار، وجــاء الــرد 
ــردان  ــاد ح ــد إي ــهيد القائ ــوة الش ــل إخ ــن قب ــع م الري
يف رسايــا القــدس عــرب عمليــة استشــهادية مزدوجــة 
ــة اخلضــرة  ــوين يف وســط مدين ــان الصهي يف قلــب الكي
بتاريــخ 2001/05/25م، حيــث نفــذ االستشــهاديان 
عــاء صبــاح وأســامة أبــو اهليجــاء العمليــة عــرب ســيارة 
مفخخــة تــزن عــرات الكيلــو غرامات مــن املتفجرات 

مكان اغتيال الشهيد القائد/ إياد حردان
أمام أحد مقرات السلطة بمحافظة جنني 
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املســلوبة وللقــدس هبجتهــا  للوطــن هويتــه  ليعيــدا 
وللمقاومــة حيويتهــا ونشــاطها، فكانــا نعــم الشــهيدان، 
كيــف ال وقد تربيا يف مســاجد الرمحن وبصحبة املجاهد 
ســعيد طوبــايس الــذي كان قد ســهر معهم ليلــة العملية 
ليحدثــاه عــن احلــور العــني واجلهــاد يف ســبيل اهلل وكأنــه 
شــعر أهنــم مفارقــون. ومــا أن مهــا بالعــودة إىل منازليهــا 
حتــى ودعهــا واحتضنهــا مطــواًل.. فيــا شــوقاه لأحبة 
ســعيد  املجاهــد  شــوهد  أن  ومــا  وصحبــه!  حممــًدا 
بصحبــة الشــهيدين املجاهديــن عــاء وأســامة قبــل يوم 
ــم  ــاع العــام ألهــايل خمي ــة حتــى ســاد االنطب مــن العملي
جنــني أن للمجاهــد ســعيد طوبــايس عاقــة هبــا، فبــدأ 
جهــاز املخابــرات الفلســطينية وجهــاز األمــن الوقائــي 
الفلســطيني جيلســان مــع املجاهــد ســعيد ويقدمــان لــه 
النصائــح بعــدم العمــل العســكري وأن هــذه االنتفاضــة 
ســتنتهي خــال أشــهر قليلــة. وتــم حتريــض عائلــة 
ــل يف  ــن العم ــف ع ــى التوق ــربه ع ــعيد لتج ــد س املجاه
ــا القــدس، فــا كان مــن املجاهــد ســعيد  صفــوف رساي
إال أن يقــول هلــم مجيًعــا: “إننــي عرفــت الطريــق، طريــق 
ــوت  ــى امل ــرص ع ــت أح ــبيل اهلل فأصبح ــاد يف س اجله
يف ســبيل اهلل كــا حيــرص غــري عــى احليــاة، واعلمــوا 
أين لــن أنافــق ولــو وضعــوا بكفــي املغــارب واملشــارق، 
فيــا دافنــي رؤوســكم مثــل النعــام تنعمــوا وتنقلــوا 
ــا  ــدي فأن ــة يل وح ــوا البطول ــق ودع ــادئ اللقال ــني املب ب
ــي  ــربة والت ــة واملع ــات الرائع ــذه الكل ــق”. وهب ــن أناف ل
سيســجلها التاريــخ لتكــون نرباًســا لأجيــال ومشــاعل 
هدايــة األمــة بــدأ املجاهــد ســعيد جيــوب شــوارع جنــني 
وخميمهــا حمرًضــا الشــباب عــى اإلقــدام والتضحيــة 
والفــداء لينضمــوا إىل صفــوف رسايــا القــدس، إىل تلك 
الثلــة املؤمنــة مــن الذيــن مل يلتفتــوا إىل الدنيــا وزخارفهــا 

ــوا: ــوراء، ويقول ــوا إىل ال وزينتهــا وال يلتفت

أبر فهذه أمتي ولدت                    
جيًا يرتل سورة العر

أبر فأنا جيل نرتكم                    
جئنا نرتل سورة النر

أعــاد املجاهــد ســعيد طوبــايس نشــاط املجموعة 
املجاهــدون  ومنهــم  جــدد  وجماهديــن  القديمــة 
)مصطفــى أبــو رسيــة، عبــد اهلل الوحــش، عبــد الكريــم 
ــعدي،  ــم الس ــويطات، إبراهي ــف س ــة، يوس ــو ناعس أب
ــي(،  ــعدي )الزرع ــاء الس ــعدي وع ــم الس ــد الكري عب
وشــادي العمــوري( ممــن ال تفــرت هلــم مهــة مهــا كانــت 
ــت  ــا كان ــة مه ــم عزيم ــني هل ــرة، وال تل ــب كب املصاع
بحلتهــا  القــدس  رسايــا  لتنطلــق  وعــرة،  الطريــق 
اجلديــدة، وبقيــادة راشــدة، بقيــادة املجاهديــن ثابــت 
ــة واحلــاج عــي الصفــوري يف  مــرداوي وحممــود طوالب
مرحلــة جديــدة مــن الكفــاح املســلح عــرب سلســلة مــن 
العمليــات النوعيــة التــي زلزلــت األرض مــن حتــت 
أقــدام بنــي صهيــون، فــكان لتلــك املجموعــة اجلهاديــة 
بقيــادة حممــود طوالبــة وســعيد طوبــايس فضــل كبــر يف 
تزويــد الرايــا بالشــباب املجاهــد الذيــن نفــذوا فيا بعد 
أهــم وأبــرز عمليــات رسايــا القــدس، فهنــا يكمــن رس 
الصــاة واملواظبــة عليهــا كــا فعلــت هــذه املجموعــة، 
فكانــت الصــاة هــي رس األخــاق العاليــة والفضائــل 
احلميــدة فــزاد مــن قناعــات أبطــال رسايــا القــدس بــأن 
طريــق اجلهــاد والفــداء واالستشــهاد هــو فــرض عــني، 
وأن الصهاينــة هــم ٱىمحٱ يل ام مم رن 
زنيمح ]املائــدة: 82[، وأهنــم قتلــة األنبيــاء واملرســلني. 
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فقــد عــادت هبــم الذاكــرة اإلســامية إىل ذلــك التاريــخ 
يف صــدر اإلســامي وإىل منهــاج اإلســام يف تربيــة 
املجاهديــن يــوم كان املســجد هــو امليــدان الــذي يرتبــى 
ــام الليــل  فيــه أبطــال الفــداء واالستشــهاد. يــوم كان قي
ــم ىمح        َّ        ُّ         ِّ         ــن ه ــن الذي ــع املجاهدي ــو صان ه

ــدس  ــا الق ــال رساي ــن أبط ــك آم ــل:6[. لذل  ّٰيمح ]املزم
بــأن الطريــق الوحيــد املفــيض إىل إحــدى احلســنيني: 
الصــرب وقهــر العــدو وحتريــر القــدس وفلســطني، أو 
الشــهادة التــي ال َيعدهلــا مقــام يف املثــل العليــا للمؤمنــني 
باإلســام. وكيــف ال؟ والشــهيد هــو اســم مــن أســاء 
اهلل ســبحانه وتعــاىل، والشــهيد هــو الذي ُيقتل يف ســبيل 
اهلل وقــد ســمي بذلــك؛ ألن املائكــة تشــهده وحتــره 
ــن  ــه م ــده اهلل ل ــا أع ــهد م ــه يش ــهاده؛ وألن ــاعة استش س
النعيــم املقيــم عنــد أول قطــرة دم تســيل مــن جســده. 

فــإن أعــداءه أمــوات حتــى ولــو كانــوا ىمح           ٍّ          
َّ     ُّ           ِّ يمح ]البقــرة: 96[. أيــة حيــاة؟ بينــا 
الشــهيد هــو حــي عنــد اهلل حتــى ولــو غــادر هــذه 
احليــاة الدنيــا إىل الــدار التــي هــي خــر وأبقــى. ٱىمحٱ يك 
مل ىل يل ام مم رن زنمن نن ىن ين 

]آل عمــران:169[. رييمح  ٰى 

املجموعــة  هــذه  عــى  ذلــك  كل  فأثمــر 
حممــد  املجاهــد  تنفيــذ  القــدس  رسايــا  يف  اجلهاديــة 
ــخ  ــني بتاري ــة يف جن ــدة قباطي ــن بل ــر م ــر ن ــود بك حمم
“كريــات  يف  استشــهادية  عمليــة  2001/08/12م 
موتســكني” يف حيفــا أوقعــت عــرات اإلصابــات، 
وأتبعتهــا رسايــا القــدس بعمليــة أخــرى يف قلــب مدينــة 
اخلضــرة املحتلــة رًدا عــى اجتيــاح مدينــة وخميــم جنــني 
بتاريــخ 2001/09/11م والــذي استشــهد فيــه خــرة 

املجاهديــن يف مدينــة وخميــم جنــني ومنهــم املجاهــد إياد 
املــري الصديــق احلميــم للمجاهــد ســعيد طوبــايس، 
والــذي كان لــه الفضــل يف تدريــب املجاهــد ســعيد 
ــا  ــي نفذه ــة الت ــذه العملي ــار، واآلن ه ــاق الن ــى إط ع
االستشــهاديان يوســف ســويطات ونضــال اجلبــايل مــن 
خميــم جنــني بتاريــخ 2001/10/28م والتــي أدت إىل 
مقتــل وإصابــة العديــد من الصهاينــة يف مدينــة اخلضرة 
القــدس  رسايــا  نشــاط  واســتمر  املحتــل.  بالداخــل 
ليتــوج بعمليــة استشــهادية مزدوجــة بــني رسايــا القدس 
وكتائــب شــهداء األقــى يف مدينــة العفولــة بتاريــخ 
االستشــهاديان  نفذهــا  والتــي  2001/11/27م 
الصديقــان للمجاهــد ســعيد ومهــا مصطفــى أبــو رسيــة 
وعبــد الكريــم أبــو ناعســة مؤكديــن بذلــك أن فلســطني 

ــا.  ــا وحتريره ــع حلايته ــر اجلمي ــة إىل تضاف بحاج

العدو يتعقبه
ــا  ــايس جنًب ــعيد طوب ــد س ــاط املجاه ــتمر نش اس
إىل جنــب مــع قــادة وكــوادر وأبنــاء رسايــا القــدس 
حتــى إنــه أحــر ابــن عمــه ســمر طوبــايس للمجاهــد 
ــل إال  ــل املحت ــة يف الداخ ــذ عملي ــة لتنفي ــود طوالب حمم
ــد  ــال املجاه ــا واعتق ــم إحباطه ــد ت ــة ق ــذه العملي أن ه
ســمر طوبــايس عى أيــدي قــوات االحتــال الصهيوين 
ليصبــح عــى أثرهــا املجاهــد ســعيد طوبــايس مــن 
املطلوبــني اخلطريــن للعــدو الصهيــوين، ليكــون إىل 
جانــب املجاهــد حممود طوالبــة بعد أن اســتطاع اهلروب 
ــطينية يف  ــلطة الفلس ــة للس ــة التابع ــجن املقاطع ــن س م
مدينــة نابلــس، كــا أن شــهر نوفمــرب )تريــن ثــاين( مــن 
العــام 2001م كان صعًبــا ومؤمًلــا للمقاومة الفلســطينية 
ــطينية  ــلطة الفلس ــة للس ــزة األمني ــت األجه ــد اعتقل فق
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العديــد مــن جماهــدي رسايــا القــدس يف الضفــة الغربيــة 
حيــث تــم حينهــا اعتقــال املجاهــد حممــود طوالبــة 
واملجاهــد عــي الصفــوري واملجاهــد حممــد أبــو طبيــخ، 

ــلطة  ــجون الس ــن س ــال م ــؤالء األبط ــرج ه ــا أن خ وم
الفلســطينية حتــى بــدأت رسايا القــدس بإعادة نشــاطها 
العســكري، ومتثــل ذلــك بالعمليــة التــي أرشف عليهــا 
املجاهــد عــي الصفــوري والتــي جــاءت حينهــا لتؤكــد 
للســلطة الفلســطينية بــأن هنالــك مــن حركة فتــح وبقية 
ــار  ــلح، وأن مس ــج املس ــن بالنه ــزال تؤم ــل ال ت الفصائ
التســوية قــد وىل زمنــه، وأن هــذا الزمــان هــو للمقاومــة 
الفلســطينية وألبطــال رسايــا القــدس، وخاصــة اجلنرال 
حممــود طوالبــة الــذي مــا أن خــرج بالقــوة مــن ســجن 
املقاطعــة يف نابلــس ووصــل إىل مدينــة جنــني حتــى 
خــرج أهــايل خميــم جنــني بشــيوخها ورجاهلــا ونســائها 
ــر الــذي أهلــب  وشــباهبا الســتقبال هــذا املجاهــد الكب
مشــاعر وعواطــف النــاس، فقــذف اهلل يف قلــوب الناس 
ــه  ــن حيات ــدة م ــة جدي ــدأ مرحل ــد ليب ــذا املجاه ــة ه حمب
بصحبــة املجاهديــن حممــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــايس 
جعــل  طبيــخ  أبــو  حممــد  املجاهــد  اســتطاع  حيــث 
منــزل عائلتــه يف خميــم جنــني مقــًرا لرايــا القــدس، 

ومكاًنــا يتــم فيــه تصنيــع املتفجــرات وبــذل املجاهــدان 
حممــود طوالبــة وحممــد أبــو طبيــخ أقــى جهــد ممكــن 
لتصنيــع املتفجــرات مــن نــوع )يوريــا(، وكانــا يعمــان 
ــل  ــف اللي ــى منتص ــاح األوىل وحت ــاعات الصب ــن س م
ــع  ــة لتصني ــرات املطلوب ــة املتفج ــني كمي ــل تأم ــن أج م
ــا  ــواع، مم ــفة واألك ــوات الناس ــفة والعب ــة الناس األحزم
ــطورية،  ــني األس ــم جن ــة خمي ــن يف معرك ــاد املجاهدي أف
ــن كل  ــن م ــن املجاهدي ــد م ــا العدي ــد عليه وكان يتواف
ــاس  ــة مح ــاء حرك ــن أبن ــواء م ــطينية س ــل الفلس الفصائ
أو مــن حركــة فتــح لرؤيــة هــذا املصنــع وآليــة التصنيــع 

املتبعــة.

ومــا أن جــاء شــهر مــارس )آذار( مــن العــام 
ــن  ــدث ع ــوين يتح ــش الصهي ــدأ اجلي ــى ب 2002م حت
اجتيــاح ملخيــم جنــني مــن أجــل إحبــاط العمليــات 
تدمــر  إىل  باإلضافــة  وقوعهــا،  قبــل  االستشــهادية 
ــدو  ــدأ جماه ــطينية، وب ــة الفلس ــة للمقاوم ــة التحتي البني
هــذا  أن  إال  للمواجهــة  االســتعداد  القــدس  رسايــا 
بــني  اتفــاق  جــرى  حيــث  حمــدوًدا  كان  االجتيــاح 
ــاده  ــوين مف ــش الصهي ــني اجلي ــطينية وب ــلطة الفلس الس
أن خيــرج املســلحون مــن خميــم جنــني باجتــاه املدينــة 
انســحاب اجليــش الصهيــوين مــن  يتــم  املقابــل  ويف 
ــع عــى ذلــك  خميــم وحميــط خميــم جنــني، ووافــق اجلمي
باســتثناء املجاهــد حممــود طوالبــة وعبــد الرحيــم فــرج 
الذيــن  مــن  املجاهديــن  وبعــض  طوبــايس  وســعيد 
ــاش  ــث دار نق ــني، حي ــم جن ــن خمي ــروج م ــوا اخل رفض
وحــوار بــني املجاهــد حممــود طوالبــة وبــني األمــني 
العــام حلركــة اجلهــاد اإلســامي الدكتــور رمضــان عبــد 
اهلل شــلَّح حــول خــروج املجاهــد حممــود مــن املخيــم، 

األسر القائد/ سعيد طوبايس )يمني( 
برفقة األسر القائد/ عي السعدي
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ــرج  ــة أن خي ــود طوالب ــن حمم ــان م ــور رمض وأراد الدكت
ــا عليــه مــن االعتقــال  املســلحني إىل مدينــة جنــني خوًف
أو االغتيــال، وقــال األمــني العــام: “يــا شــيخ حممــود إن 
احلــرب َكــّر َوَفــّر”. فأجابــه املجاهــد حممــود: “نعــم إهنــا 

ــاء اهلل”. ــّر إن ش ــون َف ــن تك ــن ل ــّر ولك َك

العمليات االستشهادية يف العمق الصهيوين
ــم  ــن خمي ــوين م ــدو الصهي ــحب الع ــا أن انس وم
جنــني ومدينتهــا حتــى بــدأت العمليــات االستشــهادية 
والعفولــة  اخلضــرة  يف  الصهيــوين  العمــق  تــرب 
و”نتانيــا” و”تــل أبيــب” والقدس حيث اســتطاعت رسايا 
ــارس  ــهر م ــًدا يف ش ــة وحتدي ــة الغربي ــدس يف الضف الق
)آذار( مــن العــام 2002م تنفيــذ العديــد مــن العمليــات 
االستشــهادية، فــكان منها يف تاريــخ 2002/03/05م 
حيــث نفــذ االستشــهادي عبــد الكريــم طحاينــة عمليــة 
وكذلــك  املحتلــة،  العفولــة  مدينــة  يف  استشــهادية 
نفــذ االستشــهادي أكــرم نبتيتــي مــن ســكان بيــت 
بتاريــخ 2002/03/17م  حلــم عمليــة استشــهادية 
يف التلــة الفرنســية بالقــدس املحتلــة، وكذلــك نفــذ 
مــن  النتشــة  ونبيــل  حاحلــة  عــي  االستشــهاديان 
ــخ  ــة بتاري ــهادية مزدوج ــة استش ــل عملي ــكان اخللي س
“بيــت شــيمش”  2002/03/20م داخــل مغتصبــة 
يف اخلليــل، وقــام املجاهــد االستشــهادي رأفــت أبــو 
ديــاك بعمليــة استشــهادية نوعيــة يف وادي عــارة بتاريــخ 
2002/03/20م، وكان الصديــق احلميــم للمجاهــد 
حممــد أبــو طبيــخ، وأقدمــت حركــة محــاس عــى تنفيــذ 
ــي أدت  ــارك والت ــة ب ــي عملي ــرة وه ــة كب ــة نوعي عملي
إىل مقتــل ثاثــني صهيونًيــا ونفذهــا االستشــهادي عبــد 
الباســط عــودة بتاريــخ 2002/03/27م، وكذلــك 

2002/03/31م  يف  استشــهادية  بعمليــة  أتبعتهــا 
نفذهــا االستشــهادي شــادي طوبــايس ابــن عــم املجاهد 
ســعيد طوبــايس والــذي كان لــه الفضــل يف أن ســهل لــه 

ــة. ــذه العملي ــروف ه ظ

العدو يرد بعملية السور الواقي
ُجّن ُجنون شــارون رئيــس احلكومة الصهيونية، 
وقــرر إىل جانــب وزرائــه يف احلكومــة الصهيــوين تنفيــذ 
عمليــة واســعة النطــاق تتمثــل يف عمليــة الســور الواقــي 
ــاح  ــة اجتي ــة وخاص ــة الغربي ــل الضف ــاح كام ــرب اجتي ع
االجتيــاح  هــو  االجتيــاح  هــذا  وكان  جنــني،  خميــم 
ــى،  ــة األق ــة انتفاض ــذ بداي ــني من ــم جن ــس ملخي اخلام
وقــد حشــد اجليــش الصهيــوين حــوايل 5 آالف جنــدي 
مســاحة  يف  عســكرية  آليــة   500 وحــوايل  صهيــوين 
كيلــو مــرت مربــع هــي مســاحة خميــم جنــني الــذي يضــم 
نحــو 15 ألــف نســمة معظمهــم مــن النســاء والشــيوخ 
ــني  ــن املقاتل ــرات م ــع ع ــن بض ــًا ع ــال فض واألطف
الفلســطينيني، وربــا مل يتجــاوز عــدد املقاتلــني مائــة 

ــل!  مقات

ــرب  ــرك ع ــوين بالتح ــش الصهي ــدأ اجلي ــا أن ب وم
الغربيــة  الضفــة  باجتــاه  العســكرية  وآلياتــه  دباباتــه 
ــدأ املجاهــدون األبطــال  ــم جنــني ب وخاصــة باجتــاه خمي
الفلســطينية  الفصائــل  كافــة  ومــن  جنــني  خميــم  يف 
ــذا  ــع ه ــة م ــة املفرتض ــتعداد للمواجه ــداد واالس باإلع
ــل  ــن قب ــم م ــط املحك ــدأ التخطي ــوين، وب ــدو الصهي الع
ــامي  ــاد اإلس ــادة اجله ــدأ ق ــطينية، وب ــل الفلس الفصائ
يف مدينــة جنــني مــن اجلنــاح الســيايس للحركــة بالعمــل 
عــى تزويــد املجاهديــن وإمدادهــم باملــال والطعــام 
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والــراب لتعزيــز صمودهــم يف املعركــة، وبــدأ املشــايخ 
يف خميــم جنــني باملنــاداة عــرب ميكروفونــات املســاجد 
والوحــدة  الصفــوف  بــرص  املجاهديــن  مطالبــني 
ــم جنــني يســرون بشــوارع  ــدأ أطفــال خمي ــة، وب الوطني
وأزقــة وحــارات املخيــم وهــم يقرعــون طبــول احلــرب 
وهيتفــون طوالبــة، طوالبــة، طوالبــة”. وأصبــح خميــم 
جنــني خــال أيــام مســتعًدا ملواجهــة العــدو الصهيــوين 
املجاهــدان حممــود طوالبــة وحممــد  حيــث اســتطاع 
ــات  ــة كمي ــرار مضاعف ــد ج ــد حمم ــخ واملجاه ــو طبي أب
ــا  ــد، ولكنه ــا أح ــن يتوقعه ــة مل يك ــرات وبرع املتفج
اإلرادة والعزيمــة. ويف ليلــة االجتيــاح طلــب املجاهــد 
ــدم  ــخ ع ــو طبي ــد أب ــد حمم ــن املجاه ــة م ــود طوالب حمم
البقــاء يف خميــم جنــني، وأن عليــه اخلــروج إىل مــكان 
آمــن حيــث إن مجيــع أرسار املجاهــد حممــود طوالبــة 
العســكرية موجــودة لــدى املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ، 

وبعــد نقــاش اســتمر طويًا 
ــاح  وبضغــط مــن قــادة اجلن
وافــق  للحركــة  الســيايس 
ــخ  ــو طبي ــد أب ــد حمم املجاه
خميــم  مــن  اخلــروج  عــى 
الــدور  لــه  ليكــون  جنــني 
ــاح،  ــر مــا بعــد االجتي الكب
املجاهديــن  مــن  فــكان 
القليلــني ممــن يســتطيعون 
ــام  ــرات، فق ــة املتفج صناع
ــه  ــق درب ــع رفي ــخ بتودي ــو طبي حينهــا املجاهــد حممــد أب
املجاهــد حممــود طوالبــة وهــو يعلــم أنــه لــن يــراه مــرة 
أخــرى. وبــدأ جماهــدو رسايــا القــدس بوضع اللمســات 

اللوجســتية والعســكرية  التجهيــزات  األخــرة عــى 
ــم  ــل خمي ــى مداخ ــفة ع ــوات الناس ــم زرع العب ــث ت حي
جنــني، وتــم جتهيــز كميــة األكــواع املطلوبــة ومــن كافــة 
الفصائــل، وتــم توزيعهــا عــى مجيــع املجاهديــن يف 
املخيــم، وختزيــن كميــات كبــرة مــن الطعــام والــراب 
حيــث إن خــوض احلــروب ليــس نزهــة، وإن الســباحة 
عكــس التيــار يلزمهــا التخطيــط والــذكاء واإلعــداد 
وحســن القيــادة واســتغال الثغــرات وحتييــد املشــاكل 
ــا  ــذا م ــة، وه ــدة الوطني ــى الوح ــرص ع ــة واحل الثانوي
ــب جماهــدي  ــايس إىل جان جســده املجاهــد ســعيد طوب
رسايــا القــدس عــى أرض الواقــع، حيــث حــرص 
ــة  ــوادر املقاوم ــادة وك ــوة ق ــى دع ــاح ع ــة االجتي يف ليل
الفلســطينية يف خميــم جنــني إىل التمســك بحبــل اهلل املتني 
ــوت،  ــل والقن ــام اللي ــجد وقي ــة يف املس ــاة مجاع والص
للمجاهديــن،  والتمكــني  الدعــاء  عــى  واحلــرص 
واألهــم التوبــة إىل اهلل عــز وجــل، فــكان املجاهد ســعيد 
ــون  ــن يقيم ــال الذي ــا للرج ــه نموذًج ــايس وإخوان طوب
الليــل ويصومــون النهــار وخيشــون اهلل عــز وجــل، 
ــل  ــز وج ــة اهلل ع ــل بصحب ــم يف اللي ــون وحده ويكون
يف ظــل دعــاء وخشــوع وبــكاء، وهــذا البــكاء هلــو خــر 
دليــل عــى أن خــوف اهلل يف القلــوب طــرد اخلــوف ممــن 
ســواه، وصــار مرتبًعــا عــى عــرش القلــب ال نــد لــه وال 
رشيــك وال خــوف وال وجــل وال تــوكل وال رغبــة وال 
ــزل  ــال إذا ن ــدع اجلب ــذي تتص ــده ال ــاهلل وح ــق إال ب تعل
عليهــا كامــه، وتوجــل القلــوب وتنفطــر إذا تليــت 
عليهــا آياتــه. لذلــك نــرى أن اهلل عــز وجــل قــد أحــب 
ــدس  ــا الق ــه يف رساي ــايس وإخوان ــعيد طوب ــد س املجاه
شــجوهنم  إىل  حيــن  فالزهــر  خلقــه،  فيهــم  فحبــب 
إىل  عطشــى  واألرض  لشــدوهم  يطــرب  والكــون 

الشهيد القائد/ حممود طوالبة
قائد ملحمة خميم جنني 

)نيسان 2002م(
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ــاعر: ــول الش ــم ق ــدق فيه ــم. وص دمعه

بكى الباكون للرمحن ليًا        
وباتوا ليلهم ال يسأمونا

بقاع األرض من شوق إليهم           
حتن متى عليها يسجدونا

االستعداد لقتال العدو

ــل  ــر والتهلي ــاجد بالتكب ــة املس ــدأ أئم ــا أن ب وم
واإلنشــاد والدعــاء حتى بدأت االســتعدادات وتقســيم 
ــة  ــق الغربي ــل إىل املناط ــة الفصائ ــن كاف ــات م املجموع
ــة  ــة إىل منطق ــني، باإلضاف ــم جن ــط خمي ــة ووس والرقي
العــدو  مــع  االحتــكاك  نقــاط  وأماكــن  اجلابريــات، 
الصهيــوين حتــى ال يكــون هنــاك ثغــرات يتســلل منهــا 
العــدو الصهيــوين إىل خميــم جنــني، فكانــت املجموعــة 
وســعيد  طوالبــة  حممــود  املجاهديــن  تضــم  الغربيــة 
طوبــايس ونســيم العمــوري، وتعتــرب هــذه املنطقــة مــن 
ــدأت االشــتباكات العنيفــة  أهــم وأخطــر األماكــن. وب
ــم جنــني واشــتدت املعركــة واشــتد  ــة حمــاور خمي يف كاف
القصــف الصهيــوين للمنــازل، وتــم حمــارصة عــدد 
ــدأ  ــث ب ــة حي ــة الغربي ــة يف املنطق ــود الصهاين ــن اجلن م
املجاهــدون حممــود طوالبة وســعيد طوبــايس بإمطارهم 
بزخــات مــن الرصــاص والقنابــل اليدويــة وهــم هيتفون 
ولكــن  رميــت  إذ  رميــت  ومــا  أكــرب.  اهلل  أكــرب،  اهلل 
اهلل رمــى.. فــإذا اجلنــود الصهاينــة الذيــن يفتخــرون 
ــوي وال  ــش ق ــوين جي ــش الصهي ــأن اجلي ــامل ب ــام الع أم
ويتوســلون  ويرخــون  ويبكــون  يقهــرون  يقهــر 
أمــام املجاهديــن الربانيــني طوالبــة وطوبــايس حتــى 
ــن ال  ــا القــدس الذي ال يقتلوهــم. فهــؤالء رجــال رساي

ــه.  ــارعون إلي ــل يس ــوت ب ــون امل خياف

واســتطاعت فرقــة مــن مقاتــي جهــاز األمــن 
الوطنــي الفلســطيني االنضــام إىل جمموعــة املجاهديــن 
حممــود طوالبــة وســعيد طوبــايس ونســيم العمــوري 
للقتــال إىل جانبهــم يف احلــارة الغربيــة مــن املخيــم، وبعــد 
ــه  ــادي انتب ــوي واجله ــارف األخ ــم التع ــل بينه أن حص
املجاهــد ســعيد طوبــايس أن أحــد أفــراد األمــن الوطنــي 
واســمه طــارق ال يصــي معهم، فــأراد أن يبــذل كل جهد 
ممكــن رغــم القصــف الصهيــوين ورغــم اشــتداد املعــارك 
هلدايــة الشــاب طــارق ال لــيء إال ألن املجاهــد ســعيد 
طوبــايس اســتطاع لفطرتــه الســليمة أن يعــي مــاذا يعنــي 
قولــه تعــاىل: ىمحٱٰى ري زي مي نيىي 
يي جئ حئ خئيمح ]العنكبــوت: 69[. ومــا هــي 
إال أيــام حتــى بــدأ البطــل طــارق يف تأديــة الصــاة ودعــا 
اهلل أن يغفــر لــه ويرمحــه ويتقبلــه شــهيًدا، وإذا بــه بالفعــل 
يلقــى اهلل شــهيًدا. ومــا أن ســمع املجاهد ســعيد طوبايس 
بخــرب استشــهاده حتــى بكــى عليــه كثــًرا ومحــد اهلل 
وشــكره عــى هدايــة هــذا البطــل طــارق قبــل استشــهاده. 
فهكــذا هــي أخــاق جماهــدي رسايــا القــدس أمثــال 

املجاهــد ســعيد طوبــايس.

وتوالــت األحــداث يف معركــة جنــني لُيســمع 
نبــأ استشــهاد البطــل زيــاد العامــر أحــد أهــم قــادة 
ــه دور  ــذي كان ل ــني، وال ــم جن ــى يف خمي ــب األق كتائ
كبــر يف رفــع معنويــات املجاهديــن يف معركــة املخيــم، 
ــة  ــدون مللم ــني يعي ــم جن ــن يف خمي ــل املجاهدي ــا جع مم
وتقســيم  جديــد  مــن  الصفــوف  وترتيــب  اجلــراح 
املجموعــات وتبــادل أفرادهــا واألماكــن واملهــات ملنــع 
دخــول العــدو الصهيــوين إىل قلــب خميــم جنــني يف حارة 
احلواشــني. واســتمر القصــف العشــوائي لطائــرات 
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الليــايل  إحــدى  ويف  جنــني.  خميــم  ملنــازل  األباتــي 
حالكــة الظــام تــم إطــاق نحــو 90 صاروًخــا باجتــاه 
مواقــع املقاومــني الفلســطينيني يف خميــم جنــني، لرتفــع 
عــدد الشــهداء الذيــن أحبهــم املجاهــد ســعيد فأصبــح 
ــا  ــا وصديًق ــودع حبيًب ــاح ي ــام االجتي ــوم مــن أي يف كل ي
وجماهــًدا بثيــاب الــدم التــي تنطلــق مــن خاهلــا رائحــة 
الــورود والياســمني. وربا كان يســتطيع املجاهد ســعيد 
طوبــايس توديــع األحبــة وأحياًنــا كثــرة مل تكــن تســمح 

ــل.  ــل الرحي ــم قب ــى برؤيته ــيئة اهلل حت مش

االحتــال  قــوات  بــدأت  األثنــاء  هــذه  ويف 
الصهيــوين بالتقــدم نحــو حــارة احلواشــني وقــد ســقطت 
العديــد مــن مواقــع االســتحكام للمجاهديــن يف منطقــة 
ــا  ــل حينه ــة، فانتق ــة والغربي ــارة الرقي ــات واحل اجلابري
املجاهــد ســعيد طوبــايس مــن احلــارة الغربيــة إىل منطقــة 
احلواشــني ليجتمــع هنــاك باملجاهديــن عبــد اهلل الوحــش 
ــم  ــد الرحي ــري وعب ــد اهلــادي العمــري وعــي القن وعب
فرحيــات وغرهــم مــن املجاهديــن. وبــدأت املعركــة 
تشــتد أكثــر فأكثــر عــى املجاهديــن ليبــدأ املجاهــد ســعيد 
وبقيــة املجاهديــن باالنتقــال مــن بيــت إىل آخــر للحفــاظ 
ــث قامــوا  ــال حي ــال أو االغتي عــى أنفســهم مــن االعتق
بفتــح ثغــرات يف اجلــدران باإلضافة إىل التحــرك يف النهار 
ــرب  ــك ع ــن ذل ــدون م ــتفاد املجاه ــًا. فاس ــاء لي واالختب
ــة ممــا جعــل العــدو الصهيــوين يــرح  حتركاهتــم اليومي
ــكرًيا،  ــني عس ــني وحمنك ــن مدرب ــون جماهدي ــم يقاتل أهن
ومــا كان مــن أهــايل وعائــات خميــم جنــني إال احتضــان 
املقاومــة الفلســطينية والتضحيــة بأماكهــم وبيوهتــم 
وحماهتــم وأنفســهم من أجل املقاومة الفلســطينية، حتى 
ــني،  ــم جن ــة خمي ــال يف معرك ــن دور فع ــاء كان هل إن النس

فــكان املجاهــد ســعيد طوبــايس يطلــب مســاعدهتن يف 
نقــل املصابــني بــني املنــازل إضافــة إىل قيامهــن بمــداواة 
اجلرحــى ومســاعدة املجاهديــن يف تزويدهــم باألخبــار 
ــرأة  ــوين، فهــذه هــي امل وأماكــن تواجــد العــدو الصهي
الفلســطينية املجاهــدة، فهــي األم وهــي الزوجــة وهــي 
الدكتــورة وهــي املجاهــدة وهــي االستشــهادية وهــي 
التــي تدفــع أبناءهــا للجهــاد يف ســبيل اهلل، وهنــاك 
العديــد مــن القصــص حــول صــرب وجلــد وجهــاد 
النســاء وهــن ُيِعــْدن كتابــة التاريــخ مــن جديــد بالدمــاء 
ــن يف  ــم الوط ــة وعل ــجن خارط ــن ينس ــوع، وه والدم

ــة الوطيــس. ــايل احلالكــة الظلمــة وحامي اللي

األسر القائد/ سعيد طوبايس
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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اشتداد املعركة
واشــتدت املعــارك وبلغــت القلــوب احلناجــر، 
ــن  ــى م ــوت ع ــدم البي ــال هب ــات االحت ــدأت جراف وب
هبــا لتعلــو صيحــات اهلل أكــرب، حــي عــى اجلهــاد، 
ــاب املفرتســة  حــي عــى اجلهــاد. وتقدمــت مجــوع الذئ
ــزل  ــعًبا أع ــوا ش ــال ليهامج ــود االحت ــن جن ــة م املجرم
وهــو  أرضــه  إرادتــه وصمــوده وجتــذره يف  مــن  إال 
ــت إىل  ــي حتول ــه الت ــه ورصاص ــه وحجارت ــى بإيان يتح
قذائــف تزلــزل قلــوب العــدو الصهيــوين، ممــا جعلهــم 
أشــبه بالوحــوش الضاريــة، واســتمر القصــف العنيــف 
واملكثــف عــى أي يشء يتحــرك حتــى لــو كان ظــًا 
لشــجر أو حجــر أو بــر، فــأرص املجاهــد ســعيد عــى 
مســاندة إخوانــه املجاهديــن يف املعركــة الدائــرة يف قلــب 
حــارة احلواشــني الســيا أن ذخرهتــم بــدأت تنفــذ، 
وعندهــا افــرتق املجاهــد ســعيد عــن إخوانــه املجاهدين 
حممــود طوالبــة ونســيم العمــوري وكان قــد حصــل عى 
شــنطة متفجــرات مــن املجاهــد حممــود طوالبــة ليفجــر 
نفســه يف اجلنــود الصهاينــة يف حــال تــم حصــاره وإلقــاء 
القبــض عليــه، وكان قــد كتــب وصيتــه وســلمها إىل 
ــن  ــة م ــد طزازع ــد حمم ــو املجاه ــن وه ــد املجاهدي أح
بلــدة قباطيــة، فــأي صــورة مرقــة هــذه للمجاهديــن؟ 
فــإذا كان للتاريــخ أن ُيســجل مواقــف العظــاء ويكتــب 
يف صفحاتــه اخلالــدة بطــوالت فليقــف التاريــخ اجــااًل 

ــن.  ــؤالء املجاهدي ــاًرا هل واكب

استشهاد القائد حممود طوالبة
ومــا هــي إال فــرتة وجيــزة حتــى جــاء اخلــرب 
ــو  ــايس وه ــعيد طوب ــد س ــاة املجاه ــى حي ــب ع األصع

ــا  خــرب استشــهاد املجاهــد الكبــر أحــد أبــرز قــادة رساي
ــة جنــني وجنــرال خميــم جنــني الشــهيد  القــدس يف مدين
ــى  ــعيد وأبك ــد س ــكاه املجاه ــذي ب ــة وال ــود طوالب حمم
املجاهديــن مــن حولــه، واهتــزت قلــوب املجاهديــن 
هلــول املصيبــة فكيــف يستشــهد أحد أهــم ركائــز املقاومة 
الفلســطينية يف هــذه املعركــة؟! ممــا جعــل املجاهديــن 
يــردون بــكل قــوة ممكنــة عــى هــذا العــدو الصهيــوين عرب 
خــوض االشــتباكات املســلحة مــن نقطــة الصفــر أحياًنا. 
وعــى الرغــم مــن ضآلــة إمكانيــات املقاومــة الفلســطينية 
أمــام اآلليــات الصهيونيــة املتقدمــة فــإن مــا حــدث 
ــد  ــل العقي ــن جع ــوم الثام ــة يف الي ــتباكات عنيف ــن اش م
ــة يف  ــوات الصهيوني ــد الق ــاالين قائ ــاك ش ــوين إي الصهي
منطقــة جنــني ُيــرح لصحيفــة معاريــف: “الشــك أهنم 
)املقاومــون( قــد أعــدوا أنفســهم بشــكل جيــد ملقاومتنــا 
ويبــدو أهنــم يتمتعــون بمعنويــات عاليــة”. ويف هــذه 
الفــرتة كان اجليــش الصهيــوين قــد حشــد عــرات آالف 
الضبــاط واجلنــود والدبابات مع إســناد جــوي مقابل كل 
جماهــدي خميــم جنــني، واشــتد القصــف الصهيــوين عــى 
مواقــع املجاهديــن وبــدأت جرافــات اجليــش الصهيــوين 
بتجريــف املنــازل مــن كل مــكان للوصــول إىل قلب خميم 

ــني. ــارة احلواش ــني يف ح جن

ال خيار إال الصمود يف القتال
ــول  ــن ح ــني املجاهدي ــوار ب ــاش واحل ــدأ النق وب
الصهيــوين مــن  القصــف  املقاومــة يف ظــل  جــدوى 
الصهيونيــة،  اجلرافــات  ظــل وجــود  الطائــرات ويف 
بــني  مــا  املجاهديــن  بــني  منقســمة  اآلراء  فكانــت 
ــة مــن  مؤيــد لاستســام للحفــاظ عــى األرواح املتبقي
املجاهديــن، ومــا بــني الرفــض املطلــق لذلــك حتــى 
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ولــو دفــن املقاومــون وهــم أحيــاء حتــت األنقــاض، فــا 
كان مــن املجاهــد ســعيد إال أن حيــدث املقاومــني عــن 
أمهيــة الصــرب والصمــود يف معركــة خميــم جنــني، مذكــًرا 
ــة  ــرب العاملي ــه يف احل ــث إن ــة حي ــارب عاملي ــم بتج إياه
الثانيــة خــر االحتــاد الســوفيتي عريــن مليــون قتيــل 
وســتني مليــون مصــاب وثلثهــم عــاش يف إعاقــة دائمــة 
ــك  ــن يف ذل ــون مواط ــل 120 ملي ــن أص ــك م وكل ذل
ــه بالرغــم  الوقــت، لذلــك اعلمــوا أهيــا املجاهــدون بأن
للــروس  كان  فقــد  الكبــرة  اخلســائر  ضخامــة  مــن 
باملقابــل انجــازات عظيمــة وصمــدوا صمــوًدا ملحمًيــا 
وأســطورًيا أوقفــت العــدوان، واســتمر املجاهــد ســعيد 
حيــدث املجاهديــن عــن فضــل اجلهــاد واالستشــهاد 
خميــم  حــال  أن  إال  األخــرة  الســاعات  يف  والصــرب 
ــا وال يغيــظ عــدًوا حيــث  ــُرّ صديًق جنــني أصبــح ال َي
باتــت معظــم املنــازل مهدمــة، وبــدأت املقاومــة يرتاجــع 
أداؤهــا شــيًئا فشــيًئا، ولكــن اهلل يقــول يف كتابــه العزيــز: 

يمح ]الــرح: 6[.  جه  ين  ىن  ٱىمحمن 

العملية االستشهادية التي رفعت معنويات 
املقاومني

خــرج املجاهــد االستشــهادي راغــب جــرادات 
ــة مــن حمافظــة جنــني وبتاريــخ  ــن بلــدة ســيلة احلارثي اب
ــا  ــي حيارصه ــني الت ــة جن ــن مدين 2002/04/10م م
ــه  ــوده وجمنزرات ــه وجن ــة دبابات ــوين بكاف ــش الصهي اجلي
ــا بقولــه تعــاىل: ىمحٱ مم  وتســلل مــن بينهــم مصحوًب
زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن 
ــا ناســًفا حيــث  ــا حزاًم مي نييمح ]يــس: 9[، مرتدًي
توجــه إىل قلــب الكيــان الصهيــوين يف منطقــة الياجــور 
الصهيونيــة  يف حيفــا وصعــد إىل إحــدى احلافــات 

ــًا: بســبب  ــة ليقــف بينهــم قائ ــود الصهاين ــة باجلن املليئ
لأطفــال  وقتلكــم  الغربيــة  للضفــة  اجتياحكــم 
والنســاء والشــيوخ وارتكابكــم للمجــازر وخاصــة يف 
ــا القــدس تؤكــد لكــم أن هــذا  ــإن رساي ــني، ف ــم جن خمي
ــم  ــد جئتك ــا ق ــا أن ــاب، وه ــدون حس ــر ب ــن يم ــر ل األم
ــر  ــا إىل مقاب ــم بادن بالرعــب واعلمــوا أنكــم قــد حولت
املجــازر،  وفعلتــم  رؤوســنا  يف  الرصــاص  وزرعتــم 
ــاب،  ــر دون حس ــذا يم ــة ال يشء هك ــا الصهاين ــا أهي في
فــكل مــا صنعتــم يف خميــم جنــني مســجل عــى دفاتــر، 
وفجــر نفســه يف داخــل احلافلــة لتعلــو روحــه إىل بارئهــا 
لينعــم  اخللــد،  إىل جنــات  الرمحــة  لتحملــه مائكــة 
باخلــر الــذي وعــده اهلل عبــاده الشــهداء، وأوقعــت هذه 
العمليــة عــرات القتــى واجلرحــى يف صفــوف اجلنــود 
الصهاينــة الذيــن كانــوا متوجهــني ملســاندة اجليــش 

ــني.  ــة جن ــوين يف معرك الصهي

االستشهادي/ راغب جرادات
استشهد بتاريخ 2002/04/10م
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حتــى  اخلــرب  هبــذا  املجاهــدون  علــم  أن  ومــا 
ارتفعــت معنوياهتــم وبــدأ التكبــر والتهليــل، وعلــم 
املجاهــدون حينهــا أن رسايــا القــدس واستشــهادييها 
أمثــال املجاهــد االستشــهادي راغــب جــرادات يســعون 
جاهديــن لفــك احلصــار عــن خميــم جنــني، وجــن جنــون 
العــدو الصهيــوين وخاصــة رئيــس احلكومــة الصهيــوين 
أرئيــل شــارون ووزيــر حربــه املجــرم بنيامــني بــن اليعزر، 
فعــى الرغــم مــن احلصــار الشــديد ملدينــة جنــني وأخــذ 
االحتياطــات األمنيــة املشــددة مل يكــن ذلــك ليمنــع وقوع 
العمليــة االستشــهادية، ممــا جعــل اجليــش الصهيــوين 
يأخــذ قــراره بتكثيــف الربــات اجلوية عــى املجاهدين، 
وأصــدروا قــراًرا للجرافــات الصهيونية هبــدم املخيم عى 
ســاكنيه، وكان ال يــزال عــى قيــد احليــاة مــن املجاهديــن 
ــني  ــموا إىل جمموعت ــال انقس ــن األبط ــرات م ــة ع بضع
ــو طبيــخ وضمــت كًا  األوىل كانــت يف منــزل حســن أب
ــش،  ــد اهلل الوح ــايس، عب ــعيد طوب ــن )س ــن املجاهدي م
عبــد الرحيــم فرحيــات، عبــد اهلــادي العمــري، معتصــم 
ــا  ــري، زكري ــي القن ــباع، ع ــو الس ــل أب ــباع، وائ ــو الس أب
الزبيــدي، عــاد النــريت( وغرهــم مــن املجاهديــن 
الصهيــوين،  للعــدو  االستســام  رفضــوا  الذيــن 
واســتطاعوا التــواري عــن أنظــار العــدو الصهيــوين، 
بينــا املجموعــة الثانيــة ويف مقدمتهــم )ثابــت مــرداوي، 
احلــاج عــي الصفــوري، وقائــد كتائــب شــهداء األقــى 
مجــال حويــل( وغرهــم مــن األبطــال وكان عددهــم 27 
جماهــًدا رفضــت يف البداية االستســام للعــدو الصهيوين 
ــب،  ــن كل جان ــا م ــط هب ــت حتي ــات كان ــم أن اجلراف رغ
ــرة  ــد ع ــوين وبع ــش الصهي ــرتة كان اجلي ــذه الف ويف ه
أيــام مــن اجتيــاح خميــم جنــني حــول املخيــم إىل كتلــة مــن 
الدمــار واخلــراب، وكان املنظــر أشــبه بالزلــزال وأصبــح 

ــم  ــول هل ــن ال ح ــن املحارصي ــن املجاهدي ــى م ــن تبق م
وال قــوة، ووصــل يف ذلــك الوقــت أن حــزب اهلل أعلــن 
عــن مبادرتــه ملبادلــة املحارصيــن الفلســطينيني بالعقيــد 
الصهيــوين األســر لــدى حــزب اهلل حنــان تانينبــاوم، 
وكان هلــذا األمــر أثــر عظيــم يف لفــت أنظــار اهليئــات 
احلقوقيــة واإلنســانية ومجيــع وســائل اإلعــام يف العــامل، 
والســيا عندمــا اســتطاع املجاهــد مجــال حويــل احلديــث 
ــه  ــت إلي ــا آل ــم م ــر هل ــة وذك ــرة اإلخباري ــاة اجلزي ــى قن ع
األمــور يف خميــم جنــني، وطلــب مــن مجيــع أحــرار العــامل 
أن يقــرأوا الفاحتــة عليهم حيــث إن اجلرافــات الصهيونية 
ســوف تقــوم هبــدم املنــزل عليهــم ودفنهــم حتــت الــركام 

ــاء.  وهــم أحي

املفاوضات للخروج من احلصار
ومــا هــي إال ســاعات حتــى بــدأت املفاوضــات 
حيــث  الصهيــوين  اجليــش  وبــني  املجاهديــن  بــني 
الســلكي  جهــاز  بإرســال  الصهيــوين  اجليــش  قــام 
ــاق  ــم واالتف ــث معه ــن للحدي ــن املحارصي للمجاهدي
عــى آليــة االستســام، وأراد اجليــش الصهيــوين حينهــا 
فــرض رشوط املنتــر عليهــم إال أن هــؤالء املجاهدين 
رفضــوا االنصيــاع لــروط اجليــش الصهيــوين، ويف 
هنايــة األمــر تــم االتفــاق عــى خــروج املجاهديــن مــن 
ــرب، أو أن  ــد بال ــم أح ــرض هل ــث ال يتع ــزل بحي املن
ــب  ــم حس ــم معاملته ــاص وأن يت ــم الرص ــق عليه يطل
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وأال يتــم إجبارهــم عــى خلــع 
مابســهم، أو تعصيــب أعينهــم حتــى ال يتمكنــوا مــن 
رؤيــة يشء، وأضافــوا لذلــك أهنــم طلبــوا أن يلقــوا 
ــون  ــوا يتحصن ــذي كان ــزل ال ــط املن ــول حمي ــم ح نظراهت
فيــه حتــى يــروا مــا آل إليــه خميــم جنــني بعــد أيــام 
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قاســية وصعبــة وداميــة وشــبه مســتحيلة دارت يف خميــم 
ــدوا أن  ــى وج ــزل حت ــن املن ــوا م ــا أن خرج ــني، وم جن
ــر  ــة للفك ــة عملي ــو ترمج ــني ه ــم جن ــدث يف خمي ــا ح م
ــن  ــذه م ــه تنفي ــارون وجيش ــوىل ش ــذي ت ــوين ال الصهي
ــة  ــدام دون حماكم ــم واإلع ــل املنظ ــات القت ــال مح خ
واالعتقــال العشــوائي ومنــع تقديــم األغذيــة والــدواء 
ــوية  ــهداء وتس ــث الش ــليم جث ــع تس ــن ومن للمحارصي

املنــازل بــاألرض.

 غدر العدو ونقضه لالتفاق
وبعــد اعتقــال هــؤالء املجاهديــن الـــ 27 ويف 
مقدمتهــم األســر القائــد ثابــت مــرداوي واألســر القائد 
احلــاج عــي الصفــوري ظــن العــدو الصهيــوين أن املعركة 
قــد انتهت وأنه اســتطاع اعتقــال آخر جمموعــة جهادية يف 
خميــم جنــني ليتفاجــأ أن املجموعة التي حتصنــت يف منزل 
حســن أبــو طبيخ قد ُكتب هلا النجــاة من القتل واالعتقال 
املجاهــد ســعيد طوبــايس وإخوانــه،  وكانــت تضــم 

ومــا أن أعلــن اجليــش الصهيــوين عــن رفــع 
احلصــار عــن خميــم جنــني وعلمــت هــذه املجموعــة 
باألمــر حتــى خرجــوا مــن املنــزل الــذي يتواجــدون 
األنقــاض عــن جثــث  لرفــع  فيــه وهبــوا مرعــني 

العائــات  ومســاعدة  اجلرحــى  وإســعاف  الشــهداء 
حركــة  بــادرت  حيــث  منازهلــم،  واملهدمــة  الثــكى 
اجلهــاد اإلســامي إىل مســاعدة ســكان خميــم جنــني 
ممــن هدمــت منازهلــم عــرب مســاعدهتم يف احلصــول 
وتــم  مؤقتــة،  زمنيــة  لفــرتة  مســتأجرة  منــازل  عــى 
تزويدهــم بــكل رضوريــات احليــاة اليوميــة مــن مــأكل 
ــال  ــن امل ــغ م ــة إىل مبل ــرب ودواء، إضاف ــس وم وملب
ليعينهــم عــى مصيبتهــم التــي أملــت هبــم يف خميــم جنــني 
وإكراًمــا وإجــااًل هلــم ملــا قدمــوا ألجــل املقاومــة، 
وللعلــم وللتاريــخ فــإن حركــة اجلهــاد اإلســامي مل 
تكــن لتميــز بــني منــزل وآخــر، وبــني رجــل وآخــر، أو 
ــدة  ــطينية واح ــة الفلس ــر؛ ألن القضي ــل وآخ ــني فصي ب
والشــعب واحــد واملعركــة التــي دارت يف خميــم جنــني 
ــم جنــني دون اســتثناء،  ــاء خمي حتمــل مســئوليتها كل أبن
ونتيجــة ملصداقيــة حركــة اجلهــاد اإلســامي ونزاهتهــا 
اســتطاعت أن حتظــى بثقــة املتربعــني مــن أصحــاب 
األمــوال يف الضفــة الغربيــة أو األرايض املحتلــة عــام 
بدورهــا  لتقــوم  فلســطني  خــارج  مــن  أو  1948م 
بمســاعدة املحتاجــني مــن أبنــاء خميــم جنــني، فشــهد هلــا 

اجلميــع يف نزاهتهــا وســخائها وكرمهــا.

إعادة تشكيل رسايا القدس
ــا القــدس  ــدأت رساي ــى ب ــام حت ــا هــي إال أي وم
ــد  ــدأ القائ ــة حيــث ب بإعــادة ترتيــب أوضاعهــا الداخلي
ــا القــدس يف مدينــة جنــني املجاهــد نعــان  العــام لراي
ــد،  ــن جدي ــدس م ــا الق ــكيل رساي ــادة تش ــة بإع طحاين
وبقيــادة جديــدة مــن حولــه ومعــه املجاهــدون إيــاد 
صواحلــة وســعيد طوبــايس وحممــد أبــو طبيــخ وشــادي 
ــس  ــش وأن ــد اهلل الوح ــول وعب ــادي الغ ــوري وف العم

األسران القائدان/ ثابت مرداوي وعي السعدي
حلظة األرس يف معركة خميم جنني )نيسان 2002م(
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جــرادات وســامي جــرادات ومحــزة أبــو الــرب وحممــد 
ــم  ــة، وغره ــم عارض ــد قاس ــرب وحمم ــو ال ــري أب ن
مــن املجاهديــن األبطــال مــن القــادة والكــوادر يف رسايا 
القــدس، وقــد بــدأت مرحلــة جديــدة لرايــا القدس يف 
مدينــة جنــني، فتــم تقســيم املجاهديــن إىل جمموعــات، 
امليــداين وإعــادة تزويــد  العمــل  منهــا مســئول عــن 
ــكري  ــاس العس ــرة واللب ــاح والذخ ــن بالس املجاهدي
وجتنيــد املجاهديــن لصفــوف رسايــا القــدس، وقــد 
أرشف عليهــم املجاهــد عبــد اهلل الوحــش، وســاعده 
يف ذلــك بعــض املجاهديــن، بينــا اســتطاع املجاهــد 
حممــد أبــو طبيــخ ومنــذ اليــوم األول مــا بعــد االجتيــاح 
إعــادة جتميــع املــواد املتفجــرة واملــواد التــي تســتخدم يف 
صناعــة املتفجــرات، ومــا تبقــى مــن خملفــات االجتيــاح 
مــن عبــوات ناســفة وأحزمــة ناســفة، واســتطاع املجاهد 
إيــاد  املجاهديــن  جيمــع  أن  طحاينــة  نعــان  الكبــر 
صواحلــة وحممــد أبــو طبيــخ يف مدينــة جنــني يف منتصف 
شــهر نيســان ليشــكا املجموعــة األوىل واألساســية 
ــني لتكــون مســئولة عــن  ــة جن ــا القــدس يف مدين لراي
ــدأ  ــهادية. وب ــات االستش ــرات والعملي ــع املتفج تصني
املجاهــدان مًعــا وجنًبــا إىل جنــب يف تصنيــع املتفجــرات 
يف أماكــن رسيــة يف مدينــة جنني، وكان البــد من إحضار 
وجتنيــد العديــد مــن جماهــدي رسايــا القدس للمســاعدة 
ــد  ــن املجاه ــا كان م ــرات، ف ــع املتفج ــة تصني يف عملي
حممــد أبــو طبيــخ إال أن تذكــر املجاهــد ســعيد طوبــايس 
ليكــون إىل جانــب املجاهديــن حممــد أبــو طبيــخ وإيــاد 
صواحلــة يف تصنيــع املتفجــرات، الســيا أن املجاهــد 
ســعيد طوبــايس كان قبــل اجتيــاح خميــم جنــني يســاعد 
املجاهديــن حممــود طوالبــة وحممــد أبــو طبيــخ جنًبــا 
ــوات  ــع املتفجــرات والعب ــد يف تصني ــًدا بي إىل جنــب وي

واألحزمــة واألكــواع، وكان البــد مــن توســيع عــدد 
أفــراد املجموعــة، ومــا أن وافــق املجاهــد نعــان طحاينة 
وإيــاد صواحلــة عــى ذلــك حتــى أصبحــت املجموعــة 
ــو طبيــخ وســعيد  ــاد صواحلــة وحممــد أب تتكــون مــن إي
تفعيــل  إعــادة  وتــم  العمــوري،  وشــادي  طوبــايس 
وصنــع املتفجــرات يف منــزل املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ 
يف خميــم جنــني، وتــم تطويــر صناعتهــا بطريقــة جديــدة 
يمكــن مــن خاهلــا تصنيــع مــا يقارب مــن الـــ100 كيلو 
غــرام دفعــة واحــدة، حيــث اســتطاع املجاهــدان ســعيد 
طوبــايس وحممــد أبــو طبيــخ وأحــد املجاهديــن إحضــار 
ــة،  ــرة املطلوب ــواد املتفج ــاج امل ــًدا إلنت ــر ج ــاط كب خ
باإلضافــة إىل رشائهــم معظــم شــواالت الســاد مــن 
نــوع اليوريــا املوجــودة يف أســواق مدينــة جنــني، وليــس 
ــخ  ــو طبي ــل اســتطاع األبطــال حممــد أب هــذا فحســب ب
وســعيد طوبــايس وجماهــدون آخــرون إحضــار مائــة 
جالــون مــن حامــض النيرتيــك مــن مدينــة أســدود 
املحتلــة والــذي يدخــل يف صلــب املــواد املتفجــرة، 
وهــذه املــادة بالتحديــد ال يمكــن توفرهــا يف األســواق 
ــة  ــروط أمني ــًدا وب ــة ج ــات قليل ــطينية إال بكمي الفلس
ــة املتفجــرات  ــادة كمي معقــدة، وهــذا األمــر ســاهم بزي
مــن  العديــد  يف  اســتخدامها  تــم  والتــي  املصنوعــة 
ــرتة  ــذه الف ــت ه ــة، فكان ــكرية اجلهادي ــات العس العملي
مــن أهــم الفــرتات الزمنيــة يف تاريــخ رسايــا القــدس يف 
مدينــة جنــني، حيــث اســتطاع املجاهــدون إيــاد صواحلة 
وحممــد أبــو طبيــخ وســعيد طوبــايس ومســاعدوهم 
شــادي العمــوري وفــادي الغــول وعــاء الزرعــي وهناد 
أبــو غانــم إعــادة هيكلــة وقــوة ونشــاط رسايــا القــدس 
حتــى قــرر املجاهــدون إيــاد صواحلــة وحممــد أبــو طبيــخ 
وســعيد طوبــايس التجهيــز للــرد عــى جمــزرة خميــم جنني 
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عــرب سلســلة مــن العمليــات االستشــهادية، فجــاء الــرد 
األول والريــع عــرب عمليــة املجاهــد االستشــهادي 
ابــن غــزة هاشــم والــذي يعيــش يف مدينــة جنــني البطــل 
حممــد محديــة بتاريــخ 2002/05/20م حــني اســتطاع 
اخلــروج مــن مدينة جنني باجتــاه موقع العمليــة يف داخل 
ــا  ــدي حزاًم ــام 1948م، وكان يرت ــة ع األرايض املحتل
ناســًفا بــادة )T.N.T( القويــة والشــديدة االنفجــار، 
ورغــم أن املجاهــد الــذي قــام بإيصالــه اســتطاع جتــاوز 
كافــة احلواجــز األمنيــة الصهيونيــة إال أن االستشــهادي 
حممــد محديــة مل يتمكــن مــن صعــود احلافلــة الصهيونيــة 
وفّجــر نفســه بالقــرب مــن جيــب عســكري، ومل حتقــق 
هــذه العمليــة النتيجــة املطلوبــة، واســتمر بعدهــا نشــاط 
وقــوة رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني وقراهــا وخميمهــا 
فــكان للمجاهديــن ســعيد طوبــايس وعبــد اهلل الوحــش 
ــا  ــة رساي ــوة وعظم ــة وق ــادة هيب ــد اهلل يف إع ــل بع الفض
القــدس يف خميــم جنــني لتــدور االشــتباكات العنيفــة 
بــني أبطاهلــا وبــني قــوات اجليــش الصهيــوين، وتــم 
تطويــر العمــل العســكري ليتســع نشــاط رسايــا القــدس 
ــل  ــا والفصائ ــني خاياه ــيق ب ــاون والتنس ــمل التع ليش
األخــرى؛ إذ اســتطاع املجاهــد ســعيد طوبــايس إمــداد 
قــادة وكــوادر كتائــب شــهداء األقــى يف مدينــة جنــني 
وخميمهــا بالعبــوات الناســفة ليتــم زراعتهــا يف الشــوارع 

ــة. التــي تســر هبــا الدوريــات الصهيوني

أراد املجاهــدون إيــاد صواحلــة وســعيد طوبايس 
وحممــد أبــو طبيــخ تعميــم ثقافــة املقاومــة والبحــث عــن 
ــار  ــدس، واخت ــا الق ــًا لراي ــون معق ــر ليك ــع آخ موق
املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ نقــل جــزء مــن العمــل 
العســكري مــن مدينــة جنــني وخميمهــا إىل بلــدة قباطيــة 

احلاضنــة  ولوجــود  االســرتاتيجي  موقعهــا  ألمهيــة 
الفلســطينية،  للمقاومــة  فيهــا  والوطنيــة  االجتاعيــة 
ورغــم وجــود العديــد مــن املعيقــات والصعوبــات 
لتحقيــق هــذا األمــر إال أنــه بــإرادة وعزيمــة رسايــا 
القــدس تــم فــرض سياســتها يف بلــدة قباطيــة، بينــا 
واصــل املجاهــدان إيــاد صواحلــة وســعيد طوبــايس 
العمــل يف جمــال تصنيــع املتفجــرات وأضافــا خمتــرًبا 
آخــر لتصنيــع املتفجــرات يف بلدة ســيلة احلارثيــة ليكون 

ــا.  ــني وخميمه ــال يف جن ــدأه األبط ــا ب ــا إىل م رديًف

ومــا أن أصبحــت رسايــا القــدس يف جنــني قــوة 
ــة  ــاد صواحل ــدون إي ــرر املجاه ــوة ق ــا أي ق ال يضاهيه
وســعيد طوبــايس وأنــس جــرادات الــرد املزلــزل عــى 
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ــطيني  ــعب الفلس ــو الش ــوين نح ــدو الصهي ــم الع جرائ
الشــهيد  املعلــم  القائــد  استشــهاد  بعــد  والســيا 
ــة  ــة جهادي ــاء مهم ــهد أثن ــذي استش ــة ال ــد زكارن خال
بطوليــة بتاريـــخ 2002/05/22م، فبــدأ املجاهــدون 
طوبــايس  وســعيد  جــرادات  وأنــس  صواحلــة  إيــاد 
ــة استشــهادية  باالســتعداد واإلعــداد والتجهيــز لعملي
نوعيــة يتــم تنفيذهــا يف قلــب الكيــان الصهيــوين حيــث 
اســتطاع القائــد البطــل إيــاد صواحلــة مــن إحضــار 
ــد  ــدة جتني ــطة وح ــمودي بواس ــزة س ــهادي مح االستش
االستشــهاديني يف رسايــا القــدس، وكانــت جمموعــة 
املجاهــد إيــاد صواحلــة قــد جهــزت كميــات كبــرة 
مــن املتفجــرات مــن نــوع “يوريــا”، وتــوىل املجاهــد 
رشاء  مهمــة  العمــوري  وشــادي  طوبــايس  ســعيد 
ســيارة مناســبة للعمــل تســتطيع محــل كميــة كبــرة مــن 
املتفجــرات، فوقــع اختيارمهــا عــى ســيارة مروقــة 
مــن نــوع رينــو )تنــدر( لتبــدأ املهمــة التاليــة وهــي 
رشاء لوحــات التســجيل للســيارة بحيــث تكــون هــذه 
اللوحــات صفــراء اللــون ُتظِهــر الســيارة عنــد دخوهلــا 
إىل داخــل الكيــان الصهيــوين بأهنــا ســيارة “إرسائيليــة”، 
فــكان مــن الصعــب جــًدا العثــور عــى مثــل هــذه 
اللوحــات ولكــن إرادة وعزيمــة املجاهديــن ســعيد 
وشــادي ال تعــرف املســتحيل. وبعدهــا قــام املجاهدان 
الرباميــل  بوضــع  طوبــايس  وســعيد  صواحلــة  إيــاد 
وحــرص  الســيارة،  داخــل  يف  باملتفجــرات  املليئــة 
االستشــهادي  تصويــر  عــى  إيــاد  املجاهــد  حينهــا 
محــزة ســمودي قبــل العمليــة، ومل يبــق ســوى توصيــل 
الدائــرة الكهربائيــة لرباميــل املتفجــرات وأصبحــت 

ــزة. ــبه جاه ــة ش العملي

عملية جمدو االستشهادية
 ويف فجــر يــوم 2002/06/05م متكــن املجاهد 
إيــاد صواحلــة ومســاعدوه مــن وضــع الســيارة املفخخــة 
واالستشــهادي محــزة بالقــرب مــن مســجد القــايض يف 
مدينــة جنــني، ليــأيت الــدور األهــم واألبــرز يف كل عمليــة 
استشــهادية وهــو إخــراج العملية إىل حيــز التنفيذ، حيث 
ــن  ــه م ــراد جمموعت ــرادات وأف ــس ج ــد أن ــن املجاه متك
اقتيــاد الســيارة املفخخــة وبصحبــة االستشــهادي محــزة 
ســمودي مــن جنــني إىل مــكان تنفيــذ العمليــة يف مفــرق 
ــد  ــهادي املجاه ــوم االستش ــل ليق ــل املحت ــدو بالداخ جم
محــزة ســمودي بــدوره بقيــادة الســيارة املفخخــة والتوجه 
ــة لُيحــِدَث انفجــاًرا ضخــًا  هبــا نحــو احلافلــة الصهيوني
ــل  ــة إىل قت ــني، وأدت العملي ــار الرباك ــبه بانفج ــًدا أش ج
17 جندًيــا صهيونًيــا وإصابــة العرات بجــراح خطرة، 

وقــد قــال املدعــي العــام الصهيوين أثنــاء حماكمــة املجاهد 
ســعيد طوبــايس يف حمكمــة ســامل الصهيونيــة: “إن عمليــة 
ــذه  ــور يف ه ــت الص ــة، فكان ــة رهيب ــت عملي ــدو كان جم
العمليــة صادمــة عندمــا أهنت حيــاة اجلنود يف صبــاح يوم 
ــي رأيناهــا  صيفــي مشــمس وســاطع، فمــن الصــور الت

النصب التذكاري للقتى الصهاينة 
يف عملية جمدو االستشهادية بتاريخ 2002/06/05م
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يظهــر لنــا مدى قــوة االنفجــار والدمــار والربــات التي 
تســبب هبــا ســعيد طوبــايس ورشكاؤه، حيــث كان هيكل 
البــاص مثــل ثمــرة يابســة متفحمــة كثــرة البــذور، وكان 
الزجــاج املحطــم ينتــر يف كل مــكان، وكان الدخــان 
ــرة  ــا منت ــاص تراه ــزاء الب ــة، وأج ــن احلافل ــد م يتصاع
ــن  ــا م ــت قلوبن ــدو، وارجتف ــرتق جم ــكان يف مف يف كل م
رؤيــة صــور القتــل واألرواح التــي قطعت بربة ســيف 
واحــد، فوقفنــا ننظــر بجــزع شــديد إىل صــور األســلحة 

التــي تطايــرت يف كل جانــب”. 

وملــا تــم التأكــد مــن وقــوع العمليــة عــاد املجاهــد 
إيــاد صواحلــة إىل الشــقة الســكنية التــي يتواجــد هبــا عــادة 
املجاهــدون، ومــا أن فتــح حممــد أبــو طبيــخ بــاب املنــزل 
ــام  ــى ق ــر حت ــاح الباك ــة يف الصب ــاد صواحل ــد إي للمجاه
ــو  ــد أب ــد حمم ــان املجاه ــة باحتض ــاد صواحل ــد إي املجاه
ــدو،  ــرتق جم ــة يف مف ــل العملي ــه تفاصي ــر ل ــخ، وذك طبي
ــمودي،  ــزة س ــهادي مح ــة االستش ــور وهوي ــّلمه ص وس
ــني  ــني يف جن ــد الصحفي ــب إىل أح ــه أن يذه ــب من وطل
ليخــربه عــن اســم االستشــهادي ويســلمه الصــور، 
وعنــد القيــام بذلــك تفاجــأ الصحفــي مــن االســم حيــث 
تبــني أنــه مــن نفــس العائلــة التــي ينتمــي إليهــا، وزفــت 
رسايــا القــدس املجاهــد الشــهيد االستشــهادي محــزة  
ســمودي إىل العــا، مؤكــدة بــأن هــذه العمليــة رد طبيعي 
ــعبنا  ــاء ش ــق أبن ــوين بح ــال الصهي ــم االحت ــى جرائ ع
الفلســطيني وأهنــا مل ولــن تكــون األخــرة، وقــد جــاءت 
هــذه العمليــة متزامنــة مــع ذكــرى هزيمــة حزيــران مــن 
ــة  ــة البطولي ــذه العملي ــخ ه ــون تاري ــام 1967م، ليك الع
العــام  هــذا  بــأن  للعــامل  رســالة  2002/06/05م 
ســيتحول ذكــرى اهلزيمــة إىل نــر بســواعد املجاهديــن 

جــرادات.  وأنــس  طوبــايس  وســعيد  صواحلــة  إيــاد 
وكان ذلــك اليــوم هــو يــوم مــن أيــام اهلل عــز وجــل،

ــات  ــن وأمه ــني واملجاهدي ــدور املؤمن ــه ص ــج اهلل ب أثل
الشــهداء واألرسى واملعتقلــني يف خميــم جنــني ملــا مثلــه 
ــة  ــة لنظري ــوم ذل وهزيم ــار، وي ــٍز وفخ ــات ع ــن حلظ م
األمــن الصهيــوين التــي كانــت تظــن بــأن اجتياحهــا 
للضفــة الغربيــة قــد حقــق األمــن واألمــان للكيــان 
الصهيــوين، فجــاء رد الرايــا بعمليــة استشــهادية نوعية 
يف مفــرق جمــدو، فجــن جنــون العــدو الصهيــوين، وبــدأ 
بعمليــة اجتيــاح جديــدة ملدينــة وخميــم جنــني وســط 
إطــاق كثيــف للنــار مــن قبــل طائــرات األباتــي 
ودخلــت الدبابــات واملجنــزرات إىل شــوارع مدينــة 
ــا القــدس إال أخــذ  جنــني، فــا كان مــن جماهــدي رساي
احليطــة واحلــذر واالختفــاء عــن أعــني العمــاء، ولكــن 
جماهــدي رسايــا القــدس ال يعرفــون طعــم الراحــة وقــد 
ــه  ــد الــذي كان لقب ــن الولي ــد ب ــد خال قــرأوا ســرة القائ
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ــام  ــًدا ين ــدع أح ــا ال ي ــام وكان أيًض ــذي ال ين ــل ال الرج
ال أعــداءه وال جنــوده، فــأدرك قــادة وكــوادر رسايــا 
ــد  ــايس وحمم ــعيد طوب ــف لس ــر فكي ــذا األم ــدس ه الق
ــاد صواحلــة وأنــس جــرادات أن ينامــوا  ــو طبيــخ وإي أب
ــًرا  ــم مك ــم بنهاره ــني ليله ــون واصل ــداء ال ينام واألع
وختطيًطــا؟ كيــف ينــام قــادة وأبنــاء رسايا القــدس وهذه 
األرض تعــج باملحتلــني والطغــاة واألقــزام وترجوهــم 
ــة  ــر؟ كيــف ينامــون وهــم محل ــوم اخلــاص والتحري لي
لــواء اجلهــاد والصديــق والفــاروق وخالــد بــن الوليــد؟ 
فهــي حرقــة الضعفــاء واملســاكني واملعتقلــني واجلرحــى 
رسايــا  جماهــدو  كثــف  لذلــك  واألطفــال.  والنســاء 
القــدس هجاهتــم ورضباهتــم واشــتباكاهتم املســلحة 
مــع العــدو الصهيــوين ممــا جعلــه يبــدأ بحمــات أمنيــة 

ــن.  ــال املجاهدي العتق

الصهيــوين  اجليــش  قــام  املــرات  إحــدى  ويف 
باقتحــام منــازل خميــم جنــني وأرشف عــى هــذه احلملــة 
الضابــط الصهيــوين املســئول عــن منطقــة جنــني ويدعى 
الكابتــن مجــال، وكان كلــا دخــل بيًتــا مــن بيــوت خميــم 
جنــني يضــع رقــم هاتفــه ليقــوم املجاهــدون باالتصــال 
ــة  ــوين للمقاوم ــاباك الصهي ــالة الش ــم رس ــه ليبلغه علي
الفلســطينية، فــا كان مــن املجاهــد ســعيد طوبــايس 
وقــادة كتائــب األقــى ومنهــم الشــهيد عــاء الصبــاغ 
إال أن قامــوا باالتصــال بالكابتــن مجــال، وقالــوا لــه: 
“أهيــا اجلبــان! كيــف تقــوم باقتحــام منــازل خميــم جنــني 
وال يوجــد هبــا ســوى النســاء؟ ولــو كنت رجًا شــجاًعا 
فعليــك املجــيء إىل خميــم جنــني، وعليــك بالنــزول مــن 
تقابــل املجاهديــن  العســكري املصفــح وأن  اجليــب 
وجًهــا لوجــه بالســاح”. فقــال هلــم الكابتــن مجــال: “أنــا 

ــني  ــم جن ــازل خمي ــام من ــدم اقتح ــام لع ــتعداد ت ــى اس ع
ــوا  ــني رشط أن تطلب ــم جن ــًدا خمي ــل أب ــن أدخ ــى ل وحت
مــن ســعيد طوبــايس أن هيــدأ وال يقــوم بــأي عمليــة 
استشــهادية”. ورفــض األبطــال هــذه الصفقــة ووعــدوه 
بمزيــد مــن العمليــات االستشــهادية واالشــتباكات 
املســلحة. وعــى أثــر ذلــك قــرر املجاهــدون ســعيد 
ــري  ــادي العم ــد اهل ــش وعب ــد اهلل الوح ــايس وعب طوب
التخطيــط لعمليــة اغتيــال الضابــط الصهيــوين الكابتــن 
مجــال عــرب زرع عبــوة ناســفة جانبيــة عــى الطريــق الذي 
ــز  ــه عــادة موكــب هــذا الضابــط، وتــم التجهي يســر في
هلــذه العمليــة بــكل حــذر ووعــي وحنكــة عســكرية إال 
أن الضابــط الصهيــوين مل يعــد يســر يف ذلــك الطريــق مما 

ــر.  ــد آخ ــة ملوع ــل العملي أدى إىل تأجي

إحباط عملية جمدو الثانية
ــق  ــة بح ــة الصهيوني ــتداد العنجهي ــة الش ونتيج
أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وخاصــة مــا حــدث يف 
قطــاع غــزة عندمــا قــام العــدو الصهيــوين باغتيــال قائــد 
ــهد  ــحادة، واستش ــاح ش ــهيد ص ــام الش ــب القس كتائ
ــه مــن األطفــال والنســاء  معــه العديــد مــن أفــراد عائلت
والشــيوخ والشــباب يف حــي الــدرج الــذي تــم فيــه 
الطائــرات  لشــدة قصــف  بــاألرض  املنــازل  تســوية 
للمــكان. كان رد املجاهديــن حممــد أبــو طبيــخ وســعيد 
استشــهادية  لعمليــة  والتجهيــز  اإلعــداد  طوبــايس 
املــرة ضــد  جديــدة يف مفــرق جمــدو واهلــدف هــذه 
حافلــة صهيونيــة تقــل عــدًدا كبــًرا مــن ضبــاط الطــران 
الصهيــوين، فقــام املجاهــد إيــاد صواحلــة بتجهيــز املــواد 
ــذه  ــوا ه ــث وضع ــاعديه حي ــاعدة مس ــرة وبمس املتفج
ــام  ــا ق ــة، بين ــتعداًدا للعملي ــرة اس ــل كب ــواد يف برامي امل
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املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ بتجنيــد أحــد االستشــهاديني 
مــن بلــدة برقــني بمحافظــة جنــني، وقــام بتصويــره 
متســوبيي  نــوع  مــن  لســيارة  إىل رشائــه  باإلضافــة 
ــذه  ــتخدامها يف ه ــل اس ــن أج ــون م ــاء الل ــدة بيض جدي
العمليــة، وتوجــه هبــا يف يــوم 2002/07/27م إىل 
بلــدة برقــني ليجتمــع هنــاك باملجاهديــن إيــاد صواحلــة 
كانــوا  حيــث  غانــم  أبــو  وهنــاد  طوبــايس  وســعيد 
ــرات  ــل املتفج ــت برامي ــيارة وكان ــيء الس ــرون جم ينتظ
جاهــزة، فتــم توصيــل الدائــرة الكهربائيــة مــن قبــل 
املجاهــد إيــاد صواحلــة، ويف هــذه األثنــاء قــام املجاهــد 
ــينفذ  ــه س ــهادي بأن ــام االستش ــخ بإع ــو طبي ــد أب حمم
ــه  ــب من ــوم 2002/07/27م، وطل ــاء ي ــة مس العملي
أن يعــود إىل منزلــه ويغتســل ويغــر مابســه وحيــاول أن 
يــودع عائلتــه دون إشــعارهم بــيء، واألهــم مــن ذلــك 
العــودة بــأرسع وقــت ممكــن، ومل يبــق جلهوزيــة العمليــة 
ســوى توصيــل االستشــهادي إىل مفــرق جمــدو، وشــعر 
املجاهــدون بعــد غيــاب االستشــهادي عنهــم مــدة 
تزيــد عــن الســاعة أن هنالــك شــيًئا مــا حيــدث يف بلــدة 
ــرك  ــة بالتح ــات الصهيوني ــدأت الدباب ــًا ب ــني وفع برق
باجتــاه قلــب بلــدة برقــني، وبــدأت األحــوال تتغــر إىل 
ــه مــن  ــم اعتقال ــأن االستشــهادي قــد ت أن جــاء اخلــرب ب
منزلــه، وفيــا بعــد تبــني أنــه قــد أطلــع أحــد أقربائــه عــن 
نيتــه تنفيــذ عمليــة استشــهادية، ممــا أدى إىل اقتحــام بلدة 
برقــني واعتقــال االستشــهادي، ويف هــذه الســاعات 
طلــب املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ مــن املجاهديــن إيــاد 
ــادرة  ــم مغ ــو غان ــاد أب ــايس وهن ــعيد طوب ــة وس صواحل
بلــدة برقــني باجتــاه مــكان آمــن حيــث طلــب املجاهــد 
حممــد أبــو طبيــخ مــن املجاهديــن إيــاد صواحلــة وســعيد 
طوبــايس بــأن يســتقا الســيارة املفخخــة ويقوداهــا 

باجتــاه مــكان آمــن يف خميــم جنــني، بينــا يقــوم املجاهــد 
ــو  ــاد أب ــن هن ــاعدة املجاهدي ــرب مس ــخ ع ــو طبي ــد أب حمم
غانــم وأمحــد صبــح بمغــادرة بلــدة برقــني باجتــاه خميــم 
جنــني ســًرا عــى األقــدام إال أن الريــاح جــاءت بــا ال 
هيــوى املجاهــدون حيــث تــم حمــارصة بلــدة برقــني مــن 
ــم  ــة، وت كل مــكان وانتــر اجليــش الصهيــوين يف القري
ــاد  ــخ وهن ــو طبي ــد أب ــد حمم ــاردة املجاه ــة ومط ماحق
أبــو غانــم وأمحــد صبــح مــن منــزل آلخــر إىل أن متكــن 
ــاح  ــن يف صب ــال املجاهدي ــن اعتق ــوين م ــش الصهي اجلي

اليــوم التــايل بتاريــخ 2002/07/28م. 

إحباط عملية اخلضرية
أرّص املجاهــد إيــاد صواحلــة عــى االســتمرار يف 
هنــج العمليــات االستشــهادية والعمليــات العســكرية، 
فأخــذ املجاهــدون إيــاد صواحلــة وســعيد طوبــايس 
كبــرة،  نوعيــة  لعمليــة  باإلعــداد  جــرادات  وأنــس 
وتــم جتهيــز ســيارة مفخخــة تــزن 400 كيلــو غــرام 
مــن املتفجــرات ليتــم زراعتهــا أمــام إحــدى العــارات 
ــا أن  ــة، وم ــة اخلضــرة املحتل ــة يف قلــب مدين الصهيوني
ــراج  ــاعداه إخ ــرادات ومس ــس ج ــد أن ــتطاع املجاه اس
ــة  ــة يف مدين ــذ العملي ــكان تنفي ــة إىل م ــيارة املفخخ الس
اخلضــرة بتاريــخ 2002/09/05م حتــى تــم كشــف 
هــذه العمليــة مــن قبــل العــدو الصهيــوين، ومل يكتب اهلل 
عــز وجــل أن تنجــح هــذه العمليــة والتــي لــو قــدر اهلل 
هلــا أن تنجــح لكانــت قــد غــرت معــامل كثــرة يف الرق 
األوســط بحســب مــا ذكــره الصهيــوين شــمعون بــرس 
حينهــا، وعــى أثــر هــذه العمليــة قــام اجليــش الصهيــوين 
باجتيــاح كبــر ملدينــة جنــني بحًثــا عــن املجاهديــن إيــاد 
صواحلــة وأنــس جــرادات وســعيد طوبــايس مــن أجــل 
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اعتقاهلــم أو اغتياهلــم، وأدرك هنــا املجاهد إيــاد صواحلة 
حالــة اخلطــر التــي وصلــوا إليهــا فــأرص عــى نقــل 
خربتــه العســكرية وطريقــة صناعــة املتفجــرات وجتهيــز 
األحزمــة الناســفة والعبــوات الناســفة للمجاهديــن 
أنــس جــرادات وســعيد طوبــايس ليكونــا خــر خلــف 

خلــر ســلف يف املســتقبل.

عملية مفرق كركور
جانــب  إىل  يقــف  دوًمــا  وجــل  عــز  اهلل  إن 
ــر  ــهر أكتوب ــاء ش ــا أن ج ــبيل اهلل؛ إذ م ــن يف س املجاهدي
اســتطاع  حتــى  2002م  العــام  مــن  أول(  )تريــن 
حممــد  االستشــهاديني  جتنيــد  عقــل  حممــد  املجاهــد 
حســنني وأرشف األســمر والــذي بــدوره أوصلهــا

 إىل املجاهــد ســعيد طوبــايس الــذي اجتمــع هبــا يف 
ــنني يف  ــد حس ــد حمم ــاص باملجاه ــة اخل ــون احلاق صال
ــد  ــني املجاه ــاش دار ب ــوار ونق ــد ح ــني، وبع ــة جن مدين
ســعيد طوبــايس واالستشــهاديني حممــد وأرشف تــم 
ــة  ــاد صواحل ــد إي ــني القائ ــع ب ــد جيم ــن موع ــا ع إباغه
وبــني االستشــهاديني يف أحــد املســاجد يف مدينــة جنــني 
ليتــم االتفــاق معهــا عــى عمليــة استشــهادية مزدوجــة 

يف قلــب الكيــان الصهيــوين، ليبــدأ بعدهــا العمــل الري 
واجلاعــي للمجاهديــن إيــاد صواحلــة وســعيد طوبــايس 
وأنــس جــرادات للتجهيــز للعمليــة حيــث قــام املجاهــد 
ســعيد طوبــايس بتجميــع املتفجــرات املوجــودة يف خمازن 
ــة إىل  ــة وبحاج ــا رطب ــني فوجده ــدس يف جن ــا الق رساي
إعــادة جتفيــف، فقــام بــراء خاطــني للطحــن باإلضافة 
إىل رشاء 14 صوبــة كهربائيــة مــن أجــل إعــادة تنشــيف 
املــواد املتفجــرة، وبصعوبــة بالغــة متكــن املجاهــد ســعيد 
مــن جتهيــز كميــة جيــدة مــن املتفجــرات، وقــام بتجريــب 
عينــة منهــا فوجدهــا بفعالية عاليــة، فتم جتميع هــذه املواد 
إىل جانــب املــواد التــي أحرهــا املجاهدان إيــاد صواحلة 
وأنــس جــرادات ليقــوم املجاهــد إيــاد صواحلــة بتجميــع 
كل املتفجــرات بواســطة الرباميــل لتصبح الســيارة حمملة 
باملتفجــرات وجاهــزة لانطــاق نحو اهلدف، واســتطاع 
طوبــايس  وســعيد  صواحلــة  إيــاد  املجاهــدان  حينهــا 
تصويــر االستشــهاديني حممد حســنني وأرشف األســمر، 
ــعيد  ــة وس ــاد صواحل ــن إي ــني املجاهدي ــاق ب ــم االتف وت
والتجهيــز  اإلعــداد  بعــد  جــردات  وأنــس  طوبــايس 
الكامــل للعمليــة عــى أن يكــون يــوم 2002/10/21م 
أنــس  يــوم تنفيــذ العمليــة، واســتطاع املجاهــد  هــو 
ــن  ــة متجاوزي ــة بالغ ــاعديه وبصعوب ــع مس ــرادات م ج
احلواجــز األمنيــة الصهيونيــة ورغم االحتياطــات األمنية 
الكبــرة للشــاباك الصهيــوين إدخــال الســيارة املفخخــة 
إىل قلــب العــدو الصهيــوين يف مفــرق كركــور، وكانــت 
اخلطــة املعــدة للتنفيــذ هــو أن يقــوم أحــد االستشــهاديني 
ــر  ــهادي اآلخ ــا االستش ــرات بين ــنطة املتفج ــر ش بتفج
يقــوم بقيــادة الســيارة املفخخــة ومطــاردة حافلــة 4 إال أن 
خلــًا مــا حــدث يف أثنــاء وقــوف املجاهديــن بســيارهتم 
املفخخــة عــى مفــرق كركــور املــيء بالرطــة الصهيونية 

االستشهاديان/ أرشف األسمر )يمني( وحممد حسنني
استشهدا معًا بتاريخ 2002/10/21م
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فقامــا بتفجــر الســيارة املفخخــة مــن خلــف إحــدى 
احلافــات الصهيونيــة يف املفــرق، ممــا أدى إىل مقتــل 14 
ــة العــرات بجــراح خطــرة.  ــا وإصاب ــا صهيونًي جندًي

ــهاديني  ــاء االستش ــة وارتق ــرب العملي ــمع خ ــا أن ُس وم
ســاعات  بــدأت  حتــى  العــا  إىل  وأرشف  حممــد 
حمافظــات  ربــوع  يف  والتهليــل  بالتكبــر  املســاجد 
الضفــة الغربيــة وخاصــة يف مدينــة وخميــم جنــني حيــث 
ــفاه  ــمة إىل ش ــد وأرشف البس ــهاديان حمم ــاد االستش أع
وأمهاهتــم  آباءهــم  فقــدوا  الذيــن  احلزينــة  األطفــال 
وإخواهنــم يف جمــزرة خميــم جنــني، فكــم مــن أم فقــدت 
ولدهــا؟ وكــم مــن طفــل فقئــت عينــه أو كــرت 
ــم  ــه؟ وك ــن أم ــق يف بط ــني اختن ــن جن ــم م ــه؟ وك ذراع

مــن بيــت ُهــدم عــى رؤوس ســاكنيه؟ وكــم مــن جمــازر 
ــطيني  ــعب الفلس ــد الش ــوين ض ــدو الصهي ــا الع ارتكبه
األعــزل؟ فرغــم الدمــاء الغزيــرة والدموع احلــارة إال أن 
جمموعــة األبطــال إياد صواحلة وســعيد طوبــايس وأنس 
ــق،  ــا يف هــذا الطري جــرادات أقســموا عــى املــيض قدًم
طريــق ذات الشــوكة، طريــق اجلهــاد واالستشــهاد حتى 
تعــود لأمــة كرامتهــا وهويتهــا اإلســامية. وبــدأ حينها 
الشــاباك الصهيــوين يتخبــط وال يعلــم مــاذا يصنــع هبــذه 
املجموعــة اجلهاديــة التــي أذاقــت العدو الصهيــوين األمل 
واملــرارة والــذل واهلزيمــة يف مواقــع االشــتباك، وكثــف 
ــة يف  ــه األمني ــوين هــذه املــرة مــن عمليات اجليــش الصهي
مدينــة جنــني ملاحقــة ومتابعــة املجاهديــن إيــاد وأنــس 
ــض،  ــم البع ــن بعضه ــون ع ــم يتفرق ــا جعله ــعيد م وس
وكل جماهــد بــدأ يبحــث لــه عــن مــكان آمن يســتطيع فيه 
ــون العمــاء املنتــرة يف كل مــكان،  ــاء عــن عي االختف
فــا كان مــن املجاهــد ســعيد طوبــايس إال الذهــاب إىل 
بلــدة قباطيــة ليكــون هنــاك إىل جانــب املجاهديــن عبــد 
اهلل الوحــش، وحممــد نــري أبــو الــرب وحلمــي نزال، 
ــد  ــل املجاه ــا جع ــارصة مم ــة حم ــاك ملحاول ــرض هن وتع
ــر  ــذا األم ــق يف ه ــة حتقي ــوم بعملي ــرب يق ــو ال ــزة أب مح
ــد  ــه العدي ــايس كان ل ــعيد طوب ــد س ــيا أن املجاه والس
ــو  مــن لقــاءات العمــل اجلهــادي مــع املجاهــد محــزة أب
الــرب، وكان حينهــا املجاهــد ســعيد ينــوي التوجــه 
إىل مدينــة طولكــرم ليكمــل املشــوار الــذي بــدأه ســابًقا 
عــرب تعليمــه ألحــد املجاهديــن فيهــا تصنيــع املتفجرات 
لنقــل اخلــربة إىل أكــرب عــدد ممكــن مــن املجاهديــن حتــى 
إن بعــض املجاهديــن يف مدينــة نابلــس كان هلــم نصيــب 
يف احلصــول عــى كميــة ال بــأس هبــا مــن املتفجــرات من 

ــاد وســعيد. تصنيــع املجاهديــن إي

القتى الصهاينة يف عملية كركور االستشهادية
بتاريخ 2002/10/21م
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مطاردة الشاباك لسعيد طوبايس واعتقاله
ــايس  ــعيد طوب ــد س ــى املجاه ــا ع ــت الدني ضاق
ــد  ــكان بعي ــا إىل م ــروج منه ــرر اخل ــة فق ــدة قباطي يف بل
ــوم  ــذا الي ــني، ويف ه ــة جن ــة بمحافظ ــة العرق ــاه قري باجت
2002/10/31م كان اجليــش الصهيــوين قــد اجتــاح 
خميــم جنــني هلــدم مخســة منــازل ومنهــا منــزل املجاهــد 
ســعيد  املجاهــد  حينهــا  فحــاول  طوبــايس،  ســعيد 
ــا حــدث حيــث كانــت  ــه؛ ليخربهــا ب االتصــال بوالدت
ــات  ــرة االقتحام ــزل لكث ــذا املن ــارج ه ــام خ ــة تن العائل
واالعتــداءات والتفتيشــات واملضايقــات التــي يقــوم هبا 
اجليــش الصهيــوين بحقهــا انتقاًمــا مــن املجاهــد ســعيد 
طوبــايس الــذي أذهلــم وأذل جنودهــم يف عمليتــي جمــدو 
وكركــور. فــا كان مــن والــدة املجاهــد ســعيد إال أن 
تقــول لولدهــا ال هيــم هــدم املنــزل، املهــم يــا ســعيد أنك 
بخــر وصحــة جيــدة وكذلــك فعــل أخيــه األكــرب كال.

