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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.





سالٌم لكم مجيعًا،
يا من محلتكم السجون وهناً عىل وهن

احلمــد هلل، والصــالة والســالم عــىل ســيدنا وحبيبنــا وقدوتنــا رســول اهلل، وعــىل أهــل 
بيتــه وصحبــه ومــن وااله إىل يــوم نلقــاه.

إن كوكبــة مــن أقارنــا املتأللئــة، ومصابيــح الدجــى الدريــة قــد انطــوت قلوهبــم 
عــى الــر اإلهلــي املتوقــد يف إنســان عيوهنــم التــي ترنــو إىل جمــد أمتهــم، وصيانــة ثوابتهم، 
ومحاية مقدســاهتم، واســرجاع كرامة شــعبهم، واســرداد مواردهم وحقوقهم املســلوبة، 
ــار األرس، واألرسلــة عــن  ــة، ونفــض غب واســتنقاذ أقصاهــم إىل ربقــة اإلســام والعروب
حياضــه، هــو مــا دفعهــم إىل رسج أعارهــم املنتفضــة، وامتشــاق الواجــب املقــدس ثــورة 
وغضبــًا وجهــاًدا وبطولــة، وعطــاًء ال ينضــب، وســيوالً جارفــة مــن تضحيــة، وجحافــل 
مــن رسايــا متقدمــة، وقوافــل مــن انبثــاق وانعتــاق مــن أرس اإلمــكان، ورضورة التحــرك 
ــط  ــم ضغ ــة، وبرغ ــاالت املتعاقب ــات االعتق ــدة، وإرهاق ــلو النك ــات أوس ــم إحباط رغ
ــال  ــرك أبط ــة حت ــة واملأفون ــووية امللعون ــة التس ــدات املرحل ــل بتعقي ــأزوم واملثق ــع امل الواق
الرايــا امليامــني، وأبطــال الفعــل املعجــز، والكــدح املتواصــل غــر آهبــني بكل اســقاطات 
اهلرولــة باجتــاه التطبيــع وثــار الســام املزعــوم، وغــر هيابــني بتفــوق العــدو النوعــي عــى 
كل الصعــد، ويف كل مناحــي املواجهــة املرتقبــة واملزمــع ولوجهــا بــكل ثقــة ويقــني وقــوة 
واقتــدار، فــكان عطاؤهــم حــاًدا وجــادًا وســادًا لــكل منافذ التطويــع والتدجــني التي حيلم 
هبــا رهابنــة السياســة ورواد التطبيــع، ومطبلــو انتهــاء املعركــة، ودعــاة التســوية املزعومــة، 
ــات للخدمــة  ــر الوظيفــة يف ســلم الرقي ــة، املرفــون يف دوائ ــواق األمريكي ســحيجة األب

املجانيــة لاحتــال عــرب مــا ُيســمى بالتنســيق األمنــي.

ــة،  ــادة االســتثنائيني، وســادة الفعــل ومحــاة الوصي ــر مــن الق ــك النف تقــدم أولئ
ــلو  ــات، وإن أوس ــم املعيق ــًا برغ ــتأيت حت ــة س ــة جهادي ــن بمرحل ــورة مبري ــاة الث ودع
اخلبيثــة ليســت قــدرًا حمتومــًا، وال خيــاًرا للشــعب الفلســطيني، اســتطاع أولئــك النفــر 
مــن أبنــاء الرايــا املظفــرة، ومــع كل األحــرار يف الفصائــل الفلســطينية احليــة إشــعال 
وقــود االنتفاضــة وختطــي كل حقــول األلغــام، فاســتطاعوا بعطائهــم أن يســقطوا 
ــن  ــة م ــتحمل االنتفاض ــي س ــة الت ــة الثوري ــوا احلاضن ــبوهة، وأسس ــارات املش كل اخلي
جديــد، وصوبــوا البوصلــة احلقيقيــة التــي تنســجم مــع طموحــات شــعبنا الفلســطيني 
ــعبنا  ــدور ش ــى ص ــل ع ــض والثقي ــال البغي ــر االحت ــن ن ــاق م ــاص واالنعت يف اخل

ــز. ــتقال الناج ــرر واالس ــوق للتح ــذي يت ــتضعف، ال املس
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رسى أولئــك املجاهــدون األبطــال يف غســق ليــل هبيــم مظلــم إىل حمــراب 
زهدهــم، ومعــراج خلودهــم، واقتحمــوا مواطــن اخلطــر ومظــان الشــهادة، مســددين 
الرحلــة الرمديــة باجتــاه مواقــع العــدو الصهيــوين، فاستشــهد مــن استشــهد مــن قــادة 
أبطــال يف جــوالت متعاقبــة، وهجومــات موفقــة وفاتكــة هبــذا العــدو الرعديــد اجلبــان، 
فقــام أولئــك الشــهداء صعــودًا إىل ملكــوت الســموات ارتفاعــًا ورفعــة وخلــودًا يليــق 

باختــاذ اهلل تعــاىل هلــم أحبــة وشــهداء.

ــن،  ــم مؤبدي ــوا يف عرينه ــرون، ويدخل ــال آخ ــل أبط ــدار أن يعتق ــاءت األق وش
ويــزج هبــم إىل بطــن احلــوت يف ســبيل يونــس عليــه الســام، شــهودًا عــى املراحــل كلهــا 
وشــاهرين صربهــم يف وجــه التنــني االســتكباري اللعــني الــذي أراد أن حيوهلــم لوحــة 
مــن احبــاط وهــم ثقيــل، وأن جيعلهــم ركامــًا مــن أنــني وشــكوى، وأن يصهرهــم ممــا 
أســاه كــي الوعــي، فــإذا هبــم جــدار ســميك مــن إرادة وصمــود ورمــوز مــن عنفــوان 
ــجون  ــة يف الس ــم املؤقت ــم رقدهت ــٍد، فرغ ــرب وحت ــن ص ــة م ــاء، وأيقون ــن إب ــة م ومدرس
الصهيونيــة البغيضــة واملتعــددة واملنتــرة يف طــول وعــرض أرضنــا املحتلــة إال أن إرادة 
احليــاة وشــهية البقــاء، ونشــوة االنتصــار وعميق االنتــاء، وعقائديــة االنحيــاز خلياراهتم 
الواثقــة، جعلتهــم كالطــود الشــامخ والســد املنيــع، والرديــف احلصــني واحلصــن املمتنع 
عــى كل حمــاوالت التشــذيب والتذويــب والرهيــب والركيــع والتطويــع، فســام ألف 
ســام لتلك األجســاد الســجينة واألرواح الطليقة، وســام ألف ســام لتلك األجســام 
املوجوعــة، واألمنيــات املقطوعــة، واألحــام املمنوعــة، ولكنهــا بصربهــا وثباهتــا عــى 
عهدهــا حتمــل يف حنايــا وثنايــا وزوايــا قلوهبــا كل األمــل والعهــد للرايــا، والوعــد مــن 
الرايــا، عــى الثبــات حتــى حلظــة الفــرج والفــرح واحلقيقيــة واألمــل املنشــود واملوعود 

باحلريــة والتحــرر واالنعتــاق.

ســام ألــف ســام لــكل أبطالنــا وأســودنا الرابضــة يف عرينهــا، وتعلــم أن انتظار 
الفــرج والفــرح بصــرب وثبــات مــن أعظــم العبــادات وأجــل القربــات وأكــرب املثوبــات 
ــط عــى أحــر مــن  ــي ينتظرهــا شــعبنا املراب ــد اهلل تعــاىل، ومــن أعظــم الفرحــات الت عن
اجلمــر وبفــارغ الصــرب، ســام لــكل األرسى امليامــني، وســام ألولئــك األبــاة الـــ 
ــن  ــث ع ــدة، واحلدي ــرهتم اخلال ــم لس ــند يل رشف التقدي ــن ُأس ــدًا الذي ــدًا مؤب 42 جماه
ــم  ــخ بالتقدي ــو طبي ــي أب ــد صبح ــب حمم ــي األخ احلبي ــي رشفن ــادرة الت ــم الن بطوالهت
لقصصهــا العابقــة بالبطولــة والعطــاء والتضحيــة واجلهــاد امليمــون، والــدرب املصــون 

ــاء. ــداء واإلب ــني والذكــرى والف باحلن

ســاٌم لكــم مجيعــًا، يــا مــن محلتكــم الســجون وهنــًا عــى وهــن، ومــن مواجهــة 
إىل مواجهــة ومــن حتــٍد إىل حتــٍد، وكأن قلوبكــم قــدت مــن صــوان، ومــن هليــب وعشــق 
وحنــان، ســام لعوائلكــم الصابــرة التــي مــا برحــت مواقعهــا يف الدفــاع عــن حنينكم يف 

الرجــوع إليهــا ســاملني غانمــني، مأجوريــن غــر خزايــا وال مفتونــني. 12



جتربة رائدة وتوثيق ُميز

ــي مــا كتبــت. فأنــت تكتــب  ــه طلــب من ــوال أن ــم خجــاً، ول أكتــب هــذا التقدي
بمــداد عــن أنــاس مــن فرســان وماجــدات كتبــوا تاريــخ اجلهــاد بدمهــم وعرقهــم، كتبــوا 
تارخيــًا لفلســطني، تاريــخ عــز وفخــار، فأنــت إذ متســك بالقلــم لتكتــب بــه فيا هــم حفروا 
بأظفارهــم يف الصخــر ليبقــوا جــذوة اجلهــاد مشــتعلة كــا علمهــم األمــني العــام املؤســس 
شــهيد األمــة الدكتــور فتحــي الشــقاقي، وجســدوا مقولته: "لقد هنضنــا لقتال العــدو، وما 
دون ذلــك هوامــش"، و"واجــب املجاهديــن أن يبقــوا جــذوة اجلهــاد مشــتعلة". أولئــك 
الذيــن أفنــوا زهــرات شــباهبم بعيــدًا عــن ُمتــع الدنيــا الزائلــة، وامتشــقوا ســاحهم دفاعــًا 
عــن ثــرى فلســطني املبــارك، ومســجدها املقــدس، فمنهم مــن لقى ربــه شــهيدًا فارتقى إىل 
العــا، ومنهــم مــن ينتظــر قابعــًا بــني جــدران زنازيــن االحتــال ومعتقاتــه حيــدوه األمل 

باحلريــة ملواصلــة طريــق اجلهــاد واالستشــهاد.

صفحــات عــز وجمــد ســطرها الكاتــب األســر املجاهــد/ حممــد أبــو طبيــخ ليوثــق 
جتــارب جهاديــة رائــدة لفرســان اجلهــاد اإلســامي الذيــن كتبــوا لــه تارخيــًا ولفلســطني 
جمــدًا وفخــارًا شــاهدين عــى املرحلــة بــأن أبنــاء اإلســام وفلســطني مل يركنــوا إىل الظاملني، 
وبقــوا مدافعــني عــن حــق األمــة ودينهــا وحضارهتــا، واقفــني يف وجــه الظلــم واالســتعار 

الســاعي لطمــس هويــة فلســطني وإحلاقهــا باألندلــس.

هــذه العمليــات الفدائيــة النوعيــة، والعمليــات االستشــهادية للرجــال األفــذاذ؛ 
ــاء اجلهــاد وفلســطني ال يعدمــون الوســيلة مــن أجــل اســرداد حــق األمــة  ــي أن أبن تعن
والدفــاع عــن تارخيهــا ومقدســاهتا رافضــني كل مقــوالت املثبطــني والاهثــني وراء 

ــام. ــمى بالس ــراب املس ال

حــاول الكاتــب األســر املجاهــد/ حممد أبو طبيــخ أن يوثق هلــذه العمليــات ذاكرًا 
التفاصيــل وتفاصيــل التفاصيــل، وال غــرو يف ذلــك لبيــان كــم هــو اجلهــد والعــرق وكــم 
هــي املعانــاة يف اإلعــداد والتجهيــز، وأن األمــر ليــس كــا قــد يظــن البعــض بــأن العمليات 

يمكــن أن تتــم بضغطــة زر ويف كل وقــت وحــني.

وقــد وفــق الكاتــب يف وصــف هــذه األحــداث، وكان منصفــًا لزمائــه املجاهدين 
يف روايــة تلــك األحــداث فهــو مل يــرِو النجاحــات فقــط التي متــت بفضــل اهلل وتوفيقه، بل 
روى أيضــًا اإلخفاقــات والتجــارب التــي مل يوفقــوا فيهــا ذاكــرًا أوجــه التقصر أو أســباب 

تعثــر املســرة اجلهادية.

ــه الكاتــب واملجاهــدون معــه، هــو وجــود  ــة مل يغفل ــة األمهي جانــب آخــر يف غاي
ــه  ــًا ولدي ــذي هــو بحكــم الواقــع يكــون ضعيف ــل، وال ــة يف املجتمــع املحت ظاهــرة العال
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شــعور باهلزيمــة واإلحبــاط، ومــن هنــا يمكــن اخراقــه مــن قبــل العــدو، لكــن واجــب 
املجاهديــن طليعــة األمــة أن يأخــذوا بيــد هــذا الشــعب نحــو األمــل والتفــاؤل باالنتصــار 
عــى العــدو، بــل وتفهــم ظــروف مــن وقــع يف وحــل التعــاون مــع املحتــل وحماولــة تبييض 
صفحتــه ختليصــًا لــه مــن اإلثــم واخلطيئــة، ويف الوقــت نفســه مراعــاة ســمعة أهلــه وذويه.

واســتفادة مــن التجــارب الثوريــة كالثــورة اجلزائريــة كان ألبنــاء اجلهــاد الفضــل يف 
معاجلــة عــدد مــن تلــك الظواهــر املؤملــة يف تاريــخ شــعبنا، وهنــا حُيســب لتنظيــم اجلهــاد 
اإلســامي بأنــه مل ُيفــِرْط يف تنفيــذ عمليــات اإلعــدام بحــق املتعاونــني، وقــد كانــت 
توجيهــات الشــهيد الدكتــور فتحي الشــقاقي األمــني العام املؤســس ومن بعــده الدكتور/ 

رمضــان شــلح عــدم إصــدار أوامــر أو تعليــات بإعــدام املتعاونــني.

كــا وفــق الكاتــب األســر املجاهــد/ حممــد أبــو طبيــخ يف تســجيل وتوثيــق 
تفاصيــل للعمليــات التــي حــاول البعض نســبتها لنفســه كعمليــة زقــاق املــوت، ويف ذلك 
رد ودحــض لتلــك االدعــاءات وحمــاوالت البعــض رسقــة نضــاالت اآلخريــن مســتغلني 
الغمــوض الــذي يكتنــف مثــل تلــك العمليــات بســبب الظــروف واالحتياطــات األمنيــة 

والتــي قــد متنــع أحيانــًا اإلفصــاح الريــع عــن العمليــة، أو قــد تؤخــر اإلعــان عنهــا.

وقــد اســتطاع الكاتــب األســر املجاهــد/ حممــد أبــو طبيــخ بلغتــه األدبيــة الرقيقــة 
أن يصــف األحــداث كــا هــي دون رتــوش أو إضافــات قــد تغــر وجــه احلقيقــة أو 
توحــي بــا مل يكــن أو تعظيــم مــا ليــس بعظيــم. فــكان يف وصفــه للمجاهديــن ولألحداث 
متواضعــًا فلــم يضــِف عليهم صفــة القداســة، ومل يصــف األحــداث باملعجــزات اخلارقة. 
وهــذا يعنــي أن القــدرات البريــة الطبيعيــة واإلمكانيــات املتواضعة من املمكــن أن حتقق 

املعجــزات وتنتــر عــى إرادة اجلــاد.

هــذا الكتــاب يعطيــك صــورة واضحــة جليــة عــن بطــوالت أبنــاء اجلهــاد فرســان 
ــاء  ــه مــن صعــاب أثن ــا القــدس، ويصــف تضحياهتــم ويبــني معاناهتــم ومــا ياقون رساي

التجهيــز واإلعــداد للعمليــات اجلهاديــة التــي تتكلــل بالنجــاح بتوفيــق اهلل وفضلــه.

وهبــذا ُيعتــرب الكتــاب ســجاً توثيقيــًا لعمليــات رسايا القــدس يف ضفتنــا الصامدة 
يف وجــه املحتــل الغــازي، وإضافــة للمكتبــة الفلســطينية التي تفتقــر إىل مثل هــذه الكتب، 
خاصــة توثيــق ســر املجاهديــن مــن أبنــاء حركــة اجلهــاد اإلســامي، ولقــد اســتمتعت 
وتأثــرت بقــراءة ســر العديــد مــن املجاهديــن الذين حتدث عنهــم الكاتب أثنــاء مراجعتي 
وتدقيقــي ملســودة هــذا الكتــاب، وهــو مــن النوع الــذي يشــدك لقراءته بحيث ال تســتطيع 
تركــه حتــى تكمــل موضوعــه. وكي أمــل أن نســعد بقراءتــه بعــد طباعتــه، وســيبقى فخرًا 
ــاء،  ــن امليامــني، الشــهداء منهــم واألحي ــاب مــن املجاهدي ــدًا لفرســان الكت وســجاً جمي
ومــن يأملــون باحلريــة وال يزالــون خلــف القضبــان. فاملجــد للشــهداء واحلريــة لــألرسى 

وألــف حتيــة مُلعــد الكتــاب.
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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 يــرك 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 تــرك 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.
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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 يركــوا 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 لألمــة 
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  َيُضُّ
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 
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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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الحكم: مؤبد و50 عامًا

نقــف اليــوم للحديــث عــن صفحــة مرقــة 
مجيلــة مــن صفحــات العــزة والبطولــة والكرامــة لنكتب 
ــة  ــا للقضي ــا وخملًص ــًقا وحمًب ــزال عاش ــد ال ي ــن جماه ع
الفلســطينية، نكتــب عــن جماهــد شــق طريقــه منــذ 
الطفولــة نحــو طريــق املقاومــة واجلهــاد، فهــذا املجاهــد 
مل جيــد فرصــة الدخــار يشء مــا أو احلصــول عــى يشء، 
وهــو ال يملــك مــن دنيــاه شــيًئا ســوى التضحيــات التي 
بذهلــا يف ســبيل اهلل، لقــد كان هــذا املجاهــد البطــل واعًيا 
ــة الفلســطينية وإعــادة  ــدرك أن حــل القضي ــا، ي ال وامًه
احلقــوق املغتصبــة بحاجــة إىل التضحيــة وبــذل الدمــاء 
واألرواح يف ســبيلها، فــكان كالشــجرة، شــجرة احلريــة 

ــاد جــرادات. ــه املجاهــد إي واألمــل للمســتقبل؛ إن

امليالد والنشأة
بلــدة ســيلة  إيــاد جــرادات يف  املجاهــد  ُولــد 
احلارثيــة بمدينــة جنــني القســام؛ ألرسة فلســطينية مؤمنة 
جماهــدة صابــرة حمتســبة، عانــت وال تــزال حتــى اللحظــة 
مــن كثــرة االبتــاءات واملحــن، وبالرغــم مــن ذلــك فقــد 
ــه بشــكل عــادي وطبيعــي الســيا  عــاش املجاهــد حيات
أنــه نشــأ يف جــو دافــئ، ويف جــو مــن احلنــان والعاقــات 
األرسيــة املتاســكة والقويــة واملمتــدة، فلم يشــك مــن أية 
مشــاكل عائليــة، ولكــن مل ختل حياتــه أحياًنا مــن األجواء 
املشــحونة، فنشــأ بــني والديــن حمبــني ومكافحــني إلهنــاء 
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الشــهر بالراتــب املحــدود وبكرامــة؛ كــون والــده يعمــل 
معلــًا يف إحــدى مــدارس ســيلة احلارثيــة، ووالدتــه 
كانــت عاطفيــة جــًدا تنهمــر دموعهــا ألبســط األســباب، 
ــا  ــا وبناهت ــة أبنائه ــاول تربي ــا حت ــنوات عمره ــت س أمض
تربيــة إســامية ووطنيــة، ورغم حنــان والديــه إال أن قلبه 
تعلــق منــذ طفولتــه بحــب جدتــه ألبيــه التــي ترعــرع يف 
ــاة  ــر الكبــر يف حي كنفهــا ويف بيتهــا، والتــي كان هلــا األث

وشــخصية املجاهــد إيــاد.

أحــب األســر املجاهــد إيــاد احليــاة، وأحــب 
العلــم وبــرع يف هواياتــه املتعــددة، وأبــدع يف لعــب كــرة 
القــدم، وتــم اختيــاره ضمــن أفضــل الاعبــني عــى 
يــد أســتاذ الرياضــة يف مدرســة ســيلة احلارثيــة )أبــو 
جمــدي(، وليــس هــذا فحســب، بــل بــرع يف رياضــة 
ــه،  ــعر ونظم ــب الش ــرع يف ح ــه ب ــم أن ــباحة، واأله الس
كيــف ال وقــد نشــأ يف أرسة حتــب الشــعر الــذي كان 
إفطارهــم وغداءهــم وعشــاءهم، فوالــده يعتــرب مــن 
أهــم الشــعراء يف مدينــة جنــني، وجــل هــذا الشــعر كان 
يف حــب الوطــن والشــهادة واجلهــاد واملقاومــة واحلريــة 
ــان،  ــم والطغي ــض الظل ــة ورف ــتقال واالنتفاض واالس
ممــا جعــل املجاهــد إيــاد يكــرب عــى هــذه املفــردات 
واملعــاين ليعــي حقيقــة الــراع الدائــر بــني الشــعب 

ــوين. ــدو الصهي ــني الع ــطيني وب الفلس

بعــض  لــه  ليكتــب  والــده  دفــع  يف  وبــرع 
ــرات  ــا يف املس ــف هب ــا وهيت ــة ليلقيه ــعارات الوطني الش
والتــزم  الوطــن،  قلبــه بحــب  فتعلــق  واملظاهــرات، 
ــم  ــام، وكان دائ باملســجد وحافــظ عــى الصــاة والصي
الســاع لألناشــيد اإلســامية بصــوت املنشــد أبــو راتب 
باإلضافــة إىل االســتاع إىل ســرة الشــهداء كعــاد عقــل 

وحييــى عيــاش والدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي. كان 
نشــيًطا يف حياتــه دائــم احلركــة وحــب املعرفــة واحلــرص 
عــى العمــل، فاحــرف العمــل يف البــاط، وأضــاف لــه 
ــا  ــتمر هب ــي اس ــعر الت ــة الش ــي حاق ــرى، وه ــة أخ مهن
ــل  ــجد والعم ــني املس ــه ب ــم وقت ــبابه. كان يقس ــة ش طيل
ــاء  ــع أبن ــة م ــه االجتاعي ــام بعاقات ــة إىل االهت يف احلاق
جيلــه يف بلــدة ســيلة احلارثيــة ممــن كانــوا ينتمــون إىل 
ــقه  ــذي عش ــم ال ــذا االس ــامي، ه ــاد اإلس ــة اجله حرك
املجاهــد إيــاد لدرجــة أنــه كان يرســم حــرف “ J ” باللغــة 
اإلنجليزيــة عــى يــده، وعندمــا ســئل عــن ذلــك أجاهبــم 
إنــه اختصــار حلركــة اجلهــاد اإلســامي وأن دمــه “جيــم” 
أي جهــاد إســامي، فقــد تأثــر بالشــهداء من أبنــاء اجلناح 
العســكري للجهــاد اإلســامي )قســم(، ومها الشــهيدان 
ــح  ــهيد صال ــة بالش ــة، وخاص ــليان طحاين ــح وس صال
ــهيد  ــد الش ــًرا تقلي ــاول كث ــاد حي ــد إي ــث كان املجاه حي
ــة جنــني، ورغــم صغــر ســنه  صالــح بــكل يشء يف مدين
ــن  ــن واملجاهدي ــب املتظاهري ــرج إىل جان ــه كان خي إال أن
للمشــاركة يف رمــي احلجــارة والزجاجــات الفارغــة عــى 

ــة. قــوات العــدو الصهيــوين يف ســيلة احلارثي

كوكبة من شهداء حركة اجلهاد اإلسامي
عى مدخل بلدة سيلة احلارثية بمحافظة جنني
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مشاركته يف االنتفاضة الثانية
ــى  ــا حت ــر عاًم ــتة ع ــره س ــح عم ــا أن أصب وم
اندلعــت انتفاضــة األقــى املباركــة يف ســبتمرب )أيلــول( 
عــام 2000م فــكان مــن أوائــل األبطــال الذين شــاركوا 
ــني،  ــة جن ــة يف مدين ــز اجللم ــام حاج ــرات أم يف التظاه
وقبــل أن يبــدأ بإلقــاء احلجــارة عــى الصهاينــة، كان 
ــاة  ــذه الص ــون ه ــني لتك ــي ركعت ــى أن يص ــرص ع حي

آخــر عهــد لــه يف هــذه الدنيــا.

واتســعت رقعــة االنتفاضــة لتصــل إىل كل أنحاء 
ــامي  ــاد اإلس ــة اجله ــدأت حرك ــة، وب ــطني املحتل فلس
الكيــان  قلــب  يف  االستشــهادية  العمليــات  تنفــذ 
طحاينــة  الكريــم  عبــد  املجاهــد  وقــام  الصهيــوين، 
بتاريــخ  مدينــة جنــني  احلارثيــة يف  بلــدة ســيلة  مــن 
2002/03/05م، بتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف قلــب 
مدينــة العفولــة املحتلــة، وكان هذا االستشــهادي البطل 
ــاد جــرادات حيــث  ــز للمجاهــد إي ــق العزي هــو الصدي
كان يســهر معــه ليلــة تنفيــذه للعمليــة ملــدة ســاعات 
طويلــة تنــاوال فيهــا الطعــام ورشبــا الشــاي وســمعا فيها 
أناشــيد الثــورة الفلســطينية بصــوت أبــو عــرب، فــكان 
استشــهاد البطــل عبــد الكريــم قــد قلــب كيــان املجاهــد 
إيــاد، الــذي كان يريــد أن يلحــق بــه إىل اجلنــة ومل يكــن 

ــد. ــق بع ــرف الطري يع

التحاقه بحركة اجلهاد اإلسالمي
ذات يــوم وهــو جالــس يف صالــون احلاقــة 
ــن  ــإذا باملجاهدي ــي، ف ــه اليوم ــارس عمل ــه ي ــاص ب اخل
قاســم عيــاد واالستشــهادي راغــب جــرادات بطــل 
ــة “الياجــور” يف حيفــا بتاريــخ 2002/04/10م  عملي

والتــي أدت ملقتــل عــرة جنــود صهاينــة؛ يدخــان 
بينهــم  ليــدور حديــث مطــول  إىل صالــون احلاقــة 
حــول اإلســام واجلهــاد واملقاومــة والشــهادة واجلهــاد 
ــن  ــن، ولك ــكار والعناوي ــن األف ــا م ــامي وغره اإلس
هــو  أجلــه  مــن  الــذي جــاءا  األهــم  املوضــوع  كان 
ــامي  ــاد اإلس ــه اجله ــوف حرك ــل يف صف ــده للعم جتني
بتوزيــع  الفعــي  مشــواره  فبــدأ  رســمي،  بشــكل 
الشــهداء  وصــور  والصحــف  واملجــات  املناشــر 
واالستشــهاديني، وكان هــذا األمــر بشــكل رسي وبعــد 

صــاة الفجــر أحياًنــا.