ومــا أن وصــل املجاهــد ســعيد إىل قريــة العرقــة 
وبــات فيهــا ليلتــه األخــرة حتــى أقــدم العــدو عــى 
املجاهــد ســعيد طوبــايس  القريــة واعتقــال  اقتحــام 
إىل حتقيــق  اقتيــاده  وتــم  يــوم 2002/11/01م،  يف 
اجللمــة الصهيــوين وســط احتفــاالت ومبــاركات يف 
أوســاط رجــال الشــاباك الصهيــوين ليبــدأ املجاهــد 
ســعيد طوبــايس مشــواره اجلهــادي اجلديــد يف ســجون 
املحكمــة  حكمــت  حيــث  الصهيــوين  االحتــال 
العســكرية يف ســامل بتاريــخ 2003/07/14م عليــه 
باملؤبــد إحــدى وثاثــني مــرة متتاليــة باإلضافــة إىل 50 
عاًمــا إضافيــة، وحينهــا وقــف املجاهــد ســعيد طوبــايس 
ــة ومتوعــًدا  ــا القضــاة الصهاين وســط املحكمــة متحدًي
ــدس  ــا الق ــال يف رساي ــزال أبط ــك ال ي ــه هنال ــم بأن إياه

مســتمرون عــى هنــج اجلهــاد واالستشــهاد، وذكــر هلــم 
ــه:  ــات بقول ــذه العملي ــه إىل ه ــا دفع ــعيد م ــد س املجاه
ــني  ــاح اجليــش جلن ــاك اجتي ــة جمــدو كان هن ــل عملي “قب

ــة  ونابلــس وهــذا رد عــى مذبحــة خميــم جنــني، وعملي
ــد صــاح شــحادة يف  ــل القائ كركــور هــي رد عــى مقت
ــااًل ونســاء عــى رؤوس  ــى حيــوي أطف غــزة وهــدم مبن
ســاكنيه، وأن أعــايل كانــت ضــد اجلنــود الصهاينــة 

ــني”.  ــس املدني ولي

املجاهد سعيد طوبايس يف املعتقل
يف داخــل الســجون بــدأ املجاهــد ســعيد يكــرس 
جهــده ووقتــه مــن أجــل املعرفــة والعلــم والتعلــم حيث 
اســتطاع احلصــول عــى شــهادة التوجيهــي، ثــم شــهادة 
ــم  ــوس يف عل ــم بكالوري ــة، ث ــة االجتاعي ــوم اخلدم دبل
التاريــخ، ثــم اتبعهــا ببكالوريــوس يف العلوم السياســية، 
مــع  واالجتاعيــة  الوطنيــة  العاقــات  ينســج  وبــدأ 
الفصائــل  كل  ومــن  واملعتقلــني  األرسى  رشحيــة 
الفلســطينية، فــكان مثــااًل حُيتــذى بــه مــن قبــل اجلميــع 
ــاة  ــة والســيا املعان ــة والعطــاء والتضحي ــًزا للمحب ورم
الكبــرة التــي أصابــت عائلتــه، فقــد جــرى اعتقــال 
أخيــه املجاهــد حممــد طوبــايس قبلــه بعــدة أشــهر بتاريخ 
ــة  ــن النياب ــة م ــه بصفق ــم علي 2002/08/18م واحلك
الصهيونيــة والعائلــة والتــي كان رشطهــا أن يوافــق 
ــل  ــه مقاب ــع حكم ــى تري ــايس ع ــعيد طوب ــد س املجاه
التخفيــف عــن حكــم املجاهــد حممــد طوبــايس، حيــث 
كانــت املحكمــة العســكرية يف ســامل تطالــب بمحاكمتــه 
ــا وبفضــل الصفقــة التــي تــم عقدهــا مــع  ملــدة 18 عاًم
املجاهــد ســعيد بتريــع حماكمتــه تــم ختفيــف احلكــم إىل 

ــف. ــنوات ونص ــاين س ث
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أم كامل أم املجاهدين الستة
وبــدأت عندهــا معانــاة املجاهــدة واملناضلــة 
واألم واملربيــة حوريــة طوبــايس )أم كــال(، هــذه املــرأة 
التــي كانــت نموذًجــا للصمــود والتحــدي والتضحيــة، 
فهــي التــي تــريب األجيــال وتبــث فيهــم الــروح الدينيــة 
والكفــاح  النضــال  معنــى  فيهــم  وتــزرع  والوطنيــة 
والســليب،  الذبيــح  الفلســطيني  الوطــن  الســتعادة 
فكانــت احلاجــة أم كــال خمتلفــة ومميــزة عــن غرهــا مــن 
ــرب  ــتقباهلا خل ــك اس ــى ذل ــل ع ــر دلي ــامل، وخ ــاء الع نس
ــكان  ــعيد، ف ــد وس ــا حمم ــال ولدهي ــا واعتق ــدم منزهل ه
هلــا دور مركــزي إىل جانــب األمهــات الفلســطينيات 
يف حتصــني وصيانــة اســتقرار االنتفاضــة حيــث برهنــت 
املــرأة الفلســطينية ســواء يف انتفاضــة العــام 1987م أو 
انتفاضــة األقــى 2000م قدرهتــا عى املســامهة بشــكل 
أو بآخــر مــن أجــل حتريــر الوطــن وتقدمــه االجتاعــي، 
االقتصــادي  الصعيــد  عــى  فاعــل  دور  هلــا  فــكان 
واالجتاعــي والســيايس والعســكري، وكان لزاًمــا عــى 
ــث ال  ــجرة بحي ــون كالش ــال أن تك ــرة أم ك األم الصاب
جيــب أن يعيقهــا حلظــة االســتمرار يف احليــاة وأن يكــون 
األمل واحلرمــان وفقــدان األبنــاء مهــا غــذاء هذه الشــجرة 
ــور الوعــي وتثمــر مــن أجــل  ــي جيــب أن تنمــو يف ن الت
ــا  ــا وعذاًب ــال أمًل ــة أم ك ــزداد احلاج ــدل، لت ــة والع احلري
ــال  ــد ك ــة املجاه ــند العائل ــرب س ــا األك ــال ولده باعتق
عليــه  ليحكــم  2002/06/11م  بتاريــخ  طوبــايس 
العــدو الصهيــوين ملــدة عامــني قضاهــا بــأمل وحــرة عى 
عائلتــه املشــتتة واملتقطعــة األوصــال حيــث منزهلــم قــد 
هــدم وإخوتــه حممــد وســعيد بالســجن وهــو الــذي كان 
ــه  ــل اعتقال ــه قب ــه وأخوات ــه وإخوت مســئواًل عــن والدت

فمــن ســينوب عنــه يف البيــت؟ فــأي أمل وأي مصيبــة قــد 
وقعــت عــى كاهليــك يــا كــال فحــاول مــراًرا وتكــراًرا 
أن جيتمــع بإخوانــه حممــد وســعيد يف ســجون االحتــال 
ــد أن  دون جــدوى، فلــم يكــن الشــاباك الصهيــوين يري
جيمعهــم مجيًعــا يف ســجن واحــد بــل أراد هلــم العــذاب 
واالفــرتاق، وليــس هــذا فحســب، بــل حــاول هــذا 
املحتــل الصهيــوين عندمــا مــرض املجاهــد كــال يف 
داخــل الســجن أن يتجاهــل مرضــه إىل أن حــر وفــد 
طبــي مــن خــارج الســجون ليتــم فحصــه، فــإذا بــه 
ــم  ــه، فت ــتعجلة يف بطن ــة مس ــة جراحي ــة إىل عملي بحاج
عــى الفــور نقلــه إىل أحــد املشــايف يف الكيــان الصهيــوين 
حتــت حراســة أمنيــة صهيونيــة مشــددة وهــو مكبــل 
ــه  ــة ل ــة اجلراحي ــراء العملي ــم إج ــني ليت ــن والقدم اليدي
ــاء قــد  ــا بعــد أن مــا يســمون أنفســهم باألطب ليتبــني في
قامــوا بالعمليــة اجلراحيــة دون اكــرتاث لوضــع املجاهد 
كــال الصحــي، فقــد أرضوا باألعصــاب املوجــودة يف 
ــجة  ــن األنس ــة م ــيان كتل ــدوا نس ــن وتعم ــة البط منطق
ــه  ــا جعل ــه، مم ــل بطن ــان يف داخ ــاش واخليط ــع الق وقط
ــى  ــة حت ــة طويل ــة عاجي ــل يف مرحل ــرره يدخ ــد حت بع

األسر القائد/ سعيد طوبايس 
برفقة والدته الصابرة خال زيارهتا له يف السجن
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عافــاه اهلل ممــا أصابــه يف ســجون العــدو الصهيــوين. 
وهــذا كلــه جــاء يف ظــل رفــض مصلحــة الســجون 
الســاح للمجاهديــن حممــد وســعيد رؤيــة أخيهــم كــال 
يف مستشــفى الرملــة حتــى ولــو ملــدة دقيقــة واحــدة 
ــة  ــن غرف ــف م ــرب اهلات ــه ع ــاع صوت ــل س ــى األق أو ع
ــات قــد قوبلــت  ــع الطلب ــر الســجن، حيــث إن مجي مدي
بالرفــض الشــديد ليســتمر مسلســل املعانــاة بحــق هــذه 
العائلــة الفلســطينية املجاهــدة، عائلــة أم كــال طوبــايس 
ــرب  ــع خ ــى وق ــا ع ــال وعائلته ــة أم ك ــتيقظ احلاج لتس
ــو  ــه وه ــا ب ــة أن خيربه ــد يف البداي ــتطع أح ــادم مل يس ص
ــر  ــى أث ــايس ع ــد طوب ــاوم أمح ــا املق ــهاد ابنه ــرب استش خ
ــا  ــة بمحافظــة جنــني جنًب ــدة عراب اشــتباك مســلح يف بل
إىل جنــب مــع رفيــق دربــه املجاهــد الشــهيد نضــال أبــو 
ســعدة بتاريــخ 2006/01/31م، حيــث كان املجاهــد 
أمحــد قــد شــق طريقــه نحــو اجلهــاد يف ســبيل اهلل يف 
ظــل صفــوف رسايــا القــدس ليكــون مــن أبــرز قادهتــا 
يف مدينــة جنــني والســاعد األيمــن للقائــد يف رسايــا 
القــدس يف جنــني املجاهــد الشــهيد هنــاد أبــو غانــم، 
فــأي مصيبــة هــذه التــي أصابــت عائلــة طوبــايس؟ 
فهــذه األم الصابــرة مل تســتطع أن تتحمــل رؤيــة أبنائهــا 
كــال وســعيد وحممــد يف ســجون العــدو، فكيــف هلــا أن 
تزيــد عــى ذلــك استشــهاد ابنهــا املجاهــد أمحــد إال أهنــا 
صــربت واحتســبت وعلمــت أن هــذا هــو قــدر العظــاء 
وقــدر األنبيــاء وقــدر املؤمنــني وقــدر املجاهديــن وقــدر 

ــر فلســطني. مــن يؤمــن بتحري

اآلالم ومكابــدة  القيــم يف حتميــة  ابــن  قــال 
املشــاق: “واهلل تعــاىل ابتــى أويل العــزم مــن الرســل فلــا 
ــن األمل  ــص م ــد أن خيل ــن أح ــا يظ ــم ف ــربوا مكنه ص
البتــة وإنــا يتفــاوت أهــل اآلالم يف العقــول فأعقلهــم 

يســر  منقطــع  بــأمل  عظيــًا  مســتمًرا  أمًلــا  بــاع  مــن 
وأشــقاهم مــن بــاع األمل املنقطــع اليســر بــاألمل العظيــم 
ــا أم كــال وال جتزعــي فــإن ســلعة  املســتمر”. فصــرًبا ي

اهلل غاليــة أال إن ســلعة اهلل اجلنــة.

ــدو  ــجون الع ــل س ــاة داخ ــة احلي ــم صعوب ورغ
الصهيــوين، وظلــم الســجان لإلخــوة املجاهديــن كــال 
ــهاد  ــرب استش ــمعوا خ ــا أن س ــن م ــد الذي ــعيد وحمم وس
أخيهــم البطــل أمحــد حتــى صــربوا واحتســبوا ومحــدوا 
ــايس  ــعيد طوب ــد س ــا كان املجاه ــكروه، وحينه اهلل وش
يكــن  فلــم  الصهيــوين  “هداريــم”  ســجن  عــزل  يف 
ــع األرسى  ــن مجي ــا كان م ــع ف ــاذا يصن ــم م ــا يعل حينه
واملعتقلــني ومــن كافــة الفصائــل الفلســطينية يف ســجن 
ســعيد  املجاهــد  جانــب  إىل  الوقــوف  إال  “هداريــم” 

ــه  ــوا ل ــه فقدم ــديدة علي ــة والش ــة الصعب ــذه املحن يف ه
واجــب العــزاء، وكانــوا لــه نعــم املجاهــدون ونعــم 
اإلخــوان، وهــم األصحــاب وكان صديقــه الغــايل عليــه 
ــخ معــزواًل يف ســجن “إيشــل”  ــو طبي املجاهــد حممــد أب
اإلجرامــي، ومــا أن ســمع اخلــرب حتــى قــال أعانــك اهلل 
ــا أم كــال،  ــا أمــي ي ــك اهلل ي ــا صديقــي ســعيد، وأعان ي
وأرســل رســالة مــن عزلــه يف ســجن “إيشــل” إىل أخيــه 
ورفيــق دربــه املجاهــد ســعيد طوبــايس حيدثــه فيهــا 
عــن الشــهادة يف ســبيل اهلل وشــفاعة الشــهيد وأجــر 
الصابريــن. وأمــا كــال وأخــوه حممــد اللــذان كانــا مًعــا 
ن عليهــا مصيبتهــا  يف ســجن النقــب الصحــراوي فهــوَّ
ــجن  ــل الس ــرب إىل داخ ــوي امله ــون اخلل ــود البلف وج
فتمكنــا حينهــا مــن التواصــل مــع والدهتــا وحثهــا 
عــى الصــرب بكلــات إيانيــة مــن هــدي الرمحــن وســنة 
نبيــه حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_ فوجــد هــذان 
ــرة حمتســبة ومــن  ــران أن والدهتــا صاب األخــوان الصاب
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حوهلــا أهــايل وعائــات خميــم جنــني بشــيوخها ونســائها 
وشــباهبا وبناهتــا وأطفاهلــا ومــن كل العائــات كعائلــة 
والشــلبي  ونغنغيــة  والنوبــاين  والزبيــدي  الســعدي 
والوحــش وعويــس وأبــو اهليجــاء وجــرار والفايــد وأبو 
ــة. ــم، وغرهــا مــن العائــات الفلســطينية املضحي غان

واســتمر مسلســل اإلجــرام الصهيــوين بحــق 
ــود  ــد حمم ــال املجاه ــم اعتق ــدة ليت ــة املجاه ــذه العائل ه
طوبــايس بتاريــخ 2006/08/06م وهــو األخ التــوأم 
ألخيــه الشــهيد أمحــد حيــث أراد االنتقــام لدمــاء أخيــه 
أمحــد عــرب جتنيــده ألحــد االستشــهاديني لتنفيــذ عمليــة 
ــا القــدس  ــد الكبــر يف رساي ــإرشاف القائ استشــهادية ب
ــهًرا  ــدة 27 ش ــه مل ــم علي ــدي ليحك ــد عبي ــهيد ولي الش
ــخ  ــايس بتاري ــم طوب ــد إبراهي ــوه املجاه ــه أخ ــق ب ليلح
2007/07/01م حيــث حكمــت عليــه حمكمــة ســامل 
ــاة  ــتمر معان ــهًرا. وتس ــدة 28 ش ــم مل ــكرية باحلك العس
أبنائهــا  زيــارات  مسلســل  يف  كــال  أم  املؤمنــة  األم 
يف ســجون االحتــال الصهيــوين فــكل جماهــد مــن 
أبنائهــا موجــود يف ســجن بعيــد عــن اآلخــر، فهــي 
ــم  ــاح األوىل مــن منزهلــا يف خمي ختــرج يف ســاعات الصب
جنــني إىل حاجــز اجللمــة الصهيــوين منتظــرة إحــدى 
احلافــات التــي يــرف عليهــا الصليــب األمحــر لنقــل 
عائــات األرسى لزيــارة أبنائهــم يف الســجون وتصــل 
إىل ســجن “هداريــم” املركــزي لزيــارة ولدهــا ســعيد 
ــد  ــون ق ــني يك ــارة بيوم ــد الزي ــل موع ــدوره قب ــذي ب ال
جهــز نفســه نفســًيا وجســدًيا بحيــث يقــوم بقص شــعره 
ــون  ــة الل ــاباص( البني ــس )الش ــي ماب ــال وك واالغتس
اخلاصــة بمصلحــة الســجون الصهيونيــة واإللزاميــة 
يف لبســها ليخــرج بأفضــل منظــر ومظهــر أمــام والدتــه 

التــي بدورهــا تكــون منهكــة ومتعبــة جــًدا، ومــا أن 
تدخــل إىل قاعــة الزيــارات يف الســجن حتــى حتــاول أن 
تبــدو امــرأة قويــة وبمعنويــات عاليــة تناطــح الســحاب 
حتــى ال تقلــق ولدهــا ســعيد عليهــا أكثــر مــن الــازم، 
وكل طــرف منهــا حيــاول، بــل يصــارح الــذات إلعطــاء 
ــارة ال  ــذه الزي ــارة، وه ــه يف الزي ــده ولدي ــا عن ــل م أفض
تســتمر ســوى مخــس وأربعــني دقيقــة وســط إجــراءات 
أمنيــة مشــددة، يفصــل مــا بــني الســجني وعائلتــه لــوح 
باســتيكي قــوي وشــفاف بالــكاد يســتطيع األســر 
رؤيــة عائلتــه بشــكل واضــح، ويتــم احلديــث بينهــا عرب 
ســاعة التلفــون والتــي تكــون هــذه املكاملــة منــذ بدايــة 
الزيــارة حتــى هنايتهــا مســجلة لــدى مصلحــة الســجون 
ــارة  ــة، ومــا أن تنتهــي الزي ــة الصهيوني واجلهــات األمني
ــني يف  ــم جن ــا يف خمي ــال إىل منزهل ــة أم ك ــل احلاج وتص
ســاعات متأخــرة مــن الليــل حتــى تبــدأ يف فجــر اليــوم 
التــايل مرحلــة جديــدة مــن العــذاب واألمل للذهــاب 
لزيــارة ابنهــا حممــد يف ســجن آخــر غــر “هداريــم” 

الشيخ القائد/ خر عدنان 
يف زيارة لعائلة األسر القائد/ سعيد طوبايس
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وتســتمر بذلــك عــى مــدار األيــام واألســابيع واألشــهر 
ــة أبنائهــا كــال  وهــي تنتقــل مــن ســجن إىل آخــر لرؤي
وســعيد وحممــد وفيــا بعــد إبراهيــم وحممــود. فــأي 
ــن  ــق، أم املجاهدي ــطني بح ــاء فلس ــا خنس ــذه؟ إهن أم ه
الشــهيد  ووالــدة  وإبراهيــم  وحممــود  وحممــد  كــال 
أمحــد. ويف أغلــب األوقــات بــل يف كل زيــارة يقــوم 
أبناؤهــا بالتوســل إليهــا بعــدم املجــيء لزيارهتــم؛ ألهنــم 
ومعانــاة  ولصعوبــة  صحتهــا  وعــى  عليهــا  خيافــون 
اخلــروج للزيــارة التــي يبــدأ مشــوارها مــن فجــر ذلــك 
ــل  ــن قب ــة م ــاوالت حثيث ــد حم ــه، وبع ــوم إىل منتصف الي
ــاة املجاهــدة  األرسى واملعتقلــني وللتخفيــف مــن معان
أم كــال قــررت مصلحــة الســجون وعــرب املحكمــة أن 
يتــم مجــع اإلخــوة ســعيد وحممــد يف ســجن “هداريــم”، 
ــعيد  ــا س ــال ولولدهي ــف ألم ك ــة ال توص ــت فرح وكان
وحممــد حيــث ظنــا أن ال تاقيــا ولكــن اهلل غالــب 
عــى أمــره، وشــاءت حكمــة اهلل أن جيتمــع املجاهــدان 
ســعيد وحممــد مــع املجاهــد حممــد أبــو طبيــخ يف ســجن 
“هداريــم” بعــد ســنوات مــن االعتقــال، ويف غرفــة 

واحــدة ليعيــدا ذكريــات املــايض اجلميلــة واألليمــة منها 
التــي مجعتهــم يف خميــم جنــني، وليتذكــرا أبطــال معركــة 
خميــم جنــني أمثــال الشــهداء العظــام زيــاد العامــر وطــه 
الزبيــدي وأبــو جنــدل وعــام القنــري وعــاد النــريت 
وإيــاد أبــو الليــل وأرشف أبــو اهليجــاء وعــاء الصبــاغ 
وثائــر أبــو الكامــل وإبراهيــم وعبــد الكريــم الســعدي 
وغرهــم مــن األبطــال الشــهداء الذيــن كان هلــم فضــل 
ــة إىل  ــايس، إضاف ــاة املجاهــد ســعيد طوب كبــر عــى حي
األحيــاء منهــم كاألرسى األبطــال عبــد الكريــم عويــس 
ــو  ــة الرتكــان وعصــام أب وأخيــه حســان ونضــال نغنغي

الســباع ومجــال حويــل والشــيخ مجــال أبــو اهليجــاء، 
كل  مــن  والكــوادر  القــادة  مــن  العديــد  والعديــد 

ــني. ــم جن ــطينية يف خمي ــل الفلس الفصائ

فيهــا عائلــة  ومــا هــي إال ســنوات حاولــت 
املجاهــد ســعيد طوبــايس أن تلتقــط أنفاســها بــيء مــن 
ــوين  ــدو الصهي ــم الع ــى فاجأه ــتقرار حت ــن واالس األم
باقتحــام خميــم جنــني مــن كافــة املحــاور يف تاريــخ 
2013/09/17م مــن أجــل اعتقــال املجاهــد إســام 
ــم  ــه يف خمي ــطح منزل ــى س ــام ع ــذي كان ين ــايس ال طوب
جنــني، ومــا أن حــاول اهلــروب حتــى قامــت القــوات 
اخلاصــة بإطــاق النــار عليــه فأصابتــه بجــراح متوســطة 
فقامــوا بحملــه مــن ســطح املنــزل وجــره عــى درجــات 
املنــزل وســط نزيــف دمــوي مســتمر، وعندمــا أحــروا 
أخــاه إبراهيــم ليســألوه عــن هويــة املصاب أخربهــم بأنه 
ــوات  ــراد الق ــد أف ــام أح ــور ق ــى الف ــام، وع ــوه إس أخ
اخلاصــة الصهيونيــة بإطــاق النــار عــى املجاهد إســام 
يف بطنــه ليتأكــدوا مــن موتــه حيــث إن عملهــم هــذا 
ــايس؛ الهتامــه  ــا إلعــدام املجاهــد إســام طوب كان مبيًت
ــه  ــني وأن ــم جن ــدس يف خمي ــا الق ــة لراي ــادة جمموع بقي
املســئول عــن إصابــة أحــد الضبــاط الصهاينــة يف أحــد 

ــني.  ــم جن ــتباكات يف خمي االش

ومــا أن علــم األهــايل يف جنــني وقراهــا وخميمهــا 
نبــأ استشــهاد املجاهــد إســام طوبــايس ابــن عائلــة 
ــا أرسى  ــا وأبناءه ــت منزهل ــي قدم ــة الت ــايس األبي طوب
ــرات  ــرات اآلالف بمس ــوا بع ــى خرج ــهداء حت وش
حاشــدة إىل منــزل الشــهيد إســام طوبــايس ليقفــوا إىل 
جانــب هــذه العائلــة يف مصاهبــا وأملهــا الكبــر ونزيــف 
ــايس  ــعيد طوب ــد س ــم املجاه ــا عل ــل، فل ــدم املتواص ال
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خــرب استشــهاد أخيــه إســام وهــو يف ســجن “هداريــم” 
عندمــا ســمع املجاهــد مجــال حويــل يتحــدث عــن 
ــى قامــت  ــايس، حت ــة طوب شــهادته وعــن أوضــاع عائل
إدارة ســجن “هداريــم” بإغــاق الســجن ومنــع األرسى 
مــن اخلــروج من الغرف خوًفــا مــن ردات فعل األرسى 
عــى استشــهاد املجاهــد إســام طوبــايس. ومــا هــي إال 
ســاعات حتــى بــدأ األرسى يف ســجن “هداريــم” ومــن 
ــة املجاهــد ســعيد  ــدون عــى غرف ــل يتواف ــة الفصائ كاف
طوبــايس لتقديــم واجــب العــزاء، فــأي صــرب ســيصرب 
املجاهــد ســعيد طوبــايس يف هــذه املحنــة وهــذا األمل 
الــذي ال يتوقــف؟ ولكنــه مل ولــن جيــزع ولــن هيــون ولن 
يرتاجــع ولــن يستســلم؛ ألنــه أســد جنني القســام وأســد 
رسايــا القــدس، فاألســود ال تئــن أمــام عيــون الذئــاب، 

بــل تعــض عــى اجلــراح وتصمــد ألفظــع اآلالم وحتافظ 
عــى وقارهــا وعظمتهــا وال تبكــي إال إذا جنَّهــا الليــل، 

فبــكاء الرجــال ال يكــون إال لــيء جلــل. 

ال يــزال املجاهــد ســعيد أســًرا لــدى العــدو 
الصهيــوين، هــذا العــدو الــذي اســتطاع املجاهــد ســعيد 
أن يفهمــه جيــًدا عــرب قراءتــه ودراســته يف ســجون 
العــدو  ســجون  دخــل  قــد  كان  حيــث  االحتــال 
وحتصيلــه العلمــي ال يتجــاوز الصف التاســع األســايس 
فــإذا بــه حيصــل عــى شــهادة التوجيهــي، ودبلــوم خدمــة 
اجتاعيــة، ثم بكالوريــوس يف التاريخ، ثــم بكالوريوس 
يف العلــوم السياســية، وال يــزال بانتظــار حتقيــق الوعــد 
الــذي قطعتــه املقاومــة الفلســطينية بتحريــر األرسى عا 

ــإذن اهلل تعــاىل. ــب ب قري
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حديثنــا اليــوم عــن جماهــد أمــى ســنوات عمــره 
ــا  ــداء الوطــن ووفًي ــه، مســتجيًبا لن ــه وذات منكــًرا لفرديت
لــه، حيــث إن فرديتــه نقطــة يف بحــر بقــاء عــزة الوطــن 
ومــازال ويبقــى كذلــك ولأبــد، فــا أن انتمــى لصفوف 
رسايــا القــدس حتــى مل يــدع جهــًدا إال وبذلــه يف ســبيل 
اهلل، ثــم يف ســبيل كرامــة الوطــن، فــرتاه مســتمًرا بالعطاء 
ــي  الاحمــدود بالرغــم مــن كل العواصــف اهلوجــاء الت
ــوان  ــا يف عنف ــت متزًق ــه وأحلق ــات روح ــت جنب اجتاح
كل  فالتحيــة  األمــل،  يف  رشًخــا  وأحدثــت  الصبــا، 
التحيــة هلــذا املجاهــد عبــد اهلل ناجــي وحــش برغيــش.

املولد والنشأة
ولــد املجاهــد عبــد اهلل يف خميــم جنــني )عاصمــة 
االستشــهاديني(، هــذا املخيــم الــذي جــاء نتيجــة لنكبــة 
فلســطني العــام 1948م التــي تــم فيهــا قــًرا هتجــر مــا 
يقــارب املليــون فلســطيني مــن مدهنــم وقراهــم وبيوهتــم 
تســعة  عــى  موزعــني  أنفســهم  ليجــدوا  وأراضيهــم 
ومخســني خميــًا داخــل فلســطني، ويف الــدول العربيــة 
ــه  ــًا عن ــًدا رغ ــا جدي ــن لقًب ــل كل مواط ــاورة ليحم املج
وهــو كلمــة )الجــئ(، ويعتــرب خميــم جنــني ضمــن تســعة 
عــر خميــًا أقامتهــا وكالــة الغــوث )األونــروا( عــى 
أرض الضفــة الغربيــة عــام 1953م، ويبلــغ عــدد ســكانه 
اليــوم مــا يزيــد عــن مخســة عــر ألًفــا، ولطبيعــة موقعــه 



من سير أبطال فلسطين )3(

232233

االســرتاتيجي عــى ســفح أحــد اجلبــال الواقعــة مــا بــني 
ــم  ــكان املخي ــتطيع س ــني، يس ــني ووادي برق ــة جن مدين
رؤيــة مــدن وقرى فلســطني املحتلــة عــام 1948م، والتي 
ــرة  ــبه مدم ــل أو ش ــرة بالكام ــا مدم ــا إم ــح معظمه أصب
لتكــون أشــبه باألطــال املمزوجة بدمــاء الشــهداء الذين 

ــام 1948م. ــرب الع ــا يف ح ــوا عنه دافع

وجــل_  _عــز  اهلل  حكمــة  اقتضــت  ولذلــك 
أن تتواصــل مســرة النضــال لاجئــني الفلســطينيني 
الذيــن لــن ينســوا ماضيهــم األليــم ليســتلم الرايــة مــن 
بعدهــم جيــل وراء جيــل لعلهــم بدمائهــم وتضحياهتــم 
وإحيائهــم لذكــرى النكبــة واألمل يبنــون رصًحــا شــاخمًا 
بلــون  وروًدا  ويزرعــون  االنتــاء،  للوطــن  يعطــي 
ــق  ــدم العب ــرات ال ــا قط ــن ثناياه ــاب م ــوان تنس األقح
خارطــة  ترســم  جــداول  وتســر  الــورود،  برائحــة 
الوطــن يف دفاترهــا ليكتبــوا أنشــودة العشــق الرمــدي 
كلــا خطــت مــن نزيــف قلــوب عاشــقة لــذرا الكرمــل 
وحيفــا ويافــا واللــد والرملــة وطربيــا وبيســان وخاصــة 
قريــة هوشــة قضــاء مدينــة عــكا أصــل عائلــة املجاهــد 

عبــد اهلل الوحــش.

ُيســجل  أن  الــرف  اهلل  عبــد  للمجاهــد  كان 
ــاق  ــرت العش ــره يف دف ــنني عم ــه وس ــه وبطوالت تضحيات
هــذا  ولــد  األيب  جنــني  خميــم  أرض  فعــى  للوطــن، 
ــة فلســطينية  ــه نشــأ وترعــرع يف ظــل عائل املجاهــد، وب
بالتعاليــم  ومتمســكة  وجــل_  _عــز  بــاهلل  مؤمنــة 
اإلســامية، والســيا أن والــد املجاهــد عبــد اهلل إضافــة 
لعملــه الشــاق يف جمــال بيــع اخلــراوات يف جنــني، 
وأحياًنــا كان يعمــل كــدالل للخــراوات، وعمــل 
كإمــام وخطيــب وواعــظ يف مســجد خميــم جنــني، 

وانتقــل منــه إىل مدينــة النــارصة املحتلــة التــي كان معظم 
أهلهــا يتســابقون لســاع خطبتــه ومواعظــه ودروســه يف 
املســاجد؛ فكانــت مدينــة النــارصة تنــام عــى صوتــه 
ــا  ــد اهلل ك ــد عب ــون املجاه ــاح ليك ــا للف ــو يدعوه وه
يقــال باملثــل العامــي “فــرخ البــط عــوام” حيــث حظــي 
املجاهــد عبــد اهلل باهتــام والــده ليأخــذ عنــه حــب 
ــا  ــق هب ــي تعل ــاجد الت ــاد املس ــاة وارتي ــام والص اإلس
ــد مشــايخ مســجد خميــم جنــني يف  ــه وتتلمــذ عــى ي قلب
تعلمــه القــرآن وأدب اإلســام وحــب اجلهــاد واملقاومة 

ــن. ــداء الوط ون

وعــى الرغــم مــن صغــر ســن املجاهــد عبــد اهلل 
إال أنــه بــدا عليــه اهلــم والتعــب فكــرب قبــل أوانــه ومل يكــن 
ليشــعر بطعــم الطفولــة ومل يكــن ليعــرف هلا معنى ســوى 
ــن  ــغ م ــا أن بل ــؤولية، ف ــاء واملس ــل األعب ــل، وحتم العم
عمــره ســبع ســنوات حتــى بــدأ يســاعد والــده املريــض 
بالقلــب والســكر والضغــط كأنــه أصبــح رجــل البيــت 
األول فــرع يف العمــل يف كل املجــاالت مــن العمــل 
يف ملحمــة أخوالــه إىل بيــع اخلــرة إىل بيــع القرطاســية 
ــه  ــي مل تكــن ضمــن أولويات املدرســية تلــك املدرســة الت
واهتاماتــه وطموحــه بقــدر اهتامــه الاحمــدود يف خدمة 
أبيــه وأمــه وإخوتــه الصغــار، فــكان لزاًمــا عليــه أن يتحى 

باملســؤولية التــي محلتهــا إياهــا عائلتــه رغــا عنــه.

فأيــن طفولــة هــذا الطفــل الــذي مل يتجــاوز مــن 
عمــره عــر ســنوات، ولكــن دوًما وأبــًدا يبقى هــذا حال 
ــا  ــون معذًب ــي أن يك ــئ يعن ــني، فالاج ــال الاجئ األطف
ــه  ــن إرادت ــا إال م ــًرا وضعيًف ــا وفق ــًدا ومظلوًم ومضطه
وعزيمتــه وإرصاره عــى العــودة، تلــك العــودة اجلاعيــة 
املنشــودة، والــذي يتحمــل مســؤولية ذلــك هــو املحتــل 
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الصهيــوين الــذي احتل واغتصــب األرض الفلســطينية، 
حتــت مســمع ومــرأى العــامل احلــر والديمقراطــي فهــذا 
ــه أن يرحــم  عــدو ال يرحــم شــيًخا وال امــرأة، فكيــف ل
ــزال يتذكــر  ــذي ال ي ــد اهلل ال طفــًا يف عمــر املجاهــد عب
ــش  ــم جي ــا داه ــدو، عندم ــم الع ــة وظل ــة ورشاس مهجي
ــت  ــث كان ــم حي ــم يف املخي ــوين منزهل ــال الصهي االحت
االنتفاضــة  يف  التصعيــد  وأيــام  املظاهــرات  معظــم 
ــه يقــع يف مدخــل خميــم جنــني،  األوىل أمــام منزهلــم كون

ــس  ــز واملتاري ــة احلواج ــباب االنتفاض ــع ش ــث يض حي
العــدو  تقــدم  ملنــع  الســيارات  إطــارات  وحيرقــون 
الصهيــوين إىل داخــل خميــم جنــني، ومــا أن يقــوم جيــش 
النــار  إطــاق  عــرب  املتظاهريــن  بتفريــق  االحتــال 
عليهــم وعــرب إلقــاء القنابــل املســيلة للدمــوع؛ يــأيت 
دور مسلســل جديــد مــن اإلهانــات لأهــايل حيــث 
يقتحــم اجليــش الصهيــوين منــزل املجاهــد عبــد اهلل 
ــن  ــده م ــون وال ــه وخيرج ــون بمحتويات ــش ويعبث الوح
املنــزل بقــوة غطرســتهم وعنجهيتهــم وقــوة ســاحهم، 
ليجــربوه عــى تنظيــف خملفــات أحــداث التصعيــد 
اليومــي لانتفاضــة، فــكان جوابــه دائــًا واحــًدا ال يتغر 
ــدأ  ــك، ليب ــذ ذل ــق لتنفي ــض املطل ــو الرف ــدل وه وال يتب

ــة  ــام الزوج ــة أم ــرب واإلهان ــتائم وال ــل الش مسلس
واألبنــاء الصغــار الذيــن مل يكــن أمامهــم ســوى التعبــر 
عــن خوفهــم املصحــوب بالغضــب اخلفــي، والــذي 
يقــول: ســنريكم أهيــا املجرمــون مــاذا ســنفعل بكــم 
حينــا نكــرب؟، فــكان هــذا حــال العــدو الصهيــوين الذي 
ال يرحــم بــًرا وال حجــًرا وال حتــى الشــجر حتــى إن 
شــجرة العنــب يف بيــت جــران املجاهــد عبــد اهلل مل 
تســلم مــن مهجيــة االحتــال الــذي كان جيرف مــا تبقى 
مــن خملفــات التصعيــد يف أيــام االنتفاضــة عــرب اجلرافــة 
ــن  ــزل م ــاب املن ــان أصح ــا أدى إىل حرم ــة مم الصهيوني
التفيــؤ بظاهلــا وحــرم نســاء املخيــم مــن ثمرهــا وورقها 
واالجتــاع حتتهــا، فهــذا هــو ســلوك العــدو الصهيــوين 
ــر  ــني ب ــرق ب ــانية وال يف ــى اإلنس ــم معن ــذي ال يفه ال
وشــجر وحجــر؛ فكلهــم بنظــره إرهابيــون ألهنــم عــى 

أرض فلســطني وألهنــم فلســطينيون.

ازداد  األحــوال  وصعوبــة  األوضــاع  ولشــدة 
مــرض والــد املجاهــد عبــد اهلل ليقــرر الســفر إىل األردن 
ليكــون إىل جانبــه إخوتــه  املناســب  العــاج  لتلقــي 
وأخواتــه الذيــن يعيشــون هنــاك ليصبــح املجاهــد عبــد 
اهلل وحيــًدا بــا ســند، بــل هــو الــذي أصبــح الســند 
للعائلــة ولتقــع عــى كاهلــه مســؤولية العائلــة يف خميــم 
جنــني، وازدادت عيــه املســؤوليات اجلســام ليتخــى عنه 
حبــه ملارســة كــرة القــدم التــي بــرع هبــا أثنــاء مشــاركته 
ــن  ــد م ــني يف العدي ــم جن ــجد خمي ــباب مس ــبال وش أش

ــني. ــة جن ــرى ومدين ــاجد ق ــني مس ــات ب املباري

وبــدأ مشــواره يف كفاحــه يف العمــل وبشــكل 
واحتياجــات  مســتلزمات  توفــر  أجــل  مــن  يومــي 
العائلــة يف ظــل شــوقه أليــام املســجد عندمــا كان جيلــس 

مشهد متكرر للمواجهات مع قوات االحتال الصهيوين
خال انتفاضة احلجارة )1987م(
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يف حلقــة العلــم والقــرآن، والتــي أرشف عليهــا املجاهد 
الشــهيد حممــود حلــوة ليتذكــر تلــك األيــام اجلميلــة 
ــجد  ــبال املس ــاب أش ــم اصطح ــا كان يت ــا م ــي غالًب والت
ــدن  ــة يف م ــة وتعريفي ــن ترفيهي ــني إىل أماك ــم جن يف خمي
وقــرى الوطــن الغــايل ليجــد املجاهــد عبــد اهلل نفســه يف 
مســؤولية وتعــب وهــم كبــر، ولكــن اهلل _عــز وجــل_ 
ــني  ــراء واملحتاج ــاده الفق ــن عب ــى ع ــن أن يتخ ال يمك
واملظلومــني، فــا أن علــم أصدقــاء والــده نبــأ خروجــه 
للعــاج إىل األردن حتــى قدمــوا مــن مــدن وقــرى 
ــي  ــن مدينت ــة م ــام 1948م وخاص ــة ع ــطني املحتل فلس
النــارصة وأم الفحــم مــن أجــل زيــارة عائلــة صديقهــم 
ــزم مــن مقومــات  ــا يل ــد اهلل ليقدمــوا هلــم كل م ــو عب أب
ــاة  ــات احلي ــه متطلب ــم يف وج ــززوا صموده ــاة ليع احلي
ــع  ــة أن اهلل ال يضي ــذه العائل ــم ه ــة لتعل ــة واملؤمل الصعب

ــني. ــر املؤمن أج

ــدأ  ــى يب ــدارس تقــرتب حت ــة امل ــكاد عطل ــا ت وم
عبــد اهلل وإخوتــه باالســتعداد للســفر إىل األردن لرؤيــة 
إىل  العــودة  وتكــراًرا  مــراًرا  حــاول  الــذي  والدهــم 
الوطــن، ولكــن هــذا العــدو الصهيــوين مل يكــن ليســمح 
ــدوره يف  ــة ل ــنوات نتيج ــاث س ــد ث ــودة إال بع ــه بالع ل
اخلطابــة والوعــظ واإلرشــاد والتحريــض ومســاعدة 
وعــى  وطنهــم  يف  للبقــاء  النــاس  مــن  املحتاجــني 
ــن  ــد اهلل ع ــد عب ــد املجاه ــد وال ــة لبع ــم، ونتيج أرضه
ــرر  ــه ق ــاعده يف حيات ــن يس ــه مل ــه وحاجت ــه وأبنائ زوجت
الــزواج مــن امــرأة مــن ســكان األردن لتكــون إىل جانبــه 
يف مرضــه وحمنتــه معلنًــا متســكه بمواقفــه جتــاه هــذا 
ــاد  ــان ج ــارم وإنس ــل ص ــه رج ــوين؛ ألن ــل الصهي املحت
ومكافــح وصبــور ووطنــي وأب مثــايل ونمــوذج للعفــة 

والطهــر يؤمــن بــأن األرض ومــن عليهــا يرثهــا اهلل _عــز 
وجــل_، وأن هــذه احليــاة كل احليــاة مــا هــي إال رحلــة 
وعــى روادهــا وحمبيهــا أن يعيشــوها بعــزة وكرامــة، 
وأيًضــا عليهــم أن يدخلــوا هلــا بكرامــة، ومــا أن يصــل 
املجاهــد عبــد اهلل وإخوانــه إىل والدهــم يف األردن حتــى 
يبــدأ حيدثهــم عــن فلســطني ومدهنــا وقراهــا وأصلهــم 
ــل  ــرى يف ظ ــش الذك ــة لتعي ــم هوش ــكاوي وبلدهت الع
حــرارة اللقــاء التــي أذابــت األجســاد وكوهتــا بالدمــوع 
إىل  احلزينــة  الفرحــة  املتســاقطة، ولتتســلل  الســاخنة 
النفــوس بضعــة أيــام، ومــا أن تــكاد تنتهــي حتــى يبــدأ 
العــد التنــازيل باألفــول لتلــك الفرحــة املؤقتــة لتقــرتب 
ــد  ــة الوال ــي مفارق ــي تعن ــودة والت ــوداع والع ــاعة ال س
جمــدًدا، وتبــدأ ســاعة الرحيــل والعــودة إىل خميــم جنــني 
ليعــود املجاهــد عبــد اهلل الوحــش يف مطلع التســعينات.

األردن  يف  والــده  زيــارة  مــن  عودتــه  وبعــد 
املــرة  املســؤولية مــن جديــد، ولكــن هــذه  يتحمــل 
بمعنويــات عاليــة ومهــة كبــرة والســيا أنــه اطمــأن عــى 
ــه وأعامــه وعاتــه يف األردن  صحــة والــده وزوجــة أبي
لتكــون هــذه الفــرتة أيًضــا فــرتة حساســة جــًدا عــى أبناء 
الشــعب الفلســطيني، فهــي فــرتة تشــهد عــى إقــدام 
منظمــة التحريــر الفلســطينية عــى الدخــول يف العمليــة 
الســلمية مــع الكيــان الصهيــوين برعاية أمريكيــة ودولية 
يف ظــل ختبــط فلســطيني مــا بــني مؤيــد للعملية الســلمية 

ــًا. ــة وتفصي ومــا بــني معــارض هلــا مجل

الضفــة  وخميــات  وقــرى  بمــدن  ومــروًرا 
ــة رفــح باإلضافــة إىل رفــض  ــة ووصــواًل إىل مدين الغربي
الاجئــني الفلســطينيني يف خميــات العــودة والشــتات يف 
ــان،  ــوريا ولبن ــة يف األردن وس ــة، وخاص ــدول العربي ال



الجزء األولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

234235

ــزن  ــود وح ــات الس ــت الراي ــات ورفع ــت اإلرضاب فعم
الشــعب  املحتلــة، وانقســم  فلســطني  املجاهــدون يف 
ــة  ــا كمنظم ــن القضاي ــر م ــه بالكث ــطيني يف موقف الفلس
التحريــر واالنتفاضــة، وتــم التوقيــع عــى إعــان أوســلو 
يف واشــنطن بتاريــخ 1993/09/13م، وأدى ذلــك 
إىل تراجــع االنتفاضــة الفلســطينية الشــعبية، ومخــدت 
براكينهــا يف ظــل اســتياء شــعبي ودويل ويف ظــل ترهيــب 
والروائيــني  الكتــاب  أحــد  كتــب  حيــث  صهيــوين 
ــول(  ــبتمرب )أيل ــه يف 13 س ــوس أوز( أن ــة )عام الصهاين
مــن العــام 1993م يعتــرب ثــاين أكــرب نــر يف تاريــخ 
الصهاينــة، بينــا عربت احلركــة اإلســامية ممثلة بحركتي 
محــاس واجلهــاد اإلســامي عــن رفضهــا املطلــق للعملية 
الســلمية وإلفــرازات أوســلو املشــؤوم والــذي يعتــرب 
ــتعمان  ــا س ــطيني، وأهن ــعب الفلس ــدة للش ــة جدي نكب
بــكل جهــد ممكن إلفشــال العمليــة الســلمية، ويف االجتاه 
اآلخــر أيــدت حركــة فتــح اتفــاق أوســلو وحرصــت عى 
إنجاحــه للوصول إىل إقامة الدولة الفلســطينية املســتقلة، 

ــف. ــدس الري ــا الق وعاصمته

تم هتيئة الشــعب الفلســطيني الســتقبال الســلطة 
ــزة  ــة وغ ــارج إىل الضف ــن اخل ــني م ــطينية والقادم الفلس
لتخــرج مجاهــر مــن مدينــة جنــني بقيــادة حركة فتــح إىل 
مقــر املقاطعــة يف جنــني الســتقبال الســلطة الفلســطينية، 
ــم مــن  ــد اهلل إىل جانــب أشــبال املخي وكان املجاهــد عب
ضمــن الذيــن ذهبــوا إىل املقاطعــة، ولكــن ليــس حًبــا يف 
الســلطة وإنــا حًبــا يف اكتشــاف طبيعــة املقاطعة وشــكل 
وغــرف الســجن فيهــا ولرؤيــة مــكان اخليــم التــي كان 
يتــم احتجــاز شــباب خميــم جنــني هبــا. وكان يراهــم 
ــد اهلل وأطفــال املخيــم مــن روضــة اهلــال  املجاهــد عب

األمحــر الفلســطيني املاصــق ملقــر املقاطعــة، واألهــم أن 
املجاهــد عبــد اهلل وابــن عمــه أرادا البحــث عــن خملفات 
املقاطعــة،  مــن  انســحب  الــذي  الصهيــوين  اجليــش 
فعثــرا أثنــاء تفتيشــها لغــرف املقاطعــة عــى كميــة مــن 
ــن  ــم م ــر احلج ــدس صغ ــة إىل مس ــاص باإلضاف الرص
نــوع “توتــو” مل يتمكنــا مــن التعامــل معــه لصغــر ســنها، 
فعــادا إىل خميــم جنــني فرحــني مروريــن بــا عثــرا عليــه 
مــن غنائــم، واكتملــت فرحــة املجاهــد عبــد اهلل عندمــا 
ســمح لوالــده بالعــودة إىل فلســطني بعــد إبعــاد اســتمر 

ألكثــر مــن ثــاث ســنوات.

ــد اهلل املســؤولية التــي محلهــا  وأعــاد املجاهــد عب
رغــًا عنــه إىل والــده بعــد طــول عــذاب ومعانــاة وأمل وهم 
اضطر معه إىل ترك دراســته يف الصف التاســع األســايس، 
ولكــن قــدر اهلل هــو الغالــب، فــا أن جــاء العــام 2000م 
حتــى اشــتد املــرض عــى والــده ليتوفــاه اهلل _عــز وجــل_ 
وليعــود احلــزن واألســى مــرة أخــرى إىل قلــب املجاهــد 
عبــد اهلل الســيا أنــه أصبــح هــذه املــرة هــو املســؤول 
األول واألخــر عــن والدتــه وزوجــة أبيــه وإخوانــه 
وأخواتــه ليكثــف العمــل ليــل هنــار مــن أجــل االعتنــاء 
بعائلتــه ومتطلباهتــا احلياتيــة ولتســتمر األوضــاع بشــكل 
ــطينية،  ــة الفلس ــع االنتفاض ــر لتندل ــر فأكث ــاوي أكث مأس
والتي ســميت بانتفاضة األقــى يف 2000/09/28م، 
التارخييــة  اللحظــة  عــن  تعبــًرا  جــاءت  والتــي 
واهلامــة يف تشــييع اتفــاق أوســلو إىل مثــواه األخــر.

وعــى الرغــم مــن تأخــر وتــردد بعــض الفصائــل 
يف املشــاركة يف انتفاضــة األقــى، وخاصــة يف أســابيعها 
األوىل كان املجاهــد عبــد اهلل الوحــش إىل جانــب أبطــال 
خميــم جنــني مــن أوائــل الذيــن انضمــوا إىل شــباب 
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ــاع عــن الشــعب الفلســطيني وعــن  االنتفاضــة يف الدف
مقدســاته ليواجــه العــدو الصهيــوين إىل جانــب مجاهــر 
ــة  ــة جنــني عــى حاجــز اجللمــة بالقــرب مــن مدين مدين
جنــني، وهــي نقطــة االحتكاك الوحيــدة تقريًبــا يف مدينة 
جنــني مــع العــدو الصهيــوين يف ذلــك الوقــت لرتقــي 
ــعلة  ــزداد ش ــى وت ــقط اجلرح ــهداء وليس ــا الش إىل الع
االنتفاضــة عنفواًنــا وقــوة يف وجــه املحتــل، وحلاجــة 
املجاهد عبد اهلل الوحش إىل الســاح توجه إىل احلصول 
ــلطة الفلســطينية  ــكري يف الس ــب عس ــى دورة تدري ع
ليتــدرب عــى اســتعال الســاح وتفكيكــه وكيفيــة 
ــرج  ــة ليتخ ــدف بدق ــة اهل ــص، وإصاب ــى القن ــم ع التعل
منهــا كموظــف يف جهــاز املخابــرات العامة الفلســطينية 
يف جنــني إىل جانــب أصحابــه ورفــاق دربــه املجاهديــن 
ناعســة. أبــو  الكريــم  وعبــد  رسيــة  أبــو  مصطفــى 

جهاده يف انتفاضة األقىص
ومل يمنعــه عملــه يف املخابــرات مــن ممارســة 
نشــاطه يف انتفاضــة األقــى حيــث متكــن مــن التعــرف 
عــى احلــاج عــي الصفــوري أحــد أبــرز قــادة رسايــا 
القــدس يف مدينــة جنــني، وانضــم إليــه املجاهــدون 
ناعســة  أبــو  الكريــم  وعبــد  العمــوري  مصطفــى 
ومصطفــى أبــو رسيــة لتكــون هــذه املجموعــة مــن أهــم 
جمموعــات احلــاج عــي الصفــوري الــذي زودهــم باملال 
والســاح والذخــرة، وكان عملهــا رسًيــا للغابــة كوهنم 
يعملــون يف جهــاز املخابــرات الفلســطينية ليكــون أول 
عمــل عســكري للمجاهــد عبــد اهلل يف انتفاضــة األقى 
بصحبــة املجاهديــن خــر ضبايــة ومصطفى أبــو رسية 
وعبــد الكريــم أبــو ناعســة بتنفيــذ عملية اشــتباك مســلح 
عــى الشــارع االلتفــايف يف مدينــة جنــني ضــد دوريــة 

وأعلنــت  مبــارش  بشــكل  إصابتهــا  وتــم  صهيونيــة، 
رسايــا القــدس عــن هــذه العمليــة التــي أوقعــت إصابــة 

ــراح. ــوين بج صهي

أن  ناعســة  أبــو  الكريــم  عبــد  املجاهــد  قــرر 
ــني  ــم جن ــجد خمي ــة عــرب ســاعة مس ــن عــن العملي يعل
ــا الســلطة الفلســطينية واالحتــال الصهيــوين،  متحدًي
وأهنــا لــن تكــون آخــر عمليــة هلــم، وهبــذا تــم اكتشــاف 
أمــر املجموعــة فقــام جهــاز املخابــرات الفلســطينية 
بحبــس املجاهديــن عبــد اهلل الوحــش ومصطفــى أبــو 
ــدة  ــني مل ــطينية يف جن ــرات الفلس ــر املخاب ــة يف مق رسي
ثاثــة أســابيع ليتــم بعدهــا نقلهــا للعمــل يف مقــر 
وأراد  طوبــاس،  مدينــة  يف  الفلســطينية  املخابــرات 
ــن ذلــك إبعادمهــا عــن اجلهــاد اإلســامي  اجلهــاز م

األسر املجاهد/ عبد اهلل برغيش )يمني( 
برفقة األسر القائد/ عي السعدي )الصفوري(
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ــل  ــرتك العم ــا ل ــر عليه ــة التأث ــني وحماول ــم جن يف خمي
ــا القــدس، واالهتــام بوظيفتهــا  العســكري مــع رساي
املجاهديــن  مــن  كان  فــا  الفلســطينية،  الســلطة  يف 
إال  جمموعتهــم  أفــراد  وبقيــة  ومصطفــى  اهلل  عبــد 
ــوين  ــدو الصهي ــع الع ــة م ــتباكات العنيف ــوض االش خ
قــرار  ليــأيت  ويعبــد،  وتياســر  صانــور  معســكر  يف 
ــة  ــرات يف مدين ــر املخاب ــرب مدي ــطينية ع ــلطة الفلس الس
جنــني برتقــني قيدهــم، بمعنــى أهنــم يمهــدون لفصلهم 
مــن جهــاز املخابــرات الفلســطينية ليعــود املجاهديــن 
بعدهــا إىل خميــم جنــني وســط ترحــاب شــديد مــن قبــل 
األهــايل وقــادة وكــوادر املقاومــة الفلســطينية، وحتديــًدا 
رسايــا القــدس، ويف مقدمتهــم احلــاج عــي الصفــوري 
جمموعتــه  وأبنــاء  اهلل  عبــد  للمجاهــد  قــدم  الــذي 
كل مــا يلــزم مــن احتياجــات ماليــة وعســكرية مــن 
خميــم  أهــايل  جانــب  إىل  ليكونــوا  وذخــرة  ســاح 
جنــني وجماهــدي رسايــا القــدس يف مواجهــة تقــدم 
)أيلــول(  ســبتمرب  اجتيــاح  يف  الصهيــوين  العــدو 
مــن العــام 2001م حــني تقــدم اجليــش الصهيــوين 
بدباباتــه وآلياتــه العســكرية باجتــاه خميــم جنــني مــن 
منطقــة حــرش الســعادة ممــا جعــل املقاومــني ومــن كل 
ــل يقــررون التصــدي وبــكل قــوة هلــذا العــدو  الفصائ
الصهيــوين، لتــدور االشــتباكات املســلحة يف منطقــة 
املــدارس يف خميــم جنــني ليجتمــع املجاهــدون جنــرال 
فلســطني حممــود طوالبــة، واحلــاج عــي الصفــوري 
وثابــت مــرداوي وإيــاد املــري وإبراهيــم الفايــد 
ــطينيني،  ــني الفلس ــن املقاتل ــد م ــر والعدي ــاد العام وزي
باإلضافــة  الوحــش  اهلل  عبــد  املجاهــد  وبمقدمتهــم 
ــن  ــدس م ــا الق ــدي رساي ــن جماه ــد م ــد العدي إىل تواف
املــدن والقــرى الفلســطينية لنــرة املجاهديــن يف خميــم 

ــه. ــه وجماهدي ــم وأهل ــة املخي ــاع عــن كرام ــني للدف جن

وهبــاء  بســيي  زيــد  املجاهــدان  وحــر 
ليكــون  جنــني  خميــم  إىل  طولكــرم  مــن  الشــرباوي 
املجاهــد زيــد بســيي والــذي يعتــرب مــن مؤســي 
رسايــا القــدس يف طولكــرم عــى رأس املقاتلــني يف 
خميــم جنــني ونتيجــة الستبســال املجاهديــن يف القتــال 
ــا  ــاق قذائفه ــه بإط ــوين عــرب دبابات ــدو الصهي ــام الع ق
ــاد  ــن إي ــا املجاهدي ــب إحداه ــن لتصي ــاه املجاهدي باجت
املــري وإبراهيــم الفايــد ليطلــب املجاهــدان زيــد 
بســيي وحييــى الزبيــدي مــن الطواقــم الطبيــة اإلرساع 
ــد  ــن ق ــد أن املجاهدي ــد زي ــد املجاه ــعافهم ليج يف إس
فارقــا احليــاة، فــكان مشــهًدا صعًبــا ومؤثــًرا حيــث 
ــى  ــن ع ــاء املجاهدي ــيي دم ــد بس ــد زي ــاهد املجاه ش
بــل  هبــذا  الصهيــوين  العــدو  يكتــف  ومل  األرض، 
طــال القصــف الصهيــوين طواقــم اإلســعاف، وحتــى 
الصحافيــون مل يســلموا مــن إرهابــه وقصفــه اهلمجــي، 
حيــث أصيــب الصحفيــان عــي ســمودي وســيف 
الدحلــة يف هــذا القصــف، وامتــدت املواجهــات إىل 
قــرى مدينــة جنــني وخاصــة إىل بلــدة عرابــة بمحافظــة 
جنــني، وارتقــى إىل العــا الشــهيد البطــل أســعد دقــة 
مــن بلــدة عتيــل يف مدينــة طولكــرم الــذي كان يتواجــد 
يف بلــدة عرابــة وخــاض اشــتباًكا مســلًحا مــع اجليــش 
ــا  ــي رساي ــرز مؤس ــن أب ــرب م ــاك، ويعت ــوين هن الصهي
ــد  ــهد معــه املجاه ــرم واستش ــة طولك ــدس يف مدين الق
ــة  ــر ســفيان عارضــة وشــقيقته بلقيــس، باإلضاف الكب
إىل أبــرز قــادة رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني ابــن بلــدة 

ــاف. ــل عس ــود وائ ــة الصم عراب
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تــرد  أن  القــدس  رسايــا  عــى  لزاًمــا  كان 
يف  الشــديد  احلصــار  ورغــم  اجلريمــة،  هــذه  عــى 
املجاهــدان  قــام  التحــرك  وصعوبــة  جنــني  مدينــة 
االستشــهاديان يوســف ســويطات ونضــال اجلبــايل 
بعمليــة استشــهادية يف مدينــة اخلضــرة املحتلــة بتاريــخ 
إىل  لرتقيــا  النــار  إطــاق  عــرب  2001/10/28م، 
العــا شــهداء مقبلــني غــر مدبريــن وجيتمعــا مــع 
األنبيــاء والصديقــني والشــهداء والصاحلــني يف عليــني 
وســقط أكثــر مــن ســتة قتــى صهاينــة يف هــذه العمليــة، 
ــة  ــا القــدس ألرواح شــهداء مدين ــي أهدهتــا رساي والت
جنــني يف شــهر ســبتمرب )أيلــول( مــن العــام 2001م.

اهلل  عبــد  املجاهــد  ذلــك  إىل  إضافــة  وأراد 
ــاء  ــاء جمموعتــه الثــأر مــرة أخــرى لدم الوحــش وأبن
ابــن  املــري  إيــاد  الشــهيد  دم  وخاصــة  الشــهداء 
جمموعتهــم وأحــد أصدقائهــم يف خميم جنــني، فتوجهوا 
متوكلــني عــى اهلل _عــز وجــل_ يف يــوم رمضــان جتــاه 
بــني  احلديــث  ليــدور  الصهيــوين  صانــور  معســكر 
العمليــة حــول  لتنفيــذ  توجههــم  أثنــاء  املجاهديــن 
باملجاهــد  وإذا  العــني،  واحلــور  الشــهادة  موضــوع 
رسيــة  أبــو  ومصطفــى  ناعســة  أبــو  الكريــم  عبــد 
ومصطفــى  الوحــش  املجاهديــن  أخوهيــا  يســأالن 
ــا يف حــال  ــايب ســتزعلون علين ــا أحب العمــوري: هــل ي
ــد  ــكل تأكي ــد اهلل: ب ــد عب ــا املجاه ــهدنا؟ فأجاهب استش
ونحــزن حزًنــا شــديًدا عــى فراقكــا، ولكــن ربــا نحــن 
ــوا  ــا أن وصل ــا، ف ــس أنت ــوم ولي ــهد الي ــن نستش الذي
ــا  ــة وم ــتعدون للمواجه ــدأوا يس ــور وب ــكر صان معس
يومهــم  صائمــني  فكانــوا  مواجهــة،  مــن  أمجلهــا 
النهــار  وضــح  ويف  الظهــرة  وقــت  ويف  الرمضــاين 
ليكونــوا وجًهــا إىل وجــه مــع هــذا املحتــل الصهيــوين، 

وملــا رأوا نــزول أحــد اجلنــود من الــربج الــذي كان حيرس 
بــه مــن أجل تبديــل مناوبــة احلراســة، اســتعد املجاهدون 
إلطــاق النــار ليجــدوا أن هنــاك جندًيــا آخــر يصعد عرب 
الســلم احلديــدي إىل بــرج آخــر بالقــرب من الــربج األول 
فصــاح املجاهــدون: اهلل أكــرب! اهلل أكــرب! وبــدأوا بإطاق 
النــار عــى اجلنــود الصهاينــة، وكلــا ســقط جنــدي عــن 
ســلم الــربج تعالــت أصــوات حناجرهــم بكلمــة اهلل 
أكــرب! اهلل أكــرب! وهــم يــرددون قولــه تعــاىل: ٱىمحٱ خم مم 
وبــدأ   ،]17 ]األنفــال:  يمح  خن  حن  جن  يم  ىم 
اجلنــود الصهاينــة بالــراخ والبــكاء مســتغيثني بالدعــم 
اجلــوي واإلســنادي، فقــرر املجاهــدون االنســحاب مــن 
املوقــع قبــل وصــول التعزيــزات الصهيونيــة، ليتمكنــوا 
مــن العــودة إىل خميــم جنــني وجيتمعــوا باحلــاج عــي 
ــا القــدس عــن  الصفــوري الــذي أعلــن مســؤولية رساي
العمليــة رًدا عــى جمــازر العــدو الصهيــوين بحــق الشــعب 
الفلســطيني وإهــداًء لــروح الشــهيد إيــاد املــري، ورًدا 
أولًيــا عــى اغتيــال قائد كتائــب القســام يف الضفــة الغربية 

حممــود أبــو هنــود.

ــى  ومــا أن ســمع املجاهــدون أذان املغــرب حت
توجهــوا لإلفطــار بعــد يــوم رمضــاين جهــادي طويــل، 
املجاهديــن  مــع  اهلل  املجاهــد عبــد  اتفــق  قــد  وكان 
مصطفــى أبــو رسيــة وعبــد الكريــم أبــو ناعســة أن 

االستشهاديان/ مصطفى أبو رسية )يمني( وعبد الكريم أبو ناعسة
استشهدا معًا بتاريخ 2001/11/27م
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يصلــوا العشــاء مجاعــة يف مســجد خميــم جنــني ويصلــوا 
ــرج  ــجد، وخ ــام املس ــون أم ــا جيتمع ــح وبعده الرتاوي
لينتظــر  املســجد  مــن  الوحــش  اهلل  عبــد  املجاهــد 
أخويــه مصطفــى وعبــد الكريــم ولكنهــا مل خيرجــا 
ــا العشــاء يف املســجد  مــن املســجد فعلــم أهنــا مل يصلي
وأهنــا اتفقــا عــى الذهــاب إىل مــكان مــا، وال يريــدان 
أن يعلــم بذلــك املجاهــد عبــد اهلل، ومــا هــي إال ســاعة 
حتــى اجتمــع هبــم يف خميــم جنــني، وكان متضايًقــا جًدا 
مــن ترفهــا غــر املــربر، وبــدأ املجاهــدون مصطفــى 
ــة  ــد اهلل ملحاول ــد عب ــذران للمجاه ــم يعت ــد الكري وعب
إرضائــه، ومل يكتفيــا بذلــك بــل ذهبــا إىل منــزل املجاهد 
عبــد اهلل ليســهرا عنــده تلــك الليلــة لعلــه يســاحمها 
ويغفــر هلــا مــا فعــاه بــه، وعلــم املجاهــد عبــد اهلل 
ــه،  ــدان اإلفصــاح عن أهنــا خيططــان لــيء مــا وال يري
فشــاركها احلديــث والضحــك واملــزاح وتصافــت 
قــد  تأكــدا أن املجاهــد عبــد اهلل  النفــوس، ومــا أن 
ريض عنهــا وســاحمها حتــى غــادرا منزلــه يف الســاعة 
يــوم  صبيحــة  املجاهــد  ليســتيقظ  ليــًا،  الواحــدة 
2001/11/27م عــى صــوت والدتــه وهــي توقظــه 
ــة، وأن  ــة يف العفول ــاك عملي ــربه أن هن ــوم لتخ ــن الن م
ــة مهــا استشــهاديان، وقبــل أن تنتهــي  مــن نفــذ العملي
مــن كامهــا قــال هلــا املجاهــد عبــد اهلل: أتعلمــني 
ــا  ــا إهن ــم؟ فأجاهب ــف يل أن أعل ــت: كي ــم؟ قال ــن ه م
مصطفــى أبــو رسيــة وعبــد الكريــم أبــو ناعســة، هكــذا 
حدثتــه روحــه التــي عانقــت باألمــس روحيهــا، وعلم 
ــث  ــداه، حي ــا وع ــجد ك ــا يف املس ــاذا مل يصلي ــا مل حينه
ــا إىل احلــاج عــي الصفــوري لتصويرمهــا  ــا قــد ذهب كان

ــد. ــوم غ ــا لي ــة وجتهيزمه ــل العملي قب

ارتــدى املجاهــد عبد اهلل بدلته العســكرية ومحل 
ســاحه وتوجــه إىل منــازل الشــهداء األبطــال لتهنئتهم 
ــاج  ــد اهلل احل ــد عب ــا أن رأى املجاه ــهادمها، وم باستش
ــاب، وطــرح  ــه بالعت ــى ســارع إلي عــي الصفــوري حت
ــا جــًدا حيــث عاتــب احلــاج عــي  األســئلة وكان حزينً
ملــاذا مل يرســله مــع أخويــه لتنفيــذ العمليــة وكان يتمنــى 
أن يكــون معهــا االستشــهادي الثالــث، فكــا اجتمعوا 
اآلخــرة،  يف  مًعــا  جيتمعــوا  أن  متنــى  الدنيــا  يف  مًعــا 

فــا كان مــن احلــاج عــي إال أن خيفــف عنــه أملــه وحزنــه 
قادمــة  جهاديــة  ملهــات  نريــدك  نحــن  لــه:  ويقــول 
ــث  ــدة، حي ــة اجلدي ــكيل املجموع ــادة تش ــة إلع وخاص
املجاهــدان  اهلل  عبــد  املجاهــد  جمموعــة  إىل  انضــم 
حممــد طوبــايس واملجاهــد شــادي العمــوري لتبــدأ 

األسر املجاهد/ عبد اهلل برغيش
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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هــذه املجموعــة اجلديــدة عملهــا عــرب زراعــة عبــوة 
ــرس  ــي حت ــة الت ــات الصهيوني ــدى الدوري ــفة إلح ناس
ــة يف منطقــة الطــرم يف بلــدة  ســيارة النفايــات الصهيوني
يعبــد بمحافظــة جنــني، لتوقــع هــذه العمليــة إصابــات 
ــدس يف  ــا الق ــات رساي ــزداد عملي ــيمة لت وأرضاًرا جس
الضفــة الغربيــة، ممــا أدى إىل قيــام احلكومــة الصهيونيــة 
ــاء  ــل القض ــن أج ــني م ــم جن ــاح خمي ــرار باجتي ــاذ ق باخت
ــارس  ــهر م ــون ش ــهادية وليك ــات االستش ــى العملي ع
املقاومــة  أيــام  2002م يوًمــا مــن  العــام  )آذار( مــن 
واجلهــاد ضــد العــدو الصهيــوين، فتصــدى أبطــال رسايا 
القــدس ومعهــم باقــي املجاهديــن مــن كافــة الفصائــل 
الســلطة  اتفقــت  أن  إىل  االجتيــاح  هلــذا  الفلســطينية 
ــوين عــى انســحابه مــن  الفلســطينية مــع العــدو الصهي
حميــط خميــم جنــني مقابــل خــروج املســلحني مــن خميــم 
جنــني باجتــاه مدينــة جنــني، ومــا هــي إال ســاعات حتــى 

ــوين. ــدو الصهي ــحب الع انس

ــهاديني  ــة االستش ــدون إىل عاصم ــاد املجاه وع
العســكرية  العمليــات  ملواصلــة  جنــني  خميــم 
واالستشــهادية حيــث نجحــت رسايــا القــدس بإرســال 
العديــد مــن االستشــهاديني إىل قلــب العــدو الصهيــوين 
ــارون  ــل ش ــا جع ــام، مم ــب القس ــت كتائ ــك فعل وكذل
رئيــس حكومــة اإلجــرام الصهيــوين يقــرر اجتيــاح 
ــي،  ــور الواق ــاها الس ــة أس ــرب عملي ــة ع ــة الغربي الضف
ويف هــذه األثنــاء كان املجاهــد عبــد اهلل الوحــش قــد 
اتفــق مــع املجاهــد ســيف قنديــل مــن خميــم جنــني عــى 
تنفيــذ عمليــة استشــهادية مزدوجــة يف قلــب الكيــان 
الصهيــوين، وأرشف عــى متويلهــا وجتهيزمهــا احلــاج 
عــي الصفــوري، وحــاوال اخلــروج مــن مدينــة جنني إىل 

موقــع تنفيــذ العمليــة فوجــدا أن مدينــة جنــني حمــارصة 
حصــاًرا شــديًدا ال يمكــن اخرتاقــه، فقــررا البقــاء يف 
خميــم جنــني إىل جانــب املجاهديــن، ومــن كل الفصائــل 
للدفــاع عــن املخيــم وأهــل املخيــم يف هــذا االجتيــاح، 
حيــث بــدأت االســتعدادات االســرتاتيجية والتكتيكيــة 
واللوجســتية ومــن كافــة الفصائــل ملواجهــة العــدو 
الصهيــوين، وقرعــت طبــول احلــرب وبــدأت ســاعات 
املســاجد باهلتــاف والتكبر وشــحذ اهلمــم، والتحريض 
واملنــاداة إىل النفــر العــام، فنفــر كل فصيــل برجاله، وتم 
ــة  ــني مــن كاف ــم جن ــن عــى حمــاور خمي ــع املجاهدي توزي
ــوين  ــدو الصهي ــع الع ــة م ــدأ املعرك ــع لتب ــات األرب اجله
الــذي بــدأ يتقــدم باجتــاه حمــاور خميــم جنــني ومــن 
كل اجلهــات، ومســتعينًا بدباباتــه وآلياتــه العســكرية 
وجرافاتــه وطائــرات األباتــي التــي مل تتوقــف عــن 
قصفهــا عــرب الصواريــخ للمنــازل وألماكــن تواجــد 

ــس. ــي الوطي ــة ومح ــتدت املعرك ــن واش املجاهدي

ملحمة جنني
وبــدأ عــدد الشــهداء يرتفــع، واجلرحــى يف ازديــاد 
مســتمر دون عــاج وبــدأت بعض املواقع تتســاقط شــيًئا 
فشــيًئا بســبب القصــف الصهيــوين هلــا عــرب الطائــرات، 
واستبســل املجاهدون يف حارة الدمج ليشــكلوا أسطورة 
يف املواجهــة والتصــدي هلــذا العــدو الصهيــوين، فكانــت 
تــدور االشــتباكات بــني املجاهديــن واجليــش الصهيــوين 
مــن مســافات قصــرة، وحتديــًدا مــن مســافة صفــر 
ــه  ــه وقصف ــف غارات ــوين لتكثي ــش الصهي ــر اجلي فاضط
حلــارة الدمــج وتــم إحضــار جرافــات كبــرة جــًدا هلــدم 
املنــازل عــى رؤوس ســاكنيها للوصــول إىل املجاهديــن 
الذيــن متكنــوا مــن االنتقــال إىل منطقــة حــارة احلواشــني 
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يف وســط خميــم جنني، لينقســم املجاهــدون إىل جمموعتني 
ــادة،  ــة قت ــزل عائل ــن يف من ــتطاعت التحص ــا اس إحداه
وكان ضمــن املجاهديــن عبــد اهلل الوحــش وأرشف أبــو 
اهليجــاء وعــاد النــريت وعــام القنــري، واملجوعــة 
األخــرى كانــت يف بيــت احلــاج عــاد الطالــب، وكان من 
املجاهديــن املتواجديــن هبا اجلنــرال حممــود طوالبة وعبد 
الرحيــم فــرج وشــادي النوبــاين واملجاهــد القســامي إيــاد 
أبــو الليــل، فــكان البــد مــن احلراســة أمــام مدخــل املنــزل 
يف بيــت قتــادة ملنــع حماولــة اجليــش الصهيــوين التقــدم من 
تلــك املنطقــة، فقــرر املجاهد عبــد اهلل الوحــش إىل جانب 
أخيــه املجاهــد أرشف أبــو اهليجــاء أن يرابطا أمــام املنزل.

يف تلك الليلة، يف الســاعة العارشة إذا بمجموعة 
مــن اجلنــود الصهاينــة يتقدمــون باجتاههــا ويدخلون إىل 
ــو  ــزل أب ــول إىل من ــني الدخ ــة حماول ــة القريب ــد األزق أح
ــد أرشف  ــم املجاه ــرج عليه ــا فخ ــب منه ــمر القري س
ــرب!  ــرب! اهلل أك ــه اهلل أك ــو بصوت ــو يعل ــاء، وه ــو اهليج أب
اهلل موالنــا وال مــوىل هلــم، وبــدأ يطلــق النــار، واشــتبك 
معهــم وجًهــا لوجــه وتقــدم باجتاههــم ليوقــع أكــرب عدد 
ممكــن مــن اإلصابــات ليصــاب بنراهنــم ويســقط عــى 
األرض، فقــرر املجاهــدون عبــد اهلل الوحــش وإخوانــه 
باإلضافــة إىل املجاهديــن حممــود طوالبــة ومــن معــه 
ــة مــن أجــل  ــود الصهاين ــام باشــتباك آخــر مــع اجلن القي
حماولــة ســحب املجاهــد أرشف مــن وســط الزقــاق إىل 
داخــل املنــزل، ونجحــت هــذه اخلطــة املحكمــة ليتفاجــأ 
املجاهــد عبــد اهلل ومــن معــه باستشــهاد املجاهــد أرشف 
أبــو اهليجــاء، وبــدأ املجاهــد حممــود طوالبــة ينــادي عــى 
املجاهــد عبــد اهلل ملعرفة مصــر املجاهــد أرشف، والذي 
كان مــن أعــز األصدقــاء ملحمــود طوالبــة ليعلــم أنــه قــد 

استشــهد فبــكاه املجاهــد حممــود وبكــى مــن معــه عــى 
فــراق أخيهــم املجاهــد أرشف، وحزنــوا كثــًرا عليــه 
وانطبــق عليهــم احلديــث الريــف عــن أيب أمامــة ريض 
اهلل عنــه عــن النبــي _صــى اهلل عليــه وســلم_، قــال: 
“َلْيــَس يَشٌء َأَحــّب إىِل اهلل َتَعــاىَل ِمــْن َقْطَرَتــني، وَأَثَرْيــِن: 
َقْطــَرُة ُدُمــوٍع ِمــْن َخْشــَيِة اهلل، َوَقْطــَرُة َدٍم هُتَْراُق يف َســبِيِل 
ــٌر يف  ــاىَل، َوَأَث ــبيِل اهللِ َتَع ــٌر يف َس ــَراِن: َفَأَث ــا األََث اهلل، َوَأمَّ
َفِريَضــٍة مــْن َفَراِئــِض اهلل َتَعــاىَل”، والــر يف هــذا البــكاء 
هــو اخلشــية مــن اهلل عــز وجــل فــا خــوف وال وجــل 

وال رجــاء إال بــاهلل، قــال الشــاعر:

وليس الذي جيري من العني ماؤها  
َوَلِكنََّها َنْفٌس َتُذوُب َوَتْقُطُر

ــة إذا  ــك الليل ــذر يف تل ــدوء احل ــاد اهل ــني س وح
ــار  ــه انفج ــة، ويتبع ــز املنطق ــوي هي ــار ق ــوت انفج بص
آخــر وكانــت األصــوات تــأيت مــن جهــة البيــت الــذي 
يتواجــد فيــه املجاهــدون حممــود طوالبة وإخوانــه، لتهدأ 
األصــوات بعدهــا، فبــدأ املجاهــد عبــد اهلل وإخوانــه 
باملنــاداة عــى املجاهديــن طوالبــة ومــن معــه ملعرفــة مــاذا 
حــدث يف منطقتهــم، وكان وقــت بــزوغ الفجــر قــد 
ــدون  ــد املجاه ــد فاعتق ــب أح ــن دون أن جيي ــدأ، ولك ب
ــكان إىل  ــادروا امل ــد غ ــه ق ــن مع ــة وم ــود طوالب أن حمم
منطقــة أخــرى، فاعتقــد العــدو الصهيــوين أن قصفهــم 
العنيــف يف تلــك املنطقــة أدى إىل قتــل املجاهديــن أو 
إىل انســحاهبم مــن املــكان، فتقــدم عــدد مــن اجلنــود 
اهلل  عبــد  تواجــد  مــن  بالقــرب  ضيــق  زقــاق  عــرب 
الوحــش وإخوانــه ليبــدأ االشــتباك املســلح مــع اجلنــود 
الصهاينــة ومــن مســافة قصــرة ومتكــن أحــد املجاهدين 
مــن إلقــاء زجاجــات حارقــة عــى اجلنــود الصهاينــة 
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وأصاهبــم بشــكل مبــارش ليعلــوا صــوت رصاخهــم 
وبكائهــم واســتغاثتهم، وبعضهــم جتمــد يف مكانــه فلــم 
يســتطع الدفــاع عــن نفســه مــن شــدة اخلــوف لتحــر 
إليهــم فــرق إلســنادهم، وفتحــوا نراهنــم القويــة باجتــاه 
ــظايا،  ــريت بش ــاد الن ــد ع ــاب املجاه ــن ليص املجاهدي
ــب  ــاد الطال ــاج ع ــد احل ــد املجاه ــع ي ــة إىل قط باإلضاف
ــاول  ــا ح ــده، عندم ــواع يف ي ــد األك ــار أح ــبب انفج بس

ــة. ــود الصهاين ــى اجلن ــه ع رمي

فــكان مــن الــروري أن ينســحب املجاهــد 
املــكان  مــن  املجاهديــن  مــن  وإخوانــه  اهلل  عبــد 
املتواجديــن فيــه يف منــزل قتــادة إىل مــكان آخــر يف حــارة 
ــن  ــن املجاهدي ــرات م ــاك ع ــدوا هن ــني، ليج احلواش
املتحصنــني لطبيعــة تاصــق البيــوت ببعضهــا البعــض 
ووجــود العديــد مــن األزقــة الضيقــة والتــي مــن خاهلا 
ــتباكات  ــوض االش ــوق يف خ ــن التف ــد م ــم املزي تعطيه
هــذه  ولكــن  الصهاينــة،  للجنــود  الكائــن  ونصــب 
اجلرافــات  اســتخدام  الصهيــوين  العــدو  قــرر  املــرة 
ــج  ــارة الدم ــة يف ح ــازل وخاص ــذه املن ــدم ه ــرة هل الكب
واجلهــة الرقيــة مــن املخيــم، لتتمكــن مــن التقــدم 
باجتــاه حــارة احلواشــني، وهــذا األمــر جعــل العائــات 
ــون  ــال خيرج ــاء واألطف ــن والنس ــار الس ــايل وكب واأله
مــن البيــوت إىل أماكــن تواجــد اجليــش الصهيــوين، 
ــد  ــاول العدي ــر، وح ــكان آخ ــم إىل م ــهم ونقله لتفتيش
ــايل  ــع األه ــروج م ــك واخل ــتغال ذل ــى اس ــن اجلرح م
ليتمكنــوا مــن الوصــول إىل مستشــفى جنــني لتلقــي 
العــاج، وبعضهــم نجــح يف ذلــك والبعــض اآلخــر تــم 
اعتقالــه، فقــرر املجاهــد عبــد اهلل ومــن معــه التوجــه إىل 

ــني. ــارة احلواش ــط ح ــاعيل يف وس ــيخ إس ــزل الش من

وكانــت اجلرافــات تتقــدم رويــًدا رويــًدا إىل حــارة 
احلواشــني لإلحاطــة باملجاهديــن املســلحني لرتقــي 
املجاهــد طــه الزبيــدي شــهيًدا يف اليــوم الثامــن مــن 
ــود  ــع اجلن ــف م ــلح والعني ــتباكه املس ــد اش ــاح بع االجتي
ــى  ــف ع ــوين العني ــف الصهي ــتد القص ــة، واش الصهاين
ــا تبقــى مــن  ــرر م ــوم الثامــن، فق ــة الي ــن يف ليل املجاهدي
ــهم  ــموا أنفس ــأن يقس ــني ب ــارة احلواش ــن يف ح املجاهدي
إىل جمموعــات وتوزيعهــا عــى املنــازل واألزقــة ليســهل 
عليهــم عمليــة التنقــل بــني املنــازل، ويســهل عليهــم 
ــزوغ  ــدأ ب ــا أن ب ــن، وم ــني املجاهدي ــل ب ــة التواص عملي
الفجــر، وحتديــًدا يف صبــاح اليوم التاســع، حتــى تقدمت 
ــا  ــا صهيونًي ــد عددهــا عــن 25 جندًي ــة يزي قــوة صهيوني
املجاهــدون،  حولــه  يتحصــن  الــذي  الزقــاق  باجتــاه 
والذيــن أخــذوا أماكنهــم اســتعداًدا لنصــب الكمــني 
هلــؤالء اجلنــود، ومــا أن وصــل أكثــر مــن نصــف اجلنــود 
إىل وســط الزقــاق، وأصبحــوا بــني منــازل آل بربــورة 
وعائلــة أبــو زينــة وعائلــة مصبــاح حتــى كان حييــط هبــم 
ــرب!  ــا: اهلل أك ــوا مًع ــكان، وصاح ــن كل م ــدون م املجاه
فتجمــدت قلــوب اجلنــود الصهاينــة، وبــدأ املجاهــدون 
بإطــاق النــار باجتاههــم، وكانــوا يروهنــم يتجندلــون 
أمامهــم ويبكــون ويرخــون ويســتغيثون ويطلبــون 
مــن املجاهديــن عــدم قتلهــم، ومل ختــرج منهــم رصاصــة 
ــة  ــم أي بقي ــاندة هل ــوة املس ــاص الق ــن رص ــدة إال م واح
اجلنــود، فأوقــع هبــم املجاهــدون أكثــر مــن 13 صهيونًيــا 
قتيــًا، وارتقــى إىل العــا الشــهداء حممــد الفايــد وأخــوه 
أجمــد الفايــد ونضــال النوبــاين الــذي اســتطاع أن يســحب 
ثــاث جثــث للجنــود الصهاينــة، إىل داخــل منــزل عائلــة 
بربــورة مــن أجــل املســاومة عليهــم فيــا بعــد، وقــام 
املجاهــدون باالســتياء عــى أســلحتهم وذخرهتــم إىل 
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أن جــاءت التعزيــزات الصهيونيــة إىل املــكان وفتحــوا 
نــران أســلحتهم بكثافــة عــى املجاهديــن ممــا اضطرهــم 
إىل االنســحاب إىل أســفل حــارة احلواشــني، ليجتمعــوا 
يف منــزل أبــو عمــر الطــوب، فــكان هنــاك عــرات 
ــال  ــات االحت ــث إن جراف ــن حي ــن املحارصي املجاهدي
أمامهــا،  يشء  كل  وجتــرف  باجتاههــم  تتقــدم  كانــت 
فــا كان مــن بعضهــم إال أن يســلموا أنفســهم للعــدو 
ــوين حيــث مل يعــد جــدوى مــن املقاومــة يف ظــل  الصهي
وجــود اجلرافــات الضخمــة، واتفــق مــن تبقــى مــن 
املجاهديــن ممــن رفضــوا االستســام إىل تقســيم أنفســهم 
ــا  ــا مكاًن ــة هل ــذ كل جمموع ــرة، لتأخ ــات صغ إىل جمموع
آمنًــا، وانطلقــت املجموعــات مــن منــزل أبــو عمــر 
الطــوب إىل أماكــن خمتلفــة، ومــا أن خرجــت إحــدى 
ــو الســباع  املجموعــات حتــى أصيــب املجاهــد وائــل أب
يف عنقــه، واعتقــد املجاهــدون أنــه قــد استشــهد وحتركت 
ــعيد  ــه س ــن مع ــش وم ــد اهلل الوح ــد عب ــة املجاه جمموع
طوبــايس وزكريــا الزبيــدي وعبــد اهلــادي العمــري وعبد 
الرحيــم البــدوي ومصطفــى الــوزة وعاد النــريت وعبد 
األمــني وغرهــم مــن املجاهديــن بصعوبــة بالغــة، إىل أن 

ــازل شــبه املدمــر. ــوا مــن دخــول أحــد املن متكن

تصــادف دخوهلــم مــع خــروج آخــر جنــدي 
صهيــوين كان يتواجــد بــه، وكان قــد متركــز اجلنــود 
ــة بالبيــت القريــب منهــم، فشــاء اهلل أن يكــون  الصهاين
ــزل  ــو من ــدون ه ــه املجاه ــد ب ــذي تواج ــت ال ــذا البي ه
حســن أبــو طبيــخ أن يكــون آمنًــا حيــث تواجــد بــه 
كميــة كبــرة مــن الطعــام والــراب، وتــم العثــور عــى 
كميــة كبــرة مــن البيجلــة )القســاط( مــن خملفــات 
اجلنــود الصهاينــة التــي واجهــوا صعوبــة يف تناوهلــا 

حيــث مــا أن بــدأ املجاهــدون تنــاول البيجلــة حتــى بــدأ 
صــوت البيجلــة ومضغهــا ختــرج أصــوات، فخــاف 
املجاهــدون أن يســمعهم جنــود االحتــال املتواجــدون 
بالقــرب منهــم، فقــرروا أن يتــم أكل البيجلــة بــدون 
ــن  ــث م ــي، بحي ــكل مجاع ــس بش ــوت ولي ــراج ص إخ
ــات  ــد احلرام ــه بأح ــي نفس ــه أن يغط ــا علي ــد تناوهل يري
ــدون  ــدأ مضغهــا ب ــة ويضعهــا عــى رأســه ويب واألغطي
ــن  ــة م ــأي حلظ ــدد ب ــم امله ــى أمنه ــا ع ــوات حرًص أص
ــارب  ــا يق ــزل م ــذا املن ــوا يف ه ــم ليمكث ــاف أمره اكتش
ــام  ــة الطع ــع أن كمي ــوم الراب ــؤوا بالي ــام ليتفاج ــتة أي س
بــدأت تنفــد والبــد مــن احلصــول عــى كميــة جديــدة، 
فتذكــروا أهنــم شــاهدوا كميــات مــن الطعــام يف منــزل 
أبــو عمــر الطــوب القريــب منهــم، فــا كان مــن املجاهــد 
عبــد اهلل الوحــش ومعــه بعــض اإلخــوة املجاهديــن 
ــر  ــو عم ــزل أب ــو من ــًدا نح ــذر ج ــكل ح ــلل بش إال التس
الطــوب، وملــا وصلــوا إليــه إذا بصــوت خيــرج منــه، 
وعندهــا علــم املجاهديــن أن هــذا صــوت املجاهــد 
وائــل أبــو الســباع الــذي كان قــد أصيــب بطلــق نــاري 
يف عنقــه وظــن كل املجاهديــن بــل كانــوا متأكديــن أنــه 

ــبحان اهلل! ــا س ــهد في ــد استش ق

 ذهــب املجاهــد عبــد اهلل ومــن معــه للعثــور 
ــرون عــى املجاهــد الشــهيد  ــإذا هبــم يعث عــى طعــام، ف
احلــي وائــل أبــو الســباع ليعــود املجاهــدون حمملــني 
ــم وضعــه عــى  ــذي ت بالطعــام، وباملجاهــد املصــاب ال
إحــدى الفرشــات وتــم نقلــه إىل املــكان اآلمــن يف منــزل 
ــه،  ــام ب ــاء واالهت ــخ، مــن أجــل االعتن ــو طبي حســن أب
وهنــا تقــدم املجاهــد ســعيد طوبــايس الــذي كان يعمــل 
يف مستشــفى جنــني كمعقــم لــأدوات الطبيــة يف غــرف 
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العمليــات، فــكان يشــاهد كيــف يقــوم األطبــاء بالعاج 
ملثــل حالــة املجاهــد وائــل أبــو الســباع، وبــدأ يقــدم مــا 
ــوت  ــن امل ــاة م ــه النج ــب ل ــاعدة ليكت ــن مس ــن م يمك
بفضــل اهلل _تعــاىل_، ثــم بفضــل املجاهديــن ثــم بفضــل 
معاجلــة املجاهــد ســعيد طوبــايس لــه لتعيــش هــذه الفئــة 
ــية  ــا نفس ــًدا، وظروًف ــة ج ــا صعب ــدة أياًم ــة املجاه املؤمن
قاهــرة الســيا عندمــا كان يذهــب أحــد املجاهديــن 
املتواجديــن معهــم يف نفــس املنــزل، وهــو املجاهــد عــي 
القنــري لرؤيــة جثــان أخيــه الشــهيد عــام املوجــود يف 
أحــد األماكــن القريبــة منهــم، فــكان يف كل يــوم يتســلل 
بحــذر شــديد ليصــل إىل املــكان الــذي يتواجــد فيــه 
أخــوه الشــهيد عــام ليقــرأ الفاحتــة عــى روحــه ويلقــي 
نظــرات الــوداع األخــرة عليــه دون أن يتمكــن مــن 
مواراتــه الــرتاب، كان يــرى جثانــه وهــو يتحلــل شــيًئا 
فشــيًئا أمــام ناظريــه، فــا كان منــه إال التــرع إىل اهلل بأن 
يرحــم أخــاه ويغفــر له ويســكنه فســيح جناته التــي وعد 
هبــا عبــاده املجاهديــن، فحــني حتــل النكبــة وتســتحكم 
ــال  ــط حب ــال وترب ــى النص ــال ع ــر النص ــة وتتك البلي
اخلطــوب ُعقدهــا وتكــون ظلــات بعضهــا فــوق بعــض 
عندهــا املجاهــد عبــد اهلل الوحــش يتيقــن أن نــوًرا عظيًا 
يبــدد دياجــر هــذه الظلــات يــرق مــن ثنايــاه هتــاف: 

يــا اهلل يــا اهلل يــا اهلل!

ومــا هــي إال حلظــات حتى قــرر املجاهــدون بعد 
يومهــم الســادس يف ذلــك املنــزل أن خيرجــوا مــن املنــزل 
إىل أماكــن أخــرى أكثــر أمنًــا وقــدرة عــى التواصــل مــع 
النــاس، ومــا أن خرجــوا حتــى وجــدوا أهنــم كانــوا 
ــع  ــد رف ــار ق ــون أن احلص ــف ال يعلم ــاب الكه كأصح
عــن خميــم جنــني، وأن األهــايل بــدأوا يعــودون إىل خميــم 
جنــني، وكانــت الطواقــم الطبيــة ووســائل اإلعــام 

تنتــر يف كل مــكان، ليبــدأ املجاهــد عبــد اهلل الوحــش 
ــني  ــى جثام ــور ع ــة يف العث ــم الطبي ــاعدة الطواق يف مس
الشــهداء، ومــا أن توجهــوا إىل منــزل احلــاج عــاد الــذي 
يقــع بالقــرب مــن االنفجــارات الضخمة يف تلــك الليلة 
ــود  ــهداء حمم ــني الش ــه جثام ــى وجــدوا ب ــة حت الصعب
طوالبــة وعبــد الرحيــم فــرج وشــادي النوبــاين، وعلــم 
حينهــا املجاهــد عبــد اهلل أن صــوت االنفجــارات التــي 
ــن  ــه كانــت تســتهدف هــؤالء املجاهدي ســمعها يف حين
األبطــال حيــث وجــد جثــان الشــهيد حممــود طوالبة قد 
تفتــت إىل أشــاء وقربــه جثــان الشــهيد شــادي النوبــاين 
حيــث تداخلــت أشــاؤمها ببعضهــا البعــض فكــا 
اجتمعــا مًعــا يف الدنيــا وجاهدا مًعــا أراد اهلل _عز وجل_ 
أن يدفنــا مًعــا يف قــرب واحــد حيــث تــم دفنهــا يف نفــس 
ــرج،  ــم ف ــد الرحي ــهيد عب ــا الش ــوار أخيه ــرب إىل ج الق
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وبــدأوا يبحثــون عــن املجاهــد الرابــع الــذي كان معهــم 
وهــو املجاهــد القســامي إيــاد أبــو الليــل، فوجــدوه عــى 
قيــد احليــاة؛ إذ اختبــأ يف أحــد األماكــن اآلمنــة ممــا تبقــى 
مــن ذلــك املنــزل، وكان جســده قــد تعــرض للحــروق 
املؤملــة نتيجــة قــوة النــران، التــي خرجــت مــن انفجــار 
ــة  ــود طوالب ــد حمم ــي كان املجاه ــرات الت ــنطة املتفج ش
ــى  ــية ع ــا قاس ــت أياًم ــب، وكان ــا ذه ــه أين ــا مع يأخذه
ــاد الــذي مل جيــد ال العــاج وال الطعــام وال  املجاهــد إي
الــراب ممــا جعلــه حيتفــظ ببولــه ليــرب منــه بــني 
احلــني واآلخــر للبقــاء عــى قيد احليــاة إىل أن مكــن اهلل له 
املجاهــد عبــد اهلل واملجاهديــن والطواقــم الطبيــة ليبدأو 
بعاجــه فــأي جهــاد هــذا وأي قتــال هــذا وأي عزيمــة 
ــة  ــطيني يف مواجه ــد الفلس ــا املجاه ــي يمتلكه ــذه الت ه
أعتــى وأقــوى دولــة يف العــامل يف ظــل االهنــزام والرتاجع 
والتخــاذل العــريب؟! فكانــت معركــة خميــم جنــني تــدور 
يف ظــل انعــدام املــروءة والشــهامة مــن حــكام العــرب 
واملســلمني، فنظــرة واحــدة منــك أهيــا العــريب واملســلم 
إىل مواضــع الــراع الفلســطيني الصهيــوين ونــزف 
الدمــاء يف خميــم جنــني تظهــر لــك بوضــوح أن كل 
مذبحــة توجــه إىل صــدر الشــعب الفلســطيني، وكل 
مؤامــرة وخيانــة وكل تنــازل وكل منكــر حيــاك ضــد 
الفلســطينيني وكل شــتات يتوحــد عليهــم؛ أن نــزف 
ــر  ــح ال ــة، فأصب ــذه اللحظ ــى ه ــتمر حت ــم مس دمائه
ــرة  ــة املط ــة يف الليل ــاة التائه ــوين كالش ــدو الصهي والع
ــن  ــام، فأي ــى موائــد اللئ ــا كاأليتــام ع ــاتية، ورصن الش
والثــوري؟!  والوطنــي  واملســلم  العــريب  أهيــا  أنــت 
واألهــم أيــن أنتــم يــا دعــاة اإلنســانية والديمقراطيــة يف 

ــاء؟! ــرى أمامــه ســوى األقوي ــذي ال ي هــذا العــامل ال

وباقــي  الوحــش  اهلل  عبــد  املجاهــد  ويســتمر 
املجاهديــن وأهــايل خميــم جنــني والطواقــم الطبيــة يف 
البحــث عــن جثامــني الشــهداء ليخرجــوا جثان الشــهيد 
القائــد ريــاض بديــر الــذي يعترب شــيخ املجاهديــن، وهو 
مــن ســكان مدينــة طولكــرم الــذي بــاع ســيارته وصيغــة 
زوجتــه واشــرتى ســاًحا مــن نــوع )M16( وحــر إىل 
خميــم جنــني ليقاتــل إىل جانــب املجاهديــن كتًفــا بكتــف 
ليكتــب اهلل _عــز وجــل_ لــه الشــهادة كــا أراد فوجــدوه 
ــا برجليــه ويمســك بســاحه  جالًســا عــى كــريس مصاًب
ــا كان مــن املجاهــد  ــد األخــرى مصحفــه ف ــده، وبالي بي
عبــد اهلل إال أن يقــول كــا قــال الشــاعر ســميح القاســم: 
“مــاذا عســاين أن أفعــل بــكل هــذه اجلثــث؟ اجلثــث 

ــة  ــل بائح ــاذا أفع ــدي؟ م ــاض جس ــت أنق ــرة حت املنتظ
االهتــام املحفــورة عميًقــا عــى اجللــود املكويــة بالســجائر 
أطــال  عــى  واألغنيــات  املــدارس  خرائــب  عــى 
الطفولــة املصعوقــة وعــى أغصــان الزيتــون املدنســة 
الســيقان واأليــدي  ثيابكــم وبنادقكــم عــى  برائحــة 
بدمــي  أفعــل  ومــاذا  أســاطركم،  بســيوف  املبتــورة 
الصــارخ يف املخيــم امتشــقوا أقامكــم الذهبيــة، ودونــوا 
يف مذكراتكــم تســعة وتســعني قتيــًا حصــاد غضبــي 
وانتقامــي..”. وكأن الشــاعر ســميح القاســم بكلاتــه 
هــذه عــرب عــن مشــهد رؤيتــه جثــان الشــهيد أرشف أبــو 
اهليجــاء الــذي وجــدوه حمروًقــا، وكأن اجلنــود الصهاينــة 
مثلــوا بجثانــه رًدا عــى حــرق جنودهــم بزجاجــات 
املولوتــوف احلارقــة، ومــا أن انتهــى املجاهــد عبــد اهلل من 
ــه  ــه وأخوات ــة والدت ــب لرؤي ــى ذه ــدس حت ــه املق واجب
وإخوانــه املرديــن عــن منزهلــم لتعرضــه للحــرق عــى 
يــد اجليــش الصهيــوين، فوجدهــم يقيمــون يف جنــني يف 
منــزل خالتــه، ليعانــق املجاهــد والدتــه وكأنــه مل يرهــا منذ 
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ســنني وســنني، فــكان عناًقــا مصحوًبــا بالبــكاء والســيا 
أهنــا كانــت تظــن أن ولدهــا عبــد اهلل قــد استشــهد ودفــن 
بــني ركام خميــم جنــني، فحمــدت وشــكرت اهلل عــى 
ــه  ــد اهلل عــى والدت ــا اطمــأن املجاهــد عب ــا، ومل ــه حًي بقائ
وزوجــة أبيــه وإخوتــه ســارع إىل جانــب املجاهديــن عبــد 
اهلــادي العمــري واملجاهــد القســامي عــاد النشــرتي 
يف حماولتهــا الــرد الريــع عــى جمــزرة خميــم جنــني،

ــوا  ــم وتوجه ــاحهم وذخرهت ــيارهتم وس ــزوا س فجه
ــار تســتهدف  ــة إطــاق ن ــذ عملي ــة برطعــة لتنفي إىل قري
قــوة صهيونيــة هنــاك، وملــا وصلــوا إىل املــكان وجــدوا 
بانتظارهــم قــوات كبــرة مــن اجليــش الصهيــوين، ومتت 
ــول  ــن الوص ــوا م ــة، ومتكن ــة الطيب ــم يف منطق ماحقته
ــوا  ــيارة وحيمل ــم الس ــوا وراءه ــرة ليرتك ــة وع إىل منطق
أســلحتهم ويســران مشــًيا عــى األقــدام ملســافة طويلــة 
ليصلــوا إىل إحــدى األرايض الزراعيــة ليختبئــوا هنــاك 

بــني رزم كبــرة مــن القــش، وملــا هــدأت األوضــاع 
ــني وســط  ــم جن ــة هلــم عــادوا إىل خمي وتوقفــت املاحق

ــرد عــى جريمــة. ــة أمــل لعــدم متكنهــم مــن ال خيب

مواصلة للجهاد بعد ملحمة جنني
بــدأ املجاهــد عبــد اهلل مشــواره اجلديد كأحــد أبرز 
القــادة العســكريني لرايــا القــدس يف خميــم جنني، حيث 
متكــن عــرب القائــد العــام لرايــا القــدس نعــان طحاينــة 
مــن احلصــول عــى خــط للتواصــل مــع قيــادة احلركــة يف 
ــرة  ــة كب ــن رشاء كمي ــك م ــل ذل ــن بفض ــارج ليتمك اخل
ــم  ــن ت ــن الذي ــد املجاهدي مــن الســاح والذخــرة لتزوي
جتنيدهــم بعــد اجتيــاح خميــم جنــني إلعــادة نشــاط وقــوة 
وضعيــة رسايــا القــدس يف خميــم جنــني، فــكان املجاهــد 
عبــد اهلل إىل جانــب إخوانــه املجاهديــن ســعيد طوبــايس 
وحممــد طوبــايس وشــادي العمــوري وإبراهيم الســعدي 
ــم وغرهــم مــن األبطــال حريصــني  ــد الكري ــه عب وأخي
أســلحتهم  حيملــون  وهــم  املجاهديــن  تســير  عــى 
وذخرهتــم وببدالهتــم العســكرية بني الناس ليعلمــوا أن 
مــا حــدث يف خميــم جنني ليــس هنايــة املعركة وليــس هناية 
ــة  ــود املرحل ــيكون وق ــدث س ــا ح ــل إن م ــة، ب االنتفاض
ــدة مــن املواجهــة مــع هــذا العــدو الصهيــوين وأن  اجلدي
رسايــا القــدس باقيــة ومتجــذرة يف األرض، فهــي شــجرة 

أصلهــا ثابــت وفرعهــا يف الســاء.

وبــدأ إقبــال املجاهديــن مــن الشــباب عــى رسايــا 
ــال  ــة االحت ــم يف مقاوم ــل معه ــدون العم ــدس يري الق
الصهيــوين، وبــدأ املجاهد عبــد اهلل إىل جانــب املجاهدين 
بخــوض االشــتباكات املســلحة شــبه اليوميــة مــع اجليش 
الصهيــوين الــذي كان يعتقــد بعــد االجتيــاح ملخيم جنني 

الشهيد املجاهد/ عبد اهلادي العمري
استشهد بتاريخ 2002/12/06م
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ــاب  ــاء، فخ ــا ش ــروج كيف ــول واخل ــدوره الدخ أن بمق
أملهــم ورجاؤهــم، فجاءهــم املجاهــد عبــد اهلل الوحــش 
ــا القــدس بطاقــة مــن الصمــود واإلرصار  وأبطــال رساي
ــز  ــن تعزي ــن م ــا، فتمك ــم هب ــدرة هل ــا ال ق ــة وم والعزيم
التواصــل والتنســيق بــني قــرى حمافظــة جنــني حيــث 
تعمقــت عاقتــه مــع املجاهديــن إبراهيــم عباهــرة ووراد 
عباهــرة اللذيــن كانــا يعمــان مــع احلــاج عــي الصفوري 
ســابًقا، وزودهــم بعــد جتنيــده للمجاهــد صــايف حوشــية 
ابــن بلــدة اليامــون يف مدينــة جنــني القســام بعبوتــني 
جانبيتــني باإلضافــة إىل تزويدمهــا بالســاح مــن نــوع 
)M16( وكاشــنكوف باإلضافــة إىل ســيارة خاصــة 
ليتمكنــا مــن االنتقــال بواســطتها من مكان آلخــر ليكون 
هلــذه املجموعــة الفضــل يف مواجهــة العــدو الصهيوين يف 
ــات  تلــك املنطقــة عــرب تفجــر العبــوات الناســفة باآللي
الصهيونيــة وعــرب االشــتباكات العنيفــة، وكان يف كل يوم 
ــوين  ــدو الصهي ــوف الع ــات يف صف ــدد اإلصاب ــزداد ع ي
بفضــل مــن اهلل، ثم بفضل ســواعد املجاهديــن وتعززت 
عاقــات املجاهــد عبــد اهلل بمجاهــدي كتائــب القســام 
ــوًيا  ــا وس ــوا مع ــى، وخاض ــب األق ــدي كتائ وبمجاه
االشــتباك تلــو االشــتباك يف خميــم جنــني ومدينــة جنــني 
وقــرى مدينــة جنــني، ويف أحــد االشــتباكات القويــة التي 
خاضهــا املجاهــد عبــد اهلل إىل جانبــه أخيــه املجاهــد حممد 
ــار كثيــف مــن قبــل اجليــش  العــط تعرضــا إىل إطــاق ن
الصهيــوين ممــا أدى إىل إصابة املجاهد عبد اهلل واستشــهاد 
أخيــه املجاهــد حممــد العــط وكأنــه كتــب عــى املجاهــد 
عبــد اهلل أن يفقــد إخوانــه املجاهديــن الذيــن أحبهــم 
ــال، وخاصــة بعــد  ــه احل ــه ليشــتد علي ــا أحــب نفس ك
اجتيــاح مدينــة جنــني بســبب عمليــة كركــور ليتــم هــدم 
ــة  ــود الصهاين ــر اجلن ــد أن عث ــد اهلل بع ــهيد عب ــزل الش من

عــى متفجــرات ورايــات ســوداء للجهــاد اإلســامي يف 
منزلــه، الــذي كان قــد تعــرض يف الســابق للحــرق. وبــدأ 
املجاهــد عبــد اهلل يشــعر بضيق احلــال واملــكان ليتوجه إىل 
بلــدة قباطيــة ملتمًســا األمــن واألمــان فيهــا، وليكــون إىل 
جانــب املجاهديــن محــزة أبــو الــرب وحممــد نــري أبــو 
الــرب وأبطــال كتائــب األقــى كــال أبــو وعــر وحممــد 

ــع. أبــو الــرب امللقــب بالتيَّ

ولكــن دائــًا تــأيت الريــاح بــا ال يشــتهي املجاهــد 
ــم  ــى يفاجئه ــزاًل حت ــوا من ــا أن يدخل ــث م ــد اهلل حي عب
ــال  ــم احل ــق عليه ــم ليضي ــوين بمهامجته ــدو الصهي الع
واملــكان مــرة أخــرى، فعبًثــا أن يســرتيح املجاهــد أو 
ــرس  ــرم يك ــدو جم ــل ع ــة يف ظ ــم الراح ــعر بطع أن يش
ــع إىل  ــطينيني، فاجتم ــة الفلس ــه يف مواجه ــده وقوت جه
جانــب املجاهــد ســعيد طوبــايس ليقــرر إمــا البقــاء 
املجاهــد  فــكان  منهــا،  اخلــروج  أو  قباطيــة  بلــدة  يف 
ســعيد طوبــايس قــد أخــذ قــراره باخلــروج مــن قباطيــة 
الشــاباك  وكان  جنــني،  بمحافظــة  العرقــة  قريــة  إىل 
الصهيــوين قــد نصــب لــه الكمــني هنــاك، وتــم اعتقالــه 
اهلل  عبــد  املجاهــد  قــرر  بينــا  يف 2002/11/01م، 
الوحــش البقــاء يف قباطيــة إىل جانــب املجاهديــن هنــاك 
وانضــم إليــه عــاء الصبــاغ وزكريــا الزبيــدي والعديــد 
مــن املجاهديــن ليمكثــوا هنــاك نحــو عــرة أيــام، 
وكانــوا أحياًنــا يــرتددون عــى بلــدة الزبابــدة القريبــة مــن 
بلــدة قباطيــة، ومــا أن ســمع املجاهــدون نبــأ استشــهاد 
ــة  ــاد صواحل ــد إي ــني املجاه ــدس يف جن ــا الق ــد رساي قائ
حتــى قــرر املجاهــد عبــد اهلل اخلــروج مــن بلــدة قباطيــة 
والتوجــه إىل مشــفى جنــني لرؤيــة جثــان الشــهيد إيــاد 
صواحلــة ليقــدم التحيــة العســكرية هلــذا القائــد الشــجاع 



من سير أبطال فلسطين )3(

248249

الــذي قــاوم اجلنــود املحارصيــن لــه يف حــي الســيباط يف 
ــد  ــد اهلل العدي ــكل بســالة، ووجــد املجاهــد عب ــني ب جن
مــن املجاهديــن هنــاك ممــن يريــدون وداع الشــهيد إيــاد 

2002/11/09م. تاريــخ  يف 

قــرر املجاهــد عبــد اهلل أن يــرد عــى هــذا االغتيــال 
متفجــرات  بشــنطة  حيــث  استشــهادية  عمليــة  عــرب 
إىل املجاهــد محــزة أبــو الــرب ليقــوم بإيصــال الدائــرة 
ــة هلــا مــن أجــل أن يســتخدمها االستشــهادي  الكهربائي
ر اهلل أن تكــون مدينــة اخلليــل هــي  يف العمليــة، وقــدَّ
الســباقة وهلــا الــرف يف الــرد عــى جريمــة اغتيــال 
أهــم  مــن  هــي  عمليــة  عــرب  صواحلــة  إيــاد  القائــد 
العمليــات يف فلســطني، وهي عمليــة وادي النصــارى يف 
2002/11/15م فقــرر املجاهــد عبد اهلل وقف العملية 
التــي كان خيطــط هلــا، والســيا أن الــرد قــد وقــع وحتــى 
ــذه  ــى ه ــد ردت ع ــرة ق ــا املظف ــم ورساياه ــزة هاش أن غ
اجلريمــة عــرب قتــل جنديــني صهيونيــني، وعــى أثــر ذلــك 
ــة،  ــة الغربي ــاح الضف ــى اجتي ــوين ع ــدو الصهي ــدم الع أق
وتــم اعتقــال واغتيــال العديــد مــن قــادة وكــوادر املقاومة 
ــعدي  ــم الس ــد إبراهي ــال املجاه ــم اغتي ــطينية، وت الفلس
ليلحــق بأخيــه عبــد الكريــم الســعدي ليكــون شــهر 
نوفمــرب )تريــن ثــاين( هــو األصعــب يف حيــاة املجاهــد 
عبــد اهلل والســيا أن املجاهــد إيــاد قــد استشــهد ورفيــق 
درب املجاهــد عبــد اهلل )ســعيد( قد تم اعتقالــه، لتعود به 
الذاكــرة إىل تلــك األيــام التــي اســتطاع فيهــا مــع املجاهــد 
ســعيد طوبــايس وصديقهــا العزيز عبــد اهلــادي العمري 
جتنيــد شــابني مــن قريــة ديــر أبــو ضعيــف بمحافظــة 
ــة،  ــد زكارن ــة وخال ــود زكارن ــد حمم ــا املجاه ــني، مه جن

ــد اهلــادي  ــد اهلل وعب ــن ســعيد وعب فقــدم هلــا املجاهدي
الســاح والذخــرة وعبــوة ناســفة مــن أجــل زرعهــا يف 
املنطقــة الرقيــة مــن ديــر أبــو ضعيــف، وتــم تدريبهــا 
وكيفيــة  الناســفة  العبــوة  زراعــة  كيفيــة  وتعليمهــا 
ــم اعتقاهلــم  ــف ت ــن املكث تفجرهــا، ولنشــاط املجاهدي
بعــد فــرتة مــن العمــل اجلهــادي يف قريــة ديــر أبــو 
ضعيــف، ولكــن تبقــى بنظــر املجاهــد عبــد اهلل الوحــش 
أن أمجــل أيــام اجلهــاد واملقاومة كان عندما جــاء املجاهد 
ــادي  ــد اهل ــد اهلل وعب ــع عب ــع م ــايس واجتم ــعيد طوب س
العمــري مــن أجــل التخطيــط لــزرع عبــوة ناســفة كبــرة 
ــك يف  ــة تعن ــن قري ــب م ــني القري ــا جن ــارع حيف ــى ش ع
جنــني التــي تقــع بالقــرب مــن معســكر ســامل الصهيوين، 
ــاباك  ــط يف الش ــال ضاب ــن مج ــو الكابت ــدف ه ــكان اهل ف
ــذا  ــرب ه ــني ويعت ــة جن ــن منطق ــؤول ع ــوين ومس الصهي
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الضابــط مــن أكثــر الضبــاط الصهاينــة الــذي اســتطاعوا 
ــة  ــطينية باإلضاف ــة الفلس ــوادر املقاوم ــادة وك ــال ق اعتق
ــكان  ــن، ف ــد مــن املجاهدي ــة العدي ــه مــن تصفي إىل متكن
البــد مــن وضــع حــد هلــذا املجــرم ونجــح املجاهــد 
ــة إىل إحضــار  ــوة الناســفة باإلضاف ــز العب ســعيد بتجهي
الســاح مــن نــوع )M16( ليتوجــه املجاهــدون عبد اهلل 
وعبــد اهلــادي وســعيد طوبــايس إىل بلــدة ســيلة احلارثيــة 
بمحافظــة جنــني، وتــم زرع العبــوة يف املــكان املطلــوب 
لتفجــر مركبــة الضابــط الصهيــوين الكابتن مجــال الذي 
ــكر  ــن معس ــت م ــك الوق ــرج بذل ــروض أن خي ــن املف م
ــم  ــي يت ــة الت ــات الصهيوني ــع الدوري ــد وض ــامل لتفق س
تســيرها يف شــوارع مدينــة جنــني، وانتظــر املجاهــدون 
بــني أشــجار الزيتــون حضــور موكــب هــذا الضابــط إال 
أنــه مل خيــرج يف تلــك الليلــة مــن شــهر ســبتمرب )أيلــول( 
ــك  ــدون إىل تفكي ــر املجاه ــام 2002م، فاضط ــن الع م
العبــوة وأخذهــا معهــم إىل مــكان آخــر، وتوجهــوا 
لتنــاول الطعــام يف بلــدة ســيلة احلارثيــة بعــد يــوم طويــل 
ــد  ــدوا أن املجاه ــار ليج ــقة واالنتظ ــب واملش ــن التع م
ــراب،  ــام وال ــم الطع ــر هل ــد أح ــري ق ــد العم راش
وقــرروا اخلــروج مــن بلــدة ســيلة احلارثيــة عــرب طريــق 
فرعــي، وإذا هبــم قــد تفاجــؤوا بوجــود عــدد مــن اجلنود 
الصهاينــة يقفــون إىل جانــب آلياهتــم العســكرية حيــث 
ــة عانــني  ــوا قــد وضعــوا حاجــًزا عســكرًيا بــني قري كان

وبلــدة ســيلة احلارثيــة وبلــدة اليامــون.

فنــزل املجاهــدون مــن ســيارهتم وســاروا مشــًيا 
عــى أقدامهــم وهــم حيملــون أســلحتهم صــوب املــكان 
الــذي يتواجــد بــه اجلنــود الصهاينــة، وبــدأ املجاهــدون 
ــن  ــر م ــم أكث ــوا عليه ــم، وأطلق ــار باجتاهه ــون الن يطلق

ســتة خمازن مــن الرصاص، ومــا أن اســتطاع املجاهدون 
ســيارات  شــاهدوا  حتــى  املوقــع  مــن  االنســحاب 
اإلســعاف الصهيونيــة هتــرع إىل ذلــك املــكان لنقــل 
املصابــني، وأعلنــت رسايــا القــدس مســؤوليتها عن هذا 
االشــتباك، لتبــدأ مطاردة ســاخنة للمجاهديــن، وحاول 
اجليــش الصهيــوين حمــارصة املجاهــد ســعيد طوبايس يف 
ــادة  ــول، وكان يف الع ــة الغ ــزل عائل ــني يف من ــة جن مدين
ــاول  ــتحام أو تن ــن اس ــه م ــاء حاجات ــاك لقض ــرتدد هن ي
الطعــام أو الراحــة لفــرتة مــن الزمــن، وصــادف ذلــك 
ــكان  ــن امل ــرب م ــد اهلل بالق ــد عب ــود املجاه ــوم وج الي
ــهداء  ــب ش ــن كتائ ــن م ــن املجاهدي ــدد م ــب ع إىل جان
األقــى، ويف مقدمتهــم عــاء الصبــاغ فشــاهدوا جنــود 
االحتــال الصهيــوين، وهــم خيرجــون مــن آلياهتــم 
العســكرية بــكل جــرأة وكأهنــم يســرون يف شــوارع 
“تــل أبيــب” معتقديــن أنــه لــن يتعــرض هلــم أحــد بعــد 
الربــات القويــة واملوجعــة التــي تكبدهــا املجاهــدون 

ــال واعتقــال. يف جنــني مــن اغتي

اعتقاله واحلكم عليه
جــاء رد املجاهــد عبــد اهلل وإخوانــه يف رسايــا 
بأننــا هنــا ولــن  القــدس وكتائــب شــهداء األقــى 
ــا  ــى أرضن ــان ع ــن واألم ــوا باألم ــم أن حتظ ــمح لك نس
التــي ســالت عليهــا دمــاء الشــهداء يف خميــم جنــني 
وقراهــا بــدًءا مــن عزالديــن القســام، وليــس انتهــاًء 
بإيــاد صواحلــة، وبــدأ املجاهــدون بإطــاق النــار بشــكل 
مكثــف عى اجلنــود الصهاينــة، وأوقعوا هبــم اإلصابات 
واألرضار اجلســيمة يف مركباهتــم، وملــا توقــف املجاهــد 
عبــد اهلل عــن مراجعــة رشيــط األحــداث املاضيــة التــي 
مجعتــه باملجاهديــن األبطــال ســعيد وإيــاد وعبــد اهلــادي 
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وجــد نفســه يف شــوق كبــر إىل رؤيــة والدتــه يف صبــاح 
يــوم رمضــاين حيــث توجــه يف 2002/11/22م إىل 
منــزل عائلــة أســامة الرتكــان، وكانــت عائلــة عبــد اهلل 
الوحــش تعيــش يف هــذا املنــزل بعــد هــدم منزهلــم، ومــا 
ــى  ــه حت ــه وأهل ــى والدت ــلم ع ــزل وس ــل إىل املن أن دخ
جاءتــه شــقيقته الشــهيدة بــرى وأخربتــه أن هنــاك 
عــدًدا مــن اجلنــود الصهاينــة حــول املنــزل، فقــرر عــدم 
االستســام وأنــه ســيدافع عــن نفســه باملســدس األخــر 

ــة. الــذي حيملــه وبالقنبلــة اليدوي

وبــدأ اجليــش الصهيــوين حييــط باملــكان وأحــر 
جرافــة كبــرة هلــدم املنزل، وبــدأ ضبــاط اجليــش باملناداة 
عــى ســكان املنــزل باخلــروج، فــودع املجاهــد عبــد اهلل 
والدتــه وأهلــه وأخرجهــم من املنــزل، وحــاول أن خيرج 
مــن أحــد األبــواب اخلارجيــة للبيــت فوجــد عــدًدا مــن 
اجلنــود هنــاك، فألقــى عليهــم القنبلــة اليدويــة، ولكنهــا 
ــم  ــه، فعل ــن مسدس ــاص م ــق الرص ــم أطل ــر، ث مل تنفج
أن مقاومتــه للجنــود الصهاينــة ال جــدوى منهــا يف ظــل 
وجــود اجلرافــة الكبــرة التــي بــدأت هبــدم أجــزاء مــن 
املنــزل، فتــم اعتقــال املجاهــد البطــل عبــد اهلل الوحــش 
بعــد أن استشــهد أحــد األطفــال يف املــكان وإصابــة 
اثنــني مــن املواطنــني باإلضافــة إىل إصابــة كويفــا باتــريل 
وهــي متطوعــة إيرلنديــة يف حقــوق اإلنســان كانــت 
ــة األطفــال مــن نــران اجليــش الصهيــوين،  حتــاول محاي
وكذلــك ُقتــل غيــان هــوك وهــو مســئول بريطــاين تابــع 
لأمــم املتحــدة يــرتأس برنامــج إعــادة إعــار املنــازل يف 
ــم  ــا ت ــر، ك ــارشة يف الظه ــة مب ــك برصاص ــني، وذل جن

هــدم ثاثــة شــقق ســكنية.

قبضــة  اهلل يف  عبــد  املجاهــد  أن أصبــح  ومــا 

اجلنــود الصهاينــة حتــى جــاءه قائــد منطقــة جنــني 
الضابــط الكابتــن مجــال ليــدور احلديــث بينهــا، وأكــد 
يــرى  أن  يريــد  كان  أنــه  للمجاهــد  مجــال  الكابتــن 
املجاهــد عبــد اهلل مقتــواًل وليــس معتقــًا، ليبــدأ مرحلة 
نضاليــة جهاديــة جديــدة داخــل ســجون االحتــال 
ليحكــم عليــه بالســجن ملــدة 23 عاًمــا ولتعيــش عائلتــه 
أســوأ أيــام حياهتــا يف ظــل وفــاة األب ويف ظــل غيــاب 
ــم  ــل ت ــد اهلل، وليــس هــذا فحســب ب رجــل البيــت عب
ــذي كان  ــل ال ــك البط ــز ذل ــد العزي ــه عب ــال أخوي اعتق
إيــاد حــردان  املجاهــد  اعتقــال  فــرتة  قوًيــا يف  فتــًى 
لــدى الســلطة الفلســطينية يف مقــر املقاطعــة يف جنــني، 

الكريــم  عبــد  الشــهيد  صديقــه  مــع  يذهــب  وكان 
الســعدي إلرســال الطعــام والــراب إىل املجاهــد إيــاد 
يف ســجنه يف مقــر املقاطعــة يف جنــني، ومــا أن كــرب حتــى 
ــب  ــون إىل جان ــدس ليك ــا الق ــوف رساي ــى إىل صف انتم
أخيــه األكــرب عبــد اهلل الوحــش يف االنتفاضــة، وليكتــب 
لــه أن يكــون أســًرا يف ســجون االحتــال الصهيــوين إىل 
جانــب أخيــه عبــد اهلل، وأمى ما يقارب ســبع ســنوات 
متقطعــة يف الســجون، ومل يكتــف االحتــال بذلــك، بل 

األسر املجاهد/ عبد اهلل برغيش )يسار( برفقة
والدته الصابرة وشقيقه األسر خال زيارهتا هلم يف السجن
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أراد أن جيمــع اإلخــوة عبــد اهلل وعبــد العزيــز وعبــد 
ــجن  ــني يف س ــم عام ــذي حك ــادر ال ــد الق ــن وعب الرمح
ــال  ــأن االحت ــش ب ــة الوح ــول لعائل ــى يق ــد، حت واح
العائلــة  هــذه  تدمــر  عــن  يتوقــف  لــن  الصهيــوين 
املجاهــدة ال لــيء ســوى أهنــا فلســطينية رفضــت 
اخلضــوع واالستســام هلــذا العــدو الصهيوين وليســتمر 
ــدة، ويف  ــة املجاه ــذه العائل ــق ه ــرام بح ــل اإلج مسلس
أقــدم  2007/04/21م  يف  وحتديــًدا  األيــام،  أحــد 
اجليــش الصهيــوين عــى اقتحــام منــزل العائلــة يف خميــم 
جنــني بحًثــا عــن املطلوبــني وإخــوة املجاهــد عبــد 
ــن،  ــع املجاهدي ــكان م ــف يف امل ــتباك عني ــد اش اهلل، وبع

والدة األسر املجاهد/ عبد اهلل برغيش
عى موعد مع احلرية ألبنائها األرسى 

قــام العــدو الصهيــوين بإطــاق النــار بكثافــة عــى منــزل 
العائلــة ممــا أدى إىل استشــهاد شــقيقة املجاهــد عبــد اهلل 
الوحــش بــرى التــي كانــت يف عمــر الــورود لتكــون 
هــذه العائلــة وبتضحياهتــا وتضحيــات أبنائهــا عبــد اهلل 
وعبــد العزيــز وعبــد الرمحــن واستشــهاد بــرى وهــدم 
ــوين وأســطورة  ــل الصهي منزهلــم شــوكة يف حلــق املحت

للمقاومــة والتضحيــة والفــداء.

الصــرب  إال  اهلل  عبــد  املجاهــد  مــن  كان  فــا 
املحتــل  هــذا  مواجهــة  عــى  واإلرصار  والصمــود 
بواســطة أســلحة جديــدة؛ ويف مقدمتهــا العلــم، حيــث 
اســتطاع احلصــول عــى شــهادة التوجيهــي، وهــو اآلن 
يف املراحــل النهائيــة للحصــول عــى البكالوريــوس مــن 
جامعــة القــدس املفتوحــة ختصــص اجتاعيــات والزال 
عــى يقــني تــام بأنــه ســيأيت اليــوم الــذي يتحــرر فيــه هــو 
وأخــوه عبــد الرمحــن مــن الســجن واملحكــوم 18 عاًمــا 
ليجمــع شــمل العائلــة مــن جديــد بعــد طــول غيــاب.
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األسير المجاهد
محمد كامل خليل عمران

أسد مدينة خليل الرحمن

تاريخ الميالد: 1982/10/20م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية سنجر – محافظة الخليل

عدد أفراد العائلة: 10

تاريخ االعتقال: 2002/12/09م

الحكم: 13 مؤبدًا

نقــف اليــوم لنكتــب عــن جماهــد فــارس مــن 
فرســان رسايــا القــدس يف مدينــة اخلليــل، َعِلــم أن احلــق 
ال ُيصــادر وأن احلريــة ال ُتســجن، وأن النــور ال حُيبــس، 
وأن نســائم اإليــان واهلدايــة ولــو كانــت مصحوبــة 
باجلــراح واملــكاره فإهنــا أعــذب ألــف مــرة مــن كل مــا 
ــإن  ــذا ف ــد، وهل ــذ اجلس ــن لذائ ــاس م ــه الن ــارف علي تع
فارســنا البطــل قــد نشــأ مــع جيــل مفعــم باإليــان، جيل 
حيمــل الرايــة مــن جديــد، وهــذا اجليــل خيــرج مــن بــني 
ــا:  فــرث ودم دواًء شــافًيا للمســتضعفني، وهيتــف دوًم
أرأيــت النخيــل حينــي جســمه، نحــن يــا قــدس خلقنــا 
كالنخيــل شــاخمني مطالبــني باحلــق وال نلــني، ويمضــون 
ــات  ــم اليافط ــق ال تغره ــن احل ــه م ــم علي ــا ه ــة مل يف ثق
ــذل والعــار  ــي حتمــل يف احلقيقــة ال ــة اخلادعــة الت الرباق
واهلزيمــة، فــأدرك فارســنا البطــل حممــد كامــل عمــران 
هــذه املعادلــة، وعلــم حينهــا أنــه البــد لليــل مــن هنايــة، 
والبــد للظلــم مــن خامتــة، والبــد للفجــر مــن أن يســطع 
ــاىل: ٱىمحٱ مص جض حض خض مض  ــال تع ــني، ق ــور املب بالن
حط مظ جع مع جغ مغ 

جف يمح ]القصــص: 5[.

امليالد والنشأة
ففــي تلــك األرض املباركــة مــن تراب فلســطني، 
ويف كنــف املســجد األقــى املبــارك، يف مدينــة نبــي 
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ــل  ــد كام ــد حمم ــد املجاه ــام، ول ــه الس ــم علي اهلل إبراهي
عمــران يف تلــك املدينــة التــي كانــت وال زالــت وســتبقى 
شــوكة يف حلــق االحتــال الصهيــوين، وعصيــة عــى 
كهــول االســتيطان، أو التعايــش معــه، فهــي أرض ال 
تلــني وتأبــى الــذل واهلــوان، ويف هــذه املدينــة ويف ســنجر 
الصمــود ُولــد هــذا املجاهــد وهبــا نشــأ وترعــرع يف ظــل 
أرسة فقــرة، فعــاش معانــاة أبناء شــعبه ومآســيهم، وكان 
يــرى يف نفســه ويف عيــون أطفــال اخلليــل صــور احلــزن، 
وتســاءل عــن مصــدر هــذا احلــزن، فعلــم أنــه االحتــال 
الصهيــوين مصــدر كل الــرور واملصائــب التــي حلــت 
عــى أمتنــا، ونظــر حينهــا املجاهد حممــد إىل وضــع عائلته 
فوجــد أن أوضاعهــا أصبحــت مأســاوية، والســيا بعــد 
انفصــال والــده عــن والدتــه وقيامــه بالــزواج مــن امــرأة 
أخــرى، كان حينهــا البــد مــن خــروج أخيــه األكــرب مــن 
ــوه  ــه أخ ــم إلي ــه، وانض ــه وإخوت ــل والدت ــة ليعي املدرس
األصغــر منــه ســنًا، واســمه رائــد إلكــال مــا بــدأه األخ 
األكــرب، وملــا رأى املجاهــد حممــد مشــهد خــروج أخويــه 
ــاق  ــل الش ــدء بالعم ــة والب ــن املدرس ــنًا م ــه س ــرب من األك
مــن أجــل أن تعيــش والدتــه وإخوتــه بعــزة وكرامــة وال 
ــرك  ــا ت ــر حينه ــو اآلخ ــرر ه ــا؛ ق ــاس إحلاًف ــألون الن يس
مقاعــد الدراســة وهــو يف املرحلــة األساســية، ورغــم 
اعــرتاض والدتــه وإخوانــه وأخواتــه عــى ذلــك، إال أنــه 
مل يكــن ليقبــل عــى نفســه أن يــرى عائلتــه بحاجــة ماســة 
إىل املــال وال يقــدم هلــم شــيًئا، وأرص حينهــا بعــد أن تــرك 
الدراســة عــى التوجــه إىل ســوق العمــل، فبــدأ يبحــث يف 
كل مــكان عــن األعــال التــي تائــم ســنه مثــل تنظيــف 
األرايض الزراعيــة، كــا عمــل أيًضــا يف أحــد مصانــع 
ــل يف  ــة عم ــة متقدم ــم يف مرحل ــل، ث ــات يف اخللي احللوي
ــع  ــرة، وم ــة كب ــغ مالي ــى مبال ــول ع ــاء للحص ــال البن جم

ذلــك بــدأ يبحــث عــن مهنــة دائمــة، فــكان أمامــه فرصــة 
ــًدا،  ــايل جي ــردوده امل ــون م ــوم؛ ليك ــة األملوني ــم مهن لتعل
وكل ذلــك مــن أجــل مســاعدة والدتــه التي بذلــت جهًدا 
مضاعًفــا يف تربيــة أبنائهــا، والنهضــة هبــم دينًيــا وأخاقًيا 
ــى  ــًرا ع ــت كث ــد حرص ــا ق ــة إىل أهن ــا، باإلضاف وتربوًي

توفــر املــال مــن أجــل مســتقبل أوالدهــا وبناهتــا.

من رحم املعاناة يولد األبطال
ومــن هــذه الظــروف ومــن تلــك املعانــاة، ومــن 
هــذه الشــدة خــرج املجاهــد حممــد ليكــون أكثــر صــرًبا 
ــات مهــا  ــًدا وإرصاًرا عــى مواجهــة التحدي ــر جل وأكث
كانــت، ســواء أكانــت تواجــه العائلــة أو تواجه الشــعب 
الصهيــوين والســيا  الفلســطيني يف ظــل االحتــال 
أن املجاهــد حممــد كان ومــا زال يتذكــر تلــك األيــام 
ــه  ــام االنتفاضــة األوىل عــى الرغــم مــن أن العظيمــة، أي
ــن  ــم م ــك تعل ــع ذل ــت، وم ــك الوق ــًرا يف ذل كان صغ
مدرســة االنتفاضــة كيــف ســيكون شــجاًعا مقداًمــا 
ــب  ــى ح ــرب ع ــا وك ــهًا، ون ــًا ش ــح رج ــا، ويصب قوًي
اجلهــاد والنضــال وعاهــد اهلل _عــز وجــل_ عــى االنتقام 
مــن بنــي صهيــوين عــى مــا اقرتفــوه بحــق الشــعب 
الفلســطيني عــى مــر الســنني، ومــا أن وعــى عــى الدنيــا 
وتفتحــت مداركــه حتــى رأى مشــاهد جمــزرة احلــرم 
اإلبراهيمــي الريــف يف العــام 1994م ورأى دمــاء 
املصلــني الفلســطينيني منتــرة يف كل مــكان، فعلــم 
ــة  ــوى لغ ــم س ــن أن يفه ــدو ال يمك ــذا الع ــا أن ه حينه
ــة،  ــون املرحل ــو قان ــذي ه ــدم ال ــة ال ــي لغ ــدة، وه واح
ومــا هــي إال فــرتة مــن الزمــن وإذا بالســلطة الفلســطينية 
ــًذا  ــة تنفي ــة الغربي ــدن يف الضف ــى امل ــلطتها ع ــط س تبس

ــام 1993م. ــة يف الع ــلو املوقع ــة أوس التفاقي
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آمال مل تتحقق
إال أن تطلعــات وآمــال أهــايل مدينــة اخلليــل 
الذيــن كانــوا يتمنــون ويتطلعــون إىل رؤيــة الســلطة 
ــل  ــة اخللي ــكان مدين ــن س ــع ع ــي تداف ــطينية وه الفلس
وتقــف إىل جانبهــم يف مواجهــة قطعــان املســتوطنني 
ــة  ــط مدين ــًرا وس ــتوطنني خط ــر املس ــش أكث ــث يعي حي
مســتوطن  أربعائــة  إىل  يصــل  وعددهــم  اخلليــل، 
ألــف   120 عــى  حظــًرا  ويفرضــون  صهيــوين، 
فلســطيني يف البلــدة القديمــة بمدينــة اخلليــل، ولــذا 
فــإن أغلبيــة املســتوطنني هنــاك توجهاهتــم إيديولوجيــة 
ــن  ــة م ــطني املحتل ــاء إىل فلس ــم ج ــر منه ــة وكث عنري
“كريــات أربــع”  الــدول الغربيــة، وتعتــرب مســتوطنة 
ــل،  ــة اخللي ــة يف مدين ــتوطنات الصهيوني ــم املس ــن أه م
ــل فســاًدا ودمــاًرا وهــاًكا،  ــة اخللي ــوا يف مدين وقــد عاث
ــق،  ــة مل يتحق ــاين اجلاهري ــك األم ــن تل ــيًئا م إال أن ش
ــة  ــدى عام ــاط ل ــأس واإلحب ــن الي ــة م ــا أدى إىل حال مم
املجاهــد  حينهــا  وقــرر  الرمحــن،  خليــل  يف  النــاس 
حممــد االهتــام بنفســه وبعائلتــه واالبتعــاد عــن كل مــا 
ــا  ــه الدني ــت ل ــطينية، ففتح ــلطة الفلس ــة بالس ــه عاق ل
ــال حيــث وجــد عمــًا  ــه مــن امل أبواهبــا وأغدقــت علي
مميــًزا يف إحــدى رشكات األخشــاب، وكان هــذا حالــة 
غالبيــة أبنــاء الشــعب الذيــن تعرضــوا إىل إحبــاط شــديد 
مــن أداء الســلطة الفلســطينية، فقــد كان اجلميــع يأمــل 
ويتمنــى بــأن األيــام القادمــة ســتكون أيــام عــز وكرامــة 
ــيء  ــرح بمج ــرج وف ــذي خ ــعب ال ــة، وأن الش ومقاوم
الســلطة الفلســطينية وبنــى توقعــات وآمــااًل كثــرة 
ــة  ــرتة الواقع ــت الف ــث كان ــه حي ــاب ظن ــد خ ــا ق عليه
مــا بــني توقيــع اتفــاق أوســلو يف العــام 1993م وحتــى 

بــدء املفاوضــات الفلســطينية الصهيونيــة يف قمــة كامب 
ــبة إىل  ــس بالنس ــبع ســنوات عجــاف، لي ــد هــي س ديفي
ــائر  ــل لس ــط، ب ــا فق ــامي وحده ــاد اإلس ــة اجله حرك
التنظيــات الفلســطينية، وللقضيــة الفلســطينية بشــكل 
ــة  ــت الوالي ــام 2000م كان ــف الع ــث يف صي ــام، حي ع
ــون تقــرتب مــن  ــل كلينت ــة للرئيــس األمريكــي بي الثاني
هنايتهــا وكان إهيــود بــاراك يف عجلــة مــن أمــره مــن 
أجــل التوصــل إىل اتفاقيــة ســام شــامل تــؤدي إىل 
ــث  ــك ح ــوين، ولذل ــطيني الصهي ــراع الفلس ــاء ال إهن
بيــل كلينتــون عــى عقــد مؤمتــر للســام يف كامــب 
ــاراك بعــد  ديفيــد، وجــاءت هــذه القناعــة للصهيــوين ب
أن أخــذ قــراراه باالنســحاب مــن اجلنــوب اللبنــاين، 
ــن  ــار( م ــو )أي ــحاب يف 22 و23 ماي ــم االنس ــث ت حي
ــت  ــه كان ــم أن ــر رغ ــائر ُتذك ــا خس ــام 2000م، وب الع
هنــاك توقعــات بوجــود خســائر، وهلــذا تــم عــرض 
هــذا االنســحاب للجمهــور الصهيــوين كعمليــة ناجحة 
ــذا  ــأن ه ــوين ب ــش الصهي ــا اجلي ــك رأى حينه ــع ذل وم
االنســحاب هــو خطــأ قاتــل، وتراجــع مذعــور قــد 

ــوين. ــش الصهي ــذا اجلي ــى ه ــاراك ع ــه ب فرض

انتفاضة األقىص والسياسة الصهيونية 
اجلديدة

ســيرتك  فصاعــًدا  2000م  العــام  ومنــذ 
االنســحاب مــن جنــوب لبنــان آثــاًرا بعيــدة املــدى عــى 
معنويــات اجليــش الصهيــوين، وتفكــره االســرتاتيجي 
موفــاز  أعلــن  حيــث  وعملياتــه،  تفكــره  ونمــط 
ــف  ــان أضع ــن لبن ــحاب م ــا أن االنس ــه حينه وجنراالت
ــزب اهلل  ــور ح ــا ص ــردع، بين ــى ال ــل” ع ــدرة “إرسائي ق
للمقاومــة يف  بطــويل  انتصــار  أنــه  عــى  االنســحاب 
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ــأن  ــة ب ــن الصهاين ــرون م ــد الكث ــا اعتق ــان، وعنده لبن
ــاس  ــة إحس ــًرا يف تقوي ــهم كث ــزب اهلل سيس ــار ح انتص
الفلســطينيني بأهنــم يســتطيعون إخــراج الصهاينــة مــن 
ــك الوقــت  ــذ ذل ــة مشــاهبة، ومن ــة بطريق ــة الغربي الضف
ــوين  ــردع الصهي ــوة ال ــتعادة ق ــة إىل اس ــر احلاج كان تأث
اجليــش  مكانــة  واســتعادة  الفلســطينيني  عيــون  يف 
ــة  ــى سياس ــًرا ع ــام كب ــرأي الع ــون ال ــوين يف عي الصهي
اجليــش الصهيــوين باجتــاه الفلســطينيني، وهلــذا فــإن 
اجليــش الصهيــوين بــدأ يف االســتعداد الحتال اســتئناف 
الــراع، ويف تدبــره أن املجاهبــة القادمــة ســتكون أكثــر 
رضاوة مــن االنتفاضــة األوىل حيــث اقتــرت أســلحة 

ــية. ــورة أساس ــارة بص ــى احلج ــا ع ــطينيني فيه الفلس

الصهيــوين  اجليــش  خمططــو  توصــل  وهلــذا 
فــروا  قــد  الفلســطينيني  أن  مفادهــا  خاصــة  إىل 
األيــام  احلاســم يف  الــرد  املــرتددة وغيــاب  السياســة 
ــب  األوىل لانتفاضــة األوىل كعامــة ضعــف مــن جان
العــدو الصهيوين،وهــذا بــرأي الصهاينــة قــد شــجع 
الفلســطينيني عــى االســتمرار يف االنتفاضــة، وهلــذا 
الســبب بالــذات فقــد وضــع اجليــش الصهيــوين رًدا 
أكثــر حســًا وشــمولية لقمــع أي انتفاضــة قادمــة وهــي 
يــورام  يف مهدهــا، وكــا يقــول الكاتــب الصهيــوين 
ــوزراء(: “هــذا  ــراالت يف جملــس ال ــه )جن بــري يف كتاب
أن عرًضــا  بســيطة وهــي  مبنــي عــى مســلمة  الــرد 
ــف  ــة العن ــدالع موج ــرد ان ــوة بمج ــا للق ــا وفورًي عنيًف
ــيدفعونه  ــذي س ــظ ال ــن الباه ــني الثم ــيجعل املنتفض س
ــة  ــت الفرضي ــة”، وكان ــال العدائي ــتمروا يف األع إذا اس
هــي أن رًدا كهــذا ســيؤدي إىل تربيــد محاســتهم ولذلــك 
دروس  إىل  واســتناًدا  الصهيــوين  اجليــش  أعــد  فقــد 

وأحــداث  1994م(  )1987م-  األوىل  االنتفاضــة 
النفــق )1996م( إســرتاتيجية جديــدة إلدارة حــرب 
منخفضــة الكثافــة باســم حقــل األشــواك، ويعمــل 
ــات  ــارت املفاوض ــا إذا اهن ــوين بموجبه ــش الصهي اجلي

وتوقفــت عمليــة الســام.

ــن  ــان ع ــم اإلع ــى ت ــابيع حت ــي إال أس ــا ه وم
الصهيونيــة  الفلســطينية  املفاوضــات  وفشــل  انتهــاء 
احلاليــة يف قمــة كامب ديفيــد، واندلعت حينهــا انتفاضة 
فلســطينية جديــدة تــم تســميتها بانتفاضــة األقــى 
2000/09/28م،  بتاريــخ  ذلــك  وكان  املبــارك، 
ــر  ــام بالتحض ــا ق ــوين م ــدو الصهي ــا الع ــد حينه وجس
لــه يف حــال انــدالع أي مواجهــة مــع الفلســطينيني 
بالــرد العنيــف اســتناًدا إىل خطــة الطــوارئ اجلاهــزة 
ــت  ــة كان ــت االنتفاض ــا اندلع ــه عندم ــم أن ــم، رغ لدهي
ــة شــعبية عــى غــرار االنتفاضــة األوىل،  ــارة عــن هب عب
ولكــن بعــد شــهرين مــن انــدالع االنتفاضــة بــدأ اجليش 
ــردع املنتفضــني  ــة ل ــق خططــه اإلجرامي ــوين يطب الصهي
بالــرد عــى األحــداث برعــة  الفلســطينيني،وقاموا 
يتــذرع  الصهيــوين  اجليــش  معــه وكأن  بــدا  إىل حــد 
ــد  ــن، وق ــى املتظاهري ــار ع ــاق الن ــبب إلط ــى س بأدن
أدى اســتخدام النــران بكثافــة مــن جانــب اجليــش 
الصهيــوين يف األســابيع األوىل لانتفاضــة إىل استشــهاد 
العــرات مــن الفلســطينيني يف حــني أصيــب عــدد 
قليــل مــن الصهاينــة بجــراح، فكانــت النســبة هــي 15 
إصابــة يف صفــوف الفلســطينيني مقابــل كل إصابــة 
صهيونيــة، وكان اجليــش الصهيــوين راضًيــا عــن النتائج 
اإلمجاليــة، حتــى إن موفــاز شــعر بالفخــر عندمــا تلقــى 
ــة مــن مســؤول جهــاز األمــن الوقائــي يف  مكاملــة هاتفي
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قطــاع غــزة حممــد دحــان يعــرب فيهــا عــن قلقــه ويســأل 
ملــاذا نحــن الذيــن ُنقتــل ولســتم أنتــم؟ واتضــح الحًقــا 
ــد  ــة ق ــام األوىل لانتفاض ــوين يف األي ــش الصهي أن اجلي
ــن  ــل ع ــا ال يق ــة وم ــواع خمتلف ــن أن ــخ م ــق صواري أطل

ــاص. ــن الرص ــة م ــون طلق ملي

التحول نحو عسكرة انتفاضة األقىص
وهــذا األمــر جعــل مجيــع األجنحــة العســكرية 
الفلســطينية تصمم عى عســكرة االنتفاضة الفلســطينية 
ــات العســكرية ضــد قطعــان املســتوطنني،  عــرب العملي
وعــرب العمليــات االستشــهادية التــي هــزت انفجاراهتــا 
األرض املحتلــة عــام 1948م، ولذلــك قــرر حينهــا 
املجاهــد البطــل حممــد عمــران عــدم االســتمرار يف 
ــلمية  ــرق الس ــرب الط ــى ع ــة األق ــاركة يف انتفاض املش
املجاهــد  صديقــه  إىل  حينهــا  وتوجــه  واجلاهريــة، 
رسايــا  أعضــاء  أحــد  كان  والــذي  عبيــدو  جهــاد 
ــى رضورة  ــاوره ع ــدأ حي ــل، وب ــة اخللي ــدس يف مدين الق
ــوين  ــل الصهي ــد املحت ــكري ض ــدي والعس ــل اجل العم
والــذي أجــرم ضــد أطفــال ونســاء وشــيوخ فلســطني،

ومــا هــي إال فــرتة مــن الزمــن حتــى قــام املجاهــد جهــاد 
عبيــدو بتنظيــم املجاهــد حممــد عمــران إىل صفــوف 
رسايــا القــدس، وقــررا حينهــا االنتقــام لدمــاء الشــهداء 
وخاصــة دم الشــهيد شــاكر حســونة الصديــق الصــدوق 

للمجاهــد حممــد عمــران.

ــا  ــوف رساي ــل يف صف ــد يعم ــد حمم ــدأ املجاه ب
القــدس إىل جانــب األبطــال نــور جابــر وجهــاد عبيــدو 
وجبــارة الــرازم وغرهم مــن القادة األبطال،وشــارك يف 
تنفيــذ العديــد مــن عمليــات إطــاق النــار ضــد قطعــان 
الصهيونيــة،  العســكرية  املواقــع  وضــد  املســتوطنني 
والســيا أنــه قــد تــم تدريــب املجاهــد حممد عمــران عى 
اســتخدام الســاح وآليــة إطــاق النــار بشــكل احــرتايف 
عــى يــد املجاهديــن نــور جابــر وجهــاد عبيــدو وجبــارة 
ــن  ــن الذي ــم املجاهدي ــن أه ــح م ــك أصب ــرازم، ولذل ال
ينفــذون االشــتباكات املســلحة عــى الطــرق االلتفافيــة 
االشــتباكات  الشــتداد  ونتيجــة  اخلليــل،  مدينــة  يف 
تنفذهــا  التــي  االستشــهادية  والعمليــات  املســلحة 
املقاومــة الفلســطينية ومــن كافــة الفصائــل قــام حينهــا 
ــات  ــيع العملي ــى توس ــرص ع ــوين باحل ــش الصهي اجلي
العســكرية ضــد املقاومــة الفلســطينية وكل مــا هــو 
فلســطيني بــا فيهــا الســلطة الفلســطينية، وبــدأ بدخــول 
ــلطة، وإن  ــيطرة الس ــة لس ــطينية اخلاضع ــق الفلس املناط
كان ذلــك عمليــات حمــدودة النطــاق ولفــرتات قصــرة، 
ــى  ــرب ع ــوم احل ــار مفه ــع انتش ــر م ــذا األم ــن ه وتزام
ــد  ــيا بع ــكا والس ــف وراءه أمري ــذي تق ــاب وال اإلره
11 ســبتمرب )أيلــول( مــن العــام 2001م، حيــث شــعر 
حينهــا املجــرم شــارون واجليــش الصهيــوين برمتــه بــأن 
احلــرب عــى اإلرهــاب قــد حســنت موقــف احلكومــة  مشهد للجنود الصهاينة وهم ينكلون بجثان

الشهيد املجاهد/ شاكر حسونة )مدينة اخلليل(
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الصهيونيــة يف الســاحة الدوليــة وخاصــة يف أمريــكا، 
وهبــذا تكــون قــد ازدادت حريــة احلركــة املمنوحــة 
للجيــش الصهيــوين يف امليــدان، وبــدأ اجليــش يعمــل 
عــى اســتهداف قــادة وكــوادر املقاومــة الفلســطينية 
قيامــه  إىل  باإلضافــة  االغتيــاالت،  مسلســل  عــرب 
بإضعــاف رئيــس الســلطة الفلســطينية )يــارس عرفــات( 
ــادروا  ــل ب ــب ب ــذا فحس ــس ه ــة، ولي ــه األمني وأجهزت
وســارعوا بإهنــاء التهدئــة التــي وافقــت عليهــا الفصائــل 
الفلســطينية عــرب الســلطة، والتــي مل تصمــد ســوى أيــام 
معــدودة، حيــث أقــدم جهــاز “الشــاباك” الصهيــوين 
ــة  ــى يف مدين ــهداء األق ــب ش ــد كتائ ــال قائ ــى اغتي ع
طولكــرم الشــهيد رائــد الكرمــي، ممــا جعــل رسايــا 
القــدس تبــذل أقــى جهدهــا يف جعــل العــدو يتجــرع 
االستشــهادية  العمليــات  عــرب  واملهانــة  والــذل  األمل 
ــة عــام 1948م  ــي نفذهتــا يف داخــل األرايض املحتل الت
2001/05/25م  يف  اخلضــرة  عمليــة  مــن  بــدًءا 
التــي نفذهــا االستشــهاديان عــاء صبــاح وأســامة أبــو 
اهليجــا، وكذلــك عمليــة بنيامينــا يف 2001/07/16م 
شــادوف،  أبــو  نضــال  االستشــهادي  نفذهــا  التــي 
ــي  ــة يف 2001/10/28م الت ــرة الثاني ــة اخلض وعملي
ونضــال  ســويطات  يوســف  االستشــهاديان  نفذهــا 
اجلبــايل، وكذلــك عمليــة التلــة الفرنســية والتــي نفذهــا 
بتاريــخ  شــويكي  حاتــم  االستشــهادي  املجاهــد 
االستشــهادية  العفولــة  وعمليــة  2001/11/04م، 
املزدوجــة التــي نفذهــا املجاهــدان مصطفــى أبــو رسيــة 
وعبــد الكريــم أبــو ناعســة بتاريــخ 2001/11/27م، 
وغرهــا مــن مسلســل العمليــات النوعيــة والتــي هــزت 
ــا  ــت حينه ــة، وأصبح ــطينية املحتل ــدن الفلس ــا امل حينه
رسايــا القــدس مــن أهــم األجنحــة العســكرية يف الضفة 

ــد قامــت املقاومــة  ــة. وانتهــى العــام 2001م وق الغربي
الفلســطينية بتنفيــذ أكثــر من 35 عملية عســكرية ســواء 
بإطــاق النــار أو عــرب العمليــات االستشــهادية وكانــت 
2001/09/28م  تاريــخ  حتــى  الشــهداء  حصيلــة 
679 شــهيًدا وحــوايل 30000 جريــح، وأمــا قتــى 
العــدو الصهيــوين فقــد بلغــوا حتــى ذلــك التاريــخ 169 
قتيــًا صهيونًيــا وآالف اجلرحــى باإلضافــة إىل خســائر 

ــارات دوالر. ــة ملي ــو ثاث ــت نح ــة بلغ اقتصادي

ويف ذلك فليتنافس املتنافسون!
وهــذا األمــر جعــل املجاهديــن مــن أبنــاء حركتي 
محــاس واجلهــاد اإلســامي يفتتحــون العــام 2002م 
بسلســلة مــن العمليــات االستشــهادية والنوعيــة، والتــي 
أظهــرت مــدى التطــور العســكري لرايــا القــدس 
وكتائــب القســام يف الضفــة الغربيــة، ليؤكــدا للعــامل بــأن 
2002م أي العــام الثــاين لانتفاضــة يعيــد التأكيــد عــى 
ــذي  ــز ال ــة املرك ــى ونقط ــب الرح ــي قط ــطني ه أن فلس
مــن حولــه تقــاس املواقــف والسياســات والعقائــد، 
وأن خمــزون املقاومــة لــدى شــعوب األمتــني العربيــة 
واإلســامية هــو كبــر جًدا،ولكــن هــو بحاجــة إىل 
إعــادة اكتشــاف مــن جديــد، وهــذا يثبــت مــا نــادت بــه 
حركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني بــأن فلســطني هي 
ــك  ــامية، وبذل ــة واإلس ــة العربي ــة لأم ــة املركزي القضي
نجحــت رسايــا القــدس يف الضفــة الغربيــة بتوجيــه 
رضبــات موجعــة جــدا للعــدو الصهيــوين عــرب سلســلة 
ــت  ــوين، ورضب ــق الصهي ــت العم ــة رضب ــات قوي عملي
ــس  ــاك تناف ــح هن ــتيطانية وأصب ــات االس ــا التجمع أيًض
إجيــايب بــني أفــراد رسايــا القــدس يف الضفــة الغربيــة بكافة 
مدهنــا )جنــني، اخلليــل، طولكــرم، بيــت حلــم ونابلــس( 

ــوين. ــر بالعــدو الصهي حــول مــن يثخــن اجلــراح أكث
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ــام 2002م  ــن الع ــارس )آذار( م ــهر م ــكان ش ف
عمليــة  ومنهــا  بامتيــاز،  القــدس  رسايــا  شــهر  هــو 
العفولــة ووادي عــارة وأيًضــا عمليــة أم الــروس يف 
خليــل الرمحــن، وكذلــك قامــت كتائــب القســام بعــدة 
ــح  ــد الفص ــاء عي ــا يف مس ــة كان ذروهت ــات مزلزل عملي
الصهيــوين يف هنايــة شــهر آذار مــن العــام 2002م يف 
ــر مــن  ــل أكث ــي أدت إىل مقت ــا” والت ــارك بـ”نتاني ــدق ب فن

30 صهونًيــا.

عملية السور الواقي
بــدأ العــام 2002م يف منــاخ غــر طبيعــي صبغتــه 
التــي نفذهتــا رسايــا  العمليــات االستشــهادية  زيــادة 
القــدس وكتائــب القســام حيــث بــدأت االنتفاضــة تفعل 
فعلهــا واهنــارت معنويــات الصهاينة، والســيا أن عملية 
وادي عــارة والتــي نفذهــا االستشــهادي رأفــت أبــو دياك 
مــن رسايــا القــدس يف 2002/03/20م أدت ملقتــل 
ثانيــة صهاينــة وإصابة العــرات، وكذلــك عملية فندق 
البــارك والتــي نفذهــا االستشــهادي مــن كتائــب القســام 
عبــد الباســط عــودة والتــي أدت ملقتــل 29 مــن الصهاينة 
وإصابــة العــرات، وكان عــدد قتــى الصهاينــة يف شــهر 
3 مــن العــام 2002م نتيجــة العمليــات االستشــهادية قد 
بلــغ 127 قتيــًا صهيونًيــا، وهلــذا كان اهلــدف األســايس 
للعــدو مــن عمليــة الــدرع الواقــي هــو إعــادة إحيــاء قدرة 
اجليــش الصهيــوين عــى الــردع والتــي تــررت إىل حــد 
ــة  ــاح الضف ــوين باجتي ــش الصهي ــدأ اجلي ــذا ب ــر، وهل كب
ــق  ــوين إىل مناط ــش الصهي ــول اجلي ــة، وأدى وص الغربي
الســلطة واحتالــه للضفــة الغربيــة إىل موجــة احتجــاج 
عامليــة، والســيا عندمــا ارتكــب اجليــش الصهيــوين 
املجــازر وخاصــة جمــزرة خميم جنــني، والتي تــم فيها هدم 
ــهاد  ــك إىل استش ــاكنيها وأدى ذل ــى س ــم ع ــوت املخي بي

العــرات واعتقــال قــادة وكــوادر املقاومــة الفلســطينية، 
ممــا جعــل وســائل اإلعــام العامليــة تتحــدث عــن فظاعــة 
مــا ارتكبــه اجليش بحق الشــعب الفلســطيني مــن إجرام، 
وهلــذا كان املجاهــد حممــد عمــران ُيــّر عــى قــادة رسايــا 
ــكري  ــادي وعس ــل جه ــاك عم ــون هن ــأن يك ــدس ب الق
متميــز مــن كافــة األجنحــة العســكرية للــرد عــى جرائــم 
هــذا املحتــل، وبالفعــل حــاول حينهــا املجاهــد نــور جابر 
ــة استشــهادية  إرســال أحــد االستشــهاديني لينفــذ عملي
عــرب إطــاق النــار عــى مســتوطنة “كريــات أربــع” إال أن 

ظروًفــا خاصــة منعــت نجــاح هــذه العمليــة.

 وعــى الرغــم من ذلــك متكن املجاهد نــور جابر 
وبصحبــة أحــد االستشــهاديني وهــو ديــاب املحتســب 
مــن خــوض اشــتباك مســلح عنيــف يف حميــط مســتوطنة 
“كريــات أربــع” واشــتبكا مــع العــدو الصهيــوين وجًهــا 

حيمــون  كانــوا  الذيــن  الصهاينــة  هــؤالء  وجــه،  إىل 

األسر القائد/ نور جابر
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 2003/05/06م
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ــع” ويف  ــات أرب ــتوطنة “كري ــتوطنني يف مس ــان املس قطع
ــحاب  ــن االنس ــا م ــد متكن ــارى، وق ــة وادي النص منطق
ــدو  ــال الع ــة العتق ــة؛ ونتيج ــة بالغ ــع بصعوب ــن املوق م
ــدو  ــاد عبي ــرازم وجه ــارة ال ــن جب ــوين املجاهدي الصهي
ونــور  عمــران  حممــد  املجاهديــن  عــى  لزاًمــا  كان 
ــا إىل جنــب يف مواجهــة العــدو  ــا وجنًب ــر البقــاء مًع جاب
الصهيــوين، واتســم التعــاون بينهــم بالريــة التامــة فلــم 
يكــن حينهــا يعلــم أحــد بعمــل املجاهــد حممــد عمــران 
ــكرية  ــه العس ــع أعال ــل مجي ــا جع ــدس مم ــا الق يف رساي
ــران  ــد عم ــدان حمم ــدأ املجاه ــًرا، وب ــا كب ــى نجاًح تلق
ونــور جابــر بالتخطيــط لتنفيــذ عملية استشــهادية نوعية 
ضــد العــدو الصهيــوين وكان أمامهــا هدفــان األول يف 
ــع” أو يف  ــات أرب ملعــب كــرة الســلة يف مســتوطنة “كري
ــا بعــد  ــذي أســاه العــدو في ــة وادي النصــارى ال منطق
بزقــاق املــوت، وتــم عقــد اجتــاع يف شــهر أيلــول مــن 
العــام 2002م يف منطقــة تســمى “مربعــة ســبتة” بالقرب 
مــن عــني عــرب ضــم املجاهديــن حممــد ســدر والــذي 
يعتــرب أهــم وأبــرز قــادة رسايــا القــدس يف مدينــة اخلليــل 
واملجاهــد نــور جابــر والــذي يعتــرب مــن القــادة البارزين 
يف رسايــا القــدس بمدينــة اخلليــل باإلضافــة للمجاهــد 
ــع  ــاع أرب ــذا االجت ــتمر ه ــران، واس ــد عم ــر حمم الكب
ســاعات متواصلــة، وكانــت هــذه املــرة األوىل التــي 
يتحــدث فيهــا املجاهــد حممــد عمــران مــع املجاهد حممد 
ــًدا بــكل مــا  ــا إىل وجــه، والــذي وجــده قائ ســدر وجًه
حتملــه الكلمــة مــن معنــى، وحيــب أن يســتمع لآلخريــن 
ويأخــذ آراءهــم ويناقــش أدق التفاصيــل، ورأى أيًضــا 
املجاهــد حممــد عمــران بــأن القائــد حممــد ســدر يتمتــع 
بشــخصية ســحرية ال يمكــن إلنســان أن يتحــدث معــه 
إال ويقتنــع بآرائــه وأفــكاره، ووجــد لديــه روًحــا قتاليــة 

مل جيدهــا بأحــد مــن قبــل، وقــد أســفر االجتــاع الــذي 
جــرى بــني املجاهديــن حممــد ســدر ونــور جابــر وحممــد 
عمــران وبعــد مشــاورات مكثفــة اســتمرت ملــدة أربــع 
ــتكون يف  ــة س ــة القادم ــأن العملي ــة ب ــاعات متواصل س

ــارى. ــة وادي النص منطق

إسرتاتيجية ورؤية قائد الرسايا
كان مــن قناعــات املجاهــد حممــد ســدر بــأن 
املجاهــد املطــارد عليــه أال خيتبــئ فحســب، بــل عليــه أن 
ــدو  ــه الع ــا يواج ــار ك ــل هن ــوين لي ــدو الصهي ــه الع يواج
وهلــذا  هنــار،  ليــل  الفلســطيني  الشــعب  الصهيــوين 
كان يــر عــى رضورة جتنيــد أكــرب عــدد ممكــن مــن 
املجاهديــن لصفــوف رسايــا القــدس، وأن يتــم نقــل 
اخلــربة العســكرية بأنواعهــا إليهــم هبــدف اســتمرار 
ــة، وهكــذا كان  العمــل العســكري إىل أطــول فــرتة ممكن
املهنــدس حممد ســدر الــذي درس اهلندســة يف بوليتكنك 
فلســطني وأصبــح مــن أهــم أبطــال اجلاعــة اإلســامية _

اإلطــار الطــايب للجهاد اإلســامي_ يف داخــل اجلامعة، 
وتــم اعتقالــه األول يف العــام 1999م ليخــرج بعدهــا من 
ــدو  ــة الع ــى مواجه ــر إرصاًرا ع ــال أكث ــجون االحت س
ــة يف  ــات املادي ــة اإلمكاني ــم قل ــكرًيا رغ ــوين عس الصهي
ذلــك الوقــت، حيــث مــن اللحظــة األوىل خلروجــه مــن 
الســجن اســتطاع رشاء ســاح مــن مالــه اخلــاص، وتــم 
ــا  ــكرية لراي ــة عس ــكيل خلي ــدء تش ــا بب ــه حينه تكليف
ــه  ــيا أن ــًدا والس ــكل رسي ج ــك بش ــدس، وكان ذل الق
بنفــس الوقــت كان مكلًفــا بــأن يكــون املســئول امليــداين 
ومــن  اخلليــل،  مدينــة  اإلســامي يف  اجلهــاد  حلركــة 
خــال ذلــك التكليــف اســتطاع جتنيــد العديــد مــن 
أبنــاء اجلهــاد اإلســامي يف صفــوف رسايــا القــدس،
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فكانــت املجموعــة األوىل لــه يف قريــة بيت عــوا يف خليل 
الرمحــن والتــي ضمــت كًا مــن املجاهديــن عيســى 
ــس  ــويطي وباج ــذ س ــويطي وناف ــب س ــويطي ونجي س
ســويطي، ثــم تطــور األمــر وأصبــح املجاهــدان أســامة 
ــا  رشيتــح وأســامة اســعيد مــن أهــم مســاعديه يف رساي
برفقــة  اســعيد  أســامة  املجاهــد  إن  حيــث  القــدس 
الشــهيد حممــد ســدر اســتطاعا قتــل أحــد الصهاينــة يف 
مدينــة اخلليــل عــرب عمليــة إطــاق نــار عــى مســتوطنة 
ــد  ــد حمم ــر أن املجاه ــا يذك ــل، ومم ــا” يف اخللي “خارصين

ســدر ومعــه املجاهــد عبــد الرحيــم التامحــة وآخــرون 
دوريــة  مــع  وجــه  إىل  وجًهــا  االشــتباك  اســتطاعوا 
بلــدة  املجنونــة يف  مــن معســكر  بالقــرب  صهيونيــة 
دورا، وحــاول املجاهــدون حينهــا فتــح بــاب الدوريــة 
الصهيونية املصفحة لشــجاعتهم وبســالتهم الاحمدودة 
يف املواجهــة، وكان إىل جانــب املجاهــد حممــد ســدر يف 
تأســيس جمموعــات رسايــا القــدس يف اخلليــل كل مــن 

ــد رسور. ــد أمح ــاور، واملجاه ــامي ش ــد س املجاه

رضيبة اجلهاد
ــدر  ــد س ــد حمم ــد للمجاه ــز والقائ ــدور املمي ال
جعلــه يتعــرض لعــدة حمــاوالت لاغتيــال أشــهرها يف 
ــني  ــيارته بصاروخ ــف س ــم قص ــني ت ــام 2001م ح الع
مــن قبــل طائــرات األباتــي حيــث جــاء الصــاروخ 
األول أمــام الســيارة فســارع حينهــا املجاهــد حممــد 
باهلــرب مــن الســيارة، وأمــا الصــاروخ الثــاين فقــد 
أصــاب الســيارة مبــارشة ممــا أدى إىل استشــهاد الطفــل 
ــه  ــة زوج أخت ــدر وإصاب ــد س ــهيد حمم ــت الش ــن أخ اب
بجــراح، وقــد تعــرض حينهــا املجاهــد حممــد ســدر إىل 
تــرر كبــر يف الســمع، وتــم اعتقالــه لــدى أجهــزة 
األمــن الفلســطينية ليخــرج بعدهــا ويعيــش يف إحــدى 
املغــارات يف خليــل الرمحــن، ويعيــش ملــدة ثانيــة أشــهر 

ــط. ــات فق ــن املعلب ــام م ــى طع ــة ع متواصل

االستعداد للعملية
تــم االتفــاق بــني قــادة رسايــا القــدس أن تكــون 
إطــاق  عــرب  النصــارى  وادي  يف  القادمــة  العمليــة 
ــد  ــدر جتني ــد س ــد حمم ــتطاع املجاه ــك اس ــار، ولذل الن
 20( اهلانينــي  املحســن  عبــد  أكــرم  االستشــهاديني 
ــاين  ــد الث ــل، واملجاه ــة اخللي ــكان مدين ــن س ــا( م عاًم
ــارة  ــني س ــن ع ــا( م ــم داود رسور )21 عاًم والء هاش
يف خليــل الرمحــن، ومهــا طالبــان يف جامعــة بوليتكنــك 
فلســطني يف قســم اهلندســة، باإلضافــة إىل املجاهــد 
ذيــاب حممــد عبــد املعطــي املحتســب )22 عاًمــا( وهــو 
ــرب  ــن، ويعت ــل الرمح ــزم يف خلي ــكان وادي الع ــن س م
مــن أهــم القناصــة يف رسايــا القــدس يف خليــل الرمحن، 
مرحلــة  إىل  الثاثــة  االستشــهاديون  خضــع  وقــد 
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ــطة  ــص بواس ــاح والقن ــتخدام الس ــى اس ــب ع تدري
ســاح مــن نــوع )M16(، باإلضافــة للمسدســات 
ــة جــًدا يف حــال تــم  ــة عالي ــوا عــى جهوزي حتــى يكون
تنفيــذ العمليــة، وتــم تزويــد االستشــهاديني بالســاح 
بحيــث تــم تزويــد كل استشــهادي بقطعــة ســاح مــن 
ــة  ــل اليدوي ــن القناب ــدد م ــة لع ــوع )M16( باإلضاف ن
وثانيــة خمــازن للرصــاص، عــدا عــن كميــة كبــرة 
االستشــهاديون  وأصبــح  النفــل،  الرصــاص  مــن 
جاهزيــن للعمليــة، واســتطاع املجاهــد حممــد ســدر 
حينهــا تصويــر االستشــهاديني الثاثــة يف أحــد املنــازل 
يف منطقــة اجللــدة، وكان حــارًضا أثنــاء تصويرهــم 
املجاهــدان نــور جابــر وعبــد الرحيــم التامحــة، وقبــل 
ــر إىل  ــور جاب ــد ن ــاء املجاه ــابيع ج ــة أس ــة بثاث العملي
املجاهــد حممــد عمــران، وقــال لــه إنــه البــد مــن تنفيــذ 
العمليــة يــوم اجلمعــة القــادم وكان املوعد يف آخر شــهر 
10 مــن العــام 2002م، إال أن املجاهــد حممــد عمــران 
طلــب تأجيــل املوعــد إىل موعــد آخــر حيــث كان لديــه 
التزامــات عمــل مــع إحــدى الــركات يف اخلليــل، 

وكان قــد أعطاهــم وعــًدا وعهــًدا عندمــا تــم توظيفــه 
بعــدم التغيــب عــن العمــل إال بعــد أن يعطيهــم خــرًبا 
بذلــك بفــرتة مــن الزمــن حتــى يتمكنــوا مــن إحضــار 

بديــل عنــه، ويف نفــس الوقــت كان املجاهــد حممــد 
ــرورة  ــر ب ــور جاب ــد ن ــع املجاه ــق م ــد اتف ــران ق عم
إعامــه بــأي يشء قبــل موعــده بفــرتة مــن الزمــن 
حتــى يكــون مســتعًدا لذلــك، عندهــا طــرح املجاهــد 
إال  آخــر  أســبوع  ملــدة  العمليــة  تأجيــل  نــور جابــر 
ذلــك  مــن  أســبوع  بعــد  حــدث  خطــًرا  تطــور  أن 
ــدس  ــا الق ــام لراي ــد الع ــال القائ ــو اغتي ــدث وه احل
ــخ  ــاد صواحلــة بتاري ــة جنــني وهــو املجاهــد إي يف مدين
العمليــة  تعجيــل  إىل  أدى  ممــا  2002/11/09م 
رسايــا  احلركــة  قيــادة  طالبــت  حــني  االستشــهادية 
ــك  ــراء، ولذل ــة النك ــذه اجلريم ــى ه ــرد ع ــدس بال الق
أخــذ املجاهــدون حممــد ســدر ونــور جابــر وحممــد 
عمــران القــرار بــأن يكــون يــوم 2002/11/15م 
ــق  ــة املواف ــوم اجلمع ــو ي ــة، وه ــذ العملي ــوم تنفي ــو ي ه

ــان. ــهر رمض ــن ش ــارش م الع

التخطيط النهائي للعملية
بعــد اجللســة التــي عقــدت بــني املجاهديــن 
حممــد ســدر وحممــد عمــران ونــور جابــر يف أواخــر 
شــهر أيلــول مــن العــام 2002م تقــرر بعــد نقــاش 
طويــل أن تكــون العمليــة يف منطقــة وادي النصــارى، 
حممــد  للمجاهــد  بالنســبة  املعروفــة  املنطقــة  تلــك 
عمــران كــا يعــرف كــف يــده، ملعرفتــه بــأدق التفاصيل 
ــن  ــتوطنني م ــركات املس ــرف حت ــة، ويع ــك املنطق يف تل
احلــرم  وإىل  ومــن  أربــع”،  “كريــات  مســتوطنة  وإىل 
اإلبراهيمــي الريــف، وكذلــك فــإن املجاهــد نــور 
جابــر الــذي يعتــرب مــن ســكان تلــك املنطقــة ويعلم كل 
أرسارهــا وخفاياهــا، ولذلــك كان هلــا الفضــل الكبــر 
يف إنجــاح هــذه العمليــة، ولذلــك قامــا بدراســة كيــف 
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ــايل:  ــم حتــرك املســتوطنني، فوجــدا أن حتركهــم كالت يت
يكــون املســتوطنون عــادة جمتمعــني يف يــوم اجلمعــة يف 
ــزول  ــدون الن ــا يري ــع” وعندم ــات أرب ــتوطنة “كري مس
ــة  ــود الصهاين ــإن اجلن ــي ف ــرم اإلبراهيم ــة احل إىل منطق
ــكان  ــيط امل ــدؤون بتمش ــم، ويب ــر قبله ــون بالس يقوم
والشــارع املــؤدي إىل احلــرم، ومــا أن يصــل اجلنــود 
إىل منطقــة احلــرم اإلبراهيمــي حتــى تبــدأ جمموعــة 
مــن املســتوطنني تنــزل مــن مســتوطنة “كريــات أربــع” 
مصحوبــني باجلنــود الصهاينــة، ومــا أن تصــل هــذه 
املجموعــة إىل منطقــة احلــرم حتــى تبــدأ املجموعــة 
الثانيــة التــي وراءهــا بالنــزول مــن املســتوطنة إىل منطقة 
احلــرم، وهكــذا اســتطاع املجاهــدان نــور جابــر وحممــد 
عمــران احلصــول عــى تفاصيــل حتــركات املســتوطنني، 

ويف أي يــوم ويف أي ســاعة ويف أي دقيقــة، وكانــت 
ــا  ــى إهن ــتمرار، حت ــا باس ــت رقابته ــا حت ــة كله املنطق
متكنــا مــن معرفــة أيــن يتــم وضــع النقــاط العســكرية، 
ومتــى يتــم تغيــر الشــفتات بــني اجلنــود الصهاينــة، ويف 
أي يــوم، ولذلــك أصبحــت العمليــة جاهــزة للتنفيــذ.

ــوم 2002/11/14م حتــدث املجاهــد  ففــي ي
نــور جابــر مــع املجاهــد حممــد عمــران، واتفقــا عــى أن 
يقــوم املجاهــد حممــد عمــران بإيصــال االستشــهاديني 
ــال  ــارى، وق ــة يف وادي النص ــذ العملي ــة تنفي إىل منطق
إنــه  للمجاهــد حممــد عمــران  نــور جابــر  املجاهــد 
ــق 2002/11/15م  ــة املواف ــوم اجلمع ــه ي ــيأيت إلي س
ــه يف  ــًرا، ويقل ــف ع ــة والنص ــاعة الرابع ــام الس يف مت

ــهاديني. ــال االستش ــل إيص ــن أج ــيارته م س
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بدء تنفيذ مراحل العملية االستشهادية 
)زقاق املوت(

يف متــام الســاعة الرابعــة والنصــف مــن يــوم 
اجلمعــة 2002/11/15م التقــى املجاهــدان نور جابر 
ــدة دورا وبالقــرب  ــق بل ــد أول طري وحممــد عمــران عن
مــن حمطــة بنزيــن )التحريــر(، وكان حينهــا املجاهــد نور 
يقــود ســيارة مــن نــوع ســوبارو زرقــاء اللــون، ومظللــة 
مــن الداخــل بالســتائر الزرقــاء حتــى ال يتــم كشــف 
ــة  ــيارة إىل منطق ــدان بالس ــرك املجاه ــن بداخلها،وحت م
ــة  ــهاديون الثاث ــث كان االستش ــل حي ــدة يف اخللي اجلل
ــة  ــازل يف منطقــة اجللــدة بصحب متواجديــن يف أحــد املن
املجاهــد حممــد ســدر، وقــد توقــف املجاهــد نــور جابــر 
بالســيارة يف منطقــة قريبــة مــن اجللــدة يف وادي التفــاح، 
ــاك  ــار هن ــران االنتظ ــد عم ــد حمم ــن املجاه ــب م وطل
إىل حــني ذهــاب املجاهــد نــور إىل اجللــدة إلحضــار 
االستشــهاديني الثاثــة، ومــا هــي إال نصــف ســاعة 
حتــى عــاد املجاهــد نــور ومعــه االستشــهاديون ذيــاب 
وأكــرم ووالء، وحينهــا طلــب املجاهــد حممــد عمــران 
ــوم  ــيارة ليق ــن الس ــزول م ــر الن ــور جاب ــد ن ــن املجاه م
ــا  ــهاديني ك ــال االستش ــدوره يف إيص ــد ب ــد حمم املجاه
ــرر  ــد ق ــور ق ــد ن ــا أن املجاه ــأ حينه ــرًرا، فتفاج كان مق
ــال  ــران إليص ــد عم ــد حمم ــب املجاه ــاب إىل جان الذه
حينهــا  فصعــد  العمليــة،  موقــع  إىل  االستشــهاديني 
وكان  الســيارة،  داخــل  إىل  عمــران  حممــد  املجاهــد 
املجاهــد نــور حينهــا قــد تنكــر بــزي رجــل بــدوي 
يضــع حطــة عــى رأســه، وقــام املجاهــد حممــد عمــران 
وأكــرم  ذيــاب  االستشــهاديني  عــى  الســام  بطــرح 
ووالء والذيــن كانــت معنوياهتــم تناطــح عنــان الســاء، 

ومتشــوقني جــًدا إىل تنفيــذ العمليــة، وكان املجاهــد 
حممــد قــد جهــز نفســه هلــذا اليــوم مرتدًيــا مابــس 
ــع  ــم وض ــه، ث ــق حليت ــه بحل ــة إىل قيام ــة باإلضاف خاص
ــه  ــد ب ــك أح ــى ال يش ــاء حت ــة لإلخف ــه طاقي ــى رأس ع
ــدة  ــة الوح ــا مهم ــدأت هن ــل، وب ــة التوصي ــاء عملي أثن
اخلاصــة يف رسايــا القــدس املكونــة مــن املجاهديــن 
بالســيارة نحــو  بالســر  حممــد عمــران ونــور جابــر 
موقــع العمليــة، وســارا بالســيارة مــن شــارع جبــل أبــو 
رمــان يف النصــف الثــاين مــن جبــل الريــف، ويف أثنــاء 
الطريــق رفــع أذان املغــرب، وكان املجاهــدون صائمون 
يومهــم العــارش مــن شــهر رمضــان املبــارك، فتــم إيقــاف 
الســيارة أمــام أحــد املحــات التجاريــة لــراء العصــر 
والطعــام باإلضافــة إىل عــدد مــن ربطــات اخلبــز، حيــث 
كان مــن ضمــن اخلطــة أنــه عندما ينــزل االستشــهاديون 
مــن الســيارة يكــون كل استشــهادي حيمــل ربطتــني مــن 
اخلبــز باإلضافة إىل ســاحه املفــكك واملوضوع يف كيس 
ــبهات،  ــك أو الش ــرة الش ــوع يف دائ ــا للوق ــك تفادًي وذل
وعندهــا أفطــر مجيــع املجاهدين باســتثناء االستشــهادي 
والء رسور الــذي أرص عــى أن يبقــى صائــًا حتــى يفطر 
يف جنــة الرمحــن مــع األنبيــاء والشــهداء والصديقــني 
والصاحلــني، ومــن ثــم توجــه األبطــال ملنطقــة وادي 
اهلريــة، إىل منطقــة أم الداليــة ومنهــا إىل منطقــة الفحص، 
وكل ذلــك لكــي يتمكنــوا مــن الوصــول إىل منطقــة 
ــم عــادوا مــرة أخــرى إىل  ــع”، ث ــات أرب مســتوطنة “كري
منطقــة أم الداليــة، وســاروا حينهــا يف طريــق خــاص 
للوصــول إىل منطقــة نزلــة الديــك، ووجــدوا هنــاك 
ــوا  ــك توقف ــق، ولذل ــت الطري ــد أغلق ــة ق ــواتر ترابي س
حينهــا عــن الســر، وشــعروا بــأن العملية ســوف تلغى، 
ومــا أن ســمع االستشــهاديون هــذا األمــر حتــى بــدأوا 
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يتذمــرون، ويقولــون بأهنــم سيســتمرون يف تنفيذهــم 
للعمليــة، وأقســموا بــاهلل حينهــا بأهنــم لــن يعــودوا 
وأهنــم عازمــون عــى مواصلــة الطريــق حتــى يتــم تنفيــذ 
العمليــة كــا كان مقــرًرا، ووســط هــذا اإلرصار وهــذه 
اإلرادة وهــذا اليقــني اإليــاين الراســخ قــال هلــم املجاهد 
ــه ســيبذل كل جهــده  ــل أقســم هلــم إن حممــد عمــران، ب
ــكان  ــيوصلهم إىل م ــه س ــة، وإن ــذه العملي ــاح ه يف إنج
ــرر  ــل ق ــه، وبالفع ــك حيات ــه ذل ــو كلف ــى ل ــة حت العملي
حينهــا املجاهــدان نــور جابــر وحممــد عمــران العــودة إىل 
منطقــة أم الداليــة مــرة أخــرى، وكان هنــاك طريــق ترايب 
وعــر يســلكه النــاس وســائقو الســيارات عندمــا يكــون 
هنــاك إغــاق للشــوارع والطــرق الرئيســية، وبعــد 
ــوا  ــة متكن ــات الصعب ــل املعيق ــًدا، ويف ظ ــر ج ــد كب جه
ــاء  ــدف، وأثن ــؤدي إىل اهل ــق امل ــول إىل الطري ــن الوص م
الطريــق كان املجاهــدون يتلــون آيــات مــن القــرآن 
الكريــم وكان االستشــهادي ذيــاب املحتســب يتلو قوله 
تعاىل: ٱىمحٱ مم رن زن من نن ىن ين ٰى 
ــا  ــال حينه ــس: 9[، وق ري زي مي نييمح ]ي
للمجاهــد حممــد عمــران: “يــا حممــد إن أردت أن ال 
ــه تعــاىل: ىمحٱ مم  ــوا قول ــراك العــدو فعليــك أن تتل ي
رن زن من نن يمح، ولكــن بــرط أن تكــون مؤمنـًـا 
إياًنــا راســًخا بذلــك، بــل تصــل إىل مرحلــة اليقــني هبــذا 

ــوين”. ــراك العــدو الصهي ــن ي األمــر فعندهــا ل

وبــدأ املجاهــدون يــرددون ذلــك بــكل صــدق، 
ــا  ــر، وم ــدأوا بالس ــى ب ــيطة حت ــرتة بس ــي إال ف ــا ه وم
وجــدوا حينهــا أمامهــم أيــة دوريــة صهيونيــة رغــم 
ــوين يف  ــل اجليــش الصهي ــع للتجــوال مــن قب وجــود من
تلــك املنطقــة، حيــث وصلــوا إىل منطقــة تــؤدي إىل جبل 

جوهــر عنــد مدرســة طــارق بــن زيــاد، وبعدهــا توجهوا 
إىل منطقــة جبــل جوهــر، وتــم وضــع ســيارهتم مقابــل 
منــازل عائلــة زلــوم والتــي هلــا رشكــة مشــهورة هنــاك، 
ويف تلــك النقطــة انتهــى دور املجاهــد نــور جابــر يف 
عمليــة التوصيــل، وبقــي منتظــًرا يف داخــل الســيارة 
بينــا نــزل املجاهــد حممــد عمــران ومعــه االستشــهاديون 
وقــرر  الســيارة،  مــن  ووالء  وذيــاب  أكــرم  الثاثــة 
التــي  املنطقــة  إىل  إيصاهلــم  عمــران  حممــد  املجاهــد 
ــد والء  ــيا أن املجاه ــا والس ــة فيه ــذ العملي ــب تنفي جي
ال يعــرف تضاريــس املنطقــة، بينــا املجاهــدان أكــرم 
وذيــاب يعرفاهنــا جيًدا،وبــدأ األبطــال بالســر مشــًيا 
ــق  ــة دقائ ــدر بخمس ــافة تق ــاروا مس ــدام، وس ــى األق ع
اخلبــز  مــن  ربطتــني  حيمــل  منهــم  جماهــد  كل  وكان 
باإلضافــة إىل ســاحه وذخرتــه وقنابلــه املوضوعــة يف 
ــبهات  ــاد أي ش ــك إلبع ــى ظهره،وذل ــه ع ــس حيمل كي
ــوا إىل منطقــة وادي النصــارى وإىل  ــا أن وصل ــه، وم عن
منطقــة الزقــاق، حتــى توقــف املجاهــدون هنــاك، وقــام 
املجاهــد أكــرم اهلانينــي واملجاهــد ذيــاب املحتســب 
بأخــذ مواقعهــا يف تلــك املنطقــة، وبــدأ كل جماهــد 
منهــا برتكيــب قطعــة ســاحه وجتهيــز نفســه للعمليــة، 
ــا  ــن جهوزيته ــران م ــد عم ــد حمم ــد املجاه ــا أن تأك وم
حتــى قــام بتوديعهــا وهــو يوصيهــا بــأن يأخــذا احليطــة 
واحلــذر الشــديد، وأن يقبــا عــى الشــهادة فرحــني 
مروريــن؛ ألهنــا ســيكونان يف هــذه الليلــة يف جنــة 
يبلغــا  أن  الســموات واألرض، وأوصامهــا  عرضهــا 
الرســول الكريــم حممــد صــى اهلل عليــه وســلم الســام 
ويقــوال لــه بــأن شــعب فلســطني شــعب مظلــوم، ولكنه 
آمــن بــاهلل رًبــا وباإلســام دينًــا وبســيدنا حممــد نبًيــا 
ورســوال، وأن هبــا جماهديــن ال يزالــون حيملــون الرايــة، 
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ويقاتلــون أعــداء اهلل، ومنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم 
مــن ينتظــر، وأوصامهــا أن يســلا عــى صديقــه الشــهيد 
شــاكر حســونة، وعــى الشــهيدين أســعد أبــو تركــي 
ــاق األخــر  ــو اســنينة، وعانقهــا العن ــد الباســط أب وعب
وســط الدمــوع التــي قــد اهنمــرت مــن عينيــه رغــًا عنــه.

والء  االستشــهادي  ومعــه  بالســر  واســتمر 
رسور الــذي كان ال يــزال صائــًا، ويرفــض اإلفطــار 
إال يف اجلنــة، واســتمر يف الســر مســافة تقــدر بعــر 
ــة  ــا إىل أرض مزروع ــم وص ــًا، ث ــر قلي ــق أو أكث دقائ
بأشــجار الزيتــون، وتقــع هــذه األرض أســفل الشــارع 
بمــرت ونصــف، واســتمرا بالســر حتــى رأيــا مــن بعيــد 
األضــواء مــن أمــام مدخــل مســتوطنة “كريــات أربــع”، 
ــة يف  ــكرية الصهيوني ــات العس ــد اجليب ــا أح ــا أيًض ورأي
املــكان، وكان الطريــق عبــارة عــن طريــق باجتــاه واحــد، 
ــاك توقــف املجاهــدان عــن الســر وطلــب حينهــا  وهن
املجاهــد حممــد عمــران مــن االستشــهادي والء رسور 
أن يكمــل الســر وحــده، والســيا أنــه اســتطاع أن يــرى 
ــات أربــع”  ــق املــؤدي إىل مدخــل مســتوطنة “كري الطري
حيــث طلــب منــه املجاهــد حممــد عمــران أن يســر عــرب 
األرض املزروعــة بالزيتــون والتــي تقع أســفل الشــارع، 
وهنــاك عليــه أن يتجهــز للعمليــة، وأن يأخــذ اســتعداده 
وهــي  اإلشــارة  يســتقبل  أن  بعــد  لتنفيذهــا  األخــر 
عبــارة عــن صــوت إطــاق النــار، والــذي ربــا ســيبدؤه 
ســيبدأ  مــن  هــو  وربــا  وذيــاب،  أكــرم  املجاهــدان 
بإطــاق النــار، وكان الوقــت حينهــا قبــل صاة العشــاء 
بنحــو نصــف ســاعة، وقام املجاهــد حممد عمــران بوداع 
االستشــهادي والء رسور، ثــم غــادر املــكان وعاد ســًرا 
عــى األقــدام إىل النقطــة التــي ينتظــر هبــا املجاهــد نــور 

ــارعا  ــى س ــور حت ــد ن ــل إىل املجاه ــا أن وص ــر، وم جاب
ــد  ــاغ املجاه ــور بإب ــد ن ــام املجاه ــة، وق ــادرا املنطق وغ
ــديد  ــذر الش ــة واحل ــذ احليط ــأن يأخ ــويكي ب ــاب الش ذي
والســيا أنــه يتواجــد بالقــرب مــن منطقــة العمليــة، 
وملــا قــام املجاهــد نــور بإيصــال املجاهــد حممــد عمــران 
إىل منزلــه، وبعــد بضــع دقائــق بــدأت العمليــة البطولية، 
وبــدأ صــوت الرصــاص يــدوي يف ســاء مدينــة اخلليل، 
وبــدأ املجاهــدون بإطــاق النار عى اجلنــود الصهاينة يف 
ذلــك الزقــاق، يف زقــاق املوت،وكانــت مهمــة املجاهــد 
االستشــهادي والء رسور أن يبــذل كل جهــد ممكــن من 
أجــل اســتدراج العــدو الصهيــوين واجليبات العســكرية 
الصهيونيــة باجتــاه منطقــة الزقــاق، والتــي طريقهــا باجتاه 
واحــد، وكل ذلــك مــن أجــل مفاجأهتــم بــا أعــده هلــم 

أبطــال رسايــا القــدس هنــاك.