وأثنــاء  األيــام،  أحــد  ويف 
القيام بنشــاطاته الدعويــة والفكرية، 
وبعــد رجوعــه مــن توزيــع كتيبــات 
راغــب  االستشــهادي  وصــور 
حيفــا  عمليــة  بطــل  جــرادات 
ــخ 2002/04/10م  ــة بتاري النوعي
التــي جــاءت للــرد عــى جمــزرة خميــم 

ــي أدت  ــوين، والت ــدو الصهي ــا الع ــي ارتكبه ــني الت جن
الستشــهاد العــرات وإصابــة العديــد مــن املجاهدين؛ 
ممــا جعــل املجاهــد إيــاد هيــب مرًعــا إىل مشــفى جنــني 
تــم  هنــاك، حيــث  اجلرحــى  ملعاجلــة  بالــدم  للتــربع 
ــدو  ــل الع ــن قب ــني م ــة جن ــل مدين ــع مداخ ــاق مجي إغ
الصهيــوين وأثنــاء حماولــة املجاهــد إيــاد ســلوك طريــق 
فرعــي يف ســهل مــرج بــن عامــر إذا بقــوة صهيونيــة 
مدججــة بالســاح ختــرج مــن بــني املزروعــات، وحتيــط 
بالســيارة التــي يتواجــد هبــا، فطلب ممــن معه يف الســيارة 
أنــه يف حــال ســؤاهلم عــن بعضهــم البعــض، عليهــم أن 
جييبــوا بأهنــم ال يعرفــون بعضهــم البعــض، وبــدأ اجلنود 

االستشهادي/ 
راغب جرادات
استشهد بتاريخ 

2002/04/10م
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الصهاينــة يارســون عليهــم أســاليب بالتهديــد والوعيد 
ــن  ــم م ــم إنزاهل ــم إىل أن ت ــتفزازهم ومضايقته ــرب اس ع
الســيارة، وقامــوا بوضــع العصبــات عــى أعينهــم، 
ــدث  ــم، لتح ــرب منه ــرك بالق ــات تتح ــدأت الدباب وب
ــا مرعبــًة وغبــاًرا كثيًفــا باجتاههــم، وعندمــا رأى  أصواًت
اجلنــود الصهاينــة عــدم جتــاوب املجاهديــن معهــم تــم 
ــق  ــدأ التحقي اقتيادهــم إىل معســكر ســامل الصهيــوين ليب
ــية  ــة وقاس ــروف صعب ــرادات بظ ــاد ج ــد إي ــع املجاه م
ومذلــة، واســتمر ملــدة 18 يوًمــا، وعندمــا تأكد الشــاباك 
الصهيــوين أن ملــف املجاهــد إيــاد ال يوجــد بــه مــا 

ــه. ــراج عن ــم اإلف ــة ت ــه للمحكم ــتدعي تقديم يس

وكان قــد تــم حــوار بــني ضابــط التحقيــق وبــني 
ــاد  ــد إي ــاطات املجاه ــه بنش ــول معرفت ــاد ح ــد إي املجاه
وبحبــه للشــهيد صالــح طحاينــة وكأنــه كان يعلــم أحام 
املجاهــد إيــاد منــذ صغــره، ونتيجــة إلنــكار املجاهــد 
إيــاد للتهــم املنســوبة إليــه تــم حينهــا اإلفــراج عنــه، ويف 
ــا القــدس  هــذه اللحظــة قــرر االنتــاء إىل صفــوف رساي
ــة جنــني،  ــا القــدس يف مدين ــادة رساي وتوجــه إىل أحــد ق
ــرات  ــه م ــس مع ــايس، وجل ــعيد طوب ــد س ــو املجاه وه
اهلل  عبــد  املجاهــد  مــع  جيتمــع  كان  وأحياًنــا  عديــدة 
الوحــش القائــد امليــداين لرايــا القــدس يف خميــم جنــني، 
وتــم تكليــف املجاهــد إيــاد جــرادات مــن قبــل املجاهــد 
ســعيد طوبــايس بالعمــل الــدؤوب مــن أجــل احلصــول 
عــى مــواد تســتخدم يف صناعــة املتفجــرات كــادة محــض 
“النيريــك”، وتبًعــا خلــربة املجاهــد إيــاد يف املــدن والقــرى 
يف الكيــان الصهيــوين؛ اســتطاع إحضــار الكميــة املطلوبة 
وبظــروف صعبــة وعصيبــة، ممــا أفــرح املجاهديــن يف 

ــا القــدس الفتقادهــم ملثــل هــذه املــواد. رساي

نشــأت حالة مــن الثقة املطلقة بني املجاهد ســعيد 
طوبــايس وبــني املجاهــد إيــاد الــذي اســتطاع بعدها جتنيد 
ــة  ــة مــن بلــدة ســيلة احلارثي االستشــهادي حممــد طحاين
بمحافظــة جنــني، وإرســاله للمجاهــد ســعيد طوبــايس،

إيــاد جــرادات يف  البطــل  املجاهــد  لنشــاط  ونتيجــة 
صفــوف رسايــا القــدس تعــرض منزلــه للمدامهــة مــن 
ــا عنــه، ويف إحــدى الليــايل  قبــل العــدو الصهيــوين بحًث
ــة  ــه يف بلــدة ســيلة احلارثي ــة تــم حمــارصة منزل الرمضاني
ــى  ــوا ع ــة، فكان ــة الصهيوني ــوات اخلاص ــل الق ــن قب م
علــم بموعــد عــودة املجاهــد إيــاد ملنزلــه وكان هــذا 
املوعــد بعــد صــاة الفجــر، وعندمــا خــرج والــده مــن 
املنــزل مــن أجــل إيقــاظ اجلــران لتنــاول طعام الســحور 
ظــن العــدو الصهيــوين أن والــد املجاهــد إيــاد هــو 
ــة  ــه بطريق ــوا علي ــه، فانقض ــون عن ــذي يبحث ــدف ال اهل
مهجيــة، وأدخلــوه إىل داخــل املنــزل وبــدأوا باالعتــداء 
عليــه، وعــى أفــراد أرستــه، وجــّن جنوهنــم عندمــا 

األسر القائد/ سعيد طوبايس
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 2002/11/01م
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علمــوا أن املجاهــد إيــاد مل يكــن متواجــًدا يف املنــزل، 
حيــث كان يف تلــك الليلــة يف بلــدة الزبابــدة بمحافظــة 
جنــني يف مهرجــان تأبينــي للشــيخ املجاهــد حممــود 
طوالبــة، أحــد أهــم وأبــرز قادة رسايــا القــدس يف الضفة 
الغربيــة، وكان املجاهــدون قــد اســتعانوا باملجاهــد إيــاد 
ملســاعدهتم يف اإلعــداد والتجهيز للمهرجــان، وزودهم 
برايــات وبيــارق حركــة اجلهــاد اإلســامي وصــور 
ــًزا أرشفــت  ــا ممي ــة وكان مهرجاًن الشــهيد حممــود طوالب
عليــه اجلاعــة اإلســامية اإلطــار الطايب حلركــة اجلهاد 
اإلســامي يف اجلامعــة العربيــة األمريكيــة، الذيــن مــا أن 
انتهــوا مــن املهرجــان حتــى أرّصوا عــى بقــاء املجاهــد 
ــار  ــام االفط ــاول طع ــدة لتن ــدة الزباب ــم يف بل ــاد عنده إي

ــاق. ــل والش ــاين الطوي ــوم الرمض ــد الي بع

شــعر املجاهــد إيــاد عندمــا قــرر املبيــت يف بلــدة 
الزبابــدة كــم أن العمــل بــروح الفريــق الواحــد لــه طعــم 
خــاص، والســيا أن قلــب املجاهــد قريــب مــن قلــوب 
إخوانــه، وتذكــر حينهــا مــاذا يعنــي قولــه صــى اهلل عليــه 
إِخَواَنــا”، وقولــه أيًضــا:  وســلم: “َوكونــوا ِعَبــاَد اهللِ 

“ُنــرت بالشــباب”. 

فالشــباب هــو القــوة، فالشــمس ال متــأل النهار يف 
آخــره، كــا متلــؤه يف أولــه، ويف الشــباب نــوع مــن احليــاة 
تظهــر كلمــة املــوت عندهــا كأهنــا أخــت كلمــة النــوم، 
وللشــباب طبيعــة أول إدراكهــا الثقــة بالبقــاء، وأول 
صفاهتــا اإلرصار عــى العــزم، ويف الشــباب تصنــع كل 
شــجرة مــن أشــجار احليــاة ثارهــا، وبعــد ذلــك ال تضع 

األشــجار إال خشــًبا.

ومــا أن جــاء اليــوم التــايل حتــى خــرج املجاهــد 

إيــاد مــن بلــدة الزبابــدة إىل بلــدة ســيلة احلارثيــة، ليجــد 
ــن  ــقة واإلذالل م ــب واملش ــا التع ــد أصاهب ــه ق أن عائلت
كبــًرا حــل يف  الصهيــوين، وأن خراًبــا  العــدو  قبــل 
قلــب  يف  استشــهادية  بعمليــة  القيــام  فقــرر  البيــت، 
ــا القــدس رفضــوا  ــان الصهيــوين إال أن قــادة رساي الكي
هــذه الفكــرة حلاجتهــم الشــديدة لشــباب كاملجاهــد 
إيــاد جــرادات مــن ذوي اهلمــم العاليــة حيــث إن هــذه 
يصــرب يف ســبيلها ســوى  الفلســطينية ال  االنتفاضــة 
ــد  ــا ق ــوا ب ــوا أنفســهم ومل يكرث رجــال صادقــني، وطن
ــب إىل  ــم أن التع ــدي؛ فيقينه ــب جس ــن تع ــم م يصيبه

زوال وأن البقــاء لإلنجــازات اجلهاديــة.

2003م  العــام  مطلــع  يف  إيــاد  املجاهــد  كان 
أمحــد  املجاهــد  بصحبــة  جنــني  مدينــة  يف  يتواجــد 
ــا  الشــيباين امللقــب بـ”العندليــب” أحــد أبــرز قــادة رساي
القــدس، وإذا باملجاهــد أمحــد دهيــدي حيــض إليهــم 
وطلــب  جــرادات،  إيــاد  باملجاهــد  تعــرف  وهنــاك 
ــا  األخــر منــه أن ينضــم إىل جمموعتــه العســكرية، وتبًع
لقــدرة املجاهــد إيــاد جــرادات يف التنقــل والعبــور بــني 
الضفــة الغربيــة واألرايض املحتلــة عــام 1948م، وقــع 
عليــه االختيــار يف توصيــل االستشــهاديني ربيــع زكارنة 
وهــاين زكارنــة مــن ســكان بلدة قباطيــة يف مدينــة جنني.

بمعرفتــه  دهيــدي  أمحــد  املجاهــد  اســتطاع 
إحضــار االستشــهاديني، وطلــب مــن أحــد املجاهديــن 
إيصاهلــا إىل املجاهــد إيــاد جــرادات لتجهيزمهــا للعملية 
ــد  ــد أمح ــا املجاه ــد زودمه ــث كان ق ــهادية حي االستش
بقطعتــي ســاح إحداهــا مــن نــوع )M16(، واألخــرى 
مــن نــوع كاشــينكوف، بينا قــام املجاهــد إيــاد بتصوير 
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ــة وأبقامهــا يف البيــت  االستشــهاديني صــوًرا فوتوغرافي
ــا يف  ــهر معه ــني ليس ــة جن ــه يف مدين ــد في ــذي يتواج ال
تلــك الليلــة، وكأهنــا ليلــة الــوداع ليــدور احلديــث بينهم 
حــول االســام واجلهــاد وفلســطني ومنزلــة الشــهداء، 
املحتــل  وقتــال  جهــاد  وأمهيــة  الرمحــن  جنــات  يف 
الصهيــوين، وأن أثمــن تضحيــة هــي التــي يضحــي هبــا 
ــاء  ــاة العش ــد ص ــاء موع ــا أن ج ــه، وم ــان بنفس اإلنس
بــدأ  ثــم  حتــى توضــأ املجاهــدون وصلــوا مجاعــة، 
املجاهــد إيــاد حيــض هلــم طعــام العشــاء وبنــاًء عــى 
مــا طلبــوا منــه كان الطعــام املفضــل هلــم البيــض املقــي 

ــون. ــت الزيت بزي

بعــد ليلــة إيانيــة جهاديــة ملؤهــا الصــرب والعبادة 
واالنتظــار والشــوق واللهفــة ملوعــد العمليــة، كان البــد 
ــايل مــن تنفيذهــا  ــوم الت ــوا يف الي ــوم ليتمكن هلــم مــن الن

ــاد  ــد إي ــا رأى املجاه ــا. وحينه ــوب منه ــو مطل ــا ه ك
أن املابــس التــي يرتدهيــا االستشــهادي هــاين والســيا 
ــة  ــاء العملي ــه أثن ــرك براحت ــن التح ــه م ــال ال متكن البنط
اخلــاص،  بنطالــه  بخلــع  إيــاد  املجاهــد  قــام  لذلــك 

ــه. ــل بنطال ــة تبدي وطلــب مــن املجاهــد هــاين زكارن

مــا أن جــاء اليــوم التــايل حتــى خــرج املجاهــدون 
ــزل بســيارهتم ليتوجهــوا إىل  ــع وهــاين مــن املن ــاد وربي إي
ــاد  ــة، وصلــوا العــر ووضــع املجاهــد إي ســيلة احلارثي
خطــة عمــل تقتيض بــأن يبقى املجاهــدان االستشــهاديان 
ربيــع وهــاين يف منطقــة قريبــة مــن ســيلة احلارثيــة وبعيــًدا 
عــن النــاس، بينــا يقــوم املجاهــد إيــاد عــرب ســيارته بنقــل 
ــة مــن  ــة إىل كمي ســاح املجاهديــن وذخرهتــا باإلضاف
ــة يف  ــع العملي ــن موق ــب م ــكان قري ــام إىل م ــاء والطع امل
مدينــة العفولــة املحتلة، ثم بعــد أن أمن الســاح والطعام 
واملــاء عــاد إىل ســيلة احلارثيــة، واجتمــع باملجاهدين ربيع 
وهــاين، وأخربمهــا بــا حــدث وتفاصيــل اخلطــة اجلديــدة 
ــة إىل  ــيلة احلارثي ــن س ــدام م ــى األق ــًيا ع ــرا مش ــأن يس ب
موقــع العمليــة يف مســتوطنة “قاديــش” يف العفولــة، وكان 
حينهــا الليــل قــد أقبــل، حيث كانــت ليلة مظلمة شــديدة 
الــربودة بتاريــخ 2003/01/12م، ذلــك اليــوم الشــاق 
والصعــب جــًدا عــى أولئــك األبطــال، ومــع ذلــك بــدأ 
املجاهــدون إيــاد وربيــع وهــاين بالتقــدم نحو املســتوطنة، 
ولســان حاهلــم يقــول هــذه األرض لنــا وهــذا النهــر )أي 
ــع( لنــا، ولنــا املســجد ولنــا الربتقــال والزيتــون  هنــر املقطَّ
غازكــم  كان  مهــا  صوتنــا  ختمــدوا  ولــن  والعنــب، 
مســموم، وفوالذكــم وحديدكــم فنحــن لكــم باملرصــاد.

ويف تلــك اللحظــات املحفوفــة باخلطر الشــديد، 
علــم املجاهــد إيــاد أن املجاهديــن االستشــهادين هــاين 

األسر املجاهد/ أمحد دهيدي
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 2003/06/15م
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ــة، واألهــم  ــا وشــجاعة عالي ــا قوًي ــع يملــكان إياًن وربي
أن لدهيــا إرادة وعزيمــة وقــوة قــل مثيلهــا بني الشــباب، 
وعلــم حينهــا مــدى صــدق هذيــن البطلــني املجاهديــن 
ــع وهــاين، وأن اهلل ســبحانه وتعــاىل قــد أســبغ عــى  ربي
عبــاده الذيــن حيبهــم حالــة مــن املهابــة والوقــار، وليــس 
ــًا  ــرادات قائ ــاد ج ــد إي ــف املجاه ــل يضي ــط ب ــذا فق ه
بــأن: “هذيــن االستشــهاديني جمــرد أن ترامهــا ألول مــرة 
ــة قــد  ــأن حالــة مــن األمــن واألمــان والطمأنين تشــعر ب
اجتاحتــك رغــم صغــر ســنها حيــث مل يتجــاوزا الثانيــة 
عــرة عاًمــا؛ لذلــك تشــعر بأنــك ملــزم باحرامهــا 
وتوقرمهــا وتصديقهــا عــى الرغــم مــن أنــك مل جترهبــا 

أو تعــش معهــا قبــل رؤيتهــا”.

جــرادات  إيــاد  املجاهــد  أوصــل  أن  مــا 
مســتوطنة  داخــل  العبــور  نقطــة  إىل  االستشــهاديني 
ــأه  ــذي كان قــد خب “قاديــش”، وأخــرج الســاح هلــا ال

هنــاك، باإلضافــة إىل الطعــام والــراب واملــاء مــن أجل 
الوضــوء؛ حتــى حــان موعــد الــوداع، فقــام بتوديــع 
ــال  ــكاء األطف ــي ب ــو يبك ــاين وه ــع وه ــن ربي املجاهدي
ــاد  ــا إي ــا حبيبن ــه: “ي ــاال ل ــذ ســنني فق ــه يعرفهــا من وكأن
نحــن نشــكرك عــى مســاعدتنا يف الوصــول إىل هــذه 

ــك  ــل اب ــا، ب ــي علين ــك أال تبك ــى علي ــة، ونتمن اللحظ
عــى مــن خلفنــا، فنحــن كــا تــرى اآلن الدنيــا مــن 
ورائنــا طلقناهــا ثاًثــا والعــدو مــن أمامنــا، وقــد أعددنــا 
ــا”. ــأن اهلل معن ــاد ب ــا إي ــَس ي ــزؤام، وال تن ــوت ال ــه امل ل

وهنــا فهــم املجاهــد إيــاد أن هــذه الوقفــة كان قــد 
وقفهــا مــن قبــل موســى _عليــه الســام_ وهــو يف طريقــه 
لتخليــص بنــي “إرسائيــل” مــن تعذيــب فرعــون وجنــوده 
عنــد شــاطئ البحــر، فنــادى بعــض القــوم أن فرعــون مــن 
ورائنــا والبحــر مــن أمامنــا، فأيــن اخلــاص يــا نبــي اهلل؟ 
فــرّد بثقــة كاملــة بوعــد اهلل ىمحخن من ىن ينيمح  
]الشــعراء: 62[، فــكان بعدهــا النــر والتمكــني، وهنــا 
علــم املجاهــد أن االستشــهاديني ســينتران يف املعركــة، 
وأن العمليــة ســتنجح بإذنــه تعــاىل، وعــاد مــن حيــث أتــى 
ليجــد أن العــدو الصهيــوين قــد أحكــم طوًقــا شــديًدا عــى 
مدينــة جنني، لعلمهم بنبأ العملية وال ســيا أن املجاهدين 
ربيــع وهــاين غائبــان عــن عائاهتــا منــذ يومــني، ممــا أثــار 
ــم  ــا لعل ــث عنه ــة بح ــدأوا عملي ــا، وب ــكوك حوهل الش
اجليــش الصهيــوين هبــذا األمــر، وقــرر العــدو اجتيــاح 
مدينــة جنــني وبلدة قباطيــة إلحباط هــذه العمليــة، وتقدم 
اجليــش الصهيــوين باجتــاه بلــدة ســيلة احلارثيــة بحًثــا عــن 
ــاء يف  ــن االختب ــن م ــذي متك ــرادات، ال ــاد ج ــد إي املجاه
ــتوطنة  ــى مس ــل ع ــون، واملط ــدة اليام ــازل يف بل ــد املن أح
“قاديــش”، ومــا هــي إال دقائــق حتــى بــدأ االشــتباك 

ــوين. ــدو الصهي ــني الع ــاين وب ــع وه ــن ربي ــني املجاهدي ب

نــران  املجاهــدان  فتــح  االشــتباك  بدايــة  يف 
أســلحتها جتــاه حافلــة صهيونيــة ظنـًـا أهنــا مليئــة باجلنــود 
الصهاينــة، حيــث مل يســتطيعا الرؤيــة بشــكل واضــح 
لظلمة تلــك الليلة وبرودهتــا ومطرها الشــديد، ثم جاءت 
تعزيــزات من الرطة الصهيونية وقطعان املســتوطنني إىل 
موقــع العمليــة، فقــام املجاهــدان ربيــع وهــاين بإمطارهــم 
بزخــات كثيفــة مــن الرصــاص، ودار اشــتباك عنيــف 

االستشهاديان/ هاين زكارنة )يمني( وربيع زكارنة
استشهدا معًا بتاريخ 2003/01/12م
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املجاهديــن ربيــع وهــاين، ومقتــل  باستشــهاد  انتهــى 
عــى األقــل جنــدي صهيــوين وإصابــة أربعــة آخريــن 
ــؤوليتها  ــدس مس ــا الق ــت رساي ــرة، وأعلن ــروح خط بج
عــن العمليــة وأهنــا مل ولــن تكــون األخــرة، حيــث مــا أن 
انتهــى االجتيــاح الصهيــوين ملدينة جنني وفشــل حماولتهم 
العتقــال أو اغتيــال املجاهديــن إيــاد جــردات وأمحــد 
دهيــدي املســؤلني عــن العمليــة؛ كان البــد للمجاهــد إياد 
أن يأخــذ كافــة أســباب احليطــة واحلــذر الســيا أنــه أصبح 
مطلوًبــا لاحتــال الصهيــوين، فــا كان منــه إال أن يكــون 
إىل جانــب ابــن عمــه حيــث أوكلــه املجاهد أنس جــرادات 
بعمليــة توصيل استشــهاديني مزودين بعــدة وعتاد متطور 
أكثــر، ومنهــا منظار ليي ومابس شــبيهة بــا يرتديه جنود 
االحتــال الصهيــوين، باإلضافة إىل قطعتي كاشــنكوف 
وخمــازن ذخــرة وأربــع قنابــل يدويــة، واهلــدف هــذه املــرة 
هــو مفــرق جمــدو، لتكــون رًدا عــى اغتيال مخســة جماهدين 
وهــم )إبراهيــم منيــزل، واثــق إغباريــة، أســامة أبــو خليل، 
ربيع الفار، ويوســف مشــارقة( من أبناء اجلهاد اإلســامي 
وحركــه فتــح يف خميــم جنــني بتاريــخ 2003/03/14م.

اعتقاله واحلكم عليه
وبــذل املجاهــد إيــاد جــرادات جهــًدا كبــًرا يف 
ــزارة  ــة لغ ــوب، ونتيج ــدف املطل ــم إىل اهل ــة إيصاهل عملي
األمطــار وصعوبــة الســر يف الوحــل والطــني، قــرر أحــد 
ــه  ــق، وعلي ــف الطري ــن منتص ــودة م ــهاديني الع االستش
ــاء  ــا بإلغ ــرادات قرارمه ــاد ج ــس وإي ــدان أن ــذ املجاه أخ
العمليــة، والتــي لــو قــدر اهلل هلــا أن حتــدث لكان هلــا وقعها 
وصداهــا الكبــر، ولكــن قــّدر اهلل وما شــاء فعل، ليســتمر 
عمــل املجاهــد إيــاد جــرادات إىل جانــب املجاهديــن أنس 
جــرادات وحممد حســني جرادات يف توســيع نشــاط رسايا 
القــدس يف مدينــة جنــني، ويف أحد األيــام وحتديــًدا بتاريخ 
2003/05/11م، كان قــد تواجــد املجاهــدون أنــس 
جــرادات وإيــاد جــرادات وحممد حســني جــرادات يف أحد 

املنــازل يف مدينــة جنــني يف جبــل أبو ظهــر، من أجــل أخذ 
قســط مــن الراحــة بعــد ســاعات مــن التعــب واملشــقة يف 
أعاهلــم العســكرية يف رسايا القدس، وما هي إال ســاعات 
مــن دخوهلــم إىل املنــزل إذا باجليش الصهيــوين حيارصه من 
كل االجتاهــات، معززيــن بآلياهتــم العســكرية املختلفــة، 
ــع  ــتطاعت تركي ــي اس ــة الت ــذه املجموع ــال ه ــم اعتق ليت
وإذالل العــدو الصهيــوين يف الكثــر من أعاهلــم اجلهادية.

وجــد املجاهــد إيــاد نفســه يف داخــل ســجون 
بالســجن  الصهيــوين، وصــدر بحقــه حكــم  العــدو 
املؤبــد باإلضافــة إىل 50 عاًمــا، وبالرغــم مــن هــذا 
احلكــم الظــامل اجلائــر فــإن املجاهــد إيــاد جــرادات مازال 
عــى العهــد والوعــد بــأن يبقــى حمافًظــا عــى فكــر اجلهاد 
اإلســامي والتمســك بنهــج الشــهداء األبطــال، ورغــم 
أن العــدو الصهيــوين أقــدم عــى هــدم منــزل عائلتــه 
االستشــهادية  بعــد عمليــة  احلارثيــة  ســيلة  بلــدة  يف 
املجاهــدة هنــادي جــرادات إال أن ذلــك مل ينــل مــن 
ــة  ــة تام ــى قناع ــزال ع ــو ال ي ــد وه ــذا املجاه ــة ه عزيم
بــأن هنــاك أيــادي متوضئــة تعمــل ليــل هنــار مــن أجــل 

حريــة األرسى واملعتقلــني وعســى أن تكــون قريًبــا.

األسر املجاهد/ إياد جرادات
برفقة والده الصابر خال زيارته له يف السجن
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متــر أحــداث احليــاة ضمــن سلســلة متتابعــة 
يف رشيــط يتحــرك مــا دامــت احليــاة قائمــة، وكلــا 
ــجل  ــا تس ــات فإهن ــات وذكري ــاهد وصفح ــت مش انته
يف ســجات التاريــخ وتــودع يف أرشــيف ال تضيــع 
وال تتغــر وال يطــرأ عليهــا أي تبديــل، رغــم تقلــب 
األوضــاع وتشــابكها والســيا عندمــا نتحــدث عــن 
أحــد املجاهديــن مــن أبنــاء رسايــا القــدس، عــن جماهــد 
عشــق الســمو والرفعــة والعــا، فنــال مــا أراد مــن العــزة 
ــد  ــه املجاه ــموخ، إن ــة والش ــد والبطول ــة واملج والكرام
البطــل حممــد حســني فايــز جــرادات. ُولــد هــذا املجاهــد 
ــة  ــني، هــذه القري ــة بمحافظــة جن ــدة ســيلة احلارثي يف بل
اجلميلــة بمناظرهــا اخلابــة والتي جتلس جلــوس امللوك 
عــى سلســلة جبــال متواضعــة تتــاوج يف األفــق بألــوان 
خيتلــط فيهــا البني واألخــض والرمــادي اختاًطا يمنحه 
ــث  ــا حي ــرب منه ــا إىل أك ــه ختطيه ــددة ال يمكن ــعادة حم س
احتــوت عــى مــكان مرمــوق هلــا مــن قبائــل بنــي حارثــة 
التــي ســكنت هــذه الديــار العزيــزة، وكأهنــا اســتحوذت 
عــى كل مجــال يف أرض كنعــان أرض فلســطني، فعيــون 
املــاء فيهــا تســيل بلوهنــا الفــيض، وعــى َمــّد العــني 
ســهل كبــر اســمه ســهل مــرج بــن عامــر، ســهل كبــر 
ــة، متتــد ومتتــد  ــة امللون ممتلــئ باحلشــيش واألزهــار الربي
بألواهنــا اخلابــة، صفــرة األقحــوان ومحــرة شــقائق 
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ــوءات األرض  ــرب نت ــخاش، وق ــة اخلش ــان وزرق النع
الغنيــة بالرطوبــة وخيــوط الشــمس الذهبيــة تنبــت زنبقة 
ــد  ــرح املمت ــوة الف ــى نش ــدل ع ــول وت ــا تق ــاحرة كأهن س
ــس  ــدى عرائ ــا إح ــاك، إىل حيف ــد إىل هن ــق البعي إىل األف
ــواطئها  ــا وش ــة ببحره ــة اجلميل ــك املدين ــر، إىل تل البح
ــاجدها  ــها ومس ــا ومدارس ــا وليموهن ــا وبرتقاهل وبياراهت
الشــاخمة التــي مــا أن ينظــر إليهــا اإلنســان حتى يشــعر أنه 
ينظــر إىل قطعــة مــن اجلنــة؛ فهــذه املدينــة الســاحرة هــي 
املدينــة التــي كان يســكنها احلــاج حســني فايــز جــرادات 
)أبــو حســني وزوجتــه احلاجــة لطيفــة أبــو احلســن( رغم 
أهنــا مــن ســكان ومواليــد مدينــة جنــني القســام، ليعيشــا 
هبــا أمجــل أيــام حياهتا إىل أن جــاءت الذئــاب والوحوش 
املجرمــة وعاثــت يف ربــوع الوطــن اجلميل فســاًدا ودماًرا 
ــا، فتــم هتجــر ســاكنيها بقــوة الســاح مــن قبــل  وخراًب
ــو  ــاج أب ــش احل ــة ليعي ــة الصهيوني ــات اإلجرامي العصاب
ــاع،  ــة مــرارة األمل والضي حســني وزوجــه احلاجــة لطيف
مــرارة النكبــة الفلســطينية يف العــام 1948م ليعــودا مــرة 
أخــرى إىل جنــني القســام إىل بلدة ســيلة احلارثيــة، ولكن 
ــل  ــة، ب ــرة وهــذه العــودة ليســت عــودة اختياري هــذه امل
هــي عــودة إجباريــة وبــدون رجعــة إىل حيفــا، ليحصــا 
عــى مــا يســمى كــرت التمويــن، وهو عبــارة عن شــهادة 
بــأن حاملــه هــو أحــد الاجئــني الفلســطينيني، ولذلــك 
حيــق لــه أن حيصــل عــى املــواد الغذائيــة األساســية 
باإلضافــة إىل الرعايــة الطبيــة باملجــان، فــا كان مــن 
ــات إال أن  ــاث بن ــا اهلل بث ــي رزقه ــة والت ــة لطيف احلاج
تطلــب مــن زوجهــا أن يتــزوج عليهــا لرزقــه اهلل مــا كان 
ــب  ــه وجان ــوا إىل جانب ــن األوالد ليكون ــى م ــا يتمن دوًم
ــدان  ــل لفق ــن أداء العم ــز ع ــه عاج ــيا أن ــة، والس العائل
بــره، وبعــد ضغــط شــديد مــن احلاجــة لطيفــة وافــق 

ــة أم  ــن احلاج ــزواج م ــى ال ــرادات ع ــني ج ــاج حس احل
ــش إىل  ــني لتعي ــة جن ــة بمحافظ ــة رمان ــن قري ــني م حس
ــكاد يتســع هلــم  ــزل بســيط متواضــع ال ي جانبهــم يف من
ــخ  ــوم ومطب ــة للن ــن غرف ــارة ع ــه عب ــيا أن ــا والس مجيًع
ومحــام، ومــا هي إال ســنوات حتــى رزق اهلل هــذه العائلة 
الفقــرة واملكافحــة البنــني وهــم حســني وفايــز وحممــد 
والتــوأم حممــود وأمحــد ليبقــى حممــود ويتــوىف أمحــد بعــد 
ــد املجاهــد حممــد  ــا أن ُول ــة شــهور مــن ميــاده، ف ثاث
بتاريــخ 1982/08/17م حتــى علمــت العائلــة أن 
املجاهــد حممــد جــرادات ســتكون حياتــه ليســت عاديــة؛

حيــث ُولــد يف العــام الــذي اجتــاح فيــه شــارون املجــرم 
وجيشــه اإلرهــايب األرايض اللبنانيــة هبــدف القضاء عى 
القواعــد الفدائيــة الفلســطينية وإخــراج منظمــة التحرير 
الفلســطينية مــن لبنــان. فهكــذا كان كبار الســن يربطون 
ــن  ــود م ــتقبل كل مول ــون مس ــم يعرف ــداث وكأهن األح
ــد  ــروف ُول ــك الظ ــي تل ــا، فف ــد فيه ــي ول ــروف الت الظ
املجاهــد حممــد حســني جــرادات، ويف ظــل هــذه العائلة 
ــه والوطــن، وأن حــب  نشــأ وترعــرع عــى حــب والدي
الديــن، فلــزم املجاهــد حممــد ومنــذ  األوطــان مــن 

والدة األسر املجاهد/ حممد حسني جرادات
عى موعد مع احلرية البنها األسر
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ــر  ــا األب الضي ــألة يريده ــن مس ــا م ــاه، ف ــة أب الطفول
إال وتــرى املجاهــد حممــد يســبق إخوانــه يف خدمتــه، 
فــكان يســر إىل جانبــه وهــو يف طريقــه إىل املســجد وإىل 
ــارة  ــه أن زي ــه ليتعلــم مــن أبي ــارة األرحــام مــن أقارب زي
الرحــم واجبــة ومقدســة، ورغــم ذلــك عــاش طفولتــه 
املعذبــة واملقهــورة والفقــرة لدرجــة أن املجاهــد حممــد 
ال يتذكــر يوًمــا مــن أيــام طفولتــه اســتطاع احلصــول عى 
مــروف املدرســة كبقيــة األطفــال إال أنــه اســتطاع 
يف طفولتــه أن يعــي الــراع الفلســطيني الصهيــوين 
نتيجــة لســاع والــده وهــو حيدثــه وحيــدث إخوانــه عــن 
فلســطني وعــن الوطــن الســليب منــذ حــرب العــام 
ــا  ــتطاع أن يصفه ــي اس ــا الت ــة حيف ــن مدين 1948م وع
لولــده حممــد كأنــه فنــان يرســم لوحــة متثــل مدينــة حيفــا 
بريشــته وألوانــه، وكأن اهلل قــد عــوض هــذا األب الفاقد 

للبــر أن يــرى ببصرتــه بــداًل مــن بــره.

بداية املشوار اجلهادي
لذلــك كلــا ســمع املجاهــد مــن أبيــه كلــات 
احلقــد والكراهيــة للعــدو الصهيــوين زاد من مشــاركته يف 
أحــداث االنتفاضــة الفلســطينية األوىل رغــم صغر ســنه، 
وكان دوًمــا إىل جانــب طــاب املدرســة يف التصــدي 
ــة  ــذه املدرس ــيا أن ه ــوين والس ــش الصهي ــوات اجلي لق
تقــع عــى الطريــق الرئيــي لبلــدة ســيلة احلارثية، ويســر 
يف هــذا الطريــق مركبــات ودوريــات العــدو الصهيــوين 
ممــا ســهل هــذا األمــر عــى طلبــة املــدارس يف رمــي 
احلجــارة وإشــعال إطــارات الســيارات ووضــع احلواجز 
لينتهــي ذلــك اليــوم بشــم الغــاز املســيل للدمــوع وإصابة 
ــة،  ــيلة احلارثي ــدة س ــاء بل ــاب وأبن ــن الط ــرات م الع
واســتمر هــذا احلــال عــى مــا هــو عليــه إىل فــرة مطلــع 

التســعينات، وعندهــا اســتطاع املجاهد حممد بعــد أن كرب 
قليــًا أن يعــي حقيقة النكبة الفلســطينية ومعنــى اللجوء 
ومعنــى كــرت املــؤن، ومعنــى الشــئون االجتاعيــة التــي 
كانــت مصــدر الــرزق األســايس هلــذه العائلــة البســيطة 
ــواىل  ــدأ مسلســل األحــزان يت واملتواضعــة والفقــرة، ليب
عــى العائلــة بــدًءا مــن إقــدام العــدو الصهيــوين عــى 
اعتقــال املجاهــد حســني جــرادات األخ األكــرب ملحمــد 
والذي كان ينتمي حلركة اجلهاد اإلســامي يف فلســطني، 
هــذه احلركــة املمتــدة واملنتــرة يف بلــدة ســيلة احلارثيــة، 
فكــرب املجاهــد حممــد عى ســرة هــذه احلركة والســيا أن 
معظــم قادهتــا مــن هــذه العائلــة كالشــيخ خالــد جــرادات 
وســامي جــرادات وغرهم من القــادة والكــوادر، وليس 
هــذا فحســب بــل إن احلاجــة لطيفــة زوجــة أبيــه كانــت 
عــى الرغــم مــن كــرب ســنها حمــل ثقــة جماهــدي اجلهــاد 
اإلســامي الذيــن كانــوا دوًمــا يلجــأون إليها يف الشــدائد 
وخيتبئــون عندهــا وختبــئ هلــم ســاحهم وعتادهــم، لتأيت 
ــاة والدهــم يف  ــة وهــي وف الصدمــة الكــربى هلــذه العائل
العــام 1996م لتفقــد هــذه العائلــة رجــل البيــت وســنده 
وظلــه وروحــه رغــم أنــه كان طيلــة حياتــه عاجــًزا عــن 
العمــل لفقــدان بــره إال أن وجــوده إىل جانــب أوالده 
كان أنًســا وركنـًـا وأمنـًـا وأماًنــا، فــكان طيفــه يف كل مــكان 
مــن زوايــا البيــت ليصبــح االبــن األكــرب املجاهد حســني 
هــو العمــود الفقــري هلــذه العائلــة يف إعالــة عائلتــه بــكل 
مــا يســتطيع إال أن يــد الغــدر واخليانــة هلــذه العائلــة مــن 
عمــاء العــدو الصهيــوين قدمــوا معلوماهتــم األمنيــة 
ــد  ــاطات املجاه ــن نش ــوين ع ــاباك الصهي ــة للش والري
حســني ليجــد نفســه يف العــام 1997م أســًرا لــدى 
العــدو الصهيــوين ليحكــم عليــه ملــدة عامــني ونصــف، 
ــي  ــوين يف الفــرة الت وخــرج مــن ســجون العــدو الصهي
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أهنــى فيهــا املجاهــد حممــد التوجيهــي ليتعــاون اإلخــوة 
فيــا بينهــم لنقــل احلالــة املأســاوية التــي تعيشــها العائلــة 
ــة وعــرب أعاهلــم  ــة صعب مــن أوضــاع إنســانية واقتصادي
املختلفــة إىل حالــة أفضــل بكثــر ممــا كانــت عليــه يف 
الســابق، ونتيجــة اهنيــار العمليــة الســلمية يف قمــة كامب 
ديفيــد اندلعت انتفاضــة األقــى يف 2000/09/28م؛ 
ــل انتفاضــة  ممــا جعــل الشــعب الفلســطيني ينتفــض قب

احلــركات والفصائــل الفلســطينية.

التهيئة للعمل اجلهادي
الفلســطينية  االنتفاضــة  عــود  اشــتد  وملــا 
بــات األمــر ملًحــا عــى املجاهــد حممــد أن ينتفــض 
عــى طريقتــه اخلاصــة فــأدرك أن مــا حيــدث ليــس 
انتفاضــة، بــل حرًبــا ختوضهــا احلكومــة الصهيونيــة 
ضــد الشــعب الفلســطيني، ولذلــك قــرر املجاهــد 
األســلوب  غــر  آخــر  أســلوب  إىل  التوجــه  حممــد 
أن  يؤمــن  فــكان  العســكري  وهــو  اجلاهــري 
حلاجتــه  ونتيجــة  باحلديــد  إال  يفــل  ال  احلديــد 
العــام 2001م  بــادر بااللتحــاق يف بدايــة  للســاح 
الفلســطينية، العســكرية  االســتخبارات  جهــاز  إىل 

وحصــل عــى دورة عســكرية مكثفــة تعلــم خاهلــا 
الفنــون العســكرية واألمنيــة واالســتخباراتية وآليــة 
ليصبــح  األســلحة  أنــواع  كافــة  مــن  النــار  إطــاق 
بعدهــا أحــد أبطــال جهــاز االســتخبارات العســكرية يف 
مدينــة جنــني، وكان حينهــا معظــم القصــف الصهيــوين 
عــرب طائــرات األباتــي يســتهدف مقــرات الســلطة 
فخــاص  األمنيــة،  أجهزهتــا  ومقــرات  الفلســطينية 
العديــد مــن رجــال األمــن الفلســطيني ومــن جهــاز 
االســتخبارات العســكرية ويف مقدمتهــم املجاهــد حممد 
العديــد مــن االشــتباكات املســلحة مــع قــوات اجليــش 
ــا  ــم أحــد مــن هــذه األجهــزة ب ــوين دون أن يعل الصهي
خيطــط لــه املجاهــد حممــد مــن وراء تدربــه عــى الســاح 
واحلصــول عــى اخلــربة العســكرية واألمنيــة الســيا أنــه 
هتيــأ يف بيت يعشــق حركــة اجلهــاد اإلســامي وأفكارها 

ــا. ــا وكوادره وقادهت

االلتحاق بصفوف رسايا القدس
ــم  ــة وخمي ــوين ملدين ــاح الصهي ــا انتهــى االجتي ومل
جنــني يف العــام 2002م والــذي خلــف وراءه املجــازر 
والدمــار اهلائــل؛ قــرر املجاهــد حممــد جــرادات أن يثــأر 
لتلــك الدمــاء مــن أبنــاء فلســطني فانتمــى إىل صفــوف 
رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني ليكــون إىل جانــب 
املجاهــد أنــس جــرادات أحــد أبــرز قــادة رسايــا القــدس 
هلــذا  العســكرية  اخلطــوات  وأوىل  جنــني،  مدينــة  يف 
املجاهــد هــي االتفــاق مــع قــادة وكــوادر رسايــا القــدس 
وخاصــة املجاهــد أنــس بــأن يكــون العمــل رسًيــا جــًدا 
بحيــث عنــد القيــام بــأي مهمــة جهاديــة مــن الــضوري 
عــدم معرفــة أيــة جماهــد آخر هبــا حتــى وإن كان مشــارًكا 
هبــا، بمعنــى أن يقــوم املجاهــد بالعمــل دون أن يعلــم إىل 

األسر املجاهد/ حممد حسني جرادات
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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ــون دور  ــكرية، وأن يك ــة عس ــذ مهم ــه ينف ــا بأن ــد م ح
ــوى  ــه س ــد ب ــة أح ــًدا دون معرف ــدوًدا ج ــد حم كل جماه

املســئول العــام عــن العمليــة.

عملية كركور
 لذلــك تــم تثبيــت هــذه النظريــة األمنيــة يف 
عمليــة توصيــل االستشــهاديني حممــد حســنني وأرشف 
العمليــة حيــث طلــب املجاهــد  األســمر إىل موقــع 
عــن  واملســئولني  املرفــني  أحــد  جــرادات  أنــس 
عمليــة كركــور إىل جانــب املجاهديــن إيــاد صواحلــة 
وســعيد طوبــايس أن يقــوم املجاهــد حممــد بتنفيــذ مهمــة 
املســاعدة بتوصيــل االستشــهاديني إىل موقــع العمليــة، 
وذكــر  استشــهاديون،  أهنــم  يعلــم  أن  دون  ولكــن 
ــد  ــابني ق ــاك ش ــد أن هن ــد حمم ــس للمجاه ــد أن املجاه
ــة  ــا بحاج ــال، وأهن ــجون االحت ــل س ــن داخ ــا م هرب
إىل مــن يســاعدمها يف اخلــروج مــن مدينــة جنــني إىل 
قريــة برطعــة قــرب الداخــل املحتــل بالعــام 1948م 
وبالفعــل قــام املجاهــد حممــد بســيارته بنقــل املجاهديــن 
حممــد وأرشف مــن مدينــة جنــني إىل قريــة برطعــة، وكان 
ــق  ــح الطري ــرادات يف فت ــد ج ــد مهن ــاعدهم املجاه يس
ــة ــوا باالصطــدام بحاجــز أو دوري هلــم حتــى ال يتفاجئ

عســكرية ليتــم بعــد وصوهلــم إىل قريــة برطعــة العبــور 
فتمكــن  عــام 1948م،  املحتلــة  األرايض  داخــل  إىل 
ــر  ــن تفج ــد وأرشف م ــهاديان حمم ــدان االستش املجاه
نفســيها يف مفــرق كركــور، وعلــم املجاهــد حممــد بعــد 
هــذه العمليــة أن مــن قــام بتوصيلهــا عــى اعتبــار أهنــا 
أســران هاربــان من ســجون العــدو كانا االستشــهاديني 

يف عمليــة كركــور.

عملية جديدة
ــيض  ــى امل ــرب ع ــإرصار أك ــل ب ــه يقب ــذا جعل وه
قدًمــا يف العمــل العســكري يف صفــوف رسايــا القــدس 
ــه أن  ــا علي ــرادات عارًض ــر ج ــد أم ــه املجاه ــأيت إلي لي
ــق املجاهــد  ــة استشــهادية فواف ــذ عملي يســاعده يف تنفي
االتفــاق  ليتــم  أنــس  املجاهــد  إىل  وأوصلــه  حممــد 
مــع االستشــهادي عــى عمليــة استشــهادية بواســطة 
إطــاق النــار. واجتمــع املجاهــدان أنــس جــرادات 
وحممــد جــرادات ليخططــا هلــذه العمليــة بشــكل دقيــق، 
وقــررا أن يكــون العمــل وفــق مســارين، األول: أن يتــم 
إبــاغ املجاهــد أمــر جــرادات بأنــه ســينفذ العمليــة 
ــدف  ــرات، واهل ــرب املتفج ــس ع ــار ولي ــاق الن ــرب إط ع
أنــه يف حــال تــم اعتقــال املجاهــد أمــر أن يعــرف عــى 
الســاح وليــس عــى الســيارة املفخخــة التــي لــن ختــرج 
القــوات الصهيونيــة مــن مدينــة جنــني إال بعــد احلصول 
عــى هــذه الســيارة املفخخــة، ولذلــك بــدأ املجاهــد 
حممــد جــرادات بتدريــب املجاهــد أمــر جــرادات عــى 
إطــاق النــار. أمــا املســار الثــاين فهــو قيــام املجاهديــن 
أنــس وحممــد باإلعــداد والتجهيــز لســيارة مفخخــة تزن 
عــرات الكيلــو غرامــات مــن املتفجــرات، ومــا أن تــم 
إهنــاء كافــة االســتعدادات حتــى قــام املجاهــد أنــس  مشهد من نقل القتى واملصابني الصهاينة 

يف عملية كركور االستشهادية بتاريخ 2002/10/21م
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بتصويــر االستشــهادي أمــر، وأصبحــت العمليــة شــبه 
ــم إبــاغ  ــة، وت ــم تعيــني موعــد هلــذه العملي ــة، وت كامل
املجاهــد أمــر هبــذا املوعــد، وســتكون هــذه العمليــة رًدا 
عــى اغتيــال قائد رسايا القــدس يف مدينة جنــني املجاهد 
ــد  ــرة املجاه ــات األخ ــام يف اللحظ ــة، فق ــاد صواحل إي
حممــد جــرادات باســتدعاء جماهديــن آخريــن مــن رسايــا 
القــدس ملســاعدهتم يف عملــة توصيــل االستشــهادي 
أمــر جــرادات بواســطة الســيارة املفخخــة، واألهــم 
أن يكــون هلــم دور بــارز يف مراقبــة الطريــق املــؤدي إىل 
مــكان العمليــة، ونقــاط العبــور إىل داخــل األرايض 
املحتلــة عــام 1948م فتــم اســتدعاء املجاهديــن مهنــد 
ــد  ــرادات وحمم ــد ج ــرادات وخال ــث ج ــرادات ولي ج
يعلــم عــن اآلخــر شــيًئا،  جــرادات وكل جماهــد ال 
بحيــث يقــوم كل جماهــد منهــم بــدوره املطلــوب بــكل 
ــوم  ــاذا يق ــم مل ــن، ودون أن يعل ــم اآلخري ــة دون عل دق
هبــذا الــدور، وذلــك هبــدف ضــان األمــن واألمــان 
ــلم:  ــه وس ــى اهلل علي ــه ص ــا لقول ــة وفًق ــة التام والري
ــان”. ــر والكت ــم بال ــاء حوائجك ــى قض ــتعينوا ع “اس

ــدأ املجاهــدان حممــد حســني جــرادات وأمــر  لذلــك ب
جــرادات بالتحــرك مــن مدينــة جنــني، والــذي ســيقود 
الســيارة املفخخــة هــو املجاهــد حممــد حســني جــرادات 
وإىل جانبــه يف املقعــد األمامــي جيلــس املجاهــد أمــر 
جــرادات، وانطلقــا مــن مدينــة جنــني باجتــاه منطقــة 
ــث  ــد ولي ــة مهن ــن األربع ــاعدة املجاهدي ــة وبمس الطيب
وخالــد وحممــد، ومتكــن حينهــا املجاهد حممد جــرادات 
ــات الكبــرة التــي واجهتهــم  ــات والصعوب رغــم العقب
أثنــاء الطريــق مــن عبــور منطقــة احلــدود والدخــول إىل 

ــام 1948م. ــة ع ــم يف األرايض املحتل ــة أم الفح مدين

مطاردة ساخنة
ــادة  ــر بقي ــد أم ــيقوم املجاه ــاك كان س ــن هن وم
الســيارة لوحــده والســر هبــا نحــو اهلــدف املرصــود 
للعمليــة وهــو يف شــارع وادي عــارة، فتفاجــأ املجاهــد 
جــرادات  أمــر  واملجاهــد  جــرادات  حســني  حممــد 
بوجــود دوريــة صهيونيــة وراءمها وحاولــت االصطدام 
هبــا مــن اخللف اعتقــاًدا منها أن هــذه الســيارة مروقة، 
ــى  ــر ع ــد وأم ــن حمم ــة املجاهدي ــش بماحق ــدأ اجلي فب
الصهيونيــة،  الســيارات  ســارقي  مــن  أهنــم  اعتبــار 
اســتدعاء  تــم  وملــا  عليهــا،  النــار  بإطــاق  وبــدأوا 
ــد  ــدان حمم ــة كان املجاه ــة إىل املنطق ــزات صهيوني تعزي
وأمــر اســتطاعا الوصــول إىل منطقــة مأهولــة بالســكان 
والبنيــان وتــركا الســيارة املفخخــة هنــاك، وعــادا إىل 
ــر يف  ــد وأم ــد حمم ــوم املجاه ــة ليق ــيلة احلارثي ــدة س بل
الصبــاح الباكــر بمغــادرة بلــدة ســيلة احلارثيــة إىل مدينــة 
جنــني والســيا أن العــدو الصهيــوين قــام بمدامهــة بلــدة 
ســيلة احلارثيــة ومنــازل املجاهديــن، فأصبــح املجاهدان 
مطلوبــني للعــدو الصهيــوين، واســتطاعا بصعوبــة كبرة 

األسر املجاهد/ أمر جرادات
حمكوم 26 عاًما، واعتقل بتاريخ 2003/03/11م
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الوصــول إىل إحــدى الشــقق الســكنية يف جبــل أبــو 
ظهــر، ومكثــا هبــا أســبوعني وبعيــًدا عــن أنظــار العــدو 

ــه. ــوين وعمائ الصهي

مدامهة منازل املجاهدين
اســتمر العــدو الصهيــوين بماحقــة املجاهــد 
مــن  تســلم  مل  عائلتــه  إن  حتــى  جــرادات  حممــد 
اعتــداءات الصهاينــة، ففــي أحــد األيــام تــم اقتحــام 
منــزل املجاهــد حممــد حســني جــرادات يف بلــدة ســيلة 
احلارثيــة، وعاثــوا باملنــزل خراًبــا ودمــاًرا عــى عادهتــم، 
وليــس هنــا فحســب، بــل قامــوا باالعتــداء عــى أخيــه 
 )M16( املجاهــد حســني ووضعــوا الســاح مــن نــوع
يف رأســه مــن أجــل ختويفــه وختيــره مــا بني أن يرشــدهم 
إىل مــكان أخيــه حممــد أو إطــاق الرصــاص عى رأســه، 
حســني  املجاهــد  يواجهــون  أهنــم  حينهــا  وتناســوا 
جــرادات األخ األكــرب ملحمــد والســجني الســابق لعــدة 
ســنوات يف ســجون االحتــال، والــذي لديــه خــربة 
كبــرة يف التعامــل مــع هــذا املحتــل الصهيــوين، ومــا أن 
ــى  ــداء ع ــوا باالعت ــى قام ــوع حت ــذا املوض ــلوا يف ه فش
شــقيق حممــد األصغــر حممــود، وكان حينهــا مل يتجــاوز 
ــه  ــا. وقامــوا بوضــع ســكني عــى رقبت ــة عــر عاًم ثاث
ظانــني أن صغــر ســنه ســيجعله خيافهــم ويعــرف عــن 
ــه حممــد، فوجــدوا أن هــذا الطفــل الصغــر  مــكان أخي
أكثــر عنــاًدا مــن أخيــه الكبــر، فــا كان منهــم إال أن 
ــه إن مل  ــة بأن ــددوا العائل ــزل، وه ــروا كل يشء يف املن دم
يتــم تســليم حممــد يف الســاعة العــارشة مــن صبــاح اليوم 
التــايل القتحــام املنــزل فــإن الطــران الصهيــوين ســوف 
يقــوم بالعثــور عليــه ويقصفــه بالصواريــخ، ومــا كادوا 
خيرجــون مــن املنــزل حتــى قامــوا بإطــاق النــار وســط 

البيــت يف شــكل عشــوائي تعبــًرا عن غضبهم وفشــلهم 
ــام. ــة االقتح يف عملي

كمني وإحباط متكرر
كان البــد للمجاهــد حممــد جــرادات ذي اخلــربة 
العســكرية واألمنيــة أن يتعامــل مــع هــذا العــدو بنفــس 
الطريقــة، وبنفــس األســلوب، وهــو أســلوب الكمــني 
أو االقتحــام ملواقــع العــدو الصهيــوين، فقــرر إىل جانــب 
ــود  ــم جلن ــني حمك ــب كم ــا بنص ــس أن يقوم ــد أن املجاه
اجليــش الصهيــوين الذيــن كانــوا يف العــادة يــرددون 
عــى أحــد األماكــن يف منطقــة جبــل أبــو ظهــر يف مدينــة 
 )M16( جنــني، متســلًحا بقطعتــي ســاح مــن نــوع
باإلضافــة إىل عــدد مــن القنابــل اليدويــة وانتظــرا جمــيء 
اجلنــود الصهاينــة فــرة مــن الزمــن، وتفاجــأ املجاهــدان 
عندمــا غــر اجلنــود مســارهم املعتــاد، فلــم يكتــب هلــا 
النجــاح يف هــذا الكمــني ليتبعــاه بكمــني آخــر يف بلــدة 
ســيلة احلارثيــة إال أهنــا مــرة أخــرى مل يتمكنا مــن ذلك، 
فعلــا حينهــا أن العــدو الصهيــوين يغــر دائــًا مــن خطــة 
ســره يف احلــارات واألزقــة والشــوارع ليتــدارك وقوعــه 
يف كائــن املجاهديــن، رغــم أهنــا كانــا قــد اســتعدا 
جيــًدا لعمليــة الكمــني والســيا أهنــا يتفقــان مــع مبــدأ 
)كاوزفيتــز( الــذي يتحــدث عــن إحــداث الصدمــة يف 
ــة  ــه يف مــكان غــر متوقــع كــا هــي نظري العــدو ورضب
ــدو  ــم الع ــول هاج ــذا يق ــارت ه ــارت(، وه ــدل ه )لي
بحيــث ال يكــون مســتعًدا للهجــوم وارضبــه حيــث 
ــد  ــد حمم ــك أدرك املجاه ــوم. لذل ــك اهلج ــر من ال ينتظ
جــرادات أنــه ال ينبغــي اليــأس مــن عدم نجــاح الكمني، 
وأنــه البــد مــن االســتمرار يف العمــل العســكري ووفًقــا 
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ال  وهلــذا  و)كاوزفيتــز(،  هــارت(  )ليــدل  لقوانــني 
ينبغــي للمجاهديــن اليــأس والــردد حــول ملــاذا نجحنــا 

ــا. ــاذا فشــلنا، وإن كان ذلــك مروًع ومل

الروح اجلهادية تتجدد
واألهــم أن املجاهــد دوًما يتفجــر وما زال يتفجر 
كالــربكان يف كل حلظــة بحيــث يثــر الكــون كل الكــون 
لينتصــب ظاهــرة إنســانية ووطنية وقوميــة وجهادية فذة 
فريــدة يف كل هــذه األحــداث يف االنتفاضــة الفلســطينية 
ومطــًا مــن اجلــرح العميــق يف خــارصة الوطــن، فقــرر 
أخيــه  إىل جانــب  املجاهــد حممــد حســني جــرادات 
املجاهــد أنــس جــرادات بأن يكــون العــام 2003م عاًما 
مميــًزا بعمليــات رسايــا القــدس ســواء االستشــهادية أو 
ــرادات  ــس ج ــدان أن ــن املجاه ــث متك ــكرية، حي العس
وحممــد جــرادات مــن جتنيــد االستشــهاديني هبــاء ذيــاب 
وأيــر األطــرش وبنــاًء عــى طلبهــا أهنــا يريــدان القيام 
ــس  ــدان أن ــام املجاه ــة، فق ــهادية مزدوج ــة استش بعملي
ــينكوف  ــوع كاش ــن ن ــاح م ــا بالس ــد بتزويدمه وحمم
إضافــة إىل ذخــرة وقنابــل يدويــة، وتــم تصويرمهــا قبــل 
العمليــة وأصبــح االستشــهاديان جاهزيــن للعملية، ومل 

يتبــق يشء ســوى عمليــة التوصيــل.