إعالم العدو يصف العملية
ــوين  ــام الصهي ــه اإلع ــدث ب ــا حت ــورد م ــا ن وهن
عــن هــذه العمليــة حتــت عنــوان “وحيــًدا يف الزقــاق أمــام 
ملــك املــوت” يف جريــدة “يديعــوت أحرونــوت”، حيــث 
ــة  ــارك املخيف ــدى املع ــذه إح ــت ه ــراوي: “كان ــول ال يق
يف االنتفاضــة، ويف ليلــة مظلمــة قتــل فيهــا أربعــة عــر 
جندًيــا صهيونًيــا، ومــن بينهم قائــد منطقة اخلليــل وبرتبة 
عميــد وهــو درور فاينــربغ، وقــد فتحــت عليهــم أبــواب 
ــف،  ــاعات دون توق ــار لس ــاق الن ــتمر إط ــم، واس جهن
فلــم يكــن واضًحــا مــاذا حيــدث، فاجلثــث متكدســة فوق 
بعضهــا البعــض، ومل جيــرؤ أحــد عــى الدخــول إىل منطقة 
العمليــة التــي حدثــت يف زقــاق املــوت، وهــو عبــارة عــن 
مدخــل ضيــق، واســتمرت املعركــة لســاعات يف مواجهة 
اثنــني مــن )املخربــني(، وقــد اجتهــت قــوات كبــرة مــن 
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ــهم  ــروا بأنفس ــم خاط ــل منه ــكان، والقلي ــش إىل امل اجلي
يف املواجهــة مــع )املخربــني(، ويف التحقيــق الــذي أجــراه 
اجليــش يف احلــادث تبــني أنــه بعــد أن ســقط قائــد املنطقــة 
تصدعــت القــوة التــي كانــت يف املهمــة، ويضيــف أحــد 
الــرواة للعمليــة مــن اجلنــود أن مــا َمــّر عــي يف اخلليــل يف 
تلــك الليلــة يف يــوم اجلمعــة 2002/11/15م مل يكــن 
ــاء  ــار مس ــاق الن ــدأ إط ــا ابت ــايت، فعندم ــه يف حي ــبيه ل ش
ككل أي يــوم عــادي، انتهــى املصلــون من اســتعداداهتم، 
ــن  ــني م ــون املصل ــذي حيم ــود ال ــدد اجلن ــزداد ع ــدأ ي وب
اجلوانــب، وبــدأوا جيتمعــون يف الزقــاق القريــب واحلــد 
األوامــر  جــاءت  النــار  إلطــاق  ونتيجــة  الفاصــل، 
الــذي كان خيتبــئ أمــام  بإخــاء املنطقــة، واملخــرب 
املدخــل اجلنــويب ملســتوطنة “كريــات أربــع” بــدأ بإطــاق 
ــل  ــك قت ــد ذل ــل، وبع ــتوطنني يف املدخ ــاه املس ــار باجت الن
عــى يــد اجليــش الصهيــوين، أمــا صديقــا املخــرب الــذي 
قتــل فقــد أخــذا وضــع االســتعداد حتــت غطــاء الظــام 
يف هنايــة الزقــاق، وفتحــا نــران رشاشــاهتم باجتــاه اجليــب 
العســكري واجلنــود”، هــذا مــا أورده العــدو يف التحقيــق 

اخلــاص حــول العمليــة. 

ــاه كل  ــار باجت ــاق الن ــدون بإط ــتمر املجاه واس
جنــدي صهيــوين يتحــرك يف الزقــاق، فلــم يعد يســتطيع 
اجلنــود التقــدم أو الرتاجــع، وكأهنــم جتمــدوا يف املــكان، 
ومل يكــن بوســعهم ســوى اســتقبال طلقــات النــار مــن 
فوهــة بنــادق أبطــال رسايــا القــدس حيــث كانــت هــذه 
العمليــة عبــارة عــن معركــة مواجهــة عســكرية بــني 
ثاثــة جماهديــن ال يملكــون إال األســلحة اخلفيفــة وبني 
قــوات اجليــش الصهيــوين املدربــة واملســلحة والتــي 

كانــت تتلقــى التعزيــزات تلــو التعزيــزات.

اجلهاد تتبنى العملية والعملية ال تزال 
مستمرة

ــور  ــاء كان قــد توجــه املجاهــد ن ويف هــذه األثن
املجاهــد  فيــه  يتواجــد  الــذي كان  املنــزل  إىل  جابــر 
حممــد ســدر، وتابعــا تفاصيــل العمليــة أواًل بــأول، 
ــد املجاهــد حممــد ســدر حينهــا باألمــني  واتصــل القائ
وطلــب  شــّلح،  اهلل  عبــد  رمضــان  الدكتــور  العــام 
منــه أن يتبنــى العمليــة والتــي ال تــزال مســتمرة ويف 
ــى  ــام ع ــني الع ــا األم ــرج حينه ــتباك، وخ ــال االش ح
قنــاة اجلزيــرة ليؤكــد أن العمليــة ال تــزال مســتمرة، 
ــذه  ــذون ه ــن ينف ــم م ــدس ه ــا الق ــدي رساي وأن جماه
ــدو يف  ــع الع ــون م ــون يلتحم ــم ال يزال ــة، وأهن العملي
ــات  ــم العملي ــن أه ــة م ــذه العملي ــت ه ــدان، وكان املي
واملعــارك احلقيقيــة يف تاريــخ الشــعب الفلســطيني، 

صور القتى يف عملية زقاق املوت
تتصدر الصحف الصهيونية
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والســيا أنه قد تم قتل الكولونيل درور فاينربغ قائد لواء 
اجلنــوب يف اجليــش الصهيــوين، وهو أكرب قائد عســكري 
صهيوين يســقط يف مواجهة مع املجاهدين الفلسطينيني.

فهــؤالء املجاهــدون الثاثــة مــن أبطــال رسايــا 
ــا عــن فلســطني  ــد تقدمــوا الصفــوف دفاًع القــدس ق
وكرامتهــا وعزهتــا، فتقــدم االستشــهادي والء رسور 
خل  ىمحٱ  تعــاىل:  بقولــه  املعركــة  وبــدأ  الرايــة  ومحــل 
جنيمح  يم  ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل 
]احلــج: 39[، تقــدم نحــو املدخــل اجلنــويب ملســتوطنة 
ــال  ــال، قت ــال األبط ــدو قت ــل الع ــع”، ليقات ــات أرب “كري

الشــجعان فــا أن ســمع أخواه املجاهــدان أكــرم اهلانيني 
وذيــاب املحتســب حتــى ســارعا إىل توجيــه رصاصهــا 
نحــو صــدور اجلنــود الصهاينــة، ونجــح املجاهــد والء 
الــذي كان قــد محــل الرايــة باســتدراج اجلنــود الصهاينــة 
إىل منطقــة الزقــاق، وعندهــا تــم اإلحاطــة بــه مــن 
كل مــكان فاستشــهد، وصعــدت روحــه إىل بارئهــا، 
لتحملــه مائكــة الرمحــة عــى أجنحتهــا لتدخلــه اجلنــة 
مــن بــاب الريــان، فــكان لــه مــا متنــى، فرفــض اإلفطــار 
مــن يومــه الرمضــاين ليفطــر يف جنــة الرمحــن فصــدق فيه 
ــاىل: ٱىمحٱخل مل ىل يل جم حم  ــه تع قول
مه  ينجه  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ممىم  خم 
ىه يهيمح ]األحــزاب: 23[، ولكــن ال يمكــن للرايــة 
ــي  ــرم اهلانين ــد أك ــا املجاه ــف ال يلتقطه ــقط فكي أن تس
ــة إىل  ــات الصهيوني ــع الدباب ــة مداف ــت فوه ــد وصل وق
رأس كل طفــل ومقاتــل وامــرأة يف فلســطني، إىل عنــق 
املقاومــة الوطنيــة واإلســامية؟ فحــني تســقط القذائف 
وحائــط  وســقف  شــباك  كل  فــوق  والصواريــخ 
ومدرســة ومستشــفى وبنايــة ســكنية، فــوق كل شــارع 

ــفارة  ــدة س ــة واح ــة عربي ــق عاصم ــرتاس، وال تغل وم
“إرسائيــل” وال نقــول ســفارة أمريــكا، وال تطلــب حتــى 
اســتدعاء حاجــب ســفر يف واشــنطن و”تل أبيــب”، وال 
نقــول إغــاق بئــر النفــط الــذي هــو مــلء بطــن قاذفــات 
ــيًئا يف  ــوا ش ــم يرتك ــة، فل ــة الصهيوني ــل األمريكي القناب
فلســطني إال قامــت الطائــرات الصهيونيــة املحملــة 
بأطنــان املتفجــرات بقصفــه، حتــى إهنــم باتــوا يقصفون 
ــد  ــور الشــهداء ق ــور الشــهداء ال لــيء ســوى أن قب قب
الصهيــوين، وهــي يف  العــدو  املعركــة ضــد  دخلــت 
اخلطــوط األماميــة ومنــذ اللحظــة األوىل قــد دخلــوا 
ــال بالســاح األبيــض ألحجــار قبورهــم. معركــة القت

ــا القــدس أن  وبعــد كل هــذا هــل يمكــن لراي
تقبــل بســقوط الرايــة؟ ال وألــف ال، ولذلــك تقــدم 
ــة  ــل الراي ــي ومح ــرم اهلانين ــد أك ــور املجاه ــد اهلص األس
ــرج  ــا أن خي ــس، وم ــة الوطي ــة حامي ــت املعرك وأصبح
صهيــوين رأســه مــن جحــره حتــى جيــد الرصاصــة مــن 
ــا،  ــًا أو جرحًي ــه باملرصــاد فيســقط قتي املجاهــد أكــرم ل
وشــعر حينهــا املجاهــد أكــرم أنــه قــد طــال انتظــاره 
وشــوقه إىل اجلنــة كيــف ال وشــعاره ىمحٱهئ جب 
الســاعة  حينهــا  فكانــت  84[؟  ]طــه:  خبيمح  حب 
العــارشة والنصــف، فاستشــهد لتزفــه املائكــة إىل احلور 
ــلم  ــموات واألرض، وس ــا الس ــة عرضه ــني يف جن الع
ــرب  ــذي يعت ــب ال ــاب املحتس ــد ذي ــه املجاه ــة ألخي الراي
مــن أهــم القناصــة يف صفــوف رسايــا القــدس، ويذكــر 
عنــه أن رصاصتــه ال خُتطــئ، فكيــف هلــا أن خُتطــئ 
ــاىل: ىمحٱ خم مم ىم يم  ــه تع ــردد قول ــًا ي ــو دائ وه
جن حن خن يمح ]األنفــال: 17[، فــأدرك حينهــا أن 
ــه  ــة، وأدرك أن ــبقاه إىل اجلن ــد س ــرم ق ــه والء وأك أخوي
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ــاعة  ــهد يف الس ــه يستش ــإذا ب ــا، ف ــاق هب ــن اللح ــد م الب
احلاديــة عــرة ليــًا، بعــد أربــع ســاعات متواصلــة مــن 
االشــتباك املســتمر، لتصعــد روحــه وســط فــرح ورسور 
وهبجــة ويف ظــل شــوق كبــر إىل صاحبيــه أكــرم ووالء؛ 
ليخربمهــا بــا حــدث بعــد استشــهادمها، لينطبــق عليــه 
حديــث رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم عــن احلســن 
عــن أنــس قال:قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: 
ــَواُن  ــَتاُق اإِلْخ ــاَل: َفَيْش ــَة، َق ــِة اجْلَنَّ ــُل اجْلَنَّ ــَل َأْه “إَِذا َدَخ
يــِر َذا، َأْو  يــُر َذا إىَِل رَسِ َبْعُضُهــْم إىَِل َبْعــٍض، َفَيِســُر رَسِ
ــُئ  ــُئ َذا َوَيتَِّك َتِمَعا،َفَيتَِّك ــى جَيْ ــِر َذا، َحتَّ ي ــُر َذا إىَِل رَسِ ي رَسِ
ــزَّ  ــَر اهللُ َع ــى َغَف ــُم َمَت ــِه: َتْعَل ــا لَِصاِحبِ ــوُل َأَحُدمُهَ َذا،َيُق
ــا يِف َمْوِضــِع  ــْوَم ُكنَّ ــُه: َنَعــْم، َي ــا، َفَيُقــوُل َصاِحُب َوَجــلَّ َلنَ

ــا”. ــَر َلنَ ــلَّ َفَغَف ــزَّ َوَج ــا اهللَ َع ــَذا، َفَدَعْوَن ــَذا َوَك َك

فهنيئــا لكــم الشــهادة أهيــا األبطــال؛ فقــد ذهبتــم 
األطفــال  عيــون  تزفكــم  وحدكــم  لســتم  ولكنكــم 
ــادة!  ــا الق ــم أهي ــل موتك ــا أمج ــل، ف ــى واألرام واليتام
مــا أمجــل هــذا اإلبــداع يف املــوت! صحيــح أنــه صعــب 
علينــا، لكننــا نعدكــم أننــا لــن نبكــي بعــد اليــوم ســوى 
مــن فــرح، وعندمــا يلــوح باألفــق الرصــاص نســتبر 
ــن  ــي للمجاهدي ــة ه ــام القادم ــد، وأن األي ــر جدي بفج
األبطــال؛ ألهنــم هــم املدججــون بالغضــب واالنفجــار 
املســكنون بجــدل املرحلــة بالفرح والشــهادة، فيــا أبطال 
ــن  ــم الذي ــدس، أنت ــا الق ــال رساي ــا أبط ــوت، ي ــاق امل زق
مل تلتفتــوا للدنيــا وزخارفهــا وزينتهــا، قــد خرجتــم 
 ،]84 ]طــه:  خبيمح  حب  جب  ىمحٱهئ  تــرددون 
محلتــم أرواحكــم عــى أكفكــم، ال تلتفتــون إىل الــوراء، 
ويف أعينكــم احلــزم والعــزم واإلرصار، فهــا هــم أبطــال 
حتــت  مــن  األرض  زلزلــوا  الذيــن  القــدس  رسايــا 

أقــدام بنــي صهيــون، وخلخلــوا قواعدهــم األمنيــة 
ــا  ــدس مقدرهت ــا الق ــا رساي ــت حينه ــكرية، فأثبت والعس
ــب  ــة مل يذه ــاد صواحل ــا إي ــك ي ــدو، فدم ــى ردع الع ع
ــرأس  ــن، ورأس ب ــل الرمح ــت خلي ــد انتفض ــدًرا، فق ه

وليســت كل الــرؤوس ســواء.

رهن االعتقال الصهيوين
الصهيــوين  اجليــش  أقــدم  ذلــك  أثــر  وعــى 
ــادة  ــن ق ــث ع ــدأ بالبح ــل، وب ــة اخللي ــاق مدين ــى إغ ع
ــن  ــرات م ــال الع ــم اعتق ــدس، وت ــا الق ــوادر رساي وك
املجاهديــن واهلــدف هــو الوصــول إىل طــرف خيــط 
يــؤدي إىل اعتقــال املجاهديــن حممــد عمــران، حممــد 
ــخ  ــن تاري ــهر م ــن ش ــل م ــد أق ــر، وبع ــور جاب ــدر، ون س
العمليــة وحتديــًدا يف 2002/12/09م نجح “الشــاباك” 
الصهيــوين عــرب عمائــه وبمســاعدة الوحــدات اخلاصــة 
يف مراقبــة حتــركات املجاهــد حممــد عمــران. وعندمــا 
كان املجاهــد حممــد عمــران يف ســيارة عــى مفــرق بلــدة 
دورا، تــم نصــب كمــني حمكــم لــه، وتــم اعتقالــه يف 
ذلــك اليــوم، وتــم التحقيــق معــه بشــكل ميــداين، ومــن 
ــه  ــد نفس ــر ليج ــف إىل آخ ــز توقي ــن مرك ــه م ــم نقل ــم ت ث
يف مركــز حتقيــق ســجن عســقان املركــزي، ليبــدأ يف 
مرحلــة عصيبــة وقاســية جــًدا، تعــرض خاهلــا ألبشــع 
األســاليب القمعيــة والوحشــية، ومــا هــي إال عدة أشــهر 
ــجون  ــل س ــق إىل داخ ــرتة التحقي ــن ف ــرج م ــه خي ــإذا ب ف
اإلســامي  اجلهــاد  وكــوادر  قــادة  ليســتقبله  العــدو، 
وســط اعتــزاز وافتخــار هبــذا البطــل الــذي أذاق العــدو 
ــق  ــه بح ــا اقرتف ــى م ــا ع ــي دًم ــه يبك ــرارة األمل وجعل م
ــة،  ــة الظامل ــد املحكم ــاء موع ــطيني، وج ــعب الفلس الش
ــران  ــد عم ــر حمم ــد الكب ــى املجاه ــايض ع ــم الق وحك
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بثاثــة عــر مؤبــًدا، واســتقبل املجاهــد حممــد اخلــرب 
ولســانه يقــول للقــايض مــا قالــه تعــاىل: ىمحمخ جس حس 
ــت  ــه: 72[، وكان خسمس حص خص مص جض حضيمح ]ط
عائلــة املجاهــد حممــد عمــران جالســة يف قاعــة املحكمة، 

ومــا كان منهــم إال الصــرب واالحتســاب ورفــع معنويات 
للقــايض  حينهــا  قــال  الــذي  حممــد  املجاهــد  ابنهــم 
الصهيــوين: “أهيــا القــايض! إننــا شــعب نحــب الســام، 
ونعيــش مــن أجــل الســام، ولكــن نريــد الســام العادل 
الــذي يعيــد لنــا كل حقوقنــا، وأمــا أنتــم أهيــا الصهاينــة، 
فأنتــم رسطــان، قــد هدمتــم البيــوت وقتلتــم األطفــال، 
ورسقتــم األرض، وأن مــا قمــت بــه هــو يشء قليــل ممــا 

ــتحقون”.  تس

داخل األرس
وبــدأت حينهــا مرحلــة جديــدة للمجاهــد حممد 
ــام  ــه يف الع ــب إخوان ــف إىل جان ــدو ليق ــجون الع يف س
والــذي  الطعــام،  عــن  مفتــوح  بــإرضاب  2004م، 
اســتمر ملــدة تســعة عــر يوًمــا، رفًضــا لسياســة العــدو 
الصهيــوين يف اســتهدافها ملقومــات صمــود األرسى 

ــة  ــز وكرام ــام ع ــام أي ــك األي ــت تل ــرات، وكان واألس
وجهــاد يف ســبيل اهلل، وأدرك حينهــا املجاهــد حممــد أن 
اجلهــاد يف ســبيل اهلل ال يقتــر فقــط عــى محــل الســاح 
والقتــال يف امليــدان، وإنــا هنالــك الكثــر مــن املجــاالت 
وإن كانــت اإلمكانيــات شــبه مســتحيلة، فكانــت أمجــل 
األيــام فيــا مضــت تلــك األيــام التــي يقــوم هبــا األرسى 
يف مواجهــة غطرســة وعنجهيــة مصلحة الســجون، ويف 
ــها يف  ــي عاش ــام الت ــب األي ــت أصع ــت كان ــس الوق نف
ســجون االحتــال عــام 2005م عندمــا علــم أن والدته 
مريضــة جــًدا، وأهنــا تعــاين مــن مــرض الرطــان، 
مــن رؤيــة  أن يمكنــه  وعندهــا دعــا اهلل عــز وجــل 
والدتــه، ويقبلهــا ويودعهــا قبــل وفاهتا، فكانــت ال ختلو 
حلظــة مــن حياتــه إال ويدعــو اهلل بذلــك، فــإذا بدعوتــه 
ُتســتجاب، وتــم الســاح لوالدتــه بزيارتــه وإحضارهــا 
ــعاف  ــيارة اإلس ــرب س ــر، ع ــب األمح ــق الصلي ــن طري ع
ومعهــا مرافقــة وهــي شــقيقته، فشــاء اهلل أن تتحقــق هذه 
ــق  ــه حي ــى أن ــة، بمعن ــارة خاص ــون زي ــارة، وأن تك الزي
ــة  ــه يف غرف ــاع مــع والدت لأســر حممــد عمــران االجت
ــل  ــه تدخ ــا رأى والدت ــر، فل ــز تذك ــا حواج ــدة ب واح
عليــه يف غرفــة الزيــارة قّبــل رأســها ويدهيــا وبكــى بــكاًء 
شــديًدا، وانقلــب مشــهد الزيــارة إىل حالــة مــن احلــزن 
واألمل، والســيا أن املجاهــد حممــد بــدأ يشــعر أن والدتــه 
مفارقــة احليــاة خــال أيــام، وبــدأت والدته تــرىض عليه 
وحتمــد اهلل أهنــا قــد رأتــه قبــل وفاهتــا، وطلبــت منــه أن 
حيــرص عــى أن يبقــى إىل جانــب إخوانــه وأخواتــه وأن 
يكونــوا متحديــن، وبــدأت توصيــه عــى نفســه، ومل يكن 
ــا: “ال  ــال هل ــه، فق ــك نفس ــد ليتال ــد حمم ــا املجاه حينه
تقلقــي يــا أمــاه فــإن هــذه هــي دمــوع الفــرح لرؤيتــك”، 
ومــا أن انتهــت الزيــارة حتــى شــعر حينهــا أن قلبــه 

والد األسر املجاهد/ حممد عمران
عى موعد مع احلرية البنه األسر
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قــد خــرج مــن جســده، وأن هــذه النظــرة هــي النظــرة 
ــي إال  ــا ه ــوداع، وم ــراق وال ــرة الف ــي نظ ــرة، وه األخ
ــخ 2005/05/22م  ــارة وبتاري ــد الزي ــام بع ــة أي أربع
ــا  ــا: “إن ــول حينه ــه ليق ــاة والدت ــرب وف ــتقبل خ ــى اس حت
هلل وإنــا إليــه راجعــون”، فصــرب وصــى ركعتــني، ودعــا 
هلــا اهلل بالرمحــة واملغفــرة، هكــذا هــو حــال كل األرسى 
واملعتقلــني عــى مــر الســنني، ومــا هــي إال ســنوات وإذا 
باملجاهــد حممــد عمــران يلتقــي مــع أخيــه األكــرب رائــد 
الــذي تــم اعتقالــه يف العــام 2009م، وُحكــم عليــه 
ــح،  ــة فت ــاء حلرك ــة االنت ــف بتهم ــنوات ونص ــع س أرب
ــه،  ــه فــراق والدت وعــاش معــه ســنة كاملــة خففــت عن
ــل كان  ــد، ب ــد حمم ــقيق املجاه ــط ش ــد فق ــن رائ ومل يك

العــام  يف  احلريــة  رائــد  ألخيــه  اهلل  ليكتــب  صديقــه 
2014م، وال يــزال يؤمــن املجاهــد حممــد بــأن اهلل _عــز 
وجــل_ قــد أخــذ عــى نفســه نــر املؤمنــني واملجاهدين 
واملســتضعفني، كــا أن ســنوات الســجن الطويلــة مل 
ــدو  ــجون الع ــاخمًا يف س ــزال ش ــده، وال ي ــت يف عض تف
ــذوا  ــن أخ ــن الذي ــوين، ينتظــر ســواعد املجاهدي الصهي
عــى عاتقهــم حتريــره وحتريــر كل األرسى واملعتقلــني.

األسر املجاهد/ حممد عمران
يف سجن “ريمون” الصهيوين )2018م(
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األسير المجاهد
إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا

ابن أسرة مجاهدة

تاريخ الميالد: 1981/03/08م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: ضاحية شويكة – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 18

تاريخ االعتقال: 2002/12/11م

الحكم: مؤبد

نقــف اليــوم أمــام بطــل عظيــم مــن أبطــال رسايــا 
القــدس، ممــن يتصفــون باجلــرأة والشــجاعة وحــب 
اإلقــدام ويتمتعــون باملصداقيــة العاليــة، ويمتلكــون ثقة 
كبــرة ولدهيــم كاريزمــا قــلَّ نظرهــا، فــا أن تتعامل معه 
وختتلــط بــه حتــى جتــد فيــه الرجولــة احلقيقيــة والعقــل 
املقــدرة  فلــه  العاليــة؛  واألخــاق  املتــزن،  الواعــي 
ــن  ــًدا ع ــة وبعي ــره ثاقب ــيايس بنظ ــع الس ــم الواق ــى فه ع
الســطحية واالنفعــال أو التعصــب األعمــى للــرأي، 
ــه أن يصبــح مــن أهــم كــوادر  كل تلــك الصفــات أهلت
رسايــا القــدس يف مدينــة طولكــرم، ليكــون هــذا االســم 
إهيــاب زيــاد الرفــا حمفــوًرا يف عقــول وصــدور النــاس 
ــرة  ــة يف مس ــة جهادي ــن بصم ــه م ــا ترك ــرم مل يف طولك

ــة. العمــل اجلهــادي باملدين

امليالد والنشأة
شــويكة  ضاحيــة  يف  إهيــاب  املجاهــد  ُولــد 
ــة  ــف بالوطني ــة تتص ــل عائل ــرم يف ظ ــة طولك بمحافظ
والنضــال، فــا أن بلــغ مــن العمــر ســت ســنوات حتــى 
فاجــأ شــعبنا الفلســطيني االحتــال الصهيــوين بــل 
ــر  ــه األوىل يف أواخ ــدالع انتفاضت ــه بان ــامل كل ــأ الع فاج
عــام 1987م، والتــي ُأطلــق عليهــا انتفاضــة احلجــارة.

عــى  شــاهًدا  إهيــاب  البطــل  املجاهــد  كان 
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ــرع  ــأ وترع ــه نش ــيا أن ــة األوىل والس ــداث االنتفاض أح
يف ظــل عائلتــه املناضلــة، فــكان ألعامــه وأخوالــه الــدور 
الطبيعــي والنضــايل يف مواجهــه املحتــل الصهيــوين، وقــد 
ســطروا بتضحياهتــم صفحــات مضيئــة مــن صفحــات 
البــذل والفــداء والصمــود. فخالــه عثــان حممود بســيي 
كان ينتمــي حلركــه فتــح، وتعــرض لاعتقــال يف مطلــع 
الثانينيــات وحكــم عليــه بالســجن ملــدة 25 عاًمــا أمــى 
ــادل  ــة تب ــه يف صفق ــق رساح ــوام، وُأطل ــة أع ــا مخس منه
األرسى يف العــام 1985م بــني اجلبهــة الشــعبية لتحريــر 
ــان  ــني الكي ــل( وب ــادة العامــة )أمحــد جربي فلســطني القي
الصهيــوين ُأفــرج بموجبهــا عــن 1150 أســًرا مــن ذوي 
ــيي  ــود بس ــر حمم ــا عم ــه أيًض ــة، وخال ــكام العالي األح
تعرض لاعتقال يف االنتفاضة األوىل عى خلفية االنتاء 
ــى  ــوين، وأم ــال الصهي ــة االحت ــح ومقاوم ــة فت حلرك
ــة  ــت انتفاض ــا أن اندلع ــوام. وم ــة أع ــال مخس يف االعتق
األقــى )2000م( حتــى انضــم إىل رسايــا القــدس، 
وأمــا عمــه ســعيد الرفــا فقــد كان ينتمــي إىل جمموعــات 
الفهــد األســود التابعــة حلركــه فتــح وأمــى يف ســجون 
االحتــال تســع ســنوات، وعمــه اآلخــر فــارس أمــى 
يف الســجن عامــني عــى خلفيــة االنتــاء حلركــة محــاس.

وهــذه  والنضاليــة  الوطنيــة  البيئــة  فهــذه 
التضحيــات كانــت جــزًءا أصيــًا يف تشــكيل كينونتــه، 
ــارب  ــن جت ــتفادة م ــى االس ــاب ع ــد إهي ــل املجاه فعم
ــوين  ــال الصهي ــد االحت ــض ض ــة وانتف ــه الثوري أقربائ
رغــم صغــر ســنه، وكان لــه دور مهــم يف التصــدي 
األوىل  االنتفاضــة  يف  الصهيــوين  االحتــال  لقــوات 
باحلجــارة،  الصهاينــة  اجلنــود  رشــق  خــال  مــن 
أولئــك اجلنــود الذيــن كانــوا ياحقــون ويبحثــون عــن 
املناضلــني، ومــن ضمنهــم عمــه ســعيد وخاصــة يف 
دوار منزهلــم، ويقومــون بحملــة بحث وتفتيش واســعة 
ــه فســاًدا. وممــا زاد مــن  ــوا في شــملت بيتهــم الــذي عاث
ــه  ــه، مــا تعــرض ل ــه وكــر حاجــز اخلــوف لدي عنفوان
الشــهيد أكــرم خويلــد مــن ضاحيــة شــويكة الــذي كان 
ينتمــي حلركــة فتــح حيــث أطلــق عليــه جنــود االحتال 
ــة  ــة حارق ــاء زجاج ــم بإلق ــا كان هي ــة عندم ــار بكثاف الن
عــى اجلنــود، فســقط حينهــا عــى األرض وهــو ينــزف 
دًمــا، فكانــت هــذه الدمــاء التــي روت األرض الطاهــرة 
يف ذلــك اليــوم هــي التــي أعطتــه زمًخــا ثورًيــا وجهادًيــا 
يف فعلــه اخلــاق يف مواجهــة العــدو الصهيــوين وجعلتــه 
أكثــر حتدًيــا وإرصاًرا عــى اجلهــاد يف ســبيل اهلل؛ ليعيــش 
املجاهــد إهيــاب ذلــك واقًعــا عندمــا اندلعــت انتفاضــة 

األقــى يف العــام 2000م.

جهاده يف انتفاضة األقىص وانتامؤه للرسايا
ــا  ــري حبه ــي ي ــاق األرض الت ــن عش ــه م وألن
ــه الوطنــي  يف عروقــه مثــل الــدم مل يــرتدد عــن أداء واجب
أن  األقــى، وبمجــرد  انتفاضــة  انــدالع رشارة  منــذ 
عــرض عليــه خالــه املجاهــد عمــر بســيي االنضــام إىل 
صفــوف رسايــا القــدس مل يــرتدد حلظــة واحــدة، وكيــف 

جمموعة من قيادة حركة اجلهاد اإلسامي
يف زيارة اجتاعية لعائلة األسر املجاهد/ إهياب الرفا
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يــرتدد وهــو ينتظــر هــذه الفرصــة عــى أحــر مــن اجلمر؟! 

املجاهــد  إليهــا  وانضــم 
ابــن  وهــو  فتيــي  ســامي 
خالــة املجاهــد إهيــاب. وتــم 
تكليــف  الوقــت  ذلــك  يف 
ــامي  ــاب وس ــن إهي املجاهدي
بتفجــر عبــوة ناســفة بدورية 
الطريــق  عــى  صهيونيــة 
ــكر  ــل ملعس ــي الواص الرئي
بئــر  قريــة  قــرب  “بثــان” 
ــكة يف األرايض املحتلــة  الس
ــارش ورد  ــة بشــكل مب ــة الدوري ــم إصاب عــام 1948م، وت
اجلنــود الصهاينــة عــى املجاهديــن بزخات مــن الرصاص 

وبشــكل مكثــف وعشــوائي إال أهنــا عــادا بســام.

ويف نفــس العــام 2001م، تــم رصــد هــدف آخر 
عــى الشــارع الرئيــي الواصــل إىل قريــة اجلاروشــية 
شــال طولكــرم، وقــد قــام املجاهــدان إهيــاب وســامي 
ــاء  ــق، وأثن ــب الطري ــى جان ــفتني ع ــني ناس ــزرع عبوت ب
مــرور جمنــزرة صهيونيــة، تــم تفجــر العبوتــني يف آن 
واحــد ممــا أدى إىل إعطــاب املجنــزرة وإصابتهــا بــأرضار 
ماديــة جســيمة، وذلــك يف منتصــف الليــل وتــم إطــاق 
النــار عليهــا بكثافــة إال أهنــا مل يصابــا بفضــل اهلل بــأذى، 
ــدس  ــا الق ــت رساي ــام وأعلن ــا بس ــادا إىل مواقعه وع
عــن العمليــة، وعندهــا تــم إبــاغ قائــد املجموعــة وهــو 
خاهلــا عمــر بســيي الــذي كان مســؤواًل عــن إمدادمهــا 
ــن  ــا م ــن دون أن يعرف ــاح م ــفة والس ــوات الناس بالعب
ــوات  ــدر العب ــر أو مص ــا عم ــن خاهل ــؤول ع ــو املس ه
أو كيــف يتــم التواصــل مــع قائــد الرايــا يف طولكــرم، 

وذلــك لضــان أمنهــا وســامة العمــل وأمــن قادهتــا، 
فمــن أرسار النجــاح للعمــل الريــة، فاحلفــاظ عــى 
رسيــة العمــل يصحبــه حتقيــق نجــاح بشــكل كبــر، 
ويمّكــن املجموعــات العســكرية مــن اســتمرارية أعاهلا 

اجلهاديــة لفــرتة زمنيــة طويلــة.

العمليات التي شارك فيها
املجاهــدان  قــام  2001م  العــام  أواخــر  ويف 
إهيــاب وســامي باشــتباك مســلح بســاح مــن نــوع 
ــد  ــكة ض ــر الس ــة بئ ــن قري ــب م ــكان قري )M16( يف م
دوريــة صهيونيــة واســتمر االشــتباك حــوايل نصــف 
وبــني  األبطــال  بــني  النــار  إطــاق  بواســطة  ســاعة 
ــوين  ــش الصهي ــع اجلي ــث دف ــة، حي ــة الصهيوني الدوري
الدوريــات  مــن  كبــرة  بتعزيــزات عســكرية  حينهــا 
والدبابــات واملجنــزرات وأيًضــا الطائــرات، ممــا جعــل 
املجاهديــن ينســحبان بســام مــن املــكان باجتــاه مــكان 
ــيي  ــر بس ــد عم ــاغ املجاه ــم إب ــا وت ــر أمنً ــد وأكث أبع
بتفاصيــل العمليــة، وأعلنــت رسايــا القــدس مســئوليتها 

ــة. ــذه العملي ــن ه ع

ويف بدايــة العــام 2002م قــام املجاهــدان إهيــاب 
وســامي بزراعــة عبــوة ناســفة يف ضاحيــة شــويكة يف 
ــون،  ــر الغص ــة دي ــويكة وقري ــني ش ــل ب ــق الواص الطري
وكان اهلــدف هــو عبــارة عــن دوريــة عســكرية صهيونية، 
وحــني وصوهلــا تــم تفجــر العبــوة الناســفة، وتــم إصابــة 
الدوريــة الصهيونيــة بــأرضار مادية ورد اجلنــود الصهاينة 
بإطــاق النــار، ودار االشــتباك املســلح بــني املجاهديــن 
للعــدو  درًســا  هــذا  وكان  الصهاينــة،  اجلنــود  وبــني 
الصهيــوين ليحســب ألف حســاب عنــد القيام بالســر يف 

األسر القائد/ عمر بسيي
حمكوم مدى احلياة، واعتقل 
بتاريخ 2002/12/11م
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شــوارع وأزقــة وحــارات وقــرى مدينــة طولكــرم، وتــم 
إبــاغ القائــد عمــر بســيي عــن تفاصيــل هــذه العمليــة 

البطوليــة، وتــم إعــان رسايــا القــدس عنهــا.

واســتمر نشــاط هــذه 
رسي  وبشــكل  املجموعــة 
اجليــش  أربــك  ممــا  جــًدا 
ــه  ــدم مقدرت ــوين يف ع الصهي
للوصــول إىل طــرف خيــط 
العتقــال أبطاهلــا، وبعــد هذه 
العمليــة تقريًبــا بشــهر تــم 
ــة  رصــد هــدف، وهــي دوري
عســكرية صهيونيــة يف الشــارع الرقــي مــن ضاحيــة 
شــويكة، وزرع عبــوة ناســفة هلــا وتــم تفجرهــا يف جيــب 
ــاب  ــم إعط ــارش، وت ــكل مب ــه بش ــت إصابت ــكري مت عس
اجليــب العســكري ورد اجلنــود الصهاينــة عــى املجاهدين 
ــحاهبم  ــم انس ــف، وت ــار كثي ــاق ن ــامي بإط ــاب وس إهي
بســام وتــم إبــاغ القائــد عمر بســيي بتفاصيــل العملية 

ــة. ــن العملي ــئوليتها ع ــدس مس ــا الق ــن رساي لتعل

ــاب  ــدان إهي ــام املجاه ــام 2002 ق ــة الع ويف بداي
وســامي برصد هدف عســكري يف منطقة املسقوفة رشق 
ضاحيــة شــويكة، وتــم زرع عبــوة ناســفة جانبيــة لدوريــة 
عســكرية صهيونية، وتم تفجر العبوة وإصابتها بشــكل 
ــة بالــرد عــى املجاهديــن  مبــارش، وقــام اجلنــود الصهاين
اإلســعاف  ســيارات  وحــرت  النــار،  بإطــاق 
بســام. املجاهــدان  وانســحب  للمــكان  الصهيونيــة 

ويف نفــس العــام قــام املجاهــدان إهيــاب وســامي 
برصــد دوريــة عســكرية يف اجلــزء الرقــي مــن ضاحيــة 

شــويكة بالقــرب مــن مدرســة البنــني وكان اهلــدف هــو 
ــيي  ــر بس ــد عم ــره القائ ــاروخ “الو” أح ــاق ص إط
ــة وقــد  ــة الصهيوني ــه عــى الدوري ــن إلطاق للمجاهدي
ــرب  ــن ق ــاروخ ع ــاق الص ــرة إط ــن م ــر م ــاوال أكث ح
مــن الدوريــة دون جــدوى، وتــم انســحاب املجاهديــن 
ــل  ــيي بالتفاصي ــر بس ــد عم ــاغ القائ ــم إب ــام، وت بس
عــن ذلــك، فقــام بــدوره بعــد فــرتة زمنيــة باإليعــاز 
هلــا بعــدم إطــاق الصــاروخ، والســيا أنــه تــم إيصــال 
ــل  ــن قب ــود م ــكل مقص ــن بش ــخ إىل املجاهدي الصواري
العــدو الصهيوين، وتــم تفخيخها لإليقــاع باملجاهدين.

إهيــاب وســامي برصــد  املجاهــدان  قــام  ثــم 
ــي  ــق فرع ــويكة بطري ــة ش ــة يف ضاحي ــزرة صهيوني جمن
وتــم زرع عبــوة ناســفة وتعليقهــا عــى أحــد األشــجار 
مــن أجــل إصابــة اجلنــود الصهاينــة الذيــن يقفــون فــوق 
املجنــزرة وبشــكل مبــارش، ولكــن خللــل مــا يف العبــوة 
الناســفة مل تنفجــر، ولــو قــدر اهلل ونجحــت العمليــة 
ر اهلل ومــا شــاء  ألدت ملقتــل جنــود صهاينــة ولكــن قــدَّ
فعــل، واســتطاع حينهــا املجاهــدان االنســحاب مــن 

ــام. ــكان بس امل

ــد  ــد رص ــة وبع ــذه العملي ــن ه ــهر م ــد ش ــم بع ث
جمنــزرة صهيونيــة يف الشــارع الرقــي مــن ضاحيــة 
شــويكة تــم زرع عبــوة ناســفة هلــا يف ســيارة متوقفــة مــن 
أجــل حتقيــق إصابــات مؤكــدة يف اجلنــود، وتــم بالفعــل 
تفجــر العبــوة الناســفة وإصابــة املجنــزرة بشــكل مبــارش 
ــار  ــاق الن ــم إط ــة، ث ــأرضار مادي ــا ب ــا وإصابته وإعطاهب
مــن ســاح كاشــينكوف و)M16( باجتــاه املجنــزرة 
التــي اشــتعلت النــران فيهــا وردت دبابــة صهيونية قريبة 
مــن املــكان بإطــاق النــار عــى املجاهديــن، وحــرت 

األسر املجاهد/ سامي فتيي
ــل  ــاة، واعتق ــدى احلي ــوم م حمك

2002/12/11م بتاريــخ 
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إىل مــكان العمليــة قــوات كبــرة مــن اجليــش الصهيــوين 
متكــن  وعندهــا  العســكرية،  بالطائــرات  مدعومــة 
املجاهــدان مــن االنســحاب مــن املــكان بأمــن وســام.

أهم عملية شارك فيها
العبــوات  زراعــة  عمليــات  كل  يف  واألهــم 
كانــت تلــك العمليــة التــي وقعــت يف بدايــة شــهر 
ــم  ــث ت ــام 2002م، حي ــن ع ــون أول( م ــمرب )كان ديس
ــة عســكرية عــى جانــب الشــارع الرقــي  رصــد دوري
مــن ضاحيــة شــويكة، وقــام املجاهــدان إهيــاب وســامي 
ــت اخلطــة أن تكــون  ــوة ناســفة موجهــة وكان ــزرع عب ب
ــوة  ــر العب ــم تفج ــث يت ــل بحي ــة العم ــة مزدوج العملي
الناســفة، ويتبعهــا إطــاق نــار أثنــاء مــرور الدوريــة 
ويف  ليــًا،  العــارشة  الســاعة  وبحــدود  العســكرية، 
تاريــخ 2002/12/08م، قــام املجاهــد إهيــاب بتفجر 
العبــوة بالدوريــة وإصابتهــا، ثــم أطلــق املجاهــدان النــار 
ــا أدى  ــينكوف، مم ــاح )M16( وكاش ــن س ــة م بكثاف
ــة  ــة الصهيوني ــر الدوري ــدو إىل تدم ــام الع ــب إع حس
وإصابــة ثاثــة جنــود صهاينــة بجــراح بــا فيهــم ضابــط 
الدوريــة حيــث بــرتت قدمــاه، وأصيــب جنديــان إصابة 
يف  الصهاينــة  اجلنــود  رصاخ  ُســِمع  وقــد  متوســطة، 
املــكان، ورسعــان مــا حــرت قــوات كبرة مــن اجليش 
الصهيــوين، باإلضافــة إىل الطواقــم الطبيــة الصهيونيــة، 
معززيــن بالدبابــات املدعومــة بالطائــرات املروحيــة 
التــي بــدأت بإطــاق النــار بكثافــة، وتــم اإلعــان عــن 
ضاحيــة شــويكة منطقــة مغلقــة حتــى اليــوم التــايل، وتم 
انســحاب املجاهديــن بســام ومتــت محــات التفتيــش 
يف املنطقــة للبحــث عنهــا، وُأبلــغ القائــد عمــر بســيي 
بتفاصيــل العمليــة، فأبلــغ املســؤول عنــه الــذي قــام 

ــن  ــدس، وم ــا الق ــم رساي ــا باس ــان عنه ــدوره باإلع ب
ضمنهــا أثنــاء برنامــج حصــاد اليــوم وكذلك يف قنــاة أبو 
ظبــي باإلضافــة إىل اإلعــان عنهــا عــرب ميكروفونــات 
ــة،  ــعد دق ــد أس ــهيد القائ ــة الش ــم جمموع ــاجد باس املس
وكانــت اإلذاعــة الصهيونيــة قــد أجــرت لقاًء مــع اجلنود 
الصهاينــة وشــبهت العمليــة بنمــوذج عمليــات حــزب 
ــذه  ــن ه ــن ع ــن أعل ــد أن م ــا بع ــني في ــاين، وتب اهلل اللبن

ــان. ــور علي ــة هــو األســر املجاهــد أن العملي

االعتقال واحلكم باملؤبد
بتاريــخ 2002/12/11م، اقتحمــت قــوات 
ــة  ــرات الصهيوني ــة بالطائ ــات ومدعوم ــززة بالدباب مع
ــزل املجاهــد ســامي  ــزل املجاهــد عمــر بســيي ومن من
ــال  ــم اعتق ــزل، وت ــاب يف املن ــد إهي ــه املجاه ــي ومع فتي
املجاهديــن الثاثــة، واالعتــداء عليهــم بالــرب املربح 
وختريــب بيوهتــم، والتحقيــق معهــم ميدانًيــا، ثــم نقلــوا 
إىل مركــز حتقيــق اجللمــة، واســتمر التحقيــق معهــم 
ــم بنــاء عــى  ــف، فــكان اعتقاهل ــوايل شــهرين ونص ح
معلومــات حصلــت عليهــا املخابــرات الصهيونيــة عــن 
ــني  ــد عام ــن بع ــكرية، ولك ــة والعس ــاطاهتم اجلهادي نش
يعلــم عنهــم  أن  الناجــح دون  الــري  العمــل  مــن 
أحــد، حتــى إن اخلايــا العســكرية األخــرى التابعــة 
لرايــا القــدس يف حمافظــة طولكــرم تفاجــأوا هبــذه 
اخلليــة الريــة، وبعــد انتهــاء التحقيــق أعلــن الشــاباك 
ــدس  ــا الق ــة لراي ــر خلي ــال أخط ــن اعتق ــوين ع الصهي
يف منطقــة طولكــرم، وتبــني فيــا بعــد أن مــن مــول 
ــى  ــم ع ــان، وحك ــور علي ــد أن ــو املجاه ــة ه ــذه اخللي ه
ــد. ــجن املؤب ــامي بالس ــاب وس ــر وإهي ــن عم املجاهدي
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مرحلة السجن
بعــد االنتهــاء مــن التحقيــق تــم نقــل املجاهديــن 
ــا  ــاب الرف ــي وإهي ــامي فتي ــيي وس ــر بس ــة عم الثاث
ــم،  ــن حياهت ــدة م ــة جدي ــدؤوا مرحل ــجون، وب إىل الس
ــبيل  ــه يف س ــًدا إال وبذل ــر جه ــاب مل يدخ ــد إهي فاملجاه
االرتقــاء بنفســه بشــكل أفضــل، فبــدأ بالدراســة يف 
ــة بتخصــص العلــوم السياســية ومــا أن  اجلامعــة العربي
ــجون  ــت إدارة الس ــى قام ــة حت ــنوات الدراس ــى س أهن
بذريعــة  التعليــم  مــن  واملعتقلــني  األرسى  بحرمــان 

قانــون “شــاليط”، ومتكــن فيــا بعــد مــن احلصــول عــى 
شــهادة البكالوريــوس يف علــم التاريــخ مــن جامعــة 
ــا يــدرس يف جامعــة القــدس املفتوحــة  األقــى، وحالًي
يف ختصــص االجتاعيــات، وقــد حصــل أيًضــا عــى 
دورات ثقافيــة باإلضافــة إىل تكريــس نشــاطه يف خدمــة 
األرسى واملعتقلــني وتــم تكليفــه مــن قبــل إخوانــه 
التنظيميــة يف داخــل  األرسى بالعديــد مــن املهــات 
ــوف  ــم بالوق ــل عليه ــت مل يبخ ــس الوق ــجن، وبنف الس
عــن  املفتوحــة  اإلرضابــات  خــوض  يف  جانبهــم  إىل 
وكذلــك  2004م،  العــام  إرضاب  ومنهــا  الطعــام 
إىل  باإلضافــة  2012م،  العــام  يف  الكرامــة  إرضاب 
ــد  ــة ض ــوات التصعيدي ــن اخلط ــد م ــاركة يف العدي املش
مصلحــة الســجون الصهيونيــة، ومتكــن مــن االجتــاع 
بمعظــم أفــراد خليتــه يف داخل الســجن؛ ليعيــدوا ذكرى 
ــة، وكــا تــم اللقــاء مــع  ــة واإلياني ــام اجلهادي تلــك األي
ــذه  ــذي كان دوره يف ه ــان ال ــور علي ــد أن ــد القائ املجاه
املجموعــة التواصــل مــع قائدهــا املجاهــد عمــر بســيي 
وتقديــم الدعــم املــايل والعســكري للخليــة، واإلعــان 
ــاركته يف  ــا دون مش ــون هب ــة يقوم ــذ أي عملي ــد تنفي بع
ــزال  ــا، وال ي ــبق هب ــه املس ــذ أو علم ــط أو التنفي التخطي
باحلريــة  أمــل  الرفــا عــى  إهيــاب  البطــل  جماهدنــا 

واالنعتــاق مــن ســجون االحتــال الصهيــوين.

األسر املجاهد/ أنور عليان
حمكوم 23 عاًما، واعتقل بتاريخ 2003/04/04م
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األسير المجاهد
منيف محمد محمود أبو عطوان

ابن األرض الوفي

تاريخ الميالد: 1971/10/25م

الحالة االجتماعية: متزوج ولديه ابنتان

مكان السكن: قرية الطبقة – محافظة الخليل

عدد أفراد العائلة: 16

تاريخ االعتقال: 2002/12/29م

الحكم: 5مؤبدات و40 عامًا

إنــه لــرف عظيــم لنــا أن نكتــب تاريــخ جماهــد 
ــة وجاهــد  ــار البندقي عشــق اجلهــاد يف ســبيل اهلل، فاخت
ــل  ــن أج ــاش م ــذ وع ــدم دون أن يأخ ــاء وق ــدون ادع ب

الوطــن ومــن أجــل أن يبقــى حــًرا.

فمجاهدنــا هــو منيــف حممــد أبــو عطــوان )أبــو 
قيســارية( الــذي ولــد يف قريــة الطبقة بمحافظــة اخلليل، 
نشــأ وترعــرع عــى أرضهــا ورفــض الرحيــل عنهــا؛ 
الذيــن كانــوا يعيشــون  ألهنــا أرض أجــداده وآبائــه 
حيــاة الفاحــني البســطاء ويعتمــدون عــى الزراعــة 
وتربيــة املــوايش، ويف ظــل عائلــة وطنيــة شــغوفة بحــب 
ــه حتــى  الوطــن، ومــا أن بلــغ ســن التمييــز يف طفولت
رأى ظلــم االحتــال الصهيــوين وممارســاته مــن اعتقــال 
وتريــد وهــدم للمنــازل، مل يكــن للمجاهــد منيــف 
أن حييــا حيــاة طفــل طبيعــي كأي طفــل يف هــذا العــامل، 
فلــم يكــن يلعــب ويلهــو يف قريــة الطبقــة كــا حيلــو لــه 
ــذا فــإن كل مــن  بــا منغصــات مــن قبــل االحتــال؛ ل
رآه وجــد فيــه شــيًئا يقــول بــأن هلــذا الطفــل شــأًنا كبــًرا 
حينــا يكــرب، وهــذه املحطــة يف صغــره كانــت هــي 
الدافــع واملحــرك لشــخصيته القويــة والتــي جــاءت 
نتيجــة ألجــواء عائلتــه املليئــة بــاألمل واحلــزن واهلــم 
مــن كثــرة مدامهــات اجليــش الصهيــوين ملنــازل العائلــة 
ــي  ــد والفدائ ــف القائ ــد مني ــم املجاه ــن ع ــن اب ــا ع بحًث
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باجــس أبــو عطــوان الــذي متكــن وبمســاعدة الفدائيــني 
يف مطلــع الســبعينات مــن تنفيــذ العديــد مــن العمليــات 
العســكرية ضــد العــدو الصهيــوين؛ لتكــون بمثابــة 
الشــمعة التــي أضــاءت طريــق املجاهــد منيــف أبــو 
عطــوان فيــا بعــد، ومــا هــي إال فــرتة مــن الزمــن حتــى 
استشــهد البطــل باجــس ليكــون وقــع هــذا اخلــرب صعًبــا 
ــا  ــر عندم ــة أكث ــزداد صعوب ــف، ولي ــد مني ــى املجاه ع
ــدي  ــى أي ــه ع ــف وعم ــد مني ــد املجاه ــال وال ــم اعتق ت
ــل  اجليــش الصهيــوين، ومل يكتــف االحتــال بذلــك، ب
قــام باعتقــال شــقيق املجاهــد منيــف األكــرب الــذي حــل 
مــكان والــده أثنــاء اعتقالــه، ورغــم األمل واملعانــاة وحالة 
الفقــر والضيــاع التــي تســبب هبــا هــذا العــدو الصهيوين 
هلــذه العائلــة املناضلــة إال أن ذلــك مل يفــت مــن عضــد 
املجاهــد منيــف فــا هــان ومــا اســتكان وبقــي صامــًدا 
يف وجــه الريــح مواجًهــا هلــا، ليرتبــى عــى ســرة أبطــال 
عظام_ابــن عمــه وأبيــه وعمــه وأخيــه، مــدرًكا أن هــذا 
املحتــل ال يفهــم معنــى اإلنســانية، وال يفــرق بــني طفــل 
وشــيخ وفتــاة وامــرأة، فكلهــم إرهابيــون جمرمــون بنظــر 
هــذا العــدو، فــارس ضــد شــعبنا كل أســاليب البطــش، 

ــح واملجــازر بحقــه عــى مــر الســنني. واســتمرأ املذاب

وعلــم جماهدنــا منيــف أن هــذا املحتــل ال يفهــم 
ســوى لغــة واحــدة هي لغــة الدم ولغــة املقاومــة، ليكون 
عــى موعــد مــع هــذا املحتــل الصهيــوين املتمثــل باندالع 
االنتفاضــة الفلســطينية األوىل يف هنايــة العــام 1987م.

املشاركة يف االنتفاضة
مــا أن انتــر خــرب ارتقــاء الشــهداء يف قطــاع 
ــن  ــاحات الوط ــب كل س ــم الغض ــى ع ــزة حت ــزة الع غ

املحتــل، وبــادر جماهدنــا منيــف الــذي كان يــدرس يف 
املرحلــة الثانويــة بتحشــيد الطــاب، وتقســيمهم إىل 
جمموعــات للمشــاركة يف أحداث االنتفاضة الفلســطينية 
يف ميادينهــا املختلفــة ســواء عــرب توزيــع املناشــر الداعيــة 
إىل مواجهــة العــدو الصهيــوين، أو عرب كتابة الشــعارات، 
أو عــرب رضب احلجــارة والزجاجــات احلارقــة؛ ليســطع 
نجــم هــذا البطــل ممــا جعــل الشــاباك الصهيــوين ُيســر 
ــه يف  ــم اعتقال ــة هــذا البطــل، ليت عمــاءه ملتابعــة ومراقب
العــام 1990م واحلكــم عليــه ســتة شــهور، وأطلــق عليه 
أرسى اجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني الرجــل العنيــد 
الصلــب نتيجــة لصمــوده يف أقبية التحقيق رغم قســاوهتا 

ــة. ــده خيان وفظاعتهــا، ومل يعــرتف ألن االعــرتاف عن

ومــا أن خــرج مــن الســجن حتــى وجــد أن هــذه 
االنتفاضــة الفلســطينية والتــي أهلبــت مشــاعر وعواطف 
ــذا  ــرت ه ــد قه ــامل ق ــعوب الع ــرار وش ــن أح ــني م املاي
ــد  ــطينية ق ــة الفلس ــأن القضي ــن ب ــذي كان يظ ــدو ال الع
هــذه  كل  لكــن  و1967م.  1948م  بحــريب  دفنــت 
تبــددت وحــل  الكربيــاء والعظمــة هلــذه االنتفاضــة 
مكاهنــا قبــول منظمــة التحريــر الفلســطينية باملفاوضــات 

األسر القائد/ منيف أبو عطوان 
برفقة والديه الكرام خال زيارهتم له يف السجن



الجزء األولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

280281

مــع العــدو الصهيــوين والتــي كان نتيجتهــا التوقيــع عــى 
اتفــاق أوســلو يف العــام 1993م، وجــاءت هــذه االتفاقية 
ــن  ــانًيا م ــا وإنس ــا وأخاقًي ــاط وطنًي ــحب البس ــي تس ك
ــادي بــرورة اســتمرار اجلهــاد  ــدام كل مــن ين حتــت أق
ــن،  ــر الوط ــل حتري ــن أج ــلح م ــاح املس ــة والكف واملقاوم
وأن اخليــار الوحيــد واملســموح بــه هــو خيــار التســوية.

النضال يف ظل أوسلو
 بــدأ املجاهــد منيــف أبــو عطــوان مرحلــة جديــدة 
يف ظــل وجــود الســلطة الفلســطينية، والتــي جــاءت 
م املقاومــة  كتجســيد التفــاق أوســلو الظــامل والــذي جــرَّ
الفلســطينية باســم املصلحــة الوطنيــة وباســم العقانيــة، 
ويف ظــل هــذه املســتجدات السياســية بــدأ املجاهد منيف 
يتحــول فكرًيــا مــن اجلبهة الشــعبية إىل االجتاه اإلســامي 
ــأي  ــط ب ــث الرفــض القاطــع ألوســلو وعــدم التفري حي
شــرب مــن فلســطني، ومــا كان منــه إال االنتــاء إىل حركــة 
ــار  اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني، والتــي رأى هبــا اخلي
األصــوب واألمــل هلــذه الشــعب الذبيــح، والحًقــا قــرر 
املجاهــد منيــف االنضــام إىل صفوف اجلناح العســكري 
ــر  حلركــة اجلهــاد اإلســامي )قســم( حيــث كان قــد تأث
إىل حــد كبــر بالشــهيد البطــل عصــام برامهــة )قائــد 
جمموعــات عشــاق الشــهادة بالضفــة الغربيــة(، والــذي 
ــام 1992م،  ــني يف الع ــزة يف جن ــة عن ــه يف قري ــم اغتيال ت
ــد يف  ــاين عاب ــر ه ــد الكب ــهاد القائ ــر باستش ــك تأث وكذل
قطــاع غــزة يف العــام 1994م، وبــدأ املجاهــد منيــف 
يبحــث عــن جماهــدي )قســم( للتعــرف عليهــم والعمــل 
ــث إن  ــة حي ــة مســألة صعب معهــم، وكان ذلــك يف البداي
أبنــاء )قســم( يعملــون بشــكل رسي جــًدا، وال يظهــرون 
للعلــن، ونتيجــة لبحثــه املكثــف تم كشــف أمــره واعتقل 

ــام 1996م  ــة يف الع ــرج إىل احلري ــام 1995م ليخ يف الع
ــطوهتا  ــت س ــد أحكم ــطينية ق ــلطة الفلس ــد أن الس ليج
وســلطتها عــى مناطق ســكانية عديدة يف الضفــة الغربية، 
وأن حجــم التنســيق األمنــي مــع العــدو الصهيــوين كان 
ــي  ــن حركت ــزل م ــل رد مزل ــه، وكان يف املقاب يف أوج قوت
عــدة  عــرب  ذلــك  عــى  اإلســامي  واجلهــاد  محــاس 
عمليــات استشــهادية نوعيــة أربكــت العــدو الصهيــوين؛ 

ليكثــف اعتقاالتــه لقــادة وكــوادر املقاومــة مــن أبنــاء 
محــاس واجلهــاد اإلســامي، وتــم اعتقــال املجاهد منيف 
مــن جديــد لــدى قــوات االحتــال الصهيــوين ليخضــع 
هــذه املــرة إىل حتقيــق شــديد مــورس فيــه بحقــه خمتلــف 
أســاليب التعذيــب، ولكنه كــا عرفــه أصدقــاؤه وأحباؤه 
وأبنــاء شــعبه صمــد صمــوًدا أســطورًيا، ومل يتمكــن 
الشــاباك الصهيــوين مــن إدانتــه بــيء، فتــم إخاء ســبيله 
ليأخــذ قــراره بــأن يكــون جندًيا يقًظــا يف حتركاتــه وأفعاله 
الســيا أن أجهــزة الســلطة الفلســطينية أصبحــت قويــة 
وتتمكــن مــن متابعة وماحقــة املجاهدين بكل ســهولة.

الشيخ القائد/ خر عدنان
يف زيارة اجتاعية لعائلة األسر القائد/ منيف أبو عطوان
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حياة جديدة يف حب الوطن
أرسة  ويؤســس  يتــزوج  بــأن  قــراره  واختــذ   
جديــدة، وبــدأ يعمــل يف مهنتــه يف جمــال الســيارات، 
ــه شــيًئا فشــيًئا حيــث  ــدأت الفرحــة تدخــل عــى بيت وب
رزقــه اهلل بابنــة أســاها )قيســارية(، وهــذا االســم املميــز 
لــه دالالتــه فهــو اســم ملدينــة فلســطينية حمتلــة يف العــام 
1948م ويســكنها كبــار ضبــاط اجليــش الصهيــوين 
ــال  ــم إيص ــذا االس ــن ه ــف م ــد مني ــث أراد املجاه حي
رســالة مفادهــا أن قيســارية تعيــش يف قلوبنــا وعقولنــا، 
وســتبقى عربيــة فلســطينية ولأبــد، ولذلــك فــإن زواج 
املجاهــد منيــف واهتامــه بعائلتــه وعمله مل ينســه الوطن 
ومهومــه، فكيــف لــه أن ينســى مــدن فلســطني وقــد قــرأ 

ــور فتحــي الشــقاقي عنهــا عندمــا قــال: شــعر الدكت
تلفظني الفاء..
تلفظني الام..

تلفظني السني..
تلفظني الطاء..
تلفظني الياء..

تلفظني النون..
تلفظني كل حروفك يا فلسطني..

تلفظني كل حروفك يا وطني املغبون
إن كنت غفرت

أو كنت نسيت

مواصلة اجلهاد يف انتفاضة األقىص
ازداد املجاهــد منيــف متســًكا بنهــج املقاومــة 
ــذي حــاول  ــوين ال واجلهــاد يف مواجهــة العــدو الصهي

تصفيــة القضيــة الفلســطينية مــن خــال إرشاك منظمــة 
التحريــر الفلســطينية بالعمليــة الســلمية والتــي كان 
حصادهــا بعــد ســبع ســنوات عجــاف أن اندلعــت 
انتفاضــة األقــى بتاريــخ 2000/09/28م، لتؤكــد 
أن مســار التســوية هــو مســار واهــم، وأن أعاهلــم 
مــا هــي إال رساب حيســبه الظمــآن حريــة، وبــدأت 
العســكرة  نحــو  فشــيًئا  شــيًئا  تتحــول  االنتفاضــة 
لتكــون رسايــا القــدس هــي مــن أوائــل األجنحــة 
االستشــهادية  العمليــات  نفــذت  التــي  العســكرية 
للمجاهــد  وكان  الصهيــوين،  الكيــان  داخــل  يف 
منيــف أبــو عطــوان بــاع كبــر يف العمــل اجلهــادي 
والعســكري يف رسايــا القــدس يف بلــدة دورا حيــث 
شــكل جمموعــة عســكرية هلــا جنًبــا إىل جنــب مــع 
رفيــق دربــه املجاهــد القائــد الشــهيد ماجــد أبــو دوش، 

الشهيد القائد/ أمحد )ماجد( أبو دوش
استشهد بتاريخ 2003/09/16م
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اخلــاص  خطهــا  دورا  لبلــدة  يكــون  أن  وحــرص 
وجــاءت  اخلــارج،  يف  احلركــة  قيــادة  مــع  للتواصــل 
املوافقــة عــى أن يكــون لبلــدة دورا دورهــا يف العمــل 
اخلليــل،  مدينــة  عــن  مســتقل  وبشــكل  العســكري 
تبــادل  قائمــة إضافــة إىل  التنســيق  إبقــاء عمليــة  مــع 
اخلــربات العســكرية بــني مدينــة اخلليــل وبلــدة دورا.

ــو  ــد أب ــوان وماج ــو عط ــف أب ــد مني ــدأ املجاه ب
دوش بتنظيــم املجاهديــن يف بلــدة دورا يف صفوف رسايا 
القــدس، فتــم جتنيــد املجاهد فــؤاد الربعــي، وتــم تدريب 
هــذه املجموعــة عــى اســتخدام الســاح وإطــاق النــار، 
ــدان  ــوم املجاه ــرة كان يق ــان كث ــاح يف أحي ــذا الس وه
ــدأت أعــال هــذه  ــه بنفســيها، وب منيــف وماجــد برائ
صــوالت  هلــا  وكان  فشــيًئا،  شــيًئا  تــزداد  املجموعــة 
اشــتباكات  عــرب  االلتفافيــة  الطــرق  عــى  وجــوالت 
مســلحة عنيفــة حتــى ضــاق املســتوطنون ذرًعــا ممــا 
حيــدث هلــم، وبعضهــم قــرر الرحيــل عــن املســتوطنات 
يف بلــدة دورا باجتــاه األرايض املحتلــة عــام 1948م، 
ــن  ــايل م ــم امل ــال الدع ــم إرس ــز ت ــاط املمي ــبب النش وبس
اخلــارج للحفــاظ عــى بقــاء هــذه اخلليــة إىل أطــول فــرتة 
ممكنــة، ومتكــن املجاهــد منيــف مــن اســتئجار أحــد 
ــدة دورا لتكــون  ــة تفــوح بالقــرب مــن بل ــازل يف قري املن
ــا القــدس  نقطــة جتمــع والتقــاء بــني قــادة وكــوادر رساي
ــط  ــل والتخطي ــبل التواص ــز س ــل؛ لتعزي يف دورا واخللي
ــث كان  ــة حي ــكرية اجلهادي ــات العس ــداد للعملي واإلع
ــدس  ــا الق ــادة رساي ــرز ق ــد أب ــدر أح ــد س ــد حمم املجاه
ــا القــدس  ــادة رساي يــرتدد عــى هــذا املنــزل لالتقــاء بقي
يف دورا، ممــا جعــل مــن رسايــا القــدس موحــدة يف خليــل 
الرمحــن التــي مــا أن ســمعت بنبــأ استشــهاد القائــد محــزة 

ــخ 2002/12/26م  ــني بتاري ــة جن ــرب يف مدين ــو ال أب
العســكريني  القــادة  أهــم  مــن  يعتــرب  كان  والــذي 
ــت،  ــى انتفض ــني حت ــة جن ــامي يف مدين ــاد اإلس للجه

وقــررت رسايــا القــدس فيهــا الــرد عــى هــذه اجلريمــة 
بحــق قائدهــا، واجتمــع املجاهــدان منيــف وماجــد 
ــة الــرد عــى هــذه اجلريمــة بعمليــة  لدراســة آليــة وكيفي
نوعيــة تزلــزل أركان العــدو الصهيــوين، وتكــون لــه 
درًســا قوًيــا حــني يفكــر مــرة أخــرى باغتيــال قــادة 
املجاهديــن  عــى  االختيــار  ووقــع  القــدس،  رسايــا 
املهندســني حممــد شــاهني وأمحــد الفقيــه مــن أبطــال 
اجلهــاد اإلســامي اللذيــن كانــا يدرســان يف جامعــة 
ــك فلســطني، ومهــا مــن أهــم كــوادر اجلاعــة  بوليتكني
اإلســامية يف اجلامعــة، وهــي اإلطــار الطــايب حلركــة 
وكانــا  اجلامعــات،  داخــل  يف  اإلســامي  اجلهــاد 
اجلامعيــة،  دراســتها  يف  ومتفوقــني  مثقفــني  طالبــني 
ــإن  ــا ف ــا ورجاهل ــطني أبطاهل ــادي فلس ــا تن ــن عندم ولك
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أبطــال اجلهــاد اإلســامي يلبــون نداءهــا، وهــذا يؤكــد 
أن نظــرة العــدو الصهيــوين لاستشــهاديني هــي نظــرة 
خاطئــة؛ حيــث كان دوًمــا يقــول للصهاينــة بــأن هــؤالء 
االستشــهاديني هــم مــن املــرىض النفســيني ومــن فقــراء 
النــاس ومــن بســطاء الشــعب الفلســطيني، فتفاجــأ هــذا 
العــدو عندمــا علــم أن هــؤالء االستشــهاديني هــم مــن 
طلبــة البكالوريــوس يف اجلامعــة، ومــن الشــباب املثقف 
والواعــي جــًدا لتاريــخ القضيــة الفلســطينية، وأهنــم 
أرصوا عــى احلصــول عــى الشــهادة يف ســبيل اهلل قبــل 
احلصــول عــى شــهادهتم اجلامعيــة، فــكان هلم مــا أرادوا 
ــه  ــد الفقي ــن أمح ــب املجاهدي ــم تدري ــد ت ــث كان ق حي
وإطــاق  الســاح  اســتخدام  عــى  شــاهني  وحممــد 
النــار يف منطقــة وادي ســور يف بلــدة دورا يف منطقــة 
جبليــة ومكتظــة باألشــجار بحيــث ال يراهــم أحــد 
ــان  ــم؛ لض ــم ورسيته ــى أمنه ــاظ ع ــاس للحف ــن الن م
نجــاح العمليــة املــراد القيــام هبــا يف مســتوطنة “عتنائيــل” 
ــة  ــرتات طويل ــب لف ــتمر التدري ــد اس ــدة دورا، وق يف بل
حيــث كان املجاهــد منيــف حيــر املجاهــد ماجــد 
ــيارته إىل  ــد بس ــد وحمم ــهاديني أمح ــو دوش واالستش أب
منطقــة التدريــب عنــد املغــرب، وحــرص املجاهــد 
ــن  ــركات م ــة التح ــا ملراقب ــًدا عنه ــى بعي ــف أن يبق مني
حوهلــا حتــى ال يقعــا يف كمــني للعــدو الصهيــوين، 
التدريــب  وحممــد  أمحــد  املجاهــدان  أتقــن  أن  ومــا 
ــط  ــم تصويرمهــا بري ــى ت عــى اســتخدام الســاح حت
فيديــو وصــور فوتوغرافيــة ومهــا يرتديــان املابــس 
العســكرية، واختــذ املجاهــدان ماجــد أبــو دوش ومنيف 
أبــو عطــوان القــرار بــأن يكــون يــوم 2002/12/27م 
ــة  ــاء كاف ــن إهن ــد م ــه الب ــة، وأن ــد العملي ــوم موع ــو ي ه
االســتعدادات لذلــك، واســتطاع املجاهــد منيــف رشاء 

ــة إىل ذلــك اشــرتى  ــدة، وباإلضاف ــة جدي أجهــزة خلوي
ســيارة مــن نــوع متســوبيي، بينــا قــام املجاهــد ماجــد 
ــاد  ــر بإرش ــات الزي ــد عرف ــاز للمجاه ــو دوش باإليع أب
ــة اقتحــام  ــه عــى آلي املجاهــد االستشــهادي أمحــد الفقي
املســتوطنة الســيا أنــه يملــك خمطًطــا تفصيلًيــا لطريقــة 
ــة  اقتحــام مســتوطنة “عتنائيــل” بصفتهــا ماصقــة لقري
رابــود التــي يســكن فيهــا، لذلــك كان يعلــم كل صغــرة 
املجاهــدان أمحــد وحممــد  يقــال، وبــدأ  كــا  وكبــرة 
باالســتعداد للعمليــة، وبطريقــة غــر مبــارشة اســتطاعا 
أن  وقــررا  وأصدقاءمهــا،  وأحبتهــا  أهلهــا  توديــع 
يأخــذا صــورة جتمــع بينهــا إلهدائهــا بعــد استشــهادمها 
للعمليــة  االســتعدادات  وأصبحــت  ألحبتهــا، 
ــذ  ــروج لتنفي ــرار باخل ــذ الق ــم أخ ــل، وت ــزة بالكام جاه
العمليــة بعــد صــاة اجلمعــة يف 2002/12/27م، 

ــف  ــال مني ــال الرج ــال الرج ــدون األبط ــرج املجاه وخ
ــو دوش وحممــد شــاهني وأمحــد  ــو عطــوان وماجــد أب أب
الفقيــه نحــو مســتوطنة “عتنائيــل” الصهيونيــة حيــث 
اســتقل املجاهــد منيــف أبــو عطــوان ســيارة امليتســوبيي 
ــد  ــذي يتواج ــو دوش ال ــد أب ــد ماج ــام املجاه ــر أم ليس
معــه يف ســيارته االستشــهاديان أمحــد وحممــد، وهــم 
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اليدويــة،  والقنابــل  وذخرهتــا  أســلحتها  حيمــان 
ــزة  ــتخدام األجه ــم اس ــى ت ــرك حت ــدأوا بالتح ــا أن ب وم
ــد  ــني املجاه ــف وب ــد مني ــني املجاه ــدة ب ــة اجلدي اخللوي
ماجــد ليضمــن املجاهــدون أن هــذه املكاملــات غــر 
مراقبــة مــن قبــل العــدو الصهيــوين، وحــدث معهــا 
أثنــاء الطريــق العديــد مــن املعوقــات، ومنهــا أن إحــدى 
عجــات ســيارة املجاهــد منيــف أصاهبــا العطــل )بنر( 
ممــا جعلهــم يتوقفــون عــن املســر، ودار احلديــث حــول 
تأجيــل هــذه العمليــة إال أن اهلل أراد شــيًئا آخــر، وتــم 
ــه  ــف ليحــر ل اســتدعاء أحــد أصدقــاء املجاهــد مني
ســيارة املجاهــد منيــف مــن أمــام منزلــه يف قريــة الطبقــة 
دون إعامــه ملــاذا ســيحر الســيارة للمجاهــد منيــف، 
ــو  ــر نح ــد الس ــف وماج ــدان مني ــرر املجاه ــا ق وعنده
مســتوطنة “عتنائيــل” متجاوزيــن كل العقبــات واحلواجز 
الصهيونيــة عــرب طــرق فرعيــة والتفافيــة، ومتكنــوا بفضل 
ــتوطنة  ــة ملس ــود املقابل ــة راب ــول إىل منطق ــن الوص اهلل م
“عتنائيــل”، ونــزل املجاهــد ماجــد أبــو دوش من الســيارة 

بتبديــل  وقامــا  وأمحــد  حممــد  االستشــهاديان  ومعــه 
ــا  ــتوطنني، وهن ــس املس ــبه ماب ــس تش ــها بماب مابس
غــادر املجاهــد منيــف املوقــع باجتــاه بلــدة دورا ليلحــق 
بــه املجاهــد ماجــد أبــو دوش بعــد نصــف ســاعة حتــى 
يتــم ضــان أن الطريــق خــاٍل مــن الدوريــات الصهيونية، 
الغــروب، وكانــت  اقــرتب حينهــا موعــد  قــد  وكان 
ــل  ــن إىل داخ ــد املجاهدي ــل أح ــيض أن يدخ ــة تقت اخلط
ــتوطنة  ــة يف مس ــد الصهاين ــكان تعب ــي أو م ــد الدين املعه
ــع  ــتباك م ــر باالش ــد اآلخ ــوم املجاه ــا يق ــل” بين “عتنائي

اجلنــود الصهاينــة مــن الذيــن حيرســون املســتوطنة عنــد 
مدخلهــا الســفي، ومــا أن حــل الليــل حتــى تعانــق 
النــر أو الشــهادة  التعاهــد عــى  املجاهــدان عنــاق 

لتقــرر روحامهــا كيفيــة ســر هــذه العمليــة، فســارا باجتــاه 
اهلــدف الصهيوين يف املســتوطنة فكانــت األرض ترتعش 
وكــرا قيــود املســتوطنة ودخــا إليهــا دخــول الفاحتــني، 
ــي  ــد الدين ــاه املعه ــاهني باجت ــد ش ــد حمم ــه املجاه وتوج
ــًا، ودخــل إىل قلــب  واشــتبك مــع احلــارس فــأرداه قتي
ــة؛  ــو الصهاين ــار نح ــاق الن ــدأ بإط ــي، وب ــد الدين املعه
ليســقط الواحــد وراء اآلخــر، ومــع كل صيحــة اهلل أكــرب 
ترتعــد فرائــص الصهاينــة، ومــا أن ســمع أخــوه املجاهــد 
أمحــد الفقيــه صــوت الرصــاص حتــى بــدأت معركتــه مع 
اجلنــود الصهاينــة بزخــات مــن الرصــاص التــي تنهمــر 
ــدأ االتصــال الروحــي بــني  عليهــم كاملطــر الشــديد، وب
ــد أن  ــن حمم ــب م ــد يطل ــد، أمح ــد وحمم ــن أمح املجاهدي
يرمــي القنابــل اليدويــة صــوب قطعــان املســتوطنني 
إليقــاع أكــرب عــدد ممكــن منهــم قتــى وجرحــى، ويطلــب 
ــه  ــه، وأن علي ــى مكان ــأال يبق ــه ب ــد الفقي ــن أمح ــد م حمم
تغيــر مكانــه قبــل أن حيــاط باجلنود فيســمع نــداءه، ويبدأ 
يصــول وجيــول يف املســتوطنة يبحــث عــن املســتوطنني 
اجلبنــاء، ويرتقــي إىل العــا املجاهــد حممد شــهيًدا ليشــعر 
بذلــك املجاهــد أمحــد ويقســم بــاهلل عــى أن يلحــق 
بأخيــه املجاهــد حممــد، ويتقــدم باجتــاه العــدو الصهيــوين 
ويمطرهــم بالرصــاص، ويعجــز الصهاينــة عــن إصابتــه 
ــا  ــه صوارخيه ــرة لتوج ــتدعاء الطائ ــم اس ــه، فت أو اعتقال
باجتاهــه لتصيبــه أحــد الصواريــخ احلاقــدة ليــرب بقســمه؛ 
ولتعانــق روحــه روح املجاهــد حممــد، واملجاهدان منيف 
وماجــد يســمعان صــوت الرصــاص ويتابعــان خــرب 
ــة  ــوات الصهيوني ــة عــرب جهــاز التلفــاز عــى القن العملي
التــي أعلنــت يف البدايــة مقتــل 15 صهيونًيــا ليرتاجــع إىل 
عــرة، ثــم إىل ثانيــة، ثــم إىل مخســة وإصابــة العــرات 
الدكتــور  العــام  األمــني  وخــرج  خطــرة،  بجــراح 
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رمضــان شــّلح )أبــو عبــد اهلل( عــى قنــاة اجلزيــرة ليؤكــد 
أن رسايــا القــدس هــي املســئولة عــن هــذه العمليــة،

 

ــة  ــا احلكوم ــي ارتكبته ــازر الت ــى املج ــأيت رًدا ع ــا ت وأهن
الصهيونيــة بحق الشــعب الفلســطيني، وآخرهــا اغتيال 
القائــد محــزة أبو الــرب يف مدينة جنــني، وأن املنفذين مها 
حممــد شــاهني وأمحد الفقيــه، أبطــال الريف الفلســطيني 
يوًمــا  يــوم 2002/12/27م  فــكان  دورا،  بلــدة  يف 
رسايــا  ازدادت  حيــث  الرمحــن  خليــل  يف  مشــهوًدا 
القــدس قــوة وعظمــة وخاصــة يف بلــدة دورا، ونــام 
املجاهــد منيــف أبــو عطــوان يف ذلــك اليــوم نوًمــا هادئا،ً 
وكأنــه اســتطاع هبــذه العمليــة أن يشــفي صــدره برؤيــة 
الصهاينــة جمندلــني، وبــدأ يعيــد ذاكرتــه ليعــود إىل أيــام 
الصبــا عندمــا استشــهد ابــن عمــه باجــس وعندمــا تــم 
ــرى إىل  ــه الذك ــادت ب ــه. وع ــه وأخي ــه وعم ــال أبي اعتق
تلــك األيــام التــي مجعتــه باملجاهــد حممــد ســدر وعبــد 
الرحيــم التامحــة الــذي أطلــق عليــه االحتــال رامبــو 
اخلليــل لقدرتــه عــى القنــص مــن مســافة بعيــدة، وتذكر 
كيــف أنــه بالعمــل اجلاعــي لرايــا القــدس يمكــن 
عــى  وأنــه  واالنتصــارات،  اإلنجــازات  تتحقــق  أن 

ــون  ــل أن يك ــة قب ــم اجلندي ــدس أن يتعل ــا الق ــن رساي اب
ــه يشء  ــب من ــا أن ُيطل ــف م ــد مني ــكان املجاه ــًدا، ف قائ
ــيء،  ــك ال ــق ذل ــده لتحقي ــارى جه ــذل قص ــى يب حت
ففــي إحــدى املــرات اجتمــع املجاهــدون حممــد ســدر 
وماجــد أبــو دوش وعبــد الرحيــم التامحــة ومنيــف 
ــدارس  ــوح لت ــة تف ــزل يف قري ــك املن ــوان يف ذل ــو عط أب
ــد  ــد حمم ــب املجاه ــل، وطل ــة اخللي ــاع يف مدين األوض
ــيارة،  ــاعدته يف رشاء س ــف مس ــد مني ــن املجاه ــدر م س
ــون  ــاء الل ــوبارو زرق ــوع س ــن ن ــيارة م ــه س ــرتى ل فاش
وقــام بتغطيتهــا بســواتر زرقــاء مــن أجــل أن يســتخدمها 
املجاهــدان حممــد ســدر وعبــد الرحيــم التامحــة يف 
ــد  ــار، ويف أح ــاق الن ــى إط ــهاديني ع ــب االستش تدري
األيــام طلــب املجاهــد حممــد ســدر مــن املجاهــد منيــف 
أن يرســل لــه هــذه الســيارة الزرقــاء ألنــه بحاجــة إليهــا، 
وبعــد يومــني وحتديــًدا يف 2002/11/15م، يف ذلــك 
ــارى،  ــة وادي النص ــذ عملي ــه تنفي ــم في ــذي ت ــوم ال الي

يــوم رمضــان اتصــل املجاهــد  وبعــد اإلفطــار مــن 
حممــد ســدر باملجاهديــن ماجــد أبــو دوش ومنيــف أبــو 
عطــوان ليذهبــا إىل أخــذ الســيارة الزرقــاء املوجــودة يف 
احلســبة احلديثــة يف اخلليــل يف منطقــة تســمى ســبتة، ومــا 
ــع  ــك املوق ــد إىل ذل ــف وماج ــدان مني ــل املجاه أن وص
وســارا يف تلــك الســيارة الزرقــاء حتــى ســمعا أصــوات 

صور القتى يف عملية اقتحام مستوطنة “عتنائيل”
تتصدر الصحف الصهيونية
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الرصــاص يف منطقــة وادي النصــارى، فعرفــا حينهــا 
أن هــذه الســيارة اســتخدمها املجاهــد حممــد ســدر مــن 
أجــل تدريــب االستشــهاديني لعمليــة وادي النصــارى، 
ــيارة إال  ــذه الس ــرق ه ــم ح ــا أن يت ــاق معه وكان االتف
أن املجاهــد منيــف أرص عــى اإلبقــاء عليهــا لكثــرة 
كذكــرى  لتبقــى  العســكري  العمــل  يف  اســتخدامها 
يف املســتقبل، حيــث إن مهنــة املجاهــد منيــف هــي 
الســيارات وجتليســها ودهاهنــا، ولــه خــربة كبــرة فيهــا 
حيــث مــن يريــد ســيارة كان عليــه أن يتوجــه للمجاهــد 
ــو  ــد أب ــد ماج ــى املجاه ــّهل ع ــر َس ــذا األم ــف، وه مني
دوش أن يطلــب مــن املجاهــد منيــف مســاعدته يف 
إحضــار ســيارة بلوحــات صهيونيــة صفــراء مــن أجــل 
اســتخدامها يف عمليــة خطــف جنــدي صهيــوين يف 
منطقــة بئــر الســبع، وبالفعــل جهــز املجاهــد منيــف 
 )MB5( الســيارة واشــرتى الســاح املناســب مــن نــوع
ــم،  ــة التنوي ــة لعملي ــادة خاص ــدس وم و)M16( ومس
وعندمــا قــرر املجاهــدون موعــد العمليــة تــم االتصــال 
عــى املجاهــد منيــف إلحضــار الســاح والســيارة، 
ــد  ــد حمم ــض املجاه ــوًرا فرف ــيارة مكس ــاز الس وكان غ
اخلطــف  عمليــة  يف  سيشــارك  كان  الــذي  راس  أبــو 
إىل جانــب املجاهــد ماجــد أبــو دوش أن يصعــد يف 
الســيارة؛ ألن غازهــا مكســور، وهنــا قــرر املجاهــدون 
ــل  ــل هــذه العمليــة ملوعــد آخــر، وكان ذلــك قب تأجي

ــهرين. ــن ش ــل م ــل” بأق ــة “عتنائي عملي

اعتقاله واحلكم عليه
ــه يف  ــن نوم ــف م ــد مني ــتيقظ املجاه ــا أن اس وم
العاديــات  املنتــر صبــاح  الصبــاح اجلهــادي  ذلــك 
ــو  ــد أب ــد ماج ــى املجاه ــال ع ــدأ باالتص ــى ب ــا حت ضبًح

ــا  ــز العمــل وتوســيع نشــاط رساي دوش مــن أجــل تعزي
ــيا  ــا، والس ــاورة هل ــرى املج ــدة دورا والق ــدس يف بل الق
بعــد النــر الــذي حققــوه يف عمليــة “عتنائيــل”، ويف هذه 
األثنــاء كانــت قــد وصلــت معلومــة للشــاباك الصهيــوين 
أن مــن يقــف وراء هــذه العمليــة مهــا املجاهــدان منيــف 
وماجــد فجــن جنونــه، وبــدأ الشــاباك يبحــث عــن 
وبعــد  2002/12/29م  يــوم  ويف  منيــف  املجاهــد 
العمليــة بيومــني تم نصــب كمني حمكــم للمجاهد منيف 
أثناء ســره يف أحد شــوارع بلــدة دورا بصحبة املجاهدين 
عبــد اهلل مســاملة وفــؤاد الربعــي، وتــم حمارصتــه مــن كل 
مــكان، واســتخدم العــدو الصهيــوين يف ذلــك الدبابــات 
واملجنــزرات وحتــى أن طائــرات االســتطاع كانــت يف 
ســاء دورا، وحــاول العــدو الصهيــوين صــدم ســيارة 
املجاهــد منيــف بإحــدى الدبابــات، ولكنهــم أرادوه حًيــا 
ــة  ــة القادم ــتقع العملي ــى س ــن ومت ــة أي ــل معرف ــن أج م
التــي ختطــط هلــا رسايــا القــدس يف خليــل الرمحــن،

األسر القائد/ منيف أبو عطوان 
برفقة زوجته الصابرة خال زيارهتا له يف السجن
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 وخضــع لتحقيــق عســكري رهيب يف زنازين عســقان 
ومــورس بحقــه أشــد أنــواع العــذاب إلرغامــه عــى 
االعــرتاف، ولكنــه بفضــل مــن اهلل وبإرادتــه الفوالذيــة 
وصمــوده األســطوري متكــن مــن الصمــود والتحمــل، 
ــول  ــه ح ــوين حياورون ــاباك الصهي ــادة الش ــل ق ــا جع مم
اجلهــاد اإلســامي ومنطلقاتــه وأفــكاره ليفهمــوا طبيعة 
هــذا التنظيــم الــذي أذهلــم وأهاهنــم يف الضفــة الغربيــة، 
فأجاهبــم املجاهــد منيــف إجابــة الواثــق بــاهلل، ثم بنفســه 
بــأن حركة اجلهاد اإلســامي هي حركة جماهــدة وربانية 
كالشــجرة التــي أصلهــا ثابــت وفرعهــا يف الســاء، وأنــه 
كلــا نــزف شــهيد مــن دمــه وارتــوت األرض منــه خــرج 
شــبل وفتــاة حيمــان هــّم فلســطني، كل فلســطني؛ 
ــا القــدس  ليســرا عــى خطــا القــادة والكــوادر يف رساي
يف فلســطني يف مواجهــة املحتــل الصهيــوين، واســتفزهم 
املجاهــد منيــف أكثــر وأكثــر عندمــا ذكرهــم بذلــك 
الضابــط الصهيــوين الــذي كان خيــدم يف مدينــة اخلليــل، 
وقــال أمــام اإلعــام متبجًحــا بأنــه ال خــوف مــن حركــة 
اجلهــاد اإلســامي يف مدينــة اخلليــل، فهــم تنظيــم صغر 
وضعيــف، وال يســتطيع املواجهــة، فجاءكــم الــرد أهيــا 
الصهاينــة بعمليــة هــي أم العمليــات وهي عمليــة وادي 
النصــارى، وهبــذا الــكام اســتطاع املجاهــد منيــف 
ــه  ــا بأن ــذي ظــن يوًم ــوين ال ــل الصهي صفــع وجــه املحت
ــا  ــال قادهت ــد اغتي ــدس بع ــا الق ــة لراي ــوم قائم ــن تق ل
وكوادرهــا يف خليــل الرمحــن، كــا رصح بذلــك اجلنــرال 
الصهيــوين شــاؤول موفــاز، فجاءهــم املجاهــد حممــود 
ــم  ــة واقتح ــة الطبق ــن قري ــل م ــة اخللي ــن مدين ــدان اب مح
ــدة دورا  ــة ببل ــة املحيط ــتوطنات الصهيوني ــدى املس إح
بتاريــخ 2003/09/26م وقتــل ثاثــة مســتوطنني؛ 
لتعانــق روحــه روح الشــهداء األكــرم منــا مجيًعــا، كيــف 

ال وقــد ذهــب املجاهــد حممــود محــدان إىل أمهــات 
شــهداء “عتنائيــل”، إىل والــديت االستشــهاديني حممــد 
شــاهني وأمحــد الفقيــه ملواســاهتا باستشــهاد ابنيهــا، 
فطلبتــا منــه طلًبــا وهــو أن حيــر هلــا صــور ابنيهــا 
التــي  العســكرية  وبدالهتــا  والفيديــو  الفوتوغرافيــة 
تصــورا فيهــا، وأعطاهــم عهــًدا ووعــًدا أن يفعــل ذلــك 
إال أن يــد الغــدر الصهيــوين قامــت باعتقالــه بعــد يومــني 
مــن عمليــة “عتنائيــل” فلــم يتمكن مــن ذلــك إال أن هذه 
األمانــة الكبــرة التــي محلهــا وأرص عــى حتقيقهــا، أمانــة 

الوعــد املقطــوع لعائــات وأمهــات الشــهداء.

الوفاء بالوعد
استشــهاد  عــى  األول  العــام  مــى  أن  ومــا 
املجاهديــن أمحــد الفقيــه وحممــد شــاهني حتــى اســتطاع 
املجاهــد منيف إيصــال الصــور الفوتوغرافيــة والبدالت 
العســكرية ألمهــات الشــهداء األبطــال أمحــد وحممــد 
ليؤكــد هلــم وللعــامل بــأن رسايــا القــدس وقادهتــا عندمــا 
يعــدون بــيء فإهنــم يوفــون بذلــك مهــا كلــف األمــر 
مــن معانــاة وتضحيــات، وبذلــك ُيســجل املجاهــد 
منيــف بأعالــه صفحــات مــن العــزة والكرامــة والوفــاء 
الشــعب  يــزال  ال  جهادًيــا،  إرًثــا  وتــرك  والشــموخ 
الفلســطيني شــاكًرا لــه ولبطوالتــه وتضحياتــه إىل األبــد.