عملية مل تتم
وقــع االختيــار عــى املجاهــد حممــد جــرادات 
إليصــال االستشــهاديني أيــر وهبــاء، فخــرج املجاهــد 
حممــد جــرادات ومعــه االستشــهاديان أيــر وهبــاء مــن 
مدرســة جنــني باجتــاه قريــة برقــني، ويف هــذه األثنــاء 
دخــل اجليــش الصهيــوين عــرب شــارع جنــني حيفــا وســط 
إطــاق نــار كثيــف، وتبــني أن هــذا االجتيــاح مل يكــن لــه 

عاقــة بالعمليــة، وملــا وصــل املجاهــد حممــد جــرادات 
بســيارته وهبــا االستشــهاديان منطقــة برقــني إذا بالســيارة 
تتوقــف عــن الســر حيــث أصاهبــا عطــل غــر معــروف، 
فاضطــر املجاهــدون إلحضــار ســيارة أخــرى لنقلهم إىل 
إحــدى حمطــات البنزيــن القريبــة لتعبئة البنزيــن وإصاح 
اخللــل املوجــود بالســيارة، وســارت األمــور كــا أراد 
املجاهــدون، فواصلــوا ســرهم مــن بلــدة برقــني إىل 
بلــدة اليامــون، وأثنــاء مرورهــم عــى الشــارع االلتفــايف 
يف بلــدة اليامــون أصــاب الســيارة مــرة أخــرى العطــل، 
ــم  ــد خي ــا ق ــام حينه ــا ألن الظ ــتطيعوا إصاحه ومل يس
عليهــم فاضطــر املجاهــدون حممــد وهبــاء وأيــر للســر 
مشــًيا عــى األقــدام مــن بــني أشــجار الزيتــون ويف ليلــة 
مظلمــة حالكــة إىل أن وصلــوا إىل النقطــة التــي يتواجــد 
هبــا املجاهــد إيــاد جــرادات ليقــوم بــدوره بتوصيــل 
االستشــهاديني هبــاء وأيــر إىل داخــل األرايض املحتلــة 
ــور  ــة العب ــول إىل نقط ــوا بالدخ ــني مه ــام 1948م وح ع
مــن  كبــر  بوجــود عــدد  املجاهــدون  تفاجــأ حينهــا 
الدوريــات الصهيونيــة التــي حتــرس احلــدود الصهيونية، 
فطلــب  باالنتحــار،  أشــبه  دخوهلــم  عمليــة  فكانــت 
االستشــهاديان مــن املجاهــد إيــاد جــرادات إعادهتــا 
ــن  ــب م ــاد يطل ــد إي ــل املجاه ــا جع ــني، مم ــة جن إىل مدين
ــم يف  ــيارة ملاقاهت ــار س ــرادات إحض ــد ج ــد حمم املجاه
بلــدة ســيلة احلارثيــة لنقــل املجاهديــن إىل مدينــة جنــني، 

ــة ملوعــد آخــر. وعــى أثــر ذلــك تــم تأجيــل العملي

االستشهاديون األشبال
ــى  ــًدا ع ــة ج ــام 2003م صعب ــة الع ــت بداي كان
ــا القــدس والســيا عندمــا جــاء املجاهــدان أهيــم  رساي
كاجمــي وســامل كســاب مــن قريــة كفــر دان يف جنــني 
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ــرادات  ــني ج ــد حس ــرادات وحمم ــس ج ــال أن إىل األبط
مــن أجــل مســاعدهتا يف تنفيــذ عمليــة استشــهادية، 
ــة،  ــل للعملي ــة التفاصي ــى كاف ــا ع ــاق معه ــم االتف وت
ليتفاجــأ املجاهــدان أنــس وحممــد بوجــود أســباب متنــع 
حــدوث هــذه العمليــة، ومنهــا أن االستشــهاديني أهيــم 
وســامل صغــران يف الســن، ومل يتجــاوزا ســتة عــر 
عاًمــا، وســبب آخــر وهــو قلــة املــواد املتفجــرة اجلاهــزة 
لاســتخدام يف العمليــة االستشــهادية، ممــا جعــل حممــد 
ر هلــا أن حتدث  وأنــس يلغيــان هــذه العمليــة التــي لــو ُقــدِّ
لكانــت عــى غــرار عمليــة كركــور البطوليــة الســابقة إال 

ــا القــدس. ــادة رساي ــأيت كــا يشــتهي ق ــاح ال ت أن الري

مطاردة فاشلة
ــك،  ــن ذل ــرادات م ــد ج ــد حمم ــأس املجاه مل يي
بــل واصــل بــكل جــد ونشــاط وصعوبــة ليصــل إىل 
أكــرب رشحيــة ممكنــة مــن أبنــاء مدينــة جنــني وقراهــا 
وعطائــه  الاحمــدود  لنشــاطه  ونتيجــة  وخميمهــا، 
ــوين  ــام جهــاز الشــاباك الصهي ــه ق ــه وبطوالت وتضحيات
بتكثيــف ماحقاتــه األمنيــة ألبطــال رسايــا القــدس 
يف مدينــة جنــني، ويف أحــد األيــام وحتديــًدا يف يــوم 
ــا كان املجاهــد حممــد جــرادات  2003/05/11م بين
بصحبــة املجاهــد أجمــد عبيــدي أحــد أبــرز قــادة رسايــا 
القــدس يف جنــني يف مهمــة جهاديــة خــارج املدينــة 
حاجــز  بوجــود  املجاهــدان  تفاجــأ  الطريــق  وأثنــاء 
ــف يف  ــكري يق ــب عس ــن جي ــارة ع ــو عب ــوين وه صهي
الطريــق فــا كان مــن املجاهــد حممــد إال أن يتــرف 
بشــجاعة منقطعــة النظــر وبرباطــة جــأش وبــكل هدوء 
وبــربودة أعصــاب وبنفــس الوقــت كان ســاحها عــى 
جانبهــا يف حــال حــدوث مكــروه، وتقــدم بالســيارة 

ــاىل: ىمحٱمم رن  ــه تع ــردد قول ــو ي ــز وه ــو احلاج نح
زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن 
نييمح ]يــس: 9[. واســتطاعا حينهــا املــرور  مي 
عــرب هــذا احلاجــز بــكل ســهولة دون أن يتعــرض أحــد 
ملكــروه، ولكــن مــا أن ابتعــدا عــن احلاجــز قليــًا حتــى 
قــام اجليــب العســكري الصهيــوين بماحقــة املجاهدين 
حيــث شــكوا يف أمرمهــا وأمــر الســيارة التــي يســتقاهنا، 
فتــم مطاردهتــم ممــا جعــل املجاهــد حممــد جــرادات 
يتوجــه بالســيارة إىل قريــة كفــر دان وإخفائهــا عــن أنظار 
الصهاينــة بوضعهــا بــني أشــجار الزيتــون، فلــم يتمكــن 
العــدو مــن العثــور عليهــا أو حتديــد مــكان املجاهديــن 
أجمــد وحممــد ممــا جعلــه يغــادر قريــة كفــر دان وينســحب 
مــن مدينــة جنــني، وعندهــا قــام املجاهــدان بالركــوب 
ــم  ــني، وت ــة جن ــا إىل مدين ــودة هب ــيارة والع ــذه الس يف ه
إيصــال املجاهــد أجمــد عبيــدي إىل مــكان آمــن بينــا 
توجــه املجاهــد حممــد حســني جــرادات إىل أحــد املنــازل 
يف جبــل أبــو ظهــر يف مدينــة جنــني، وكان بــه املجاهدان 
أنــس جــرادات وإيــاد جــرادات، ومــا هــي إال ســاعة أو 
ســاعتان عــى األغلــب مــن وصــول املجاهــد حممــد إىل 
هــذا املنــزل، وبينــا كان املجاهــد أنــس قــد شــغل جهــاز 
ــي تضــم  املســجل مــن أجــل ســاع أحــد األرشطــة الت
األناشــيد الثوريــة واجلهاديــة، وكان الصــوت عالًيــا 
ــة  ــود الصهاين ــرة جــًدا مــن اجلن حينهــا؛ إذا بقــوات كب
املعززيــن بآلياهتــم العســكرية حييطــون باملنــزل املكــون 
مــن ثــاث طبقــات مــن كل جانــب، وكان املجاهــدان 
بالطابــق األول، وتفاجــأ أنــس وإيــاد اللــذان كانــا يقفان 
أمــام مدخــل املنــزل باجلنــود الصهاينــة الذيــن وضعــوا 
أســلحتهم يف رؤوس املجاهديــن، وتــم ســحبها بــكل 
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ــذا  ــد هل ــد حمم ــه املجاه ــزل، فانتب ــارج املن ــدوء إىل خ ه
األمــر، فــأرسع إىل داخــل إحــدى الغــرف يف ذلــك 
ــذا  ــع ه ــتبك م ــاح ليش ــة س ــن قطع ــث ع ــت ليبح البي
العــدو الصهيــوين، فلــم جيــد أي ســاح قريــب منــه ممــا 
ــت  ــاه البي ــار باجت ــون الن ــة يطلق ــود الصهاين ــل اجلن جع
بشــكل مكثــف باإلضافــة إىل رميهــم للقنابــل اليدويــة 
يف قلــب املنــزل الــذي يتواجــد بــه ممــا جعلــه خيتبــئ 
ــوين  ــدو الصهي ــه الع ــا يصيب ــبابيك لئ ــد الش ــت أح حت
برصاصهــم أو بقنابلهــم، فــأدرك املجاهــد حممــد حينهــا 
ــيا  ــاء والس ــتمرار يف االختب ــن االس ــدوى م ــه ال ج أن
ــزل الــذي يتكــون  أن العــدو الصهيــوين هــدد هبــدم املن
مــن ثاثــة طوابــق، وبــدأ اجلنــود الصهاينــة ينــادون 
عــى املجاهــد حممــد عــرب مكــربات الصــوت إمــا أن 
خيــرج إليهــم وإمــا يتــم هــدم املنــزل عليــه وعــى مــن بــه 
يف الطابــق الثــاين والثالــث، وملــا خــرج املجاهــد حممــد 
ــة  ــول إىل ثكن ــد حت ــكان ق ــرى أن امل ــه ي ــت إذا ب ــن البي م
ــزل،  ــوق املن ــق ف ــي حتل ــرات األبات ــكرية وأن طائ عس
ــح حينهــا  ــزل، وأصب ــوا يســتعدون هلــدم املن وأهنــم كان
املجاهــد حممــد أســًرا إىل جانــب أخويــه املجاهديــن 
أنــس وإيــاد، فحــاول اجلنــود الصهاينــة االعتــداء عــى 
ــع  ــة يدف ــوة وعزيم ــكل ق ــه ب ــا جعل ــد مم ــد حمم املجاه
هــؤالء اجلنــود ممــا أســقطهم أرًضــا، فتجمعــوا مــن 
حولــه يريــدون رضبــه بــكل قــوة فمنعهــم أحــد الضباط 
مــن ذلــك؛ ألنــه يريــد حممــد جــرادات حًيــا وليــس ميًتا، 
فقامــوا بتكبيــل يديــه وقدميــه ووضــع العصبــة عــى 
ــه  ــئلة علي ــرح األس ــة بط ــود الصهاين ــدأ اجلن ــه. وب عيني
حــول إذا كان قــد قــام املجاهــد حممــد بتفخيــخ املنــزل أم 
ال؟ ومــا نــوع الســاح املوجــود بالداخــل وغرهــا مــن 
ــن  ــيطة وإذا باملجاهدي ــرة بس ــي إال ف ــا ه ــئلة، وم األس

الثاثــة يتــم إدخاهلــم إىل حتقيــق اجللمــة املركــزي وهــو 
أشــبه باملســلخ لشــدة إجــراءات التعذيــب الوحشــية 
ــوين بحــق األرسى  ــي يارســها الشــاباك الصهي ــه الت في

ــطينيني. ــني الفلس واملعتقل

صمود أسطوري
منــذ اللحظــة األوىل التــي تــم اعتقــال املجاهــد 
حممــد هبــا بــدأ الشــاباك الصهيــوين حيقــق معــه بشــكل 
مبــارش، واهلــدف هــو احلصــول منــه عــى معلومــة تفيــد 
ــف  ــن يق ــة وم ــهادية قادم ــة استش ــاك عملي إن كان هن
وراءهــا وأيــن ســتكون هــذه العمليــة؛ وذلــك مــن 
ــل  ــت بالفع ــال كان ــة يف ح ــذه العملي ــاط ه ــل إحب أج
فــا كان مــن املجاهــد حممــد إال الصــرب  موجــودة. 
ــة، والصمــود وعــدم التعاطــي مــع املحققــني الصهاين

األسر املجاهد/ حممد حسني جرادات
يف سجن “ريمون” الصهيوين )2015م(
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وبــدأوا يارســون أســاليب التحقيــق اخلبيئة مــع املجاهد 
ليضعــوه بــني خياريــن إمــا االعــراف وإمــا أن خيرجــوه 
ــق اجللمــة ويطلقــوا  ــق ويضعــوه أمــام حتقي مــن التحقي
عليــه النــار بذريعــة حماولتــه اهلــرب مــن مركــز التحقيــق 
إال أن مثــل هــذه احلّيــل والغبــاء ال يمكــن أن تنطــي عى 
املجاهد حممد والســيا لكونــه حمنًكا أمنًيا واســتخباراتًيا 
لذلــك اســتخدموا أســلوًبا آخــر، وهــو جعــل املجاهــد 
حممــد جــرادات جيتمــع مــع املجاهــد أنــس جــرادات يف 
غرفــة التحقيــق ليقولــوا لــكل واحــد منهــا بــأن اآلخــر 
ــا هــذا  ــكار، وأيًض ــك وال حاجــة لإلن ــد اعــرف علي ق
األســلوب كان مكشــوًفا للمجاهديــن، فاجتمــع بعدها 
ــن  ــر م ــدد كب ــرادات ع ــد ج ــد حمم ــول املجاه ــن ح م
ــة،  ــق يف اجللم ــم التحقي ــئول طاق ــادة مس ــني بقي املحقق
وبــدأوا حيققــون معــه بشــكل مجاعــي مــا بــني الرغيــب 
واإلهانــة،  والــضب  والشــتم  الرهيــب  بــني  ومــا 
واســتمر معــه التحقيــق يف ذلــك اليــوم حتــى ســاعات 
الفجــر األوىل مــن اليــوم التــايل وتــم بعدهــا إعادتــه إىل 
ــم  ــًدا، فل ــة ج ــح الكرهي ــة وذات الروائ ــن املعتم الزنازي
ــدة  ــاء لش ــن املس ــاح م ــت الصب ــا وق ــم حينه ــن ليعل يك
الظــام الدامــس هبــا، فتفاجــأ بوجــود شــخص غريــب 
األطــوار بــدأ حيــدث املجاهــد حممــد عــن الســجن 
وحيــاة األســر يف الســجون ومــا إىل ذلــك مــن حديــث، 
ــو  ــخص ه ــذا الش ــأن ه ــد ب ــد حمم ــا املجاه ــم حينه فعل
مــن  ملهمــة  جــاء  )عميــل(  أنــه  بمعنــى  )عصفــور( 
الشــاباك ومــا أن أهنــي حممــد ســتني يوًمــا يف حتقيــق 
اجللمــة حتــى جــاءه القــرار بنقلــه إىل ســجن جمــدو ليتــم 
إدخالــه إىل أحــد األقســام يف الســجن الــذي حيتــوي عى 
عــدد مــن اخليــم واألرسى، ومنــذ اللحظــة األوىل التــي 
دخــل هبــا املجاهــد حممــد هلــذا القســم علــم مــن خــال 

األســئلة التــي يطرحهــا عليــه األرسى بأهنــم )عصافر( 
بمعنــى أهنــم )عمــاء( يمثلــون أمــام األرسى بأهنــم 
األمــر  بحقيقــة  ولكنهــم  وأمنيــون،  رشفــاء  أرسى 
حياولــون إيقــاع األرسى الذيــن مل يســتطع الشــاباك 
الصهيــوين احلصــول منهــم عــى اعــراف، فبأســاليبهم 
ــن  ــا كان م ــن، ف ــؤالء املجاهدي ــاع هب ــم اإليق ــرة يت املاك
الشــاباك الصهيــوين إال إعــادة املجاهــد حممــد جــرادات 
ــاء يف  ــل العم ــد فش ــرى بع ــرة أخ ــة م ــق اجللم إىل حتقي
ــذه  ــم، وكان ه ــة تفيده ــى أي معلوم ــه ع ــول من احلص
ــاين،  ــر إنس ــاوًيا وغ ــًدا ومأس ــا ج ــق عنيًف ــرة التحقي امل
فــا أن أهنــى املجاهــد حممــد أيــام التحقيــق والتــي بلغــت 
جمموعهــا 97 يوًمــا حتــى أخــذ القــرار بنقلــه إىل داخــل 

ــة. ــة يف ســجن الرمل الســجون الصهيوني

املحطة اجلهادية اجلديدة
بــدأت حمطــة جهاديــة جديــدة يف حيــاة املجاهــد 
ــه باحلكــم  األســر حممــد جــرادات والــذي حكــم علي
املؤبــد، لتبــدأ معانــاة والدتــه وإخوتــه وزوجــة أبيــه 
اإلجــرام  مسلســل  اســتمر  حيــث  لطيفــة  احلاجــة 
الصهيــوين بحــق هــذه العائلــة املجاهــدة والصابــرة 
واملحتســبة والتــي كانــت وســتبقى دوًمــا حتلــم بتحقيــق 
ــي  ــطينية الت ــرى الفلس ــدن والق ــة إىل امل ــودة اجلاعي الع
ــم اعتقــال  ــرت بقــوة الســاح الصهيــوين حيــث ت ُهجِّ
ــو  ــد وه ــرب ملحم ــرادات األخ األك ــني ج ــد حس املجاه
ــه بعــر  ســند العائلــة يف ظــل وفــاة األب ليحكــم علي
ســنوات متكــن خاهلــا مــن االلتقــاء واالجتــاع بأخيــه 
حممــد يف ســجن جلبــوع، ولكــن مل يطــل األمــر لينتقــل 
املجاهــد حســني إىل ســجن النقب ليزيد ذلــك يف معاناة 
والــدة املجاهــد حممــد )أم حســني( وهي تســر يف رحلة 
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املــدن والقــرى واحلواجــز العســكرية  شــاقة عابــرة 
للوصــول إىل الســجن الــذي يتواجــد بــه أبناؤهــا ســواء 
يف النقــب أو يف ســجن جلبــوع، ويف أغلــب األوقــات 
كان معظــم أبنــاء هــذه العائلــة ممنوعــني أمنًيــا مــن زيــارة 
ــا  حممــد وحســني يف ســجون االحتــال ممــا شــكل عبًئ
ثقيــًا ال يمكــن حتملــه مــن قبــل والدهتــم احلزينــة عــى 
ــدة  ــة اجلدي ــأيت الصدم ــا، لت ــن حوهل ــا م ــاب أوالده غي
للحاجــة أم حســني عــرب اعتقــال ولدهــا املجاهــد فايــز 
يف العــام 2006م وقــد ُحكــم عليــه ملــدة عــام مل يتمكــن 
مــن رؤيــة أخيــه املجاهــد حممــد ســوى ســاعات يف 
ــام 2007م  ــاء الع ــا أن ج ــوع، وم ــجن جلب ــن س زنازي
حتــى تــم اعتقــال األخ األصغــر للمجاهــد حممــد وهــو 
املجاهــد حممــود، وأيًضــا ُحكــم عليــه ملــدة عــام لتكــون 
خنســاء بلــدة ســيلة احلارثيــة أم األرسى واملعتقلــني 
احلاجــة أم حســني حتــت ضغــط شــديد وحــزن ال 
ينقطــع، فكانــت يومًيــا تبكــي أوالدهــا وتبحــث عنهــم 
ــا  ــائهم ف ــم بأس ــم فتنادهي ــا جتده ــت ف ــا البي يف زواي
يســمعوهنا ومــا كان منهــا ســوى أن تنظــر إىل ألبــوم 
ــا  ــة، وم ــا األربع ــع أوالده ــا م ــد ذكرياهت ــور لتعي الص
هــي إال فــرة حتــى أصيبــت احلاجــة أم حســني بجلطــة 
البــكاء واألمل واملعانــاة واهلــم  نتيجــة كثــرة  شــديدة 
ــح  ــى التصاري ــول ع ــر احلص ــد تعث ــيا بع ــم والس والغ
األمنيــة عــرب الصليــب األمحــر لرؤيــة أبنائهــا األربعــة، 
فــكان املجاهــد حممــد جــرادات يف ســجنه يشــعر وكأن 
الدنيــا قــد أطبقــت عليــه وأنــه يقــف وحيــًدا يف مواجهــة 
اهلــادر مــن املصائــب واآلالم واألحــزان  اإلعصــار 
والســيا عندمــا جــاءه خــرب وفــاة أختــه الكــربى أم 
عــادل يف األردن يف العــام 2006م فصــرب واحتســب 

ووكل أمــره إىل اهلل _عــز وجــل_.

فاجعة وفاة األم لطيفة
احلاجــة  وفــاة  عــى  ليصــرب  يكــن  مل  ولكنــه   
لطيفــة زوجــة أبيــه يف العــام 2007م والتــي كانــت 
ــمها  ــن اس ــا م ــد، وكان هل ــد حمم ــدة املجاه ــة وال بمثاب
ــخية  ــة وس ــا وكريم ــا وعطوًف ــت حنوًن ــب، فكان نصي
عليهــم، مســتعدة أن جتــوع ليأكلــوا وتعمــل يف كل 
اليوميــة  احتياجاهتــم  توفــر  يف  ملســاعدهتم  جانــب 
واألساســية، وليــس هــذا فحســب بــل كانــت تذهــب 
لزيــارة املجاهــد حســني يف ســجون العــدو الصهيــوين 
لتريــح  تكــرث  أن  دون  التســعينات  مطلــع  يف 
للزيــارة لتتفاجــأ إدارة الســجن بوصوهلــا إىل ســجن 
املطلــوب  التريــح  عــى  احلصــول  بــدون  جمــدو 
للزيــارة، فكانــت تــر وتقاتــل بــكل شــجاعة وتشــتم 
احلــراس وتدفعهــم مــن أجــل الســاح هلــا بالزيــارة 
حممــد  املجاهــد  فبكاهــا  ذلــك،  يف  تنجــح  ودوًمــا 
ــا  ــود، وبكاه ــز وحمم ــني وفاي ــه حس ــرادات وإخوت ج
يعتربوهنــا  كانــوا  الذيــن  اجلهــاد اإلســامي  أبطــال 
ملجــأ أحزاهنــم وأفراحهــم وجهادهــم وســاحهم.

رجل تصنعه املصائب
 إال أن هــذه املصائــب املتعــددة واملتكــررة يف حياة 
املجاهــد حممــد جعلــت منــه رجًا حليــًا عنيــًدا ال يعرف 
اخلــوف أو اجلبــن أو الراجع أو االهنــزام لذلك تراه يقبل 
عــى املشــاركة مــع إخوانــه األرسى واملعتقلــني يف معظــم 
اخلطــوات التصعيديــة بــدًءا مــن إرضاب العــام 2004م 
ــه يف  ــب إخوان ــام إىل جان ــن الطع ــه ع ــذي أرضب في وال
ســجن شــطة ملــدة ثاثــة عــر يوًمــا، ثــم اتبعــه إرضابــه 
عــن الطعــام يف العــام 2011م تضامنـًـا مــع رفــاق اجلبهــة 
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الشــعبية لتحريــر فلســطني يف ســجون االحتــال الذيــن 
كانــوا يطالبــون بإخــراج األمــني العــام للجبهــة الشــعبية 
الرفيــق أمحــد ســعدات مــن زنازيــن العــزل االنفــرادي،

املجاهــد حممــد كان  واإلرضاب األصعــب يف حيــاة 
اســتمر  والــذي  العــام 2012م  يف  الكرامــة  إرضاب 
ملــدة 28 يوًمــا وهــذا اإلرضاب كشــف وجــه العــدو 
الصهيــوين عــى حقيقتــه اإلجراميــة حيــث يف اليــوم 
ــرادات  ــد ج ــد حمم ــل املجاه ــه نق ــم في ــر ت ــع ع الراب
إىل عيــادة ســجن الرملــة إلجــراء فحوصــات طبيــة 
ــة التــي ومنــذ ســنوات طويلــة ينتظــر  ــة اجلراحي للعملي
إجراءهــا، وهــي عبــارة عــن عمليــة الســتئصال كيــس 
دهنــي عــى شــكل ورم كبــر يف أســفل الظهــر حيــث مــا 
ــزل مــن ســيارة البوســطة والتــي يســميها األرسى  أن ن
ــارة  بســيارة املــوت والعــذاب واإلذالل والتــي هــي عب
عــن كتلــة ضخمــة مــن احلديــد فمقاعدهــا حديــد 
ــد  ــد وأرضيتهــا حدي ــد وســقفها حدي وشــبابيكها حدي
باحلديــد؛  مكبلــة  تكــون  األرسى  وأرجــل  وأيــدي 
حتــى تعــرض حينهــا املجاهــد حممــد إىل اإلغــاء فســقط 
ــأوه  عــى األرض أمــام إطــار عجــل البوســطة فبقــي يت
املســعفني  أحــد  حــض  أن  إىل  مســاعدة  دون  ويتــأمل 

مــن عيــادة ســجن الرملــة، وكان قــد مــى عليــه أكثــر 
ــا أن  ــني، وم ــن والقدم ــل اليدي ــاعة مكب ــف س ــن نص م
أســعفوه وزودوه باجللوكــوز واألمــاح حتــى قامــوا 
ــه  ــل إرصاره وعزيمت ــوع يف ظ ــجن جلب ــه إىل س بإعادت
عــى مواصلــة اإلرضاب املفتــوح إىل جانــب إخوانــه 
ــدون  ــا أن رآه املجاه ــة، وم ــرة املضب ــة األس يف احلرك
املضبــون حتــى أقبلــوا عليــه لاطمئنــان عــى صحتــه 
وأحوالــه مطالبــني إيــاه بوقــف اإلرضاب واالهتــام 
بوضعــه الصحــي إال أنــه صــرب وصمــد وحتمــل املشــاق 
قــراره  والصعــاب؛ ألنــه يعــي متاًمــا أن مــن يتخــذ 
ــه أن يراجــع مهــا  ــه ال يمكــن ل ــاإلرضاب ويــرع ب ب
كانــت الصعــاب واملشــقة، وأثنــاء وجــوده مــع إخوانــه 
يف اإلرضاب إذا بــه يذكــر املــايض البعيــد والقريــب 
ــات وكأن  ــط األحــداث والذكري ليمــر مــن أمامــه رشي
ــن  ــزن واألمل أو م ــن احل ــات م ــن حلظ ــارة ع ــن عب الزم
الفــرح والــرور، فتذكــر أحزانــه بــدًءا مــن حالــة عائلته 
املأســاوية، ووفــاة أبيــه، ووفــاة أختــه الكــربى أم عــادل، 
ــه  ــال إخوان ــة، واعتق ــة لطيف ــه احلاج ــة أبي ــاة زوج ووف

ــود. ــز وحمم ــني وفاي حس

فرحة مل تكتمل
كان  املعانــاة  كل  وســط  األصعــب  احلــدث 
بالنســبة للمجاهــد حممــد هــو اليــوم الــذي رزق اهلل 
الرمحــن  عبــد  أم  املجاهــد حممــد  أخــت  عــز وجــل 
ــاًء  ــا بن ــم رساي ــد باس ــا أم العب ــمتها والدهت ــودة أس مول
عــى طلــب املجاهــد حممــد تيمنـًـا باســم رسايــا القــدس، 
فمــألت البيــت فرحــة ورسوًرا وصــل جــزء منــه إىل 
قلــب املجاهــد حممــد يف داخــل الســجن، فــا أن بلغــت 
الطفلــة رسايــا مــن عمرهــا ســبع ســنوات حتــى أصيبت 
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بمــرض الرطــان الــذي أذاب طفولتهــا وحولــه إىل 
هيــكل عظمــي ال تقــوى حتــى عــى التعبــر عــن حزهنــا 
وأملهــا فــا لبثــت يف مرضهــا عاًمــا ونصــف حتــى توفاها 
_عــز وجــل_ فــكان هــذا احلــدث حدًثــا مؤمًلــا  اهلل 
وحزينـًـا وشــديًدا عــى حيــاة املجاهــد حممــد الــذي تعلق 
قلبــه هبــا كثــًرا، والســيا أنــه هــو الــذي أســاها برايــا، 
فدعــا اهلل أن يعــوض أختــه أم العبــد بمولــودة جديــدة، 

ــأيت العــام تلــو العــام. لي

فرح يتجدد وأمل منتظر
يف العــام 2018م جــاءه اخلــرب بأن أختــه أم العبد 
ــا،  ــدة وســوف تســميها رساي ــة جدي ســرزقها اهلل بطفل
وإىل حــني والدهتــا يبقــى الســؤال األهــم مــن سيســبق 
مــن؟ فهــل ســتخرج رسايــا رافــع جــرادات إىل احلريــة 
أواًل أم ســتخرج رسايــا القــدس اجلنــاح العســكري 
للجهــاد اإلســامي يف فلســطني املجاهــد حممــد حســني 

ــة أواًل؟ ــز جــرادات إىل احلري فاي
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األسير المجاهد
أحمد ذيب عبد الرحمن دهيدي

ابن اإلسالم العظيم وابن فلسطين

تاريخ الميالد: 1982/10/15م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عرابة – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 10

تاريخ االعتقال: 2003/06/15م

الحكم: مؤبدان

يكتــب األبطــال تارخيهــم بدمائهــم الزكيــة التــي 
ال يبتغــون هبــا إال وجــه اهلل الكريــم، وحــق للتاريــخ أن 
ُيســجل أعــال هــؤالء األبطــال ليكتــب يف صفحاتــه 
اخلالــدة بطــوالت املجاهديــن يف انتفاضــة األقــى، 
وبطلنــا هــو املجاهــد أمحــد ذيــب دهيــدي الــذي أصبــح 
كالشــعلة املتأججــة التــي ال ختمــد نارهــا، وال هيــدأ 
أوارهــا؛ ألنــه ابــن اإلســام وابــن اجلهــاد وابن فلســطني.

نشأة إسالمية قويمة
ُولــد املجاهــد البطــل أمحــد دهيــدي يف تاريــخ 
1982/10/15م، فــوق ثــرى فلســطني احلبيبــة يف بلدة 
ــهوهلا  ــا وس ــني جباهل ــأ ب ــني؛ لينش ــة جن ــة بمحافظ عراب
وودياهنــا؛ ويرعــرع يف ظــل أحضــان أرسة فلســطينية 
ملتزمــة بتعاليــم اإلســام الرســايل العظيــم عمــًا وقواًل.

فقــد نشــأ هــذا املجاهــد منــذ نعومــة أظفــاره عــى 
الصيــام والصــاة وحــب املســاجد وعمــل الصاحلــات 
إىل  إضافــة  إخوتــه،  ومجيــع  هــو  والــداه  علمــه  كــا 
اجتهــاده املــدريس، وحــني وصــل إىل املرحلــة االبتدائيــة 
يف املدرســة انتظم مع أشــبال املنطقة يف املســجد الشــايل 
ببلــدة عرابــة بمحافظــة جنــني؛ ليتتلمــذ عــى يــد الشــيخ 
الداعيــة هــاين أبــو ســارة، ثــم انضــم إىل أحــد قــادة 
ــة،  ــفيان عارض ــيخ س ــة الش ــامي يف عراب ــاد اإلس اجله
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املــادي  الوضــع  إن  حيــث  صعبــة  طفولتــه  وكانــت 
لعائلتــه متوســط احلــال، فقــد كان والــده يعمــل يف جمــال 
البنــاء؛ ليكــون إىل جانبــه يف أوقــات العطــل املدرســية.

كان املجاهــد أمحــد متقدًمــا ومتفوًقــا عــى أقرانــه 
يف الدراســة، وكــم مــن مــرة طلبــوا منــه املســاعدة يف حل 
الوظائــف املدرســية ورشح الــدروس ومل يبخــل عليهــم 
بذلــك، وكان رياضًيــا نشــيًطا فهــو مــن العبــي وحمبــي 
ــراه  كــرة القــدم املتفوقــني، وهــو معطــاء بــا حــدود، ت
يفيــض رقــة وطمأنينــة وســكينة، تعلــو وجهــه إرشاقــة 
ــأل بحــب  ــة تنبئــك عــن قلــب امت تزينهــا ابتســامة مجيل
إخوانــه، وصمتــه وهدوئــه وقلــة كامــه ورزانتــه ختــربك 
ــية  ــة، ونفس ــة وواعي ــة متزن ــة مجيل ــخصية رائع ــن ش ع
لدهيــا إرصار عــى احلــق، وهــي أقــوى مــا تكــون دفاًعــا 
عــن أرضهــا ووطنهــا، فــكل تلــك الصفــات مكنتــه مــن 
االنتقــال إىل املرحلــة اإلعداديــة يف مــدارس عرابــة؛ 
ليبــدأ عقلــه يكــرب وينمــو ويتســع علــًا وفكــًرا وثقافــًة، 
ويبــدأ ســلوكه يتــزن أكثــر فأكثــر ونقاشــه وحــواره مــع 
اآلخريــن يــزداد قــوًة وفهــًا وعلــًا، وأحياًنــا كان يتغلب 
عليهــم وليــس هــذا فحســب، بــل أحياًنــا كثــرة مــا كان 
يبهر أســاتذته يف املدرســة بســبب قوة شــخصيته وتأثره 
ــي  ــا أن حيي ــث م ــه، حي ــن حول ــة م ــوع الطلب ــى جمم ع
ــدأ  ــى يب ــة الفلســطينية حت ــة املــدارس ذكــرى النكب طلب
كل طالــب يتحــدث عــن أصلــه وبلــده وقريتــه ومعانــاة 
عائلتــه. وأحياًنــا كان العــدو الصهيــوين وكعادتــه يعمــد 
ــم، ويعمــل عــى حمــارصة  ــة مــن العل إىل حرمــان الطلب
ــن  ــا م ــل أحياًن ــا، ويعتق ــث بمحتوياهت ــدارس، ويعب امل
يريــد بذريعــة تعــرض العــدو لرمــي احلجــارة، متعمــًدا 

دائــًا أن ُينهــي نشــاط الطلبــة مــن قبــل أن يبــدأ.

تعلقه بمدينته حيفا
ــف  ــد ووق ــة أمح ــر مدرس ــاء مدي ــرة ج وذات م
أمــام مجــوع الطلبــة وأخربهــم أن اجليــش الصهيــوين 
حيــارص املدرســة مــن كل اجلهــات، وليــس لديــه إمكانية 
للدفــاع عــن املدرســني والطــاب، ومــا أن توقــف املدير 
عــن الــكام واخلطــاب حتــى لــزم الصمــت وهــو يلقــي 
ببــره إىل األرض، وكان املعلمــون حولــه تبــدو عليهم 
أمــارات حــزن شــديد، أمــا املجاهــد أمحــد فشــعر بغصــة 
ــده  ــد أع ــا كان ق ــة ب ــار الطلب ــدم إخب ــة ع ــه نتيج يف قلب

للحديــث عــن أصلــه وكونــه الجًئــا مــن حيفــا.

ــت  ــاذا كن ــجن: م ــن يف الس ــا ونح ــألته يوًم وس
تــود إســاعه للطلبــة يف املدرســة؟ فأجابنــي بعــد أن 
شــهق شــهقة ال ختــرج إال مــن إنســان عاشــق للوطــن 
إىل حــد اهليــام، قائــًا: اســمع يــا أخــي حممــد نحــن 
نجلــس مًعــا اآلن يف ســجن “ريمــون”، ويف إحــدى 
الغــرف وأمامنــا شــباك حمصــن بقضبــان احلديــد لدرجــة 
أن اهلــواء يدخــل مــن خالــه بصعوبــة بالغــة، ومــع 
هــذا األمل واملعانــاة التــي نعيشــها يف ســجون االحتــال 
ــي  ــى أصابتن ــا حت ــة حيف ــمعت كلم ــا أن س ــي م إال أنن
وأنــا  أمامــي  إليهــا  أنظــر  أين  وشــعرت  قشــعريرة، 
مشــدود بــكل شــوق وحنــني، وشــعرت يــا أخــي وكأين 
حضنــت حيفــا بعينــي رغــم امتــداد األفــق البعيــد، 
القريبــة، فهــا هــي تعبــق  الكرمــل  ورأيــت ســفوح 
برائحــة املــايض، فأنــا اآلن يــا صديقــي حممــد أراهــا 
بأشــجارها وحجارهتــا وشــوارعها وبيوهتــا كــا وصفها 
جــدي أليب ليصفهــا يل. وهــا قــد عــادت يب الذكريــات 
واحلنــني إليهــا، كيــف ال وأنــا أستتنشــق هواءهــا النقــي 
الــذي حرمنــا منــه االحتــال الصهيــوين، وأســتمد منهــا 
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ذكــرى جديــدة اختزهنــا يف ذاكــريت ألمحلهــا معــي يف 
ــر. ــجن آلخ ــن س ــري م ــايل الق ــفري وترح س

انفعــال املجاهــد أمحــد  ومــا أن رأيــت شــدة 
ــه بقيــة األســئلة؛ ألجــد مــن  حتــى عــدت ألطــرح علي
ــة إىل  ــة اإلعدادي ــن املرحل ــل م ــا أن انتق ــه م ــه أن إجابات
املرحلــة الثانويــة حتــى أصبــح عقلــه ناضًجــا واعًيــا 
غيــوًرا  عنيــًدا  قوًيــا  حولــه؛  مــن  يــدور  ملــا  مــدرًكا 
ــراءة  ــى ق ــا ع ــق، وحريًص ــق باحل ــام والنط ــى اإلس ع
القــرآن مــع أصحابــه حممــد املــرداوي وحممــد عارضــة 
وعبــد اهلل عارضــة، وغرهــم مــن األحبــة ممــن قــال 
جخ  مح  جح  مج  ىمحٱحج  فيهــم:  اهلل 
مخيمح ]الكهــف: 13[ حيــث اســتطاعوا عــرب مرشــدهم 
أرض  حقيقــة  عــى  التعــرف  املســجد  يف  ومعلمهــم 
فتعــززت  اهلل؛  ســبيل  يف  واجلهــاد  واملعــراج  اإلرساء 
قناعــات املجاهــد أمحــد بأنــه البــد مــن املزيــد مــن العمل 
كــا كان يف االنتفاضــة األوىل والتــي عــاش أحداثهــا 
اليوميــة رغــم صغــر ســنه إال أن ذاكرتــه مليئــة بريــط 
األحــداث من رؤيــة املظاهرات، إىل املشــاركة يف رضب 
ــطينية،  ــام الفلس ــع األع ــاف، إىل رف ــارة، إىل اهلت احلج
إىل رؤيــة االشــتباكات املســلحة التــي كان خيوضهــا 
املناضلــون الفلســطينيون، إىل رؤيــة مطــاردة االحتــال 
لشــباب االنتفاضــة، وال يــزال يذكــر ذلــك اليــوم الــذي 
تــم فيــه حصــار قــوات االحتــال الصهيــوين ملنزهلــم يف 
بلــدة عرابــة بحًثــا عــن أخوالــه املطارديــن، ودخلــوا إىل 
البيــت بشــكل مهجــي جــًدا وعاثــوا فيــه خراًبــا ودمــاًرا، 
وازدادت قناعــة املجاهــد أمحــد حينهــا أنــه ال يمكــن 
احليــاة يف ظــل املحتــل، وأنــه البــد مــن العمــل ليــل هنــار 

ــائل. ــات والوس ــكل اإلمكاني ــه وب ملواجهت

انضاممه إىل رسايا القدس
ومــا أن بلــغ املجاهــد أمحــد مــن عمــره ثانيــة عر 
عاًمــا حتــى اندلعت االنتفاضة الفلســطينية الثانيــة والتي 
ــري  ــل اجلاه ــدأ العم ــى؛ وب ــة األق ــميت بانتفاض ُس
ــة  ــارع وقري ــت وش ــل إىل كل بي ــع ويدخ ــعبي يتس والش
ووجــد  الريــف،  القــدس  عــن  للدفــاع  ومدينــة؛ 
املجاهــد أمحــد نفســه إىل جانــب شــيخه املجاهــد ســفيان 
عارضــة يشــاركه العمــل يف صفــوف حركــة اجلهــاد 
اإلســامي يف فعاليــات االنتفاضــة اليوميــة؛ ليتمكــن 
القيــام  مــن  عارضــة  ســفيان  املجاهــد  ومــع  بعدهــا 
بزيــارة املجاهــد الكبــر إيــاد حــردان يف مدينــة جنــني

 

الفلســطينية،  الســلطة  لــدى  مســجوًنا  كان  والــذي 
فتعــرف عليــه، وبــدأ املجاهــد إيــاد حيــدث هذا الشــاب 
الصغــر أمحــد حــول اإلســام وفلســطني واجلهــاد، 

جمموعة من قادة وكوادر حركتي اجلهاد اإلسامي ومحاس
يف سجن جنيد بنابلس التابع للسلطة )1998م(
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العــدو الصهيــوين، فُأعجــب  وأمهيــة مقاومــة هــذا 
املجاهــد أمحــد بشــخصية القائــد املجاهــد إيــاد، وطلب 
قــادة  القــدس إال أن  أن ينضــم إىل صفــوف رسايــا 
حركــة اجلهــاد اإلســامي ورسايــا القــدس طلبــوا منــه 
الريــث، والســيا أنــه صغــر الســن وأهنــم بحاجــة إىل 
ــا  ــة، وم ــة يف اجلامع ــاطات احلرك ــد يف نش ــد أمح املجاه
ــد  ــد أمح ــد املجاه ــى وج ــن حت ــن الزم ــرة م ــي إال ف ه
نفســه يف جامعــة اخلليــل يف كليــة املحاســبة التــي مل 
ــو  ــذا ه ــن هك ــتها، ولك ــم بدراس ــد حل ــا ق ــن يوًم يك
ــا  ــر م ــص بغ ــأيت التخص ــطني ي ــة يف فلس ــال الطلب ح
يفضــل  أمحــد  املجاهــد  الطلبــة حيــث كان  يشــتهي 
دراســة الرياضــة التــي تعلــق هبــا منــذ الصغــر، ولكنــه 
دائــًا يــردد قــول اهلل تعــاىل: ىمحٱمم ىم يم جن 

]البقــرة: 216[.  منىنيمح  خن  حن 

هيــأ اهلل للمجاهــد أمحــد الظــروف يف جامعــة 
ــادة وكــوادر حركــة اجلهــاد  ــأن يتعــرف عــى ق ــل ب اخللي
اإلســامي يف الضفــة الغربيــة وخاصــة مــن أبنــاء خليــل 
الرمحــن، فتعــرف إىل املجاهــد الكبــر يف رسايــا القدس يف 
اخلليــل ديــاب الشــويكي، وكذلــك تعــرف عــى املجاهد 
ابــن جنــني القســام يوســف بشــارات، وبــدأت عاقــات 
املجاهــد أمحد تتوســع أكثــر فأكثر مع قــادة رسايا القدس، 
ــل  ــني اخللي ــات متشــابكة ب ــدأ ُيشــكل منظومــة عاق وب
وجنــني، فــكان بمثابــة حلقــة الوصل بــني رسايــا القدس 
ــا القــدس يف جنــني، باإلضافــة إىل أنــه  يف اخلليــل ورساي
أصبــح مــن املقربــني جًدا مــن املجاهــد دياب الشــويكي، 
بــل أصبــح مرافقــه اخلــاص ليتعلــم عــى يديــه وعــى يــد 
املجاهــد يوســف بشــارات عمليــة إطــاق النــار بشــكل 
عمــي وحمــرف، رغــم أنــه كان يف صغــره يتقن اســتخدام 

ــة  ــه الوطني ــدت عاقات ــد، وامت ــة الصي ــدس وبندقي املس
لتصــل إىل نســج عاقــة طيبــة مــع قيــادة كتائــب شــهداء 
األقــى باخلليــل ويف مقدمتهم مروان زلوم )أبو ســجا(،

وبــدأ نشــاطه العســكري بصحبــة املجاهديــن ديــاب 
ــة  ــاوالت عملي ــرب حم ــارات ع ــف بش ــويكي ويوس الش
إلطــاق النــار عــى آليــات عســكرية بالقــرب مــن 
ــل  ــباب اخللي ــاندة ش ــة إىل مس ــل، باإلضاف ــة اخللي مدين
ــرف  ــكيل غ ــي بتش ــن الوطن ــود األم ــني وجن واملناضل
ــول  ــع دخ ــل ملن ــل اخللي ــى مداخ ــة ع ــة وحراس مرابط
أهلــه  عــن  بعــده  الصهيونيــة، وكان رغــم  اآلليــات 
ــم  ــة يقس ــل الدراس ــن أج ــل م ــة اخللي ــه يف مدين وغربت
للعمــل  والليــل  للجامعــة  النهــار  ليكــون  وقتــه، 
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العســكري الــري يف مدينــة اخلليــل، ومــا هــي إال فــرة 
حتــى بــدأ االحتــال الصهيــوين باجتياح الضفــة الغربية 
مرتكًبــا املجــازر بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني يف 
جنــني ونابلــس وبيــت حلــم، وتــم اعتقــال املجاهــد أمحد 
إىل جانــب مئــات الشــباب يف مدينــة اخلليــل، واســتطاع 
ــم  ــر اســمه ليت ــل عــى جهــاز الشــاباك عــرب تغي التحاي
اإلفــراج عنــه حيــث كان التحقيــق يتــم يف امليــدان وكان 
يتــم جتميــع األهــل والشــباب يف املــدارس وبعدهــا يتــم 

ــت. ــا للبي ــجن وإم ــا للس ــم إم فرزه

أول عملية بطولية قام هبا
قــرر بعدهــا املجاهــد أمحــد العــودة إىل بلــدة 
عرابــة بمحافظــة جنــني، واســتطاع أن يتعــرف عــى 
قــادة وكــوادر رسايــا القــدس باإلضافــة إىل تعرفــه عــى 
املجاهــد أمحــد الشــيباين امللقــب بالعندليــب وأفــراد 
جمموعتــه، وانتقــل ليبــارش العمــل العســكري مــن بلــدة 
عرابــة إىل بلــدة قباطيــة ليكــون إىل جانــب املجاهــد 
الكبــر محــزة أبــو الــرب، ولتحضنــه عائلــة املجاهــد 
ــه كل  ــاض محــور، وقدمــوا ل ــزال املعــروف بري حممــد ن
بلــدة قباطيــة، وقــرر املجاهــد أمحــد  املســاعدات يف 
ــان” يف  ــو دوت ــكر “ماب ــكرية يف معس ــة عس ــام بعملي القي
عرابــة حيــث انضــم إليــه املجاهد باســم عارضــة، وكان 
املجاهــد أمحــد حيمــل ســاًحا مــن نــوع كاشــنكوف، 
وتــم التخطيــط هلــذه العمليــة بدقــة عاليــة، وتقــدم 
األبطــال أمحــد وباســم إىل مــكان تنفيــذ العمليــة وقبــل 
وصوهلــا أرادا الوضــوء والصــاة ركعتــني لتكونــا هلــا 
ــع  ــا إىل املوق ــا أن وص ــا، وم ــذه الدني ــل يف ه ــر عم آخ
حتــى رأيــا حافلــة صهيونية متــر بالقرب منهــا فأمطراها 
برصاصهــا مصحوًبــا بصيحــات حناجرمهــا اهلل أكــرب، 

ــتباك  ــكان اش ــاص، ف ــاه الب ــا باجت ــة أنرج ــا قذيف وأطلق
عنيــف جــًدا بشــهادة العــدو الصهيــوين، واســتطاعا 
االنســحاب مــن املوقــع بحنكــة عســكرية؛ ليكتــب هلــا 
ــن  ــا م ــان، ومتكن ــن وأم ــا بأم ــل_ أن يكون ــز وج اهلل _ع
الوصــول إىل مدينــة جنــني ليجتمعــا مــع قــادة وكــوادر 
رسايــا القــدس الذيــن هنئوهــم هبــذه العمليــة البطوليــة 

ــًدا. ــة ج واجلريئ

ــا هــي  ــت املجاهــد أمحــد، وم انتــر خــرب وصي
إال أيــام حتــى تعــرض منــزل عائلتــه ملدامهــة العــدو 
الصهيــوين بحًثــا عنــه، ممــا جعلــه يتوجــه إىل بلــدة قباطية 
مــرة أخــرى؛ ليكــون إىل جانــب أحبائــه املجاهديــن 
ــاد  ــرب وجه ــو ال ــري أب ــد ن ــرب وحمم ــو ال ــزة أب مح
الســحو وحســن مخايســة وريــاض نــزال، وخــاض 
كتائــب  ابــن  املجاهــد  جانــب  إىل  أمحــد  املجاهــد 
مســلحة  اشــتباكات  الســحو  ثائــر  األقــى  شــهداء 
ــث كان حيمــل ســاًحا  ــة حي ــات الصهيوني مــع الدوري
)M16( واملجاهــد ثائــر حيمــل ســاًحا مــن نــوع 300، 
ويف أحــد االشــتباكات طلــب املجاهــد أمحــد مبادلــة 
الســاح ليحمــل هــو الســاح مــن نــوع 300 ممــا أثــار 
دهشــة املجاهديــن مــن قــادة وكــوادر رسايــا القــدس، إذ 
كيــف ُيعقــل هلــذا الشــاب النحيــل والضعيــف أن حيمل 
ســاًحا قوًيــا وثقيــًا مــن نــوع 300 فــا كان منــه إال أن 

ــال الشــاعر: ــرد عليهــم كــا ق ي

ترى الرجل النحيف فتزدريه            
ويف أثوابه أسٌد هصوُر

العدو يضيق اخلناق عىل املقاومة
األمنيــة  األجهــزة  كانــت  الفــرة  هــذه  ويف 
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الصهيونيــة تشــدد قبضتهــا عــى املجاهديــن يف انتفاضــة 
اجليــش  عليهــا  أطلــق  أمنيــة  عمليــة  عــرب  األقــى 
ــق اإلرصار” يف أواخــر العــام 2002م  ــوين “طري الصهي
وبدايــات العــام 2003م، واإلدعاء بتصفيــة “اإلرهاب” 
الفلســطيني الــذي أصبــح يشــكل خطــًرا وجودًيــا عــى 
عــى  القضــاء  يريــدون  وأهنــم  الصهيــوين،  الكيــان 
مطلقــي صواريــخ القســام مــن غــزة باجتــاه مســتوطنات 
أمنــي  طــوق  فــرض  وتــم  النقــب،  وغــرب  شــال 
ــع طــرق املواصــات  ــم تقطي ــة، وت ــة الغربي عــى الضف
والتواصــل اجلغــرايف والســكاين بــني املــدن الفلســطينية 
عــرب املزيــد مــن وضــع احلواجــز الصهيونيــة، وقــام 
ــات  ــن االقتحام ــلة م ــذ سلس ــوين بتنفي ــش الصهي اجلي
عــى القــرى واملــدن الفلســطينية وخاصــة يف شــال 
الضفــة الغربيــة، بذريعــة املحاولــة إلحبــاط العمليــات 
االستشــهادية قبــل خروجهــا مــن الضفــة الغربيــة، 
وأدت عمليــات اجليــش الصهيــوين إىل اغتيــال العديــد 
مــن املقاومــني الفلســطينيني، ويف مقدمتهــم قائــد رسايــا 
القــدس يف مدينــة جنــني وهــو املجاهــد الكبــر الشــهيد 
إيــاد صواحلــة امللقــب )أبــو شــقارة(، حيــث ظــن العــدو 
ــاد صواحلــة  ــد املجاهــد إي ــة القائ ــه بتصفي ــوين أن الصهي
قــد أهنــى العمــل العســكري للجهــاد اإلســامي يف 
جنــني، وافــرض أنــه ال وجــود للجنــاح العســكري 
ــرى،  ــن أخ ــل يف أماك ــكل فاع ــامي بش ــاد اإلس للجه
رسايــا  جماهــدو  وكان  ورجاؤهــم،  أملهــم  فخــاب 
ــًدا يف مطلــع العــام 2003م قــد أعــادوا  القــدس وحتدي
تشــكيل صفوفهــم يف مدينــة جنني، حيــث اســتلم الراية 
ــاد صواحلــة املجاهــد أنــس  ــد إي مــن بعــد الشــهيد القائ
جــرادات وبــإرشاف عــام مــن قبــل القائــد العــام نعــان 
طحاينــة، ويف هــذه الفــرة متكــن املجاهــد أمحــد مــن 

ــادة العســكرية  احلصــول عــى خــط للتواصــل مــع القي
الفــرة  تلــك  يف  وكان  اخلــارج،  يف  القــدس  لرايــا 
العديــد مــن خطــوط التواصــل مــع القيــادة العســكرية 
ــرادات  ــح ج ــد صال ــط املجاه ــطني كخ ــارج فلس يف خ

ــن. ــن املجاهدي ــا م ــادوف وغرمه ــو ش ــاعيل أب وإس

اشتداد مقاومة الرسايا للعدو
اســتطاع املجاهــد أمحــد جتنيــد املجاهديــن ســائد 
ــة  ــذه املجموع ــون ه ــة لتك ــو حنان ــر أب ــاوي وجعف فح
مــن أهــم وأخطــر املجموعــات، وتشــهد مدينــة جنــني 
وأيــام  وجوالهتــم  صوالهتــم  وأزقتهــا  وشــوارعها 
ــد  ــوا العدي ــد خاض ــوين، فق ــل الصهي ــم للمحت جهاده
مــن االشــتباكات املســلحة مــع دوريــات االحتــال 
الصهيــوين، وقامــوا بــزرع العديد مــن العبوات الناســفة 
مداخــل وخمــارج  االلتفافيــة وكذلــك  الطــرق  عــى 
مدينــة جنــني، وأذاقــوا العــدو الصهيــوين جرعــات 
الصهيــوين  الشــاباك  ممــا جعــل  والعــذاب  األمل  مــن 
يكثــف ماحقاتــه هلــذه املجموعــة، وتعــرض املجاهــد 
أمحــد دهيــدي وجعفــر أبــو حنانــة وحممــد نــري 
ــوين  ــل اجليــش الصهي ــرب إىل املحــارصة مــن قب ــو ال أب
العــارات يف مدينــة جنــني وهــي عــارة  يف إحــدى 
اليامــون، واشــتبك األبطــال مــع اجليــش الصهيــوين 
اشــتباك األســود مــع فريســتها، ومتكنــوا بأعجوبــة مــن 
الصعــود إىل ســطح العــارة ليتنقلــوا مــن عــارة إىل 
أخــرى، وليــس هــذا الكمــني الوحيــد الــذي تعــرض له 
املجاهــد أمحــد، بــل يف أحــد األيــام مــن العــام 2003م 
وعندمــا كان ينســق مــع جماهديــن مــن منطقــة طولكــرم 
تعــرف عــى عــدة جماهديــن وهــم عــار قزمــوز وأنــور 
عليــان، ولتعزيــز التنســيق بينهــم توجــه وابنــا جمموعتــه 
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ســائد فحــاوي وجعفــر أبــو حنانــة إىل مدينــة طولكــرم، 
واجتمعــوا مــع املجاهديــن أنــور عليــان وعــار قزمــوز 
يف بلــدة بلعــا، وهنــاك تــم حمارصهتــم مــن مجيــع اجلهات 
ماحقــة  يف  طائراتــه  الصهيــوين  اجليــش  واســتخدم 
املجاهديــن، ولكــن بفضــل اهلل وبفضــل تعــاون أهــايل 
بلــدة بلعــا متكنــوا مــن اخلــروج مــن هــذا الكمــني 
املحكــم، ومتكــن املجاهــد أمحــد مــن العــودة إىل مدينــة 
جنــني، وتوجــه إىل خميــم جنــني ليتذكــر املجاهديــن 
أذاقــا  اللذيــن  الوحــش  اهلل  وعبــد  طوبــايس  ســعيد 
ــا  ــم اعتقاهل ــث ت ــوان حي ــذل واهل ــوين ال ــدو الصهي الع
يف شــهر 11 مــن العــام 2002م، وكانــت تربطــه معهــا 
عاقــة قويــة فشــاركها األمل واألمــل واملعانــاة، ووجــد 
املجاهــد أمحــد نفســه يف قلــب خميــم جنــني بــني الــركام 
ويقــف عــى األطــال يتذكــر جمــزرة املخيــم ويشــم 
ــف إىل  ــهداء، ووق ــاء الش ــزوج بدم ــراب املم ــة ال رائح
جانــب أهــايل وعائــات وجماهــدي خميــم جنني ليشــكل 
ــدو  ــة الع ــة يف مواجه ــوة حقيقي ــه ق ــن في ــع املجاهدي م
الصهيــوين، وتشــهد هلــم الشــوارع واألزقــة يف خميــم 
جنــني الــذي اســتمر يف مواجهــة العــدو الصهيــوين رغم 
املجــزرة واهلــدم الــذي حلــق بــه يف أثنــاء االجتيــاح مــن 
ــًا  ــد متواص ــد أمح ــل املجاه ــام 2002م، وكان عم الع
ــه  ــور وبأمــل ال يرتقــي إلي ــا فت ــة ال يتخلله وهبمــة عالي
يــأس، فــكان جندًيــا ســاهًرا عــى الثغــر ال ينالــه التعــب، 
ــر  ــد الكث ــد أمح ــخصية املجاه ــدون يف ش ورأى املجاه
مــن اخلــر، والســيا أثنــاء النقــاش واحلــوار الــذي كان 
يــدور بــني الفصائــل الفلســطينية الوطنيــة واإلســامية.

عمله عىل رفع معنويات الشعب
املجاهديــن  واغتيــال  املخيــم  هلــدم  ونتيجــة 

واعتقــال املئــات وتريــد األهــايل وصعوبــة األوضــاع 
تضعــف  اجلاهريــة  احلاضنــة  بــدأت  االقتصاديــة 
ــى  ــل ع ــن العم ــد م ــكان الب ــيًئا، ف ــيًئا فش ــا ش معنوياهت
إعــادة التعبئــة واحلشــد والتذكــر، فوقــف املجاهــد 
أمحــد بــني النــاس وبــدأ حيدثهــم ويصربهــم قائــًا: “أهيــا 
النــاس، أهيــا املجاهــدون، نحــن نعلــم أن هنــاك عقبــات 
يف الطريــق، وأن املســار للوصــول إىل اهلــدف طويــل 
وشــاق، وال يتحمل الســر فيها إال العظاء من الرجال، 
فــإذا كنتــم منهــم فشــمروا عــن ســواعد العزم، وتــزودوا 
مــن وقــود اهلمــة، فعندهــا أهيــا األبطــال ســتصلون إىل 
مــا ترجــون مــن اهلل، لذلــك اقتحمــوا جــدران الصعــاب 
لفتــح اآلفــاق لكــم، وال تنســوا محــل مشــاعل النــور مــن 
اإليــان كــي توقــدوا ألنفســكم وللعاملــني رساج احلــق 
والنــر املبــني”. فارتفعــت املعنويــات يف خميــم جنــني، 
وبــدأت املجموعــات العســكرية بتكثيــف رضباهتــا 
العســكرية للعــدو الصهيــوين، وحــاول املجاهــد أمحــد 
نقــل احلــدث إىل مدينــة جنــني يف احلــارة الرقيــة منهــا؛ 
ليكــون إىل جانــب املجاهديــن جعفــر أبــو حنانة وســائد 
فحــاوي وثائــر أبــو الكامــل، والعديــد العديــد مــن 
األبطــال الذيــن اســتطاعوا إربــاك العــدو الصهيــوين 
صفوفــه  يف  موقعــني  عديــدة،  مــرات  يف  ومباغتتــه 
العديــد مــن اإلصابــات، ممــا جعــل اجليــش الصهيــوين 
يرصــد حتركاهتــم وأماكــن جلوســهم، ويف أحــد األزقــة 
يف احلــارة الرقيــة، قــام اجليــش الصهيــوين برمــي قنبلــة 
ــه  ــة اهلل وحفظ ــن رعاي ــن، ولك ــاه املجاهدي ــة باجت يدوي

هلــم كانــت هــي الســباقة.