الجزء األولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

288289

األسير المجاهد
محمود عطية حسن كليبي

المجاهد األسطوري

تاريخ الميالد: 1982/01/29م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: ضاحية شويكة – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 13

تاريخ االعتقال: 2003/02/14م

الحكم: مؤبد و30 عامًا

نتحــدث عــن جماهــد كبــر مــن هــؤالء الرجــال 
الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا اهلل عليــه، وانضمــوا إىل 
رسايــا القــدس، فهــم رجــال قــد رســموا وخططــوا 
وأعــدوا الُعــدة لانتصــار، وكان النجــاح حليفهــم، 
التــي واجهتهــم إال أهنــم  العقبــات الكبــرة  ورغــم 
متكنــوا مــن جتــاوز الصعــاب؛ ألهنــم ممــن طلــب العــا 
ــف  ــه التكالي ــُهل علي ــدق تس ــايل بص ــب املع ــن يطل وم
وهتــن عليــه االلتزامــات، ولذلــك أدرك املجاهــد البطل 
حممــود عطيــة كليبــي أن هــذه الدنيــا فيهــا قصــرة جــًدا، 

ــور. ــن األم ــه م ــا يف التواف ــم يضيعه فل

ُولــد هــذا املجاهــد يف ضاحيــة شــويكة يف مدينــة 
طولكــرم لعائلــة فلســطينية مســلمة مؤمنــة الجئــة، وقد 
حــطَّ هبــا الــركاب وكثــرة الرتحــال يف مدينــة طولكــرم 
بعــد أن تــم هتجرهــا مــن أرضهــا الواقعــة يف األرايض 
املحتلــة عــام 1948م يف منطقــة اســمها وادي احلــوارث 
ــكنوا _ ــة،  ليس ــرة املحتل ــة اخلض ــن مدين ــرب م إىل الغ

ــي  ــوء الت ــاة اللج ــل يف حي ــال والتنق ــة الرتح ــد حمط بع
ــاح  ــوة الس ــم بق ــوين عليه ــال الصهي ــا االحت فرضه
ــرم،  ــم طولك ــو خمي ــات وه ــد املخي ــدة _ يف أح والعرب
ــاة والعــذاب ومــع  فعاشــوا وقاســوا مــرارة األمل واملعان
ــب  ــي ح ــم معن ــت فيه ــئ زرع ــة الج ــإن كلم ــك ف ذل

ــود. ــردوس املفق ــك الف ــني إىل ذل ــن واحلن الوط
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ما بعد التهجري من بلدة وادي احلوارث
ــتقر  ــى اس ــة حت ــم املادي ــنت أحواهل ــا أن حتس وم
ــد  ــرم، وتعتم ــويكة يف طولك ــة ش ــام يف ضاحي ــم املق هب
هــذه العائلــة الكريمــة يف حياهتــا عــى الزراعــة، فلدهيــم 
مــزارع يف ضاحيــة شــويكة وأيًضــا يف قريــة ذنابــة، ومــا 
كانــوا ليحصلــوا عليهــا إال بعــد معانــاة والدهــم يف 
الغربــة حيــث طــاف الــدول والبلــدان بحًثــا عــن رزقــه 
ورزق عائلتــه، فاشــتغل يف كل املجــاالت يف دول غربيــة 
عــدة منهــا أملانيــا وفرنســا إال أن تلــك احلياة التي عاشــها 
يف الغربــة مل تكــن ســوى فــرتة مــن الزمــن جعلتــه يشــعر 
ــد  ــد املجاه ــز وال ــد أنج ــليب، وق ــه الس ــني لوطن باحلن
ــذ أن  ــة من ــه اخلاص ــودة بطريقت ــق الع ــي ح ــود كليب حمم
قــرر العــودة مــن الغربــة للوطــن وأعلــن حينهــا أنــه ال 
ــطني  ــد إىل فلس ــو مل يع ــر، فه ــكان آخ ــوت يف م ــد امل يري
ليمــوت بــل ليســهم يف متســك الشــعب الفلســطيني 
بحــق العــودة واملشــاركة يف صــورة الذاكــرة العامــة، 
وبنــاء تصــور أمجــل للمســتقبل ليتمكــن مــن الصمــود 
ــرس  ــاد ليغ ــك ع ــال. لذل ــة االحت ــة ومقاوم ومواجه
ــد  ــد ول ــجرة، فق ــو الش ــكان ه ــة ف ــجرة املعرف ــا ش فيه
الجًئــا وعــاد وهــو الجــئ ليبقــى يف فلســطني وإىل 

األبــد، ومنــذ حلظــة عودتــه األوىل بــدأ بالعمــل يف جمــال 
ــراء  ــني والفق ــات الاجئ ــة بعذاب ــة األرض املروي زراع
ــَم أبنــاءه معنــى األرض  واملســاكني واملســتضعفني، َفَعلَّ
عليهــم  اهلل  ففتــح  هبــا،  والتمســك  األرض  وُحــب 
ــاء يكملــون مشــوارهم  بالــرزق الوفــر ممــا جعــل األبن
التعليمــي، فمنهــم مــن حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه، 
البكالوريــوس يف االجتاعيــات،  ومنهــم مــن أهنــى 
ومنهــم مــن ختــرج مــن مــر كضابــط يف االتصــاالت 
فرصــة  عــى  حصلــن  أخواتــه  إن  وحتــى  البحريــة، 

ــض. ــال التمري ــي يف جم ــم اجلامع التعلي

احلياة يف جو الوطنية واجلهاد
ــأ  ــد ونش ــة ول ــك البيئ ــروف ويف تل ــك الظ يف تل
وترعــرع جماهدنــا البطــل حممــود الــذي كان ترتيبــه 
الرابــع بــني إخوانــه، ويف بدايــة حياتــه اتســم بصفــة 
الزمتــه فيــا بعــد بأنــه كثــر اإلزعــاج لأهــل، والســيا 
ــال  ــل أطف ــة األوىل، جي ــل االنتفاض ــن جي ــرب م ــه يعت أن
ــول  ــن يف عق ــم الوط ــن رس ــوا م ــن متكن ــارة الذي احلج
كل أحــرار ورشفــاء العــامل عــرب صمودهــم يف وجــه 
ــر  ــو احلج ــة وه ــلحتهم الفتاك ــتخدمني أس ــل مس املحت
ــم الفلســطيني وشــعار اهلل أكــرب. فهــذا  واملقــاع والعل
هــو الســاح الــذي تــم بــه مواجهــة أقــوى جيــش 
يف الــرق األوســط، فــكان جماهدنــا البطــل يشــارك 
يف أحــداث االنتفاضــة جنًبــا إىل جنــب مــع أطفاهلــا 
ــم  ــى ابنه ــل ع ــوف األه ــم خ ــباهبا. ورغ ــا وش وفتياهن
ــه  ــد حممــود بأن حممــود وأن جراهنــم عــادة خيــربون وال
والرتغيــب  التهديــد  ورغــم  األحــداث،  يف  يشــارك 
خيضــع  ال  كان  حممــود  املجاهــد  أن  إال  األهــل  مــن 
التكبــر وصــوت  االنتفاضــة وصــوت  لصــوت  إال 

رة يف نكبة العام 1948م من آثار قرية وادي احلوارث امُلَهجَّ
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اجلاهــر. وتعلــق حينهــا بحــب األبطــال القادمــني 
واملطارديــن الذيــن كانــوا يف العــادة ينامــون ويســهرون 
يف مزرعتهــم يف ســهل شــويكة، فكانــت مزرعتهــم حمط 
اجتــاع املطارديــن وكبــار الســن الذيــن كانــوا جيتمعــون 
حــول كانــون النــار، ويبــدأوا باحلديــث عــن بطوالهتــم 
وذكرياهتــم أيــام البــاد مــا قبــل التهجــر وخاصــة ذلــك 
الرجــل الكبــر الــذي كان يتحــف املســتمعني بأحاديثــه 
الشــيقة وهــو )اخلتيــار أبــو حلمــي(، وكذلك أبــو غالب 
وأبــو تيســر وأبــو حممــد البــدوي فــكان جيتمــع يف تلــك 
املزرعــة الوطنيــة نســيج اجتاعــي ووطنــي يمثــل وحدة 
الشــعب الفلســطيني. كان منهــم الفــاح والاجــئ 
والبــدوي وكانــوا عائلــة واحــدة، فــكان هلــذا االجتــاع 
ولتلــك احلكايــات وقعهــا وأثرهــا يف صياغــة شــخصية 
املجاهــد حممــود الوطنيــة والثوريــة ممــا جعله من عشــاق 
الوطــن وترابــه، فــا تعلمــه مــن احليــاة أكثــر ممــا تعلمه يف 
املــدارس التــي كانــت يف العــادة يتــم إغاقهــا بقــرار مــن 
احلاكــم العســكري الصهيــوين ملدينــة طولكــرم بذرائــع 
واهيــة، فــكان األطفــال يــرون عــى التعلــم يف داخــل 
ــدارس.  ــا إىل م ــت حينه ــي حتول ــوت الت ــاجد والبي املس

واســتطاع أن يتغلــب عــى كل املعيقــات وأن 
ــاول  ــًدا، وح ــد ج ــتواه جي ــون مس ــته ليك ــم بدراس هيت
حــني كــرب ووصــل إىل مرحلــة الثانويــة أن يوائــم مــا 
بــني الدراســة ومــا بــني املســجد، وكان قــد التــزم يف 
ــامية  ــة اإلس ــمي يف احلرك ــكل رس ــت وبش ــك الوق ذل
ــة  ــط إضاف ــة احلائ ــن جمل ــاطات ضم ــه نش ــة، ول الطابي
ــاة  ــة ص ــة وإقام ــة والديني ــرات الثقافي ــع الن إىل توزي
الضحــى يف املدرســة، وأمــا خــارج املدرســة فــكان ير 
عــى إحيــاء ليــايل رمضــان يف املســاجد واالعتــكاف هبــا 

ــاركة  ــدوات واملش ــم والن ــات العل ــتاع إىل جلس واالس
ــة  ــن تعريفي ــجد إىل أماك ــباب املس ــع ش ــات م يف الرح
بالوطــن واألمجــل منهــا إىل هنــاك، إىل املســجد األقــى 
الــذي كان يشــكل للمجاهــد حممــود كل يشء يف حياته، 
ــح مــن الشــباب املســلم ومــن الرعــاة النشــيطني  فأصب
ــل،  ــل واملل ــون الكل ــال وال يعرف ــم ب ــدأ هل ــن ال هي الذي
ــة،  ــاة مجاع ــى الص ــظ ع ــاجد وحاف ــه باملس ــق قلب فتعل
وكان يصــوم النافلــة، ويبدي شــجاعة فائقــة يف مواجهة 
املحتــل ومتكــن مــن معرفــة جوهــر وطبيعــة العــدو 
الصهيــوين عــرب مطالعتــه للكتــب املتوفــرة يف مكتبــة 
منزلــه، وعكــف عــى قــراءة جملــة “البيــادر” الدوريــة 
و”فلســطني املســلمة” وقــرأ كتًبــا للشــيخ عبــد اهلل عــزام 
وكتــاب “األســاطر املؤسســة للسياســة اإلرسائيليــة” 
“القيــادة  منهــا  عديــدة  وكتًبــا  جــارودي،  لروجيــه 
ــهداء  ــن ش ــات ع ــر” وجم ــد أك ــات خال ــة وعملي العام
االنتفاضــة وعمليــات املقاومــة ســواء لكتائــب القســام 
أو حلركــة اجلهــاد اإلســامي وجناحهــا العســكري 
والدعــوي  اإلســامي  لنشــاطه  ونتيجــة  )قســم(، 
تعــرض لاعتقــال لــدى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، 
ــه  ــًرا الهتام ــة فج ــاعة الثالث ــه يف الس ــة منزل ــم مدامه فت
بالقيــام بأعــال معاديــة للعــدو الصهيــوين حيــث كانــت 
ــكرية  ــة عس ــكيل جمموع ــرة تش ــه فك ــورت لدي ــد تبل ق
أثنــاء تواجــده مــع شــباب املســجد واحلركة اإلســامية. 

وكان لديــه العديــد مــن النشــاطات الفرديــة 
املتواضعــة، فتمكــن بجهــود ذاتية مــن تصنيــع الدفاش، 
وهــو أشــبه باملســدس احلقيقــي، وهــو عبــارة عــن 
ماســورة وســيخ حديــد، واشــرتى لــه عــدة رصاصــات 
ــا ذلــك  الســتخدامه فيــا بعــد. وال يــزال يذكــر جماهدن
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اليــوم الــذي كان يتواجــد بــه يف مزرعتهــم حيــث صــى 
العشــاء ومــن ثــم صــى ركعتــي الشــهادة، وقــام بتجهيــز 
زجاجتــني حارقتــني وتســلل بني األشــجار ليــًا وتوجه 
إىل مــكان ماصــق إىل مقــر االرتبــاط العســكري الــذي 
ــو  ــدم نح ــة، وتق ــود الصهاين ــرات اجلن ــه ع ــد ب يتواج
ــا  ــف واضًع ــجاعة ال توص ــن وبش ــب مؤم ــدف بقل اهل
أقــدام  حتــدت  مــن  األرض  حيــرق  أن  عينيــه  أمــام 
الصهاينــة وأشــعل الزجاجــة األوىل وقــال: ىمحٱخم مم 
ىم يم جن حن خنيمح ]األنفال: 17[. ثم أشــعل 
الزجاجــة الثانيــة واتبعهــا بــاألوىل مصحوبــة بقــول اهلل 
أكــرب، فاندلعــت النــران يف حميــط مقر اجلنــود الصهاينة، 
وبــدأ اجلنــود بالــراخ وعمــت حالــة اخلــوف والذعــر 
والرعــب يف صفوفهــم وانتــرت القــوات الصهيونيــة 
ــا  ــكان بحًث ــطينية يف امل ــة الفلس ــزة األمني ــراد األجه وأف
عــن الفاعــل الــذي متكــن مــن االنســحاب مــن املــكان. 
ومل جيــد مكاًنــا يلجــأ إليــه فوجــد روحــه ترشــده إىل 
املســجد القديــم، وكان هنــاك صديقــه املجاهــد الشــهيد 
وبشــكل  بالتفكــر  بــدأ  وعندهــا  مرمــش،  حممــود 
جــدي يف تشــكيل جمموعــة عســكرية ونجــح يف ذلــك 
عــرب انضــام املجاهديــن نمــر خليــل وأنــس احلــري 
وفــادي أبــو شــاهني هلــذه املجموعــة، وبــدأت هــذه 
املجموعــة بجمــع املــال مــن مروفهــم الشــخيص، 
ناريــة  وطلقــات  حارقــة  مــواد  رشاء  مــن  ومتكنــوا 
وبذلــوا جهدهــم يف تصنيــع قطعــة ســاح بدائيــة، وتــم 
ــوين  ــكري صهي ــب عس ــو جي ــدف، وه ــط لله التخطي
يمــر مــع دوريــة صهيونيــة. وكانــت اخلطــة تنــص عــى 
أن يقــوم املجاهــدون نمــر وفــادي وأنــس بقــذف ثــاث 
ــة ومــن ثــم  ــة الصهيوني زجاجــات حارقــة عــى الدوري
ــاق  ــرب إط ــة ع ــي بالتغطي ــود كليب ــد حمم ــوم املجاه يق

النــار عــى الدوريــة الصهيونيــة، وعندهــا ينســحب 
املجاهــدون كل إىل املوقــع الــذي اختــاره يف الســابق، 
ومتــت هــذه العمليــة بنجــاح وتــم انســحاهبم وفــق 
مــا تــم التخطيــط لــه إال أهنــم عندمــا قامــوا بعمليــة 
االنســحاب كانــوا مكشــوفني لبعــض الشــباب يف تلــك 
املنطقــة وتعرفــوا عــى أحدهــم، وعندمــا بــدأت عمليــة 
ــباب  ــؤالء الش ــتجواب ه ــم اس ــا ت ــة أمنًي ــيط املنطق متش
فاعرتفــوا عــى ذلــك املجاهــد الــذي ميــزوا هويتــه 

ــطينية. ــن الفلس ــزة األم ــخصوه ألجه وش

اعتقال أجهزة األمن الفلسطينية له مع 
رفيقيه

باعتقــال  الفلســطينية  األمــن  أجهــزة  قامــت 
ــزل  ــا يفــر مدامهــة من ــراد املجموعــة وهــذا م ــة أف كاف
رحلــة  وبــدأت  فجــًرا،  الثالثــة  يف  حممــود  املجاهــد 
ــوزة  ــبح امل ــة ش ــبح إىل مرحل ــة الش ــن مرحل ــذاب م الع
إىل الــرب والشــتائم واالســتفزازات، واألنكــى مــن 
ذلــك تــم وضعهــم يف زنازيــن مــن أيــام االحتــال 
القــاذورات،  لتجميــع  بمــكان  أشــبه  الصهيــوين 
إليــه، فهــل  ينتمــون  الــذي  التنظيــم  وأرادوا معرفــة 
هــم ينتمــون إىل محــاس أم إىل اجلهــاد اإلســامي؟! 
ــا كان يتــم اهتامهــم بالعالــة للعــدو الصهيــوين،  وأحياًن
وأهنــم يســعون لزعزعــة األمــن واالســتقرار وختريــب 
ــود  ــد حمم ــل املجاه ــرتة ُنق ــد ف ــلمية، وبع ــة الس العملي
مــن ســجن طولكــرم إىل ســجن رام اهلل، ومل يعلــم أحــد 
ــه يف  ــم وضع ــة وت ــدواٍع أمني ــه إىل رام اهلل ل ــة نقل بعملي
زنزانــة صغــرة ال يوجــد هبــا محــام وال مــاء وال يوجــد 
ــة ضيقــة  ــارة عــن خزان ــة، فكانــت عب هلــا فتحــة للتهوي
بالــكاد تتســع لشــخص واحــد، وكانــت مظلمــة ال 
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يمكــن أن يميــز املعتقــل ليلــه مــن هنــاره وتــم منــع زيــارة 
املحامــي لــه. وحتــى أبســط احلقــوق اإلنســانية مل حيــظ 
ــطيني،  ــون الفلس ــق القان ــة وف ــدم للمحاكم ــا، ومل يق هب
ومــا أن تــم اإلعــان عــن فشــل املفاوضات الفلســطينية 
الصهيونيــة يف قمــة كامــب ديفيــد حتــى أصــدر الرئيــس 
ــن  ــه وع ــراج عن ــًرا باإلف ــات أم ــارس عرف ــطيني ي الفلس
ــد  ــات املجاه ــق قناع ــيني لتتحق ــني السياس ــة املعتقل بقي
حممــود منــذ صغــره عــرب وعيــه وإدراكــه بطبيعــة الراع 
بــأن العمليــة الســلمية مــا هــي إال َوْهــّم عــى َوْهــّم وال 

ــوين. ــن الصهي ــدم إال األم خت

ــن  ــرم م ــام 1999م ُح ــه يف الع ــة العتقال ونتيج
ــوف  ــد لصف ــن جدي ــاد م ــي فع ــة التوجيه ــال دراس إك
الدراســة وعــادت معــه نشــاطاته الطابيــة باإلضافــة إىل 
ــا أن رآه  ــذي م ــه إىل املســجد األقــى ال ــف زيارات تكثي
املجاهــد حممــود وهــو حمــاط باجلنــود الصهاينــة مــن كل 
ــام بعمليــة طعــن. وفكــر  مــكان حتــى قــرر حينهــا القي
حينهــا أن ينفــذ عمليــة كبــرة ونوعيــة، وبــدأ بالبحــث 
ــاص  ــكل خ ــك، وبش ــاعدة يف ذل ــه املس ــدم ل ــن يق عم
لانضــام إىل جمموعــة عســكرية لكتائــب القســام فــكان 
حينهــا حمســوًبا عــى حركــة محــاس بــدون انضامــه 

بشــكل رســمي.

التقاؤه باملجاهد أنور عليان
ويف إحــدى زيــارات املجاهــد حممود إىل املســجد 
األقــى التقــى حينهــا باملجاهــد أنــور عليــان وكانــا مًعــا 
يف طريقهــا إىل القــدس. وكــا ُيقــال يعــرف الرجــال 
بالســفر فبــدأ املجاهــدان يتحدثــان حــول األوضــاع 
الفلســطينية وكل جماهــد يطــرح فكرتــه ورأيــه ووجهــة 

نظــره وتوصــا حينهــا إىل صيغــة مشــرتكة بينهــا تدعــو 
إىل رضورة العمــل اجلهــادي العســكري وأن يكــون 
ــد  ــاء باملجاه ــذا اللق ــد ه ــك، وبع ــر يف ذل ــا دور كب هل
أنــور، حصلــت لقــاءات أخــرى كثــرة. وكانــا يلتقيــان 
واألعــراس  اإلســامية  واملهرجانــات  املســاجد  يف 
اإلســامية. وبعدهــا التقيــا مــع املجاهــد خالــد الرايــق 
أفكارمهــا،  فشــاركها  إليهــا،  وانضــم  )أبــو صقــر( 
اجلهــادي  العمــل  إىل  يتلهفــون  مجيعهــم  وكانــوا 
العســكري ويبحثــون عمــن يقدم هلــم الدعــم املطلوب، 
فشــكلوا جمموعــة بتمويــل خــاص بحيــث ســاهم حينها 
املجاهــد حممــود كليبــي بتوفــر مروفــه الشــخيص 
ــة،  ــة العام ــة يف الثانوي ــة النهائي ــته يف املرحل ــاء دراس أثن

وكذلــك فعــل املجاهــد خالــد الرايــق حيــث كان يعمــل 
بعــد الدراســة يف املدرســة الرعيــة، وأمــا املجاهــد 
أنــور فــكان أفضلهــم وضًعــا حيــث كان يعمــل يف 
ــه مدخــول جيــد، ومجعــوا مــا لدهيــم  ــع ول أحــد املصان
واشــرتوا أدوات قتاليــة، منها ســنجات صينية ورشــاش 
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مســيل للدمــوع، وذلــك هبــدف محاية أنفســهم والســعي 
وراء احلصــول عــى الســاح عــرب خطــف الســاح مــن 
اجلنــود الصهاينــة، ولتجســيد هــذه الفكــرة وبشــكل 
عمــي متكــن املجاهــد حممــود مــن التوجــه مــع املجاهــد 
خالــد إىل مدينــة “نتانيــا” املحتلــة، وكان املجاهــد خالــد 
حينهــا قــد رصــد موقًعــا يف منطقــة “بيــت اســحاق” 
هبــدف اقتحــام البيــت والبحــث عــن قطعــة ســاح 
فيــه، وملــا وصــا املوقــع ودخــا املنــزل وجــداه حماًطــا 
لذلــك  املربوطــة،  غــر  احلراســة  كاب  مــن  بعــدد 
تــم إلغــاء العمليــة. وبعدهــا متكــن املجاهــدون مــن 
التعــرف عــى أحــد قــادة اجلهــاد اإلســامي الــذي قــام 
بــدوره بتعريفهــم عــى قائــد رسايــا القــدس يف طولكــرم 
املجاهــد أســعد دقــة الــذي كان معتقــًا لــدى الســلطة 
ــني  ــه وب ــاق بين ــرب اتف ــا ع ــل حينه ــطينية، وحص الفلس
الســلطة بموجبــه يمكنــه التحــرك والدخــول واخلــروج 
مــن املقاطعــة متــى شــاء، واجتمــع بــه املجاهــدون 
منهــم  وســمع  يريــدون  عــا  معــه  وحتدثــوا  هنــاك 
الكثــر وزودهــم بنــرات وإرشــادات عــن طبيعــة 
العمــل الــري، وتزامــن ذلــك مــع انــدالع االنتفاضــة 
الفلســطينية عــام 2000م حيــث شــارك هبــا املجاهدون 
منــذ األيــام األوىل رغــم أهنــم قبلهــا مل يتوقفــوا عــن 
العمــل ضــد املحتــل الصهيــوين، وكانــوا يتوجهــون 
نحــو نقــاط التــاس مــع االحتــال الصهيــوين وكانــت 
جمموعتهــم تضــم حممــود كليبــي وخالــد الرايــق وأنــور 
عليــان ومبــني ظاهــر، وقامــوا بإشــعال اإلطــارات رغــم 
ــي كانــت تاحقهــم  اعــرتاض الســلطة الفلســطينية الت
ــرات  ــت املظاه ــى اندلع ــام حت ــي إال أي ــا ه ــا، وم دوًم
ــة  ــر إىل مواجه ــت اجلاه ــرم وانضم ــرة يف طولك الكب

االحتــال.

نشاط جمموعته يف االنتفاضة الثانية
عــى  باحلصــول  بالتفكــر  حينهــا  وبــدأوا 
الســاح، وكانــت حينهــا املــوارد شــحيحة، فكانــت 
أحــداث االنتفاضــة يف بداياهتــا، وكان املجاهــد أنــور 
ــدى  ــتخدامه يف إح ــوا اس ــا وحاول ــرتى مسدًس ــد اش ق
العمليــات يف منطقــة شــويكة، وبعدهــا ذهــب املجاهــد 
حممــود واملجاهــد أنــور إىل مدينــة الطيبــة املحتلــة بحًثــا 
عــن قطعــة ســاح، ولكــن هــذه العمليــة فشــلت، 
وذهــب بعــد ذلــك بتوجيــه مــن القائــد أســعد دقــة مــع 
ــن  ــا م ــس ومتكن ــة نابل ــق إىل مدين ــد الراي ــد خال املجاه
ــة إىل  ــاص باإلضاف ــن الرص ــات م ــى كمي ــول ع احلص
ــة  ــام يف بداي ــذه امله ــت ه ــاون، وكان ــف اهل ــض قذائ بع
مرحلــة  بدايــة  ويف  االنتفاضــة  مــن  األوىل  األشــهر 
تشــكيل اخلايــا العســكرية عــرب املجاهدين أنــور محران 
ــة وغرهــم  ــاد حــردان وأســعد دقــة ونعــان طحاين وإي
مــن املجاهديــن بــدًءا مــن مدينــة جنــني وطولكــرم 
ونابلــس، وبــدأ بعدهــا تدفــق الدعــم املــايل مــن احلركــة 
ممــا ســهل عمليــة رشاء الســاح، وتــم توجيــه النصائــح 
ــدس  ــا الق ــام لراي ــد الع ــل القائ ــن قب ــادات م واإلرش
املجاهــد أســعد دقــة حيــث عمــل عــى توجيههــم 
بــرورة احلفــاظ عــى الريــة يف العمــل، واملعرفــة 
ــات  ــى املجموع ــرف ع ــدم التع ــة وع ــدر احلاج ــى ق ع
ــى  ــب ع ــدون يف التدري ــا املجاه ــدأ حينه ــرى، وب األخ
محــل الســاح وتفكيكــه وإعــادة تركيبــه، باإلضافــة إىل 
التعــرف عــى أنــواع الســاح وقواعــد االشــتباك، وتــم 
ــرة  ــة كب ــق إلحضــار كمي ــد الراي إرســال املجاهــد خال
مــن الرصــاص مــن مدينــة نابلــس، وأثنــاء عودتــه أوقفه 
حاجــز صهيــوين وتــم اعتقالــه بعــد العثور عــى الذخرة 
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ــد حينهــا مــن أخــذ  ــة وقذائــف اهلــاون، فــكان الب احلي
احليطــة واحلــذر حيــث مل يعــد يســتطيع املجاهــد حممــود 
ــة  ــويكة يف منطق ــة ش ــن يف ضاحي ــه الكائ ــوم يف منزل الن

 .)C( ــا ــف أهن ُتّصن

عملية باقة الرشقية
حيــث قامــت هــذه املجموعــة اجلهاديــة برصــد 
للمســتوطنني  حافلــة  عــن  عبــارة  صهيــوين  هــدف 
ــة،  ــة الرقي ــة باق ــة مرافقــة هلــا عــى شــارع قري ودوري
ــد  ــرب املجاه ــرات ع ــدة م ــدف لع ــذا اهل ــد ه ــم رص وت
الــذي أخــرب املجاهــد حممــود هبــذا  )مبــني ظاهــر( 
ــام  ــد الع ــود القائ ــد حمم ــغ املجاه ــا أبل ــر، وعنده األم

ــة ــعد دق أس

ــفة  ــوة ناس ــة إىل عب ــم بحاج ــه، وأهن ــكل تفاصيل ــه وب ب
باإلضافــة إىل قطعتــي ســاح وســيارة لنقلهــم، وبالفعل 
زودهــم القائــد أســعد بالعبــوة الناســفة وحصلــوا عليها 
ــل  ــا إىل داخ ــدون بنقله ــام املجاه ــة، وق ــة ميت ــن نقط م
قريــة باقــة الرقيــة وإىل منطقــة تكــون قريبــة جــًدا 
مــن مــكان العمليــة، وتــم ختبئتهــا يف داخــل أحــد قبــور 
الصوفيــة إىل حــني اســتكال باقــي املهمــة وإحضــار 
الســاح والســيارة ومــا هــي إال أيــام حتــى قــام املجاهــد 
حممــود كليبــي بــراء الســيارة واحلصــول عى الســاح، 
ــاة  ــد ص ــة بع ــروج إىل العملي ــد اخل ــد موع ــم حتدي وت
الفجــر مــن خميــم نــور شــمس بالســيارة التــي اشــرتاها 
املجاهــد حممــود. وكان الســائق حينهــا املجاهــد فــاح 
مشــارقة الــذي انضــم إىل اخلليــة بعــد اعتقــال املجاهــد 
ــة  ــة باق ــو قري ــدون نح ــق املجاه ــق، وانطل ــد الراي خال
حيــث ينتظرهــم هنــاك املجاهــد مبــني ظاهــر، وتــم 
إحضــار العبــوة الناســفة ووضعهــا يف أحــد براميــل 
الزبالــة، والذهــاب هبــا إىل موقــع العمليــة. وهنــاك 
وضــع املجاهــدون العبــوة يف داخــل برميــل الزبالــة، 
ووضعــوه عــى جانــب الطريــق وأخرجــوا منــه ســلك 
ــول  ــظايا ح ــن الش ــرة م ــة كب ــوا كمي ــر، ووضع التفج
العبــوة يف داخــل الربميــل، وانتظــروا، وبــدأ كل جماهــد 
يأخــذ مكانــه بحيــث تكــون مهمــة املجاهديــن حممــود 
ومبــني إطــاق النــار بعــد تفجــر العبــوة واألخ املجاهد 
فــاح هــو املســئول عــن تفجرهــا، إال أنــه يف اللحظات 
األخــرة حــدث أمــر مــا، جعــل املجاهــد حممــود كليبــي 
ــوة  يقــوم بتغيــر اخلطــة بحيــث يقــوم هــو بتفجــر العب
واملجاهــد فــاح هــو الــذي يطلــق النــار، وكان جماهــد 
آخــر داخــل الســيارة وملــا اقــرتب اهلــدف منهــا قــام 
املجاهــد حممــود بتفجــر العبــوة الناســفة وانقلبــت  الشهيد القائد/ أسعد دقة
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النــران، وبــدأ  الدوريــة الصهيونيــة واشــتعلت هبــا 
املجاهــدان مبــني وفــاح بإطــاق النــار وســط التكبــر 
والتهليــل، وأســفرت العمليــة عــن وقــوع إصابــات يف 
صفــوف اجلنــود وإحــداث أرضار جســيمة يف الدوريــة، 
املوقــع،  مــن  االنســحاب  مــن  املجاهــدون  ومتكــن 
وكانــت الســيارة تســر هبــم برعــة كبــرة، وملــا وصلــوا 
إىل بلــدة عــار إذا هبــم يصطدمــون بســيارة أخــرى، 
وعندهــا اســتطاعوا ركــوب ســيارة ثانيــة وانطلقــوا هبــا 
ــدأوا يســرون  ــدة بلعــا يف طولكــرم، وب ــال بل نحــو جب
عــرب اجلبــال مشــًيا عــى األقــدام، وكان حينهــا املجاهــد 
فــاح مشــارقة صائــًا، وبــدت عليهــم عامــات التعــب 
ذهــب كل جماهــد  بعدهــا حيــث  وتفرقــوا  الشــديد 
ــا إىل  ــني توجه ــود ومب ــدان حمم ــا املجاه ــه، بين إىل مكان
ــوم  ــاح مــن الي ــم يف طولكــرم، ويف الصب املســجد القدي
ــة  ــذه العملي ــن ه ــدس ع ــا الق ــان رساي ــم إع ــايل ت الت
فأعلنــت وســائل اإلعــام الصهيونيــة عــن وقــوع هــذه 
العمليــة، واســتطاع العــدو الصهيــوين اعتقــال املجاهــد 
مبــني ظاهــر بعد يومــني منها، ولذلــك أخــذ املجاهدون 
االحتياطــات األمنيــة واحلــذر الشــديد، وكانــت حينهــا 
ــد  ــا ق ــعر أن ابنه ــدأت تش ــد ب ــود ق ــد حمم ــة املجاه عائل
تغــرت ترفاتــه، وأنــه قــد ابتعــد عــن املنــزل، وأحياًنــا 
ضغوطــات  عليــه  فمورســت  البيــت،  خــارج  ينــام 
كبــرة جــًدا ممــا جعلــه يوافقهــم الــرأي بالعــودة للمنــزل 
هــي  ومــا  التوجيهــي،  امتحانــات  تقديــم  وإعــادة 
إال يومــان ويف حــوايل الســاعة الثالثــة فجــًرا اقتحــم 
اجليــش الصهيــوين ضاحيــة شــويكة، وعندمــا علــم 
حممــد )شــقيق املجاهــد حممــود( بذلــك أخــرب شــقيقه، 
ــن  ــه م ــوين منزل ــش الصهي ــوق اجلي ــل أن يط ــن قب ومتك
ــل  ــذي يط ــي ال ــاب اخللف ــرب الب ــزل ع ــن املن ــروج م اخل

عــى حديقــة وســور غــر مرتفــع، واســتطاع حينهــا أن 
يزحــف ببــطء للوصــول إىل ذلــك الســور، ومــا كاد 
خيتفــي عــن نظــر اجلنــود الصهاينــة حتــى أطلقــوا عليــه 
رصاصهــم اإلجرامــي فأصابــه أحــد اجلنــود بمابســه، 
فســلمه اهلل مــن اعتقــال أو قتــل حمقــق. وبعــد عنــاء 
ومشــقة وتنقــل مــا بــني الصخــور وأشــواك الصــرب 
متكــن مــن الوصــول إىل مــكان آمــن يف حــدود ســيطرة 
الســلطة الفلســطينية، ودارت االشــتباكات حينهــا بــني 
كتائــب شــهداء األقــى ومعهــم قــوات األمــن الوطنــي 
مــع اجليــش الصهيــوين الــذي كان حينهــا يضــع عائلــة 
ــد  ــه بع ــًا أن ــة عل ــا بري ــي دروًع ــود كليب ــد حمم املجاه
مشــقة كبــرة متكــن مــن الوصــول إىل منطقــة املرالنــد، 
ــا وكان قــد  وشــاهده حينهــا بعــض الشــباب ينــزف دًم
ــه  ــدت علي ــاج، وب ــاص والزج ــظايا الرص ــب بش أصي
آثــار الزحــف بــني الصخــور، وتــم إســعافه وأخــذه 
إىل املشــفى ومــا أن خــرج منــه حتــى احتضنــه خميــم 
نمــر  املجاهديــن  بعنايــة واهتــام  طولكــرم وحظــي 

ــان. ــمر املرج ــل وس خلي

مرحلة املطاردة
ــد  ــتمر املجاه ــة( اس ــة الرقي ــة )باق ــد عملي بع
حممــود بالقيــام بنشــاطات عســكرية، وغالبيتهــا كانــت 
ضمــن حــدود معينــة وبحــذر شــديد، ولكــن بعــد 
واضحــة،  األمــور  بــدت  واغتيالــه  اعتقالــه  حماولــة 
فلــم يعــد ينــام يف بيتــه وأصبــح معروًفــا لــدى اجلميــع، 
ولذلــك اجتمــع مــع القائــد العــام أســعد دقــة يف أحــد 
البيــوت يف خميــم نــور شــمس، وكان املجاهــد أنــور 
ــد  ــدا املجاه ــزل، وب ــذا املن ــتأجر ه ــن اس ــو م ــان ه علي
حممــود شــديد اإلعجــاب والتقديــر بالقائــد العام أســعد 
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ــة  ــال الطيب ــب اخلص ــد صاح ــد املجاه ــك القائ ــة ذل دق
ــر  ــم الذك ــا دائ ــا قواًم ــكان صواًم ــة، ف ــة والعزيم واهلم
هلل عــز وجــل، قارًئــا لكتــاب اهلل ومتدبــًرا ملعانيــه، قليــل 
ــة،  ــه حكمــة وفكــر ورؤي ــاز بالصــرب ولدي الــكام، يمت
كان دائــم التعليــم والنصــح لكافــة املجموعــات حتــت 
قاعــدة العمــل الــري واملعرفــة عــى قــدر احلاجــة، فــا 
يــزال يذكــر املجاهــد حممــود كليبــي ذلــك اليــوم الــذي 
توجــه بــه إىل القائــد أســعد دقــة وزوده بخريطــة هلــدف 
ــا وبحســب  ــل، وهن ــة التفاصي ــه كاف صهيــوين ورشح ل
القاعــدة األمنيــة ينتهــي دور املجاهــد حممــود إال أن 
ــعد  ــد أس ــأل القائ ــد يس ــا بع ــه في ــول جعل ــب الفض ح
عمــن نفــذ العمليــة؟ هــل هــو القائــد أســعد أم غــره؟ 
ومــا نتيجــة هــذه العمليــة؟ وعندهــا غضــب القائــد 
أســعد وقــام بمعاتبــة املجاهــد عــى هــذا الســؤال وقــال 
لــه: “عليــك دوًمــا أن تفهــم القاعــدة األمنيــة، وهــي أن 
املعرفــة عــى قــدر احلاجــة”، فلــم يكن هــذا القائــد ليرتك 

ــب. ــم أو تدري ــة أو تعلي ــا نصيح ــه ب إخوان

عملية مستوطنة “بيت حيفر”
وال يــزال يذكــر املجاهــد حممــود ذلــك اليــوم 
يف 2001/04/05م والــذي تــم فيــه اغتيــال القائــد 
العــام لرايــا القــدس يف جنــني املجاهــد إيــاد حــردان، 
وحينهــا كان القائــد أســعد دقــة يف مقاطعــة الســلطة 
ــروف ورشوط  ــن ظ ــاك ضم ــًا هن ــرم، معتق يف طولك
معينــة فتلقــى املجاهــد حممــود اتصــااًل مــن هــذا القائــد 
ــه قطعــة  ــه يف مــكان مــا، وطلــب من حــول رضورة لقائ
الســاح التــي بحوزتــه وتم اللقــاء يف مســجد الفردوس 
ــد أســعد  ــني صــاة العــر واملغــرب، وكان القائ ــا ب م
يومهــا صائــًا وأفطــر عــى العصــر والبفلــة، ثــم توجــه 

لــوداع أخيــه وصاحبــه ورفيــق دربــه القائــد الشــهيد إياد 
ــني. ــة يف جن ــدة عراب حــردان يف بل

بــدأت  العــام 2001م  نيســان مــن  ويف شــهر 
مرحلــة جديــدة مــن العمــل حيــث واصلــت املجموعــة 
عملهــا مــع املجاهد أنــور عليــان وهذه املجموعــة مكونة 
ــي والشــيخ فــاح مشــارقة،  مــن املجاهــد حممــود كليب

وانضــم إليهــم املجاهــد فــادي نايفــة املعــروف بفــادي 
ألحــد  رصــد  عمليــة  تنفيــذ  وأرادوا  ربيعــة،  أبــو 
األهــداف، وهــو عبــارة عــن دوريــة صهيونيــة بالقــرب 
مــن مســتوطنة “بيــت حيفــر”، واختبــأ املجاهــدون بــني 
األشــجار وقامــوا بتوزيــع أنفســهم عــى شــكل مثلــث، 
بــدأ  حتــى  الصهيونيــة  الدوريــة  حــرت  أن  ومــا 

الشهيد القائد/ فاح مشارقة
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ــتباك  ــا، وكان االش ــار باجتاهه ــاق الن ــدون بإط املجاه
املســلح مــن مســافة قصــرة جــًدا حتــى إن املجاهديــن 
اســتطاعوا ســاع اجلنــود الصهاينــة وهــم يرخــون 
ــي أمــي أمــي( لشــدة االشــتباك  ــة يعن ــا )بالعربي ــا إي إي
ــان  ــور علي ــد أن ــام املجاه ــاء ق ــذه األثن ــلح، ويف ه املس
ــحاب  ــن االنس ــوا م ــن ليتمكن ــى املجاهدي ــة ع بالتغطي
بســام مــن املوقــع. واســتمر عمــل هــذه املجموعــة 
ــار عــى الطــرق  عــر قيامهــم بعــدة عمليــات إطــاق ن
االلتفافيــة، وأيًضــا متكنــوا مــن تفجــر العبوات الناســفة 
ــاب  يف مناطــق يف طولكــرم منهــا فرعــون وشــوفة وعن

ــويكة. ــد وش ــر اللب وكف

العملية االستشهادية األويل لرسايا القدس 
يف طولكرم

رسايــا  نفــذت  2001/09/09م  بتاريــخ 
يف  استشــهادية  عمليــة  طولكــرم  مدينــة  يف  القــدس 
مدينــة “نتانيــا” املحتلــة يف مفــرتق بيــت ليــد الصهيــوين، 
ــاح راشــد  ــد الفت ــد نفذهــا االستشــهادي البطــل عب وق
ــوف  ــات يف صف ــن اإلصاب ــد م ــوع العدي وأدت إىل وق
الصهاينــة، وأرشف عــى هــذه العمليــة املجاهــدون 
أســعد دقــة وإيــاد صواحلــة واملجاهــد زيــد بســيي 
والــذي كان لــه دور يف إعــداد املــواد املتفجــرة جنًبــا 
إىل جنــب مــع املجاهــد إيــاد صواحلــة، ومــا هــي إال 
ثاثــة أيــام حتــى قامــت الوحــدات اخلاصــة الصهيونيــة 
معــززة بأعــداد كبــرة مــن اجليــش الصهيــوين باقتحــام 
بلــدة عرابــة وحمــارصة املنــزل الــذي يتواجــد بــه القائــد 
الكبــر أســعد دقــة، واندلعــت االشــتباكات العنيفــة مــع 
ــوم 2001/09/12م  ــى يف ي ــوين وارتق ــدو الصهي الع
الشــهداء األبطــال القائــد العــام لرايــا القــدس يف 

طولكــرم املجاهــد أســعد دقــة والقــادة يف رسايــا القدس 
الشــهيد وائــل عســاف وســفيان عارضــة  يف جنــني 

ــس. ــقيقته بلقي وش

وكان ذلــك اليــوم عــى املجاهديــن يوًمــا حزينـًـا 
كئيًبــا حيــث غادرهــم القائــد أســعد دقــة إىل جــوار ربــه 
وقــد أنــار دروهبــم نــوًرا وصــدق اهلل فصدقــه اهلل، فــا 
ــي  ــي إال أن يرث ــود كليب ــد حمم ــن املجاه ــا م كان حينه
قائــده ومعلمــه قائــًا: “أهيــا الشــهيد القائــد البطــل 
ــا حــب  أســعد دقــة أبــو عبــد الرمحــن لقــد زرعــت فين
اجلهــاد يف ســبيل اهلل وحــب فلســطني، وعلمتنــا كيــف 
الطريــق لتحريــر فلســطني، فواصلنــا طريقــك ونحــن 



الجزء األولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

298299

عــى دربــك نســر، ولــن نحيــد عــن هنجكــم ودربكــم 
مهــا كان األمل ومهــا كانــت التضحيــات”.

ــوم  ــي ي ــود كليب ــد حمم ــر املجاه ــزال يذك ــا ي ف
اجلهــات  كل  مــن  حمــارصة  عرابــة  بلــدة  كانــت  أن 
مــن إحضــار  املجاهــد جــارس رداد  ومتكــن حينهــا 
يــوارى  لكــي  دقــة  أســعد  القائــد  الشــهيد  جثــان 
ــرة  ــدة الصاب ــه املجاه ــراه أم ــي ت ــب ولك ــرى الطي الث
املحتســبة، واســتقبلته حينهــا بالزغاريــد وزفتــه عريًســا 
للحــور العــني، وعندهــا تقــدم املجاهــد حممــود كليبــي 
مــن جثــان الشــهيد القائــد أســعد دقــة ومل جيــف دمــه 
ــدم  ــض ب ــه األبي ــأ قميص ــوة وامت ــه بق ــد واحتضن بع
ــازة  ــدأ االســتعداد والتحضــر للجن ــده الزكــي. وب قائ
ــل  ــا وكل الفصائ ــرة أبيه ــن بك ــرم ع ــت طولك وخرج
ــوداع  ــازة. كلهــم جــاؤوا ل ــة واإلســامية للجن الوطني
هــذا القائــد األســطورة، واصطــف جنــوده مــن حولــه 
ــة  ــه بمواصل ــن روح ــم معاهدي ــش قائده ــون نع حيمل

اجلهــاد واالستشــهاد. درب 

وبعــد استشــهاد القائــد جتمــع أبطــال رسايــا 
قراهــا وخمياهتــا  ومــن  مدينــة طولكــرم  القــدس يف 
الختيــار قائدهــم اجلديــد، وســلموا الرايــة لقائدهــم 
ــن  ــع م ــيي، واجتم ــد بس ــر زي ــد الكب ــد املجاه اجلدي
برتتيــب  وبــدأ  واألبطــال،  والكــوادر  القــادة  حولــه 
وإعــادة اهليكلــة لرايــا القــدس يف طولكرم مــن جديد، 
ــي  ــود كليب ــارس رداد وحمم ــدون ج ــه املجاه وكان حول
وأمحــد فنــي وباســل عجــاج وهبــاء الشــرباوي وفــادي 
ــوز  ــار قزم ــيي وع ــد بس ــان وأمح ــور علي ــي وأن البهت
ومعتصــم محــاد وحممــود عبــد القــادر ونمــر خليــل 

والقائمــة تطــول.

الفــرتة  تلــك  يف  الصهيــوين  اجليــش  وبــدأ 
املــدن  حمــاور  عــى  معينــة  نقــاط  يف  بالتموضــع 
ومعــه  بســيي  زيــد  املجاهــد  فهــب  الفلســطينية، 
املجاهــدون حممــود كليبــي وهبــاء الشــرباوي وأمحــد 
بســيي وأنــور عليــان لاشــتباك مــع اجليــش الصهيوين 
يف أماكــن تواجــده يف نقــاط التــاس يف طولكــرم، وبــدأ 
أماكــن  إىل  فشــيًئا  شــيًئا  يتســلل  الصهيــوين  اجليــش 
ــو  ــدم نح ــكان، وتق ــة بالس ــق املأهول ــن املناط ــة م قريب
خميــم نــور شــمس، وكان جماهــدو رسايــا القــدس يف 
مقدمــة األبطــال الذيــن منعــوا تقــدم العــدو الصهيــوين 
عــرب خــوض االشــتباكات املســلحة معــه، وكان هــؤالء 
األبطــال حممــود كليبــي وفــادي البهتي وهباء الشــرباوي 
وعــار قزمــوز وأمحــد بســيي، ولذلــك حــاول اجليــش 
ــي  ــدس الت ــا الق ــة رساي ــني خللي ــب كم ــوين نص الصهي
ــان  ــور علي ــد أن ــاول املجاه ــا ح ــل، وعندم ــه الوي أذاقت

األسر املجاهد/ أنور عليان
حمكوم 23 عاًما، واعتقل بتاريخ 2003/04/04م
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زراعــة عبــوة ناســفة ومعــه املجاهــد عــار قزمــوز، 
الصهيونيــة  القناصــة  مــن  وحــدة  حينهــا  وكانــت 
متمركــزة يف املــكان، ومــا أن اقــرتب منهــا املجاهــد 
أنــور عليــان حتــى تعــرض إلصابــة يف كتفــه، وعــى 
ــة عليهــم  ــرباوي بالتغطي ــد هبــاء الش ــام املجاه ــور ق الف
حتــى يتمكنــوا مــن االنســحاب، وهــذا املحــور يف نــور 
ــلحة  ــتباكات املس ــاور يف االش ــر املح ــن أخط ــمس م ش
حتــى إن املجاهــد الكبــر الشــهيد ريــاض بديــر تعــرض 
إلصابــة يف فخــذه عندمــا كانــت هنــاك حماولــة مــن قبــل 
العــدو الصهيــوين الغتيــال أحــد أهــم قــادة كتائــب 
شــهداء األقــى يف طولكــرم رائــد الكرمــي إال أهنــا 
كانــت حماولــة فاشــلة وتعــرض فقــط إلصابــات طفيفة، 
وقــرر حينهــا املجاهــد حممــود كليبــي الذهــاب إىل مدينة 
نابلــس لالتقــاء بأبنــاء اجلهــاد اإلســامي، ومتكــن 
حينهــا مــن التعــرف عــى قــادة كتائــب شــهداء األقــى 
ومنهــم حممــود الطيطــي ونــارص عويــس ومؤيــد اجلمــل 
ــي  ــد الكرم ــهيد رائ ــع الش ــى م ــك التق ــزرة. وهنال والب
ــذي ذهــب للعــاج يف نابلــس، وتعــرف أيًضــا عــى  ال
أبنــاء كتائــب القســام، ومنهــم ســنان أبــو عايــش، وبعــد 
إهنــاء جولتــه التعريفيــة ورشاء األســلحة والذخــرة عاد 

ــرم. ــي إىل طولك ــد الكرم ــهيد رائ ــة الش بصحب

حماولة وقف االنتفاضة
بــدأت جهــود حثيثــة لوقــف االنتفاضــة مــن قبــل 
ــوث  ــل املبع ــن قب ــة م ــني وخاص ــكان واألوروبي األمري
األمريكــي أنتــوين زينــي، وبدأ احلديث عــن هتدئة ووقف 
العمليــات االستشــهادية، وبدأت الســلطة تقــوم بدورها 
املعهــود ونفــذت اعتقــاالت يف صفــوف املجاهديــن، 
القــدس  مــن رسايــا  بأســاء عديــدة  قائمــة  ولدهيــم 

وكتائــب القســام وكتائــب شــهداء األقــى وضعتهــا 
ــة  ــن كاف ــات م ــير دوري ــلطة بتس ــدأت الس ــكا، وب أمري
أجهزهتــا األمنيــة بحًثــا عــن املطارديــن، وبــدأوا بمدامهــة 
املنــازل التــي يتواجــد هبــا املجاهــدون حيــث دامهــوا 
منــزاًل يف احلــي اجلنــويب لطولكــرم كان يتواجد فيــه القادة 
املجاهــدون زيــد بســيي وإيــاد صواحلــة وفــادي البهتي،

وكانــوا حينهــا يعــدون وحيــرون لعمليــة استشــهادية 
ــة استشــهاديني، وهــم املجاهــدون رومــل  ينفذهــا ثاث
عطــوان ووائــل عرفــة وشــادي ياســني، وقــد متكــن 
املجاهــدون زيــد وإيــاد وفــادي مــن اخلــروج مــن املنــزل 
قبــل وصــول األمــن الفلســطيني هلــم. والتقــى هبــم 
املجاهــدون حممــود كليبــي وحممــود عبــد القــادر يف 

الشهيد القائد/ فادي هبتي
استشهد بتاريخ 2004/06/26م
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أحــد املنــازل الــذي يتواجــد بــه أبطــال كتائــب شــهداء 
ــوم  ــو ربيعــة. ويف الي ــد الكرمــي وحممــد أب األقــى رائ
ــني  ــه رام ــيي إىل قريت ــد بس ــد زي ــحب القائ ــايل انس الت
ــد  ــد القائ ــس، واملجاه ــة نابل ــادي إىل مدين ــد ف واملجاه
املجاهــدان  وبقــي  مدينــة جنــني.  إىل  إيــاد صواحلــة 
ــد  ــة القائ ــادر يف ضياف ــد الق ــود عب ــي وحمم ــود كليب حمم
ــت  ــم يف البي ــي معه ــة، وبق ــو ربيع ــد أب ــاوي حمم الفتح
ملــدة أســبوع إىل أن جــاء حممــد أبــو ربيعــة وحتــدث مــع 
املجاهــد حممــود كليبــي عــن ماحقــة األجهــزة األمنيــة 
للمجاهديــن وأن األجهــزة األمنيــة تريــد احلديــث مــع 
املجاهــد حممــود كليبــي، وبعــد لقائــه بأجهــزة الســلطة 
يعــود مــع حممــد أبــو ربيعــة إىل أحــد البيــوت املســتأجرة 
الــرط عــدم حضــور األجهــزة  ألبــو ربيعــة وكان 
األمنيــة أثنــاء اللقــاء بأســلحتهم، وكذلــك عــدم ذهــاب 
ــث  ــا دار احلدي ــاحه، وهن ــي بس ــود كليب ــد حمم املجاه
والنقــاش مــع حممــد أبــو ربيعــة حــول إمكانيــة حــدوث 
الغــدر من قبــل الســلطة الفلســطينية وأجهزهتــا األمنية، 
فأجابــه حممــد بأنــه ال يمكــن أن حيصــل هــذا األمــر 
واملســألة كلهــا ربــع ســاعة وتنتهــي. وهنــا اخلطــأ الكبــر 
ــى  ــل ع ــث مل يتص ــود حي ــد حمم ــه املجاه ــع ب ــذي وق ال
قائــده زيــد بســيي إلخبــاره بــا حيــدث ويأخــذ إذنــه يف 
ذلــك بصفتــه قائــد رسايــا القــدس يف طولكــرم، وذهــب 
ــو ربيعــة إىل أحــد البيــوت الــذي يتواجــد  مــع حممــد أب
ــرات يف الســلطة  ــاط األمــن واملخاب ــه عــرة مــن ضب ب
ــف  ــة املوق ــن صعوب ــث ع ــدأوا باحلدي ــطينية، وب الفلس
هتدئــة  صــدد  يف  وأهنــم  األحــداث  إليــه  آلــت  ومــا 
العمليــات، وأن هنــاك ضغوًطــا  األوضــاع ووقــف 
املبعــوث  قبــل  مــن  عليهــم  متــارس  وصعبــة  قويــة 
األمريكــي أنتــوين زينــي، وقــد قــدم هلــم قائمــة بأســاء 

ــي واتضحــت  ــني ومنهــم املجاهــد حممــود كليب املطلوب
ــم  ــود بأهن ــد حمم ــوا للمجاه ــا قال ــر عندم ــورة أكث الص
ــه  ــكان أن ــوا لأمري ــي يثبت ــت ك ــه يف بي ــدون وضع يري
ــن  ــارة ع ــذه عب ــطينية، وأن ه ــلطة الفلس ــة الس يف قبض
ــث خــاص  ــا جــرى حدي ــة وســوف متــيض، وهن مرحل
وبعيــد عــن الضبــاط بــني املجاهــد حممــود وأبــو ربيعــة 
حــول أن االتفــاق مل يكــن كذلــك وأنــه تعــرض إىل 
كمــني وفــخ األجهــزة األمنيــة، واشــتد النقــاش وأقســم 
ــن  ــدر م ــرض للغ ــه تع ــود أن ــد حمم ــة للمجاه ــو ربيع أب
ــود  ــد حمم ــا أدرك املجاه ــه، وهن ــدث ل ــا ح ــلطة ك الس
ــت  ــول البي ــاط ح ــاوض الضب ــدأ يف ــر وب ــة األم صعوب
الــذي ســيجلس فيــه وحــول مكانــه وامتاكــه لســاحه 
ــوده يف  ــاء وج ــخ. وأثن ــروف حياته...إل ــون وظ وللبلف
املطبــخ يف ذلــك البيــت رأى مــن خــال الشــباك أن 
الكهربــاء ُقطعــت وأبلغــه حممــد أبــو ربيعــة بالنــزول عرب 
الــدرج وأن ينــزل أول واحــد فيهــم، ثــم يقــوم باهلــروب 
وهــم ســيلحقون بــه، وبالفعــل متكــن مــن اهلــرب عــرب 
الشــارع الــذي مل يكــن بــه منعطفــات جانبيــة وإنــا كان 
باجتــاه واحــد وملــا وصــل إىل هنايتــه إذا بالقــوة التنفيذيــة 
جلهــاز املخابــرات يف الســلطة تقــوم بمحارصتــه، وبعــد 
ــه إىل مقــر  ــه، ونقل ــم إلقــاء القبــض علي عــراك معهــم ت
املقاطعــة يف طولكــرم، وهنــا قــام قائــد منطقــة طولكــرم 
باالتصــال بالعقيــد توفيــق الطــراوي رئيــس املخابرات 
قبضــة  يف  الكليبــي  حممــود  أن  وأخــربه  الفلســطينية 
الســلطة الفلســطينية، وتــم إدخالــه إىل داخــل الســجن 
هنــاك ليتفاجــأ بوجــود الشــيخ اجلليــل الشــهيد ريــاض 
ــه كــا حــدث مــع  ــو العبــد( وقــد تــم الغــدر ب بديــر )أب
ــاض  ــيخ ري ــا الش ــي، وكان حينه ــود كليب ــد حمم املجاه
حيمــل جهــازه اجلــوال، وقامــوا باالتصــال عــى القائــد 
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الكرمــي  رائــد  األقــى  شــهداء  كتائــب  يف  الكبــر 
حــدث، بــا  وأخربومهــا  رشيــك  منصــور  والقائــد 

وخرجــت مســرة حاشــدة أمــام مقــر املقاطعــة وهــدد 
القائــد رائــد الكرمــي بخــرق التهدئــة إن مل يتــم االفــراج 
عــن املجاهديــن ريــاض وحممــود ولكــن دون جــدوى، 
واشــتدت احلمــات األمنيــة الفلســطينية، وتــم اعتقــال 
وأنــور عليــان ونمــر  القــادر  األبطــال حممــود عبــد 
خليــل وســمر مرجــان وجــارس رداد وبســام الشــافعي 
واملجاهــد أمحــد بســيس الــذي كان يف مقــر آخــر، وأثنــاء 
وجودهــم يف املعتقــل جاءهــم خــرب اعتقــال القــادة زيــد 
بســيي بعــد إصابتــه برجلــه وزايــد ســليان وكان ذلــك 

2001/12/09م. يف 

ــجن  ــن يف س ــوال املجاهدي ــة أح ــم صعوب ورغ
الســلطة إال أن الشــيخ اجلليــل ريــاض بديــر أرص أن 

يعطــي املجاهديــن بعــض اجللســات الثقافيــة والدينيــة 
والعلميــة، كيــف ال وهــو يعتــرب شــيًخا وقائــًدا سياســًيا 
وخطيًبــا وأســتاذ مدرســة وإنســاًنا مجــع بــني العلــم 
والعمــل، وأرص عــى محــل الســاح ملواجهــة العــدو 
الفكــرة  فائــدة  “مــا  يقــول:  دائــًا  وكان  الصهيــوين، 
ــن  ــا آم ــق كل م ــأراد تطبي ــل؟”، ف ــدون عم ــة ب اجلهادي
بــه عــى أرض الواقــع، ويذكــر املجاهــد حممــود عندمــا 
ــه  ــه أجلس ــه أن ــد يف بيت ــو العب ــيخ أب ــارة الش ــب لزي ذه
عــى إحــدى الكنبــات وقــال لــه: “هــذه الكنبــة كان 
ــي  ــهيد فتح ــور الش ــام الدكت ــني الع ــا األم ــس عليه جيل
الشــقاقي رمحــه اهلل”، وأثنــاء وجــود املجاهديــن يف مقــر 
ــهداء  ــب ش ــد كتائ ــال قائ ــرب اغتي ــم خ ــة جاءه املقاطع
األقــى يف طولكــرم عــرب اغتيالــه بعبــوة ناســفة، وهنــا 
تــم اإلعــان عــن انتهــاء التهدئــة مــع العــدو الصهيــوين 
ــي  ــود الطيط ــال حمم ــد األبط ــهيد رائ ــاق الش ــرر رف وق
ــال  ــى اغتي ــة رًدا ع ــة انتقامي ــداد لعملي ــه اإلع وجمموعت
العمليــة  هــذه  نفــذ  وقــد  الكرمــي،  رائــد  الشــهيد 
ــام  ــد الس ــاوي عب ــهادي الفتح ــهادية االستش االستش
حســونة وتــم تنفيذهــا يف أحــد الفنــادق الصهيونيــة 
حينهــا  فجــاء  صهيونًيــا،  عــر  ثاثــة  ملقتــل  وأدت 
الــرد الصهيــوين عــى العمليــة بقصــف املقاطعــة يف 
طولكــرم والتــي حيتجــز هبــا املجاهــدون حممــود كليبــي 
والشــيخ ريــاض وباقــي املجاهديــن، ومــا جيــب ذكــره 
ــل  ــام قب ــد رأى يف املن ــي ق ــا أن املجاهــد حممــود كليب هن
استشــهاد رائــد الكرمــي أن املقاطعــة ســتدمر بالكامــل، 
ــار،  ــذا الدم ــن ه ــينجون م ــن س ــو واملجاهدي ــه ه ولكن
وحــدث بذلــك أخويــه أنــور عليــان وحممــود عبــد 
القــادر وأنــه بعدهــا ســيهرب ويذهــب إىل بيــت صديقــه 
مهنــد أبــو صــاح، فيــا ســبحان اهلل! فقــد حتققــت 

الشهيد القائد/ رياض بدير
استشهد بتاريخ 2002/04/11م
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ــة  ــث قامــت األجهــزة األمني ــا بالكامــل حي هــذه الرؤي
الســجناء  بإخــاء مقراهتــا ومجيــع عنارصهــا حتــى 
ــن،  ــوى املجاهدي ــق س ــاء ومل يب ــى العم ــني وحت املدني
وبــدأت طائــرات )F16( بقصــف املقاطعــة بأربعــة 
صواريــخ، وتدمــرت أغلــب مقراهتــا وبــدأت تنهــار 
ــاض  ــيخ ري ــب الش ــرتاب، وأصي ــارة وال ــم احلج عليه
ــا  ــا وخميًف ــا ومروًع ــهد صعًب ــف، وكان املش ــاء القص أثن
ــدون  ــة األوىل. كان املجاه ــرات بالرب ــف الطائ لقص
ــار وكل  ــة االنفج ــار ورائح ــظايا والغب ــون للش يتعرض
ــوت  ــا امل ــد حينه ــر كل جماه ــًا وينتظ ــح مظل يشء يصب
بــأي حلظــة، فاختبــأ املجاهــد حممــود حينهــا حتــت 
ــدأ  ــر وب ــت الري ــن حت ــرج م ــدة، وخ ــر دون فائ الري
ــر  ــدأ املجاهــدون بالتكب ــاء ومل جيــد، وب يبحــث عــن امل
ــع  ــر. وم ــى اآلخ ــد ع ــن كل جماه ــدأ يطمئ ــاء وب والدع
ــد  ــهم ق ــدون أنفس ــد املجاه ــدته جي ــن ش ــف م كل قص
ارتفعــوا عــن األرض وســقطوا مــرة أخــرى ثــم يرفعهم 
القصــف ويلقــي هبــم، مشــاهد عظيمــة أشــبه بأهــوال 
ــة  ــت املقاطع ــف وأصبح ــى القص ــة، وانته ــوم القيام ي
ــتغاثتهم  ــن واس ــرات املجاهدي ــدأ تكب ــدة وب ــبه هام ش
تصــل إىل اجلاهــر الفلســطينية التــي حــرت إىل مقــر 
املقاطعــة إلنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، ويذكــر هنــا املجاهــد 
حممــود أن مــن ضمــن الذيــن حــروا لإلنقــاذ أخويــه 
ــل  ــف حيم ــوه يوس ــذ أخ ــا أخ ــف، وحين ــد ويوس حمم
الصخــور وُيلقــي هبــا بقــوة عــى الشــباك لعلهــا تنكــر 
ــي  ــا أخ ــك ي ــول: “لبي ــرب ويق ــو يك ــه وه ــراج أخي إلخ
كليــب يــا لثاراتــك!”. ويذكــر أيًضــا الشــهيد خــر 
طالــب وهــادي اهلمــري وجمموعــة أخــرى متكنــوا من 
الســيطرة آنــذاك عــى مديــر الســجن وأجــربوه عــى فتح 
غرفــة الســجن، وخــرج حينهــا املجاهــدون مــن حتــت 

الــركام واألنقــاض وذهــب اإلخــوة نمر خليل والشــيخ 
ريــاض وســمر املرجــان إىل املشــفى وانطلــق املجاهــد 
حممــود حــايف القدمــني وذهــب إىل بيــت صديقــه مهنــد 
أبــو صــاح الــذي رآه يف املنــام، وبــدأت والــدة صديقــه 
احلاجــة الطيبــة الرائعــة باالعتنــاء بــه وتضميــد جراحــه 
وإطعامــه ومــا أن اســرتاح حتــى عــادت الطائــرات 
مــرة أخــرى وقصفــت مــا تبقــى مــن املقاطعــة، وانتقــل 
بعدهــا املجاهــد حممــود إىل مــكان آمــن ويف اليــوم التــايل 
ــد  ــي والقائ ــود الطيط ــهداء حمم ــادة الش ــع الق ــى م التق
منصــور رشيــم وهنــاد صبيــح وهــم مــن أهــم قــادة 
كتائــب شــهداء األقــى، وانتقلــوا مًعــا إىل حمافظــة 
طوبــاس وباتــوا ليلتهــم هنــاك، ويف اليــوم التــايل متكنــوا 
ــد  ــتضافهم القائ ــس واس ــة نابل ــول إىل مدين ــن الوص م
الكبــر الفتحــاوي األصيــل نــارص عويــش يف بيتــه، 
ــي مــن التواصــل  وعندهــا متكــن املجاهــد حممــود كليب
مــع قــادة رسايــا القــدس يف نابلــس املجاهديــن أبــو مهام 
ــو بكــر، ومهنــد  ــو بكــر ورامــي أب وأبــو محــزة وعــار أب

ــة. ــادي البهت ــة وف ــو عيش أب

مواصلة الدرب
و بعــد االغتيــاالت واالعتقــاالت التــي وقعــت 
يف صفــوف رسايــا القــدس متــت تزكيــة جماهــد آخــر 
بعــد القائــد زيــد بســيي ليتســلم قيادهتــا يف طولكــرم، 
ــدد،  ــاء ج ــد أعض ــا وجتني ــة اخلاي ــادة هيكل ــت إع ومت
وكان لرايــا القــدس يف ذلــك الوقــت قــوة عســكرية ال 
يســتهان هبــا يف قريــة صيــدا، ومــن أبــرز القــادة املجاهــد 
جــارس رداد واملجاهــد باســل خلــوف واملجاهديــن 
ــاج  ــد عج ــي ورائ ــد الغن ــفيق عب ــي وش ــد الغن ــور عب أن
وأمحــد فتحــي عجــاج، وبعــد تنفيــذ املجاهديــن باســل 
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وأمحــد عمليــة عســكرية أدت إىل مقتــل جنــدي صهيوين 
ــى  ــل ع ــخ 2001/11/29م ُاعتق ــر بتاري ــة آخ وإصاب
أثرهــا املجاهــدان جــارس وباســل، وُاغتيــل املجاهــد 

أنــور عبــد الغنــي.

ولذلــك كان هنــاك حــوار ونقــاش جــدي حــول 
ــة إىل  ــس باإلضاف ــرم ونابل ــني طولك ــوط ب ــج اخلط دم
بعــض القــرى، وتــم العمــل هبذا االجتــاه وتطويــر عملية 
تصنيــع املتفجــرات وجتنيــد اخلايــا اجلديــدة مــن مدينــة 
نابلــس، وتــم الرتكيــز كثــًرا عــى رضورة أن يكــون 
هنــاك قــادة وكــوادر وأعضــاء لرايــا القــدس مــن 
مدينــة نابلــس لتقديم املســاعدات اللوجســتية وتســهيل 
عمليــات التحــرك والتنقــل واســتئجار املنــازل، وُبذلت 
يف املــايض جهــود كبــرة جــًدا للمجاهديــن زيد بســيي 
وربيــع أبــو الــرب يف إحيــاء العمــل العســكري يف هــذه 
املدينــة، وكان تركيــز املجاهديــن يف مدينــة نابلــس عــى 
ــكل  ــون ل ــث يك ــهادية بحي ــات االستش ــز العملي جتهي
جماهــد ولــكل خليــة دور منــوط هبــا، أي العمــل حســب 

التخصــص مــن أجــل إنجــاح العمــل.

اجتياح السور الواقي
علــم املجاهــدون أن العــدو الصهيــوين يعــد 
العــدة الجتيــاح الضفــة الغربيــة وكان حينهــا املجاهــد 
االلتقــاء  مــن  ومتكــن  طولكــرم،  يف  كليبــي  حممــود 
ــه خــربة كبــرة  باملجاهــد معتصــم محــاد الــذي كان لدي
مــن  وطلــب  املتفجــرات،  تصنيــع  عمليــة  يف  جــًدا 
املجاهــد حممــود بعــض املــواد األساســية التــي تدخل يف 
عمليــة التصنيــع، ومتكــن عربهــا مــن صناعــة العبــوات 
الناســفة والقنابــل اليدويــة، وتــم عقــد اجتــاع يف ذلــك 

الوقــت ضــم املجاهديــن حممــود كليبــي وأنــور عليــان 
وحممــود عبــد القــادر وأمحــد بســيي وآخريــن كــي يتــم 
أخــذ القــرار املناســب يف البقــاء داخــل خميــم طولكــرم 
ومواجهــة اجليــش الصهيــوين أو باخلــروج منــه، فــكان 
ــم واإلعــداد واالســتعداد  ــاك قــرار بالتواجــد باملخي هن
ــا إىل جنــب مــع أبطــال كتائــب القســام  للمواجهــة جنًب
وكتائــب شــهداء األقــى وكتائــب أبــو عــي مصطفــى 
وأيًضــا كان إىل جانبهــم بعــض رجــال األمــن الوطنــي 

ــكري. ــاط العس ــطيني واالنضب الفلس

ومــا أن اقتحــم اجليــش الصهيــوين املنطقــة حتــى 
اندلعــت االشــتباكات مــن كافــة املحــاور واســتخدم 
اجليــش الصهيــوين دباباتــه وآلياتــه العســكرية باإلضافــة 
إىل جرافاتــه الضخمــة جــًدا، وارتقــى إىل العــا عــرات 

الشهيد القائد/ معتصم خملوف
استشهد بتاريخ 2002/03/14م
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الشــهداء باإلضافــة إىل عــدد كبر مــن اإلصابــات، ومتكن 
املجاهــدون مــن قتــل ثاثــة جنــود صهاينــة، وبعــد مــرور 
مــا يقــارب أربعــة إىل مخســة أيــام متكــن اجليــش الصهيــوين 
مــن دخــول املخيــم، ومتــت حمــارصة املقاتلــني وكان 
عددهــم ثانيــة عــر مقاتــًا مــن كافــة الفصائــل، ومل 
يتمكنــوا مــن اخلــروج مــن البيــت املحــارص إال بعــد يــوم 
ــوا مــن فــك احلصــار بعــد أن أصيــب  ــة حيــث متكن وليل
عــدد مــن الشــباب أثنــاء حماولتهــم فــك احلصــار عنهــم، 
وقامــوا بفتــح ثغــرات بــني اجلــدران ومــن بيــت آلخــر إىل 
أن وصلــوا إىل مناطــق داخــل املخيــم تــم متشــيطها من قبل 
اجليــش الصهيــوين وجلســوا يف أحــد املنــازل لليــوم التــايل 
حــني تقدمــت جمموعــة مــن النســاء مــن حرائــر فلســطني 
ــرم  ــم طولك ــن خمي ــدات م ــات املجاه ــات العفيف الريف
وقدمــت املســاعدة للمحارصيــن ومكنهــم مــن اخلــروج 
بأمــن وســام، وتوجه حينها املجاهد حممــود إىل مزارعهم 
يف شــويكة واجتمــع بعائلتــه القلقــة عليــه، وودعهــا وأخذ 
ـ 500 شــيكل ليتمكن  مــن والــده مبلًغــا مــن املــال يقــدر بــ
مــن التغلــب عــى الصعــاب التــي تواجهــه حيــث خــرج 
مــن ضاحيــة شــويكة إىل قريــة إكتابــا ومنهــا إىل جبــال بلدة 
بلعــا، ومــن شــدة التعب وجــد بركًســا للدجاج دخــل إليه 
ونــام ليلتــه، ويف الصبــاح أعلــن اجليــش الصهيــوين عــن 
انســحابه مــن طولكــرم، وعندهــا عــاد املجاهــد إىل املخيم 
للوقــوف عــى األوضــاع ومســاعدة أهاليــه يف حمنتهــم ويف 

شــهدائهم وجرحاهــم وهــدم منازهلــم.

ترتيبات جديدة يف نابلس
وقبــل خــروج املجاهــد حممــود كليبــي مــن مدينــة 
طولكــرم إىل مدينــة نابلــس للمرحلــة اجلديــدة تأكــد أن 
رسايــا القــدس يف طولكــرم بخــر وخاصــة يف قرية صيدا 

حيــث أصبــح قائــد رسايــا القــدس هنــاك املجاهــد أمحــد 
عجــاج، وبــدأوا برتتيــب أوضــاع رسايــا القــدس، وكان 
للمجاهديــن إيــاد صواحلــة ومعتصــم محــاد فضــل كبــر 
عــى املجاهــد حممــود كليبــي وكافــة املجاهديــن يف إعــادة 
ترميــم وبنــاء قوة رسايــا القــدس اجلديــدة، وعندها انتقل 
املجاهــد حممــود إىل مدينــة نابلــس واجتمــع مــع اإلخــوة 
ــو  ــة وأب ــادي البهت ــر وف ــو بك ــي أب ــام ورام ــو مه ــاك أب هن
ــل  ــيط العم ــل وتنش ــم تفعي ــيي، وت ــد بس ــادي وأمح ه
العســكري يف مدينــة نابلــس وقراهــا وخمياهتــا، وتــم 
جتنيــد خليــة عســكرية يف نابلــس مــن املجاهديــن أمحــد 
ــذه  ــنيك، وه ــامح الش ــة، وس ــاء خري ــود اهلل، وع ج
اخلليــة تــم تزويدهــا بالعتــاد والســاح واملــال، وكان 
لدهيــم دور فاعــل وصــوالت وجــوالت يف الكائــن 
وخــوض االشــتباكات املســلحة وإلقــاء القنابــل اليدوية.

عملية عامرة أبو صاحلة
ــة  ــة العملي ــذه املجموع ــت هل ــة كان ــر عملي  وآخ
التــي نفذهــا املجاهــد أمحــد جــود اهلل ضــد قــوة عســكرية 
ــس  ــة يف نابل ــو صاحل ــارص عــارة أب ــت حت ــة كان صهيوني
املجاهــد  هــذا  ومتكــن  2002/09/30م  بتاريــخ 
األزقــة،  عــرب  التســلل  مــن  اهلل  جــود  أمحــد  الربــاين 

ووصــل إىل مــكان جتمــع اجلنــود الصهاينــة حــول العارة 
وأطلــق عليهــم النــار مــن مســافة قريبــة، ومتكــن مــن قتل 
ــحب  ــن وانس ــتة آخري ــة س ــني وإصاب ــني صهيوني جندي

بأمــن وســام مــن املوقــع.

عملية استشهادية مل تتم
ويف نفــس هــذه الليلــة التــي نفــذ هبــا املجاهــد 
ــة  ــذ عملي ــاك خطــة لتنفي ــة كان هن الشهيد املجاهد/ أمحد جود اهللأمحــد جــود اهلل العملي

استشهد بتاريخ 2002/10/27م
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املســتوطنات يف حميــط مدينــة  استشــهادية يف إحــدى 
نابلــس هي مســتوطنة “ألــون موريــه”، وتم التحضــر هلذه 
العمليــة ومراقبة املســتوطنة ورصدهــا عرب الناظــور وبادر 
أحــد أبطــال كتائب القســام وهــو املجاهد أمــني املنزالوي 
بتقديــم املســاعدة لصديقه حممــود كليبــي، وكان حينها قد 
طلــب املجاهــد حممــود مــن املجاهــد فــادي البهتــة تصنيع 
ــاث  ــة إىل ث ــر باإلضاف ــرب التايم ــل ع ــفة تعم ــوة ناس عب
قنابــل يدويــة، وتــم تزويــد االستشــهادي بقطعــة ســاح 
مــن نــوع كاشــينكوف ومخســة خمــازن مــن الذخــرة 
احليــة، وكانــت اخلطــة التــي وضعهــا املجاهــد حممــود أن 
يقــوم االستشــهادي بوضــع العبــوة ويشــغلها يف مــكان ما 
داخــل املســتوطنة ومــن ثــم يقــوم بإطــاق النــار عــى أي 
جتمــع صهيــوين، ثــم يقــوم باســتخدام القنابــل اليدويــة، 
وتــم تزويــده بالتعليــات حــول املــكان الــذي يمكــن مــن 
خالــه االنســحاب مــن املوقــع، وانطلــق املجاهــدون إىل 
ــى  ــة ع ــال املرف ــد الت ــى أح ــد وع ــكر اجلدي ــم عس خمي
املســتوطنة اســتلم املجاهــد أمني املنــزالوي االستشــهادي 
وقــام بإيصالــه إىل نقطــة قريبــة مــن املســتوطنة، وانســحب 
ــا انتظــر املجاهــد حممــود  املجاهــد أمــني مــن املــكان وهن
كليبــي مــا يقــارب مــدة الســاعتني حــدوث العمليــة وإذا 
ــة يف  ــل الضوئي ــرب القناب ــدأ ب ـ )F16( تب ــرات الــ بطائ
املنطقــة، وتــيضء ســاء مدينــة نابلــس علــًا أنه بنفــس هذه 
اللحظــة كانــت عمليــة املجاهــد أمحــد جــود اهلل يف نابلس، 
وانتظــر املجاهــد حممــود أي خــرب حــول العمليــة أو معرفة 
ــاح  ــى صب ــزالوي، وانتظــر حت مصــر املجاهــد أمــني املن
اليــوم التــايل وحتــى الظهــرة ومل حيــدث يشء، وتبــني فيــا 
بعــد أن املجاهــد أمــني كان قــد أوصــل االستشــهادي إىل 
ــع قــرب املســتوطنة، وعندمــا حــاول االستشــهادي  موق
بإطــاق   )F16( طائــرات  بــدأت  املســتوطنة  دخــول 
ــة باالشــتباك مــع  ــود الصهاين ــة وقــام اجلن ــل املضيئ القناب
ــد مــن القذائــف ممــا  ــه العدي االستشــهادي وأطلقــوا علي

جعلــه ينســحب مــن موقــع العمليــة إىل بيتــه بعــد أن خبــأ 
الســاح والعتــاد يف أحــد األماكــن ويف اليــوم التــايل عــاد 
االستشــهادي، وأعــاد الســاح والعتــاد للمجاهــد حممود 
وأبــدى للمجاهــد عــدم رغبته بعــد الذي حصــل يف تنفيذ 
العمليــة، وبعــد فــرتة طويلــة استشــهد هــذا االستشــهادي 
ــاه  ــه باجت ــوق منزل ــن ف ــارة م ــرب احلج ــو ي ــل وه البط

قــوات اجليــش الصهيــوين.

االنتقال إىل بالطة
ومــع ذلــك كان املجاهــد حممــود شــعلة يف العمل 
ــيخ  ــه الش ــايل ومع ــوم الت ــه يف الي ــث توج ــئ حي ال تنطف
أمــني املنــزالوي إىل خميــم باطــة، والتقيــا باإلخــوة أمــر 
ــان يف  ــرايب ذوق ــه ع ــح وأخي ــة فت ــادة حرك ــن ق ــان م ذوق
منزهلــا يف خميــم باطــة ونجحــوا يف رشاء قطعــة ســاح 
عــرايب  املجاهــد  حينهــا  وأبــدى   ،)M16( نــوع  مــن 
ذوقــان اســتعداده للعمــل يف صفــوف حركــة اجلهــاد 
ــة  ــدة يف تقوي ــرة وعدي ــود كب ــه جه ــامي، وكان ل اإلس
اجلهــاد اإلســامي يف خميــم باطــة مــن ناحيــة اجتاعيــة 
وسياســية. وقــد قــام املجاهــد عــرايب بتعريــف املجاهــد 
حممــود كليبــي عــى البطــل فهــد صواحلــة مــن خميــم 
باطــة، وكان حينهــا يعمــل مــع )مجاعــة النذيــر( املقربــة 
مــن حركــة فتــح ويتزعمهــا املجاهــد الكبــر الشــهيد 
ــه  ــم اغتيال ــنًا، وت ــاًء حس ــى ب ــذي أب ــوري ال ــى العج ع
فيــا بعــد يف قريــة جبــع يف مدينــة جنــني، وعندمــا اجتمــع 
املجاهــد حممــود مــع املجاهــد فهــد عــرض عليــه العمــل 
ــا  ــوف رساي ــن صف ــامي ضم ــاد اإلس ــة اجله ــع حرك م
القــدس وأبــدى اســتعداده لذلــك. وكان حينهــا املجاهد 
فهــد الــذراع األيمــن للشــهيد عــي العجــوري ويمتلــك 
ــر  ــوات الناســفة والدوائ اخلــربة الكبــرة يف تركيــب العب
ــادة  ــى ق ــرف ع ــن التع ــد م ــا بع ــن في ــة، ومتك الكهربائي
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رسايــا القــدس ومنهــم أبــو مهــام ومهنــد أبــو عيشــة 
ــو بكــر. ورامــي أب

ــودة  ــرتة الع ــذه الف ــود يف ه ــد حمم ــرر املجاه وق
إىل مدينــة طولكــرم والتقــى باخلايــا واملجموعــات 
العســكرية لرايــا القــدس وكذلــك التقــى بأحــد أهــم 
قــادة رسايــا القــدس املجاهــد إيــاد صواحلــة امللقــب 
ــن  ــوين م ــاباك الصهي ــن الش ــد أن متك ــقارة وبع ــو ش أب
ــم  ــد معتص ــدس املجاه ــا الق ــد يف رساي ــول للقائ الوص
خملــوف )محــاد( عــرب قصفــه يف أحــد مــزارع عنبتــا حيث 
استشــهد عــى الفــور بتاريــخ 2002/03/14م ومعــه 
املجاهــد الشــهيد ماهر بلبيــي إذ إن الشــاباك الصهيوين 
ــوف وراء  ــم بالوق ــد معتص ــهيد القائ ــم الش ــد اهت كان ق

ــو العســل. ــة االستشــهادي مــراد أب عملي

عملية اخرتاق الشاباك الصهيوين املعقدة
ومعتصــم  صواحلــة  إيــاد  املجاهــدان  متكــن 
الصهيــوين  الشــاباك  اخــرتاق  مــن  )محــاد(  خملــوف 
واســتدراجهم ألحــد الضبــاط، وذلــك عــن طريــق 
االستشــهادي مــراد أبــو العســل والذي كان عــى عاقة 
جيــدة مــع القائــد معتصــم محــاد، وبــدأت القصــة عندما 
حــاول جهــاز الشــاباك الصهيــوين ربــط البطــل مــراد أبو 
ــوين،  ــاباك الصهي ــح الش ــاً لصال ــون عمي ــل ليك العس

املجاهــد  ث  حــدَّ وهنــا 
حــدث  بــا  مــراد  البطــل 
معــه املجاهديــن معتصــم 
محــاد وإيــاد صواحلــة، فبــدأ 
جــدي  بشــكل  التفكــر 
املحكــم  التخطيــط  يف 
الســتدراج ضباط الشــاباك 
الصهيــوين وتنفيــذ عمليــة 

ضدهــم، حيــث بــدأ املجاهــدان إيــاد ومعتصــم بتزويــد 
ــة  ــات صحيح ــدة معلوم ــل بع ــو العس ــراد أب ــل م البط
يف  تدخــل  التــي  واملــواد  األماكــن  بعــض  وتســليم 
ــاباك  ــاط الش ــل ضب ــع بالفع ــرات، واقتن ــة املتفج صناع
الصهيــوين بــأن البطــل مــراد بدأ يعمــل لصاحلهــم، وهنا 
وقــع رجــال الشــاباك يف مصيــدة رسايــا القــدس وبــدأوا 
يطلبــون منــه املزيــد مــن املعلومــات وأهنــم طلبــوا منــه 
ــم  ــًكا بأيدهي ــون ممس ــة ليك ــش والرذيل ــة الفواح ممارس
ــد  ــب املجاه ــة، فطل ــذه املهم ــن ه ــه ع ــال تراجع يف ح
البطــل مــراد أبــو العســل مــن املجاهديــن إيــاد صواحلــة 
ومعتصــم محــاد االســتعجال يف جتهيزه للعملية والســيا 
أنــه ال يريــد ممارســة الرذيلــة والفواحــش، فــكان البــد 
ــظ  ــا كان الح ــة، وهن ــاء العملي ــتعجال يف إهن ــن االس م
املجاهــدان إيــاد ومعتصــم أنــه عندمــا ذهــب مــراد أبــو 
ــدى  ــوين يف إح ــاباك الصهي ــاط الش ــة ضب ــل ملقابل العس
كبوتســات مدينــة “نتانيــا” املحتلــة فــإن مســاره ال يتجــه 
إىل حاجــز “نتانيــا”، حيــث كانــت تــأيت ســيارة مــن نــوع 
بــاص وخيــرج منهــا اثنــان يفحصــان املجاهــد مــراد 
بأيدهيــا ويفحصــان وســطه وكل جســمه، ومــن ثــم 
يضعــان عصبــة عــى عينيــه ويدخانــه إىل الســيارة 
للمقابلــة واحلصــول عــى املعلومــات، وتكــررت هــذه 
ــلوب يف  ــس األس ــه نف ــرون علي ــرة جي ــة ويف كل م احلال
ــة  ــات الدقيق ــذه املعلوم ــد كل ه ــك بع ــش، ولذل التفتي
ــفة  ــوة ناس ــع عب ــم تصني ــاد ومعتص ــدان إي ــرر املجاه ق
عبــارة عــن اصبعــني مــن مــادة )T.N.T( حصــا عليهــا 
مــن قذائــف املورتــر وجهزاهــا بشــكل ممتــاز وال يلفــت 
ــل  ــن وداخ ــفل البط ــوة يف أس ــت العب ــم تثبي ــر، وت النظ
مابســه الداخليــة، وانطلــق املجاهــد مــراد نحــو اهلدف 
ــرب  ــل أك ــهادية وقت ــة االستش ــذ العملي ــى تنفي ــا ع عازًم
ــاط الشــاباك الصهيــوين، وكانــت  عــدد ممكــن مــن ضب
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ــاط  ــه بضب ــر نفس ــم تفج ــه يت ــو أن ــة ه ــة املوضوع اخلط
الشــاباك عندمــا يتــم االجتــاع هبــم وتبــادل املعلومــات 
وجــاءت  اللقــاء  نقطــة  إىل  وصــل  أن  مــا  أنــه  إال 
ــرات  ــيارة املخاب ــل س ــد داخ ــى صع ــه حت ــيارة لنقل الس
الصهيونيــة وفّجــر نفســه يف داخلهــا، ووقــع انفجــار 
ضخــم هــز املــكان بشــهادة مــن رآه. وكان يــوم العمليــة 
ينســى والســيا  يوًمــا ال  بتاريــخ 2002/01/30م 
واألمنــي  العســكري  التخطيــط  انتصــار  يــوم  أنــه 
لرايــا القــدس عــى التقــدم العقــي والتقنــي واألمنــي 
للشــاباك الصهيــوين. وهلــذا قــرر جهــاز الشــاباك اغتيال 
القائــد الكبــر معتصــم محــاد يف 2002/03/14م، 
وبقــي حينهــا القائــد املجاهــد إيــاد صواحلــة وحيــًدا 
يف طولكــرم بعــد استشــهاد صاحبــه وأخيــه ورفيــق 
ــود  ــد حمم ــن املجاه ــا متك ــم، وهن ــهيد معتص ــه الش درب
ــذي  ــة ال ــاد صواحل ــد إي ــع القائ ــاء م ــن االلتق ــي م كليب
ــرم،  ــس وطولك ــني ونابل ــني جن ــا ب ــل م ــم التنق كان دائ
ــة  ــود عملي ــد حمم ــم املجاه ــر يف تعلي ــه دور كب وكان ل
ــا  ــر حينه ــور األم ــا، وتط ــرات وتطويره ــع املتفج تصني
الكيــان  داخــل  استشــهادية  لعمليــة  التخطيــط  إىل 
مهمــة  كليبــي  حممــود  املجاهــد  وأوكل  الصهيــوين، 
االســتطاع ورصــد اهلــدف الصهيــوين للمجاهــد حممد 
حســني أبــو ســاري كونــه لديــه اخلــربة الكبــرة يف معرفة 
املواقــع الصهيونيــة ومتكنــه مــن اللغــة العربيــة، وكان يف 
ــي  ــل الت ــة التفاصي ــع كاف ــاك، ووض ــل هن ــايض يعم امل
حصــل عليهــا أبــو ســاري أمــام املجاهــد حممــود كليبي، 
وأخــرب القائــد إيــاد صواحلــة بذلــك. وهبــذه الفــرتة 
حدثــت أمــور وأحــداث أمنيــة صعبــة أدت إىل تأجيــل 
العمليــة إىل موعــد آخــر، ويف هــذه األثنــاء وقعت عملية 
لكتائــب القســام يف فنــدق البــارك نفذهــا االستشــهادي 
الضفــة. اجتيــاح  إىل  أدى  ممــا  عــودة  الباســط  عبــد 

االجتياح الكبري يف شهر نيسان عام 2002
ــد  ــرم وبع ــة طولك ــاين ملدين ــاح الث ــذا االجتي وه
عبــد  القســام  كتائــب  مــن  االستشــهادي  عمليــة 
ــرار  ــخ 2002/03/27م كان الق ــودة بتاري ــط ع الباس
ــا القــدس بعــدم املواجهــة كــا حــدث  ملجاهــدي رساي
ــرم إىل  ــن طولك ــحاب م ــايض، واالنس ــاح امل يف االجتي
اجلبــال والقــرى، فذهــب املجاهــد حممــود كليبــي ومعــه 
جمموعــة مــن رسايــا القــدس إىل قريــة صيــدا، بينــا كان 
قــرار املجاهــد القائــد إيــاد صواحلــة الذهــاب إىل مدينــة 
جنــني. وخــرج املجاهــد حممــود وباقــي املجاهديــن إىل 
أحــد الكهــوف يف اجلبــال يقــع مــا بــني بلــدة كفــر راعــي 
ــز هــذا الكهــف  ــم جتهي ــدا، وت ــة صي ــد وقري ــدة يعب وبل
ــن  ــام ورشاب، وم ــراش وطع ــن ف ــتلزماته م ــكل مس ب
املجاهديــن إضافــة للمجاهــد حممــود املجاهــدون أمحــد 
ــامة  ــي وأس ــد الغن ــفيق عب ــقر وش ــر األش ــي وزاه الفن
بســيي وأنــور عليــان. كان حــول  األشــقر وأمحــد 
الكهــف أشــجار كثيفــة وبئــر للــاء يســتطيع املجاهدون 
الــرب منهــا واالغتســال يف مأمــن مــن عيــون العــدو 
الصهيــوين وعمائــه حتــى إهنــم وضعــوا صــوًرا كبــرة 
الشــقاقي  فتحــي  الدكتــور  الشــهيد  العــام  لأمــني 
والشــهيد أســعد دقــة والشــهيد أنــور عبــد الغنــي يف 
مدخــل الكهــف، ومــن النــكات أنــه يف إحــدى املــرات 
ــب  ــرب صاح ــذي يعت ــيي ال ــد بس ــد أمح ــب املجاه طل
ــت  ــار مي ــار مح ــن إحض ــن املجاهدي ــة م ــة األمني العقلي
ووضعــه أمــام الكهــف للتمويــه عــى أنــه ال يوجــد 
بــه أحــد، وهنــا ضحــك املجاهــدون عــى هــذا األمــر، 
وبــدأت التعليقــات عــى املجاهــد أمحــد بســيي، فكيف 
يســتطيع املجاهــدون محــل احلــار وهــو ميــت وهــم 
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ســيتحملون  وكيــف  اجلبــال؟  أعــايل  يف  موجــودون 
ــات. ــن التعليق ــا م ــة؟ وغره ــه الكرهي رائحت

إال أن ريــاح األمــن واألمــان مل تــأِت بــا اشــتهى 
املجاهــدون يف كهفهــم؛ إذ بــدأ اجليــش الصهيــوين يصل 
إىل مشــارف قريــة صيــدا، وإىل مناطــق أخــرى يف بلــدة 
ــة  ــود الصهاين ــدون أن اجلن ــعر املجاه ــي، وش ــر راع كف
ــي  ــد الغن ــون منهــم حيــث إن املجاهــد شــفيق عب يقرتب
الصهاينــة  اجلنــود  رصــده  عندمــا  كتفــه  يف  أصيــب 
بالقــرب مــن موقعهــم، وهلــذا قــرر املجاهــدان حممــود 
كليبــي وأمحــد بســيي االنســحاب مــن املــكان وحماولــة 
الدخــول إىل طولكــرم كــون الصهاينــة قد أهنــوا مهمتهم 
ــال  ــرب اجلب ــد ع ــود وأمح ــدان حمم ــه املجاه ــا، وتوج فيه
ــة يف  ــك الليل ــوا تل ــا ونام ــدة بلع ــال بل ــوا إىل جب ووصل
بلــدة بلعــا، ومــن ثــم واصلــوا ســرهم إىل قريــة عنبتــا، 
وحــر إليهــم املجاهــد فــؤاد برهــوش مــن قريــة كفــر 
اللبــد وأدخلهــم إىل القريــة، ومــن ثــم عــرب اجلبــال 
وصلــوا بســام إىل طولكــرم، والتقــى حينهــا املجاهــد 
حممــود كليبــي بوالدتــه يف أحــد بيــوت طولكــرم، وبعــد 
أيــام انســحب اجليــش الصهيــوين مــن مدينــة طولكــرم، 

وأبقــى عــى مناطــق حمــددة.