ويف أحــد االشــتباكات بــني جمموعــة املجاهــد 
أمحــد والعــدو الصهيــوين يف منطقــة البلــدة القديمــة 
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يف جنــني، اســتطاعوا أن حيــارصوا عــدًدا مــن اجلنــود 
الصهاينــة وأمطروهم بالرصاص الــذي مل يكن ليتوقف، 
وســمعوا صــوت بكائهــم ورصاخهــم واســتغاثتهم، ممــا 

ــني. ــة جن ــن يف مدين ــات املجاهدي ــع معنوي رف

انتقاله إىل بلدة قباطية
ــزز  ــد أن يع ــد أمح ــرص املجاه ــك ح ــا لذل وتبًع
ــة جنــني  ــني القــرى يف مدين ــه وب التنســيق والتعــاون بين
وخاصــة مــع بلــدة برقــني، عــرب التنســيق مــع قائــد رسايا 
القــدس يف برقــني املجاهــد إســاعيل أبــو شــادوف، 

ــات عســكرية. ــا لعــدة عملي ــد خططــا مًع ــا ق وكان

أمحــد  للمجاهــد  العســكري  العمــل  وامتــد 
ليتعمــق أكثــر مــع املجاهــد إبراهيــم عباهــرة أحــد القادة 
العســكريني يف بلــدة اليامــون حيــث اســتطاع املجاهــد 
ــوات  ــن العب ــد م ــد بالعدي ــد أمح ــداد املجاه ــم إم إبراهي
الناســفة التــي تــم اســتخدامها يف العديــد مــن العمليات 
ــد  ــد أمح ــر املجاه ــد آث ــني، وق ــة جن ــكرية يف مدين العس
ــي  ــدة الت ــدة املجاه ــك البل ــة تل ــدة قباطي ــه إىل بل التوج
قدمــت الكثــر الكثــر يف انتفاضــة األقــى حيــث وجد 
ــن  ــى األم ــول ع ــل احلص ــن أج ــه م ــكان ل ــل م أن أفض
واألمــان هــي بلــدة قباطيــة، إال أن عيــون العمــاء 
كانــت قريبــة جــًدا، فتــم رصــده يف أحــد املنــازل يف 
بلــدة قباطيــة وبشــكل حمكــم، فــا كان منــه إال االتصــال 
عــى املجاهــد ابــن بلــدة قباطيــة الصمــود ثائــر الســحو 
لرشــده كيــف يمكــن لــه أن خيــرج مــن هــذا احلصــار؛ 
واســتطاع الصعــود إىل ســطح املنــزل املجــاور وقــام 
املجاهــدون يف بلــدة قباطيــة بتغطيــة حتركــه عــرب إطــاق 
النــار باجتــاه اجليــش الصهيــوين، فتمكــن بصعوبــة بالغــة 

مــن اخلــروج مــن ذلــك الكمــني. 

مــن  القســام  جنــني  يف  املجاهــدون  طلــب 
املجاهــد أمحــد مغــادرة بلــدة قباطيــة للوقــوف إىل جانب 
املجاهديــن يف جنــني بصحبــة أبنــاء جمموعتــه جعفــر 
رسحــان  املجاهــد  إىل  باإلضافــة  فحــاوي،  وســائد 
رسحــان ابــن مدينــة طولكــرم الــذي متــت مطاردتــه 
بعــد أن نفــذ عمليــة يف إحــدى املســتوطنات القريبــة مــن 
طولكــرم، وقتــل مخســة صهاينــة باســم كتائــب شــهداء 
األقــى إال أنــه بعــد هــذه العمليــة انتمــى حلركــة اجلهاد 
اإلســامي فقــدم لــه املجاهــد أمحــد دهيــدي كل مــا يلزم 
مــن ســاح وذخــرة ومــال ومــأكل وملبــس ومســكن.

انتقاله إىل العمليات االستشهادية
الراحــة  يعــرف طعــم  أمحــد ال  املجاهــد  كان 
أبــًدا، وقــرر االنتقــال مــن طــور االشــتباك إىل طــور 
العمليــات االستشــهادية، فمكنــه اهلل _عــز وجــل_ مــن 
ــاد جــرادات مــن بلــدة ســيلة  التعــرف عــى املجاهــد إي
احلارثيــة يف جنــني، وشــاركه يف أول عمليــة استشــهادية 
ُيــرف عليهــا املجاهــد أمحــد الــذي اســتطاع أن يتعــرف 
عــى املجاهديــن ربيــع زكارنــة وهــاين زكارنــة عــرب 
ــدة  ــن بل ــباعنة م ــدي س ــزال وجم ــف ن ــن يوس املجاهدي
قباطيــة، وكان هلــؤالء املجاهديــن صــوالت وجــوالت 
ــا االستشــهاديني  يف مواجهــة العــدو الصهيــوين، ليكون
للعمليــة التــي خيطــط هلــا املجاهــدان أمحــد وإيــاد والتــي 
ــث  ــا دار احلدي ــار، وعندم ــاق ن ــطة إط ــتكون بواس س
بينهــا وبــني املجاهــد أمحــد وجــد فيهــا نمــوذج الرجــال 
الذيــن حافظــوا عــى عــزة املقاومــة وكرامتهــا، وحافظوا 
تلــك  يف  عرضهــا  وصانــوا  اإلنســانية  كرامــة  عــى 
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ــوس واألرواح  ــا النف ــاع فيه ــي تب ــوداء الت ــوق الس الس
ــا باملــزاد العلنــي، ولكــن  ــاع أحياًن بيــع الســلع، وقــد تب
يبقــى شــعار املجاهديــن ربيــع وهــاين زكارنــة “املــوت يف 

ــا”. ــمى أمانين ــبيل اهلل أس س

واإلعــداد  االســتعداد  أمحــد  املجاهــد  بــدأ 
بالســاح،  املجاهديــن  تزويــد  فتــم  العمليــة  هلــذه 
أحدهــم بقطعــة ســاح مــن نــوع )M16(، واآلخــر 
بكاشــينكوف، وقــام املجاهــد إيــاد جــرادات بتصويــر 
االستشــهاديني ربيــع وهــاين، ومــا أن جــاءت اللحظات 
ــاد  ــد إي ــد باملجاه ــد أمح ــع املجاه ــى اجتم ــرة حت األخ
ــعر  ــل مراجعــة خمطــط العمليــة، وللحظــة ش ــن أج م
املجاهــد أمحــد أنــه أخطــأ عندمــا وافــق عــى طلــب 
املجاهــد الكبــر محــزة أبــو الــرب منــه قبــل ثاثــة أشــهر 
ــة  ــذ عملي ــع لتنفي أن يســاعد االستشــهاديني هــاين وربي

استشــهادية حيــث كان عمرامهــا مل يتجــاوزا ثانيــة عر 
ــر  ــد إال أن يتذك ــد أمح ــن املجاه ــا كان م ــا م ــا، وهن عاًم
ــٌب اَل  قــول احلبيــب صــى اهلل عليــه وســلم: “إِنَّ اهللَ َطيِّ

َيْقَبــُل إاِلَّ َطيًِّبــا” ]رواه البخــاري[.

ــرب  ــو ال وتذكــر بعدهــا قــول املجاهــد محــزة أب
ــني أن  ــم اليق ــم عل ــد، اعل ــا أمح ــي ي ــا بن ــه: “ي ــا ل ناصًح
اإلســام يريــد منــك ُجــلَّ وقتــك وأكثــر وأكثــر، وزهرة 
شــبابك، وأنــه يريــدك كلــك ويريــدك يف وقت نشــاطك 
ال يف وقــت مخولــك، ويريــدك يف وقــت شــبابك وقوتك 
وصحتــك وعنفوانــك قبــل هرمــك، إنــه يريــد كل يشء 
منــك أطيبــه وأحســنه وأعظمــه. وأيًضــا يــا أمحــد إن 
ــه كل يشء  ــي لدين ــذي يعط ــد ال ــد املجاه ــام يري اإلس
ــه ومالــه وجهــده وبيتــه وســيارته  ويعطــي حياتــه ووقت
وعلمــه، واألهــم فاألهــم يــا أمحــد، يريــد الرجــل الــذي 
يبيــع نفســه هلل بــكل مــا حتملــه هــذه الكلمــة مــن معــان، 
ــر  ــر أن عم ــاء باألث ــه ج ــك بأن ــويل ل ــة ق ــم يف هناي واعل
ــر  ــاص الصغ ــن أيب وق ــعد ب ــقيق س ــاص ش ــن أيب وق ب
الــذي مل يتجــاوز السادســة عــرة مــن عمــره يــوم بــدر 
يذهــب إىل املعركــة، وخيتبــئ مــن الرســول صــى اهلل 
عليــه وســلم خشــية أن يــرده، فلــا علــم _صــى اهلل عليه 
ــل  ــازه، فقات ــال أج ــى القت ــه وإرصاره ع ــلم_ رغبت وس

ــل يف ســبيل اهلل”. وُقت

عملية مستوطنة “قاديش”
ومــا إن تذكــر املجاهــد قــول الشــهيد القائــد 
الــرب حتــى رشح اهلل صــدره، واطمــأن  أبــو  محــزة 
قلبــه، فطلــب مــن املجاهــد إيــاد جــرادات بــأن يســتعد 
إليصــال االستشــهاديني إىل مــكان العملية يف مســتوطنة 
املحتلــة،  العفولــة  مدينــة  مــن  بالقــرب  “قاديــش” 
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بصحبــة  إيــاد  املجاهــد  وانطلــق 
ــث  ــاين حي ــع وه ــهاديني ربي االستش
كانــا قــد اســتحا اســتعداًدا للشــهادة، 
وصليــا ركعتــني كــا صاهــا ُخبيــب 
ــل أن  ــه_ قب ــدي _ريض اهلل عن ــن ع ب
ُيقتــل، ثــم تلــوا آيــات مــن كتــاب اهلل 
_تبــارك وتعــاىل_ واندفعــا ســًرا عــى 
األقــدام يف ليلــة بــاردة جــًدا، ولكنهــا 

كانــت ليلــة أشــبه بليلة القــدر، ومــا أن أوصلهــا املجاهد 
إيــاد جــرادات إىل موقــع العمليــة وانتظــرا فرة مــن الزمن 
ليتمكــن املجاهــد إيــاد مــن االنســحاب مــن املــكان حتى 
اندفعــا اندفــاع األســود، يقطعــان األســاك الشــائكة 
ــاق  ــًا بإط ــوين لي ــدو الصهي ــا الع ــا، وباغت ــن أمامه م
ــوين  ــدو الصهي ــع الع ــا م ــه، والتح ــف مل يتوقع ــار عني ن
ال  نظرهــا،  قــل  بطوليــة  ومقاومــة  رشس  قتــال  يف 
يغادرمهــا التكبــر والتهليــل والدعــاء بأن يمــن اهلل عليها 
بإحــدى احلســنيني، فاختارمهــا اهلل شــهيدين؛ لتزفهــم 
مائكــة الرمحــن إىل احلــور العــني ليجتمعــا مــع األنبيــاء 

ــني. ــهداء والصاحل ــني والش والصديق

ومــا كان مــن املجاهديــن أمحــد وإيــاد إال التكبــر 
واحلمــد والشــكر هلل عــز وجــل عــى هــذا النــر املبــني؛ 
ــن  ــة م ــذه العملي ــون ه ــدس أن تك ــا الق ــب لراي ليكت
2003م،  العــام  يف  االستشــهادية  العمليــات  أول 
أهنــا  والســيا  2003/01/12م  بتاريــخ  وكانــت 
أوقعــت قتيــًا صهيونًيــا اســمه يعقــوب، مســئول أمــن 
املســتوطنة، والــذي كان قــد أذل مجــوع الشــباب الذيــن 
ــايل  ــرح أه ــا أف ــة، مم ــك املنطق ــل يف تل ــون للعم يتوجه
ســيلة احلارثيــة، وجــرح أربعــة صهاينة بجــراح خطرة.

العمليــة  هلــذه  ونتيجــة 
االستشــهادية اشــتد احلصــار عــى 
ــاح  ــت الجتي ــني، وتعرض ــة جن مدين
كبــر، مما جعــل املجاهــد أمحــد يتوجه 
إىل خميــم جنــني ليكــون إىل جانــب 
املجاهديــن هنــاك، يلتمــس األمــن 
ــد  ــني يتواف ــم جن ــدأ خمي ــان، وب واألم
عليــه الكثــر مــن املجاهديــن مــن 
كل أنحــاء الضفــة الغربيــة، وخاصــة 

ــا  مــن مدينــة طولكــرم؛ لســاعهم عــن مــدى قــوة رساي
ــل  ــر جع ــذا األم ــم، وه ــم العظي ــذا املخي ــدس يف ه الق
األجهــزة األمنيــة الصهيونيــة تكثــف متابعتهــا لقــادة 
وكــوادر رسايــا القــدس مــن أجــل اعتقاهلــم أو اغتياهلــم، 
ــوم 2003/03/14م  ــوين يف ي ــش الصهي ــد اجلي ورص
املجاهديــن أمحــد دهيــدي وواثــق اغباريــة مــن خميــم 
جنــني وربيــع الفــار مــن بلــدة الزبابــدة يف جنــني وأســامة 
أبــو خليــل مــن بلــدة عتيــل يف طولكــرم وإبراهيــم منيــزل 
أيًضــا مــن عتيــل دخوهلــم إىل أحــد املنــازل القريبــة مــن 
منــزل الشــيخ القائــد يف حركــة اجلهــاد اإلســامي بســام 
الســعدي؛ مــن أجــل االســراحة قليــًا بعــد تعب شــديد 
نتيجــة خلوضهــم االشــتباكات املســلحة مــع القــوات 
الصهيونيــة، ونظــًرا لعددهــم الكبــر شــعر املجاهــد 
أمحــد أنــه مــن اخلطــأ التواجــد يف هــذا املنــزل هبــذا العــدد، 
وطلــب مــن املجاهديــن اخلــروج مــن املنــزل والبحــث 
عــن مــكان آخــر، ورغــم حاجتــه املاســة للنــوم والراحــة 
والطعــام إال أن حســه األمنــي كان هــو الغالــب، فــا أن 
ــزل املذكــور وبعــد ســاعات قليلــة حتــى  خــرج مــن املن
متكــن العــدو الصهيــوين مــن قتــل هــؤالء املجاهديــن يف 

االستشهادي/ 
هاين زكارنة 

استشهدا بتاريخ 
2003/01/12م

القتيل الصهيوين 
مسئول أمن 

مستوطنة “قاديش”
قتل يف االشتباك 
املسلح بتاريخ 

2003/01/12م
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ذلــك املنــزل؛ لرتقــوا إىل العــا شــهداء، وتــم اإلعــان 
مــن العــدو الصهيــوين مبــارشة أهنــم قامــوا بتصفيــة 
املجاهــد أمحــد دهيــدي املســؤول عــن عمليــة “قاديــش”؛ 
ليتفاجــأ العــدو بعدهــا أن املجاهــد أمحــد عــى قيــد احلياة، 
وأنــه مل يكــن يف املنــزل حــني تــم اســتهدافه بالصواريــخ، 
وعلــم حينهــا املجاهــد أمحــد أنــه هو الــذي كان مســتهدًفا 
باألســاس يف هــذه العملية اإلجرامية التــي نفذها اجليش 
الصهيــوين، وقــرر املجاهــد أمحــد بعــد هــذا احلــدث عــدم 
البقــاء يف أي موقــع أكثــر مــن بضعــة أيــام، وأن عليــه أن 
يعمــل بصمــت وحذر شــديد وتوجيــه رضبــات موجعة 
ــد  ــيا ض ــر، والس ــني واآلخ ــني احل ــوين ب ــدو الصهي للع
ــة يف  ــرق املختلف ــى الط ــة ع ــة املقام ــز الصهيوني احلواج
املناطــق الفلســطينية، ســواء عــى الطــرق املؤديــة إىل 
املــدن أو البلــدات أو األريــاف الفلســطينية، حيــث أراد 
منهــا العــدو الصهيــوين أن تكــون عنــوان إذالل وإهانــة 
للشــعب الفلســطيني برمتــه، واحلصــار والتضييــق وشــد 
ــل  ــن أج ــزل م ــطيني األع ــعب الفلس ــى الش ــاق ع اخلن
ــار  ــاء وكب ــال ونس ــن رج ــراده م ــه وأف ــكل فئات ــه ب إذالل
وصغــار وطلبــة مــدارس وجامعــات وعــال وموظفــني 

ــعفني. ــني ومس ــافرين وصحافي ــرىض ومس وم

احلواجــز  هــذه  فــإن  قناعاتنــا  وحســب 
واملواجهــة  للــراع  اهلــام  الوقــود  هــي  الصهيونيــة 
ــراع  ــر لل ــل تفج ــي عام ــوين، وه ــدو الصهي ــع الع م
ــا خبــت شــعلته، وهــذا مــا  ــوين كل الفلســطيني الصهي
ــع إىل  ــى أرض الواق ــد ع ــد أمح ــده املجاه ــه وجس فهم
ــن كتائــب  ــو الكامــل اب ــر أب ــه وصديقــه ثائ جانــب أخي
شــهداء األقــى عــرب تنفيذمهــا عمليــة إطــاق نــار 
جريئــة جــًدا عــى حاجــز اجللمــة يف مدينــة جنــني، فتــم 

اســتخدام ســاح مــن نــوع 250 باإلضافــة إىل ســاح 
ــتمر  ــًدا اس ــف ج ــتباك عني ــوع )M16( ودار اش ــن ن م
لفــرة ليســت بالقصــرة ممــا شــكل حالــة مــن الرعــب 
عــى  يعملــون  الذيــن  الصهاينــة  اجلنــود  قلــوب  يف 
ذلــك احلاجــز، وقــد متكــن املجاهــدان أمحــد وثائــر مــن 
حتقيــق إنجــاز مهــم بعــد هــذه العمليــة حيــث قــام العدو 
الصهيــوين بتحســني ظــروف املاريــن مــن هــذا احلاجــز 
ــد  ــايل، وق ــع األه ــة م ــود الصهاين ــل اجلن ــة تعام وطريق
ــأن مــن يــيء التعامــل عــى هــذه  وصلتهــم الرســالة ب
احلواجــز مــع أبنــاء شــعبنا فــإن رسايــا القــدس ســتكون 
لــه باملرصــاد عــرب رصاصهــا وقنابلهــا واستشــهادييها.

اعتقاله واحلكم عليه بمؤبدين
ويف هــذه األثنــاء وحتديــًدا يف منتصــف العــام 
شــيئا  تتغــر  الفلســطينية  األوضــاع  بــدأت  2003م 
ــلطة  ــى الس ــط ع ــدويل يضغ ــع ال ــدأ املجتم ــيًئا، وب فش
الفلســطينية وعــى رئيــس الســلطة يــارس عرفــات وعــى 
ــاس مــن أجــل  ــوزراء الفلســطيني حممــود عب رئيــس ال
املوافقــة عــى هدنــة بــني الفصائــل الفلســطينية املســلحة 
وبــني العــدو الصهيــوين، ومــن أجــل الوصــول إىل 
هــذه احلالــة كان البــد مــن قيــام األجهــزة األمنيــة 
ــل الفلســطينية مــن  ــع الفصائ ــة من الفلســطينية بمحاول
ــات االستشــهادية للتســاوق مــع الطــرح  ــذ العملي تنفي
مــن  ذلــك  وكل  األمريكي-الصهيــوين-األورويب، 
أجــل إجهــاض االنتفاضــة الفلســطينية، وعندمــا شــعر 
العــدو الصهيــوين ببــطء أجهــزة الســلطة الفلســطينية يف 
هــذا األمــر أقــدم عــى اعتقــال املئــات مــن أبنــاء الشــعب 
ــال  ــات اغتي ــف عملي ــة إىل تكثي ــطيني، باإلضاف الفلس
ــرز قــادة  املجاهديــن حيــث متكــن مــن اعتقــال أحــد أب
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ــس  ــد أن ــو املجاه ــني وه ــة جن ــدس يف مدين ــا الق رساي
جــرادات ومســاعديه إيــاد وحممــد جــرادات، باإلضافــة 
إىل اغتيــال املجاهــد ســائد فحــاوي الصديــق املخلــص 
للمجاهــد أمحــد؛ ليكــون يــوم استشــهاد املجاهــد ســائد 
بتاريــخ 2003/05/29م يوًمــا حزينًــا وأليــًا عــى 
ــة،  املجاهــد أمحــد الــذي شــعر حينهــا بالوحــدة والغرب
وقــرر بعــد أن شــعر أن الدنيــا قــد ضاقــت عليــه بــا 
رحبــت أن يغــادر مدينــة جنــني، ويعــود إىل حضــن 
ــتاق  ــي اش ــه الت ــب عائلت ــون إىل جان ــة ليك ــه عراب بلدت
إليهــا كثــًرا، ومكــث يف أحــد املنــازل القريبــة مــن منــزل 
عائلتــه، ومــا هــي إال أيــام حتــى ســمع خــرب استشــهاد 
القائــد الكبــر يف رسايــا القــدس صالــح جــرادات، 
ــوى  ــه س ــا كان أمام ــرب، ف ــذا اخل ــن ه ــد م ــأراد التأك ف
اســتخدام جهــازه اخللــوي اخلــاص بــه، ومــن شــدة 
الصدمــة لســاع اخلــرب مل يكــرث إن كان اجلــوال الــذي 
يســتخدمه مراقًبــا أم ال؟ وبالفعــل تم رصد هــذه املكاملة 
للمجاهــد أمحــد ليتــم حمارصتــه مــن قبــل الدبابــات 
واآلليــات العســكرية التــي أحاطــت باملنــزل الــذي 
يتواجــد فيــه، ومــا هــي إال ســاعات حتــى تــم اعتقــال 
بتاريــخ 2003/06/15م؛  أمحــد دهيــدي  املجاهــد 
ليصبــح أســًرا يف قبضــة العــدو الصهيــوين الــذي حكــم 
عليــه بالســجن املؤبــد،  إال أن هــذا احلكــم مل يكــن 
ليكــر هــذا البطــل الــذي واصــل مســرته اجلهادية عرب 
ــة املفتوحــة  حتــدي الســجن، فــدرس يف اجلامعــة العربي
ختصــص العلــوم السياســية، ومــا كاد أن ينتهــي وحيصل 
عــى شــهادة البكالوريــوس حتــى تم إصــدار قــرار جائر 
ــة،  ــم يف اجلامعــات الصهيوني ــع األرسى مــن التعلي يمن
لتتقــدم جامعــة األقــى وتفتــح فرًعــا للتعليــم اجلامعي 
ــن  ــل م ــث حص ــوين حي ــال الصهي ــجون االحت يف س

ــخ، ــم التاري ــوس يف عل ــة البكالوري ــى درج ــا ع خاهل

وقــد كــرس حياتــه ونشــاطه يف خدمــة إخوانــه وأحبتــه 
يف حركــة اجلهــاد اإلســامي يف ســجون االحتــال، 
هــذا االحتــال الــذي مل يكتــف باعتقــال املجاهــد أمحــد 
بــل قــام بمطــاردة شــقيقه صالــح الــذي واصــل الســر 
عــى خطــا أخيــه أمحــد يف رسايــا القــدس، ويف أحــد 
ــا كان املجاهــد صالــح  ــام مــن العــام 2007م وبين األي
دهيــدي متوجًهــا بصحبــة صديــق لــه بســيارته إىل بلــدة 
ــد يف  ــوين تتواج ــش الصهي ــات للجي ــة إذا بدوري قباطي
املنطقــة، ممــا جعــل صديــق املجاهــد صالــح يغــر مســار 
ســيارته، فأثــار بذلك شــكوك قــوات اجليــش الصهيوين 
ــة  ــات الصهيوني ــدأت الدوري ــكان، وب ــدة يف امل املتواج
ــرار  ــدان الف ــتطاع املجاه ــيارة، واس ــذه الس ــق ه تاح
مــن املــكان، ومــا أن توجهــا إىل منطقــة قريبــة مــن 
مثلــث الشــهداء يف بلــدة قباطيــة إذا بســيارهتم تصطــدم 
بســيارة خــزان مــاء مــا أدى إىل استشــهاد املجاهــد 
فــكان  2007/04/19م  بتاريــخ  دهيــدي  صالــح 
املجاهــد أمحــد  اليــوم صعًبــا ومؤمًلــا يف حيــاة  هــذا 
ــد ازداد  ــم ق ــا أن الظل ــعر حينه ــجون، وش ــل الس داخ
عليــه، وال طاقــة لــه للتحمــل، وإذا بــه يشــعر أن روح 
ــا ابــن أمــي  ــا أخــي ي أخيــه صالــح ختاطبــه وتقــول: “ي
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ــن أن  ــاذا يمك ــزع، ف ــف وال جت ــزن، وال خت وأيب ال حت
يســجنوك  إن  ســجوهنم؟  يف  عــدوك  مــن  يصيبــك 
أشــهًرا أو ســنني أو العمــر كلــه، فيكفيــك رشًفــا وعــزة 
وكرامــة وانتصــاًرا أنــك قضيــت عمــرك يف ســبيل اهلل”. 
فــرّد املجاهــد أمحــد عــى روح أخيــه قائــًا: “وأنــت يــا 
ــاء  ــع األنبي ــون م ــا أن تك ــك رشًف ــح، يكفي ــي صال أخ
واملرســلني والشــهداء والصاحلــني، وأن تكــون نفســك 
ــد مــع احلــور  ــات اخلل ــة يف جن ــة مطمئن ــة مرضي راضي
أن  إال  صالــح  الشــهيد  روح  مــن  كان  فــا  العــني”. 
تقــول: “يــا أخــي أمحــد، لــك الفخــار أن تكــون يف 
ــه  ــف علي ــيدنا يوس ــى درب س ــن، وع درب املجاهدي

ــنني”. وال  ــع س ــجن بض ــث يف الس ــد مك ــام، وق الس
ــزال املجاهــد أمحــد دهيــدي عــى موعــد مــع الفجــر  ي

ــني. ــد ح ــو بع ــل ول ــرق اجلمي امل

جمموعة من قيادة حركة اجلهاد اإلسامي
يف زيارة اجتاعية لعائلة األسر املجاهد/ أمحد دهيدي
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األسير المجاهد
عرفات محمد عبد الحميد الزير

سليل الجهاد والتضحية

تاريخ الميالد: 1982/09/27م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية رابود – محافظة الخليل

عدد أفراد العائلة: 19

تاريخ االعتقال: 2003/06/28م

الحكم: 35 عامًا

ــذا  ــى ه ــك ع ــن ريق ــي م ــون جمِّ ــحابة كان ــا س ي
القلــم حتــى ينســج وشــيه وزخرفــه، وامجعــي يا شــمس 
ــع،  ــاء الدم ــام وم ــور االبتس ــة ن ــذه احلكاي ــاء يف ه الس
ــضا،  ــا أخ ــًرا وورًق ــًرا ومت ــًرا زه ــات مثم ــرج النب ليخ
أتعلمــني ملــاذا أيتهــا الشــمس؟ ألننــي قــررت أن أكتــب 
ــا القــدس  ــة جماهــد مــن جماهــدي وفرســان رساي حكاي
يف  اإلســامي  اجلهــاد  حلركــة  العســكري  اجلنــاح 

ــر. ــد الزي ــات حمم ــد عرف ــه املجاه ــطني؛ إن فلس

املولد والنشأة
رابــود  قريــة  يف  الكبــر  املجاهــد  هــذا  ُولــد 
ــر  ــة ذات املناظ ــة اجلبلي ــك القري ــل، تل ــة اخللي بمحافظ
ــة بجباهلــا وأشــجارها وودياهنــا ومياههــا، فهــي  اخلاب
قريــة قديمــة ِقــَدم التاريــخ بشــواهد آثارهــا وحجارهتــا 
ــاء  ــزوج بدم ــا املم ــة، وبراهب ــة العربي ــق اللغ ــي تنط الت
الشــهداء، وجباهلــا الشــاخمة شــموخ الكربيــاء، وقممهــا 
وأشــجارها  العطــرة،  وزهورهــا  واملهيبــة،  العاليــة 
الباســقة، ففــي هــذه القريــة الغاليــة ُولـِـدَّ ونشــأ املجاهــد 
بيــت  مناضلــة يف  مؤمنــة  فلســطينية  عرفــات ألرسة 
متواضــع وبســيط كبقيــة بيــوت القريــة، وللمجاهــد 
تســعة إخــوة وثــاين أخــوات، وكان والدهــم يعمــل 
ــام ال لــيء ســوى  ــة األغن ــل هنــار يف الزراعــة وتربي لي
لتحســني أوضــاع وأحــوال عائلتــه املاديــة؛ ليتمكــن 
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التعليــم  فرصــة  عــى  احلصــول  مــن  وبناتــه  أوالده 
ــام يصنعــون للوطــن  ــوم مــن األي اجلامعــي علهــم يف ي
وللخليــل ولرابــود ولعائلتــه عائلــة الزيــر جمــًدا ســامًقا 
قــل نظــره، واملجاهــد عرفــات منــذ نعومــة أظفــاره 
ــب  ــك ح ــه، وكذل ــه ل ــب والدي ــى ح ــتحوذ ع ــد اس ق
إخوانــه وأخواتــه. كانــت طفولتــه رغــم صعوبــة العيش 
مليئــة باألمــل واحلــب واألحــام الكبــرة؛ فقــد تلقــى 
دراســته االبتدائيــة يف مــدارس قريــة رابــود، ويف املرحلة 
الثانويــة  واملرحلــة  ُكــرزا،  مــدارس  يف  اإلعداديــة 
واألهــم يف حياتــه كانــت يف مدرســة ماجــد أبــو رشار، 
ــي  ــب الذك ــة الطال ــل الدراس ــع مراح ــال مجي وكان خ
والــذي  والواعــي  واملــؤدب  واخللــوق  والطمــوح 
ــتطاع  ــل، واس ــاؤل واألم ــني التف ــتقبل بع ــر إىل املس ينظ
وتفــوق  بنجــاح  التوجيهــي  شــهادة  عــى  احلصــول 
ليلتحــق بجامعــة بوليتكنيك فلســطني يف خليــل الرمحن 
ــه الشــعب  يف العــام 2000م، هــذا العــام الــذي كان في
الفلســطيني عــى موعــد مــع االنتفاضــة الفلســطينية 
ــة والتــي ســميت بانتفاضــة األقــى وقــد تزامــن  الثاني
موعــد بــدء الدراســة اجلامعيــة للمجاهــد عرفــات مــع 
ــة،  موعــد انطــاق رشارة االنتفاضــة الفلســطينية الثاني
ليكــون لــه إىل جانــب تفوقــه واجتهــاده يف دراســته 
واملعــرك  احليــاة  يف  وجــوالت  صــوالت  اجلامعيــة 
الطــايب والنشــاط الســيايس حيــث كانــت اجلامعــة 
هــي املحضــن الــذي بــدأت فيــه شــخصية املجاهــد 
عرفــات بالنضــوج والتفتــح، فــكان مــن أول يــوم مــن 
أفــراد الكتلــة اإلســامية يف اجلامعــة، فلــم يكــن يلهــو 
كــا يلهــو شــباب اجلامعــة التائهــني والضائعــني فصــدق 

ــاعر: ــول الش ــه ق في

شباب ُخنع ال خر فيهم      
وبورك يف الشباب الطاحمينا

حبه للعمل اجلهادي
ــره  ــم ي ــني فل ــباب الطاحم ــن الش ــق م ــكان بح ف
أحــد يف اجلامعــة إال مســتمًعا أو دارًســا أو متكلــًا، 
ــلمني  ــع املس ــن واق ــت ع ــه كان ــه وكلات ــب أوقات وأغل
ــن  ــطني م ــر فلس ــل لتحري ــوب واألمث ــق األص والطري
يقــرأ يف  أن  فــكان حيــب  الصهيــوين،  العــدو  براثــن 
كتــاب اهلل كثــًرا الســيا ســورة اإلرساء حيــث أعجبتــه 
اآليــات األوىل منهــا، فــكان يرددهــا أمــام أهلــه وأحبتــه 
وأصدقائــه، وكانــت حياتــه مليئــة بالعمــل والعلــم، 
دائــم العطــاء واإليثــار والتضحيــة، ورغــم نشــاطاته 
الاحمــدودة يف صفــوف الكتلــة اإلســامية يف اجلامعــة، 
إال أن مظاهــر انتفاضــة األقــى التــي اتســعت رقعتهــا 
وغــرت أســلوهبا مــن العمــل اجلاهــري الشــعبي إىل 
عســكرة االنتفاضــة والكفــاح املســلح، فصــار لزاًمــا 
عــى جماهــد كعرفــات أن يقــف مــع نفســه ليجدهــا تلــح 
ــب  ــا أن طل ــكري، وم ــل العس ــوج يف العم ــه بالول علي
مــن أحــد املســئولني يف الكتلــة اإلســامية حلــاس هــذا 
ــدأ  ــه؛ ليب ــرد علي ــد بال ــك املجاه ــر ذل ــى تأخ ــر حت األم
بالبحــث عــن اخليــار اآلخــر والبديــل الــذي مــن املمكن 

ــكري. ــادي والعس ــدف اجله ــق اهل ــه حتقي ــن خال م

االنتامء حلركة اجلهاد اإلسالمي
وجــد املجاهــد عرفــات نفســه يــدرس إىل جانب 
ــذ  ــات من ــد عرف ــق املجاه ــه صدي ــد الفقي ــد أمح املجاه
مرحلــة الدراســة الثانويــة، وكان املجاهــد أمحــد مــن 
جماهــدي اجلاعــة اإلســامية يف اجلامعــة، وهــي اإلطــار 
الطــايب حلركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني، وتأثــر 
املجاهــد عرفــات بأفــكار حركــة اجلهــاد اإلســامي
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القــدس بفعــل تأثــر  وبجناحهــا العســكري رسايــا 
املجاهــد أمحــد الفقيــه عليــه ليصــدق فيها قول الشــاعر:

َعِن امَلرِء ال َتسَأل َوَسل َعن َقرينَِه  
َفُكلُّ َقريٍن بِامُلقاِرِن َيقَتدي

تغــرت حيــاة املجاهــد عرفــات يف ظــل االنتــاء 
إىل رسايــا القــدس، وبــدأ يدافــع عــن اإلســام الرســايل 
العظيــم، وعــن مفهــوم اجلهــاد يف ســبيل اهلل، وخاصة يف 
ظــل النقــاش واحلــوار بــني الكتــل الطابيــة يف اجلامعــة 
يف  االستشــهادية  العمليــات  ورشعيــة  أمهيــة  حــول 
فلســطني، فــا كان مــن املجاهــد عرفــات إال أن أصبــح 
كادًرا فــًذا يف صفــوف اجلهــاد اإلســامي، وشــهدت 
مواقعــه  شــهدت  كــا  بذلــك.  لــه  الرمحــن  خليــل 

إىل  إضافــة  واملؤثــرة،  الصعبــة  بالظــروف  التنظيميــة 
نظافــة اليــد، فهــو قليــل الــكام وكثــر الصمــت، ولكنه 
بالرغــم مــن ذلــك كثــر الفعــل، لــه يف قلوب أهــل اخلر 
وخاصــة شــباب بلدة دورا مــودة خاصة جــًدا ترتقي إىل 
أعــى درجــات االحــرام الدائــم ملــا يتمتــع بــه مــن كفاءة 
وخــربة ســاعدته عــى تســطر تارخيــه املــرف بأحــرف 

مــن نــور، تــارًكا لألجيــال هــذا التاريــخ لتســتنر بــه.

حديث عن العمليات االستشهادية
وهــذا كلــه مكنه من أن يقــف أمام مجــوع الطلبة يف 
جامعــة بوليتكنيــك فلســطني حيدثهم عــن أمهيــة ورشعية 
العمليــات االستشــهادية، مذكــًرا وواعًظــا إياهــم بــأن 
املجاهــد يف ســبيل اهلل يف كثــر مــن احلــاالت يكــون بصدد 
عمــل جهــادي مقــاوم وهــو عــى يقــني أو عــى شــبه يقــني 
أنــه ســيلقى فيــه وبســببه حتفــه، ولكنــه ال يفعــل أبًدا شــيًئا 
ضــد نفســه وبدنــه وحياته وإنا عملــه وقصده هــو مقاومة 
عــدوه، ويف ســبيل ذلــك قد يأيت مقتلــه وموته، قــال تعاىل: 
مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  ىمحٱمث 
جس حس خسمس حص خص مص جض حض 
خضمض حط مظ جع مع جغ مغ 
ــة األعــزاء  ــة: 111[. لذلــك أهيــا الطلب جفيمح  ]التوب
ــه تعــاىل: ىمحٱحط مظ جع مع جغ  اعلمــوا أن قول
مغ جفيمح مفادهــا أن مروعيــة اجلهــاد 
والقتــال دفاًعــا عن اإلنســان وعــن األديان وعــن األوطان 
ومقاومــة البغــي والظلــم والعــدوان والطغيــان؛ مقــررة يف 
التــوراة واإلنجيــل والقــرآن، فــكل الكتــب الســاوية تقرر 
ــه  ــال، وأن ــذا القت ــاد وه ــذا اجله ــاده ه ــى لعب أن اهلل ارت
جيــزي عبــاده الشــهداء عــى ذلــك ىمحجس حس خسيمح، 
فمقاومــة اليهــود املعتدين واملحتلني واملغتصبــني لألرض 
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واإلنســان هــو مــا أكــد عليــه القــرآن واالنجيــل والتــوراة، 
لذلــك فــإن هــذه العمليــات االستشــهادية حينــا يتــم 
اللجــوء إليهــا فهــي مقاومــة مروعــة لــرد العــدوان، 
وحينــا ينخــرط فيهــا الفتيــان والشــباب والشــابات فقــد 
علمــوا أن الظلــم قد انتــر، والبد للمجاهديــن أن يبذلوا 
قصــارى جهدهــم لوقفــه، فــا كان مــن مجــوع الطلبــة إال 
االستســام واالذعــان ملا تكلــم به املجاهد عرفــات الزير.

التجنيد يف صفوف رسايا القدس
بــدأ يف حمطتــه اجلديــدة إىل جانــب املجاهــد أمحــد 
الفقيــه، ثــم تم التعارف بينــه وبني قائد رسايــا القدس يف 
بلــدة دورا املجاهــد ماجــد أبو دوش، وجــرى اتفاق بني 
املجاهــد عرفات وبــني املجاهد ماجد )أمحــد( أبو دوش

ــني  ــة الوصــل ب ــه حلق ــد الفقي ــد أمح ــأن يكــون املجاه ب
ــا،  ــل بينه ــيق يف العم ــى التنس ــرف ع ــن وي املجاهدي
وحــدد موعــد االجتــاع هبــدف إبقــاء املجاهــد عرفــات 
الزيــر بأمــن وأمــان ويعمــل يف رسيــة تامــة وبعيــًدا 
الذيــن يرصــدون  العمــاء  متابعــة وماحقــة  عــن 

للمجاهديــن يف كل مــكان وكل زمــان.

عملية مل تتم
 ومــا أن جــاء شــهر ســبتمرب )أيلــول( مــن العــام 
2002م حتــى بــدأ العمــل العســكري اجلــدي للمجاهد 
عرفــات الزيــر حــني توجــه املجاهــد االستشــهادي دياب 
املحتســب إىل رسيــة املجاهــد ماجــد أبــو دوش ملســاعدته 
يف تنفيــذ عمليــة استشــهادية يف إحــدى املســتوطنات 
ــار  ــع اختي ــدة دورا، ليق ــول بل ــودة ح ــة املوج الصهيوني
املجاهــد ماجــد أبــو دوش عــى مســتوطنة “عتنائيــل” 
ولكوهنــا ماصقــة لقريــة رابــود بلــدة املجاهــد عرفــات 
الزيــر، والــذي قــام بــدوره بتصويــر هــذه املســتوطنة بكل 
مداخلهــا وخمارجهــا ومناظرهــا ومنازهلــا وشــوارعها 
وحتــى األماكــن التــي جيلســون هبــا، فعلــم كل تفاصيــل 
هــذه املســتوطنة وســلم املجاهــد عرفــات كل املعلومــات 
والتفاصيــل ليــد املجاهــد الكبــر ماجــد أبــو دوش، 
ــر ذلــك قــرر يف شــهر ســبتمرب )أيلــول(  والــذي عــى أث
ديــاب  االستشــهادي  إرســال  2002م  العــام  مــن 
املحتســب إىل موقــع العمليــة؛ ليتفاجــأ املجاهــدون بــأن 
االستشــهادي البطــل ديــاب املحتســب مريــض جــًدا 
وال يســتطيع تنفيــذ العمليــة ممــا أدى إىل تأجيلهــا، والتــي 
ــا  ــكان هل ــار ل ــاق الن ــطة إط ــذ بواس ــا أن تنف ــدر هل ــو ُق ل
ــاب  ــة لكــون االستشــهادي دي ــر عــى الصهاين وقــع كب
ــن  ــا القــدس الذي املحتســب مــن أهــم األبطــال يف رساي
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يمتلكــون اخلــربة يف اســتخدام الســاح وإطــاق النــار، 
ــدس. ــا الق ــني يف رساي ــن القناص وم

مواصلة املشوار
ــتمر يف  ــات اس ــد عرف ــإن املجاه ــك ف ــم ذل ورغ
نشــاطه العســكري واجلهــادي حمــاواًل أن يوائــم مــا بــني 
دراســته اجلامعيــة وعملــه يف النشــاطات الطابيــة وبــني 
نشــاطه الــري العســكري مــع املجاهــد ماجــد أبــو 
دوش وأبنــاء جمموعتــه لتتطــور األحــداث وتتســارع 
يف شــهر 12 مــن العــام 2002م ليقــرر أبطــال اجلاعــة 
اإلســامية أمحــد الفقيــه وحممــد شــاهني مــن الذيــن كان 
هلــم دور فاعــل يف حركــة اجلهــاد اإلســامي ونشــاطاهتا 
املختلفــة تنفيــذ عمليــة استشــهادية مشــركة يف إحــدى 
أراد  حيــث  دورا،  بلــدة  يف  الصهيونيــة  املســتوطنات 
املجاهــد ماجــد أبــو دوش أن تكــون العمليــة بواســطة 
إطــاق النــار، وليــس عــرب املتفجــرات كــا كان يتمنــى 
ــدس  ــا الق ــت رساي ــني كان ــد ح ــد وحمم ــدان أمح املجاه
عمليــة  يف  صعبــة  بمرحلــة  متــر  الوقــت  ذلــك  يف 
تصنيــع املتفجــرات، لذلــك تــم تزويــد املجاهديــن 
حممــد وأمحــد بالســاح والذخــرة والقنابــل اليدويــة 
ومقصــات لقطــع األســاك الشــائكة، وتدريبهــا عــى 
الســاح واســتخدامه وكيفيــة إطــاق النــار وكيفيــة 
ــك املجاهــدان  ــة، وتعــاون يف ذل ــل اليدوي رضب القناب
ــأيت  ــو عطــوان لي ــف أب ــو دوش واملجاهــد مني ماجــد أب
الــدور األبــرز واألهــم وهــو دور املجاهــد عرفــات 
وصديقــه  أخيــه  اصطحــاب  اســتطاع  الــذي  الزيــر 
ورفيــق دربــه املجاهــد أمحــد الفقيــه إىل قريــة رابــود 
ليكونــا قريبــني مــن منطقــة احلــدود مــع مســتوطنة 
“عتنائيــل” الصهيونيــة، وبــدأ املجاهــد عرفــات باطــاع 

االستشــهادي البطــل أمحــد عــى كيفيــة الدخــول إىل 
ــن املــكان  املســتوطنة، وأيــن مداخلهــا وخمارجهــا؟ وأي
الــذي يتجمــع به قطعــان املســتوطنني؟ وما هــي األبراج 
اخلاصــة باملراقبــة؟ ومــن أيــن يمكــن أن تــأيت التعزيزات 
الصهيونيــة؟ ومــا أن تــم رشح كل صغــرة وكبــرة 
واإلجابــة عــى كافــة أســئلة املجاهــد أمحــد الفقيــه حتــى 
أصبحــت خطــة العمليــة شــبه جاهــزة، وتــم إبــاغ 
ــهاديني،  ــة االستش ــو دوش بجهوزي ــد أب ــد ماج املجاه
وكل تفاصيــل اخلطــة أصبحــت جاهــزة، فقــرر املجاهد 
ماجــد أبــو دوش أن يكــون يــوم 2002/12/27م 
ــون  ــهادية لتك ــة االستش ــذ العملي ــد تنفي ــوم موع ــو ي ه
ــدة  ــدس يف بل ــا الق ــد رساي ــال قائ ــى اغتي ــزاًل ع رًدا مزل
قباطيــة املجاهــد الشــهيد القائــد محــزة أبــو الــرب الــذي 
تــم  بتاريــخ 2002/12/26، وحينهــا  اغتيالــه  تــم 
ــة،  ــذه العملي ــة هل ــة اجلهادي ــارص اخلط ــة عن ــز كاف جتهي
وإبــاغ كافــة املجاهديــن هبــذا املوعــد وهــم أمحــد عايــد 
الفقيــه، وحممــد مصطفــى الدرابيــع )شــاهني( وعرفــات 
الزيــر ومنيــف أبــو عطــوان، وبــدأ التحــرك هلــذه العملية 
بعــد صاة اجلمعة بســاعتني يف يــوم 2002/12/27م 
فبــدأ املجاهــدان منيــف أبــو عطــوان وماجــد أبــو دوش 
ــدف  ــو اهل ــا نح ــة، وانطلق ــذ العملي ــار تنفي ــداد مس بإع
بواســطة  الصهيونيــة  “عتنائيــل”  مســتوطنة  باجتــاه 
ــو دوش  ــد أب ــد ماج ــا املجاه ــا يقوده ــيارتني إحدامه س
ــات  ــد ومعيق ــد جهي ــد جه ــهاديان، وبع ــه االستش ومع
كبــرة صادفتهــم أثنــاء الطريــق متكنــوا بفضــل اهلل مــن 
الوصــول إىل النقطــة املتفــق عليهــا مــع املجاهــد عرفات 
الزيــر، والتــي عربهــا ســيتم دخــول االستشــهاديني أمحد 
وحممــد إىل داخــل املســتوطنة، ومــا أن خيــم الظــام 
حتــى بــدأ املجاهــدان االستشــهاديني أمحــد وحممــد 
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يتوجهــان إىل منطقــة العبــور إىل داخــل املســتوطنة، 
ــول  ــن ح ــائكة م ــاك الش ــع األس ــان بقط ــذ يقوم وأخ
املســتوطنة لفتــح ثغــرة يتســلان مــن خاهلــا إىل داخــل 
املســتوطنة، وبــدأ تقدمهــا نحو اهلــدف وقلبامهــا مليئان 
ــوف أو  ــن أو اخل ــان اجلب ــجاعة، ال يعرف ــان والش باإلي
جب  هئ  الراجــع أو االنكســار، وشــعارمها ىمحٱ 
ــا  ــدان آمن ــابان جماه ــا ش ــه: 84[؛ ألهن حب خبيمح ]ط
ــى اهلل  ــد ص ــيدنا حمم ــا، وبس ــام دينً ــا، وباإلس ــاهلل رًب ب
عليــه وســلم نبًيــا ورســواًل، فتقدمــا نحــو املعركــة ومهــا 

ــدان: ينش
كتبنا النر من دمنا                           

عى أشاء قتانا

جعلنا من مجامجنا                        
لرع اهلل بنيانا

وبــدأت املعركــة بــني املجاهديــن أمحــد وحممد مع 
مجــوع الذئاب املتوحشــة من الصهاينة اجلبناء، واشــتدت 
املعركــة ومحــي الوطيــس، والتقيــا وجًهــا لوجــه مــع 
العــدو الصهيــوين، وأطلقــا رصاصهــم باجتــاه الصهاينــة 
املســتوطنني فقتــا منهــم وأصابــوا الكثــر، وتفرقــا عــن 
بعضهــم بعًضــا حيــث توجــه املجاهــد حممــد نحــو املعهد 
ــن  ــون م ــتوطنون اهلارب ــه املس ــن في ــذي حتص ــي ال الدين
املعركــة، وتوجــه املجاهــد أمحــد نحــو اجلنــود الصهاينــة 
الذيــن ســارعوا إلنقــاذ املســتوطنني، وبــدأ رصــاص 
املجاهديــن يعلــو صوتــه أكثــر وأكثــر، ومــع كل زخــة من 
الرصــاص ُيكــربِّ املجاهــد عرفــات الزيــر، وهــو يشــاهد 
أحــداث العمليــة من قريــة رابــود، ومع كل صــوت قنبلة 
يدويــة يســجد هلل شــكًرا، ولســان حــال املجاهــد عرفــات 
يقــول: “يــا ليتنــي كنــت معهــم فأفــوز فــوًزا عظيــًا”. 

ــل  ــات بالتكبــر والتهلي ــتمر املجاهــد عرف ويس
خالقــي  ريب  ربــه:  يناجــي  الســاء  إىل  يديــه  ويرفــع 
ومــوالي، إهلــي إلــه املســتضعفني ُأنــر املجاهديــن 
أمحــد وحممــد، وســدد يــا ريب رميهــم: ىمحٱخم مم ىم 
رب  فيــا   ،]17 ]األنفــال:  خنيمح  حن  جن  يم 
ــدو  ــذا الع ــى ه ــا ع ــا وانرمه ــذ بأيدهي ــا وخ ارِم عنه
املجــرم. وبــدأت أرواح املجاهديــن بالتواصــل فيــا بينها 
فــروح املجاهــد أمحــد ختاطــب روح أخيــه املجاهــد حممــد 
وكامهــا يبعثــان بربقيــة عاجلــة إىل روح املجاهد عرفات 
بــأن يــا عرفــات أخــرب مــن خلفنــا بأننــا ندافــع عــن 
اإلســام وعــزة فلســطني، وأن األرض كلهــا لنــا، ولــن 
ــم،  ــا ملواجهته ــن َقِدمن ــا، فنح ــوت رصاصن ــدوا ص خيم
لقــد جئناهــم لنقاتــل.. كلنــا نقاتــل، رغــم جرحنــا، رغــم 
ــا  ــم ي ــد جئناك ــد وحمم ــن أمح ــا نح ــنقاتل، فه ــود، س القي
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بنــي صهيــوين بالســيف، بالقنابــل، بالرصــاص احلــر 
بالشــهيد، باجلهــاد بالعنــف باملشــاعل بالــدم املســكوب 
للــورود، وأطلــق املجاهــدان رصاصهــا األخــر قبــل أن 
يرتقيــا شــهيدين ليســيل دمهــا يف أهنــار وينابيع فلســطني 
ــا مــن األمــل باحلريــة واإلنعتــاق، ومهــا  ــا وطوفاًن فيضاًن
خيتزنــان يف دمهــا الطاهــر ويطويــان عــى القلــب أحــزان 
ــاة،  ــوت واحلي ــا للم ــا وحبه ــا وطموحه ــة وفرحه األم
روحامهــا  نقلتهــا  التــي  األخــرة  رســالتها  وكانــت 
لــروح صديقهــا وحبيبهــا املجاهــد عرفــات الزيــر أن يــا 
عرفــات عليــك وعى كافــة املجاهديــن يف رسايــا القدس 
أن حيملــوا قرآهنــم يف قلوهبــم، كــا محلــه شــهداء الثــورة 
الفلســطينية ومحلــه شــهداء معركــة خميــم جنــني آيــة آيــة 
وســورة ســورة، ولتمضــوا يف شــوارع الوطن وقبضاتكم 
ــزة إال  ــد وال ع ــا جم ــاد، ف ــى الزن ــم ع ــة وأيديك مرع
ملــن يشــحذون اآلن أســلحتهم، فــأي ملحمــة هــذه؟

وأي بطولــة هــذه التــي فارســاها املجاهــدان أمحــد الفقيه 
وحممــد شــاهني اللــذان واجهــا العــدو الصهيــوين عــدة 
ســاعات حمارصيــن بجنــود العــدو الصهيــوين؟ وحتــى 
إن طائــرات األباتــي الصهيونيــة شــاركت يف ماحقــة 
املجاهديــن، ولكــن اجلــواب واضــح فقــد حتــررت إرادة 
ــث  األبطــال أمحــد وحممــد مــن اخلــوف والعجــز والعب
وأوهــام الواقعيــة فــأذال الصهاينــة، فــا كان حينهــا مــن 

املجاهــد عرفــات إال أن يقــول مــا قالــه الشــاعر:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة  
فإن فساد الرأي أن ترددا

عملية مل تتم
امللحمــة  هــذه  بعــد  عرفــات  املجاهــد  أقبــل 
األســطورية عــى توســيع نشــاطه اجلهــادي والعســكري 
وخاصــة  القــدس  رسايــا  يف  املجاهديــن  جانــب  إىل 
املجاهديــن ماجــد أبــو دوش ومنيــف أبــو عطــوان، 
وغرمهــا مــن أبطــال رسايــا القــدس مــن الذيــن قضــوا 
نحبهــم أو مــن الذيــن ال يزالــون ينتظــرون. واســتطاع 
ــا القــدس  ــة جماهــدي رساي ــة وحمب أن يســتحوذ عــى ثق
ــدأ ُيعــد العــدة  ــل الرمحــن، وب وأبطــال املقاومــة يف خلي
احلافــات  إحــدى  الســتهداف  جديــدة  لعمليــة 
ــى  ــة ع ــود الصهاين ــل اجلن ــوم بنق ــي تق ــة الت الصهيوني
خــط 60 املــار بــني مســتوطنة “عتنائيــل” ومغتصبــة 
“حاجــاي” باخلليــل، ولكــن هــذه العمليــة مل ُيكتــب هلــا 

ــط  ــة خل ــر احلافل ــا تغي ــرة، ومنه ــباب كث ــاح ألس النج
ســرها، باإلضافــة إىل اختيــار قــادة رسايــا القــدس هدًفا 
آخــر لتنفيــذ العمليــة، وشــعر حينهــا املجاهــد عرفــات 
ــود مــن  ــي كان ي ــة الت باحلــزن واألمل لعــدم إمتــام العملي القتى الصهاينة يف عملية اقتحام مستوطنة “عتنائيل”

بتاريخ 2002/12/27م
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ــا  ــى م ــني رًدا ع ــة جمندل ــود الصهاين ــة اجلن ــا رؤي خاهل
ارتكبــوه مــن جمــازر بحق الشــعب الفلســطيني ســواء يف 
الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة، فــا كان مــن جماهــدي 
رسايــا القــدس إال الثنــاء عــى املجاهــد الكبــر عرفــات 
الزيــر وعــى أدائــه وعملــه يف صفــوف رسايــا القــدس، 
وطلــب منــه قــادة وكــوادر رسايــا القــدس حينهــا أخــذ 
ــاالت  ــرة االعتق ــد وت ــيا تصاع ــذر والس ــة واحل احليط
واالغتيــاالت يف صفــوف أبطال االنتفاضة الفلســطينية 
ومــن كافــة الفصائــل، والتــي كان آخرهــا اغتيــال أحــد 
أهــم وأبــرز قــادة رسايــا القــدس يف جنــني الشــهيد 
القائــد صالــح جــرادات الــذي تــم اغتيالــه بتاريــخ 
رسايــا  قــادة  ينظــر  كان  حيــث  2003/06/12م 
النمــوذج  بأنــه  الزيــر  القــدس إىل املجاهــد عرفــات 
قــال  وقــد  ال  فكيــف  املســلم،  للشــباب  اجلهــادي 
ــدة  ــباب”، ولش ــرت بالش ــلم: “ُن ــه وس ــى اهلل علي ص
حرصهــم عــى أن يبقــى املجاهــد عرفــات بأمــن وأمــان 
ــذي  ــر وال ــا الزي ــر عط ــد الكب ــره باملجاه ــوا بتذك قام
ــجاًعا  ــام 1895م وكان ش ــل بالع ــة اخللي ــد يف مدين ول
وجريًئــا ويتمتــع بقــوة جســمية كبــرة، حيث وقــف هذا 
املجاهــد الفــذ يف ليلــة اإلعــدام وقبيــل إعدامــه بوقــت 
قصــر يســتقبل الزائريــن واملودعــني ويشــد مــن عزمهم 
ــدام  ــة اإلع ــس بدل ــف يلب ــو واق ــم وه ــع معنوياهت ويرف
ــن عــى قولــه أخــوه يف  احلمــراء، وقــد قــال لزائريــه وأمَّ
البطولــة واجلهــاد والشــهادة حممــد مججــوم: “نحمــد 
ــداء  ــب ف ــا نذه ــة لن ــن ال أمهي ــن الذي ــا نح ــى أنن اهلل ع
الوطــن”، ال أولئــك الرجــال الذيــن يســتفيد الوطــن 
مــن جهودهــم وخدماهتــم، فأيقــن حينهــا املجاهــد 
مغــزى متســك قــادة رسايــا القــدس بــه وبأمثالــه ومــدى 

ــال.  ــؤالء األبط ــى ه ــم ع حرصه

اعتقاله واحلكم عليه بـ 35 عاًما
الريــاح تــأيت بــا ال يشــتهي قــادة رسايــا القــدس، 
وأن قــدر اهلل إذا جــاء ال ُيــَرد حيــث اســتطاع جهــاز 
الشــاباك الصهيــوين معرفة أن املجاهد عرفــات الزير هو 
أحــد كــوادر وقــادة رسايــا القــدس يف بلــدة دورا، وأن له 
عاقــة بعمليــة “عتنائيل” فتم يف يــوم 2003/06/28م 
ــح هــذا املجاهــد  ــود؛ ليصب ــة راب ــه يف قري حمــارصة منزل
ــه  ــت علي ــذي حكم ــوين ال ــدو الصهي ــدى الع ــًرا ل أس
املحكمــة الصهيونيــة بحكمهــا الظــامل 35 عاًمــا دون أن 
هيتــز هــذا املجاهــد أو يكــرث هلــذا احلكــم؛ ألنــه عــى 
ــة، ــة آت ال حمال ــر احلري ــر وفج ــأن الن ــة ب ــة تام قناع

ــا  ــل األرس ك ــات يف داخ ــد عرف ــال املجاه ــح ح  وأصب
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رمحــه اهلل: “ســجني 
خلــوة وقتــي شــهادة وإخراجــي مــن بلــدي ســياحة”، 
ــاد  ــة درب اجله ــى مواصل ــات ع ــد عرف ــأرص املجاه ف
ــن  ــجان، ولك ــجن والس ــم الس ــا ظل ــة متحدًي واملقاوم
هــذه املــرة بســاح جديــد هــو أقــوى مــن طائراهتــم 
ورصاصهــم،  وحديدهــم  وصوارخيهــم  ودباباهتــم 

الشيخ القائد/ خض عدنان 
يف زيارة لعائلة األسر املجاهد/ عرفات الزير
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ــوم  ــهادة دبل ــى ش ــل ع ــث حص ــم حي ــاح العل ــه س إن
يف اخلدمــة االجتاعيــة، ثــم شــهادة بكالوريــوس يف 
ــا  ــزال عاكًف ــى، وال ي ــة األق ــن جامع ــخ م ــم التاري عل
عــى دراســة بكالوريــوس آخــر يف ختصــص الربيــة 
اإلســامية يف جامعــة القــدس املفتوحــة ممــا أفــاد بعلمــه 
وخربتــه أبنــاء اجلهــاد اإلســامي يف ســجون االحتــال 
بالعمــل  وتكليفــه  تقديمــه  تــم  لذلــك  الصهيــوين، 
التنظيمــي لرتقــي شــيًئا فشــيًئا إىل أن أصبــح عضــًوا يف 
جملــس الشــورى العــام للجهــاد اإلســامي يف ســجون 
ــع  ــن ليراج ــك مل يك ــن ذل ــم م ــى الرغ ــال، وع االحت
أو يتقاعــس عــن أي مهمــة تنظيميــة فشــارك يف معظــم 
اإلرضابــات عــن الطعــام، وخــاض إىل جانــب األرسى 
مصلحــة  ضــد  األخــرى  تلــو  املعركــة  واملعتقلــني 
ــة  ــزة وكرام ــة وع ــل رفع ــن أج ــة م ــجون الصهيوني الس
احلركــة األســرة وال يــزال جماهدنــا الكبــر يمســك 
بخيــوط الشــمس علهــا متــده بــدفء الوطــن الــذي 

ــجون. ــل الس ــن داخ ــه م ــة أبنائ ــر حري ينتظ
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األسير المجاهد
يوسف عطا ذياب حمدان

اختار طريق المقاومة، طريق العزة والكرامة

تاريخ الميالد: 1971/09/13م

الحالة االجتماعية: متزوج ولديه 5 أبناء

مكان السكن: مدينة جنين – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ االعتقال: 2003/08/27م

الحكم: مؤبدان

ال توجــد كلــات تعــرب عــن وجــع رجــل يشــحن 
ــارب  ــاش جت ــاة، ع ــاين املعان ــكل مع ــرة ب ــه الزاخ ذاكرت
الســجون واالنتفاضــة األوىل، وكان لــه نصيب فيها وهو 
عــى مشــارف العريــن مــن عمــره، وعايــش عمليــات 
اإلذالل والقهــر اليومــي بحــق الشــعب الفلســطيني 
ــة  ــة عــى احلواجــز الصهيوني وعمليــات الــوالدة القري
بعــد منــع ســيارات اإلســعاف مــن املــرور، ومنــع وصــل 
الغــذاء والــدواء للنــاس املحارصين، وعمليــات اإلعدام 

امليدانيــة، فولــد لديــه روًحــا وطنيــة عاليــة.