العودة للعمليات
تــم  التــي  للعمليــة  التحضــر  بــدأ  وعندهــا 
ــو  ــني أب ــود حس ــد حمم ــا املجاه ــد هدفه ــا ورص تأجيله
الرفاعــي  ســاري، وتــم جتنيــد االستشــهادي حممــد 
ــوي عــى  ــز شــنطة متفجــرات حتت ــم جتهي لتنفيذهــا، وت
ســتة كيلــو غرامــات مــن مــادة اليوريــا ُخلطــت بكميــة 
ــود  ــد حمم ــتلم املجاه ــادة )T.N.T(، واس ــن م ــددة م حم

حينهــا االستشــهادي حممــد، وكان عــى عجــل مــن 
أمــره وانطلــق مرًعــا مــن مدينــة نابلــس إىل طولكــرم، 
وتــم تصويــر االستشــهادي حممــد ونامــوا ليلتهــم يف 
خميــم طولكــرم، ويف اليــوم التــايل ودع املجاهــد حممــود 
موقــع  إىل  توصيلــه  مهمــة  وأوكل  االستشــهادي، 
ــاري. كان  ــو س ــني أب ــد حس ــد حمم ــة إىل املجاه العملي
ــادي ليــي، وســلم حينهــا  ــارة عــن ن ــة عب موقــع العملي
املجاهــد حممــد مبلًغــا مــن املــال وأوصــاه بأخــذ احليطــة 
واحلــذر وأن يبــذل كل جهــده مــن أجــل إيصالــه إىل 
املــكان املحــدد. وغــادر املجاهــد حممــود مدينــة طولكرم 
ومعــه رشيــط الفيديــو والوصيــة، وخــرج املجاهــد 
حممــود مــن طولكــرم بواســطة ســيارتني للعــودة إىل 
نابلــس حيــث كان مــع املجاهــد حممــود املجاهــد رائــد 
عبــد اجلليــل الــذي جنــد االستشــهادي حممــد الرفاعي. 
برعــة  اخلــروج  مــن  حممــود  املجاهــد  هــدف  كان 
ــهادي  ــليم االستش ــة تس ــاء مهم ــد إهن ــرم بع ــن طولك م
للمجاهــد حممــد حســني أبــو ســاري والــذي ســيوصله 
إىل اهلــدف، وذلــك حتــى ال يشــعر الشــاباك الصهيــوين 
متواجــدون  املجاهديــن  وباقــي  املجاهــد حممــود  أن 
ويــر.  ســهولة  بــكل  املهمــة  وتســر  طولكــرم،  يف 

املجاهــدون  تقــدم  وهنــا 
بســيارتني؛ الســيارة األوىل 
ــام  ــق أم ــح الطري ــوم بفت تق
الســيارة الثانية التي يتواجد 
هبــا املجاهــد حممــود كليبي، 
تعطلــت  الطريــق  وأثنــاء 
الســيارة الثانيــة، واســتمروا 
األوىل  بســيارهتم  بالســر 

األسر املجاهد/ حممد حسني
حمكوم 26 عامًا، واعتقل بتاريخ 

2002/08/05م
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ووصلــوا إىل بلــدة جبــع يف مدينــة جنــني حتــى يواصلــوا 
ــأ  ــق تفاج ــاء الطري ــن، وأثن ــت أمري ــة بي ــق إىل قري الطري
املجاهــد حممــود بوجــود دوريــة صهيونيــة يف إحــدى 
ــًزا  ــا حاج ــا أحياًن ــون هب ــي يضع ــكرية الت ــاط العس النق
صهيونًيــا، وتوقــف ســائق الســيارة عــى جانــب الطريق، 
وقــال لــه املجاهــد حممود إمــا أن تواصــل الطريــق وإما أن 
تعــود إىل حيــث انطلقنــا، وبــدأت هبــذه األثنــاء الدوريــة 
الصهيونيــة باالقــرتاب منهــم، ومل تكــن أي قطعة ســاح 
ــة  ــو ووصي ــط الفيدي مــع املجاهــد حممــود، فوضــع رشي
ــا  االستشــهادي يف مابســه وخــرج مــن الســيارة مرًع
نحــو األشــجار القريبــة، ومــا أن رأته الدوريــة الصهيونية 
ــجرة  ــل إىل ش ــه، ووص ــار علي ــاق الن ــدأت بإط ــى ب حت
تــني كبــرة وبجانبهــا حفــرة صغــرة فخبــأ حمفظتــه 
وجهــاز البلفــون، وحتــت أحــد احلجــارة وضــع رشيــط 
ــة بتمشــيط الشــارع  ــدأت الدوري ــة، وب ــو والوصي الفيدي
واملنطقــة، وعــاود الرجــوع إىل الشــارع لركــب إحــدى 
الســيارات وخيــرج مــن املنطقــة، ومــا أن هــم بذلــك 
ــام  ــرى، فق ــرة أخ ــة م ــة الصهيوني ــادت الدوري ــى ع حت
ــر ماحمــه، واجتــه  ــع قميصــه لتغي املجاهــد حممــود بخل
نحــو األشــجار ووصــل إىل مبنــى قيــد اإلنشــاء، وعنــد 
ــاء،  ــزل بامل ــرش ســقف املن ــى شــخص يقــوم ب هــذا املبن
وطلــب منــه املســاعدة، وكان لديــه ســيارة، ولكنــه رفض 
تقديــم املســاعدة ورشح تفاصيــل رفضــه للمجاهــد 
ــة استشــهادية  ــا نفــذ عملي ــه أًخ ــه إن لدي حممــود فقــال ل
ــم حينهــا  ــد الكرمــي، وعل ــال الشــهيد رائ رًدا عــى اغتي
املجاهــد حممــود أن هــذا الشــخص هــو أخ االستشــهادي 
عبــد الســام حســونة الــذي كان اجليــش الصهيــوين قــد 
هــدم منزهلــم، ومــع ذلــك مل ييــأس البطل املجاهــد حممود 
صاحــب اإلرادة القويــة والفوالذيــة واســتمر بالزحــف 

باجتــاه الشــارع مــن اجلهــة األخــرى، ومنهــا إىل واٍد يؤدي 
ــجر  ــت ش ــال حت ــه احل ــتقر ب ــن، واس ــت إمري ــة بي إىل قري
الــرو يف القريــة، فــإذا برجــل طيــب كان يركــب محــاره 
ــه  ــا، وأبلغ ــا لفاحته ــا إىل أرضه ــه يف طريقه ــو وابن ه
املجاهــد حممــود أنــه بحاجــة إىل مســاعدة ويريــد الدخول 
إىل منطقــة ســكنية يف بيــت أمريــن، ويف هــذه اللحظــات 
ــل  ــام الرج ــة، وق ــة إىل املنطق ــزات صهيوني ــاءت تعزي ج
الطيــب بالنــزول عــن محــاره وركــب املجاهد حممــود عى 
احلــار، والرجــل ركــب خلــف ابنــه عــى احلــار اخلــاص 
بــه، وانطلقــوا بــني اجلبــال، وشــعر املجاهــد حممــود أنــه 
حصلــت ثقــة بينــه وبــني الرجــل وابنــه، فأخــربه بمــكان 
الريــط واملحفظــة والبلفــون، فقــال لــه الرجــل: “إن 
شــاء اهلل خــر”، وعــرف عــن نفســه أنــه أبــو عرفــات مــن 
قريــة بيــت أمريــن، وأنــه ســيحاول إحضــار األغــراض 
للمجاهــد حممــود، وأرشــده إىل الطريــق وقــال لــه إنه بعد 
جبلــني يوجــد ســكان مــن البــدو، وتســتطيع أن تســأهلم 
عــن الطريــق وحينهــا إمــا أن تذهــب إىل قريــة طلــوزة أو 
إىل عصــرة الشــالية. وبــدأ بالســر وحــده بــني اجلبــال، 
ومــا أن قطــع اجلبلــني حتــى وصــل إىل البــدو، وعندمــا 
حــاول النــزول عــن اجلبــل كان منحــدًرا صعًبــا وخطــًرا، 
وشــاهد وجــود األغنــام وهــي تــرب مــن براميــل للاء، 
وتقــدم إىل هنــاك ورشب املــاء مــن املــكان الــذي رشبــت 
منــه الغنــم لشــدة عطشــه، ثــم رشب مــرة أخــرى حتــى 
ارتــوى والحــظ وجــود طريــق ســهلية ومل يســأل أحــًدا 
ــتمر  ــه، واس ــى أمن ــا ع ــق حرًص ــن الطري ــدو ع ــن الب م
ــدأ  ــالية وب ــرة الش ــال عص ــل إىل جب ــى وص ــر حت بالس
يــأكل مــن أشــجار التــني، ووصــل إىل الشــارع الرئيــي 
ــة  ــع أن بداي ــاء م ــرب والعش ــني املغ ــا ب ــرة م ــة عص لقري
القصــة بــدأت الســاعة التاســعة صباًحــا، وتأكــد حينهــا 
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مــن مــكان وجــوده يف قريــة عصــرة بعــد رؤيتــه إلحــدى 
ــب  ــالية ترح ــرة الش ــا “عص ــوب عليه ــات املكت اللوح
ــه  ــف أمام ــذي تق ــوت ال ــد البي ــو أح ــدم نح ــم”، وتق بك
تاكــي أجــرة، وشــاهد حينهــا رجــل وزوجتــه، ففــرح، 
وقــال يف نفســه جــاء الفــرج، وطلــب املســاعدة مــن 
الرجــل إال أنــه مل يتعــاط معــه وزجــره وهنــره، وقــال له إن 
الدنيــا مســكرة وال يســتطيع مســاعدته، فطلــب منه رشبة 
ــودة إىل  ــرر الع ــاء، وق ــه كأس امل ــرت زوجت ــاء، فأح م
ذلــك الشــارع الرئيــس، وهنــا حلــق بــه ابــن ذلــك الرجــل 
وأعطــاه كــرت تلفــون، وذهــب الســتخدامه وبحث عن 
غرفــة التلفــون فوجدهــا بالقــرب منــه وبجانــب إحــدى 
ــة تذكــر أرقــام املجاهديــن ومل  ــدأ يف حماول البقــاالت، وب
يتذكــر حينهــا إال رقــم املجاهــد أمحــد بســيي، ورضب 
رقــم املجاهــد أمحــد بســيي فــإذا بالكــرت قــد نفــد 
رصيــده، فلــم يكــن بــه ســوى وحــدة واحــدة، ومل يتمكن 
ــة  ــت مابســه ممزق مــن االتصــال باملجاهــد أمحــد، وكان
ــا، بــا مــأوى وال  ومغــربة. وبــدأ يســر يف الشــارع حزينً
ــاع  ــاندة وبانقط ــاعدة وال مس ــام وال رشاب وال مس طع
تــام عــن الدنيــا، فحــني يــرخ املجاهــد من قســوة الظلم 
وال يســمع ســوى صــدى صوتــه ويتــأوه مــن شــدة األمل 
وال جيــد غــر رجــع األنــني وتنهمــر مــن عينيــه العــربات 
مــن وقــع القهــر فعليــه أن يعلــم حينهــا بأنــه يمتلــك 
ــا  ــل عنه ــون، وال يغف ــا الظامل ــل عنه ــذة يغف ــهاًما ناف س
رب املســتضعفني، وتنطلــق مــن قــوس دعائــه حلظــة أن 

ــا رب! ــا رب! ي ــا رب! ي ــن ي ــاف اخلالدي يصــدح هبت

فلــم يكــن ليعلــم املجاهــد حممــود مــاذا حصــل 
مــع املجاهــد حممــد أبــو ســاري وهــل حصلــت العمليــة 
أم ال؟ ومــا هــو مصــر رائــد عبد اجلليــل الــذي كان معه 

يف الســيارة والــذي ال يســتطيع اهلــرب بســبب اإلصابــة 
يف قدميــه، واســتطاع حينهــا املجاهــد حممــود إيقــاف 
أحــد اجليبــات وبــه شــاب، وطلــب منــه املســاعدة 
يف نقلــه إىل مدينــة نابلــس، فقــال لــه إن هــذا اجليــب 
مــروق وأن الدنيــا ليــل وال يمكــن مســاعدته، فطلــب 
ــا  ــيي، وهن ــد بس ــد أمح ــع املجاه ــة م ــراء مكامل ــه إج من
نجــح بذلــك وعلــم منــه أن رائــد عبــد اجلليــل وســائق 
الســيارة بخــر، ومهــا موجــودان يف بلــدة قباطيــة بضيافة 
البطلــني الفتحاويــني كــال أبــو وعــر وحممــد أبــو الرب، 
وعلــم أيًضــا أن معظــم الناس كانــوا يتوقعون استشــهاد 
املجاهــد حممــود والســيا أنــه عندمــا تــم إطــاق النــار 
عليــه وقــع عــى األرض ورأى املجاهــد رائــد عبــد 
اجلليــل هــذا املشــهد، فــا كان منــه إال أن يــذرف الدمــع 
محــًدا وشــكًرا هلل عــز وجــل. وأرشــده املجاهــد أمحــد إىل 
صديــق لــه يف عصــرة اســمه ثائــر ياســني، وتم اســتقباله 
ــه  ــاء ب ــم االعتن ــيي، وت ــد بس ــد أمح ــن املجاه ــاز م بإيع
حيــث اغتســل ولبــس مابــس جديــدة وتنــاول طعــام 
العشــاء، وســألوه إن كان مــن أحــره قــد علــم أنــه 
مطــارد أم ال؟ وبعــد ســاعة أبلغــوه أنــه جيــب أن يغــادر 
املنــزل، وحــاول حينهــا الذهــاب إىل قريــة ياصيــد إال أن 
معظــم القــرى التــي حول بيــت أمرين حمــارصة واجليش 
ــر  ــرج ثائ ــا خ ــكان، وعنده ــر يف كل م ــوين منت الصهي
ــي ومعهــا  ــه مــع املجاهــد حممــود كليب ياســني وصديق
الطعــام والــراب واملابــس الدافئــة ونامــا يف اجلبــال، 
ــر ياســني  ــا وبقــي ثائ ــا عميًق ــام املجاهــد حممــود نوًم فن
ــاعة  ــت الس ــا أصبح ــه، ومل ــى أمن ــهران ع ــه يس وصديق
املجاهــد  يوقظــان  هبــا  إذا  فجــًرا  والنصــف  الثالثــة 
حممــود وخيربونــه أن اجليــش الصهيــوين قــد اقتحــم 
عصــرة الشــالية وأهنــم دامهــوا منــزل ثائــر ياســني 
ودمــروا حمتوياتــه بحًثــا عــن املجاهــد حممــود كليبــي، ومل 
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يكــن اجليــش الصهيــوين يعلــم أن مــن كان يف الســيارة 
هــو حممــود وبعــد أن انتــر خــرب استشــهاد حممــود، ثــم 
العــودة عــن ذلــك علــم اجليــش حينهــا أن مــن كان يف 
الســيارة هــو املجاهــد حممــود كليبــي. وبــدأوا بالبحــث 
عنــه يف كل مــكان، وانتقــل ومعــه ثائــر ياســني وصديقــه 
ــق  ــة، وانطل ــجار الكثيف ــن األش ــر م ــه الكث إىل وادي ب
حينهــا ثائــر ياســني إىل بيــت أقربائــه وبقــي معــه صديــق 
ثائــر، وبعــد فــرتة تركــه وغــادر مؤكــًدا أنــه ســيعود 
وبقــي املجاهــد حممــود وحــده عنــد الشــجرة خوًفــا مــن 
ــق  ــه صدي ــاد إلي ــه، وع ــوين إلي ــش الصهي ــول اجلي وص
ــد  ــوة ووال ــال إخ ــول اعتق ــدث ح ــا ح ــربه ب ــر وأخ ثائ
ــوين قــد انســحب مــن  ــر ياســني وأن اجليــش الصهي ثائ
ــه إىل  ــيارة لنقل ــر س ــرى ليح ــرة أخ ــه م ــدة، وترك البل
نابلــس وتأخــر كثــًرا، وعندهــا قــرر أن يواصــل ســره 
ــاح األوىل  ــاعات الصب ــوت يف س ــد البي ــل إىل أح ووص
ــام  ــة وأم ــى الفرنيَّ ــز ع ــرأة ختب ــاهد ام ــر، وش ــد الفج بع
ــام  ــود الس ــد حمم ــا املجاه ــى عليه ــيارة فألق ــم س بيته
وطلــب منهــا أن يتحــدث مــع صاحــب الســيارة، وتــم 
ــاول مــع ســكانه طعــام اإلفطــار  ــه إىل املنــزل وتن إدخال
ــه مقطــوع وجيــب أن يذهــب إىل  ــه وأن وأخربهــم بقصت
نابلــس، فأخــربه صاحــب البيــت بــأن لديــه أًخــا يعمــل 
ســائق تاكــي عــى خــط عصــرة نابلــس، وطلــب مــن 
أخيــه احلضــور وصعــد معــه املجاهــد حممــود يف ســيارته 
واجتهــا نحــو مدينــة نابلــس وملــا وصــا مشــارفها وجــدا 
آليــات عســكرية صهيونيــة تقــف عــى مدخلهــا، فقــررا 
الذهــاب إىل مدينــة جنــني، وملــا وصــا إىل بلــدة قباطيــة 
أخــذ اجلــوال مــن ســائق التاكــي واتصــل عــى املجاهد 
رائــد عبــد اجلليــل املتواجــد يف قباطيــة عنــد القائــد 
الفتحــاوي كــال أبــو وعــر، وطلــب منــه احلضــور إليــه 
ليدفــع لســائق التاكــي األجــرة، وانتظــرا قليــًا حتــى 

ــيارة  ــرة الس ــد أج ــه ال يري ــي بأن ــائق التاك ــه س ــال ل ق
وأنــه قــد ســاحمه باملبلــغ. ودخــل حينهــا املجاهــد حممــود 
عــى أحــد البيــوت مــن عائلــة ســباعنة الكــرام، وأجــرى 
اتصــااًل مــع كــال أبــو وعــر وأرشــده إىل مكاهنــم، ومــا 
أن اجتمــع بــه حتــى علــم نبــأ اعتقــال املجاهــد حممــد أبو 
ســاري، ولكن االستشــهادي وشــنطة املتفجــرات بخر 
فتواصــل حينهــا مــع املجاهــد أمحــد أبــو ســاري شــقيق 
املجاهــد حممــد وطلــب منــه إرســال االستشــهادي حممد 
الرفاعــي إىل قباطيــة وأن ُيبقــي عنــده الشــنطة. وهنــا 
وافــق أمحــد أبــو ســاري عــى ذلــك واســتعد أن يعمــل 
ــه  ــوار أخي ــل مش ــدس وأن يكم ــا الق ــوف رساي يف صف
املجاهــد حممــد، وملــا وصــا أمحــد أبــو ســاري وحممــد 
الرفاعــي إىل بلــدة قباطيــة بــدأ االستشــهادي حممــد 
حيــدث املجاهــد حممــود حــول اعتقــال املجاهــد حممــد 
أبــو ســاري فأثنــاء ذهاهبــم إىل موقــع العمليــة أوقفتهــم 
دوريــة صهيونيــة، وطلبــوا مــن الــركاب هوياهتــم ومــا 
أن رأوا هويــة املجاهــد حممــد حســني أبــو ســاري حتــى 
تــم اعتقالــه وعــادت الســيارة إىل طولكــرم، وبداخلهــا 
ــدأ  ــا ب ــذا؟! وهن ــدر ه ــأي ق ــنطة ف ــهادي والش االستش
اجليــش الصهيــوين وأجهــزة األمن الفلســطينية بالبحث 
عــن االستشــهادي حممــد الرفاعــي الــذي أبلغــت عائلته 
الســلطة حــول اختفائــه، وبــدأت عمليــات البحــث عنه 
يف خميــم عســكر وباطــة وقــد أرص حينها االستشــهادي 
عــى تنفيــذ العمليــة، وأرص املجاهــد حممــود كليبــي عــى 
عــودة املجاهديــن حممــد الرفاعــي ورائــد عبــد اجلليــل 
إىل نابلــس، ويف صبــاح اليــوم التــايل انفصــل املجاهدون 
عــن بعضهــم بعًضــا حيــث كان املجاهــدان رائــد وحممد 
وجماهــد آخــر يف بيــت واملجاهــد حممــود كليبــي وكــال 
أبــو وعــر وحممــد أبــو الــرب امللقــب بـ)التيــع( يف بيــت 
آخــر. وتــم رصــد املكاملــات بــني املجاهديــن وحمــارصة 
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بلــدة قباطية يف الســاعة الثالثــة فجًرا، وطلــب حينها من 
املجاهديــن عــدم مغــادرة قباطيــة إال أن ســائق الســيارة 
يف الصبــاح حــر إليهــم وركــب معــه املجاهــدان رائــد 
وحممــد ووصــا إىل مشــارف نابلــس، وفوجئــا بوجــود 
حاجــز صهيــوين وعندهــا تــم اعتقــال املجاهديــن، ويف 
ذلــك الوقــت أظلمــت الدنيــا يف وجــه املجاهــد حممــود 
ــة  ــار يف حال ــت، وص ــا رحب ــه األرض ب ــت علي وضاق
ُيرثــى هلــا حيــث تــم اعتقــال حممــد حســني أبــو ســاري 
دليلــه  كثــرة وكان  بأمــور  يعتمــد عليــه  الــذي كان 
املواقــع  العمليــات االستشــهادية واختيــار  إليصــال 
ــد  ــد رائ ــال املجاه ــم اعتق ــة. وت ــداف الصهيوني واأله
عبــد اجلليــل الــذي كانــت مســاعدته للمجاهــد حممــود 
منقطعــة النظــر، وهــو ابــن مدينــة نابلــس )جبــل النــار( 
الــذي آواهــم ونرهــم باإلضافــة إىل االستشــهادي 
ــدو  ــى يب ــه حت ــر هويت ــام بتزوي ــذي ق حممــد الرفاعــي ال
أن عمــره فــوق 18 عاًمــا مــن أجــل الســاح لــه بتنفيــذ 
عمليــة استشــهادية، وقــام أبطــال قباطيــة الصمــود 
ــرون  ــع( وآخ ــرب )التّي ــو ال ــد أب ــر وحمم ــو وع ــال أب ك
املجاهــد  فتنقــل  نابلــس،  إىل  للوصــول  بمســاعدته 
حممــود مــراًرا وتكــراًرا مــن بلــدة قباطيــة إىل بلــدة جبــع 
إىل قريــة عصــرة الشــالية إىل األغــوار ومــن اجلبــال 
حتــى وصــل إىل خميــم باطــة، وكانــت نابلــس مقســمة 
إىل جزأيــن ونــام ليلتــه يف خميــم باطــة، ويف صبــاح 
اليــوم التــايل جــاءه املجاهــدان أمحــد جــود اهلل وســامح 
الشــنيك وأوصــاه إىل البلــدة القديمــة، والتقــى هنــاك 
أبــو مهــام وأمحــد بســيي ورامــي أبــو بكــر ومهنــد أبــو 
عيشــة وفــادي البهتــة، وملــا أصبــح وضعــه مســتقًرا 
قــام بالتواصــل مــع منســق املحامــني يف حركــة اجلهــاد 
ــن  ــال املجاهدي ــوع اعتق ــع موض ــي يتاب ــامي لك اإلس
الثاثــة حممــد أبــو ســاري وحممــد الرفاعــي ورائــد 

ــد  ــد عب ــد رائ ــت املجاه ــب إىل بي ــم ذه ــل، ث ــد اجللي عب
اجلليــل وجلــس مــع أهلــه الكــرام وأبلغهــم بــا حصــل 
مــع املجاهــد رائــد، ثــم قــرر أن يشــرتي ثاثــة أكيــاس 
ــا  ــر بإيصاهل ــب األمح ــوم الصلي ــي يق ــس لك ــن املاب م
إىل مــكان وجودهــم يف الســجن، وذهــب فيــا بعــد إىل 
خميــم عســكر ووضــع مبلًغــا مــن املــال بقيمــة 1500ش 
يف داخــل مكتــوب وكتــب عليــه “مقــدم مــن حركــة 
اجلهــاد اإلســامي” وقدمــه لعائلــة االستشــهادي حممــد 
ــاد  ــة اجله ــن حرك ــم م ــوا أن ابنه ــى يعلم ــي حت الرفاع
اإلســامي، وتطــورت العاقــات فيــا بعد بــني املجاهد 
حممــود وبــني عائلــة املجاهــد حممــد الرفاعــي، وكان ينام 
ــا عــى رسيــر األســر حممــد الرفاعــي،  يف بيتهــم وأحياًن
وأســمعوه رشيــط الفيديــو ملحمــد وهــو يتلــو وصيتــه، 
وأصبــح فيــا بعــد حضــور حلركــة اجلهــاد اإلســامي يف 
خميــم عســكر ويف خميــم باطــة نتيجــة األخــاق العاليــة 
التــي يتمتــع هبــا جماهــدو رسايــا القــدس ممــا خلــق نوًعــا 

مــن الثقــة بــني الرايــا وبــني العائــات.

املرحلة اجلديدة يف نابلس وعسكر وبالطة
تــم إنشــاء خايــا عســكرية يف باطــة وخميــم 
عســكر، ورشاء بعــض أنــواع األســلحة ومــن ضمنهــا 
ــرب  ــكرية ع ــة عس ــر لعملي ــم التحض ــاذف الو(، وت )ق
اســتهدافهم لدوريــة صهيونيــة داخــل مدينــة نابلــس يف 
شــارع رفيديــا، ُرصــدت الدوريــة ليــًا، وكان املجاهــد 
حممــود كليبــي ورامــي أبــو بكــر ومهنــد أبــو عيشــة قــد 
وزعــوا أنفســهم عــى النحــو التــايل: املجاهــد رامــي 
ــة،  ــى الدوري ــة ع ــيطلق القذيف ــذي س ــو ال ــر ه ــو بك أب
واملجاهــد حممــود واملجاهــد مهنــد أبــو عيشــة ســيطلقان 
النــار عليهــا، ومــن ثــم اقتحامهــا، وأمــا أبــو مهــام 
فســيقوم بتصويــر احلــدث، وانتظــر املجاهــدون كل 
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يف موقعــه وكان املطــر منهمــًرا، ومــع كافــة االســتعداد 
ــة مل حتــر كــا  ــة الصهيوني ــزات إال أن الدوري والتجهي
ــة  ــتبداهلا بعملي ــة، واس ــاء العملي ــم إلغ ــا، فت كان متوقًع
أخــرى أرص املجاهــد رامــي أبــو بكــر عــى تنفيذهــا 
يف  االحتــال  لقــوات  التجميــع  منطقــة  بــرب 
ــوه،  ــذي احتل ــد ال ــة جني ــة يف منطق ــر الرئاس ــى ق مبن
وكان يضــم مكاتــب ودوريــات وآليــات ودبابــات، 

وأرص املجاهــد رامــي أبــو بكــر عــى هــذه العمليــة، 
وأرســل املجاهــد حممــود معــه املجاهــد فــؤاد برهــوش 
الســاح  مــن  وقطعتــان  القــاذف  بحوزهتــا  وكان 

وســيارة لنقلهــا، وانطلقــا مــن بعــد صــاة املغــرب نحو 
اهلــدف لتنفيــذ العمليــة مــن مــكان يكــون فيــه املجاهــد 
رامــي وفــؤاد يف مــكان مرتفــع، ويكــون مــن حتتهــم 
املبنــى، وكانــت ســاحة املبنــى يتواجــد هبــا أعــداد كبــرة 
مــن اجلنــود، وحــر إىل ذلــك املوقــع يف وقــت العمليــة 
صهريــج وقــود، وعندمــا اســتعد املجاهــدان لتنفيــذ 
العمليــة وبــدأ املجاهــد رامــي يضغــط عــى زر التشــغيل 
لصــاروخ الــاو، وحــاول أكثــر مــن مــرة فلــم ينجــح، 
جــارور  أن  إال  بالصــاروخ  األقســام  بســحب  وقــام 
األقســام مل يعــد إىل مكانــه، فــا أن ضغــط املجاهــد رامي 
عــى زر التشــغيل إذا بالصــاروخ ينفجــر بــه وحيــول 
مــكان،  كل  يف  متناثــرة  أشــاء  إىل  الطاهــر  جســده 
وأصيــب املجاهــد فــؤاد يف وجهــه وصــدره وتوجــه 
ــي  ــود كليب ــن حمم ــد املجاهدي ــكان تواج ــا إىل م مرًع
ــزف  ــاء تن ــت الدم ــن وكان ــي املجاهدي ــام وباق ــو مه وأب
مــن كل أنحــاء جســده وألقــى بنفســه عــى املجاهــد 
ــه: “لقــد استشــهد أخــي رامــي”، وكان  ــال ل حممــود وق
ــًرا، فحملــه املجاهــدون وأرســلوه للمشــفى  يبكــي كث
لتلقــي العــاج، ومــن ثــم وضع يف شــقة آمنــة، وأغلقت 
ــت  ــة وعلق ــوين املنطق ــال الصهي ــوات االحت ــا ق حينه
ــة قائلــة  ــة عــى هــذه العملي وســائل اإلعــام الصهيوني
إنــه لــو متــت هــذه العمليــة لوقعــت كارثــة حقيقيــة 
يف صفــوف اجلنــود الصهاينــة لكوهنــم يتجمعــون يف 
الســاحة باإلضافــة إىل وجــود الصهريــج يف املــكان، 
ــن  ــقوطه م ــى لس ــاء املبن ــوا بإخ ــام قام ــدة أي ــد ع وبع
ــة  ــة منخفض ــوده يف منطق ــة وج ــة لطبيع ــة األمني الناحي
وتطــل قــرب جبــال جنيــد، وكان البــد مــن قيــام قــادة 
وكــوادر رسايــا القــدس بالتحقيــق يف هــذا احلــادث، 
وتــم وضــع عــدة فرضيــات وســيناريوهات الستشــهاد 
املجاهــد رامــي، منهــا أن القــاذف باألصــل مفخــخ وأن 
االحتــال قــد زود جتــار الســاح بصواريخ الــاو وهي 
مفخخــة حتــى تنفجــر يف قــادة وكــوادر املقاومــة حيــث 

الشهيد املجاهد/ رامي أبو بكر
استشهد بتاريخ 2003/01/13م
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ــة  ــد زكارن ــهيد خال ــدس الش ــا الق ــادي يف رساي أن القي
حــدث معــه نفــس حــادث املجاهــد رامــي، وتــم وضــع 
فرضيــة أخــرى منهــا أن املجاهــد رامــي عندمــا ســحب 
األقســام للصــاروخ كان مــن املفــروض أن تعــود إىل مــا 
ــه قــام بإطــاق الصــاروخ قبــل عــودة  كانــت عليــه وأن
ــاروخ، إال  ــار يف الص ــدث االنفج ــك ح ــام ولذل األقس
ــة األمــر تــم ترجيــح أن الصــاروخ مفخــخ. ــه يف هناي أن

اإلعداد لعملية التصنيع
قــام املجاهــد حممــود كليبــي بــراء كميــة كبــرة 
مــن املــواد اخلــام مــن مــادة النيرتيــك والكربيتيــك 
واألســتون وأيًضــا اشــرتى جهــاًزا للتقطــر، باإلضافــة 
إىل الســاد واألواين الزجاجيــة اخلاصــة لذلــك، وتــم 
ــس،  ــة نابل ــرات يف مدين ــع املتفج ــل لتصني ــاء معم إنش
وإجــراء بعــض التجــارب عــى هــذه املــواد، واســتدعاء 
ــوا عــى  ــن مــن أماكــن خمتلفــة ليحصل بعــض املجاهدي
دورات تدريبيــة يف عمليــة التصنيــع حيــث تــم نقــل 
املجاهــد زاهــر األشــقر مــن مدينــة طولكــرم إىل نابلــس 
لتعليــم تصنيــع املتفجــرات، وكذلــك فعــل املجاهــد 
ــدة  ــدس يف بل ــا الق ــد رساي ــل قائ ــوش وأرس ــؤاد بره ف
قباطيــة يف جنــني جماهــًدا آخــر إىل نابلــس لنفــس اهلدف.

وبــدأ املجاهــد حممــود كليبــي يف تعزيــز التعــاون 
والتنســيق بــني املناطــق، والتقــى بالقائــد الكبــر إيــاد 
صواحلــة يف جنــني وعرفــه عــى املجاهــد حممــد أبــو طبيخ 
وعــى املجاهــد طــارق عــز الديــن وعــرض حينهــا عــى 
املجاهــد إيــاد فكرة تنفيذ عملية يف منطقــة برقة عى اخلط 
االلتفــايف الــذي متــر مــن خالــه حافــات صهيونيــة تقل 
املســتوطنني، فيتــم تفخيــخ جيــب يقــوده االستشــهادي 
ويدخــل بــني الباصــات ويفجــر نفســه إال ان أمــوًرا أمنيــة 
تطــورت يف ذلــك الوقــت منعــت حــدوث هــذه العملية.

ــن  ــني املجاهدي ــع ب ــر مج ــاء آخ ــك لق وكان هنال
حممــود وإيــاد بحــرة القائــد واملعلــم نعــان طحاينــة يف 
ــاد إىل  ــني، وانتقــل بعدهــا املجاهــد إي أحــد مســاجد جن
إحــدى الشــقق ونامــوا ملــدة ليلتني هبــذه الشــقة ويف اليوم 
التــايل قامــوا بتصنيــع املتفجــرات مــن نــوع مــادة اليوريــا 
ملــدة أســبوع. ويف أحــد الليــايل وبعــد تناول العشــاء أشــار 
إليــه املجاهــد إيــاد بــرورة أن يكــون للمجاهــد حممــود 
خــط تواصــل مــع القيــادة يف اخلــارج بشــكل مســتقل إال 
ــس  ــم يف نابل ــاق ت ــى اتف ــه كان ع ــك؛ ألن ــض ذل ــه رف أن
مــع املجاهديــن أبــو مهــام وأبــو محــزة حيــث كان لدهيــم 
ــاد  ــد اخلطــوط، ولكــن كان للمجاهــد إي مــروع توحي
رأي آخــر حــول رضورة أكثــر مــن خــط للتواصــل مــن 
أجــل حتقيــق املنافســة اإلجيابيــة يف العمــل اجلهــادي، 
ــه إن  ــال ل ــاد وق ــد إي ــه املجاه ــل ب ــام اتص ــد األي ويف أح
ــتطاع  ــرات اس ــد طائ ــة ويوج ــة صعب ــاع األمني األوض
يف ســاء جنــني، ولذلــك جيــب اخلــروج مــن شــقتهم 
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يف جنــني نحــو مــكان آمــن، وبالفعــل توجــه املجاهــدان 
بســيارهتا نحــو مشــفى جنــني وجلســا داخــل الســيارة، 
النــار والقذائــف وصــوت  وســمعا صــوت إطــاق 
اآلليــات، فخرجــا مــن الســيارة ودخــا إىل املشــفى 
والتقيــا هنــاك بالشــيخ رشيــف طحاينــة وتنقــا مــن 
بيــت إىل آخــر حتــى وصــا إىل أحــد البيــوت اآلمنــة 
وانتظــرا حتــى ســاعات الظهــرة، وانســحب اجليــش 
ــا أن عــادا إىل شــقتها إذا هبــا  ــني، ومل ــوين مــن جن الصهي
قــد تعرضــت للقصــف بعــدة صواريــخ مــن كل اجلهات 
فــا كان أمامهــا ســوى الذهــاب إىل البلــدة القديمــة 
يف جنــني واســتقبلها القائــد املعلــم نعــان طحاينــة، 
ثــم انتقــل املجاهــد حممــود إىل بلــدة الزبابــدة والتقــى 
ــة  ــة األمريكي ــون يف اجلامع ــوا يدرس ــاك كان ــباب هن بش
حيــث درســوا مًعــا اللغــة اإلنجليزيــة، وخاصــة املجاهــد 
عبــد القــادر الدعمــة الــذي استشــهد فيــا بعــد وحصــل 
تعــاون فيــا بينهــم يف موضــوع تصنيــع املتفجــرات.

واســتمرت مرحلــة التصنيــع واســتخدام املــواد 
يف العمليــات ضــد املحتــل الصهيــوين، ومتكــن املجاهــد 
فهــد صواحلــة مــن إعــداد عبــوة ناســفة ومعــه املجاهدان 
اآلخــران ونقلهــا للمجاهــد خليــل مرشــود أحــد أهــم 
قــادة كتائــب شــهداء األقــى يف خميــم باطــة، وتــم 
تزويــده بالســاح وكان قــد رصــد هدًفــا صهيونًيــا عنــد 
شــارع احلســبة، وتــم بالفعــل تفجــر العبــوة بالدوريــة 

كــا أدى إىل إعطاهبــا. 

وبــدأ أبطــال وجماهــدو رسايــا القــدس ينشــطون 
يف مواجهــة العدو الصهيوين عرب االشــتباكات املســلحة 
وعــرب زراعــة العبــوات الناســفة حيــث إن املجاهــد 
البطــل ســامح الشــنيك اجلــريء الــذي كان ياحــق 
آليــات االحتــال الصهيــوين ويرميهــا بالقنابــل اليدوية، 

واملجاهديــن الفارســني أمحــد جــود اهلل وعــاء خريــة 
ــود  ــاد اجلن ــار اصطي ــل بانتظ ــهران اللي ــا يس ــن كان اللذي
الصهاينــة الراجلــني مــن دورياهتــم، وكان يشــاركها 
مــاك رسايــا القــدس البطــل املجاهــد أمــني بشــارات، 
وهنــاك دور بــارز للمجاهديــن مهنــد أبــو عيشــة وأمحــد 
بســيي وفهــد صواحلــة؛ إذ كان املجاهــد فهــد مــن أهــم 

ــه العســكرية. ــه وحنكت املجاهديــن يف نابلــس خلربت

استشهاد املجاهدين أمحد وعالء
 وبينا كان املجاهدان أمحد جود اهلل وعاء خرية 
يف حــي رأس العــني يف نابلــس ويف داخــل أحــد صالونات 
ــدات  ــن الوح ــدد م ــا ع ــيارة بداخله ــاءت س ــة ج احلاق
ــن  ــاه املجاهدي ــار باجت ــت الن ــة وأطلق ــة الصهيوني اخلاص
2002/10/27م،  بتاريــخ  الفــور  عــى  واستشــهدا 

وأجهــزوا مــرة أخــرى عــى الشــهيد أمحــد وهــو بداخــل 
ــادة  ــرج ق ــه، فخ ــن مقتل ــدوا م ــعاف ليتأك ــيارة اإلس س
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وكــوادر رسايــا القــدس مشــيعني الشــهداء األبــرار، 
ويف اليــوم الثالــث للعــزاء تــم إقامــة مهرجــان حاشــد يف 
مدينــة نابلــس وألقــى كلمــة اجلهــاد اإلســامي الشــيخ 
اجلليــل يوســف العــارف )أبــو مالــك( رمحــه اهلل، وكان 
ــا  ــًرا ووقًع ــا كب ــاد حدًث ــة اجله ــاؤه لكلم ــوره وإلق حض
ــام  ــاس، وق ــوس الن ــن ونف ــوب املجاهدي ــاص يف قل خ
ــدث  ــيي وحت ــد بس ــد أمح ــا املجاه ــة الراي ــاء كلم بإلق
الشــهداء األبــرار، حيــث كانــت  فيهــا عــن مناقــب 
ــًدا، ويف  ــزة ج ــة ممي ــود اهلل عائل ــد ج ــد أمح ــة املجاه عائل
أحــد األيــام طلبــت والــدة الشــهيد أمحــد جــود اهلل 
مقابلــة املجاهــد حممــود كليبــي لكونــه رفيــق درب ابنهــا 
ــأن حيــر هلــا  ــد اهلل ب ــا عب ــت البنه الشــهيد أمحــد، وقال
)الطهبــوب( والطهبــوب هــو لقــب املجاهــد حممــود 
كليبــي والــذي أطلقــه عليــه املجاهــد إيــاد صواحلــة، 
ــود  ــد ج ــة أمح ــود بعائل ــد حمم ــع املجاه ــل اجتم وبالفع
اهلل يف منزهلــم وتوطــدت العاقــة معهــم، ولشــدة حــب 
أم أمحــد لولدهــا الشــهيد اختارهــا اهلل شــهيدة عندمــا 
خرجــت مــن نابلــس لتفتــح الطريــق لاستشــهادي 
احلمســاوي أيمن احلناوي حيث استشــهدت واستشــهد 
اهلل. عبــد  ابنهــا  اعتقــال  وتــم  معهــا،  االستشــهادي 

عبوات وعمليات
أمــا يف طولكــرم فقــام املجاهــدون فهــد صواحلــة 
وأمحــد أبــو ســاري وفؤاد برهــوش بتحضر عــدة عبوات 
ناســفة، وتــم اســتخدام إحداهــا يف دوريــة صهيونيــة 
ــة يف  ــو عمش ــر أب ــد عم ــا املجاه ــام بتنفيذه ــكرية ق عس
ضاحيــة شــويكة، وكانــت العبــوة موصولــة هباتــف 
جــوال وفّجــرت العبــوة يف الدوريــة إال أن اإلصابــة هلــا مل 
تكــن مبــارشة. وحتــى بلــدة طمــون يف جنني تــم تزويدها 
ــهيد  ــد الش ــا املجاه ــى تفجره ــفة أرشف ع ــوة ناس بعب

أمــني بشــارات، وتطــور األمــر فيــا بعــد لتجهيــز شــنطة 
متفجــرات ناســفة تعمــل عــن طريــق اهلاتــف، وكان 
اهلــدف حمــل )بليــاردو( يف منطقــة “نتانيــا” وقــام املجاهــد 
شــادي قرعــان بإيصال العبــوة، وتم تعليمــه كيفية ربطها 
بالســلك ومــا أن يصــل إىل املوقع جيري اتصــال باملجاهد 
حممــود ويعطــي اإلشــارة للتفجــر بعــد أن ينســحب مــن 
املــكان، وبعــد أن اســتقبل املجاهــد حممــود اإلشــارة قــام 
بمحاولــة تفجــر العبــوة إال أهنــا مل تنفجــر حيــث عــى مــا 
ــوة، ممــا  ــي للعب ــار الكهربائ ــدو حــدث انقطــاع يف التي يب
جعــل وحــدات املتفجــرات الصهيونيــة تقــوم بتفكيــك 
هــذه العبــوات، وأعلــن اجليــش الصهيــوين اكتشــاف 
ــزن  ــا وت ــم تفكيكه ــا”، وت ــة “نتاني ــفة يف مدين ــوة ناس عب
ــى  ــب ع ــا الطل ــا، وازداد حينه ــو غراًم ــر كيل ــة ع مخس
ــوات الناســفة يف معظــم املناطــق، ونجــح املجاهــد  العب
حممــود بإيصــال عــدة عبــوات غازيــة إىل قريــة صيــدا 
ــد عجــاج. ــه املجاهــد زاهــر األشــقر ورائ واســتلمها من

التحضري لعملية مزدوجة يف حيفا
بــدأ التحضــر لعمليــة مزدوجــة يف مدينــة حيفــا 
ــاًبا  ــاك ش ــود أن هن ــد حمم ــم املجاه ــث عل ــة حي املحتل
اســمه إيــاد حرب من ســكان خميــم باطة يريــد مقابلته، 
وهــذا الشــاب تربطــه باملجاهــد حممــود عاقــة صداقــة 
طيبــة حيــث كان يــرتدد عنــد أقاربــه يف طولكــرم، وهــو 
ــه أن يســاعده  قريــب املجاهــد نمــر خليــل، وطلــب من
يف تنفيــذ عمليــة استشــهادية، فجــاء رد املجاهــد حممــود 
حينهــا بالرفــض، لكــون املجاهــد إيــاد لــه أخ شــهيد هــو 
خليــل استشــهد يف بدايــة االنتفاضــة، وأن عائلــة حــرب 
قدمــت الكثــر مــن األرسى والشــهداء إال أن املجاهــد 
إيــاد أرص عــى تنفيــذ العمليــة مشــًرا إىل أنــه إذا رفــض 
املجاهــد حممــود فإنــه ســينفذ العمليــة لوحــده بواســطة 
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الســكني، وبــدأ يطلــب مــن املجاهديــن التدخــل إلقنــاع 
املجاهــد حممــود باملوافقــة بحجــة أن املجاهــد حممــود قد 
ــربة  ــه اخل ــدس ولدي ــا الق ــئولية رساي ــن مس ــه اهلل م مكن
واإلمكانيــة وليــس مــن حقــه أن يمنــع أحــًدا مــن اجلهاد 
واالستشــهاد، ورشح اهلل صــدر املجاهــد حممــود حينهــا 
ــد  ــة بتجني ــد صواحل ــد فه ــام املجاه ــت ق ــس الوق وبنف
االستشــهادي مصطفــى حننــي مــن بلــدة بيــت فوريك، 
ونعــم الشــابان، ويقــول املجاهــد حممــود إنــه مل يــر مثلها 
يف ســعادهتا وفرحهــا باســتعدادمها للعمليــة، فكانــا 
قمريــن مؤمنــني واعيــني مدركــني لطبيعــة الــراع 
الفلســطيني الصهيــوين، تــركا يف قلــب املجاهــد حممــود 
ذكــرى ومــا أمجلهــا مــن ذكــرى، وبــدأ املجاهــدون 
بتجهيز حزام ناســف وشــنطة متفجرات وبعــد إعدادها 
ــة  ــو عيش ــد أب ــد مهن ــام املجاه ــة، ق ــة عالي ــة مهني بطريق
بتصويرمهــا يف إحــدى الشــقق ومهــا يقــرآن وصيتهــا،

يذكــر،  تلعثــم  بــدون  ويتحدثــان  مبتســمني  وكانــا 
وحيمــان الســاح وقذائــف اهلــاون، وال يــزال يتذكــر 
املجاهــد حممــود عندمــا كان املجاهــد مهنــد أبــو عيشــة 
يصــور االستشــهاديني، كان االستشــهادي إيــاد حــرب 

يغامــز املجاهــد حممــود أثنــاء التصويــر وكذلــك املجاهد 
مصطفــى، مذكريــن املجاهــد حممــود يــوم أن رفــض 
قــام  التصويــر  وبعــد  استشــهادية،  لعمليــة  إنزاهلــا 
املجاهــد حممــود بإعطــاء االستشــهاديني مبلًغــا مــن املال 
وذهبــا إىل صالــون احلاقــة واشــرتيا مابــس جديــدة، 
ثــم عــادا إىل املنــزل الــذي يتواجــد فيــه املجاهــدون 
وعندهــا قامــا بتســليم حاجاهتــا وأماناهتــا وحمفظاهتــا 
فهــد  للمجاهــد  ســلمها  الــذي  حممــود  للمجاهــد 
صواحلــة ليوصلهــا إىل الدليــل لكي يوصلهــا إىل حيفا، 
وكانــت التعليــات إن حصــل أي خطــر أو إشــكالية 
ــاد  ــة، مــع العلــم أن املجاهــد إي ــم إلغــاء العملي فــوًرا يت
ــن  ــال م ــود يف أي ح ــن يع ــه ل ــود أن ــد حمم ــغ املجاه أبل
األحــوال، وانطلقــا مــع املجاهــد فهــد الــذي ذهــب 
ليتابــع مــع املجاهــد الــذي ســيوصل االستشــهاديني 
إىل حيفــا، ووصــل البطــان االستشــهاديان إىل منطقــة 
قريبــة مــن حــدود اخلــط األخــر قــرب قريــة كفــر 
ــر  ــيوصلها تأخ ــذي س ــاك إال أن ال ــرا هن ــم وانتظ قاس
ــه  عــن املوعــد وذلــك لعــدة أســباب حســب مــا أفــاد ب
املجاهــد فهــد حيــث إن الــذي ســيوصل البطلــني كان 
ــد  ــام املجاه ــا ق ــة، وهن ــة الصهيوني ــه الرط ــد أوقفت ق
فهــد بنقــل هــذه التفاصيــل إىل املجاهــد حممــود وأعطــى 
حينهــا تعلياتــه للمجاهــد فهــد بــأن يتواصــل مــع 
االستشــهاديني وأن يعــودا إىل نابلــس، وذلــك بعــد أن 
يقومــا بإخفــاء املتفجــرات يف مــكان مــا، وأن يعــودا 
بشــكل طبيعــي، لكنهــا رفضــا هــذه التعليــات، وعــادا 
واملتفجــرات عــى جســدهيا، أحدمهــا حيمــل احلــزام 
ــا  ــرات، وعندم ــنطة املتفج ــل ش ــر حيم ــف واآلخ الناس
ى جيــت الواصلــة بــني قلقيليــة  وصــا إىل منطقــة ُتســمَّ
ونابلــس صادفتهــا دوريــة صهيونيــة طيــارة )ليــس 
حاجــًزا دائــًا( عــى املفــرق، وعندمــا أشــارت الدوريــة 
هلــا بالتوقــف خــرج االستشــهادي إيــاد حــرب راكًضــا 
إليهــم وفجــر نفســه بالدورية، ثــم حلق به االستشــهادي 

االستشهاديان/ مصطفى حنني )يمني( وإياد حرب
استشهدا معًا بتاريخ 2002/11/07م
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مصطفــى حننــي وفجــر أيًضــا نفســه هبــا، ويف هــذه 
األثنــاء تواجــد املجاهــد حممــود يف البلــدة القديمــة بعــد 
صــاة العشــاء منتظــًرا معلومــة أو خــرًبا عــن عــودة 
االستشــهاديني الســيا أن االتصــال معهــا قــد انقطــع، 
فــإذا بخــرب هــذه العملية عــى القنــوات الصهيونية يظهر 
اآلليــات العســكرية وســيارات اإلســعاف والريــط 
الاصــق وكانــوا يتحدثــون عــن قــوة االنفجار والســيا 
ــة مزدوجــة، وعندمــا ســمع املجاهــد حممــود  أن العملي
هــذا اخلــرب ذرف الدمــوع وكان يف حالــة عصيبــة، فقــد 
تذكــر كلاهتــا وابتســاماهتا وغمزاهتــا، وكان يف حالــة 
اهنيــار تــام وبــدأ حينهــا املجاهــدون مــن حولــه أبــو مهام 
ومهنــد أبــو عيشــة وأمحــد بســيي هيدؤونــه ويصربونــه.

ترتيبات جديدة
ويف اليــوم التــايل تواصــل املجاهــدون مــع قيــادة 
احلركــة يف اخلــارج وأبلغوهــا بــا حــدث بالتفاصيــل 
وأن هــذه العمليــة التــي وقعــت يف 2002/11/07م 
مســئولة عنهــا رسايــا القــدس، وأرســل املجاهــد حممــود 
أمانــات وأغــراض وأرشطــة الفيديــو االستشــهاديني 
ــن  ــداث م ــك األح ــد كل تل ــد بع ــا. وكان الب لعائليتيه
عقــد اجتــاع لدراســة األحــوال األمنية والتنظيميــة، وتم 
نقــاش مســألة فصــل اخلطــني عــن بعضهــا أي إعــادة كل 
مدينــة لوحدهــا كــا الســابق أي طولكــرم ونابلــس، وتــم 

االتفــاق بــني كافــة املجاهديــن عــى ذلــك.

ــوره  ــب أم ــود برتتي ــد حمم ــا املجاه ــدأ حينه وب
وأغراضــه هــو واملجاهــد فهــد صواحلــة الــذي متكــن 
مــن وداع أهلــه وأمــه يف خميــم باطــة، وكان ذلــك 
إىل طولكــرم  ثــم توجهــا  بأيــام، ومــن  العيــد  قبــل 
ــد  ــل املجاه ــات، ووص ــزة البلفون ــا أجه ــد أن أغلق بع
ــه، ــى والدت ــه وع ــى أهل ــلم ع ــويكة وس ــود إىل ش حمم

صيــدا  قريــة  يف  املجاهديــن  إىل  توجــه  ثــم  ومــن 
ــينكوف كان  ــوع كاش ــن ن ــاح م ــة س ــلمهم قطع وس
ــى  ــرى، والتق ــة أخ ــع قطع ــس م ــن نابل ــرتاها م ــد اش ق
حينهــا باملجاهــد زاهــر األشــقر وحتــدث معــه عــن 
إنشــاء  عــى  واتفقــا  طولكــرم،  يف  األمــور  ترتيــب 
ــم غــادر املجاهــد  ــخ، ومــن ث ــع الصواري معمــل لتصني
الوقــت  ذلــك  لدهيــم يف  إىل طولكــرم وكان  حممــود 
املجاهــد  عليهــا  ُيــرف  املتفجــرات  لتصنيــع  شــقة 
فــؤاد برهــوش، وبــدأ املجاهــد حممــود جيــري اتصاالتــه 
ــث  ــابًقا حي ــم س ــن يعرفه ــن الذي ــم املجاهدي ــع معظ م
تواصــل مــع املجاهــد أمحــد أبــو ســاري وســلمه قطعــة 
ــقة  ــتئجار ش ــم اس ــينكوف، وت ــوع كاش ــن ن ــاح م س
ــداد  ــدأ اإلع ــة، وب ــد صواحل ــود وفه ــن حمم للمجاهدي
والتحضــر لعمليــة جديــدة عــرب ســيارة مفخخــة عــن 
طريــق التايمــر، وبــدأوا باإلعــداد والتحضــر لصناعــة 
حزامــني ناســفني، وكان هــذا املــروع يف بدايتــه األوىل 
وكانــوا عــى تنســيق دائــم مــع املجاهــد إبراهيــم ســامة 
ــى  ــاء حت ــل املس ــا أن ح ــني، وم ــع يف جن ــدة جب ــن بل م
وجــد املجاهــدون أنفســهم حمارصيــن مــن كل مــكان، 
ــا  ــرم وخميمه ــة طولك ــق مدين ــوين أغل ــش الصهي واجلي

األسر املجاهد/ فهد صواحلي
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 2003/02/14م
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ــدون  ــا املجاه ــد هب ــي يتواج ــارة الت ــارصة الع ــم حم وت
وكانــوا يف الطابــق الثالــث وكانــت الوحــدات اخلاصــة 
الصهيونيــة حتــاول اقتحــام العــارة وشــقة املجاهديــن، 
واســتعد املجاهــدون هلــذا االقتحــام رغــم أهنــم ال 
كــون  املتفجــرات  وال  الكافيــة  الذخــرة  يملكــون 
ــه،  ــد يف بدايات ــدة وكــون مروعهــم اجلدي الشــقة جدي
وانتظــر حينهــا املجاهــدون ملــدة ســاعتني أو ثــاث، 
ومل يتــم االقتحــام وقــام اجليــش الصهيــوين برهبــم 
إىل  الصهيونيــة  اجلرافــة  إدخــال  وتــم  بالقذائــف، 
اإلخــوة  قــام  األثنــاء  هــذه  ويف  األريض،  الطابــق 
املجاهــدون أمحــد أبــو ســاري ونمــر خليــل وســعيد 
البنــا وجماهــدون آخــرون مــن كتائــب القســام حماولــني 
فــك حصارهــم دون جــدوى، وكانــت العائــات ال 
تــزال داخــل شــققها يف العــارة والتــي تتكــون مــن ثانية 
طوابــق، وعندهــا مل يكــن عنــد املجاهديــن إال خيــار 
ــاة  ــى حي ــاظ ع ــقة واحلف ــن الش ــزول م ــو الن ــد وه واح
ــم اعتقاهلــم  العائــات واألطفــال يف داخــل العــارة وت
ــا،  ــم ميدانًي ــق معه ــخ 2003/02/14م والتحقي بتاري
ــم  ــن ث ــم، وم ــى عيوهن ــة ع ــع العصب ــم ووض وتقييده
تــم نقــل املجاهــد حممــود كليبــي إىل حتقيــق اجللمــة بينــا 
تــم نقــل املجاهــد فهــد صواحلــة إىل حتقيــق بيتــاح تكفــا، 
وأمــى حينهــا املجاهــد حممــود أكثــر مــن ثاثــة أشــهر 
يف التحقيــق ليبــدأ بعدهــا مشــواره اجلهــادي اجلديــد 
ــد  ــه باملؤب ــوين، وليحكــم علي يف ســجون العــدو الصهي
إضافــة إىل ثاثــني عاًمــا، ورغــم ذلــك مل يفــت الســجن 
يف عضــد هــذا املجاهــد الكبــر فعلــم أن اإلنســان جيــب 
ــًا شــعاره كــا قــال تعــاىل: ىمحٱحت خت مت  أن يبقــى دائ
هت مث حج مج جح محيمح ]األنعــام: 162[. 
ولذلــك حــرص عــى اإلقبــال عــى العلــم وأهــل العلم، 
ــوس يف  ــهادة البكالوري ــى ش ــول ع ــن احلص ــن م ومتك
علــم التاريــخ باإلضافــة إىل حصولــه عــى شــهادات 
عديــدة يف دورات علميــة وثقافيــة ودينيــة يف الســرة 
والعقيــدة والفقــه واحلركيــات باإلضافــة إىل دورة يف 

التنميــة البريــة بمعــدل 65 ســاعة وقواعــد اللغــة 
ــن  ــه م ــة إىل متكن ــاعة، باإلضاف ــدل 70 س ــة بمع العربي
بمســتوى  األربــع  مســتوياهتا  بكافــة  العربيــة  اللغــة 
الدوليــة والعلــوم  العاقــات  جيــد جــًدا، ودورة يف 
السياســية والصهيونيــة، وال يــزال حتــى هــذه اللحظــة 
مــن  آخــر  بكالوريــوس  عــى  احلصــول  عــى  يــر 
ــات،  ــص االجتاعي ــة يف ختص ــدس املفتوح ــة الق جامع
ــة مل يكــن  ــة والثقافي ومــع كل تلــك االنجــازات العلمي
اخلطــوات  معهــم  خوضــه  يف  إخوانــه  عــى  ليبخــل 
يف  فشــارك  الســجون  مصلحــة  ضــد  التصعيديــة 
إرضاب العــام 2004م ومعظــم اإلرضابــات األخــرى،

ــب  ــه إىل جان ــة اهتام ــرادي نتيج ــزل االنف ــرض للع وتع
أبنــاء غرفتــه يف ســجن جلبــوع بمحاولــة حفــر نفــق 
مــن أســفل الغرفــة للهــروب مــن الســجن، فــكان وال 
ــن  ــني م ــم األرسى واملعتقل ــة معظ ــى بمحب ــزال حيظ ي
كل الفصائــل الفلســطينية لدماثــة أخاقــه العاليــة وأدبه 
القــرآين املحمــدي ولتفانيــه يف خدمــة إخوانــه يف حركــة 
اجلهــاد اإلســامي يف ســجون االحتــال ليتبــوأ العديــد 
مــن املناصــب التنظيميــة داخــل الســجون إال إن إيانــه 
بــاهلل _عــز وجــل_ جعلــه عــى قناعــة راســخة أن فجــر 
احلريــة قــادم وأنــه ســيجتمع مــع عائلتــه عــا قريــب إن 

شــاء اهلل.
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األسير المجاهد
أنور عمر حمدان عليان

المجاهد الذي عرف قيمة الوعي والتنظيم

تاريخ الميالد: 1976/12/27م

الحالة االجتماعية: متزوج وله ولدان توأم

مكان السكن: مخيم نور شمس – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ االعتقال: 2003/04/04م

الحكم: 23 عامًا

عشــق  عاليــة،  مهــة  ذي  رجــل  أمــام  نحــن 
ــة  ــى جبه ــل ع ــغاله األول، وقات ــت انش ــطني فكان فلس
اإليــان والوعــي قبــل الثــورة، وتــرك بصــات مرقــة 
يف مســرة اجلهــاد اإلســامي، وكان لــه دور بــارز يف 
بنــاء هيكليــة احلركــة يف منطقــة طولكــرم ومعــه العديــد 
مــن القــادة والكــوادر التــي وصلــت إىل قمــة جمدها، وال 
تــزال حزينــة كئيبــة بفقدهــا ألبطــال اجلهــاد اإلســامي 
ىل  مل  ىمحٱخل  مــن الذيــن قــال اهلل فيهــم: 
خن  حن  جن  يم  ممىم  خم  حم  جم  يل 
من ىن ينجه مه ىه يهيمح ]األحــزاب: 23[. 
رجلنــا هــو املجاهــد القائــد أنــور عمــر محــدان عليــان.

مولده وجذور عائلته
ــان  ــدان علي ــر مح ــور عم ــد أن ــر القائ ــد األس ُول
بتاريــخ  طولكــرم  بمحافظــة  شــمس  نــور  خميــم  يف 
ــرت قــًرا  1976/12/27م مــن عائلــة ُطــردت وُهجِّ
مــن قريتــي الرحيانيــة وأم الزينــات قضــاء حيفــا، بعــد أن 
احتلتهــا العصابــات الصهيونيــة أثــر النكبــة الفلســطينية 
عــام 1948م، فوالــده ينحــدر مــن قريــة الرحيانيــة التــي 
تبعــد عــن مدينــة حيفا 25 كيلــو مرًتا، وتنهــض يف قمة يف 
منطقــة كثــرة التــال واجلاثمــة عــى أنقاضها مســتعمرتا 
“رمــات هشــوفيط” و”عــني هعيمــك”. ووالدتــه التــي 

تربطهــا صلــة قربــى بوالــده تنحــدر مــن قريــة أم الزينــات 
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التــي تبعــد عــن حيفــا 20.5 كيلــو مــرًتا، وتنتصــب عــى 
ــل  ــن جب ــي م ــويب الرق ــزء اجلن ــري يف اجل ــرف صخ ج
الكرمــل، وتــرف عــى بــاد الروحــاء، واجلاثمــة عــى 
أنقاضهــا مســتعمرة “ألياكيــم”، وقــد احتلــت عصابــة 
اهلاغانــاة القريتــني عقــب ســقوط حيفــا يف 22 أبريــل 
)نيســان( 1948م، يف ســياق عمليــة “بيعــور محيتــس” 
)التطهــر يف عيــد الفصــح(، بعــد معــارك ضاربــة حتولت 
فيهــا منــازل القريتــني إىل أنقــاض يتبعثــر ركامهــا يف 
ــة  ــة األرض املحروق ــاع سياس ــبب اتب ــع بس ــاء املوق أرج
وأيديولوجيــا اهلــدم وثقافة الــركام مما اضطر الســكان إىل 
مغــادرة بيوهتــم للنجــاة بأنفســهم وأطفاهلــم وجلوئهم إىل 
خميــم جنــزور إليــواء الاجئــني بصــورة مؤقتــة بالقــرب 
مــن مثلــث الشــهداء يف جنــني، عاشــوا فيــه وســط اجلــوع 
واملهانــة وذاقــوا عــذاب الغربــة وذل اللجــوء قبــل أن 
ينتقلــوا إىل خميــم نــور شــمس ويســتقروا فيــه، ومازالــت 
هنــاك شــواهد عمرانيــة وأثريــة حتكــي قصــة األرض 
ــة شــاهدة عــى املجــازر رغــم  والقريتــني وأخــرى بري
حماولــة إخفــاء آثــار اجلريمــة لكيــان متعطــش للــدم جــاء 

بالقتــل والتهجــر والدمــار.

عائلته نموذج للوحدة اإلسالمية
ــت  ــدة رضب ــة جماه ــور لعائل ــد أن ــي املجاه ينتم
ــاع  ــاد والدف ــة واجله ــرب والتضحي ــة يف الص أروع األمثل
عــن الوجــود الفلســطيني، فلــم تبخــل عــى دينهــا 
ووطنهــا بعطائهــا املتواصــل عــى مراحــل االنتفاضــات 
املتاحقــة حتــى أضحــى جهــاد أبنائهــا منــاًرا لأجيــال 
القادمــة، فابنهــا أمحــد الــذي شــارك بشــكل رسي يف 
ثــورة  انتفاضــة  أنــور يف  إىل جانــب  املقــاوم  العمــل 
املســاجد عــام 1987م، منــذ انــدالع رشارهتــا األوىل 
بتاريــخ  “نتانيــا”  مدينــة  يف  استشــهادية  عمليــة  نفــذ 
2001/03/04م، يف انتفاضــة األقــى فــرع مخســة 
مســتوطنني وجــرح 73 منهــم يف حــاالت خطــرة، وقــد 
تبنــت العمليــة كتائــب القســام والتــي جــاءت يف إطــار 
ــرد  ــب لل ــا الكتائ ــت عنه ــي أعلن ــة الت ــدة العري العه
ــا  ــد مؤذًن ــهيد أمح ــة، وكان الش ــازر الصهيوني ــى املج ع
أبــو عبيــدة، ومنشــًدا يف فرقــة األنصــار  يف مســجد 
اإلســامية ومقرًئــا للقــرآن الكريــم حيــث كان يمتلــك 
صوًتــا شــجًيا قــلَّ نظره، فصــال وجال يف أنحــاء الوطن 
إلحيــاء احلفــات واملهرجانــات الدينيــة والوطنيــة منــذ 
االنتفاضــة األوىل، وقــد ترعــرع أمحــد وأنور يف املســاجد 
منــذ نعومــة أظفارمهــا، وكانــت روح اجلهــاد تــري يف 
رشايينهــا، كــا أن املجاهــد أنــور تعــرض للمطــاردة من 
قبــل االحتــال يف انتفاضــة األقــى ألكثــر مــن عامــني 
ــا القــدس ومقاومــة االحتــال.  ــارز يف رساي لــدوره الب
وأصيــب مرتــني بجــراح إحدامهــا يف حماولــة اغتيــال 
ــدود  ــده الاحم ــرغ حق ــال يف ــل االحت ــا جع ــلة، مم فاش
ــوت  ــرارة امل ــدو م ــت الع ــي أذاق ــة الت ــذه العائل ــى ه ع
ــكلت  ــك ش ــام 2002م. وبذل ــم ع ــدم منزهل ــزؤام هب ال رة يف نكبة العام 1948م عيون املاء يف قرية الرحيانية امُلَهجَّ
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تلــك العائلــة أحــد أكــرب رمــوز املعانــاة الفلســطينية 
وأصبحــت نموذًجــا لعــزة اإلنســان وكرامته وســنتناول 

ــا. ــل الحًق ــك بالتفصي كل ذل

ملخيم نور شمس أثر بالغ يف صقل 
شخصية أنور الثورية

خميــم نــور شــمس ذو تنــوع طبوغــرايف بــني 
الــوادي واجلبــل والســهل، ويبعــد عــن مدينــة طولكــرم 
مســافة ثاثــة كيلــو مــرًتا إىل الــرق، وكان لــه أثــر بالــغ 
يف صقــل شــخصية املجاهــد أنــور كونــه أحــد قــاع 
اجلهــاد، ومصنــع املناضلــني والثــوار منــذ إنشــائه وعــى 
مراحــل االنتفاضــات املتاحقــة، فمنــه ختــرج كثــر مــن 
ــوض  ــرف يف خ ــه ال ــه، وكان ل ــعبنا وجماهدي ــادة ش ق
معركــة يــوم األرض اخلالــد يف 1976/03/30م عــى 
أثــر مصــادرة االحتــال أكثــر مــن 21 ألــف دونــم مــن 
ــرب  ــا وع ــر حن ــخنني ودي ــوف وس ــة البط أرايض عراب
الســواعد ضمــن مــروع هتويــد اجلليــل يف أرضنــا 
املحتلــة عــام 1948م، فقــدم الشــهيد رأفــت الزهــري 
ــة يف  ــة الطيب ــة بمدين ــة اجلاهري ــاركته يف اهلب ــاء مش أثن
ــل  ــطيني يف الداخ ــود الفلس ــن الوج ــاع ع ــث للدف املثل
الثانينــات  بدايــة  ويف  1976/03/30م،  بتاريــخ 
ــو  ــب أب ــهيد نجي ــود الش ــد واخلل ــاء املج ــى إىل علي ارتق

ــال. ــه االحت ــاء مقاومت ــعلة أثن ش

ــم  ــام 1987 كان ملخي ــة األوىل ع ويف االنتفاض
بــارز يف مقاومــة االحتــال منــذ  نــور شــمس دور 
اللحظــة األوىل التــي انفجــر فيهــا بــركان الغضــب 
ومئــات  الشــهداء  مــن  عــدًدا  فقــدم  الفلســطيني 

واألرسى. اجلرحــى 

ويف انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 2000م، 
رضب املخيــم أروع األمثلــة يف الوحــدة والتضحيــة 
والصمــود، بــل كان امللهــم واملحــرك للجهــاد والنضــال 
أصــل  هــي  املخيــات  بــأن  إلدراكهــم  الفلســطيني 
الشــواهد  أكــرب  وأحــد  الــراع  وجوهــر  احلكايــة 
احلقيقيــة عــى نكبــة الشــعب الفلســطيني، وكان لذلــك 
ــا  ــا القــدس موقًع ــر، واحتلــت رساي ــغ يف التثوي ــر بال أث
متقدًمــا يف املقاومــة إىل جانــب كتائــب القســام وكتائــب 

ــى. ــهداء األق ش

وبلــغ قمــة العطــاء يف العمليــة االستشــهادية 
عمــر  أمحــد  القســامي  االستشــهادي  نفذهــا  التــي 
ــخ 2001/03/04م، ــا” بتاري ــة “نتاني ــان يف مدين علي

وعمليــة الســيارة املفخخــة 
التــي انفجــرت عــن بعد يف 
مدينــة “نتانيا” الصهيونية يف 
العــام 2001م، وأســفرت 
عــن إصابــة العــرات مــن 
واملســئول  املســتوطنني، 
األســران  إيصاهلــا  عــن 
رسايــا  يف  العضــوان 
القــدس عــار يــارس قزموز 
املحكــوم 23 عاًمــا، وهبــاء 

ــة  ــات النوعي ــا(، والعملي الشــرباوي املحكــوم )35 عاًم
ــوات الناســفة  ــني تفجــر العب ــي تنوعــت ب ــة الت واجلريئ
ــة طولكــرم، واملســئول  ــار يف خمتلــف منطق وإطــاق الن
عنهــا القائــد يف رسايــا القــدس أنــور عليــان، وعمليــات 
الشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس أرشف الربدويــل الذي 
بــني  تنوعــت  التــي  يف 2001/06/07م،  استشــهد 

االستشهادي / عمر عليان
استشهد بتاريخ 

2001/03/04م
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إطــاق النــار وتفجــر العبــوات الناســفة، ودوره البــارز 
ــدان  ــلها املجاه ــي أرس ــة الت ــيارة املفخخ ــة الس يف عملي
عــار قزمــوز وهبــاء الشــرباوي يف “نتانيــا”، وقــد أصــاب 

ــة. ــه البطولي ــن عمليات ــدد م ــل يف ع ــدو يف مقت الع

وكذلــك الــدور الــذي قــام بــه األســر املحكــوم 
االستشــهادي  إليصــال  الــرب  أبــو  أديــب  باملؤبــد 
ــد شــهداء  ــال قائ ــد الســام حســونة للــرد عــى اغتي عب
األقــى يف طولكــرم رائــد الكرمــي، وهــذا غيــض مــن 
فيــض ونقطــة يف بحــر مــن جهــاد ونضــاالت خميــم نــور 

ــوين. ــدو الصهي ــع الع ــراع م ــخ ال ــمس يف تاري ش

فقــد قــدم خميــم نــور شــمس العديد من الشــهداء 
ــعلة يف  ــو ش ــب أب ــهيد نجي ــم الش ــا، ومنه ــًا وحديًث قدي
بدايــة الثانينــات، ثــم شــهداء انتفاضة احلجــارة ومنهم: 
)نــارص أمحــد اجلنــدي، جهــاد حســني زغــرد، عبــد 
ــون،  ــو غلي ــة أب ــر مجع ــرباوي، تيس ــف ش ــادر يوس الق
إيــاد نمــر الصبــاح، نــارص عــي أبــو عيشــة، أبــو طــه أبــو 

ــد اهلل األشــقر(. ســمن، احلــاج مصطفــى عب

مالمح شخصيته القيادية
ربــا ال تعــرف األجيــال الصاعدة بصاتــه املرقة 
التــي تركهــا يف مســرة اجلهــاد اإلســامي، واجلهــد 
العظيــم الــذي بذلــه مــن أجل هنضتهــا يف كافــة املجاالت 
السياســية واالجتاعيــة والعســكرية؛ فقد متيز بشــخصية 
فــذة ال تعــرف النكــوص وال امللــل وال الرتاجــع، ومجــع 
بمقــدرة عاليــة بــني القائــد الســيايس والعســكري، وقــد 
بــرزت لديــه حالــة وعــي بــرورة إحــداث هنضــة عامــة 
يف احلركــة، تنضبــط فيهــا البنيــة اهلرميــة للقيــادة والقاعدة 
يف إطــار منظــم وتسلســل حســب الكفــاءة والتخصص، 

ومل يكــن مهــه قيــادة احلركــة بقــدر مــا هيمــه وحدهتــا 
ــة  ــة اجتاعي ــاد بيئ ــا وإجي ــتنهاض طاقاهت ــامتها واس وس
ــدو  ــع الع ــراع م ــة ال ــم طبيع ــا؛ إذ كان يفه ــة هل حاضن
ــدرك  ــا، وي ــًيا وواقعًي ــا وسياس ــا ودينًي ــوين تارخيًي الصهي
حقيقــة متطلبــات كل مرحلــة، فقلــا جتــد إنســاًنا يتمتــع 
هبــذه القــدرات اهلائلــة ملواجهــة التحديــات ويمتلــك 
قــوة اإلرادة واإلدارة احلكيمــة التــي تعــرف كيــف تديــر 
الــراع، وكيــف تواصــل اجلهــاد، ويتمتــع بشــعلة مــن 
النشــاط وكتلــة ضخمــة مــن الطاقــة ومصداقيــة عاليــة. 
حتــى أصبــح يــردد دوًمــا مقولتــه الشــهرة: “لــن ننتــر 
أمــام العــدو الصهيــوين إال إذا وضعنــا اســرتاتيجية كاملة 

وشــاملة ومنظمــة واضحــة يف آلياهتــا وأهدافهــا”.

ــا لاعتقــال مــن قبــل جهــازي  لذلــك كان هدًف
املخابــرات والوقائــي التابعــني للســلطة الفلســطينية يف 
أواخــر عــام 2001م، وهــو املعتقــل الســيايس الوحيــد 
ــور شــمس يف ســجون الســلطة إىل جانــب  ــم ن مــن خمي
بديــر  القائــد ريــاض  الشــهيد  السياســيني  املعتقلــني 
ــر  ــد نم ــر القائ ــي واألس ــود كليب ــد حمم ــر القائ واألس
مســكاوي ومهــا مــن خميــم طولكــرم وحممــود عبــد 
ــا  ــة رامــني بطولكــرم، وقــد نجــوا مجيًع القــادر مــن قري
بأعجوبــة مــن قصــف طائــرات )F16( يف مقاطعــة 

طولكــرم بدايــة عــام 2002م.

أهم مراحل تشكيل شخصيته اجلهادية
أواًل: مرحلة الطفولة

منــذ أن كان طفــًا شــاهد مفتــاح منــزل أرسة 
ــرت قــًرا عــى يــد العصابات  جــده التــي ُطــردت وُهجِّ
الصهيونيــة، وســمع مــن والديــه عــن بيتهــم الــوادع 
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اجلميــل وأراضيهــم الشاســعة يف قريتــي أم الزينــات 
ظلــًا  منهــم  ســلبت  التــي  حيفــا  قضــاء  والرحيانيــة 
وعدواًنــا، فولــد لديــه إحســاس بــروح الثائــر واالنتقــام 
منتظــًرا الفرصــة الســانحة لذلــك، وورث مــن والديــه 
مفاتيــح بيوهتــم املهجــرة التــي مل تصــدأ أمــًا يف أن يعــود 
ــاء وشــموخ. ــام فاحًتــا بعــزة وكربي ــا مــن األي إليهــا يوًم

ثانًيا: انتفاضة احلجارة 1987م

بــركان  فيــه  انفجــر  الــذي  األول  اليــوم  منــذ 
الغضــب الفلســطيني الــذي أشــعل فتيلــه عمليــة دهــس 
ــد  ــا أح ــورة يقوده ــة بمقط ــطينيني األربع ــال الفلس الع
1987/12/08م  الثاثــاء  يــوم  مســاء  املســتوطنني 
ــا  ــم جبالي ــن خمي ــة م ــب االنتفاض ــد هلي ــا امت ــى أثره وع
إىل أنحــاء فلســطني؛ ليتوحــد الــدم والكفاح الفلســطيني 
إىل  أن وصلــت رشارهتــا  الوطــن، ومــا  امتــداد  عــى 
خميــم نــور شــمس حتــى انضــم املجاهــد أنــور وشــقيقه 
املســاجد  قلــب  مــن  للمقاومــة  أمحــد  االستشــهادي 
ــال  ــود االحت ــا جلن ــا، وتصدي ــا فيه ــآ وترعرع ــي نش الت
وقطعــان مســتوطنيه ببســالة والتحــا مــع العــدو املدجــج 
بالســاح مســلحني باإليــان واإلرادة واحلجارة شــبلني، 
لكنهــا بمايــني ممــن يعتــربون أنفســهم رجــااًل غرهتــم 
احليــاة الدنيــا فركنــوا هلــا. يتحديــان عنجهيــة وجــربوت 
التــي  العــودة  بحــق  مؤمنــني  الصهيــوين  االحتــال 
ــة  جتــذرت يف وعيهــا ووجداهنــا، فأفشــا بذلــك مقول
بــن غوريــون أحــد قــادة ومؤســي احلركــة الصهيونيــة: 
“كبارهــم يموتــون وصغارهــم ينســون”. ولســان حاهلــا 

يقــول لـ”بــن غوريــون” بعــد عقــود مــن الزمن مــن هاكه 
بــأن رهانــك عــى نســياننا حــق العــودة إىل قرانــا ومدننــا 

ــن يتحقــق. ــًرا ل ــا ق ــا وآباؤن ــر منهــا أجدادن ــي ُهجِّ الت

ثالًثا: عهد أوسلو

متيــز املجاهــد أنــور بوعــي ســيايس؛ إذ اعتــرب أن 
الســام مــع العــدو الصهيــوين جمــرد رساب واســتحالة 
حتقيقــه مــع عــدو كولونيــايل إحــايل، ومل ولــن تتحقــق 
حريــة أي شــعب رزخ حتــت االحتــال عــى مــدار 
ــة  ــه األصيل ــن مبادئ ــا م ــاح، وانطاًق ــخ إال بالكف التاري
التــي مل يلوثهــا الزمــن، رفــض املشــاركة يف االحتفاالت 
ــا  ــة وقطــاع غــزة ابتهاًج ــي نظمــت يف الضفــة الغربي الت
أغصــان  البعــض  خاهلــا  ووضــع  أوســلو  باتفــاق 
الزيتــون عــى دوريــات االحتــال ونثــروا الــورود، 
فــكان ذلــك يوًمــا أســود يف حيــاة املجاهــد أنــور، لكنــه 
كان عــى قناعــة بــا آمــن بــه، وأن املواجهــة حتميــة 
ــد مــن االســتعداد هلــذه املواجهــة،  مــع االحتــال والب
وتوصــل إىل فكــرة إبداعيــة وخاقــة بااللتحــاق بــدورة 
عســكرية يف أجهــزة الســلطة يكتســب مــن خاهلــا 
مهــارات فنــون القتــال وحــرب الشــوارع، وقــد حتقــق 
حلمــه باالنضــام إىل قــوات الرطــة اخلاصــة، واجتــاز 
دورة عســكرية يف أرحيــا ورام اهلل ملــدة ســبعة شــهور 
حتــت لظــى أشــعة الشــمس احلارقة، ومــا أن أتــم الدورة 
العســكرية حتــى قــدم اســتقالته مبــارشة، وتــم رفضهــا، 
ــد  ــم املوافقــة عــى اســتقالته، وق وبعــد إحلــاح شــديد ت
نــال مــا متنــاه وحقــق اهلــدف املرجــو الــذي كان يضمــره 

ــره إال اهلل. ــم ب ــه، ومل يعل يف نفس

رابًعا: عام 1997م ذكرى ميالده اجلهادي

بينــا هــو جالــس يف حمــراب املســجد بعــد صــاة 
العــر، بــدأ يبحــث يف مكتبــة املســجد عــن كتــاب 
ينســجم مــع أفــكاره ورؤيتــه، وكأن شــيًئا أهلمــه بقــراءة 
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كتــاب “املــروع اإلســامي املعــارص ومركزيــة القضيــة 
الفلســطينية، ملــاذا وكيف؟” الــذي ألفه الشــهيد الدكتور 
ــس  ــام واملؤس ــني الع ــه اهلل )األم ــقاقي رمح ــي الش فتح
ــر  ــه وتأث ــال إعجاب ــد ن ــامي(، وق ــاد اإلس ــة اجله حلرك
ــيلة  ــن وس ــث ع ــدأ يبح ــذ ب ــكار، عندئ ــن أف ــه م ــا في ب
لانضــام إىل حركــة اجلهــاد اإلســامي التــي آمــن 
بفكرهــا، فلجــأ إىل مســؤول احلركــة الســيايس يف منطقــة 
طولكــرم األخ املجاهــد عبــد النــارص صويــص وطلــب 
ــن  ــبوعني م ــة األس ــد قراب ــة، وبع ــاء للحرك ــه االنت من
البحــث والتحــري عــن ســرته وحســن ســلوكه رد 
ــاب،  ــارص باإلجي ــد الن ــد عب ــواب األخ املجاه ــه اجل إلي
ومــن تلــك اللحظــة انتمــى حلركــة اجلهــاد اإلســامي، 
وتتلمــذ عــى يــد املجاهــد القائــد عبــد النــارص صويــص 
1992م،  العــام  يف  الزهــور  مــرج  إىل  ُأبعــد  الــذي 

ــجن  ــى يف الس ــذي ق وال
مــن  طويلــة  ســنوات 
عمــره، وهــو مــن الرعيــل 
ثــم  للحركــة،  األول 
تعــرف عــى الشــهيد القائد 
ريــاض بديــر الــذي شــكل 
ــة  ــة وفكري ــة روحي مرجعي

أنــور. للمجاهــد 

خامًسا: مرحلة التحشيد حلركة اجلهاد 
اإلسالمي

بــدأ  واحليويــة،  بالنشــاط  مفعمــة  روح  يف 
ــاء  ــد األعض ــة وجتني ــيد للحرك ــور بالتحش ــد أن املجاه
ــتعداًدا  ــبيها اس ــوس منتس ــاد يف نف ــذرة اجله ــا وزرع ب هل

للمواجهــة احلتميــة مــع االحتــال وخاصــة بعــد ظهــور 
ــع  ــات م ــم املفاوض ــلو وعق ــاق أوس ــل اتف ــح فش مام
العــدو الصهيــوين، وبــدأ نشــاطه بالرتويــج لفكــر اجلهاد 
اإلســامية  األناشــيد  أرشطــة  وتوزيــع  اإلســامي 
اإلســامي،  اجلهــاد  شــهداء  متجــد  التــي  والوطنيــة 
ــم  ــتقال” ث ــة “االس ــة جمل ــات وخاص ــب واملج والكت
“املجاهــد”، وجملــة “البتــول” النســوية عــى املســاجد 
ــني  ــاء، وكان أول املنضم ــدارس واألصدق ــاب امل وط
ــد  ــق حمم ــد راي ــد خال ــهيد القائ ــة الش ــوف احلرك لصف
حســني مــن خميــم نــور شــمس واألســر القائــد حممــود 

ــرم. ــم طولك ــن خمي ــي م ــة كليب عطي

خطــة  ضمــن  للحركــة  التجنيــد  كان  وقــد 
بــروط وضوابــط وحمــددات لــكل عضو جديــد ينتمي 
للحركــة، ومنهــا الرتكيــز عــى رواد املســاجد وطــاب 
العلــم املتفوقــني يف الدراســة والتقــرب إليهــم واالهتــام 
كاملغناطيــس  أصبــح  حتــى  شــؤوهنم  ومتابعــة  هبــم 
جيــذب إليــه مــن حولــه، وبــدأت شــوكة احلركــة تقــوى 
شــيًئا فشــيًئا. ومــن الــروط التــي وضعهــا القائــد أنــور 

ــة: ــو للحرك ــاب أي عض النتس

أ . أن يكون ذا سرة حسنة.

ب . االلتزام بصاة اجلاعة يف املسجد.

ــب  ــده بالكت ــد تزوي ــة بع ــر احلرك ــاع بفك ت . االقتن
ــة.  الفكري

دون  مــن  العشــوائية  الترفــات  جتنــب  ث . 
ضمــن  منظــم  بشــكل  والعمــل  إليــه،  الرجــوع 

حمــدد. برنامــج 

الشهيد القائد/ رياض بدير
استشهد بتاريخ 

2002/04/11م
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ج . حضــور دروس العلــم يف املســاجد، وأحياًنــا 
ــة  ــاس خاص ــار الن ــن أنظ ــًدا ع ــال بعي ــوت واجلب يف البي
املنتســبني اجلــدد الذيــن مل يرغــب بمعرفــة النــاس هلــم، 
وأن يبقــى األمــر رًسا ملــا تتطلبــه هــذه املرحلــة مــن 
الريــة، ومــا أن تنتهــى اجللســة حتــى يتــواروا عــن 
أنظــار النــاس متفرقــني إىل جهــات متعــددة حتــى ال 

ــم. ــد بأمره ــك أح يش

ــر  ــد الشــيخ ريــاض بدي وقــد كان للشــهيد القائ
ــة وتنشــئة املنتســبني اجلــدد للحركــة،  ــارز يف تربي دور ب
ــه  ــلهم ل ــذي كان يرس ــور ال ــد أن ــع املجاه ــيق م بالتنس
ــاد. ــرة اجله ــن بفك ــي املؤم ــدة الواع ــل العقي ــق جي خلل

سادًسا: تفعيل العمل االجتامعي

العمــل  أمهيــة  يــدرك  أنــور  املجاهــد  كان 
ــز صمــود النــاس ملســاندة املقاومــة،  االجتاعــي لتعزي
َفَخْلــق بيئــة اجتاعيــة حاضنــة للمقاومــة يعتــرب ركيــزة 
ــن  ــا. م ــا وصابته ــى ديمومته ــاظ ع ــية يف احلف أساس
ــة  ــات املادي ــم املعون ــوده لتقدي ــف جه ــك كث ــل ذل أج
وطــاب  واملــرىض  واملحتاجــني  للفقــراء  والعينيــة 
وزيــارة  املناســبات،  وأثنــاء  واملــدارس  اجلامعــات 
أهــايل الشــهداء واألرسى بشــكل دوري مصطحًبــا 
جمموعــة مــن األعضــاء اجلــدد إلعطائهــم درًســا عملًيــا 
ينــس تقديــم  النهــج، ومل  حتــى يســروا عــى هــذا 
ــات املتوفــرة لــدى  ــة حســب اإلمكاني املعايــدات املادي
احلركــة ألعضائهــا مــن الفتيــة تكريــًا هلــم وتعزيــًزا 
لثباهتــم، وقــد توســع يف نشــاطه االجتاعــي يف انتفاضة 
األقــى عــام 2000م عندمــا حصــل عــى أمــوال مــن 
ــه أن  ــن اشــرتطوا علي أهــل اخلــر خــارج الوطــن الذي

تذهــب فقــط حلــاالت إنســانية، وكان يضعهــم بصــورة 
ــم  ــزز لدهي ــا ع ــك مم ــن ذل ــد م ــوال والتأك رصف األم
ــعبي  ــد الش ــدأ التأيي ــك ب ــور، وبذل ــد أن ــة باملجاه الثق
للحركــة يتعــزز يف مجيــع منطقــة طولكــرم عامــة وخميــم 

ــة. ــمس خاص ــور ش ن

انتفاضة األقىص.. املواجهة املنتظرة
يف 2000/09/28م انطلقــت رشارة انتفاضــة 
ــي  ــتفزازية الت ــارة االس ــر الزي ــى أث ــة ع ــى املبارك األق
ــوين شــارون لباحــات املســجد  ــام هبــا املجــرم الصهي ق
يف  واملســلمون  العــرب  وبينــا  املبــارك،  األقــى 
ــى مل  ــجد األق ــدس واملس ــن الق ــون ع ــة، معرض غفل
ــجد  ــدس واملس ــن الق ــاع ع ــور يف الدف ــد أن ــوان القائ يت
األقــى؛ ألهنــا كانــت أكــرب مهــه ومبلــغ علمــه وشــغله 
ــا  ــه كان ثورًي ــطني، وألن ــؤاد فلس ــا ف ــاغل باعتباره الش
حتــى النخــاع فقــد شــكلت القــدس واألقــى حافــًزا 
ــاع  ــة الدف ــة يف معرك ــه الكامن ــًرا لطاقات ــرًكا ومفج وحم
عــن املقدســات التــي انتظرهــا طويــًا وأعــد هلــا العــدة، 
ــب  ــا وقل ــة لن ــاة وال كرام ــول: “ال حي ــه يق ــان حال ولس
األمــة وروحهــا ورشيــان حياهتــا تدنــس”، فاختــذ قــرار 
املواجهــة مــع العــدو الصهيــوين حتــى ال تتكــرر مأســاة 
حــرق املســجد األقــى عــى يــد األســرتايل الصهيــوين 
ــق  ــكل يف 1969/08/21م دون رد صاع ــس ماي ديني
ــة وزراء  ــت رئيس ــا قال ــلمني، حينه ــرب واملس ــن الع م
الكيــان الصهيــوين آنــذاك: “لقــد توقعــت أن أرى يف 
اليــوم التــايل حشــود العــرب واملســلمني تتدافــع حلايــة 
املســجد األقــى واملقدســات واحلفــاظ عليهــا، ولكــن 
حــني رأيــت ترفهــم أدركــت أن “إرسائيــل” يف أمــان”.
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االنتفاض والتحشيد – نمط حياته
وأســاطيله  جيوشــه  بحشــد  االحتــال  بــدأ 
ملجاهبــة ثــورة الغضــب الفلســطيني والفــوران الشــعبي 
ويف املقابــل يوظــف املجاهــد أنــور ُجــلَّ اهتامــه يف 
ــام  ــوين، فق ــة الصهي ــات ملواجهــة العنجهي حشــد الطاق
بتنظيــم املســرات وقيادهتــا ودعوة الشــعب الفلســطيني 
عــرب  الثوريــة  األغــاين  وتشــغيل  فيهــا  للمشــاركة 
مكــربات الصــوت، وإلقاء البيانات واخلطب السياســية 
واألشــعار الوطنيــة حيــث كان لكلاتــه صداهــا يف إثــارة 
محــاس اجلاهــر الفلســطينية، وقــد فعلــت كلاتــه فعــل 
الرصــاص، وكان هلــا األثــر البالــغ يف جتييــش املقاتلــني 

ــلمني األوىل. ــة املس ــن قبل ــاع ع ــوا للدف ــن هب الذي

كــا قــام بتنظيــم املهرجانــات لتأبــني الشــهداء 
وإلقــاء كلمــة حركــة اجلهــاد اإلســامي والتنســيق مــع 
ــان  ــور رمض ــاء الدكت ــل إلق ــن أج ــارج م ــادة يف اخل القي
شــلح )األمــني العــام حلركــة اجلهــاد اإلســامي( كلمــة 
لــه ملــا لذلــك مــن أثــر معنوي عــى أهــل الشــهيد وأعضاء 
احلركــة واملقاومــة الفلســطينية، كــا حــدث يف مهرجــان 
ــو  ــا، وه ــن عنبت ــاد م ــم مح ــد معتص ــهيد القائ ــني الش تأب
مســاعد الشــهيد القائــد إيــاد صواحلــة والــذي ُاغتيــل عى 

ــخ 2002/03/14م. ــة بتاري ــوات الصهيوني ــد الق ي

عــرات  جتنيــد  التحشــيد  محلــة  وشــملت 
املقاتلــني الذيــن توافــدوا عــى القائــد أنــور لانضــام إىل 
صفــوف احلركــة منهم األســر املجاهد رومــل العطاونة 
مــن بلــدة خــاراس بمحافظــة اخلليــل أثنــاء دراســته يف 
جامعــة خضــوري بطولكــرم، والشــهيد خالــد أبــو العــز 
ــاح  ــهيد ف ــرم، والش ــة طولك ــا بمحافظ ــة زيت ــن قري م
مشــارقة مــن خميــم نــور شــمس، والشــهيد رسحــان 
ــوات  ــه الق ــذي اغتالت ــرم ال ــم طولك ــن خمي ــان م رسح
منفــذ  بتاريــخ 2003/10/04م، وهــو  الصهيونيــة 
ــخ 2002/11/11م،  ــر” بتاري ــة “ميت ــة مغتصب عملي
جرحًيــا  و14  مســتوطنني  مخســة  فيهــا  قتــل  والتــي 
ينضــم لصفــوف  أن  قبــل  األقــى  كتائــب  وتبنتهــا 
املــري  املجاهــد حممــد  القــدس، واألســر  رسايــا 
مــن جلجوليــة يف الداخــل الفلســطيني، والعــرات 
بعــد  فيــا  الذيــن أصبحــوا  الشــهداء واألرسى  مــن 
ــة طولكــرم ويف  ــادات احلركــة يف منطق مــن كــوادر وقي
احلركــة  كــوادر  نشــاط  تفعيــل  وكذلــك  الســجون، 
القدمــاء كاألســتاذ إبراهيــم فيــاض وقــد قــى ســنوات 
طويلــة يف األرس، وقــد قــام القائــد أنــور بعمليــات فــرز 
ــف  ــاءة، يف خمتل ــدرة والكف ــاص والق ــب االختص حس
جمــاالت احلركــة، ســواء املجــال العســكري أو الســيايس 

االجتاعي...إلــخ. أو 

كــا عمــل املجاهــد أنــور عــى إعــادة إحيــاء 
ــامي  ــاد اإلس ــة اجله ــايب حلرك ــار الط ــكيل اإلط وتش
)اجلاعــة اإلســامية( يف عــدة جامعــات وكليــات منهــا 
جامعــة القــدس املفتوحــة يف طولكرم، وتعيني املســؤول 
عنهــا وقبــل ذلــك يف املــدارس، ومل يقــف عطــاؤه عنــد 
هــذا احلــد، بــل عمــل يف إنشــاء قواعــد مجاهريــة حلركــة  مهرجان حاشد حلركة اجلهاد اإلسامي بمحافظة طولكرم 

يف تأبني القائد/ معتصم محاد )أرشيف 2002م(



الجزء األولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

328329

ــود  ــا وج ــن فيه ــرى مل يك ــدة ق ــامي يف ع ــاد اإلس اجله
ــرى  ــا يف ق ــاد األوىل ك ــواة اجله ــا ن ــة، وزرع فيه للحرك

زيتــا وعنبتــا وكفــر اللبــد وغرهــا.

اليد املتوضئة تتحدى خمرز احلقد الصهيوين
بعــد أن أهنــى القائــد أنــور مرحلــة اإلعــداد 
وتوزيــع  احلركــة  لصفــوف  والتجنيــد  والتحشــيد 
املهــام وترتيــب اجلنــاح الســيايس، انتقــل إىل العمــل 
ــاح  العســكري دون أن يقطــع خــط التواصــل مــع اجلن
عــى  للحفــاظ  معــه  والتعــاون  والتنســيق  الســيايس 
ــا  ــدأ بإعــداد اخلاي ســامة ووحــدة وأمــن احلركــة، وب
العســكرية وتوزيعهــا، ومــا ميــز عملــه العســكري هــو 
وضــع حمــددات وضوابــط لــكل خليــة عســكرية منهــا:

1. أن ال يزيد عدد أفراد اخللية عن ثاثة.

2. الرية التامة.

3. عدم جتنيد وحيد األبوين للعمل العسكري.

فقــط  املبــارشة  غــر  أو  املبــارشة  عاقتــه   .4
مــع املســؤول املبــارش عــن اخلليــة دون معرفتــه هلــم 
ــا تكــون  ــة(، وأحياًن ــه )أي أعضــاء اخللي أو معرفتهــم ل

العاقــة باســم ومهــي.

5. رفض الفضولية يف العمل.

6. جتميــد عمــل أي خليــة يف حــال ثبــت تكــرار 
ــرات  ــع م ــن أرب ــر م ــكري أكث ــل العس ــلها يف العم فش
متتاليــة ســواء بالتخطيــط أو التنفيــذ أو العمــل العلنــي 
ــة أمنهــم. مــع ضــان حقوقهــم مــن خمصصــات ومحاي

7. متويــل كل خليــة باملــال والســاح والعبــوات 
الناســفة وكل مــا يلزمهــا مــن عتــاد حســب اإلمكانيــات 

املتوفرة.

8. االعتــاد األول للخايــا الناجحــة مــن ناحية 
التمويــل لتعزيــز صمودهــا وديمومــة عملها.

9. إيصــال العبــوات الناســفة لنقــاط ميتــة دون 
أن يعــرف هبــا أحــد أو يعرفــه أحــد.

ــه  ــد تبليغ ــكرية بع ــات العس ــدار البيان 10. إص
ــة بعــد تنفيذهــا. ــة عملي عــن أي

وقــد كان املوجــه املبــارش للقائــد أنــور هــو قائــد 
رسايــا القــدس يف منطقــة طولكــرم الشــهيد القائــد 
أســعد دقــة _رمحــه اهلل_، وكان القائــد أنــور يشــكل 
حلقــة وصــل بــني الشــهيد القائــد أســعد دقــة والشــهيد 
القائــد إيــاد صواحلــة الــذي زوده بجميــع العبــوات 
الناســفة والتــي كان بــدوره يضعهــا يف نقــاط ميتــة، كــا 
كان القائــد أنــور أحــد أعضــاء وحــدة األمــن واحلايــة 
وتوفــر  دقــة  أســعد  القائــد  الشــهيد  عــن  املبــارشة 
األمكنــة لــه لاختفــاء وغــرف العمليــات وإعــداد 
اجلنــاح  وأعضــاء  قيــادات  وبــني  بينــه  اللقــاءات 

العســكري.

وإياًنــا منــه بــأن هــذا الزمــن زمــن املغــارم ال 
املغانــم رفــض املجاهــد أنــور عروضــات احلركــة عليــه 
ــغ( رغــم  ــب )التفري يف الداخــل واخلــارج لتقــايض رات
ــات  ــرف خمصص ــه، وكان ي ــة إلي ــس احلاج ــه يف أم أن
شــهرية جلميــع املطارديــن لاحتــال التابعــني لــه، وقــد 
عمــل أرشــيًفا مالًيــا لــكل مدخــات احلركــة وخمرجاهتا 

مــن املروفــات العســكرية.

اخلاليا العسكرية وأهم أعامهلا
مل  فــإن  أنفاســه،  يلتقــط  العــدو  جتعلــوا  “ال 

تواجهــوا العــدو فإنــه ســيأتيكم يف قلــب داركــم”، تلــك 
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مقولتــه الشــهرة التــي كان يرددهــا أمــام كل خليــة، وقد 
ــل: ــاث مراح ــكري إىل ث ــه العس ــم عمل قس

املرحلة األوىل:
فرتة الشهيد القائد أسعد دقة

أواًل: خلية االنتقام املبارش

ــود  ــر حمم ــد األس ــا القائ ــن أعضائه وكان ضم
كليبــي واألســر املجاهــد فــادي نايفــة مــن شــويكة 
ــة: ــا اجلهادي ــارقة، وأعاهل ــاح مش ــد ف ــهيد القائ والش

)1( عملية باقة الرشقية

ــفة  ــوة ناس ــار عب ــور بإحض ــد أن ــام القائ ــث ق حي
زنــة )30( كيلــو جراًمــا شــديدة االنفجــار مــن الشــهداء 
إيــاد صواحلــة ومعتصــم محــاد بتوجيــه مبــارش مــن القائــد 
الشــهيد أســعد دقــة، وتــم تســليم املجموعــة ســيارة 
مروقــة وثــاث قطــع ســاح مــن نــوع )M16( وكان 
يقــوم بالرصــد ومتابعة اهلدف الشــهيد القائــد خالد رايق 
ــى يف  ــذي ق ــمس ال ــور ش ــم ن ــن خمي ــني، م ــد حس حمم
الســجن أكثــر من ســت ســنوات ونصــف وتــم اغتياله يف 
2007/10/23م، يف ضاحيــة صبــاح اخلــر يف جنــني، 
ــوين  ــني ع ــد مب ــر املجاه ــر األس ــد اآلخ ــو الرص وعض
ــا. ــر عاًم ــة ع ــوم ثاني ــة املحك ــة الرقي ــن باق ــر م ظاه

العمليــة كــا خطــط هلــا  ونفــذت املجموعــة 
بدقــة متناهيــة بتفجــر العبــوة الناســفة يف قافلــة عســكرية 
ــرم  ــة طولك ــة بمحافظ ــة الرقي ــدة باق ــن بل ــرب م بالق
وإصابتهــا بشــكل مبــارش، ثــم إطــاق النــار عــى القافلــة 
لإلجهــاز عى اجلنــود وذلك بتاريــخ 2001/04/17م، 
وبعــد إمتــام املهمــة بنجاح أبلــغ القائــد أنور عــن تفاصيل 

ــدوره  ــام ب ــذي ق ــة ال ــهيد أســعد دق ــده الش ــة لقائ العملي
باإلعــان عنهــا يف بيــان عســكري لرايــا القــدس، وقــد 
ــاد  ــد إي ــهيد القائ ــال الش ــى اغتي ــة رًدا ع ــاءت العملي ج

ــان. حــردان حســبا جــاء يف البي

)2( عملية شويكة

بعــد الرصــد واملتابعــة تــم حتديــد اهلــدف، وقــد 
قــام القائــد أنــور بتوفــر مــا يلــزم مــن الســاح وســيارة 
ــة إىل  ــخصًيا بالعملي ــو ش ــارك ه ــة، وش ــام بالعملي للقي
جانــب املجاهديــن الثاثــة حممــود كليبــي والشــهيد 
فــاح مشــارقة واألســر فــادي نايفــة، وقامــوا بمباغتــة 
العــدو بإطــاق النــار الكثيــف عــى دورية عســكرية من 
نقطــة صفــر حــني خرجــوا مــن بــني العشــب واألشــواك 
بالقــرب مــن مســتوطنة “بيــت حيفــر” إىل الغــرب مــن 
ــمع رصاخ  ــرم، وس ــة طولك ــويكة بمحافظ ــة ش ضاحي

الشهيد القائد/ أسعد دقة
استشهد بتاريخ 2001/09/12م
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اجلنــود يف أنحــاء املــكان، وتــم إصابــة الدوريــة بشــكل 
مبارش واالنســحاب من املكان بســام دون أن يســتطيع 
العــدو الــرد عــى اهلجــوم اجلــريء، وقــام املجاهــد أنــور 

بإبــاغ القائــد الشــهيد أســعد دقــة بتفاصيــل العمليــة.

ثانًيا: خلية كفر الّلّبد، وأعامهلا اجلهادية:

دوريتــني  يف  ناســفتني  عبوتــني  تفجــري    )1(
شــمس نــور  خميــم  وجنــوب  رشق  عســكريتني 

ــوش  ــؤاد بره ــران ف ــدان األس ــه املجاه ــام ب ق
وصهيــب جبعيتــي مــن قريــة كفــر اللبــد بمحافظــة 
مبــارش،  بشــكل  الدوريتــني  إصابــة  وتــم  طولكــرم 
وحــرت إىل املــكان ســيارات اإلســعاف الصهيونيــة 
ــن  ــة م ــة اجلنوبي ــوة يف املنطق ــر العب ــر تفج ــة أث وخاص
نــور شــمس، وقــام القائــد أنــور بإباغــه قائــده الشــهيد 
أســعد دقــة بتفاصيــل العمليــة التــي أعلــن عنهــا يف 

ــدس. ــا الق ــكري لراي ــان عس بي

)2( تفجــري عــدد مــن العبــوات الناســفة يف أماكن 
ــات االحتــالل  متفرقــة مــن منطقــة طولكــرم ضــد دوري

قــام القائــد أنــور بإيصــال العبــوات إىل نقــاط 
ميتــة بأمــر مــن قائــده الشــهيد أســعد دقــة دون أن يكــون 
لــه عاقــة مبــارشة بالعمليــات أو يعــرف منفذهيــا وقــد 

تبنتهــا رسايــا القــدس.

املرحلة الثانية:
فرتة األسري املؤبد زيد بسييس

يف فجــر يــوم 2001/09/12م، قــام العــدو 
الصهيــوين باغتيــال قائــد رسايــا القــدس يف منطقــة 

طولكــرم الشــهيد أســعد دقــة يف بلــدة عرابــة بمحافظــة 
ــة  ــفيان عارض ــاف وس ــل عس ــهداء وائ ــع الش ــني م جن
وبلقيــس عارضــة بعــد معركــة ضاريــة اســتمرت عــدة 
ســاعات مــع قــوات االحتــال، وقــد زف تلميــذه 
ــرب  ــة ع ــعد دق ــد أس ــهيد القائ ــان الش ــور علي ــد أن القائ
تليــق  مهيبــة  وُشــّيع يف جنــازة  الصــوت،  مكــربات 

بحجــم تضحياتــه.

وحينهــا مبــارشة تــم اإلشــارة بالبنــان إىل القائــد 
زيــد بســيي أحــد أعمــدة اجلهــاد اإلســامي يف الضفة 
ــدس يف  ــا الق ــد رساي ــرأس إىل جس ــادة ال ــة إلع الغربي
ــكري  ــاح العس ــة اجلن ــاد هيكلي ــرم، وأع ــة طولك منطق
قياديــة  بحنكــة  يتمتــع  كان  حيــث  فائقــة  برعــة 
ــة وإدارة  ــوض باحلرك ــة للنه ــة خاق ــدرات إبداعي وق
املعركــة مــع العــدو ومواجهــة التحديــات، فأســهم 
وانتــرت  املجاهديــن  نفــوس  األمــل يف  إحيــاء  يف 
خايــاه يف منطقــة الشــال وحقــق نتائــج باهــرة يف 
القائــد  العمــل العســكري، وكانــت تربــط األســر 
أنــور بالقائــد العــام زيــد عاقــة وثيقــة الصلــة ومميــزة،

األسر القائد/ زيد بسيي
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 2001/12/09م
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وأصبــح بينهــا تعاون وتنســيق مشــرتك، وعقب 
جتنيــد القائــد أنــور عليــان لأســر املجاهــد رومــل 
العطاونــة أرســله إىل القائــد زيــد ليتــوىل أمــر املســئولية 
عنــه، وشــاءت األقــدار أن يلتقــي القائــد زيــد مــع 
ــا ضمــن اهليئــة  املجاهــد رومــل يف الســجن ليعمــا مًع
العليــا حلركــة اجلهــاد اإلســامي يف الســجون التــي 
يرأســها القائــد زيــد، فاملجاهــد رومــل العطاونــة يتمتــع 
بكاريزمــا وأخــاق رفيعــة وثقافــة عاليــة قــّل نظرهــا، 
ــة  ــي إىل عائل ــذي ينتم ــيي ال ــد بس ــد زي ــك القائ وكذل
جماهــدة قدمــت الكثــر مــن التضحيــات عــى مراحــل 
ــا لاحتــال، ومل  االنتفاضــات املتاحقــة فكانــت هدًف
ــا يف ذلــك والدهــم  يســلم أحــد منهــا مــن االعتقــال ب
منــذ عــام 1985م وحتــى اآلن، واملجاهــد زيــد مل يكــن 
األول مــن أرستــه الــذي انخــرط ضمــن رسايــا القدس؛ 
فأخــوه األســر القائــد أمحــد حمكــوم بالســجن 25 عاًمــا 
وهــو الــذي أوكل الشــهيد القائــد أســعد دقــة املســؤولية 
للقائــد أنــور عليــان لتوفــر احلايــة واألمــن له منــذ اليوم 
األول ملطاردتــه مــن قبــل االحتــال، وســطر بطــوالت 
ــة  ــات نوعي ــاد عملي ــال، وق ــدي االحت ــة يف حت واضح
تنوعــت بــني العمــل االستشــهادي وإطــاق النــار عــى 

ــود االحتــال. قطعــان املســتوطنني وجن

فشل العدو يف اقتناص اهلدف الثمني
يف 2001/08/30م، قــام األســر القائــد أنــور 
بإيصــال كامــرا فيديــو إلحــدى اخلايــا العســكرية 
الرابضــة عــى مشــارف خميــم نــور شــمس الرقيــة 
لتصويــر عمليــة تفجــر عبــوة ناســفة يف آليــة عســكرية، 
ــور الــذي يمتلــك حًســا  ويف الطريــق شــعر املجاهــد أن
أمنًيــا قوًيــا بتعقبــه، وفجــأة الحــظ عمليــة إنــزال قــوات 

العــدو مــن اجلبــل، وقبــل أن يصــوب العــدو بنادقــه 
ــن  ــربه ع ــرباوي وأخ ــاء الش ــد هب ــل باملجاه ــه، اتص علي
كشــف الوحــدة وعمليــة اإلنــزال، وكان املجاهــد هبــاء 
ــال  ــى االتص ــا أن أهن ــرت، وم ــوايل 500 م ــه ح ــد عن يبع
ــار بشــكل كثيــف  ــود بإطــاق الن ــادر اجلن ــى ب معــه حت
وعشــوائي عــى القائــد أنــور الــذي أصيــب برصاصتــني 
يف كتفــه، وكان الســبب يف نجاتــه هــو اهلل وحســه األمني 
ومبــادرة األســر املجاهــد هبــاء الشــرباوي بإطــاق 
النــار نحــو اجلنــود، ثــم التحــاق املقاومــني مــن خمتلــف 
فصائــل املقاومــة باملجاهــد هبــاء وحمــارصة القــوات 
الصهيونيــة بإطــاق النار، فبــدأت بالتقهقر واســتعانت 
إىل  ذلــك  فــأدى  والدبابــات،  املروحيــة  بالطائــرات 
الدبابــات  بنــران  العــزل  املدنيــني  أحــد  استشــهاد 
الصهيونيــة، وهــو الشــهيد داود عبــد الغنــي مــن خميــم 
نــور شــمس وعــرات اجلرحــى منهــم شــيخ املجاهــد 
أنــور الشــهيد القائــد ريــاض بديــر الــذي كان مــن أوائل 
 )M16( ــة ــد أنــور حامــًا بندقي مــن هــب لنجــدة القائ
التــي اشــرتاها عى حســابه الشــخيص، وأصيــب بجراح 
متوســطة يف ســاقه، ونقــل إىل املستشــفى وهــو يرقــد عى 
الريــر بجانــب أنــور ويعــرب لــه عــن ارتيــاح ضمــره، 
فهكــذا هــم القــادة العظــام الذيــن يتقدمــون الصفــوف 
وال يبالــون بــا يناهلــم مــن العــدو، وكان ذلــك االجتياح 

ــرم. ــة طولك األول ملنطق

وبعــد أيــام قليلــة بينــا القائــد أنــور خــارج مــن 
ــى  ــيارة مغط ــظ س ــاج الح ــي الع ــد تلق ــفى بع املستش
زجاجهــا بالســواد فأحــس بأمــر غريــب، وأبعــد جانًبــا 
إىل جانــب احلائــط فــإذا هبــم يصوبــون نــران أســلحتهم 
ــه  ــه وقدرت ــة اهلل ل ــا بعناي ــد اهلل نج ــن بحم ــوه، ولك نح



الجزء األولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

332333

الفائقــة عــى التملــص والتواري عــن األنظــار، وُأصيب 
بعــض املدنيــني حولــه بجــراح، وقــد رد رجــال مــن 
الرطــة الفلســطينية املتواجديــن يف املــكان عــى ســيارة 

ــرار. ــي الذت بالف ــة الت ــة الصهيوني ــوات اخلاص الق

املرحلة الثالثة:
 فرتة الشهيد إياد صواحلة

قــام الشــهيد القائــد إيــاد صواحلــة بمارســة 
الضغــوط عــى القائــد أنــور عليــان لتــويل قيــادة رسايــا 
القــدس يف منطقــة طولكــرم، ورفــض القائــد أنــور ذلك 
ــلء  ــى م ــط ع ــق فق ــاد واف ــد إي ــن القائ ــد إرصار م وبع
الفــراغ حلــني إجيــاد بديــل عنــه، وتــم تســليم القائــد أنور 
شــيفرة للتواصــل مــع القيــادة يف اخلارج باســم معتصم، 
وقــد بــارش القائــد أنــور مبــارشة بإعــادة ترتيــب اجلنــاح 
الســيايس للحركــة وتعيــني األســتاذ القائــد إبراهيــم 
ــؤواًل  ــمس مس ــور ش ــم ن ــن خمي ــادي م ــد اهل ــاض عب في
بســرة حســنة  يتمتــع  الســيايس كونــه  العمــل  عــن 
ومصداقيــة عاليــة وقــدرة فائقــة للنهــوض باحلركــة، 
وجــدد بالتنســيق مــع القائــد أنور إحيــاء برنامــج احلركة 
ــع  ــة يف مجي ــاملة يف احلرك ــة ش ــداث هنض ــيايس إلح الس
ــور  ــد أن ــام القائ ــة ق ــذه املهم ــام ه ــد إمت ــاالت، وبع املج
بحفــر نفــق حتــت األرض الســتخدامه مكاًنــا لاختفــاء 
ــك  ــد، وكان ذل ــه أح ــم ب ــات دون أن يعل ــة عملي وغرف
بالتنســيق مــع القائــد إيــاد صواحلــة الــذي أراد االختفــاء 
ــاء  ــك أثن ــاول ذل ــد ح ــه، وق ــب ل ــت املناس ــه يف الوق ب
إطبــاق احلصــار عليــه مــن قبــل قــوات االحتــال قبــل 
اخــرتاق احلصــار  مــن  يتمكــن  مل  لكنــه  استشــهاده، 

ــور عــى النفــق. ــد أن ــد القائ واملجــيء عن

استئناف العمل العسكري
أواًل: خلية زيتا )وحدة رهبان الليل(

وهــي مكونــة مــن ثاثــة جماهديــن وهم الشــهداء 
خالــد أبــو العــز ووائــل ربــاح وســائد مصيعي. فالشــهيد 
خالــد قى بالســجن أكثر من ثانيــة أعــوام يف االنتفاضة 
ــراح  ــوين بج ــتوطن صهي ــن مس ــة طع ــى خلفي األوىل ع
خطــرة، وبعــد أن خــرج مــن الســجن الــذي قــى 
ــزة  ــر ع ــه كان أكث ــدر بحق ــذي ص ــر ال ــم اجلائ ــه احلك في
وشــموًخا وإبــاًء، فلــم تفــرت لــه عزيمــة أو تلــني لــه إرادة. 
ومنــذ اللحظــة األوىل التــي اندلعــت فيهــا رشارة انتفاضة 
األقــى املباركــة جلــأ إىل القائــد أنــور طالًبــا منــه االنضام 
إىل رسايــا القــدس الــذي بــدوره َقبــل عضويتــه، وقــد قام 
بعمليــة إطــاق نــار مــن مســدس عــى ضبــاط صهاينــة 
ــم،  ــني منه ــاب اثن ــه فأص ــاذي لقريت ــدار املح ــرب اجل ق
ــخ 2002/10/30م، ــهاده بتاري ــك إىل استش وأدى ذل

الشهيد القائد/ خالد أبو العز
استشهد بتاريخ 2002/10/30م
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ومل يكــن القائــد أنــور يعلــم بتخطيــط هــذه العمليــة 
ــًرا يف  ــا كب ــد حزًن ــا َولَّ ــهاده مم ــد استش ــا إال بع وتنفيذه
نفــس املجاهــد أنــور عــى استشــهاده هبــذه الطريقــة، 
ــار  ــد عــرب إذاعــة املن ــور الشــهيد خال ــد أن وقــد زف القائ
ــاركة  ــامي للمش ــاد اإلس ــاء اجله ــل أبن ــة، وأرس اللبناني
يف تأبينــه والقيــام بواجــب العــزاء جتــاه أهــل الشــهيد 
ــة إىل  ــس احلاج ــًة وأوالًدا يف أم ــه زوج ــرك خلف ــذي ت ال
مــن يعوضهــم عــا فقــدوه ويقــف إىل جانبهــم، ومــازال 
جثــان الشــهيد خالــد أبــو العــز الــذي أصيــب بوابــل من 
الرصــاص حمتجــًزا لــدى قــوات االحتــال حتــى اآلن.

أمــا الشــهيدان وائــل ربــاح وســائد مصيعــي 
فــكان يتــوىل توفــر األمــن واحلايــة هلــم الشــهيد القائــد 
فــاح مشــارقة، وكان هلــا الــرف يف نيــل الشــهادة 
يف خميــم نــور شــمس بعــد صمــود أســطوري أثبتــا 
خالــه أن الــراع مــع العــدو الصهيــوين صــوالت 
ــب  ــا نكس ــة فإنن ــة مهم ــا جول ــإن خرن ــوالت؛ ف وج
جــوالت عديــدة أكثــر أمهيــة، وعــى هــذا النهــج خاضــا 
ــة  ــطورية يف معرك ــازالت أس ــة ومن ــات ملحمي مواجه
نــور شــمس ومهــا حمــارصان مــن دون إســناد أو عمــق 
ــة  ــدام املعرك ــاء احت ــتي أثن ــم لوجس ــرتاتيجي أو دع اس
ــاح  ــة بالس ــة املدجج ــوات الصهيوني ــني الق ــا وب بينه
الفتــاك، ورغــم عــدم تــوازن القــوى إال أهنــا أثخنــا 
ــب  ــد أن أصي ــه بع ــم جراح ــذ يلمل ــذي أخ ــدو ال بالع
ــر  ــن الذع ــة م ــه حال ــراح، فأصاب ــوده بج ــن جن ــدد م ع
واخلــوف واهللــع مــن جــراء رشاســة املعركــة وجســارة 
وشــجاعة املجاهديــن النــادرة، وارتقــى الشــهيدان وائل 
وســائد إىل العــا عــى إثــر إصابتهــا املبــارشة بالقذائــف 
التــي أطلقــت عليهــا، واعتقــل املجاهــد متيــم ســامل مــن 

قريــة بزاريــا بمحافظــة نابلــس خــال هــذه العمليــة 
بتاريــخ 2004/05/06م. وكان ذلــك 

وأمــا الشــهيد فــاح مشــارقة مــن خميــم نــور 
شــمس فــكان يتــوىل أمــر مهام اخلليــة بتكليف مــن القائد 
أنــور عليــان، وعــاش مناضــًا يف مراحــل االنتفاضــات 
املتاحقــة وتعــرض للمطــاردة واالعتقال عدة ســنوات، 
فلــم ينل الســجن مــن عزيمته، واستشــهد الحًقــا بتاريخ 
ــع  ــا م ــطورية خاضه ــة أس 2004/09/23م يف ملحم
العــدو واســتمرت لســاعات طويلــة دارت رحاهــا يف 
خميــم نــور شــمس، وبقــي اســمه نموذًجــا للصابــة 
والتحــدي والصمــود. فطوبــى للشــهداء إىل جــوار رهبــم 

مــع الصديقــني والنبيــني.

ثانًيا: خلية جلجولية

هــم الرجــال الثابتــون واملنزرعــون واملتجــذرون 
بأرضهــم  املتمســكون  الزيتــون،  أشــجار  كتجــذر 
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الضاربــة يف عمــق التاريــخ يف فلســطني املحتلــة عــام 
1948م، األســر املجاهــد حممــد املــري واملحــرران 
أيمــن أبــو كشــك وفضــل عابــد. أوكل القائــد أنــور 
ــؤاد  ــر ف ــرات إىل األس ــة املتفج ــم صناع ــة تدريبه مهم
برهــوش إلعــداد خمتــرب يف الداخــل الفلســطيني املحتل، 
وحــني إمتــام املهمــة أعــدوا أكثــر مــن 60 كيلــو جراًمــا 
مــن املــواد املتفجــرة، وكان املجاهــد حممــد املــري 
يف املرحلــة األخــرة مــن اإلعــداد لتجهيــز ســيارتني 
ومجــع  عســكرية  أهــداف  رصــد  بعــد  مفخختــني 
معلومــات اســتخباراتية عــن املواقــع بدقــة متناهيــة، 
وكان التواصــل مــع املجاهــد حممــد املــري مــن دون 
اســتخدام وســائل االتصــال، بــل االتفــاق عــى موعــد 
يف كل مــرة يف مــكان خيتلــف عــن اآلخــر، وكان القائــد 
نمــر خليــل مســكاوي حلقــة الوصــل بــني املجاهــد 

ــور. ــد أن ــري والقائ ــد امل حمم

وكان اهلــدف األســايس من هــذا التفكر اخلاق 
إحــداث نقلــة نوعيــة يف العمــل العســكري لرايــا 
ــهاديني  ــال االستش ــر إليص ــل آخ ــاد بدي ــدس، وإجي الق
إىل الداخــل الفلســطيني بعــد بنــاء الســوار الواقــي حتــى 
ــرد  ــو إال جم ــا ه ــور وم ــة للس ــأن ال قيم ــدو ب ــعر الع يش
ســور كرتــوين، وكان القائــد أنــور يســعى إلحــداث 
القــوى  موازيــن  تغــر  واحــدة  اســرتاتيجية  رضبــة 
املختلفــة لصالــح املقاومــة، ممــا حــدا بالعــدو حــني 
اعتقــال اخلليــة يف اللحظــات األخــرة بعــد تعقبهــا مــن 
قبــل عمــاء يف الداخــل إىل االعــرتاف بأهنــا مــن أخطــر 
اخلايــا العســكرية منــذ نشــأة الكيــان الصهيــوين، ولــو 
قــدر هلــا العمــل خــال أيــام معــدودة ألحدثــت كارثــة 

ــت كاآليت: ــة كان ــان. واخلط ــل الكي داخ

1. العمليــة األوىل تفجــر ســيارة مفخخــة يف 
ــاة  ــن غ ــات م ــاده مئ ــده، يرت ــم رص ــا ت ــم يف حيف مطع
املســتوطنني، وذلــك بإدخــال الســيارة املفخخــة مــع 
االستشــهادي داخــل املطعــم باخــرتاق بوابتــه الزجاجية 

ــه. ــيارة بداخل ــر الس وتفج

2. تفجــر ســيارة مفخخــة بالقــرب مــن قاعــدة 
“ترفــني” العســكرية القائمــة بالقــرب مــن مســتعمرة 
“ترفــني” التــي أسســت عــام 1949م عــى أرايض 
قريــة رصفنــد العــار )رصفنــد الكــربى( التــي تبعــد 
ــة  ــي قريب ــة وه ــن الرمل ــرتات م ــو م ــة كيل ــافة مخس مس
من مســتعمرة “ريشــون ليتســيون” مــن الغــرب. واخلطة 
تنــص عــى تفجــر استشــهادي ســيارته املفخخــة بــني 
مئــات اجلنــود والضبــاط يــوم اخلميــس الســاعة الثالثــة 
عــًرا، حيــث يتجمعــون عــى قارعــة الطريــق للتبديــل 
بعــد اإلجــازات وتوزيــع مهامهــم، وقــد رصــد املوقــع 
جيــًدا ولكــن اخلــرة فيــا اختــاره اهلل، وعــى أثــر اعتقــال 
الدفــاع  آنــذاك وزيــر  الثاثــة رصح  اخلليــة  أعضــاء 
الصهيــوين موفــاز بأهنــا مــن أخطــر اخلايــا اســتخباراتًيا 
وعملًيــا، ووعــد باغتيــال أو اعتقــال املســؤول عنهــا 
املعــروف لدهيــم، وكان يقصــد بذلــك القائــد أنــور 
عليــان وذلــك يف أواخــر شــهر مــارس )آذار( 2003م.

ثالًثا: خلية شويكة نموذج رائع للحرب 
الرسية

رجــال فــن االختفــاء واملباغتــة الــذي قاتلــوا 
صــورة  فرســموا  ومتيــز،  عاليــة  ومهــارة  باحرتافيــة 
متوهجــة إلحــدى أروع التجــارب النضاليــة، إهنــم 
الرفــا  وإهيــاب  بســيي  عمــر  األبطــال  األرسى 
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ــا  ــدام، ف ــي رمــز الشــجاعة واجلــرأة واإلق وســامي فتي
ــروى  ــان ت ــة يف األذه ــم ماثل ــات بطوالهت ــت حكاي زال
يف الســجون ويتحــدث النــاس عنهــا باحــرتام ووقــار. 
ــن عــن األنظــار  ــوا رجــااًل جمهولــني عاشــوا متواري كان
العــدو  دوريــات  ضــد  الصاعــق  الفعــل  وقــت  إال 
الراجلــة واملحمولــة، حمطمــني أســطورة اجليــش الــذي 
ــان  ــل، ولس ــع املحت ــن صن ــة م ــي َفِري ــي ه ــر الت ال ُيقه
حاهلــم يقــول للعــدو: “نحــن كطائــر الفينيــق ســنخرج 
لكــم مــن حتــت الرمــاد وبــني الــركام، ســنكون مصــدًرا 

لرعبكــم وهلعكــم وكوابيســكم”.

آلية التواصل مع اخللية
بعــد البحــث والتحــري عــن اخلايــا النائمــة 
ــد العــام  ــي فقــد االتصــال هبــا، بعــد استشــهاد القائ الت
أســعد دقــة، توصــل القائــد أنــور بطريقتــه اخلاصــة 
ــق  ــن، واتف ــكان آم ــه يف م ــع مع ــة واجتم ــد اخللي إىل قائ
االثنــني عــى مواصلــة اجلهــاد ضــد العــدو الصهيــوين، 
وكان اشــرتاط القائــد أنــور عــدم معرفتــه حيــث تعامــل 
معــه باســم ومهــي، وعــدم معرفــة أعضــاء اخلليــة لــه أو 
معرفتهــم لــه اســًا وشــكًا، فكانــت مهمــة القائــد أنــور 
إمدادهــم باملــال والســاح والعبــوات الناســفة دون 
معرفتــه بالتخطيــط وتنفيــذ العمليــات إال بعــد حصوهلا 
ــات عســكرية. بإباغــه عــن تفاصيلهــا وتبنيهــا يف بيان

ــات  ــر عملي ــن ع ــر م ــة بأكث ــت اخللي ــد قام وق
ــات  ــى دوري ــار ع ــاق ن ــفة وإط ــوات ناس ــر عب لتفج
ــة  االحتــال وإصابتهــا بشــكل مبــارش، وأمههــا العملي
األخــرة بتفجــر عبــوة ناســفة موجهــة تــزن 15 كيلــو 
ــويكة،  ــال ش ــة ش ــكرية صهيوني ــة عس ــا يف دوري جراًم

ثــم إطــاق النــار عــى اجلنــود مبــارشة ممــا أدى إىل 
تدمــر الدوريــة وإصابــة ثاثــة جنــود، اثنــان منهــم 
بجــراح خطــرة وبــرت أرجلهــا، ورسعــان مــا انتــرت 
الدبابــات الصهيونيــة يف أنحــاء املنطقــة والطائــرات 
ــكل  ــار بش ــق الن ــي تطل ــاء وه ــوم يف الس ــة حت املروحي
ــة،  ــى املنطق ــم ع ــد خي ــرب ق ــبح احل ــتري كأن ش هس
وأبلــغ قائــد اخلليــة عمــر بســيي القائــد أنــور بتفاصيــل 
ــان  ــور يف بي ــد أن ــة املزدوجــة، فأعلــن عنهــا القائ العملي
ــة  ــعد دق ــد أس ــهيد القائ ــة الش ــم جمموع ــكري باس عس
ــام  ــائل إع ــي ووس ــو ظب ــرة وأب ــات اجلزي ــرب فضائي ع
أخــرى، وكان ذلــك أثنــاء نــرة حصــاد اليــوم عــى 
عــرب  مبــارشة  احلــدث  ببــث  بــدأت  التــي  اجلزيــرة 
ــذاك الصحفــي معــني شــديد الــذي أعلــن  مراســلها آن
ــة،  ــة ونوعي ــة مزدوج ــذت عملي ــدس نف ــا الق أن رساي
وأن اجلــو مشــحون بالتوتــر واملنطقــة حمــارصة مــن قبــل 
الدبابــات والطائــرات التــي حتلــق يف ســاء املنطقــة بحًثــا 

ــدس. ــا الق ــد رساي ــن صنادي ع

وحــدث ذلــك يف بدايــة شــهر 12 عــام 2002م، 
ــه  ــل ارتكب ــة خل ــة نتيج ــراد اخللي ــل أف ــام اعتق ــد أي وبع
ــال  ــور إلرس ــد أن ــله القائ ــذي أرس ــن ال ــد املجاهدي أح
العتــاد واملــال هلــم، رغــم تنبيــه القائــد أنــور لــه بتجنــب 
ــائهم،  ــن أس ــث ع ــى البح ــل ع ــه عم ــة إال أن الفضولي
ومــا أن اعتقــل هــذا املجاهــد حتــى اعــرتف عنهــم، 
ثقيلــة  بآليــات  معــززة  االحتــال  قــوات  فقامــت 
باعتقاهلــم مــن منازهلــم كوهنــم مل يكونــوا مطارديــن 
لاحتــال واالعتــداء عليهــم بالــرب املــربح، وحكم 
عــى أعضــاء اخلليــة بالســجن املؤبــد، ومازالــوا يقبعــون 

ــان. ــف القضب خل
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إفشال القائد أنور عمليات حماولة اغتيال 
ألعضاء خلية شويكة قبل اعتقاهلا

ــل  ــر عم ــى تطوي ــل ع ــور كان يعم ــد أن ألن القائ
العمــل  يف  نوعيــة  نقلــة  وإحــداث  القــدس  رسايــا 
العســكري، اشــرتى مــن أحد األشــخاص مدفعــي “الو” 
وأرســلها إىل اخلليــة، وحــني حماولــة جماهديــن إطاقهــا 
عــى دوريــة صهيونيــة مل ينطلقــا فأبلــغ قائــد اخلليــة القائد 
أنــور عــن ذلــك فتحركــت مبــارشة فراســته وفطنتــه وأمر 
بعــدم إطاقهــا حفاًظــا عــى ســامة املجاهديــن، وقــد 
ــهيد  ــد بالش ــا بع ــة في ــة مماثل ــان مفخخ ــر صاروخ انفج
القائــد خالــد زكارنــة والشــهيد رامــي أبــو بكــر مــن 

ــن. ــال املجاهدي ــا الغتي ــد أعدمه ــدو ق ــس كان الع نابل

سعي القائد أنور لسد الثغرات وديمومة 
اجلهاد

نتيجــة إدراك القائــد أنــور لطبيعــة الــراع مــع 
العــدو، وحرصــه عــى محايــة احلركــة وديمومــة عملهــا 
قــام بتزكيــة أحــد القــادة السياســيني مــع اخلــارج بعــد 
اعتقــال القائــد الســيايس األســتاذ إبراهيــم فيــاض، 
قريــة  مــن  األشــقر  زاهــر  القائــد  الشــهيد  وتزكيــة 
ــارشة  ــاد مب ــة اجله ــرم ملواصل ــة طولك ــدا بمحافظ صي
وزوده  أنــور  القائــد  استشــهاد  أو  اعتقــال  حــال  يف 
بـــطنني مــن املــواد اخلاصــة بتصنيــع املتفجــرات لكــون 
القائــد الشــهيد زاهــر يمتلــك اخلــربة يف التصنيــع، 
ــى  ــه أهن ــدو بأن ــن الع ــور ظ ــد أن ــال القائ ــم اعتق ــا ت ومل
اجلهــاد اإلســامي يف منطقــة طولكــرم وهــذا فعــًا 
ــم  ــون حــني عل ــه يصــاب باجلن ــإذا ب ــه، ف ــه عن ــا أعلن م
تنظيمــي، فــراغ  حيــدث  ومل  متاســكة  احلركــة  بــأن 

ــام  ــن ق ــو م ــقر ه ــر األش ــد زاه ــهيد القائ ــأن الش ــًا ب عل
ــا. ــعدي الحًق ــؤي الس ــد ل ــهيد القائ ــة الش بتزكي

انتقام االحتالل من عائلة القائد أنور 
بنسف املنزل

ــد  ــة القائ ــزل عائل ــدم من ــال أن ه ــد االحت اعتق
أنــور ســينال مــن روحهــم املعنويــة ويثنــي املجاهــد أنــور 
ــام  ــن ع ــل م ــف اللي ــي منتص ــاد، فف ــة اجله ــن مواصل ع
2002م يف حلظــة هــدوء تــام والنــاس نيــام فــإذا هبــم 
يســتيقظون عى صــوت اجلرافــات وخشخشــات أجهزة 
االتصــال وعنــف مكــربات الصــوت اآلمــرة باإلخــاء 
كأهنــا حلظــة  دقائــق  عــر  للمنــزل خــال  الريــع 
قيامــة ترمــي إىل إحــداث الرعــب الصــادم، وتعــرب عــن 
ــي  ــة الت احلقــد الدفــني واالنتقــام الاحمــدود هلــذه العائل
أذاقــت العــدو مــرارة املــوت الــزؤام، ويف حلظــة زلزاليــة 
ــوا  ــركام، وكان ــة مــن ال ــه إىل كتل ــا حول ــزل وم حتــول املن
هيدفــون مــن ذلــك هــدم النفــس اإلنســانية ورضب 

الشهيد املجاهد/ زاهر األشقر
استشهد بتاريخ 2004/07/29م
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اجلــذر االجتاعــي للمقاومــة قبــل كل يشء، وكانــت 
عمليــة اهلــدم امتــداًدا أليدولوجيــا اهلــدم وثقافــة الــركام 
التــي أطلقهــا مهندســها األكــرب يوســف فايتــس مســؤول 
ــن  ــد ب ــن دافي ــرب م ــودي واملق ــي اليه ــدوق القوم الصن

ــام 1948م. ــطينية ع ــة الفلس ــاء النكب ــون أثن غوري

العمل عىل فتح جبهة موحدة شامل الضفة 
الغربية

ســعى القائــد أنــور إىل تطويــر العمــل العســكري 
بفتــح جبهــة موحــدة وبتنســيق وتعــاون بــني منطقــة 
طولكــرم ومنطقــة جنــني، فــكان يلتقــي برفقــة املجاهــد 
عــار قزمــوز يف جنــني بــني القــادة واملجاهديــن خاصــة 
األرسى حممــد نــري أبــو الــرب واألســر املؤبــد أمحــد 
دهيــدي واألســر جعفر أبــو حنانة، وأثنــاء عودهتم مجيًعا 
ــدو  ــام الع ــكري ق ــل العس ــب للعم ــرم للرتتي إىل طولك
بتعقبهــم وماحقتهــم ونصــب حواجــز هلم عــى خمتلف 
املنطقــة الواصلــة مــن جنــني إىل طولكــرم بــا فيهــا الطرق 
ــكرية  ــات العس ــق املروحي ــال، وحتلي ــرب اجلب ــة ع الفرعي
بشــكل  الســاء  يف  واالســتطاع  الرصــد  وطائــرات 
مكثــف، وقــد نجــا مجيــع املجاهديــن بأعجوبــة ووصلــوا 
إىل طولكــرم بســام بفضــل اهلل بعــد مطــاردة اســتمرت 
مــن ســاعات املغــرب حتــى صبــاح اليــوم التــايل يف بدايــة 
عــام 2003م، جديــر بالذكــر أن أحــد أعضــاء املجموعــة 
الشــهيد ســائد الفحــاوي من جنــني قد استشــهد الحًقا.

محلة نبش القبور واستئصال اجلذور
ــة التــي اعتقــل القائــد أنــور خاهلــا  اســم العملي
ينســى ســكان طولكــرم  إذ ال  يف 2003/04/04م، 
وخميمهــا هديــر الطائــرات املروحيــة وهــي حتــوم يف 

ســاء املنطقــة، وال دوي الرصــاص والقنابــل مــن كل 
ــي  ــكرية تعت ــات عس ــازل إىل ثكن ــل املن ــاه، وال حتوي اجت
عــى أســطحها القناصــة، وال عنــف مكــربات الصــوت 
وهــي تنــادي عليهــم باخلــروج مــن ســن اخلامســة عــرة 
ــم  ــم نقله ــة، ث ــاحات املدرس ــع يف س ــوق والتجم ــا ف ف
باملركبــات للمناطــق املجــاورة وحرهــم بالعــرات 
يف منــزل واحــد، أو املبيــت يف العــراء يفرتشــون األرض 
ويلتحفــون بالســاء، ال ينســون تلــك األيــام املرعبة وهم 
يســاقون حتــت أنظــار النــاس معصــويب األعــني، مقيــدي 
األرجــل، ال ينســون أســطول معــدات اهلــدم ووحــدات 
األيديولوجــي،  بالعقــل  تأمتــر  التــي  اهلدامــة  القتــال 
ومتثــل القــوى الدينيــة األســطورية إلعــادة رســم احليــز 
اجلغــرايف بعد تســويته بــاألرض وســحق البر والشــجر 
واحلجــر، والــكاب املتوحشــة املتدربــة عى هنش جســد 
ــي أغلقــت  الفلســطيني تنتــر يف كل حــارة وشــارع الت
وأصبحــت متشــتتة األوصال، ال تواصــل جغرافًيا بينها.

أنــور  القائــد  والــدي  بإحضــار  قامــوا  وقــد 
للمنــاداة عليــه بمكــربات الصــوت لتســليم نفســه دون 
أن يضعــف أو يكــرتث بمارســتهم الضغــط عليــه، إهنم 
بجربوهتــم خيشــون مــن هــذا الثائــر، وبعد ثاثــة أيام من 

األسر املجاهد/ أنور عليان
برفقة والده الصابر خال زيارته له يف السجن
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احلصــار واملواجهــة ونفــاذ الذخــرة تــم اعتقــال القائــد 
ــاري  ــد خط ــرر حمم ــر املح ــه األس ــن مرافقي ــني م واثن
الــذي  اهلل_  _رمحــه  طويــر  حييــى  املحــرر  واألســر 
ــة  ــر ســكتة دماغي ــة عــام 2018م إث ــة يف بداي ــه املني وافت
ــا يرشــدانه إىل الطــرق  ــم طولكــرم، وكان ومهــا مــن خمي
أثنــاء حمــارصة االحتــال للتمكــن مــن االنســحاب.

ــا عــرب حمطــات  وقــد فــرح العــدو باعتقالــه معلنً
العمليــة  مــن  اهلــدف  اعتقــال  تــم  بأنــه  اإلعــام 
العســكرية، وذكــر اســمه مدعًيــا بأنــه القائــد العســكري 
واإلداري والتنظيمــي واملــايل حلركــة اجلهــاد اإلســامي 
يف شــال الضفــة الغربيــة، وهــو موثق عرب حمطــة اجلزيرة 
وحمطــات أخــرى أذاعــت اخلــرب، وقــد أرشف عــى 
العمليــة قــادة مــن الشــاباك الصهيــوين، وفــور اعتقالــه 

ــة. ــن املنطق ــال م ــوات االحت ــحبت ق ــارشة انس مب

مرحلة السجن: رصاع أدمغة وإرادات
لقــد بــدأ القائد أنور مرحلــة جديــدة إذ كان يدرك 
ــة  ــواك مرج ــة باألش ــق حمفوف ــق احل ــأن طري ــبًقا ب مس
بالدمــاء، ومل يكــن جهــاده يف إطــار العفويــة، وهــو راض 
بقــدر اهلل، وبعــد مكوثــه ثاثــة شــهور يف أقبيــة التحقيــق 
خــرج إىل الســجن وقــد هيأ نفســه مســبًقا لتلــك املرحلة، 
وتــم احلكــم عليــه 23 عاًمــا بســبب التهــم التــي وجهــت 

لــه موثقــة بعــرات االعرتافــات ضــده.

ــر  ومل يكــرتث للحكــم مــن قضــاء عاقــر وضائ
ــو  ــا ه ــكل م ــًدا ل ــة وحق ــرون كراهي ــاة يقط ــة لقض نائم
ــو  ــال ه ــة االحت ــن منظوم ــون ضم ــطيني، ويعمل فلس
ــكل  ــال، ف ــم االحت ــرباءة يف حماك ــال لل ــم أن ال جم يعل

فلســطيني مــدان مســبًقا.

يف السجن عطاء ال ينضب وبناء للذات
مثلــا كان قائــًدا متميــًزا قبــل الســجن ظــل قائــًدا 
حكيــًا ومعطــاًء بــا حدود داخــل الســجن، دون أن هيز 
مــن قناعتــه بعدالــة قضيتــه أو يتــرب اليــأس إىل فــؤاده 
ــذ  ــي آمــن هبــا من ــة الت ــه األصيل أو يلــوث الزمــن مبادئ
نعومــة أظفــاره، ومل يقــف عطــاؤه عنــد حــد اجلــدران، 
بــل كان يــزداد شــموًخا وعطــاًء ويتألــق أكثــر يف عطائــه 
حتــى أصبــح مــن طائــع الطبقــة املثقفــة، وأفشــل رهان 
العــدو عــى كــي واخــرتاق وعيــه وحماولــة تفريغــه 
ــجن  ــول الس ــد أن ح ــايف بع ــي والثق ــواه الوطن ــن حمت م
وقســوته إىل قيمــة نضاليــة وثقافيــة مــن خــال حصولــه 
عــى شــهادة البكالوريــوس يف التاريــخ مــن جامعــة 
املفتوحــة  القــدس  جامعــة  يف  والدراســة  األقــى، 
ختصــص اجتاعيــات، واحلصــول عــى دورات متعــددة 
والقضيــة  العربيــة  واللغــة  والنحــو  اخلطابــة  فــن  يف 
الفلســطينية، وتأليفــه كتيــب باســم )رجــال مــن زمــن 
العــزة( تنــاول فيــه ســرة شــهداء اجلهــاد اإلســامي 
مــن خميــم نــور شــمس وهــم الشــهداء أرشف الربدويــل 
ــر(،  ــو صق ــني )أب ــق حس ــد راي ــارقة وخال ــاح مش وف

ــرة. ــم الطاه ــًرا ألرواحه ــه وتقدي ــاًء من وف
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ــا  ــة هب ــة ثقافي ــورة علمي ــداث ث ــك إح وأراد بذل
ــا  ــن تطبيًق ــة والوط ــاء احلرك ــاس لبن ــر األس ــع حج يض
ــا  ــرب بينن ــًا: “احل ــا دائ ــي يردده ــهورة الت ــه املش ملقولت
وبــني عدونــا حاميــة الوطيــس، والعلــم هــو الــذي 
يفصــل بيننــا”. وهــو شــكل مــن أشــكال املقاومــة، 
ــة الفلســطينية متعــددة األبعــاد، ومــن  ــرى النكب فهــو ي
تلــك األبعــاد البعــد الثقــايف. مــن هــذا املنطلــق ســعى 
إلحــداث ثــورة ثقافيــة انطاًقــا مــن مدرســته يف الثــورة 
يقــف  والسياســة واجلهــاد واألخــاق، ومل  والفكــر 
ــي  ــل التنظيم ــد للعم ــل امت ــد، ب ــذا احل ــد ه ــاؤه عن عط
ــددة  ــان متع ــر وجل ــن أم ــدة م ــاالت عدي ــل يف جم فعم
منهــا اإلداريــة العامــة والوطنيــة والثقافيــة حتــى العــام 
2011م، ومنــذ ذلــك التاريــخ قــرر عــدم الرتشــح ألي 
انتخابــات تنظيميــة ســواء كانــت فرعيــة أو هيئــة عامــة 
عليــا، والتفــرغ لبنــاء الــذات دون أن يبخــل عــى إخوانه 
يف أي نشــاط ثقــايف ينهــض يف احلركة بالتعبئــة والتثقيف 
وكتابــة التعاميــم الثقافيــة وإلقــاء اخلطــب يف املناســبات 
السياســية أو حفــات وداع األرسى املحرريــن، فقــد 

ــور بــني ميزتــني، ومهــا: ــد أن مجــع القائ

أوهلــا: أنــه كاتــب وقــارئ مثابــر ال يعــرف امللــل 
بــل يســتمتع بالقــراءة والكتابة.

ثانيــا: قــوة الصياغــة باللســان ويف التعاميــم 
الثقافيــة وقــوة التأثــر فا يــدور يف متاهــات وراء رساب 
يســتهلك وقتــه وطاقتــه، ونتيجــة لذلــك أصبــح يمتلــك 
ثاقبــة واضحــة ومتوازنــة جعلــت  البصــرة ورؤيــة 
النصــح  تقديــم  إليــه يف  يلجــأ  مــن األرسى  الكثــر 

واملشــورة.

قصة التحدي وزواجه يف السجن
ــجن  ــه يف الس ــة زواج ــع بقص ــأ اجلمي ــا فاج رب
بعقــد قرانــه عــى شــقيقة الشــهيدين القائديــن يف رسايــا 
ــدا  ــة صي ــن قري ــي م ــد الغن ــفيق عب ــور وش ــدس أن الق
بمحافظــة طولكــرم اللذيــن كانــت تربطهــا بــه عاقــة 
ــراره  ــن ق ــض م ــاض البع ــم امتع ــزة، ورغ ــدة وممي وطي
بالــزواج نتيجــة حكمــه العــايل إال أنــه أرص عــى موقفــه، 
ــه  ــور، ومل يثن ــة لأم ــرة ثاقب ــرة ونظ ــك بص وكان يمتل
ذلــك عــن مواصلــة ســعيه لعقــد القــران واختــذ قــراره 
ــه؛  ــي واجهت ــات الت ــات والعقب املصــري رغــم التحدي
ــا  ــد حتقيقه ــامية يري ــالة س ــدف ورس ــه ه ــه كان لدي ألن
باالرتبــاط بعائلــة املجاهديــن، وقــد حتقق حلمــه بتاريخ 
2008/08/24م بإمتــام عقــد الــزواج، وانتابتــه فرحــة 
عارمــة اجتاحــت نفســه حــني أبلغــه املحامــي بذلــك.

سفراء احلرية
بشــقيقة  باالرتبــاط  حلمــه  حتقــق  أن  بعــد 
شــفيق  القــدس  رسايــا  يف  القائديــن  الشــهيدين 
وأنــور عبــد الغنــي مــن قريــة صيــدا، فهــزم اليــأس 
واالستســام إلرادة الســجان، ومتــرد عــى الواقع وهو 
يعلــم خبايــا منطــق املواجهــة، ويعــرف كيــف يوظــف 
قدراتــه وطاقاتــه اهلائلــة يف رصاع األدمغــة واإلرادات 
التــي خيوضهــا مــع الســجان، الــذي يمتلــك أعتــى 
أشــكال الدهــاء، فقــرر االنتقــال إىل املرحلــة التــي 
ــورة  ــدة ُأطلــق عليهــا بالث تليهــا بخــوض معركــة جدي
ــي مل  ــة الت ــكال املقاوم ــداد ألش ــي امت ــة وه البيولوجي
تتوقــف عن التناســل وإنجــاب املجاهدين مــادام هناك 
ــة  ــألة الديمغرافي ــأن املس ــدرك ب ــد كان ي ــال، وق احت
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ــى األرض  ــراع ع ــة ال ــن معرك ــل ع ــة ال تق والثقافي
الفكــر الصهيــوين. التــي تشــكل جوهــر وعصــارة 

فهنــاك حــرب ديمغرافيــة وحمــاوالت لتقليــل نســل 
الفلســطينيني؛ لفــرض واقــع لصالــح الصهاينــة خشــية 
مــن تزايــد عــدد ســكان فلســطني ممــا قــد يكــون دافًعــا 
ملزيــد مــن املقاومــة واجلهــاد والصمــود ويــؤدي إىل 
إفشــال املــروع الصهيــوين، وجــاء القــرار مــن الزوجــة 
باملوافقــة  الصابريــن  األهــل  ومــن  الصابــرة  الوفيــة 
والفرحــة تغمــر نفســه، وهــو يلهــج بالدعــاء إىل اهلل أن 
ييــر أمــوره ويــردد دعــاء ســيدنا زكريــا عليــه الســام 
مئــة مــرة يف اليــوم: ىمحٱمت هت مث حج مج جح 
محيمح ]األنبيــاء: 89[، فاســتجاب اهلل لــه ووهبــه 
توأمــني )ســفراء احلريــة( أســامها عمــر وعــادل بتاريــخ 
2014/12/03م ممــا أعطــى دفعــة معنوية له ولزوجته 
وأهلهــا وجــدد أملــه باحلريــة، وشــعروا بســعادة غامــرة 
ــن األمل  ــر م ــاض عس ــد خم ــم بع ــهم وبيوهت ــأ نفوس مت
ــا زاد  ــوم، ومم ــم كل اهلم ــت عنه ــد تاش ــاة، وق واملعان
مــن الســعادة حــني قــرر القائــد أنــور وزوجتــه اختيــار 
اســم الولديــن عــى عمــر وعــادل، فوالــد القائــد أنــور 
ــه اســان عــادل وعــوين،  ــه ل ــد زوجت اســمه عمــر ووال

فاختــاروا اســم عــادل الــذي يعرفــه ســكان بلدتــه بــه، 
ويــا لــه مــن بــر وإكــرام للوالديــن، ويــا هلــا مــن زوجــة 

ــرة حمتســبة. ــة صاب وفي

سفراء احلرية التوأمان )عمر، عادل(
عى موعد مع احلرية لوالدهم األسر/ أنور عليان
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األسير المجاهد
أنس غالب حسن جرادات
ابن األرض التي جاهد من أجلها

تاريخ الميالد: 1981/12/07م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة سيلة الحارثية – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 19

تاريخ االعتقال: 2003/05/11م

الحكم: 35 مؤبدًا و35 عامًا

نقــف اليــوم وقفــة عــز وشــموخ للحديــث عــن 
تاريــخ رجــل حافــل بالبطولــة واملجــد، عــن رجــل لــه 
مــن اســمه نصيــب؛ ألنــه لــني طيــب املعــر واألنــس، 
حيبــه كل مــن رآه، فــإذا نظــرت إىل وجهــه جيذبــك إليــه 
نــور وضــاء يرتقــرق كجــدول مــاء عــذب يتســلل مــن 
شــجرات خــراء تغريــك بمتابعــة النظــر، ورغــم 
ــول  ــل يف عق ــذا الرج ــزال ه ــا ال ي ــر وطوهل ــني العم س
ووجــدان ونفــوس النــاس، فتتخيلــه النــاس وهــو يســر 
يف الشــوارع واحلــارات واألزقــة، وربــا ليــس عجًبــا أن 
يتخيلــوا صورتــه وهــي ترُتســم عــى ســعف النخيــل أو 
ــة  ــى خارط ــون أو ع ــذوع الزيت ــر أو ج ــورة قم ــى ص ع
الوطــن. هــذا الوطــن املجــروح الــذي افتقــد ذلــك 
البطــل الــذي عشــق التضحيــة يف ســبيل اهلل ووهــب 
نفســه ومــا يملــك لدعــوة اهلل، فعندمــا تنتزعــه الســجون 
ــك  ــة ذل ــاس بقيم ــعر الن ــن يش ــان الوط ــني أحض ــن ب م

ــه قــول الشــاعر: ــا يصــدق علي البطــل، ورب

ُهـْم           َسَيْذُكُرين قومي إذا َجـدَّ ِجـدُّ
وفـي الّليلِة الظَّْلاِء ُيْفَتـَقـُد البدُر

فأكثــر مــن بــدر أنــت أهيــا البطــل املجاهــد أنــس 
ــس يف  ــد أن ــد املجاه ــد ُول ــرادات، فق ــن ج ــب حس غال
ــة التــي تقــع يف الشــال الغــريب مــن  بلــدة ســيلة احلارثي
مدينــة جنــني وعــى مســافة عــرة كيلــو مــرتات منهــا، 
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وهــي تنتســب إىل قبيلــة حارثــة التــي كانــت ســيدة هــذه 
الديــار يف املــايض، ففــي هــذه القريــة نــا املجاهــد أنــس 
جــرادات يف ظــل عائلــة تتصــف باملحافظــة عــى القيــم 

واألخــاق اإلســامية.

تربية والده له تربية إسالمية
وقــد حــرص والــده األســتاذ املعلــم أن يــريب ولده 
أنــس عــى تعاليــم اإلســام، وبــدأ حياتــه إىل جانــب أبيــه 
ملتزًمــا بالصــاة يف املســجد منــذ صغــره، يذهب مــع أبيه 
إىل املســجد وحيــرص عــى التواجــد فيــه يف كل األوقــات 
ــى  ــه حت ــرج من ــا كان خي ــجد، ف ــه باملس ــق قلب إىل أن تعل
يعــود إليــه، كــا تعلــم القــرآن وحفــظ منــه قصــار الســور 
ــه ودراســته، كــا  ــا يف حيات ــس ُأنًس لتكــون للمجاهــد َأن
درس وتعلــم يف مدرســته ســيلة احلارثيــة وكان والــده 
ــا،  أحــد املعلمــني يف املدرســة؛ ليــزداد علــًا وأدبــا وخلًق
وكان يف بدايــة دراســته مــن الطلبــة املتفوقــني، وتشــكلت 
ــة وذات  ــه امللتزم ــل عائلت ــد يف ظ ــذا املجاه ــخصية ه ش
العــدد الكبــر، حيــث إن عائلتــه مكونــة إضافــة لوالــده 

وأمــه مــن ســبعة عــر أًخــا وأخًتــا. 

عالقته باألرض وبواكري جهاده
األرض  زراعــة  ظــل  ويف  املســجد  ظــل  ويف 
ــة عــى  ــة مبني ــه بنســج عاق ــده عــى أبنائ كان يــر وال
حــب  منهــا  ليربــوا  األرض؛  وبــني  بينهــم  احلــب 
ــن  ــس م ــد أن ــتحوذ املجاه ــه، واس ــاع عن ــن والدف الوط
بــني إخوتــه عــى حــب والــده لــه، فــكان دائــم اخلــروج 
ــون  ــب والزيت ــي تضــم العن معــه إىل زراعــة األرض الت
والتــني واخلــراوات، ولفــت املجاهــد أنــس نظــر أبيــه 
لــه حيــث مــا أن ينظــر الوالــد ألنــس إال وجيــده شــارد 

الذهــن صامًتــا ال يتكلــم إال قليــًا، وأحياًنــا يتعامــل مع 
األرض بعنــاد شــديد، مما جعــل األب يــدرك أن أنس ال 
زال طفــًا، والبــد مــن الســاح لــه باللعــب مــع األوالد 
ليعيــش طفولتــه كــا أطفــال العــامل، وكان دوًمــا يرســله 
ــه  ــم ألعاب ــب معه ــارة ليلع ــال يف احل ــع األطف ــب م للع
املشــهورة جيــش “هيــود وعــرب”، ولعبــة “اخلارطــة” 
ــا بعــد دور مركــزي يف شــخصية  ــي ســيكون هلــا في الت
ــون  ــت حيب ــك الوق ــال يف ذل ــم األطف ــس، وكان معظ أن
لعبــة “هيــود وعــرب” رغــم قســاوهتا أحياًنــا، وكان مــن 
املفــروض أن متــر هذه الطفولــة وقد انرحــت الصدور 
ــوه  ــى وج ــة ع ــمت الفرح ــة، وارتس ــة والبهج بالفرح
األطفــال وهــم يلعبــون تلــك األلعــاب، ولكــن هيهات 
فقــد كتــب عــى أبنــاء شــعبنا أن يكتســوا باألحــزان وأن 
تغيــب البســمة عــن وجوههــم يف عــامل املجهــول، عــامل 
الظلــم واحلرمــان والطغيــان، فاســتبدل املجاهــد أنــس 
وبقيــة األوالد بســمتهم الرقيقــة باآلهــات والدموع، فا 
كانــوا يلعبــون لعبتهــم “هيــود وعــرب” حتــى بــات األمر 
ــود  ــن اجلن ــوع م ــم مج ــت منه ــث اقرتب ــا حي ــا حًي واقًع
الصهاينــة فاختلــط تكبــر األوالد وحجارهتــم أثنــاء 
لعبهــم مع أصــوات الرصــاص، وبــدأ األوالد يعيشــون 
هــذه اللعبــة عــى طريقــة جيــش االحتــال الصهيــوين، 
ــة  ــود الصهاين ــة األوالد يرشــقون اجلن ــس وبقي ــدأ أن وب
ــدت  ــن ارتع ــاء والذي ــود اجلبن ــب اجلن ــارة، فطل باحلج
ــزت معنوياهتــم أمــام ســاح احلجــارة  فرائصهــم واهت
ــيلة  ــل املس ــار والقناب ــني الن ــة، مطلق ــزات صهيوني تعزي
ــباب؛  ــيوخ واألوالد والش ــاء والش ــى النس ــوع ع للدم
ــًدا  ــر بع ــن أكث ــاس إىل أماك ــة الن ــع األوالد وبقي ليرتاج
عــن مرمــى نــران العــدو وأكثــر أمنـًـا يف اجلبــال وكــروم 
ــة؟  ــون. فهــل هــذه هــي الطفول العنــب وأشــجار الزيت
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وهــل هــذه هــي حقــوق األطفــال يف العــامل؟ ممــا جعــل 
يلعــب  حــني  طفــًا  يكــون  أن  أنــس  املجاهــد  مــن 
وعاصفــة حــني يغضــب، وهلــذا خييــف أطفال فلســطني 
ــة غولــدا  ــروى أن الصهيوني العــدو الصهيــوين حيــث ُي
مائــر كانــت تقــول ليــس هنــاك شــعب اســمه الشــعب 
الفلســطيني، بــل إن ميــاد طفــل فلســطيني كان خنجًرا 
كــربوا وكــرب معهــم  فهــؤالء األوالد  يف خارصهتــا، 
ــر  ــوا أبطــااًل أكث ــدون أن يكون املجاهــد أنــس وهــم يري
وال يريــدون أن يكونــوا ضحايــا أكثــر، وال يريــدون 
أكثــر مــن أن يكونــوا بــًرا عاديــني، فــكان املجاهــد 
ــًا  ــخ دائ ــن التاري ــل، ولك ــد أفض ــأن الغ ــن ب ــس يؤم أن
كان يفاجئــه بخيبــة أمــل جديــدة، ممــا جعلــه صلًبــا 
عنيــًدا كثــر الصمــت والغضــب، مســكوًنا باحلريــة إىل 
حــد عشــق الفــوىض والتدمــر، وهنــاك عــى جبــال بلدة 
ــان،  ــدد وامله ــن امله ــم الوط ــث يقي ــة حي ــيلة احلارثي س
ــواك  ــب واألش ــش باملخال ــس اهل ــلح النرج ــث يتس حي
وتعلــو هنــاك قافيــة الســيف عــى املفــردات، فلعــل 
بمقــدور هــذا الربيــق أن يــيضء ليــل الوعي الفلســطيني 
والعــريب املحــدق إىل اهلاويــة، فهــذا هــو املجاهــد أنــس، 

ــه صــوت رعــب يكســوه الغضــب. وهــذا هــو صوت

تركه للمدرسة واجتاهه للعمل اليدوي
ونتيجــة الشــتداد اهلجمــة الصهيونيــة عــى طلبة 
العلــم يف بلــدة ســيلة احلارثيــة وإغــاق أبــواب املدارس 
واقتحامهــا شــبه اليومــي، قــرر املجاهــد أنــس اخلــروج 
مــن املدرســة والتوجــه للعمــل يف جمــال البنــاء؛ ألنــه ال 
ــا إتقــان وهــو يف ريعــان  ــه أي يعــرف اهلــدم فأتقــن مهنت
الشــباب، ولكنــه مل يكــن ليســأل عــن املــال ومل هيتــم بــه 
ــتد  ــا أن اش ــب، وم ــروف جي ــه م ــا يكفي ــًرا إال م كث

عــوده وأصبــح يافًعــا ويف ريعــان شــبابه حتــى تزينــت له 
الدنيــا بأمجــل زينتهــا فرقتــه عــن العبــادة، ولكــن هــذه 
الدنيــا بحاوهتــا وهبائهــا مل تســتطع أن ختطــف هــذا 
الفــارس عــن جــواده، ومل تنجــح بإغوائــه إىل حــد كبــر؛ 
ألن والــد أنــس كان قــد َعّلــم وأســس أنــس بشــكل 
ــه  ــة، وعلم ــة وروحي ــات قويم ــه لبن ــح وزرع في صحي
التفكــر الســليم، وكان كلــا أراد أن يشــتغل بالدنيــا 
حــني اجتذاهبــا لــه ال جيــد توفيًقــا إىل ذلــك فلــم يعطهــا 
ســوى اإلمهــال، وتــرى قــول عــي بــن أيب طالــب كــرم 
اهلل وجهــه قــد جتســد فيــه: “يــا دنيــا يــا دنيــة غــري غــري 

ــا ال رجعــة بعدهــا”. طلقتــك ثاًث

ــم  ــو أه ــا ه ــس إىل م ــد أن ــر املجاه ــرف نظ ان
وأمجــل وأنبــل مــن زهو الشــباب؛ ليكون جنًبــا إىل جنب 
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ــباب  ــان والش ــن الفتي ــن ضم ــكان م ــعبه ف ــاء ش ــع أبن م
ــة  ــداث االنتفاض ــة يف أح ــة عالي ــاركوا بفعالي ــن ش الذي
الفلســطينية األوىل، والســيا يف مطلــع التســعينيات مــن 
ــد  ــب املجاه ــة جتني ــة العائل ــم حماول ــايض رغ ــرن امل الق
حرًصــا  املتظاهريــن؛  صفــوف  يف  االنخــراط  أنــس 
عليــه وخوًفــا لصغــر ســنه، ومــع ذلــك كان يتقــدم 
الصفــوف وحيــض الشــباب عــى الثبــات يف مواقــع 
ــد  ــن املجاه ــم يك ــوين، فل ــدو الصهي ــع الع ــتباك م االش
أنــس يعــرف اجلبــن واخلــوف، ومل يكــن لركــع إال 
جلبــار الســموات واألرض، فكيــف ألنــس أن يركــع 
وقــد ُولــد ونشــأ وترعــرع عــى حــب الرجــال العظــام؟ 
حــب القســام وإخوانــه وســرة أمــر املجاهديــن يف بلدة 
ة الــذي  ســيلة احلارثيــة املجاهــد الشــهيد يوســف أبــو ُدرًّ
اشــرتك يف ثــورة القســام حتــت قيــادة الشــيخ عطيــة 
أمحــد عــوض، وأخــذوا يغــرون عــى القــاع اليهوديــة 
ــات  املجــاورة لقضــاء جنــني، فلمــع يف معركــة أم الزيت
ــرر  ــه وح ــت فاقتحم ــجن عتلي ــة س ــرتك يف مهامج واش
ســجناءه وأبــاد حراســه اليهــود، وملــا انتهــت الثــورة 
رحــل إىل دمشــق ثــم إىل عــان، وهنــاك ُألقــي عليــه 
ــم  ــوب، وُحك ــاين غل ــرال الربيط ــد اجلن ــى ي ــض ع القب
عليــه باإلعــدام ونفــذ احلكــم يف 1939/09/30م، 
فكانــت هــذه الســرة العطــرة هلــؤالء األبطــال بوصلــة 
املجاهــد أنــس جــرادات يف حياتــه حيــث كان دوًمــا 
يتــأمل ملــا أصــاب الشــعب الفلســطيني مــن ظلــم وقهــر 
وعــدوان وإرهــاب، فــكان عزمــه عــى رد الكرامــة إىل 
أمتــه وشــعبه والســيا أنــه ابــن بلــدة ســيلة احلارثيــة 
ــم، فهــي تتحــول  ــام عــى ضي ــي ال يمكــن هلــا أن تن الت
ــول إىل  ــداء، وتتح ــف األع ــوس خيي ــوم إىل كاب يف كل ي
ــة  ــت قناع ــة، وكان ــدام الصهاين ــت أق ــارم حت ــب ع غض

التــي مورســت بحــق  بــأن املجــازر  أنــس  املجاهــد 
الشــعب الفلســطيني ال تزيــده إال قــوة وصابــة، وما أن 
أدرك املجاهــد احلقيقــة وأصبــح واعًيــا وناضًجا لتحمل 
ــوين واذا  ــاء املقاومــة والتحــدي هلــذا العــدو الصهي أعب
دوًمــا  كانــت  والتــي  الفلســطينية  التحريــر  بمنظمــة 
يف صغــره يســتمع إىل نداءاهتــا وبياناهتــا الداعيــة إىل 
تصعيــد االنتفاضــة الفلســطينية قــد قــررت التوقيــع 
عــى االعــرتاف بالعــدو الصهيــوين عــرب اتفاقيــة أوســلو 
املشــؤومة، وأصبــح مــن كان يقــاوم العــدو باألمــس 
هــو صديــق للعــدو اليــوم، فــأراد الصهاينــة مــن عمليــة 
الســام أن يدفــن الشــعب الفلســطيني قضيتــه وينســى 
ــدو  ــروط الع ــع ل ــه، وخيض ــه وبطوالت ــه وتضحيات أمل
الصهيــوين إال أن هــذا الشــعب كان وال يــزال مفعــًا 
باحليــاة وأن مقــوالت اليــأس الرســمية ليســت أكثــر من 
رمــاد يــواري املشــتعل يف صفوف الشــعب الفلســطيني، 
حيــث صــارع املهزومــون عــى فتات يظنــون بأنــه مغانم 

ــا. ــت أوزاره ــروب وضع ح

فــا كان مــن جماهدنــا البطــل أنــس إال التغــايض 
عــن ذلــك كلــه، فقفــز فــوق كل احلواجــز ومتســك بدينه 
ووطنــه، وعــاد إىل العمــل يف جمــال البنــاء يف داخــل 
ــا  ــي يعرفه ــام 1948م، والت ــن الع ــة م األرايض املحتل
ويعــرف مدهنــا وقراهــا وشــوارعها وكل شــرب فعــاش 
ــات  ــعي وراء متطلب ــل الس ــرون يف ظ ــش اآلخ ــا يعي ك
ــه إىل  ــو علي ــا ه ــى م ــال ع ــتمر احل ــة، واس ــاة اليومي احلي
أن وصلــت املفاوضــات الفلســطينية الصهيونيــة إىل 
هنايتهــا، والســيا يف العام 2000م حيــث اجتمع رئيس 
الســلطة الفلســطينية يــارس عرفــات مــع رئيــس احلكومة 
ــة  ــد الثاني ــاراك يف قمــة كامــب ديفي ــة إهيــود ب الصهيوني
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مــن أجــل حماولــة الوصــول إىل اتفــاق كبــر، يكــون فيــه 
دولــة فلســطينية عــى حــدود اخلامــس مــن حزيــران عام 
ــفن  ــتهي الس ــا ال تش ــاءت ب ــاح ج 1967م إال أن الري
ففشــلت املفاوضــات وخــرج الرئيــس األمريكــي بيــل 
كلنتــون آنــذاك بتريــح إعامــي مفــاده أن رئيــس 
الــوزراء الصهيــوين إهيــود بــاراك أبــدى مرونــة أكثــر مــن 
الرئيــس الفلســطيني يــارس عرفــات، وكان هــذا يعتــرب 
ــون  ــرتض أن يك ــذي يف ــل ال ــن الرج ــًرا م ــا خط اهتاًم
نزهًيــا حيــث ألقــى اللــوم عــى يــارس عرفــات، وقــال لقد 
أمطنــا اللثــام عــن وجــه عرفــات وأنــه ال يريــد الســام 
فــاذا يريــدون؟ فــا كان مــن أرئيــل شــارون والــذي كان 
فــوزه باالنتخابــات يف الكيــان الصهيــوين ســاحًقا لــكل 
منافســيه؛ إال أن أكــد للعــامل بــأن الكيــان الصهيــوين 
ــرم  ــدم املج ــطيني، فأق ــعب الفلس ــل الش ــش لقت متعط
األقــى  املســجد  دخــول  عــى  شــارون  الصهيــوين 
فتصــدت لــه مجاهــر شــعبنا الفلســطيني، وانتفــض 
الشــعب الفلســطيني عــن بكــرة أبيــه ليكــون تاريــخ 
2000/09/28م هــو يــوم االنتفاضــة الفلســطينية 

ــة، انتفاضــة األقــى املباركــة.  الثاني

دوره يف انتفاضة األقىص
ــن  ــل م ــن أوائ ــرادات م ــس ج ــد أن وكان املجاه
لبــى الواجــب املقــدس يف الدفــاع عن أقدس املقدســات، 
وهــي القــدس الريــف، فقــد حانــت الفرصة التــي طاملا 
متناهــا املجاهــد أنــس، وبــدأ يشــارك يف كل فعاليــات 
ذكريــات  مســتعيًدا  األقــى،  انتفاضــة  ونشــاطات 
االنتفاضــة الفلســطينية عندما كان فًتى يافًعــا، أيام مل يكن 
يســلم مــن العــدو الصهيوين ال الطلبــة وال املدرســون ومل 
تكــن يومهــا الوطنيــة والتضحيــة وجهة نظــر، أيــام مل جيد 

الطلبــة كتًبــا كاملــة وكافيــة للتعليــم، فرغــم صغر ســنهم 
إال أهنــم كانــوا كبــار النفــوس، فهنــاك وبتلــك الظــروف 
وجــد املجاهــد أنــس ضالتــه فكانــت أول الطريــق وأول 
الوعــي وأوىل اخلطــوات، ورغــم صمته الشــديد واملطبق 
مل تكــن عائلتــه تســتطيع أن تعلــم حجــم مشــاركته 
االنتفاضــة  وكذلــك  األوىل،  االنتفاضــة  يف  الكبــرة 
الثانيــة وخاصــة يف أشــهرها األوىل فــكان املجاهــد أنــس 
متحــرًكا رسيــع احلركــة وبريــة وكتــان شــديد فوقــف 
إىل جانــب شــعبه يف مواجهــة العــدو الصهيــوين، وقــف 
ــن األرض،  ــا ع ــطيني، دفاًع ــعب الفلس ــن الش ــا ع دفاًع
دفاًعــا عــن العقيــدة، دفاًعــا عــن املســتضعفني، فجــاءت 
هــذه االنتفاضــة الفلســطينية، انتفاضــة األقــى، تعبــًرا 
حقيقًيــا عــن إرادهتــم الوطنيــة، وإرصاراهــم عــى إعــادة 
األمــل واحليــاة الــذي حيقــق للشــعب الفلســطيني احلريــة 

ــتقال. واالس

وجــد املجاهــد أنــس نفســه يف ظــل أســئلة كثــرة 
حــول الوســائل التــي من خاهلــا يمكن أن ختــدم اهلدف 
الفلســطيني، وأن يتجنبــوا خطــر اســتدراجهم إىل احللبة 
العســكرية التــي دشــنها املجــرم شــارون الدمــوي؛ 
الفلســطيني يف ســياق  الشــعب  لُيــْدِرج حربــه عــى 
احلــرب عــى اإلرهــاب منــذ أضاعــت أمريــكا احلــدود 
ــد  ــكان املجاه ــة، ف ــني املقاوم ــا ب ــاب وم ــني اإلره ــا ب م
أنــس قــد قــرر الوقــوف إىل جانــب مــن حيمــل هــم األمة 
ــه املجاهــد ســامي  كل األمــة، فوجــد نفســه يتأثــر بخال
جــرادات يف ظــل حركة اجلهاد اإلســامي يف فلســطني، 
وبــدأ املجاهــد أنــس يعمــل يف صفــوف رسايــا القــدس 
وســط قناعــة راســخة أنــه البــد مــن عســكرة االنتفاضــة 
املتغطــرس، الصهيــوين  العــدو  للجــم  الفلســطينية 
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فــكان للمجاهــد أنــس جــوالت وصــوالت يف مواجهة 
العــدو الصهيــوين عــى الطــرق االلتفافيــة يف مدينــة 
جنــني، ونتيجــة لشــجاعته وإقدامــه وحســه األمنــي 
القــادة  أحــد  يكــون  أن  القــدس  رسايــا  قــادة  أراده 
امليدانــني للرايــا يف مدينــة جنــني، فطلــب منهــم مهلــة 
ــه وجــد  ــق هبــذا األمــر؛ إال أن مــن أجــل التفكــر العمي
نفســه أمــام ضغــط قــادة وكــوادر رسايــا القــدس قائلــني 
لــه بصــوت مرتفــع: أهيــا املجاهــد العنيــد أطلقهــا نــاًرا 
يف وجــه األعــداء! أطلــق كلمتــك املشــهورة مــا دام عــى 
الشــعب الفلســطيني باســتيل ومــادام هنــاك قضبــان 
ــلء  ــدر م ــمعها هت ــل، أس ــل قندي ــا أنب ــاء ي ــياط ودم وس
دمــي، أســمعها يف الوديــان عــى الغابــات عــى القمــم، 

وأســمع رصخــات األحــرار وصــوت الرشــاش وال 
تســمع لغــارات األوبــاش، فــا كان مــن املجاهــد أنــس 
ــدو  ــه الع ــًرا يف وج ــدون مزجم ــا يري ــى م ــة ع إال املوافق

ــوين: الصهي

عنيٌد أنا.. كالصخور

إذا حاولوا عرها

وقاٍس أنا كالنسور

إذا حاولوا قهرها

وصلب أنا كاجلسور

إذا أثقلوا ظهرها

وحني أثور

تعيد الرباكني يل رّسها!

دوره يف مواجهة عملية السور الواقي
ــا  ــرادات جنًب ــس ج ــد أن ــوار املجاه ــدأ مش وابت
ــة  ــدس يف مدين ــا الق ــوادر رساي ــادة وك ــع ق ــب م إىل جن
جنــني، ابتــداًء مــع املجاهــد القائــد العــام لرايــا القدس 
نعــان طحاينــة واملجاهــد خالــد زكارنــة وإيــاد صواحلــة 
والعديــد مــن كــوادر رسايــا القــدس؛ ليكــون للمجاهــد 
أنــس شــأن عظيــم يف كبــح مجــاح املجــرم شــارون 
ــس  ــه كرئي ــم انتخاب ــا ت ــن عندم ــذي أعل ــرف ال املتعج
للحكومــة الصهيونيــة أمــام حكومتــه بأنــه ســيقيض عى 
ــد  ــوم؛ فوج ــة ي ــون مائ ــطينية يف غض ــة الفلس االنتفاض
نفســه أمــام جماهــدي رسايــا القــدس صاغــًرا باكًيا لشــدة 
ــرار  ــه يأخــذ ق ــات االستشــهادية ممــا جعل وقــوة العملي
تنفيــذ عمليــة أســاها الســور الواقــي )حومات مغيــن(، 

األسر القائد/ أنس جرادات
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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وهــي عبــارة عن سلســلة مــن العمليــات التــي قامت هبا 
فــرق ووحــدات اجليش الصهيــوين بتعداد جيــش قوامه 
عــرون ألًفــا ملواجهة الشــعب الفلســطيني يف حمافظات 
الضفــة الغربيــة، وتــم تنفيــذ هــذه العمليــات يف الفــرتة 
الواقعــة بــني 29 مــارس )آذار(وانتهــت بيوليــو )متــوز( 
2002م، واالدعــاء الصهيــوين أن اهلــدف مــن هــذه 
ــة” الفلســطينية  ــة القواعــد “اإلرهابي ــة هــو تصفي العملي
وحــورصت  االستشــهادية،  العمليــات  وإيقــاف 
ــاًرا  ــطينية يف رام اهلل حص ــلطة الفلس ــر الس ــة مق املقاطع
عــى  للضغــط  مبانيهــا  بعــض  هــدم  وتــم  شــديًدا، 
رئيــس الســلطة يــارس عرفــات، كــا تــم تنفيــذ عمليــات 
ــة واســعة النطــاق يف كل مــن نابلــس وجنــني،  صهيوني
وكانــت معــارك جنــني األكثــر قســوة ورضاوة، فقــاوم 
الصهيــوين  اجليــش  واســتخدم  ببســالة،  املجاهــدون 
طائراتــه لقصــف مواقــع اســتحكام الفلســطينيني، ونفذ 
مسلســًا مــن املجــازر يف جنــني وخميمهــا، وتــم تدمــر 
أجــزاء كبــرة مــن املخيــم تدمــًرا كامــًا تناقلــت أحداثه 
ــني  ــم جن ــة خمي ــة، وأدت معرك ــام العاملي ــائل اإلع وس
ــا القــدس منهــم اجلنــرال  إىل استشــهاد أهــم قــادة رساي
حممــود طوالبــة والقائــد طه زبيــدي وعبد الرحيــم فرج، 
كــا تــم اعتقــال أهــم القــادة العســكريني يف معركــة خميم 
ــرداوي،  ــت م ــر ثاب ــد الكب ــهم القائ ــى رأس ــني وع جن
والقائــد احلــاج عــي الصفــوري؛ ليكــون املجاهــد أنــس 
جــرادات بعدهــا عــى موعــد مــع الــدم واجلهــاد. هــذا 
الــدم الــذي يلــون األفــق ويلــون التاريــخ ويلــون الواقع 
ــدس يف  ــا الق ــادة رساي ــع ق ــع م ــون األرض، فاجتم ويل
ــة  ــاد صواحلــة ونعــان طحاين ــة وإي ــد زكارن ــني خال جن
وســامي جــرادات وســعيد طوبــايس وغرهــم مــن 
القــادة، ليســفر هــذا االجتــاع بتكليــف املجاهــد أنــس 

للعمــل مــع املجاهــد خالــد زكارنــة الــذي كان قــد 
ــرات  ــع املتفج ــال وتصني ــون القت ــع فن ــى مجي ــدرب ع ت
يف  املقاومــة  رجــال  أيــدي  وعــى  لبنــان  جنــوب  يف 
لبنــان ومعســكرات احلركــة يف اخلــارج، فــكان لديــه 
اخلــربة الكبــرة يف العمــل اجلهــادي، وكان وراء تطــور 
ــز  ــيا بتجهي ــني والس ــة جن ــدس يف مدين ــا الق أداء رساي
ــو  ــت أب ــواهنة ورأف ــامر ش ــهاديني س ــات االستش عملي
ديــاك وراغــب جــرادات وعبــد الكريم طحاينــة. واتفق 
املجاهــد أنــس مــع القائــد املجاهــد خالــد زكارنــة عــى 
التجهيــز لعمليــة استشــهادية يف قلب الكيــان الصهيوين 
أبــو  املجاهــد  وقــام  جنــني،  خميــم  جمــزرة  عــى  رًدا 
مصعــب بتجنيــد االستشــهادي حممــد محديــة وهــو مــن 
ــزة،  ــاع غ ــن قط ــه م ــل أن ــني، واألص ــة جن ــكان مدين س
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ومتكــن املجاهــد إيــاد صواحلــة وبمســاعدة املجاهــد أبــو 
ــادة  ــتخراج امل ــم أريض، واس ــار لغ ــن إحض ــب م مصع
املتفجــرة مــن داخلــه وتعبئتهــا بواســطة أنابيــب صغــرة 
مــن النحــاس املفــرزة، ويــرف عــى ذلــك املجاهــد إيــاد 
صواحلــة، وكــا أرشف عى عملية تصويــر املجاهد حممد 
محديــة، ومــن ثــم قــام بإرســال االستشــهادي إىل املجاهد 
ــز  ــة حلي ــوىل مســئولية إخــراج العملي أنــس جــرادات ليت
التنفيــذ، واســتطاع املجاهــد أنــس جــرادات أن يوصــل 
االستشــهادي حممد محدية بتاريخ 2002/05/20م إىل 
املــكان املعــد لتنفيــذ العمليــة يف قلــب الكيــان الصهيوين، 
ولكــن حــدث أمــر مــا ومل يتمكــن املجاهــد حممــد محديــة 
ــة ممــا أدى إىل استشــهاده  ــة الصهيوني مــن صعــود احلافل
دون وقــوع قتــى بصفــوف الصهاينــة، فــكان لزاًمــا عــى 
ــعى  ــة أن يس ــذه العملي ــط هل ــذي خط ــام وال ــد الع القائ
جاهــًدا إىل تعديــل نتائــج العمليــة بعمليــة أخــرى ناجحة 
وبــأرسع وقــت ممكــن، وأرص عــى تنفيــذ هــذه العمليــة 
ــا  ــادة رساي ــل ق بنفســه رغــم املعارضــة الشــديدة مــن قب
القــدس، وقــرر املجاهــد خالــد زكارنــة أن يذهــب لتنفيذ 
عمليــة بنفســه وبصحبة املجاهديــن أنس جــرادات وعبد 
اهلــادي العمــري يف منطقــة قريبــة مــن بلدة ســيلة احلارثية 
عــى طريق تســر فيــه العديد مــن الدوريــات الصهيونية، 
ونجــح املجاهــد أنــس وإخوانــه يف وضــع عبــوة ناســفة 
ــد  ــه عن ــيض أن ــة تقت ــت اخلط ــات، وكان ــدى الدوري إلح
ــاق  ــة بإط ــد زكارن ــد خال ــوم املجاه ــوة يق ــر العب تفج
صــاروخ الو عــى الدوريــة الصهيونيــة لقتــل مــن تبقــى 
أنــس جــرادات وعبــد  منهــا حًيــا، ويقــوم املجاهــد 
ــاح  ــن س ــار م ــاق الن ــة بإط ــري بالتغطي ــادي العم اهل
نــوع )M16( باإلضافــة إىل متابعــة تنفيــذ العمليــة، ومــا 
أن انفجــرت العبــوة الناســفة حتــى بــادر املجاهــد خالــد 

زكارنــة بإطــاق صــاروخ الــاو باجتــاه الدوريــة، وهنــا 
انفجــر صــاروخ الــاو باملجاهــد خالــد زكارنــة؛ ليتبــني 
فيــا بعــد مــن التحقيــق الــذي أجــراه قــادة رسايــا القــدس 
أن هــذا الصــاروخ والــذي تــم رشاؤه مــن طولكــرم كان 
مفخًخــا ممــا أدى إىل قطــع رأس املجاهــد خالــد زكارنــة 
ويــده اليمنــى، وباستشــهاد هــذا القائــد واملعلــم املجاهــد 
خالــد زكارنــة بتاريــخ 2002/05/22م تكــون رسايــا 
القــدس قــد خــرت مهندًســا فــًذا يف تصنيــع األحزمــة 
الناســفة والعبــوات واملتفجــرات، فحــزن جماهــدو رسايــا 
القــدس عــى فــراق معلمهــم وقائدهــم ومرشــدهم،

خالــد  الشــهيد  فــكان 
ــس  ــد أن ــبة للمجاه بالنس
ــوذج  ــة نم ــرادات بمثاب ج
مــن الرجــال الشــجعان، 
رجــال ُتشــكل عــى مــدى 
هيتــدي  منــارات  الدهــر 
ــاب  ــائرون يف رح ــا الس هب
اهلل، فيظــل زيتهــا يــيضء 
ونورهــا يســطع للحــاق 

بركــب األحبــة حممــد وحزبــه، وهنا كانــت األمانــة التي 
تركهــا الشــهيد القائــد خالــد زكارنــة عــى عاتــق رسايــا 
القــدس ثقيلــة جــًدا، وليــس مــن الســهل محلهــا ولكــن 
بفضــل مــن اهلل عــز وجــل، ثــم بصمــود وإرادة وعزيمــة 
قــادة رسايــا القــدس وهــم مثلــث الرعــب الفلســطيني 
ــو شــقارة( وأنــس جــرادات وســعيد  ــاد صواحلــة )أب إي
ــأ اهلل هلــم أن يكــون عــى أيدهيــم النــر  ــايس، فهي طوب
العمليــات  وأروع  أهــم  مــن  عمليــة  يف  امُلــرف 
االستشــهادية بعــد عمليــة بيــت ليــد األســطورية، حيث 
ــعيد  ــس وس ــاد وأن ــطيني إي ــب الفلس ــث الرع ــدأ مثل ب

الشهيد القائد/ خالد زكارنة
استشهد بتاريخ 

2002/05/22م
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ــة  ــان طحاين ــد نع ــم املجاه ــرة املعل ــط يف ح بالتخطي
مــن أجــل رضب العــدو الصهيــوين رضبــة لــن ينســاها 

ــني. ــم جن ــزرة خمي ــى جم ــًدا، رًدا ع أب

دوره يف عملية جمدو االستشهادية
ــم إرســال  ــاد صواحلــة أن يت اقــرتح املجاهــد إي
ســيارة مليئــة برباميــل املتفجــرات يقودهــا استشــهادي 
ــود  ــة باجلن ــون مكتظ ــة تك ــة صهيوني ــتهدف حافل ويس
والضبــاط الصهاينــة، وبــا أن العمــل يف رسايــا القدس 
طلــب  بــا  بالقيــام  جماهــد  كل  بــدأ  مجاعــي  عمــل 
ــد  ــتطاع املجاه ــة، فاس ــاح العملي ــل إنج ــن أج ــه م من
إيــاد صواحلــة جتنيــد االستشــهادي محــزة ســمودي؛

باإلضافــة إىل تصويــره مــن أجــل العمليــة وحتضــره 
نفســًيا وروحًيــا، كــا قــام املجاهــد ســعيد طوبــايس 
ــيارة  ــراء س ــوري ب ــادي العم ــد ش ــاعدة املجاه وبمس
الســتخدامها يف العمليــة، وملــا انتهــى املجاهــدون إيــاد 
صواحلــة وســعيد طوبــايس وأنس جــرادات مــن تصنيع 

املــواد املتفجــرة، قــام املجاهــد إيــاد صواحلــة بتعبئــة 
ــب  ــة إىل تركي ــة، باإلضاف ــل خاص ــرات يف برامي املتفج
التفجــر،  صواعــق  مــع  الكهربائيــة  الدائــرة  شــبكة 
جاهــزة  اللحظــات  هــذه  يف  العمليــة  وأصبحــت 
بالكامــل، ومل يبــق ســوى إخــراج الســيارة املفخخــة مــع 
االستشــهادي محــزة إىل موقــع العمليــة. ومل يكــن أحــد 
لــه املقــدرة والقــوة والــذكاء والشــجاعة عــى القيــام 
بمثــل هــذه األمــور إال املجاهــد العنيــد أنــس جــرادات 
حيــث إن األجهــزة األمنيــة الصهيونيــة تنتــر يف كل 
مداخــل وخمــارج مدينــة جنــني، ولكــن بفضــل مــن اهلل 
ــد  ــط املجاه ــن ختطي ــة وحس ــم بحنك ــه، ث ــق من وبتوفي
أنــس جــرادات اســتطاع إخــراج الســيارة املفخخــة مــن 

ــدف. ــاه اهل ــني باجت ــة جن مدين

ويف هــذا الوقــت كان رئيس الــوزراء الصهيوين 
أرئيــل شــارون يتبجــح أمــام اإلعــام الصهيــوين بأنــه 
اســتطاع القضــاء عــى املقاومــة الفلســطينية يف الضفــة 
الغربيــة، والقضــاء عــى عــش الدبابــر يف خميــم جنــني، 
ــد  ــا أمخ ــطيني ك ــعب الفلس ــة الش ــه أمخــد انتفاض وأن
ــام كان  ــتة أي ــال س ــث خ ــام 1967م، حي ــرب الع ح
العــدو الصهيــوين حيتــل فلســطني بالكامــل باإلضافــة 
الســوري،  واجلــوالن  مــر  ســيناء يف  إىل صحــراء 
وكان املجــرم شــارون هبــذه األثنــاء حيظــى باهتــام 
وســائل اإلعــام الصهيونيــة ولــه نســبة تأييــد مرتفعــة 
يف الشــارع الصهيــوين، حيــث كان يقــول إن حــرب 
االســتقال _اســتقال دولــة الكيــان_ مل تنتــه، وإن 
مــا جيــري هــو اســتمرار لتلــك احلــرب، وعــادة يف 
كل  ويظــل  القتــال،  وســائل  كل  تســتخدم  احلــرب 
ــائل  ــال وس ــن خ ــه م ــق أهداف ــعى لتحقي ــرف يس ط

االستشهادي/ محزة سمودي
استشهد بتاريخ 2002/06/05م
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ــش  ــوا اجلي ــه: “دع ــكلت مقولت ــف، وش ــال والعن القت
يف  الصهيونيــة  للسياســة  وعنواًنــا  شــعاًرا  ينتــر” 
مواجهــة انتفاضــة األقــى، وأصبــح برنامــج شــارون 
واملؤسســة األمنيــة الصهيونيــة هــو إحلــاق اهلزيمــة 
ــوا  ــم؛ ليقبل ــام عليه ــرض االستس ــطينيني، وف بالفلس
بالفتــات وبالــروط الصهيونيــة للخضــوع والركــوع، 
ولكــن خــاب أمــل ورجــاء املجــرم شــارون وعصاباتــه 
املجرمــة حيــث جاءهــم اإلعصــار اهلــادر املجاهد أنس 
ــل  جــرادات بســيارة مفخخــة وباستشــهادي فــذ ال قب
لشــارون وجنــوده هبــا، وســار املجاهــد أنس بالســيارة 
ومتســلًحا  احلواجــز  كل  وخمرتًقــا  عابــًرا  املفخخــة 
ــن  ــة الرمح ــل، وكأن مائك ــز وج ــى اهلل ع ــوكل ع بالت
ــع  ــول إىل موق ــق للوص ــا الطري ــح هل ــت لتفت ــد تنزل ق
العمليــة يف مفــرق جمــدو، وكان يــرددان املجاهــد أنــس 
واالستشــهادي محــزة قــول اهلل عــز وجــل: ىمحٱمم 
ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن 
زي مي نييمح ]يــس: 9[. ومــا هــي إال ســويعات 
ــة  ــيارة املفخخ ــزة بالس ــهادي مح ــق االستش ــى انطل حت
الصهاينــة  باجلنــود  مليئــة  صهيونيــة  حافلــة  باجتــاه 
ليفجــر الســيارة قــرب احلافلــة الصهيونيــة؛ وتعلــو 
مــكان  كل  يف  الصهاينــة  أشــاء  وتتناثــر  النــران 
ــن  ــاص وم ــح الب ــف، وأصب ــان الكثي ــد الدخ ويتصاع
مــن  أســلحتهم  إن  حتــى  احلديــد  لصهــر  فرًنــا  بــه 
ــه  نــوع )M16( ُصهــرت لشــدة النــران، كــا ُيذكــر أن
تطايــرت أجــزاء مــن البــاص املتفجــر يف اهلــواء ليســقط 
عــى خيــم األرسى واملعتقلــني يف ســجن جمــدو القريب 
مــن موقــع العمليــة، وزلــزل األرسى األرض بفرحهم 
ورسورهــم لرؤيــة البــاص الصهيــوين وهــو ينفجــر يف 
ــرب  ــات اهلل أك ــو صيح ــر، لتعل ــاح الباك ــاعات الصب س

اهلل أكــرب، وارتفعــت معنويــات األرسى واملعتقلــني 
حــني علمــوا مــن هــذه العمليــة أن هنــاك جماهديــن 
مــا النــت هلــم عزيمــة وظلــوا مــن بعدهــم بحمــد اهلل 
ــم  ــل لك ــة الوي ــون للصهاين ــم، ويقول ــة بعقيدهت عالق
مــن نــار وغضــب رسايــا القــدس حيــث أدت العمليــة 
ملقتــل 17 جندًيــا صهيونًيــا وإصابــة العــرات بجــراح 
خمتلفــة، وكانــت هــذه العمليــة حتدًيــا للمجــرم شــارون 
قاتــل األطفــال واملتبجــح أمــام اإلعــام، وعندمــا علم 
ــا  ــة هــم قــادة وجماهــدو رساي أن مــن نفــذ هــذه العملي
القــدس ومــن مدينــة جنــني جــن جنونــه، وجــن جنــون 

ــوين. ــاباك الصهي الش

ومــن املفيــد قولــه أن هــذه العملية والتــي جاءت 
الذكــرى  تاريــخ 2002/06/05م تزامنــت مــع  يف 

القتى الصهاينة يف عملية جمدو االستشهادية 
بتاريخ 2002/06/05م
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اخلامســة والثاثــني حلرب حزيــران عــام 1967م، تلك 
ــهيد  ــور الش ــا الدكت ــي وصفه ــاوية والت ــرى املأس الذك
فتحــي الشــقاقي بأهنــا مل تكن لتنتهــي إال وجيــش العدو 
الصهيــوين يف قلــب مدينــة القــدس وعى ضفــاف مدينة 
ــان  ــت ع ــوري؛ إذ كان ــوالن الس ــوق اجل ــويس وف الس
ــوم  ــع ذلــك الي تعلــن ســقوط القــدس حيــث كان املذي
يســكب يف النفــس احلــزن واللوعــة، ويصعــد يف القلــب 
التشــنج، فكانــت اجلاهــر املســلمة مــن طنجــة إىل 
جاكرتــا ومــن اســطنبول إىل الجوس خترج إىل املســاجد 
صارخــة ذاهلــة باكيــة، وكانــت تســأل عمــن يدهلــا عــى 
ــب.  ــا جمي ــن دون ــدس، ولك ــت املق ــق بي ــق، طري الطري
بــل هنــاك جميــب يــا معلمنــا ويــا قائدنــا ويــا فارســنا، يــا 
شــهيد األمــة يــا فتحــي الشــقاقي، فقــد جــاء تاميــذك يا 
أبــا إبراهيــم املجاهــدون إيــاد صواحلــة وســعيد طوبايس 
وأنــس جــرادات ليخرجــوا مــن بــني األنقــاض، ومــن 
بــني الــركام ليســتمروا يف هنجــك املقــاوم، فهــم وحدهم 
أبطــال الرايــا الذيــن غيبــوا أوجــه اهلجمــة الصهيونيــة 
يف غبــار التاريــخ، فوحدهــم إيــاد وســعيد وأنــس الذيــن 
الطريــق، طريــق  عــى  البريــة  ليدلــوا  النــداء  لبــوا 
القــدس واالســتقال واحلريــة والنهضــة، طريــق العــزة 
والكرامــة، معيديــن للشــعب الفلســطيني األمــل والثقة 
بــأن علــو الصهاينــة إىل اندحــار، وأن غزوهــم إىل زوال.

يأس شارون يف مواجهة الرسايا
ــاذا  ــرف م ــط وال يع ــارون يتخب ــرم ش ــدأ املج ب
يقــول للصهاينــة، وُذهــل مــن شــدة مــا رأى وأيقــن 
أنــه جيابــه جمموعــة أبطــال مــن رسايــا القــدس، عشــقوا 
املــوت  هــذا  احليــاة،  الصهاينــة  يعشــق  كــا  املــوت 
ــا وحربهــا وحديثهــا وماءهــا  الــذي صــار ملــح الراي

وهواءهــا، فأقــدم شــارون بعــد هــذه العمليــة البطوليــة 
عــى اجتيــاح جديــد للضفــة الغربيــة عــرب عملية أســاها 
طريــق اإلرصار )ديــرخ نحوشــا(، وهــي عمليــة قامــت 
هبــا قــوات منتخبــة مــن اجليــش الصهيــوين يف عــدد مــن 
مــدن وقــرى الضفــة الغربية يف حزيــران ومتوز مــن العام 
2002م، وبادعــاء قــرار الكيــان الصهيــوين بتصفيــة 
تامــة للمقاومــة الفلســطينية التــي باتــت تشــكل خطــًرا 
وجودًيــا عــى مجهــور الكيــان الصهيــوين، وخاصــة 
بعــد سلســلة مــن العمليــات االستشــهادية التــي نفذهتــا 
الفصائــل الفلســطينية ويف مقدمتهــا رسايــا القــدس، 
ونفــذ العــدو الصهيــوين سلســلة مــن االقتحامــات عــى 
قــرى وبلــدات متعــددة؛ إللقــاء القبــض عــى املطلوبــني 
وادعــى الكيــان الصهيــوين أنــه هبــذه العمليــة ســيحبط 

ــة ختطــط هلــا املقاومــة الفلســطينية. مســبًقا أي عملي

ونتيجــة لذلــك ارتــأى املجاهــدون إيــاد صواحلــة 
وأنــس جــرادات وســعيد طوبــايس أخــذ قســط مــن 
الراحــة، ولكــن كيــف هلــم أن يرتاحــوا وينامــوا بينــا قــادة 
العــدو الصهيــوين ال ينامــون، ويصلــون الليــل بالنهــار، ال 
يفــرتون مــن أجــل القضــاء عــى االنتفاضــة الفلســطينية؟ 
جــرادات  وأنــس  صواحلــة  إيــاد  املجاهــدون  وقــرر 
ــر  ــد الكب ــط املجاه ــة وختطي ــايس وبمبارك ــعيد طوب وس
ــة الــرد عــى املجــزرة التــي ارتكبهــا العــدو  نعــان طحاين
الصهيــوين يف قطــاع غــزة بتاريــخ 2002/07/23م، 
والتــي أدت الستشــهاد القائــد العــام لكتائــب الشــهيد عز 
الديــن القســام الشــهيد صــاح شــحادة وأبنائــه والعديــد 
مــن األطفــال حيــث تــم هــدم املنــازل عــى ســاكنيها عــرب 
ـ )F16(، فــكان  القصــف اهلمجــي مــن قبــل طائــرات الــ
البــد مــن الــرد عــى هــذا العــدوان بــا يتناســب وحجــم 
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املجــزرة، واختــذ قــادة رسايــا القــدس القــرار بتنفيــذ عملية 
يف قلــب العــدو الصهيــوين بواســطة ســيارة مفخخة حتمل 
مــا يقــارب 400 كغــم مــن املتفجــرات؛ ليتــم تفجرهــا يف 
عــارة ســكنية مكونة من عــر طبقات يف مدينــة اخلضرة 
املحتلــة، وبــدأت املجموعــة املجاهــدة تعمــل بشــكل 
مجاعــي كخليــة نحــل، ومتكــن املجاهــد ســعيد طوبــايس 
ــة، واحــدة مــن  مــن إحضــار ســيارتني مــن أجــل العملي
نــوع جيــب، وأخــرى عاديــة، بينــا متكــن املجاهــد أنــس 
وبمســاعدة أفــراد جمموعتــه مــن جتهيــز كميــة كبــرة مــن 
ــن  ــد املجاهدي ــن جتني ــه م ــة إىل متكن ــرات باإلضاف املتفج
ــة يف  ــيلة احلارثي ــدة س ــن بل ــود م ــامي زي ــود وس ــد زي مؤي
ــة  ــيارات املفخخ ــال الس ــاعدته يف إيص ــني ملس ــة جن مدين
أو االستشــهاديني إىل قلــب الكيــان الصهيــوين، واكتمــل 
ــام  ــث ق ــة حي ــذه العملي ــتعداد هل ــداد واالس ــك اإلع بذل
املجاهــد إيــاد صواحلــة بتعبئــة املــواد املتفجــرة بالرباميــل،

الدائــرة  ووضعهــا يف داخــل اجليــب وقــام برتكيــب 
الكهربائيــة وتوصيلهــا بالصواعــق املتفجــرة، ومــا أن 
انتهــى املجاهــدون إيــاد وســعيد وأنــس مــن جتهيــز 
الســيارات باملتفجــرات حتــى اجتمعــوا بحرة الشــهيد 
العمليــة  ســاعات  وبــدأت  طحاينــة،  نعــان  القائــد 
األخــرة، وتعاهــد األبطــال نعــان وإيــاد وســعيد وأنــس 
عــى الثــأر لدمــاء األطفــال والنســاء والشــيوخ مــن أبنــاء 
ــتحرون  ــدون يس ــدأ املجاه ــطيني، وب ــعب الفلس الش
املــايض ليتذكــروا أحــداث جمــزرة خميــم جنــني ونابلــس 
وبيــت حلــم وغــزة هاشــم ليؤكــدوا لاحتــال الصهيوين 
ــني القســام تقــول  ــه أن جن ــام ب ــوون القي ــا ين ــوده ب وجن
ــت  ــد تصم ــا؟ فق ــدون من ــاذا تري ــة م ــا الصهاين ــم أهي لك
الشــعوب لفــرتة، ولكنهــا ال يمكــن هلــا أن تظل خرســاء، 
ــة  ــطيني قائل ــعب الفلس ــدث الش ــم حت ــدأت أرواحه وب
هلــم: يــا شــعبنا املوعود بالنــر، رغــم اجلراحــات النازفة 
واآلالم وأعــراس الشــهداء املتواصلــة، ورغم تنكر العامل 
كل العــامل لنــا ولتضحياتنــا؛ إال أننــا ســننمو ونتفتــح 
ونتجــذر أكثــر يف أرضنــا املباركــة؛ لتعلــوا هاماتنــا حلظــة 
بلحظــة لتطــال أعنــاق الصهاينــة مجيًعــا، فكل املــؤرشات 
والدالئــل تؤكــد صعودنــا نحــو الشــمس وانحدارهم إىل 

مزبلــة التاريــخ.

إخفاق يف تنفيذ عملية اخلضرية
انطلــق املجاهــد أنــس جــرادات باجليــب املــيء 
ــود  ــامي زي ــد وس ــاعديه مؤي ــة مس ــرات بصحب باملتفج
ــة  ــان طحاين ــد نع ــل القائ ــن قب ــم م ــم توكيله ــث ت حي
ــاد صواحلــة بمهمــة هــي أم املهــات وهــي إخــراج  وإي
الســيارة املفخخــة مــن قلــب مدينــة جنــني إىل قلــب 
الكيــان الصهيــوين، وانطلــق املجاهــدان مصحوبــني 

الشهيد القائد/ إياد صواحلة
استشهد بتاريخ 2002/11/09م
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بدعــاء املجاهــد نعــان طحاينــة الــذي رفــع يديــه قائــًا: 
ــط،  ــا فق ــس ألجلن ــك لي ــل إلي ــا نتوس ــا اهلل، إنن ــا اهلل ي ي
بــل ألجلهــم أكثــر، وألجــل الشــعب الفلســطيني أكثــر 
وأكثــر، اللهــم نســألك أن تعــني األيــدي املتوضئــة 
ــا القــوة  ــا مجيًع عــى تنفيــذ هــذه املهمــة، اللهــم هــب لن
واإليــان! وبــدأ املجاهــد أنــس جــرادات بالتحــرك 
وســاق اجليــب املفخــخ، وكان يســاعده املجاهــد مؤيــد 
زيــود بفتــح الطريــق أمــام املجاهــد أنــس جــرادات بينــا 
كان املجاهــد ســامي زيــود ينتظــر عــى نقطة احلــدود مع 
ــزة  ــت األجه ــاء كان ــذه األثن ــوين، ويف ه ــان الصهي الكي
األمنيــة الصهيونيــة تنتــر يف كل مكان وتضــع احلواجز 
العســكرية عــى مداخل وخمــارج مدينة جنــني، وبالرغم 
ــور  ــن عب ــرادات م ــس ج ــد أن ــن املجاه ــك متك ــن ذل م
ــود  ــد زي ــد مؤي ــاعدة املجاه ــة بمس ــيلة احلارثي ــدة س بل
متجاوزيــن بســيارهتا مدينــة جنــني القســام، ومتكنــا مــن 
دخــول مدينــة أم الفحــم وكانــت الســاعة حــوايل الثامنة 
مســاًء، واجتمــع املجاهــدون أنــس ومؤيــد وســامي يف 
منطقــة نائيــة حتــى الســاعة احلاديــة عــرة ليــًا، ومرت 
الدقائــق تلــو الدقائــق، وركــب املجاهــدون ســامي 
ــس  ــدأ أن ــخ، وب ــب املفخ ــرة اجلي ــذه امل ــود ه ــد زي ومؤي
بفتــح الطريــق أمامهــم، ويقــول املجاهــد أنــس إنــه قــد 
ــق  ــربوا الطري ــد ع ــم ق ــاعديه أهن ــد مس ــه أح ــار إلي أش
وأنــه تــم جتــاوز املناطــق احلرجــة الواقعــة بــني أم الفحــم 
وكفــر قــرع بحيــث أصبحــت األحــراش مــن خلفهــم، 
خلــف املدينــة فهــي غابــة ضخمــة، وهنــا هبــذه األجــواء 
الصعبــة أحــس املجاهــد أنــس بقشــعريرة هتــزه ونشــوة 
ــث  ــدوى حي ــه دون ج ــة دمع ــاول مغالب ــه، وح تتملك
ــم  ــهداء ويف مقدمته ــة الش ــتحر قافل ــد اس ــا كان ق هن
خالــد زكارنــة وحممــود طوالبــة وإيــاد حــردان وأســعد 

ــدرة،  ــد ال ــورد وحمم ــو ال ــام أب ــو ورهي ــان حج ــة وإي دق
ــذه  ــر ه ــألك خ ــم نس ــول: الله ــه إال أن يق ــا كان من وم
العمليــة؛ لتكــون ثــأًرا لدمــاء هــؤالء األطهــار الشــهداء 
ــامي  ــس وس ــدون أن ــي املجاه ــا! وبق ــا مجيًع ــرم من األك
ــى الســاعة  ــب األحــراش حت ــد يقفــون عــى جان ومؤي
الواحــدة ليــًا مســتعينني لتنفيــذ عمليتهــم بســرت وعتمة 
ــوادها  ــوداء وزاد س ــة س ــا ليل ــت أهن ــي رصح ــل الت اللي
ألجــل رسايــا القــدس، وبــدأ التحــرك ألفــراد املجموعة 
بقيــادة املجاهــد أنــس الســاعة الواحــدة والنصــف ليــًا 
مــن يــوم 2002/09/05م باجتــاه مدينــة اخلضــرة 
املحتلــة، وتفاجــأ املجاهــدون باصطدامهــم بحاجــز 
ــدف،  ــؤدي إىل اهل ــي امل ــارع الرئي ــل الش ــكري قب عس
ومتــت ماحقــة املجاهديــن عــى اعتبــار أهنــم خارجــون 
عــن القانــون أو مهربــون يريــدون رسقــة الســيارات أو 
مــا شــابه، وبــدأت املطــاردة مــن قبــل العــدو الصهيــوين 
للمجاهــد أنــس جــرادات الــذي يقــود الســيارة وملؤيــد 
املفخــخ،  اجليــب  يقــودان  اللذيــن  زيــود  وســامي 
وبعــد مطــاردة ســاخنة يف شــوارع اخلضــرة املحتلــة 
ــة  ــة الصهيوني ــن الرط ــرة م ــوات كب ــتعانة بق وباالس
متكــن املجاهــدان مؤيــد وســامي مــن تــرك اجليــب 
املفخــخ، والنجــاح باهلــروب والعــودة إىل مدينــة جنني، 
بينــا كانــت املاحقــة واملطــاردة األشــد للمجاهــد أنــس 
الســيا أن العــدو الصهيــوين عندمــا فحــص اجليــب 
املفخــخ وجــد كميــات ضخمــة مــن املتفجــرات، وفهــم 
الشــاباك الصهيــوين أن هــذه املحاولــة هي لتنفيــذ عملية 
يف قلــب مدينــة اخلضــرة، وتــم اســتخدام الطائــرات يف 
ماحقــة املجاهــد أنــس، ولكــن بفضل اهلل _عــز وجل_ 
ثــم بدعــوات املجاهديــن إيــاد صواحلــة ونعــان طحاينة 
وخــربة املجاهــد أنــس متكــن مــن اهلــروب باجتــاه مدينــة 
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مــن  اســتمرت  جــًدا  ســاخنة  ماحقــة  بعــد  جنــني 
الســاعة الثانيــة ليــًا حتــى ســاعات الصبــاح األوىل، 
فيــا كانــت وســائل اإلعــام الصهيــوين تتحــدث عــن 
ــة الفريــدة مــن نوعهــا وجرأهتــا، وبعــد أن  هــذه العملي
ــودة إىل  ــن الع ــامي م ــد وس ــس ومؤي ــد أن ــن املجاه متك
مدينــة جنــني بأمــن وســام، قــام املجاهــد إيــاد صواحلــة 
باحلديــث مــع قــادة احلركــة يف اخلــارج، وأطلعهــم عــى 
تفاصيــل هــذه العمليــة وطمأهنــم عــى صحــة وســامة 
ــدت  ــد رص ــة ق ــذه املكامل ــت ه ــا كان ــن، وهن املجاهدي
ــزت  ــتخباراتية )8200( فأوع ــدة االس ــل الوح ــن قب م
ــأن اجلهــة التــي تقــف وراء هــذه  للشــاباك الصهيــوين ب
العمليــة اآلن يف مدينــة جنــني، ممــا جعل الشــاباك خيفف 
تشــديداته األمنيــة عــى مداخــل وخمــارج مدينــة جنــني.

نعــان  العــام  بالقائــد  أنــس  املجاهــد  اجتمــع 
طحاينــة والقائــد إيــاد صواحلــة وبــدأ خيربمهــا بتفاصيــل 
األحــداث والعقبــات التــي واجهتهــم، فــا كان مــن 
املجاهديــن إيــاد ونعــان إال القول احلمــد هلل رب العاملني 
واخلــرة فيــا اختــاره اهلل _عــز وجــل_ وقــدر اهلل وما شــاء 
فعــل، وحتــدث املجاهــد نعــان رغــم تعــب املجاهديــن 
وخاصــة املجاهــد أنــس الــذي كان تبــدو عليــه عامــات 
اإلرهــاق والتعــب الشــديد عــن رضورة البــدء من جديد 
لإلعــداد لعمليــة أخرى وعدم الســاح للعــدو الصهيوين 
أن يلتقــط أنفاســه، وعــى هــذا العــدو الصهيــوين أن يعلم 
اعتبــاًرا مــن اليــوم بــأن رسايــا القــدس ســتوجه للشــاباك 

الصهيــوين الربــة تلــو األخــرى.

الصهيــوين  الزعيــم  أن  ذكــره  اجلديــر  ومــن 
شــمعون بــرس قــد علــق عــى هــذه العمليــة قائــًا: “لــو 
نجحــت العمليــة وتم تفجــر اجليب يف املــكان املرصود 

لغــرت معــامل كثــرة يف الــرق األوســط”، وهــذه كنايــة 
ــة  ــدول العربي ــا إىل ال ــرس توجيهه ــالة أراد ب ــن رس ع
ــادة  ــن ق ــي حتتض ــطينية والت ــة الفلس ــة للمقاوم الداعم
ــران،  ــان وإي ــوريا ولبن ــة س ــامي، وخاص ــاد اإلس اجله
عــى  الصهيونيــة  األمنيــة  اإلجــراءات  تشــديد  وتــم 
ــة  ــاط أي عملي ــل إحب ــن أج ــة م ــة الغربي ــق الضف مناط
ــد  ــى جتني ــاباك ع ــاز الش ــل جه ــدث، وعم ــن أن حت ممك
ــدس،  ــا الق ــادة رساي ــال ق ــال أو اغتي ــر العتق ــدد كب ع
وعليــه كان لزاًمــا عــى املجاهــد أنــس وأفــراد املجموعــة 
أخــذ احلــذر الشــديد يف حتركاهتــم، وهنــا جــاء دور 
املجموعــات واخلايــا األخــرى لرايــا القــدس لتقــوم 
ناســفة  عبــوات  نــار وزرع  إطــاق  بعــدة عمليــات 
ــوين بالدخــول  ــات العــدو الصهي لعــدم الســاح لدوري
إىل مدينــة جنــني وشــوارعها وحاراهتــا وأزقتهــا، ممــا 
جــرادات  وأنــس  صواحلــة  إيــاد  املجاهديــن  مكــن 
وســعيد طوبــايس وبمباركــة القائــد نعــان طحاينــة 

مــن االســتعداد لتجهيــز 
استشــهادية  عمليــة 
جديــدة، عــى الرغــم من 
قوة احلمات التشــوهيية 
للعمليات االستشــهادية 
من قبــل اإلعــام الغريب 
اإلعــام  مــا  حــد  وإىل 
كان  الــذي  العــريب 
االستشــهادي  يصــف 

ــزة  ــة األجه ــك حماول ــايب، وكذل ــاري وباإلره باالنتحــ
األمنيــة للســلطة الفلســطينية اجتثــاث هــذه الظاهــرة 
وبطــرق شــتى، فــا كان مــن جماهــدي رسايــا القــدس إال 

الشهيد القائد/ نعان طحاينة
استشهد اغتياالً بتاريخ 

2004/07/13م
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العمــل عى إعادة الوعي املســلوب للشــعب الفلســطيني 
عــرب تثقيفــه بأمهيــة العمــل االستشــهادي.

مقاومة محالت تشويه العمليات 
االستشهادية

وبــدأ املجاهــدان أنــس وإيــاد وســعيد وكافــة 
وحــدات رسايــا القــدس يــردون عــى هجــات التشــويه 
للنــاس  موضحــني  االستشــهادية،  العمليــات  ضــد 
أمهيــة العمليــات االستشــهادية وحتديــًدا يف أوســاط 
التجمعــات الســكانية الصهيونيــة )حافــات، نــواٍد، 
ــات  ــا أن العملي ــات معروًف ــث ب ــواق،...إلخ(، حي أس
التــي تتطلــب حيــاة منفذهيا ليســت فريــدة مــن نوعها أو 
ختــص الوضــع الفلســطيني، فقــد مارســها الكاميــكازي 
يف اليابــان يف احلــرب العامليــة الثانيــة، وخــال االعتــداء 
عــى قنــاة الســويس أيًضــا حيــث نفذ جــول مجــال عملية 
ــات  ــت العملي ــة عرف ــاحة اللبناني ــهادية، ويف الس استش
ــد مارســتها أيًضــا  ــان، وق ــز يف لبن خــال وجــود املارين
متكــن  التــي  العمليــات  خــال  الفلســطينية  الثــورة 
الفدائيــون فيهــا مــن اجتيــاز احلــدود واحتجــاز رهائــن 
أو اختطــاف حافــات، عــى ســبيل املثــال عمليــة دالل 
املغــريب يف العــام 1978م، وعمليــة معالــوت ترشــيحا 
يف العــام 1974م. إضافــة إىل ذلــك مــا جــاء مــن ســرة 
عمليــة جلهــاد النبــي _صــى اهلل عليــه وســلم_ وجهــاد 
ــة والتابعــني والســلف الصالــح ومــن بعدهــم  الصحاب
صــور رائعــة، ونــاذج فريــدة، وأدلــة ســاطعة عــى 
العمــل االستشــهادي ومروعيتــه، ومــن ذلــك: مــا 
جــاء يف قّصــة حتصــن بنــي حنيفــة يــوم اليامــة يف بســتان 
ــتعى  ــّا اس ــوت، فل ــة امل ــرف بحديق ــيلمة كان ُيع ملس
عــى املســلمني فتحــه، قــال الــرباء بــن مالــك )وهــو ممـّـن 

ــّره، كــا يف ســنن الرتمــذي بإســناد  إذا أقســم عــى اهلل أَب
صحيــح( ألصحابــه: “ضعــوين يف اجلحفــة وألقــوين 
إليهــم”، فألقــوه، فقاتلهــم حتــى فتح الباب للمســلمني. 
وورد أيًضــا أن النبــي _صــى اهلل عليــه وســلم_ َأِذن 
لعــوف بــن عفــراء ولُعمــر بــن احلــام وأنــس بــن 
النــر باالقتحــام عــى العــدو يف غــزوة بــدر ومل يســأهلم 
ــم  ــرتط عليه ــه، ومل يش ــم أو صفت ــة اقتحامه ــن طريق ع

ــام. ــذا االقتح ــا هل رشوط

اإلعداد لعملية كركور االستشهادية
شــعر املجاهــد أنــس أن عــى كاهلــه محــًا ثقيــًا 
ــهداء يف  ــة الش ــايل وأحب ــوم أه ــل مه ــح حيم ــث أصب حي
ــم،  ــص صموده ــهداء وقص ــة الش ــه، وحكاي ــامل كل الع
وكل ذلــك ســيبقى يف الذاكــرة لينتقــل مــن جيــل إىل 
جيــل، ونتيجــة لذلــك اســتطاع املجاهــد حممــد أبــو 
عقــل أحــد أبطــال رسايــا القــدس جتنيــد االستشــهاديني 
ــًدا  ــا موع ــب هل ــنني، ورت ــد حس ــمر وحمم أرشف األس
مــع أحــد قــادة رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني هــو 
ــدوره اجتمــع هبــم  ــايس، والــذي ب املجاهــد ســعيد طوب
ــة  ــدأ املجموع ــة؛ لتب ــاد صواحل ــام إي ــد الع ــود القائ بوج
اجلهاديــة بالتحضــر لعملية استشــهادية جديــدة يف قلب 
الكيــان الصهيــوين، واســتطاع املجاهــد إيــاد تصويــر 
االستشــهاديني وجتهيزمهــا نفســًيا وروحًيــا مــن أجــل 
ــن  ــعيد م ــس وس ــدان أن ــن املجاه ــة، ومتك ــذ العملي تنفي
ــث  ــة حي ــرات املطلوب ــن املتفج ــرة م ــة كب ــر كمي حتض
ــة،  ــبة معين ــب بنس ــا العط ــواد أصاهب ــذه امل ــض ه كان بع
ــل  ــادة تفعي ــعيد بإع ــد س ــوم املجاه ــتدعى أن يق ــا اس مم
هــذه املــواد املتفجــرة، وبعــد تعــب ومشــقة كبرة اشــرتى 
املجاهــد ســعيد خاطــني مــن أجل طحــن املــواد لتصبح 
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املــواد املتفجــرة كالطحني بملمســها، واشــرتى باإلضافة 
إىل ذلــك عــر صوبــات كهربائيــة لتجفيــف هــذه املــواد 
مــن الرطوبــة، وتــم جتميــع املتفجــرات مــع بعضهــا 
البعــض والتــي كان جــزء كبــر منهــا قــد تــم تصنيعــه مــن 
ــث  ــه، حي ــاء جمموعت ــل املجاهــد أنــس جــرادات وأبن قب
اســتطاع املجاهــد أنــس جتنيــد اثنــني مــن املجاهديــن 
ملســاعدته يف إخــراج العمليــة إىل حيــز التنفيــذ، كــا 
متكــن املجاهــد أنــس مــن رشاء جيــب مــن نــوع كيــا مــن 
أجــل اســتخدامه يف العمليــة، وبــدأ االســتعداد الكامــل 
ــا  ــزن م ــي ت ــرة والت ــواد املتفج ــت امل ــة، وأصبح للعملي
يقــارب 120 كلغــم باإلضافــة إىل شــنطة متفجــرات تزن 
15 كلغــم موضوعــة داخــل اجليــب، وأهنى املجاهــد إياد 
صواحلــة كافــة اللمســات األخــرة مــن توصيــل الدائــرة 
ــح اجليــب  ــى أصب ــة والصواعــق املتفجــرة حت الكهربائي
جاهــًزا مائــة باملائــة مــن أجــل العمليــة النوعيــة، وهنــا مل 
يتبــق ســوى اللحظــات األخــرة واألهــم يف كل عمليــة 
ــة أن تنجــح، حيــث  والتــي بدوهنــا ال يمكــن ألي عملي
اســتطاع املجاهــد أنــس بخربتــه الكبــرة، وبمعرفتــه 
ــوين  ــان الصهي ــب الكي ــة يف قل ــع اهلام ــة يف املواق الطويل
رصــد حتــرك احلافــات الصهيونيــة املكتظــة باجلنــود 
ــوين  ــة حتــركات العــدو الصهي ــة، ونتيجــة ملراقب الصهاين
اســتطاع معرفــة وحتديــد كيــف ومتــى وأيــن تتحــرك 
احلافــات الصهيونيــة، يف أي ســاعة ويف أي يــوم، فوجد 
أن هنــاك حافلــة جنــود متــر يف ســاعات املســاء يف منطقــة 
وادي عــارة قادمــة مــن أقــى الشــال ومتجهــة إىل قلــب 
الكيــان الصهيــوين يف مدينة “تل أبيــب” الصهيونية، وبناء 
ــس  ــد أن ــتطاع املجاه ــات اس ــات واملعطي ــى اإلحداثي ع
رســم اخلارطــة للمجاهديــن مــن أجــل إخــراج اجليــب 
ــة  ــب مدين ــن قل ــهاديني م ــرات واالستش ــيء باملتفج امل

ــم  ــدأ برس ــا أن ب ــوين، ف ــان الصهي ــب الكي ــني إىل قل جن
ــا أثنــاء لعبــه  اخلارطــة حتــى عــاد بذاكرتــه إىل أيــام الصب
مــع األوالد يف بلــدة ســيلة احلارثيــة لعبــة اخلارطــة، والتي 
ــة  ــى معرف ــه ع ــاء ومقدرت ــارة االختب ــا مه ــب منه اكتس
األماكــن، والوصــول إليهــا بــكل ســهولة، والعثــور عــى 
األشــخاص، ومتابعــة الطــرق للوصــول إىل إهنــاء اللعبة. 
فــكأن التاريــخ يعيــد نفســه مــن جديــد، وحكايــا جديدة، 
فعلــم املجاهــد أنــس أنــه كان يف املايض الطريــق أصعب، 
ولكنــه أوضــح، فكانــت أيــام مل تكــن بلــدة ســيلة احلارثية 
قــد تطــورت ومل تكــن القبضــة العســكرية عــى أهلهــا قد 
رفعــت، فلــم يســلم املدرســون والطلبــة مــن املاحقــة. 
وفيــا هــو يعيــد ذاكرتــه إىل الــوراء إذا بــه يشــعر أن هــذه 
العمليــة ســيكتب اهلل عــز وجــل هلــا النجــاح، وال ســيا 
أنــه وضــع كل ثقلــه وكفاءتــه وخربته فيها، وبــدأ املجاهد 
أنــس جــرادات وبمســاعدة اثنــني مــن املجاهديــن يف 
عمليــة إخــراج اجليب املفخــخ واالستشــهاديني إىل قلب 
ــل  ــذ تفاصي ــدون بتنفي ــدأ املجاه ــوين، وب ــان الصهي الكي
خطــة التوصيــل، وانطلــق املجاهــدون مــن مدينــة جنني، 
ــدة  ــط بل ــم يف وس ــإذا ه ــق ف ــات والدقائ ــرت اللحظ وم
يعبــد بمحافظــة جنــني، فارتفعــت معنويــات املجاهديــن 
األســمر  وأرشف  حســنني  حممــد  واالستشــهاديني 
ــت  ــي كان ــد، والت ــدة يعب ــف بل ــراش خل ــم األح لرؤيته
حمــط رحــال ومهــراق دم الشــيخ عــز الديــن القســام 
القــادم مــن جبلــة إىل يعبــد؛ ليقــف املجاهــدون يف مــكان 
ــه:  ــني ل ــه قائل ــني روح ــام خماطب ــيخ القس ــهاد الش استش
ــردة  ــا، يف زمــن ال ــا وســيدنا وشــيخنا ومعلمن ــا موالن “ي
ــة  ــب األم ــن قل ــح ع ــض وامس ــمك، فاهن ــك باس ننادي
درن األيــام املتســخة”. فأجابــت هلــم روح القســام قائلــًة: 
“إين أرى فيكــم يــا أبنائــي خــر هــذه األمــة يف اخلــاص 



الجزء األولدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

358359

والتحــرر”. وتقــدم األبطال املجاهدون واالستشــهاديون 
ومعنوياهتــم تناطــح عنــان الســاء صــوب قريــة برطعــة 
يف  حســنني  حممــد  االستشــهادي  ليكــون  الغربيــة؛ 
املســاعدين،  املجاهديــن  أحــد  الفــرتة بصحبــة  هــذه 
ــه  ــر ومع ــاعد اآلخ ــد املس ــام املجاه ــق أم ــح الطري ويفت
االستشــهادي أرشف األســمر بداخــل اجليــب املفخــخ 
ــة إىل  ــذي حيمــل 120 كغــم مــن املتفجــرات باإلضاف ال
ــة  ــى اخلط ــل ع ــدث تعدي ــا ح ــرات، وهن ــنطة املتفج ش
املرســومة مــن قبــل املجاهــد أنــس حيــث كانــت اخلطــة 
تنــص عــى أنه يف حــال الوقوف عــى مفرق كركــور يقوم 
املجاهــد حممــد حســنني وحيمــل الشــنطة لتفجــر نفســه،

بينــا يقوم املجاهد أرشف األســمر والذي يســوق اجليب 
بماحقــة حافلــة صهيونيــة عــى طريــق الســاحل، ولكن 
ــن  ــث إن املجاهدي ــة حي ــى اخلط ــر ع ــدث التغي ــا ح هن
أرشف األســمر وحممــد حســنني اللذيــن كانــا يف اجليــب 
ــت  ــذ اخلطــة كــا كان ــا يف تنفي املفخــخ لوحدمهــا مل يرغب
مرســومة؛ لعــدم متكــن االستشــهادي حممــد حســنني من 
النــزول مــن اجليــب لتواجــد الرطــة الصهيونيــة بكثافــة 

يف املنطقــة، واألهــم مــن ذلــك أن االستشــهاديني حممــد 
ــق حديــث رســول  حســنني وأرشف األســمر أرادا تطبي
ــِه  ُهــْم اهللُ يِف ظِلِّ اهلل صــى اهلل عليهــم وســلم: “َســْبَعٌة ُيظِلُّ
ــأ يِف  ــابٌّ َنَش ــاِدُل، َوَش ــاُم اْلَع ــُه: اإِلَم ــلَّ إاِل ظِلُّ ــْوَم ال ظِ َي
ــٌق يِف امْلََســاِجِد، َوَرُجــَاِن  ــُه ُمَعلَّ ــِه، َوَرُجــٌل َقْلُب ــاَدِة َربِّ ِعَب
ــُه  َقــا َعَلْيــِه، َوَرُجــٌل َطَلَبْت ــِه َوَتَفرَّ ــا يِف اهللِ اْجَتَمَعــا َعَلْي ابَّ حَتَ
اْمــَرَأٌة َذاُت َمنِْصــٍب َومَجَــاٍل َفَقــاَل إيِنِّ َأَخــاُف اهللَ، َوَرُجــٌل 
َق بَِصَدَقــٍة َفَأْخَفاَهــا َحتَّــى ال َتْعَلــَم ِشــَاُلُه َمــا ُتنِْفــُق  َتَصــدَّ
ــاُه” ]متفــق  ــا َفَفاَضــْت َعْينَ ــَر اهللَ َخالًِي ــُه، َوَرُجــٌل َذَك َيِمينُ
عليــه[. فــكان للمجاهديــن مــا أرادا فكــا تعانقــت 
أرواحهــم يف الدنيــا تعانقــت أرواحهــم يف اآلخرة، حيث 
مــا أن وقــف اجليــب عــى مفــرق كركــور مقابــل معســكر 
ــة  80 حتــى حــدث االنفجــار بمحــاذاة حافلــة صهيوني
حتمــل عــرات اجلنــود، وهــز االنفجــار املــكان لتــؤدي 
ــة  ــا وإصاب ــا صهيونًي ــل 14 جندًي ــة إىل مقت ــذه العملي ه

العــرات بجــراح خطــرة. 

ــنني  ــد حس ــيدي حمم ــا س ــا ي ــال أنت ــم الرج فنع
وســيدي ومقلــة عينــي أرشف األســمر، فأنتــا واهلل 
ــوا  ــن باع ــال الذي ــال الرج ــوذج الرج ــذا نم ــا ه بعملك
مــن  وقدمــوا  اآلخــرة،  واشــرتوا  رخيصــة  احليــاة 
الصاحلــات يف دنياهــم مــا أهلهــم ألن خيتارهــم اهلل عنده 

شــهداء ويصــدق قــول الشــاعر فيهــم:

أعطوا رضيبتهم للدين من دمهم   
والناس تزعم نر الدين جمانا

فهنيًئــا لكــم أهيــا الســادة الشــهداء، فــواهلل إنــا 
ــدق أن  ــاىل بص ــأله تع ــه ونس ــم في ــا أنت ــى م ــم ع نغبطك
جيــود علينــا بــا جــاد عليكــم بــه، كيــف ال وهــم الشــهداء 
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الذيــن ختلــوا عــن الدنيــا الفانيــة وعــن هــذا العامل الــرتايب، 
وعــن كل وضيــع عــى ســطحها، فتعلقــت قلوهبــم 
بــاهلل يطوفــون باجلنــة وهــي ترتاقــص أمــام أعينهــم، 
ــا  ــا ك ــرح فيه ــة ت ــور اجلن ــل طي ــم يف حواص وأرواحه
روح  وأرشف  حممــد  الشــهداء  أرواح  لتعانــق  تشــاء؛ 
القائــد واملعلــم املؤســس الشــهيد فتحــي الشــقاقي حيث 
2002/10/21م  كركــور  عمليــة  تاريــخ  صــادف 
إبراهيــم، أبــو  واملعلــم  الفــارس  استشــهاد  ذكــرى 

ــة  ــذه العملي ــأ ه ــطيني نب ــعب الفلس ــمع الش ــا أن س وم
حتــى اهتــزت قلوب الرجال والنســاء واألطفــال فرًحا، 
وأصــداء نشــيد املؤمنــني جيلجل يف ســاء فلســطني وهم 
يــرددون اهلتــاف اخلالــد اهلل أكــرب اهلل أكــرب، وتزلــزل هلــا 
قلــوب املجرمــني الصهاينــة، وبــدأت األســود اهلصــورة 

طوبــايس  وســعيد  جــرادات  وأنــس  صواحلــة  إيــاد 
ــاة  ــا وتكتــب يف صفحــات املجــد حي ــزأر لتمــأ الدني ت
ــدأت  ــك ب ــة لذل ــني، ونتيج ــعب ال يل ــة ش ــة وعزيم أم
القــوات الصهيونيــة بماحقــة جماهــدي رسايــا القــدس 
العمــاء  وتشــديد اخلنــاق عــى حتركاهتــم، وانتــر 
يف كل مــكان علهــم يســتطيعون احلصــول عــى أي 
معلومــة تفيــد الشــاباك الصهيــوين عــن مــكان قــادة 
رسايــا القــدس إيــاد صواحلــة وأنــس جــرادات وســعيد 
طوبــايس، مســتخدمني كل أنــواع ووســائل املراقبــة 
ــتطاع  ــرات االس ــى إن طائ ــة حت ــة واإللكرتوني البري
ــال، إىل  ــؤالء األبط ــن ه ــا ع ــني بحًث ــاء جن ــادر س مل تغ
أن متكــن جهــاز الشــاباك مــن اعتقــال املجاهــد ســعيد 
بتاريــخ  جــًدا  معقــدة  أمنيــة  عمليــة  عــرب  طوبــايس 

2002/11/01م.

استشهاد القائد إياد صواحلة
ومــا هــي إال أيــام حتــى تــم اجتيــاح البلــدة 
الســيباط  حــي  وتســمى  جنــني  مدينــة  يف  القديمــة 
ــا القــدس  ــد العــام لراي ــزل املجاهــد القائ حمــارصة من
يف جنــني إيــاد صواحلــة والــذي اشــتبك مــع العــدو 
الصهيــوين اشــتباك األبطــال ومــن مســافة صفــر حتــى 
اســتطاع أن يلقــي قنبلــة يدويــة عــى اجلنــود الصهاينــة، 
بجــراح  الصهاينــة  مــن  العديــد  إىل إصابــة  أدى  ممــا 
خطــرة، ومــا أن ســمع أبنــاء مدينــة جنــني نبــأ حصــار 
اجلاهــر  خرجــت  حتــى  صواحلــة  إيــاد  املجاهــد 
الفلســطينية يف مدينــة جنــني للدفــاع عنــه، وحدثــت 
بالدمــاء،  الســاحات  وامتــأت  عنيفــة  مواجهــات 
وامتزجــت بدمــوع احلــزن عــى قلــة النــرة واالنتصــار 
لديــن اهلل. فمــن ينــر الشــعب الفلســطيني مــن بعــدك 

القتى الصهاينة يف عملية كركور االستشهادية
بتاريخ 2002/10/21م
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يــا إيــاد؟ ومل تركــت املجاهديــن أهيــا املعلــم؟ فلــم يعــد 
يف هــذه الدنيــا معتصــم وال صــاح الديــن! أال فــا 
ــاء. فلــم يبــق إال أولئــك املعاهــدون  نامــت أعــني اجلبن
عــى النكــوص والرتاجــع وبيــع الوطــن إال أنــه ورغــم 
ــى  ــزن واألمل ع ــم واحل ــر واهل ــة النص ــارص وقل ــة الن قل
فــراق املجاهــد الشــهيد إيــاد صواحلــة إال أن مــا يــوايس 
املجاهديــن يف مصاهبــم وحزهنــم هــو قــول الشــهيد 
الدكتــور فتحــي الشــقاقي: “الشــهداء يعيــدون تشــكيل 
احليــاة بزخــم أكــرب وبإبــداع أعظــم لتبقــى الشــهادة 
هــي املعــادل املوضوعــي للحيــاة، فــا حيــاة وال تاريــخ 
لنــا بــدون الشــهداء، ال مــايض وال جمــد وال عــربة، 
ــني  ــس املرجف ــتقبل ولي ــا املس ــون لن ــن يصنع ــم الذي ه
الشــهداء  والنكــوص.  الصمــت  املعاهديــن عــى  أو 
ينزرعــون يف األرض، يورقــون ويثمــرون وختــر هبــم 
ــتقبل”. ــد واملس ــخ واملج ــم التاري ــون ألمته ــا ويبن حياتن

أنس جرادات يتوىل قيادة الرسايا يف جنني
ــا،  ــرادات صعًب ــس ج ــد أن ــال املجاه ــح ح أصب
مــع  اجتمــع  ولــذا  أطبقــت عليــه،  قــد  الدنيــا  وكأن 
ــد نعــان  ــا القــدس مــع القائ ــن مــن رساي ــة املجاهدي بقي
طحاينــة، واختــذ املجاهــد نعــان قــراره الشــجاع واهلــام 
بتعيــني املجاهــد أنــس جــرادات قائــًدا عاًمــا لرايــا 
القــدس يف مدينــة جنــني، حممــًا إيــاه األمانــة التــي تركها 
الشــهيد إيــاد صواحلــة واألســر ســعيد طوبــايس، ولــذا 
ــئولية  ــل املس ــول حتم ــس قب ــد أن ــى املجاه ــا ع كان لزاًم
ــًذا  ــًدا ف ــاًزا وقائ ــا ممت ــق جندًي ــة، وكان بح ــل األمان ومح
راســخ العقيــدة، وشــديد الثقــة بربــه ثــم بنفســه وبعملــه، 
وبكفاءة مســاعديه فخــوًرا بمعرفتهم، وكانت املســئولية 
ضالتــه أنــى وجدهــا كان األحــق بحملهــا، وعليــه عنــد 

تــوىل مســئولية ما منح نفســه أوســع الســلطات لتنفيذها، 
وإذا والهــا أحــًدا مــن معاونيــه منحــه أيًضــا أوســع 
الســلطات للتنفيــذ، فــكان عميــق النظــر يف التعامــل مــع 
ــع احلركــة،  ــا، ورسي ــا ملاًح ــا فطنً ــوين، ذكًي العــدو الصهي
قــوي اإلرادة، مقداًمــا صبــوًرا خطــًرا عــى أعدائــه عــايل 
اللياقــة البدنيــة مبتكــًرا للعمــل واخلطــط العســكرية، 
وســارع املجاهــد أنــس إىل إعــادة ترتيــب رسايــا القــدس 
ــا  ــدأ بتقســيم اخلاي ــا القــدس، وب ــة رساي وإعــادة هيكلي
واملجموعــات كٌل حســب ختصصــه، منهــم مــن يــرف 
ــع  ــى تصني ــرف ع ــن ي ــم م ــاح، ومنه ــى رشاء الس ع
املتفجــرات، وآخــرون يرفــون عــى تأمــني املبيــت، 
ومنهــم مــن تقــع عليــه مســئولية إحضــار التمويــل، 
ومنهــم مــن يتابــع اإلعــام الصهيــوين، ومنهــم مــن 

ــدو.  ــركات الع ــب حت يراق

ــل،  ــور العم ــس أن يط ــد أن ــتطاع املجاه ــا اس ك
ــدس يف  ــا الق ــا رساي ــع خاي ــاون م ــرة التع ــع دائ ويوس
ــاد  ــرات وعت ــة متفج ــم بكمي ــرم، وزوده ــة طولك مدين
وذخــرة، واتفــق عــى تبــادل اخلــربات واملعلومــات 
مــن أجــل النهــوض برايــا القــدس، وإعادهتــا إىل 
قوهتــا ونشــاطها وحيويتهــا كــا كانــت يف املــايض غــر 
ــا  ــس حريًص ــد أن ــك كان املجاه ــق ذل ــد، ولتحقي البعي
كل احلــرص عــى مشــاورة املجاهديــن نعــان طحاينــة 
واملجاهــد ســامي جــرادات خــال املجاهــد أنــس يف كل 

ــا. ــف هب ــي ُكل ــة الت ــاح املهم ــرة؛ إلنج ــرة وكب صغ

الرتتيبــات  تلــك  بعــد  أنــس  املجاهــد  وبــدأ 
باالهتــام والتنســيق بــني كافة اخلايا العســكرية يف قرى 
ــث  ــة حي ــة وقباطي ــة العرق ــة قري ــني وخاص ــة جن حمافظ
تعمقــت عاقتــه مــع املجاهديــن محــزة أبو الــرب وحممد 
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نــري أبــو الــرب، واألهــم كانــت بلــدة اليامــون حيث 
تعــرف املجاهــد أنــس عى املجاهــد صايف حوشــية، وتم 
جتنيــده للعمــل العســكري يف صفــوف رسايــا القــدس، 
كــا اجتمــع باملجاهديــن إبراهيــم عباهــرة ورواد عباهرة 
مــن بلــدة اليامــون، وهــم مــن أبنــاء اجلهــاد اإلســامي 
منــذ العــام 2001م إال أهنــا يعمــان برية تامــة؛ لعدم 
إعطــاء ذريعــة للصهاينــة باعتقاهلــا قبــل أن يوفقهــا اهلل 
ــة  ــوين، باإلضاف ــدو الصهي ــان بالع ــل يف اإلثخ ــز وج ع
إىل أن املحيــط الــذي يعيشــان فيــه معظمهــم مــن أبنــاء 
ــة  ــح، كــا أهنــم بريتهــا حيافظــان عــى حري حركــة فت
حركتهــا وتنقلهــا، كــا وجــد املجاهــد أنــس جــرادات 
أن املجاهــد إبراهيــم عباهــرة الــذي تعــرف عليــه أشــبه 
بمــاك يــدب عــى األرض ملــا بــه مــن صفــات املجاهــد 
الواعــي واملثقــف والشــجاع والراشــد والذكــي والتقي، 
ــه  ــى نفس ــه ع ــاول تقديم ــس ح ــد أن ــة أن املجاه لدرج
ــئولية  أمــام الشــهيد القائــد نعــان طحاينــة لتــويل مس
لعــدم  ذلــك  رفــض  نعــان  أن  إال  القــدس؛  رسايــا 
ــكل  ــدأت تتش ــى ب ــام حت ــي إال أي ــا ه ــه، وم ــه ب معرفت
يف بلــدة اليامــون خليــة عســكرية تابعــة لرايــا القــدس 
ــم  ــة مــن صــايف حوشــية ومــراد حوشــية وإبراهي مكون
ــع  ــة تتمت ــت هــذه اخللي حوشــية وحممــد عباهــرة، وكان
بحــس أمنــي عــاٍل جــًدا، كــا متتــاز بريتهــا الشــديدة، 
وكان هلــذه املجموعــة صــوالت وجــوالت يف عمليــات 
إطــاق النــار ونصــب الكائــن وزرع العبــوات وجتنيــد 
ــاط  ــع نش ــدس، واتس ــا الق ــوف رساي ــن لصف املجاهدي
رسايــا القــدس ليمتــد ملعظــم مناطــق جنــني وطولكــرم.

اســتمر املجاهــد أنــس يف التحضــر للعمليــات 
حيــث  ســابًقا  بدأهــا  قــد  كان  والتــي  االستشــهادية 
ــام( ــب بـ)الزط ــردات امللق ــد ج ــد حمم ــتطاع املجاه اس

والــذي يعتــرب الــذراع األيمــن للمجاهــد أنس جــرادات 
لتنفيــذ عمليــة  جتنيــد االستشــهادي أمــر جــرادات 
ــس  ــدان أن ــق املجاه ــوين، فاتف ــان الصهي ــب الكي يف قل
ــينفذ  ــه س ــرادات أن ــر ج ــد أم ــربا املجاه ــد أن خي وحمم
العمليــة بواســطة اطــاق نــار، وبــدأ املجاهــد أمــر 
التدريــب عــى يــد املجاهــد حممــد جــرادات، بينــا كان 
املجاهــد أنــس يعــد ســيارة مفخخــة مليئــة باملتفجــرات 
مــن أجــل اســتخدامها يف العمليــة، وقــد تــم إخفــاء 
هــذه املعلومــة عــن االستشــهادي أمــر لضــان إنجــاح 
ــر  ــد حتض ــس وحمم ــدان أن ــتطاع املجاه ــة، واس العملي
ــم  ــة رغ ــة للعملي ــرات املطلوب ــن املتفج ــرة م ــة كب كمي
صعوبــة حتــرك املجاهــد أنــس؛ لشــدة املاحقــة األمنيــة 
الصهيونيــة لــه، بينــا كان املجاهــد حممــد جــرادات أكثــر 
حريــة والــذي كان غــر مطلــوب للعــدو الصهيــوين 
لطبيعــة عملــه ونشــاطه العســكري والــري وامتاكــه 

األسر املجاهد/ حممد حسني جرادات
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 2003/05/11م
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اخلــربة العســكرية واالســتخباراتية كونــه حاصــًا عــى 
ــا. ــكري يف أرحي ــب عس دورة تدري

مطاردة االحتالل للمجاهد أنس جرادات
األمنيــة  األجهــزة  كانــت  األثنــاء  هــذه  ويف 
الصهيونيــة قــد كثفــت ماحقتهــا للمجاهديــن ونصــب 
احلواجــز العســكرية، باإلضافــة إىل االنتشــار يف كل قرى 
حمافظــة جنــني حتــى إن الشــوارع مل يكــن يســتطيع أحــد 
أن يســر هبــا لكثــرة تعــداد الدوريــات العســكرية، والتــي 
ــلهم  ــد فش ــدس، وبع ــا الق ــدي رساي ــن جماه ــث ع تبح
يف إلقــاء القبــض عــى املجاهــد أنــس قــرر الشــاباك 
الصهيــوين هــدم منــزل عائلتــه، وهــذا األمــر مل يفــت مــن 
عضــد املجاهــد أنــس، فــا هــان وال الن حتى إنــه يف أحد 
األيــام التقــى بوالــده يف الصبــاح الباكــر عندمــا كان والده 
ــه  ــلم علي ــدارس، وس ــدى امل ــه يف إح ــا إىل وظيفت خارًج
والــده بحــرارة، قائــًا لــه: “يــا ولــدي يا أنــس، اعلــم أنه مل 
يبــق أحــد مــن إخوانــك يف املنــزل، ومل يبق ســواك فكلهم 
معتقلــون، وإيــاك ثــم إيــاك أن تســلم نفســك للعــدو 
الصهيــوين، وإيــاك أن تركــع ألحــد، ورس عــى بركــة 
ــا ندعــو لــك بالنــر والتمكــني”.  اهلل، وأنــا وأمــك دوًم
ــه،  ــت معنويات ــس إال أن ارتفع ــد أن ــن املجاه ــا كان م ف
ــوين،  ــدو الصهي ــة الع ــى مواجه ــوة ع ــكل ق ــل ب وأن أقب
حيــث مــا أن تــم جتهيــز الســيارة املفخخــة حتــى اجتمــع 
املجاهــدان حممــد جــرادات وأنــس جــرادات وحــددا 
ــى  ــر ع ــهادي أم ــاع االستش ــم اط ــة، وت ــد العملي موع
تفاصيــل العمليــة، ثــم تصويــره مــع قــراءة وصيتــه 
ألهلــه ولشــعبه الفلســطيني، واســتطاع املجاهــد حممــد 
جــرادات حتديــد مــكان العبــور مــن منطقــة احلــدود 
باجتــاه قلــب الكيــان الصهيــوين، وخرجــت العمليــة 

ــرادات  ــد ج ــد حمم ــاد املجاه ــث ق ــذ حي ــز التنفي إىل حي
الســيارة املفخخــة بصحبــة االستشــهادي أمــر جــرادات

باجتــاه منطقــة احلــدود مــع العــدو الصهيــوين، وكان 
بانتظارهــم املجاهــد عبــد الفتــاح الشــلبي الــذي كان 
يراقــب احلــدود منــذ فــرتة مــن الزمــن، ويف الوقــت الــذي 
ــرادات  ــر ج ــرادات وأم ــد ج ــد حمم ــه املجاه ــل في وص
ــات  ــاك دوري ــن هن ــدود مل يك ــن احل ــة م ــة قريب إىل منطق
صهيونيــة يف املــكان، وتــم تكليــف أحــد املجاهديــن أنــه 
يف حــال رؤيتــه لدوريــة صهيونيــة يف املــكان عليــه أن 
يتصــل عــى املجاهديــن حممــد جــرادات وأمــر جــرادات 

األسر املجاهد/ أمر جرادات
حمكوم 26 عاًما، واعتقل بتاريخ 2003/03/11م
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إال أن املجاهــد خالــف أوامــر القائــد املجاهــد أنــس 
جــرادات واتصــل عــى املجاهــد عبــد الفتاح الشــلبي، فا 
كان مــن املجاهديــن حممــد جــرادات وأمــر جــرادات إال 
االصطــدام بدوريــة صهيونيــة، ومتــت املطــاردة للســيارة 
منــازل  أول  إىل  املجاهــدان  وصــل  أن  إىل  املفخخــة 
ــة  ــيارة املفخخ ــرك الس ــرا إىل ت ــم، واضط ــة أم الفح مدين
ــا  ــني، بين ــة جن ــة إىل مدين ــة بالغ ــودة بصعوب ــاك والع هن
ــك املتفجــرات  ــة تفكي ــوين بعملي انشــغل العــدو الصهي
ــة  ــاعة احلادي ــى الس ــاء وحت ــة مس ــاعة السادس ــن الس م
عــرة ليــًا حتــى إن اإلعــام الصهيــوين والشــاباك 
الصهيــوين أعلنــوا أهنــم يواجهــون صعوبــة كبــرة يف 
الســيارة،  يف  املوجــودة  املتفجــرات  تفكيــك  عمليــة 
وأهنــا تذكرهــم بعمليــات املهنــدس حممــود الزطمــة 
لصعوبــة تركيــب العبــوات املســتخدمة يف العمليــة.

عجز الشاباك عن التصدي ملجاهدي الرسايا
وهنــا مل يعــد الشــاباك الصهيــوين قــادًرا عــى 
إحبــاط العمليــات االستشــهادية ممــا جعلــه يفــرض 
تشــديداته األمنيــة والعســكرية بحــق أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، وبــدأ بعمليــة اعتقــاالت واســعة جــًدا 
كل  ورغــم  واملطلوبــني،  املجاهديــن  مئــات  طالــت 
ــل_  ــز وج ــة إال أن اهلل _ع ــراءات الصهيوني ــذه اإلج ه
ــرة  ــن خ ــن م ــرادات بمجاهدي ــس ج ــد أن ــد املجاه أم
ــد  ــرادات واملجاه ــح ج ــه صال ــا خال ــن، ومه املجاهدي
ــل يف  ــاع طوي ــرة وب ــكان هلــا خــربة كب ــدي ف أجمــد عبي
مقاومــة العــدو الصهيــوين منــذ االنتفاضــة الفلســطينية 
مــن  جــرادات  صالــح  املجاهــد  ومتكــن  األوىل، 
ــذ  ــة لتنفي ــة دراغم ــدة هب ــهادية املجاه ــال االستش إرس
عمليــة استشــهادية يف قلــب العــدو الصهيــوين بتاريــخ 

2002/05/19م، وكتــب اهلل عــز وجــل للمجاهدين 
ــدي التمكــن مــن إرســال  ســامي جــرادات وأجمــد عبي
االستشــهادية املجاهــدة هنــادي جــرادات لتنفيــذ عملية 
ضخمــة يف مطعــم “مكســيم” يف حيفــا لتوقــع عــرات 

بتاريــخ 2003/10/04م. واجلرحــى  القتــى 

كان املجاهــد أنــس جــرادات يف هــذه الفــرتة 
يبــذل كل جهــد ممكــن للنهــوض برايــا القــدس نحــو 
األفضــل، باإلضافــة إىل توزيــع املهــام عــى مجيــع خايــا 
رسايــا القــدس يف جنــني، وكان البــد مــن االهتــام 
ــة للمواطــن الفلســطيني  ــاة اليومي ــل احلي ــة تفاصي بكاف
الــذي بــدا عليــه حالــة الضعــف والتعــب واإلهنــاك 
ــعب  ــى الش ــة ع ــات الصهيوني ــدة املضايق ــديد لش الش
الفلســطيني حيــث اســتطاع العــدو الصهيــوين قطــع 
التواصــل بــني املــدن الفلســطينية، وليــس هــذا فحســب 
بــل قطــع التواصــل بــني املدينــة وقراهــا، فلــم يســتطيع 
الطلبــة التوجــه إىل أماكــن دراســتهم يف اجلامعــات، ومل 
ــع والــراء  ــة البي ــة عملي يعــد التاجــر يســتطيع مواصل
بســبب احلواجــز، ومل يتمكــن املوظفــون مــن الذهــاب 
إىل وظائفهــم، وأصــاب املجتمــع الفلســطيني احلاضنــة 
الضعــف والعــوز،  الفلســطينية  للمقاومــة  األصيلــة 
تقديــم  إال  القــدس  رسايــا  جماهــدي  مــن  كان  فــا 
ــة،  ــرة واملحتاج ــات الفق ــة للعائ ــاعدات املختلف املس
فاملجاهــد يف ســبيل اهلل _عــز وجــل_ ليــس فقــط يقاتــل 
بالســاح وإنــا هنــاك طــرق متعــددة يســتطيع هبــا خدمة 
القضيــة الفلســطينية ســواء عــى الصعيــد اإلعامــي 
أو االقتصــادي أو االجتاعــي وحتــى األمنــي حيــث 
اســتطاع الشــاباك الصهيــوين يف هــذه الفــرتة أن يســتغل 
ثغــرة مفتوحــة يف حياة الشــباب الفلســطيني وهــي حالة 
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البطالــة والفقــر، وبــذل الشــاباك الصهيــوين أقــى مــا 
يســتطيع لتجنيــد بعــض الشــباب الفلســطيني ليكونــوا 
ــات  ــى معلوم ــول ع ــدف احلص ــك هب ــه، وذل ــاء ل عم
العســكرية  واألجنحــة  املجاهديــن  حــول  هامــة 
للفصائــل الفلســطينية، باإلضافــة إىل امتاكهــم التفوق 
االســتخبارايت حيــث أوجــد العــدو الصهيــوين الوحــدة 
)8200( وهــي عبــارة عــن ذراع التجســس اإللكرتوين 
يف شــعبة االســتخبارات، وهــي تعتمــد عــى مصدريــن 
ــة  ــتخباراتية الازم ــات االس ــع املعلوم ــيني يف مج أساس
يف حرهبــا ضــد األجنحــة العســكرية الفلســطينية، ومهــا 
املصــادر البريــة ويقصــد هبــا جتنيــد العماء ســواء كان 
هلــا ارتبــاط مع التنظيــات الفلســطينية أو غــر مرتبطني 
بتنظيــات حمــددة، باإلضافــة االعتــاد عــى املصــادر 
اإللكرتونيــة املبنيــة عــى أحــدث التقنيــات اإللكرتونيــة 
واملحوســبة، وتعتمــد الوحــدة )8200( عــى أربعــة 
ــويش،  ــل والتش ــت والتضلي ــد والتنص ــاالت: الرص جم
وقــد دلــت جتربــة انتفاضــة األقــى عــى أن عنــر 
التصويــر هــو أحــد أهم مركبــات التجســس اإللكرتوين 
للكيــان الصهيــوين، وتســتخدمها الوحــدة )8200( يف 
تســجيل كميــات خمتلفــة يف عمليــة التصويــر التــي باتت 
أمــًرا رضورًيــا يف رصــد حتــركات املقاومــة الفلســطينية، 
ــني أداء  ــر يف حتس ــات التصوي ــامهة عملي ــب مس إىل جان
قــوات االحتــال يف املواجهــات، حيــث يتــم ربــط هــذه 
ــر وزارة  ــة يف مق ــادة الصهيوني ــات القي ــرات هبيئ الكام
الدفــاع وهيئــة أركان اجليــش؛ ليتــم إطــاع قــادة اجليش 
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــاع يف الضف ــى األوض ــوين ع الصهي
غــزة. وكــا تعتــرب عمليــة التصويــر يف كثــر مــن األحيان 
حلقــة يف سلســلة العمليــات الازمــة لتنفيــذ عمليــات 
ــز هــذه الكامــرات عــى  ــث تقــوم برتكي ــال، حي االغتي

منــازل ومكاتــب املطلوبــني فيحــدث التعــاون بــني 
ــات  ــذ عملي ــران لتنفي ــدة الط ــدة )8200( ووح الوح

ــال. االغتي

رسايا القدس تواجه املستعربني والعمالء
واملقاومــة  الفلســطيني  الشــعب  تعــرض  كــا 
الفلســطينية ألســاليب جديدة مــن قبل العــدو الصهيوين 
عــرب سلســلة اســتخدامه وحــدات املســتعربني الصهاينة؛ 
الفلســطينية،  األرايض  يف  الوحــدة  هــذه  تنشــط  إذ 
ــايض  ــرن امل ــن الق ــات م ــع الثانين ــا مطل ــدأت عمله وب
إدارة  حتــت  املســتعربون  وأصبــح  وغــزة،  الضفــة  يف 
للمســتعربني  فرقتــان  وتوجــد  الصهيــوين،  اجليــش 
األوىل وحــدة )شمشــون( وهــي تعمــل يف قطــاع غــزة، 
ــة،  ــة الغربي ــل يف الضف ــرز( وتعم ــان )ك ــدة دفدوف ووح
وقامــت الوحدتــان بتنفيــذ العديــد من عمليــات اخلطف 
واالغتيــال لعــرات املجاهديــن مــن أبنــاء حركــة فتــح 
ومحــاس واجلهــاد اإلســامي وخاصــة خــال بدايــة 
انتفاضــة األقــى. لذلــك البــد أن يقــوم املجاهــد أنــس 
جــرادات وبمســاعدة مجيــع املجاهديــن ومــن كافــة 
ــتخبارايت  ــوق االس ــة التف ــكرية بمواجه ــة العس األجنح
الصهيــوين، وردعهــم ومنعهــم مــن اســتمرار عمليــة 
ــن  ــن املجاهدي ــا كان م ــم، ف ــاء يف صفوفه ــد العم جتني
أنــس جــرادات وإبراهيــم عباهــرة إال العمــل اجلــاد 
والنوعــي واحلثيــث ملســاعدة العمــاء بالتوقــف عــن 
مســاعدة االحتــال الصهيــوين، والتوبــة والعــودة إىل 
ــة  ــتحرين التجرب ــطيني، مس ــعب الفلس ــوف الش صف
اجلزائريــة يف تعاملهــا مــع العمــاء حيــث مــا أن يتــم 
اعتقــال أحــد العمــاء حتــى يتــم إقناعه وبشــكل طوعي 
للتوقــف عــن العمل كعميــل والتوبــة والقتــال إىل جانب 
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ــا  ــل وم ــد املحت ــة ض ــذ عملي ــاله لتنفي ــة، أو إرس املقاوم
ــهداء  ــد الش ــة كأح ــه املقاوم ــى تزف ــك حت ــوم بذل أن يق
األبطــال، وبذلــك يتــم حتقيــق أهــداف متعــددة منهــا 
زيــادة عــدد املجاهديــن وتقليــل عــدد العمــاء، وإفشــال 
ــم  ــة إىل األه ــتخباراتية، باإلضاف ــدو االس ــات الع خمطط
وهــو احلفــاظ عــى عائلــة العميــل وإبقاؤهــا يف إطــار 
الوطنيــة واملقاومــة وســمعتها ممتــازة يف املجتمــع نتيجــة 
استشــهاد ابــن العائلــة، ولــذا قــرر املجاهــدون أنــس 
جــرادات وإبراهيــم عباهــرة متابعــة أحــد العمــاء يف 
مدينــة جنــني، والــذي كان قبــل عــدة أســابيع قــد تعرض 
للــرب املــربح عــى أيــدي املجاهديــن يف املدينــة بتهمــة 
ارتباطــه مــع العــدو الصهيــوين، فــأراد املجاهــدون أنــس 
ــع  ــة م ــة اجلزائري ــاه يف التجرب ــا تعل ــق م ــم تطبي وإبراهي
ــة  ــه رضب ــى توجي ــا ع ــة إىل إرصارمه ــاء، باإلضاف العم
أمنيــة للشــاباك الصهيــوين وبطريقــة ال يمكــن لــه أن 
ــدو  ــع الع ــط م ــاب املرتب ــزل الش ــا إىل من ــا، فذهب يتوقعه
ــا جــًدا فــاألب  الصهيــوين، فوجــدا وضــع العائلــة صعًب
كان يبكــي ويتمنى أن تنشــق األرض وتبتلعــه، واألخت 
مل تعــد تذهــب إىل اجلامعــة، وإخوتــه الصغــار ال يذهبــون 
ــزن  ــرض واحل ــا امل ــاب أصاهب ــدة الش ــة، ووال إىل املدرس
ــار  ــة الع ــب للعائل ــد جل ــا، فق ــاب ولده ــا أص ــم مل واهل
الــذي ال يمكــن لبــر عــى وجــه األرض أن يغفــره له أال 
وهــو اخليانــة، فقــرر املجاهــدان أنــس وإبراهيــم مســاعدة 
والــد الشــاب يف اخلــروج مــن هــذا البــاء عــرب مســاعدة 
ابنــه الشــاب املرتبــط باخلــروج مــن األزمــة التي يعيشــها، 
وبــرط أن حيدثهــم بكافــة تفاصيــل ارتباطــه، فذكــر هلــم 
أن لــه صديًقــا كان قــد عرفــه عــى امــرأة ومــارس معهــا 
اجلنــس، ويف اليــوم التــايل تفاجــأ الشــاب املرتبــط أن 
عمليــة ممارســة اجلنــس كانــت مصــورة من قبــل صديقه، 

ــط  ــاب املرتب ــق الش ــدأ صدي ــى ب ــام حت ــي إال أي ــا ه وم
يضغــط عليــه ويســاومه عــى مــا بداخــل الريــط، فإمــا 
أن يقبــل أن يكــون عميــًا للعــدو الصهيــوين أو أنه ســيتم 
توزيــع الصــور لعائلتــه ولباقــي النــاس، فــا كان مــن 
الشــاب املرتبــط إال املوافقــة عــى موعــد لاجتــاع بأحــد 
ــن  ــو الكابت ــوين وه ــاباك الصهي ــاز الش ــاط يف جه الضب
“نــر”، والــذي بــدأ يــرح للشــاب املرتبــط أمهيــة العمــل 
يف الشــاباك مــن أجــل محايــة املواطنــني الفلســطينيني، 
ومنــع املجاهديــن مــن قتــل أنفســهم، ومــن أجــل محايــة 
ــة.  ــص املفربك ــن القص ــا م ــني وغره ــكات املواطن ممتل
ــة  ــدء يف عملي ــل الب ــن أج ــان م ــاء ث ــد لق ــم عق ــه ت وعلي
تدريبــه عــى إطــاق نــار يف أحــد املعســكرات الصهيونية 
يف مدينــة العفولــة حيــث تــدرب عــى ســاح مــن نــوع 
مســدس وعــوزي و)M16(، وعــاد الكابتــن “نــر” مــرة 
أخــرى ملحاولــة غســل دمــاغ الشــاب املرتبــط عــرب إقناعه 
ــن  ــى األم ــاظ ع ــه للحف ــب من ــا يطل ــذ م ــرورة تنفي ب
وحيــاة املواطنــني الفلســطينيني، وتشــجيعه عــرب إقناعــه 
بــأن مــا يقــوم بــه هــو عمــل إنســاين حمــض، والبــد مــن 
أن يتحــى بالشــجاعة للوصــول إىل ترســيخ املفاهيم التي 
يريدهــا الشــاباك الصهيــوين يف عقليــة العميل بــأن كل ما 
يقــوم بــه جيــب أن يكــون عــن قناعــة بذلــك؛ للوصــول 
ــي  ــات الت ــى املعلوم ــول ع ــاباك يف احلص ــدف الش إىل ه
يطلبهــا بأقــل ثمــن ممكــن، وبنفــس الوقــت تكــون هــذه 
املعلومــات صحيحــة ودقيقــة جــًدا، بمعنــى العمــل 
عــى عمليــة صهــر الوعــي للعميــل بحيــث ال يســتطيع 
ــود  ــى اليه ــر إىل قت ــة فُينظ ــاد والضحي ــني اجل ــز ب التميي
بأهنــم ضحايــا وأبريــاء، ومــن قتلهــم مــن الفلســطينيني 
ــوا عــى ذلــك؛ فهــذا الوعــي  ــون وجيــب أن يعاقب إرهابي
واإلدراك الــذي يســعى إليــه العــدو الصهيــوين، بينــا 
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ــس  ــدان أن ــه املجاه ــعى إلي ــذي يس ــي واإلدراك ال الوع
جــرادات وإبراهيــم عباهــرة ويتمنيانــه لــكل البــر هــو 
أن يكــون مفهــوم الوعــي واإلدراك عبــارة عــن النــور 
ــم  ــن ه ــن م ــاء، ولك ــن يش ــب م ــه اهلل يف قل ــذي يقذف ال
ــة؛  ــع األناني ــون بداف ــن يعمل ــوا الذي ــم ليس ــؤالء؟ إهن ه
لكنهــم الذيــن يكافحــون يف ســبيل اآلخرين فقــال تعاىل: 
ىمحٱٰى ري زي مي نيىي يي جئ حئ 
خئيمح ]العنكبــوت: 69[، فهــي معرفــة الرشــد 
واإلدراك والطاعــة واإلخــاص، هــذه املعرفــة هــي نــوع 
مــن احلكمــة التــي ال تكتســب وال تعلــم يف املــدارس 
واجلامعــات، بــل يترهبــا القلــب يف ميــدان الكفــاح 
وعــى طريــق اجلهــاد، وطاهبــا ينالوهنــا بالقتال يف ســبيل 
اهلل ويف ســبيل احلريــة، فهــم املجاهــدون وعندمــا حيصــل 
ذلــك فاملجاهــد ال حيتــاج إىل ضــوء النهــار، فاملعرفــة 
تــيضء بذاهتــا فطبيعتهــا نورانيــة، وهبــا يســتطيع املجاهــد 

أن يبــر يف الظــام أي ظــام كان.

أنــس  ولــذا كان البــد مــن قيــام املجاهديــن 
جــرادات وإبراهيــم عباهــرة مــن إيقــاظ الوعــي األمنــي 
ــًا  ــره دائ ــطيني، وتذك ــعب الفلس ــد الش ــيايس عن والس

وقيــوده  جراحــه  عــى  عيونــه  وفتــح  امُلــّر،  بواقعــه 
ــدأ  ــاح، فب ــى درب الكف ــد ع ــن جدي ــه م ــد خطوات وش
املجاهــدان أنــس جــرادات وإبراهيــم عباهــرة باجللوس 
مــع الشــاب املرتبــط، والســاع منــه حــول تفاصيــل 
العمــل الــذي طلبــه منــه الكابتــن “نــر” فحدثهــم حــول 
العديــد مــن األمــور، منهــا مراقبــة املطلوبــني واخلــروج 
العســكرية  الدوريــات  يف  الصهيــوين  اجليــش  مــع 
ــه  ــع صديق ــب م ــا إىل جن ــني جنًب ــة جن ــة يف مدين الليلي
العميــل، فــكان رصاع حقيقــي قــد أصــاب املجاهــد 
ــن  ــا، وم ــة عنه ــن اإلجاب ــد م ــارات الب ــس واستفس أن
هــذه األســئلة املنطقيــة أنــه ويف حــال كان هنــاك عميــل 
مرتبــط مــع العــدو الصهيــوين وتــم إثبــات اخليانــة بحقه 
بــدون أي ذرة شــك يف األمــر، فهــل قتلــه واإلعــان عن 
عالتــه خيــدم القضيــة الفلســطينية؟! أم أن يتــم التعامــل 
مــع هــذه احلالــة كحالــة اجتاعيــة بحاجــة إىل حــل 
يكــون مــن خالــه حتقيــق أهــداف كثــرة، منهــا احلفــاظ 
عــى ســمعة عائلــة العميــل، ومنهــا االستفســارات مــن 
ــزدوج  ــل م ــتخدامه كعمي ــرب اس ــا ع ــه إم ــل نفس العمي
ــان الصهيــوين،  ــة يف قلــب الكي أو إرســاله لتنفيــذ عملي
وبالتــايل خيــدم املــروع الوطنــي الفلســطيني وبأقــل 
اخلســائر لذلــك، وبمثــل هــذه احلالــة ال جيــب التفكــر 
بأقــر الطــرق يف احللــول االجتاعية، بــل جيب التفكر 
بأصحهــا. ولذلــك عــى املجاهديــن أنــس وإبراهيــم 
وغرمهــا مــن املجاهديــن أن يضحــوا أكثــر إليصــال 
النــاس حلالــة الوعــي واإلدراك، فــكان لزاًمــا عليهــم أن 
ــد وكيــف يفكــر، وكيــف  يفهمــوا عدوهــم بشــكل جي
ــة  ــي ويقظ ــبًبا يف وع ــدو س ــون الع ــف يك ــعر، وكي يش
املجاهديــن أنــس وإبراهيــم وغرمهــا مــن املجاهديــن، 
فــا كان منهــم إال التوجــه مــرة أخــرى إىل منــزل العائلة، 
منــزل الشــاب املرتبــط وهــذه املــرة بنــاًء عــى طلــب والد 
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الشــاب مــن قــادة رسايــا القــدس ومتوســًا هلــم أن 
يفعلــوا كل مــا يف وســعهم للحفــاظ عــى رشف أرستــه، 
وتــرك األمــر بــني يــدي رسايــا القــدس، ونتيجــة للوعي 
ــه املجاهــدان وافقــا عــى طلــب  ــز ب واإلدراك الــذي متي
والــد الشــاب أن يقــوم بعمليــة استشــهادية ليغســل 
ــن  ــن املجاهدي ــا كان م ــه، ف ــه بأرست ــذي أحلق ــار ال الع
أنــس وإبراهيــم إال املوافقــة عــى ذلــك، وبرطــني: أن 
يكــون ذلــك بعــد شــهرين حتــى يتأكــدا بــأن عملــه هــذا 
ليــس انتحــاًرا، بــل إقداًمــا وتضحيــة يف ســبيل اهلل وتوبة 
نصوحــة هلل تعــاىل، والــرط اآلخــر هــو أن خيربهــم 
بذكائهــا  ألهنــم  ارتباطــه؛  عمليــة  حــول  باحلقيقــة 
ــول  ــا ح ــره هل ــا ذك ــفا أن كل م ــة اكتش ــا األمني وخربهت
اإلســقاط اجلنــي غــر صحيــح، فأجاهبــا الشــاب بأنــه 
موافــق عــى كل مــا ذكــراه، وأنــه ســيخربمها باحلقيقــة يف 
الوقــت املناســب، وهنــا تكمــن عظمــة جماهــدي رسايــا 
القــدس يف عمليــة الــرد عــى صهــر الوعــي بصهــر 
الوعــي بحيــث إن الشــاب املرتبــط الــذي كان يف املايض 
ــل أو  ــه عمي ــر بأن ــوين يفتخ ــاباك الصهي ــا أراده الش وك
أنــه أطــاع ســيده الكابتــن “نــر” يف أمــر أو أنــه وجــه إليــه 
ــاد  ــه وأب ــاد حيات الدعــوة، وأن هــذا الشــخص الــذي أب
ــه مل يعــد  بلــده وتارخيــه يكــون ســبًبا يف افتخــاره، وعلي
هــذا الشــخص عــدوه بــل ســيده، وهنــا أراد املجاهــدان 
ــول  ــاء بالوص ــك اإلدع ــى ذل ــرد ع ــم ال ــس وإبراهي أن
إىل حالــة خاصــة يــرح هبــا الشــاب ويقــف بشــموخ 
قائــًا: “إنــه عــي أن أتعــرف عــى العــدو وأفهمه وأشــعر 
ــي،  ــي ويقظت ــبًبا يف وعي ــي وس ــون معلم ــى يك ــه حت ب
ولكــن عندمــا ال أحــس بــه وإنــا أتوجــه إليــه وأنــا 
مغمــض العينــني وحتــى أفخــر بالتقــرب إليــه، فعندهــا 
مل يعــد هــذا عــدوي فهــو يف الوقــت الــذي حيتقــرين فــإن 
احتقــاره يل يبعثنــي عــى الفخــر والغــرور، وهنــا نجــح 

املجاهــدان أنــس وإبراهيــم يف حرهبــا مــع الشــاباك 
والوعــي  بالفكــرة  الفكــرة  حماربــة  عــرب  الصهيــوين 
بالوعــي واإلدراك بــاإلدراك واألمــن باألمــن، وقــرر 
املجاهــدان حتديــد موعــد العمليــة عــرب إرســال الشــاب 
لتنفيــذ عمليــة بواســطة الســاح مــن نوع كاشــينكوف 
وقنبلــة يدويــة باإلضافــة إىل الذخــرة، وتــم رصــد 
مــكان العمليــة وهــي مســتوطنة “شــاكيد”، وطلــب 
جيهــز  أن  الشــاب  مــن  وإبراهيــم  أنــس  املجاهــدان 
نفســه بحيــث ســينفذ العمليــة املتفــق عليهــا يف الوقــت 
الــذي يريانــه مناســًبا، ومــا عليــه ســوى أن جيلــس مــع 
نفســه ناصحــني إيــاه يف هــذه العمليــة بالتوبــة إىل اهلل 
عــز وجــل، وبــدأ املجاهــدان يعظــان الشــاب بــكام ال 
خيــرج إال مــن شــباب اإليــان الواعــي املــدرك خلطــورة 
ــة  ــه: “إنــك يف هــذه الليل ــاال ل ــه، حيــث ق ــا يقومــان ب م
ــة وال  ــاغ وال أقنع ــدون أصب ــك ب ــف ذات ــوف تكتش س
أســتار، عارًيــا كــا ُخلقت أول مــرة، فالليلة ســتدخل يف 
حديــث ومناجــاة مــع اهلل، فاســتغفر لنفســك واعــرتف 
ــا  ــوح ع ــح بوض ــك، وأفص ــف عاطفت ــك وال تزي بذنب
تريــد، فقــد حانــت اللحظــة التــي ينطلــق فيهــا مــا احتــد 
ــز،  ــر كل احلواج ــنني، وتك ــذه الس ــك كل ه ــه جوف ب
ــني  ــوى اثن ــك س ــى مع ــدود وال يبق ــل كل احل وتتجاه
فقــط ال غرمهــا أنــت والليــل، فأنــت ســتكون غــًدا 
ــِد كفنــك  األســد يف ميــدان اجلهــاد فــاذا أعــددت؟ ارت
وامحــل ســاحك بكلتــا يديــك، ال يشء مطلــوب منــك 
غــر ذلــك، وضــع يديــك حتــت رأســك واقــِض ليلتــك 
يف نجــوى مــع اهلل وحدكــا، معــك ســاحك وإيانــك، 
ودع هــذا العــامل الســفي وجتاهــل احلــدود وحلــق فــوق 
النجــوم،  أبــواب  واعــرب خــال  العليــا،  الســموات 
ولتعــرج حيــث عــرج حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_ 
إذا كنــت مــن الذيــن يتبعــون بإحســان، وليشــتغل قلبك 
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بالعشــق، واقتــل كل ضعــف وخــوف وعقــد ورغبــات 
كانــت لــك يف حياتــك، ولتتهيــأ ليــوم غــد باالســتعداد 
ــوم غــد حتــى اســتطاع املجاهــد  الليلــة”. فــا أن جــاء ي
أنــس رســم خطــة حمكمــة مــن أجــل إحضــار الشــاب 
ــاك أي  ــث إن كان هن ــة، بحي ــذ العملي ــه لتنفي ــن منزل م
خلــل ال ســمح اهلل فإهنــا عــرب هــذه اخلطــة سيكتشــفان 
ذلــك، ومــا هــي إال حلظــات حتــى تــم إحضــار الشــاب 
ــه إىل  ــاه ب ــيارات، واالجت ــدى الس ــهادي إىل إح االستش
بلــدة اليامــون لاســتعداد مــن أجــل تنفيــذ العمليــة، فــا 
ــس،  ــد أن ــده للمجاه ــاب إال أن وف بوع ــن الش كان م
فأخــربه حقيقــة ارتباطــه. فقــال لــه املجاهــد أنــس: 
“أهيــا احلــر، أهيــا التائــب والعائــد إىل اهلل، إن العــدو 
فوطــن  امليــدان،  يف  ينتظــرون  والشــاباك  الصهيــوين 
نفســك اآلن عــى يــوم قتــال ضــاٍر جــًدا يف موطــن 
بالســاح، وامــأ  الوعــي والشــعور، فامــأ يديــك 
قلبــك بعشــق اجلنــة. فقــال االستشــهادي للمجاهــد 
أنــس: “هــذه هــي حريتــي الوحيــدة، وال اعــرتاض 
عــى استشــهادي، وســأنتقم مــن هــؤالء الصهاينــة فهــم 
خــرباء القتــل اجلاعــي، وهــم الذيــن حولــوا األطفــال 
إىل فحــم، فهــم يقتلــون كــي يعيشــوا، وأنــا سأستشــهد 
ألعيــش، ولــن أســمح ألحــد بعــد اآلن أن يقتلنــي 
ســواي، فمــن حولنــي إىل عميــل ومتعــاون حولنــي 
ــوض  ــرف أين أخ ــأعود، وأع ــرف أين س ــة، وأع إىل قنبل
معركــة خــارسة اليــوم؛ ألهنــا معركــة املســتقبل، وأعرف 
أن فلســطني عــى اخلارطــة بعيــدة عنــي، وأعــرف أنكــم 
ــا  ــتخدمون ترمجته ــمها وتس ــيتم اس ــون نس ــا املجرم أهي
اجلديــدة، وأعــرف هــذا كلــه، ولكنــي ســأمحلها إىل 
شــوارعكم ومســتوطناتكم وبيوتكــم وغــرف نومكم”.

والعــدو  االستشــهادي  بــني  االشــتباك  وبــدأ 
الصهيــوين، واســتمر االشــتباك حــوايل أربعــني دقيقــة، 

وكان املجاهــد أنــس يســتمع إىل صــوت الرصــاص 
لقربــه مــن مــكان العمليــة، حيــث كان قــد اجتمــع مــع 
أخوالــه ســامي وصالــح، ومــا أن نفــذت الذخــرة حتــى 
قــام االستشــهادي بــرب القنبلــة اليدويــة عــى قــوات 
ــذه  ــوين أن ه ــدو الصهي ــن الع ــوين؛ ليعل ــدو الصهي الع
العمليــة قــد فاجــأت الشــاباك الصهيــوين، وأنــه أصيــب 
ــد  ــام املجاه ــة، وق ــة حرج ــم بحال ــود أحده ــة جن ثاث
أنــس باإلعــان عــن العمليــة وكانــت الســاعة احلاديــة 
ــم منفــذ هــذه العمليــة  ــن اس ــن ع ــرة ليــًا، وأعل ع
ــاح  ــا القــدس اجلن ــع لراي ــه تاب ــني، وأن ــة جن مــن مدين
ــرج  ــا أن خ ــامي، وم ــاد اإلس ــة اجله ــكري حلرك العس
الصبــاح حتــى ذهــب املجاهــد أنــس واملجاهــد إبراهيــم 
عباهــرة ورواد عباهــرة وقــادة وجماهــدو رسايــا القــدس 
إىل منــزل االستشــهادي، ووجــدوا يف اســتقباهلم أعــام 
ــذا  ــده، ه ــم وال ــهيد ويف مقدمته ــة الش ــوال وعائل وأخ
األب الــذي اســتطاع املجاهــدان أنــس وإبراهيــم أن 
يعيــدا لــه كرامتــه ورشفــه وعرضــه وســمعته، وأصبــح 
باســتطاعته أن يســر بــني النــاس رافًعــا رأســه بــكل فخر 
وبــكل اعتــزاز، وأصبــح باســتطاعة إخوة االستشــهادي 
رؤوســهم  رافعــني  املدرســة  إىل  الذهــاب  الصغــار 
حاملــني صــور أخيهــم االستشــهادي، واألهــم عــادت 
البســمة والفرحــة إىل وجــه والــدة االستشــهادي، والتي 
تفّطــر قلبهــا حزًنــا عــى ولدهــا يف املــايض، فــا كان 
منهــا اليــوم إال أن تدعــو لولدهــا بالرمحــة وأن تعلــو 
بزغاريدهــا لتســمعها كل الدنيــا بــأن ولدهــا شــهيد وهو 

ــد اهلل. ــرزق عن حــي ي

فقــال املجاهــد إبراهيــم عباهــرة ألخيــه املجاهــد 
أنــس: “واهلل يــا أنــس لــو مل نفعــل شــيًئا يف حياتنــا ســوى 
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هــذا العمــل لكفانــا”، وكانــت صــور االستشــهادي 
ــد  ــه حتمــل التهدي ــت وصيت منتــرة يف كل مــكان وكان
والوعيــد للشــاباك الصهيــوين الــذي ســعى جاهــًدا 
ــه،  ــل اغتيال ــن أج ــرادات م ــس ج ــد أن ــة املجاه ملاحق
ــة مــن  ــة الصهيوني ــم تكثيــف عمــل األجهــزة األمني وت

ــس. ــد أن ــركات املجاه ــة حت ــل متابع أج

اعتقال املجاهد أنس جرادات واحلكم عليه 
باملؤبد

جهــاز  متكــن  2003/05/11م  تاريــخ  يف 
ــد  ــذي يتواج ــكان ال ــد امل ــن رص ــوين م ــاباك الصهي الش
أنــس مــع املجاهديــن حممــد جــرادات  بــه املجاهــد 
ــم اعتقاهلــم واقتيادهــم إىل  ــاد جــرادات فت )الزطــام( وإي
ــل  ــة رج ــوم هناي ــوم ي ــك الي ــون ذل ــق ليك ــة التحقي أقبي
الــرأس،  مرفــوع  وســيبقى  يــزال  وال  كان  شــجاع، 
ــاوالت  ــاد وحم ــم واالضطه ــاوم الظل ــزال يق ــاوم وال ي ق
ــذوة  ــاء ج ــى بق ــطينية، وأرص ع ــة الفلس ــس الكرام طم
املقاومــة للمحتــل الصهيــوين حتــى يف داخــل الســجون 
ــن  ــًدا ع ــرة بعي ــذه امل ــد ه ــلوب جدي ــة، وبأس الصهيوني
العمليــات االستشــهادية واالشــتباكات املســلحة، عــرب 
ســاح اســمه العلــم الــذي مــا أن وطئــت قدمــاه ســجون 
االحتــال حتــى عكــف عــى العلــم والتعلــم ليحصــل 
عــى شــهادة التوجيهــي، ومــن ثــم شــهادة البكالوريوس 
يف علــم التاريــخ، ومتكــن مــن احلصــول عــى العديــد مــن 

ــة خمتلفــة، ومل يمنعــه  ــة وديني ــا ثقافي الشــهادات يف قضاي
ــتمر يف  ــث اس ــي حي ــل التنظيم ــة العم ــن ممارس ــك م ذل
ــي  ــال؛ لرتق ــجون االحت ــل س ــي داخ ــل التنظيم العم

شــيًئا فشــيًئا إىل أن وصــل أن يكــون أحــد أعضــاء اهليئــة 
القياديــة العليــا حلركــة اجلهــاد اإلســامي يف ســجون 
نســج  عــى  ســجنه  يف  وحــرص  الصهيــوين،  العــدو 
العاقــات االجتاعيــة والوطنيــة مــع أكــرب رشحيــة ممكنــة 
مــن احلركــة األســرة ومــن كافــة الفصائــل التــي شــاركها 
يف داخــل ســجون االحتــال اإلرضاب الكبــر يف العــام 
2017م، الــذي قــاده املناضــل الكبــر مــروان الربغوثي، 
ــاركتهم  ــه أو مش ــة إخوان ــن خدم ــى ع ــن ليتوان ــم يك فل
أفراحهــم وأتراحهــم، ولذلــك مــا أن تــم عــزل املجاهــد 
أنــس يف زنازيــن الســجون الصهيونيــة وُســمع خــرب 
مرضــه حتــى أعلــن اجلهــاد اإلســامي يف كل الســجون 
حالــة النفــر العــام ألبنــاء اجلهــاد اإلســامي، وأوصلــوا 
ــأن أي  ــجون ب ــة الس ــديدة ملصلح ــة والش ــالة القوي الرس
مســاس باملجاهــد أنــس وأي مكــروه ســيحصل لــه 
ــإن اجلهــاد اإلســامي يف كل الســجون ســرتد الصــاع  ف
صاعــني، فــا كان مــن مصلحــة الســجون الصهيونيــة إال 
أن ختــرج املجاهــد أنــس جــرادات مــن العــزل، وتبــدأ يف 

ــا أراد. ــه ك عاج

ــر  ــي م ــاة الت ــات واملعان ــذه التضحي ــع كل ه وم
ــام األمل  ــيًئا أم ــاوي ش ــا ال تس ــس إال أهن ــد أن ــا املجاه هب
واحلــزن الــذي أصابــه عندمــا تــويف والــده الــذي أحبــه 
كثــًرا، فــكان لــه الفضــل يف تنشــئته النشــأة اإليانيــة 
والدينيــة والوطنيــة. وال يــزال وفًيــا ألهلــه وعائلتــه 
وبلدتــه ومدينتــه ووطنــه وأمتــه وأنــه مل ولــن يســاوم عى 
حبــة رمــل مــن تــراب فلســطني املمــزوج بدمــاء اآلبــاء 
ــات األرسى. ــى وعذاب ــهداء واجلرح ــداد والش واألج
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