امليالد والنشأة
ــا  ــف عط ــد يوس ــر املجاه ــام أب ــني القس يف جن
ذيــاب محــدان النــور يف الثالــث عــر مــن ســبتمرب 
)أيلــول( عــام 1971م وهــو نفس الشــهر الــذي اندلعت 

ــام 2000م. ــة ع ــى املبارك ــة األق ــه رشارة انتفاض في

عــاش جماهدنــا يوســف وســط عائلــة تربــت 
ــني  ــم يف جن ــأ وتعل ــن، ونش ــب األرض والوط ــى ح ع
يف املدرســة االبتدائيــة قــرب التــذكار األملــاين، ثــم يف 
مدرســة حطــني حتــى الصــف اخلامــس االبتدائــي، 
واســتمر يف التعليــم حتــى بلــغ مــن العمــر ثاثــة عــر 
عاًمــا، وضحــى بدراســته ومســتقبله مــن أجــل مســاندة 
ــا اقتصاديــة قاســية، علــًا أن  والــده الــذي عــاش ظروًف



من سير أبطال فلسطين )3(

68

آخــر ثــاث ســنوات دراســة لــه كانــت يف الســعودية يف 
مدينــة حائــل أثنــاء وجــوده مــع والــده هنــاك، لكنهــم مل 
يتكيفــوا مــع األوضــاع، فقــرروا العــودة إىل وطنهم األم 
ــاء مــع  ــم عمــل يف جمــال البن فلســطني ســنة 1986م، ث

ــة. ــل األرايض املحتل ــده داخ وال

اندلعــت االنتفاضــة األوىل عــام 1987م فقســم 
حياتــه بــني العمــل والنضــال رغــم عــبء املســئوليات 
ــراء  ــن ج ــديدة م ــاة ش ــى معان ــه. والق ــاه عائلت ــه جت علي
ممارســات االحتــال وخاصــة يف ظــل فــرض حظــر 
ــه  ــت عودت ــذا وق ــل، وكان ه ــاعات اللي ــول يف س التج
مــن العمــل فيضطــر للمبيــت يف املخــازن يف شــارع 
ــر.  ــه للخط ــرض حيات ــى أن يع ــني ع ــة جن ــا بمدين حيف
وأحياًنــا يصــل البيــت بعــد االنتهــاء من العمــل يف وقت 
متأخــر مــن الليــل بســبب عوائــق وحواجــز االحتــال 
الصهيــوين حتــى وصــل األمــر يف حماولــة التعــرض 
ــروره  ــاء م ــال أثن ــاء االحت ــدي عم ــى أي ــأذى ع ــه ب ل
بمنطقتهــم لــوال لطــف اهلل بــه، ولــوال تدخــل كبرهــم 
الــذي أوعــز إليهــم بإخــاء ســبيله ملعرفتــه التامــة بــأن 
املجاهــد يوســف حســن الســلوك مــع مجيــع النــاس عــى 
الســواء، ومل يتعــرض يوًمــا مــن األيــام ألحــد، بــل قــام 
باإليعــاز ألختــه إليصالــه إىل بيته، وكان والــداه ينتظرانه 
خوًفــا عليــه مــن أن ينالــه أحــد بســوء ال ســمح اهلل. ويف 
إحــدى الليــايل تعــرض للــضب املــربح والشــبح عــى 
ــًدا  ــه بعي ــتفراد ب ــاء االس ــه أثن ــق مابس ــدران ومتزي اجل
عــن أعــني النــاس، وتوجيــه الشــتائم لــه وإجبــاره عــى 
تنظيــف الشــوارع مــن املتاريــس وإزالــة الشــعارات 
ــن اجلــدران، كل ذلــك جــرى حتــت  ــي تزي ــة الت الوطني
هتديــد الســاح مــن قبــل جنــود االحتــال الصهيــوين.

اعتقاله األول
بتاريــخ  املجاهــد يوســف لاعتقــال  تعــرض 
1989/01/01م، أثنــاء عودتــه للبيــت عــى يــد جنــود 
ــو  ــل أب ــن عــى ســطح عــارة يف جب االحتــال املتمركزي
ظهــر ملراقبــة نشــطاء االنتفاضــة مــن دون أن يقــوم 
بــأي عمــل يــض بأمنهــم، فقامــوا باالعتــداء عليــه مــرة 
أخــرى بالــضب املــربح بأعقــاب البنــادق واقتيــاده 
إىل مقــر اإلدارة املدنيــة الصهيونيــة يف جنــني يف قســم 
اخليــام. وعــاش معانــاة املعتقــل يف ظــروف اعتقاليــة 
قاســية ابتــداًء باالعتــداء عــى األرسى بالــضب املــربح 
حتــى تنــزف الدمــاء مــن أجســادهم، ومنعهــم مــن قضاء 
ــأذى  ــبب ب ــا يتس ــم مم ــران بينه ــار الفئ ــم، وانتش حاجته
نفــي وجســدي هلــم، ومصــدر قلــق وإزعــاج يف نومهــم 
وراحتهــم، وكان جنــود االحتــال يتفننــون يف إيذائهــم 
ــذي  ــدد ال ــاء الع ــى أثن ــم حت ــراخ عليه ــم وال وإهانته

ــاعات. ــاث س ــاء ث ــل اإلذالل زه ــه مسلس ــتمر في يس

تــم اقتيــاد املجاهــد يوســف إىل رحلــة حتقيــق 
نفــي يف مقاطعــة جنــني  قاســية وعــذاب وضغــط 
اســتمرت قرابــة الشــهر، ثــم تنقــل بــني عــدة ســجون، 
ــة  ــمعة نتيج ــت والس ــة يسء الصي ــجن الفارع ــا س منه
ســوء معاملــة األرسى فيــه، وعمــل يف مطبــخ الســجن 
ــجن  ــل إىل س ــم ُنق ــة األرسى، ث ــه يف خدم ــخًرا وقت ُمس
ــه يف هــذا الســجن الصحــراوي  النقــب لتســتمر معانات
ــة  ــة صعب ــه األرسى مــن ظــروف حياتي الــذي يعــاين في
ال ترتقــي للحــد األدنــى مــن احليــاة اإلنســانية، وكثــرة 
انتشــار احلــرات الضــارة فيــه ممــا اضطــره إىل خــوض 
أول إرضاب عــن الطعــام منــذ اعتقالــه مــع إخوانــه 
يف  الإلنســانية  االحتــال  سياســة  عــى  رًدا  األرسى 
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بتحســني  واملطالبــة  الفلســطينيني،  األرسى  معاملــة 
ظروفهــم احلياتيــة لرتقــي إىل مســتوى البــر، واســتمر 
اإلرضاب ســبعة عــر يوًمــا، واألنكــى مــن ذلــك 
تعــرض األرسى لكافــة أشــكال القمــع والعقوبــات 
املتمثلــة باالعتــداء عليهــم بالــضب املــربح باهلــراوات 
والركيــز عــى املناطــق العلويــة مــن أجســادهم هبــدف 
إحلــاق إعاقــات مســتدامة هلــم، ورشــهم بالغــاز املدمــع 
وإطــاق  عليهــم،  املطاطــي  الرصــاص  وإطــاق 
وهنــش  إلرهاهبــم  املســعورة  البوليســية  الــكاب 
ــع  ــدارس القم ــى كل م ــك ع ــني بذل ــادهم متفوق أجس

واإلرهــاب عــرب التاريــخ.

يوســف  املجاهــد  تنقــات  محلــة  اســتمرت 
ــرة  ــه األخ ــت حمطت ــه، فكان ــر إلرهاق ــجن آلخ ــن س م
ــم  ــر )1714(، وت ــم األس ــل رق ــدو، ومح ــجن جم يف س
ــه  تقديمــه للمحاكمــة يف مقاطعــة جنــني، وأحــضوا ل
ــه  ــوًدا ليشــهدوا ضــده، والشــهادة زائفــة وظاملــة بأن جن
اعتــدى عــى أحدهــم رضًبــا، لكــن تــم تأجيــل املحاكمة 
ومنــع والديــه مــن مشــاهدته والتســليم عليــه، بــل 
اعتــدوا عليــه بالــضب أمامهــا ممــا شــكل لديــه آالًمــا 
ــا يف نفســه ال تندمــل. وحــني رجــع إىل  كبــرة وجروًح
الســجن تفاجــأ بإطــاق رساحــه بعــد قضائــه أكثــر مــن 
ســبعة شــهور، وكان ينتظــر هــذه اللحظــة اجلميلــة التــي 
زرعــت يف قلبــه وأعاقــه األمــل والنــور والفــرح إال أن 
ــف  ــي منتص ــال، فف ــل االحت ــول يف ظ ــن يط ــرح ل الف
ليلــة رمضانيــة خييــم عليهــا جــو بــارد وماطــر يف شــهر 
أبريــل )نيســان( مــن عــام 1991م، ومــا زال هــذا اليــوم 
حمفــوًرا يف ذاكــرة املجاهــد يوســف؛ انتزعتــه قــوات 
االحتــال مــن بــني عائلتــه وهــو نائــم، فأيقظــه اجلنــود 

املدججون بالســاح واقتــادوه مقيــد اليدين ومعصوب 
العينــني إىل زنازيــن التحقيــق يف مقاطعــة جنــني بعــد أن 
ــق وهــو يســمع  ــًا طــوال الطري ــا وتنكي أوســعوه رضًب
رصخــات وبــكاء إخوانــه الصغــار خوًفــا عليــه مــن 
بطــش االحتــال الــذي عاملــه بوحشــية تفوقــت عــى 

ــخ. ــدار التاري ــى م ــة ع ــوش البري كل الوح

اعتقاله الثاين
كانــت التهمــة التــي ُوجهــت للمجاهــد يوســف 
هــي رجــم باحلجــارة وإلقــاء الزجاجــات احلارقــة عــى 
جنــود االحتــال ووضــع احلواجــز واملتاريــس أمــام 
ــكري  ــق عس ــرض لتحقي ــة، وتع ــات الصهيوني الدوري
قــاس وعنيــف، ومارســوا ضــده كل أشــكال التعذيــب 
ــر مــن  ــا، وأكث ــة متاًم ــده مــن مابســه الداخلي بعــد جتري
تعذيبــه،  الكهربائيــة يف  الصعقــات  اســتخدام  ذلــك 
واســتمر عــى هــذا احلــال أســبوًعا مــن الزمــن، وبعــد 
مكوثــه شــهوًرا يف خيــم مركــز حتقيــق جنــني العســكري 
تــم نقلــه إىل ســجن الفارعــة ومواصلــة مسلســل العنف 
ــه يف مقاطعــة  واإلرهــاب بحقــه. ومــن ثــم احلكــم علي
ــارشة إىل  ــه مب ــم نقل ــًدا. وت ــا واح ــجن عاًم ــني بالس جن
ســجن النقــب الصحراوي يف قســم يطلــق عليه القفص 
ــه  ــاقطت في ــذي تس ــام 1992م ال ــارص الع ــق. وع املغل
الثلــوج بكثــرة وكســت األرض بحلــة بيضــاء، وتــم 
إضافــة شــهرين حلكمــه لرفضــه دفــع الغرامــة التــي 
فرضــت عليــه، وُأفــرج عنــه بعــد قضــاء حمكوميتــه 

البالغــة أربعــة عــر شــهًرا يف 1992/06/01م.

بــدأ  حتــى  الســجن  مــن  خــرج  أن  ومــا 
يبحــث عــن إكــال نصــف دينــه بالــزواج، فتــزوج 
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األوىل  بطفلتــه  وُرزق  1993/01/17م،  بتاريــخ 
يف عــام 1994م التــي مــألت البيــت فرًحــا ورسوًرا 
بعــد ســنوات عديــدة مــن األمل واملعانــاة مــن جــراء 
عــى  مضــت  التــي  الفــرة  تلــك  ويف  االحتــال، 
ــي  ــة األوىل، وه ــد االنتفاض ــدة بع ــة جدي ــعبنا مرحل ش
انخــراط منظمــة التحريــر الفلســطينية باملفاوضــات مــع 
ــئوم،  ــلو املش ــاق أوس ــت باتف ــوين، ُتوج ــان الصهي الكي
وإنشــاء الســلطة الفلســطينية، فشــعر املجاهــد يوســف 
بنشــوة عارمــة جتتــاح جســده حــني علــم بعــودة رجــال 
ــدأ  ــن، وب ــطينية إىل أرض الوط ــر الفلس ــة التحري منظم
ــا  يرقــب عودهتــم، ومــا أن وصلــوا حتــى هــب مرًع
الســتقباهلم واالحتفــاء هبــم معتقــًدا بأهنــم النــواة األوىل 
لتأســيس الدولــة الفلســطينية التــي ناضــل وضحــى من 
أجلهــا إىل جانــب أبنــاء شــعبه، وكان ينتظــر حتقيــق هــذا 

ــد. ــد بعي ــن أم ــم م احلل

لكــن النشــوة التــي انتابــت املجاهــد يوســف 
بــدأت تبهــت شــيًئا فشــيًئا، وتتغــر نظرتــه هلــم مــع مــرور 
الزمــن حــني رأى حالــة الــرف والبــذخ والغنــى الفاحــش 
الــذي طغــى عليهــم، وممارســاهتم الإلنســانية ضــد رجال 
املقاومة الفلســطينية من اعتقاالت واســتجواب وتعذيب 
بســبب التنســيق األمنــي مــع االحتــال، ومــن هنــا بــدأت 
تظهــر وتتكشــف مامــح أوســلو وفحــواه، ومــا كان 
يــدور يف دهاليــز املفاوضــات التــي أساســها ماحقــة 
رجــال املقاومــة الفلســطينية ومنــع عمليــات املقاومة ضد 
ــه  ــم دون أن يقابل ــل هل ــن الكام ــق األم ــال، وحتقي االحت
حتقيــق أمــن املواطــن الفلســطيني الــذي يتعــرض إىل حالة 
مــن التغــول االســتيطاين وقضــم األرض الفلســطينية 
وإطــاق العنــان لقطعــان املســتوطنني ملارســة أبشــع 
االعتــداءات ضــد املواطنــني الفلســطينيني وأرضهــم 
ومقدســاهتم بحايــة جنود االحتــال دون أن ترف رمشــة 
عــني الســلطة الفلســطينية لوقــف العنجهيــة الصهيونيــة 
حتــى شــعر املجاهــد يوســف بــأن مقولــة الشــهيد القائــد 
صــاح خلــف )أبــو إيــاد( تنطبــق عــى أرض الواقــع 
وهــو يــردد: “أخشــى مــا أخشــاه أن تصبــح اخليانــة وجهــة 
ــة  ــك مصلح ــأن ذل ــد ب ــض يعتق ــات البع ــى ب ــر”، حت نظ
وطنيــة ختــدم املواطــن الفلســطيني، واســتبدلت املفاهيــم 
واملصطلحــات بصــور منمقــة حتــى غــزت عقــول كثــر 
مــن النــاس، فتحقــق هــدف االحتــال بالغــزو الفكــري 
ــعرون  ــؤالء يش ــال ه ــدأ أمث ــكري، وب ــزو العس ــد الغ بع
وتنورهــم. اليهــود  ويمجــدون  فلســطينيتهم  بدونيــة 

انضاممه إىل حركة اجلهاد اإلسالمي
تتغــر،  يوســف  املجاهــد  قناعــات  بــدأت 
وأخــذ يبحــث عــن تنظيــم يلبــي قناعاتــه وطموحاتــه، 

ابنة األسر املجاهد/ يوسف محدان
عى موعد مع احلرية لوالدها
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وملــا اندلعــت رشارة انتفاضــة األقــى املباركــة عــام 
ــة بحــق  2000م، وشــاهد ارتــكاب املجــازر الصهيوني
الشــعب الفلســطيني مل يتــوان حلظــة واحــدة يف أداء 
واجبــه الوطنــي فهــب كاألســد اهلصــور يشــارك يف 
املظاهــرات ضــد االحتــال، وبعــد أن محــي وطيــس 
ــد مــن ردع االحتــال الــذي  ــه الب االنتفاضــة شــعر بأن
املنظــم  واإلرهــاب  العنــف  أشــكال  كافــة  يــارس 
بواســطة آلتــه التدمريــة بحــق شــعبنا، وحمارصتــه لــكل 
ــه حــني مهــت  ــك عائلت ــى طــال ذل ــه حت مفاصــل حيات
زوجتــه بوضــع مولودتــه آيــة يف 2002/04/12م، 
فلــم يســتطع الذهــاب هبــا إىل املستشــفى بســبب قصــف 
الذيــن  القناصــة  ورصــاص  الصهيونيــة،  الطائــرات 
ــي  ــن ح ــتهدفون كل كائ ــازل ويس ــطح املن ــون أس يعتل
ومتحــرك، فلــم تنفــع كل حماوالتــه إلنقــاذ زوجتــه التــي 
ــة  ــلت حماول ــا فش ــاض. ك ــن آالم املخ ــاين م ــت تع كان
ــا  ــكن قريًب ــة تس ــار ممرض ــود إلحض ــه حمم ــة أخي زوج
مــن البيــت التــي رفضــت املخاطــرة بحياهتــا، فانقطعت 
ــه الســبل، وقــام بإحضــار العديــد مــن نســاء اجلــران  ب
لتوليــد زوجتــه، وكانــت الســاعة حينهــا الرابعــة فجــًرا 
لعــل وعســى واحــدة منهــن تنجــح يف ذلــك لكــن دون 
جــدوى، عندئــذ قــام بالطلــب مــن والدتــه حماولــة 
توليــد زوجتــه وبــذل كل اجلهــود لذلــك يف حماولــة منــه 
إلنقاذهــا مــن الوضــع اخلطــر الــذي آلــت إليــه بعــد أن 
اشــتدت عليهــا آالم املخــاض، وضاقت عليهــا األرض 

ــبل. ــة الس ــا كاف ــت هب ــت وانقطع ــا رحب ب

ومــا هــي إال نصــف ســاعة حتــى وفقهــا اهلل 
ونجحــت يف إجــراء عملية الــوالدة لزوجتــه، وخرجت 
ــع  ــة والواق ــروف الصعب ــذه الظ ــور هب ــة إىل الن ــه آي ابنت

ــارزة  ــة ب ــكل عام ــذي ش ــر ال ــاض العس ــر واملخ املري
عــى مهجيــة االحتــال والنيــل منــه والثــأر لكرامتــه 
ــأن  ــة ب ــة تام ــى قناع ــات ع ــال، وب ــلبها االحت ــي س الت
طريــق اجلهــاد هــو فقــط الــذي يــرد الكرامــة واحلقــوق 
ألصحاهبــا، وهــو يوقــف الصلــف الصهيــوين والزحف 
ــد  ــال يعي ــل االحت ــا جيع ــو م ــل، وه ــتيطاين القات االس
ــكاب جمــزرة أو إذالل  حســاباته كلهــا حــني يفكــر بارت

ــات. ــس املقدس ــطيني أو تدني فلس

اجلهــاد  حركــة  إىل  يوســف  املجاهــد  انضــم 
أجــرة،  كســائق  عملــه  خــال  مــن  اإلســامي 
ومســاعدته املطلوبــني لاحتــال يف تنقاهتــم، وبالتايل 
معهــم،  ومميــزة  وطيــدة  اجتاعيــة  عاقــات  نســج 
ونــال ثقتهــم العاليــة؛ ألنــه كان يتمتــع بمصداقيــة 
قــل نظرهــا، فبــدأ مشــواره اجلهــادي حــني تعــرف 
ســيلة  مــن  جــرادات  صالــح  القائــد  الشــهيد  عــى 
احلارثيــة بمحافظــة جنــني عــن طريــق صديــق لــه.

الشهيد القائد/ صالح جرادات
استشهد بتاريخ 2003/06/12م
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الســعدي  هنــار  املجاهديــن  عــى  تعــرف  ثــم  ومــن 
وأمحــد الشــيباين )العندليــب( وأجمــد عبيــدي وغرهــم، 
وأصبــح ســائًقا لــدى الشــهيد القائــد صالــح جــرادات 
ــع  ــه ويتاب ــد ل ــاء، ويرص ــا يش ــه حيث ــاعده يف تنقات يس
ــذ  ــك ألخ ــن ذل ــه ع ــال ويبلغ ــش االحت ــركات جي حت
االحتياطــات الازمــة كونــه مطلوًبــا هلــم وخشــيته عــى 
حياتــه منهــم مــن التعــرض لــه بــأي خطــر ال قــدر اهلل، 
كــا قــام بتقديــم املســاعدة للشــهيد فــادي جــرادات 
حمــارصة  بظــروف  صالــح  القائــد  الشــهيد  وإبــاغ 
املجاهديــن إيــاد جــرادات وحممــد جــرادات )الزطــام( 
وأنــس جــرادات يف جبــل أبــو ظهــر واعتقاهلــم يف عــام 
2003م، وذات يــوم اصطحبــه الشــهيد القائــد صالــح 
جــرادات للتصويــر عنــد اســتوديو روزان، ثــم عــاد إىل 
ــب  ــًا طل ــراح قلي ــا اس ــادي، وبعدم ــو ف ــه أب ــت عم بي
مــن املجاهــد يوســف محــدان إيصالــه إىل املجاهــد أجمــد 
العبيــدي وبينــا كان ينتظــره بســيارته وقــت غــروب 
الشــمس عــى مدخل مستشــفى جنــني إذا بخــرب يتداوله 
النــاس يســقط عليــه كالصاعقــة باغتيــال الشــهيدين 
ــخ 2003/06/12م. ــرادات بتاري ــادي ج ــح وف صال

مل يصــدق اخلــرب، فــأراد ي التأكــد منــه فقــاد 
ــد  ــزل وال ــل إىل من ــى وص ــة حت ــة مذهل ــيارته برع س
الشــهيد فــادي جــرادات، وهنــاك ثبــت مــا ســمعه 
ورأى  األرض،  تغطــي  الشــهيدين  دمــاء  وشــاهد 
االستشــهادية هنــادي جــرادات خطيبــة الشــهيد صالــح 
ــن  ــف ع ــد يوس ــدث املجاه ــي حت ــه وه ــرادات تبكي ج
ــا  ــام عينيه ــت أم ــي وقع ــال الت ــة االغتي ــات عملي جمري
حــني رأت اجلنــود الصهاينــة يطلقون رصاصهــم الغادر 
بشــكل مبــارش عــى رؤوس الشــهيدين وأجســادهم 

حتــى ارتقيــا الحقــني بركــب مــن ســبقهم مــن النبيــني 
والصديقــني والشــهداء، وحســن أولئــك رفيًقــا.

كانــت االستشــهادية املحاميــة هنــادي جرادات 
شــاهدته  مــا  هــول  مــن  وصدمــة  ذهــول  حالــة  يف 
ــد  ــك املجاه ــم يتال ــه، فل ــى فراق ــا ع ــر أمًل ــي تعت وه
فاضــت  مــن حبــس دموعــه حتــى  نفســه  يوســف 
هنــادي، واالستشــهادية  الشــهيدين  عــى  حزًنــا 

ومنــذ ذلــك اليــوم مل تنعــم هنــادي بالفرح حتــى انتقمت 
مكســيم  عمليــة  يف  وللشــهداء  وخطيبهــا  ألخيهــا 
ــت  ــي رصع ــخ 2003/10/04م، والت ــهرة بتاري الش

ــى. ــرات اجلرح ــب ع ــا وأصي ــا 23 صهيونًي فيه
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ويف اليــوم التــايل مــن يــوم اجلمعــة شــيعت مجاهر 
غفــرة يف حمافظــة جنــني وقراهــا وخميمهــا الشــهيد صالح 
جــرادات إىل مثــواه األخــر يف مقــربة بلدة ســيلة احلارثية، 
والشــهيد فــادي جــرادات يف مقــربة احلــارة الرقيــة 
مــن جنــني، وبعــد ســتة أيــام مــن استشــهاد صالــح 
ــن  ــدي م ــد العبي ــد أجم ــب املجاه ــرادات طل ــادي ج وف
املجاهديــن يوســف أبــو العطــا وهنــار الســعدي توصيــل 
االستشــهادي أمحــد عباهــرة مــن بلــدة اليامــون إىل قريــة 
جلبــون، فوصــا املوقع بســام، وكان بانتظارمها شــابان 
يف وقــت الغــروب إليصــال االستشــهادي إىل موقــع 
العمليــة يف بيســان. وحــني اعتقــل املجاهــد يوســف تبني 

لــه بــأن أحدهــم هــو املجاهــد األســر إيــاد أبــو الــرب.

وجتــاذب املجاهــد يوســف مــع االستشــهادي 
أطــراف احلديــث ســائًا إيــاه إن كان خائًفــا، فتفاجــأ مــن 
إجابتــه التــي أظهــرت لــه قــوة عزيمتــه وإرادتــه وإقدامــه 
عــى الشــهادة وطموحــه بــأن يقتــل أكــرب عــدد ممكــن مــن 
العــدو الصهيــوين الــذي مــا بــرح يقتــل األطفال والنســاء 
ويغتصــب  أبنــاء شــعبنا،  مــن  والشــيوخ  واملقعديــن 
ويعيــث  امليــاه  وينهــب  املقدســات  ويدنــس  األرض 
ــة يف  ــزال عالق ــة ال ت ــي قص ــك ه ــاد يف األرض، تل الفس
ذاكرتــه، ويف اليــوم التــايل تــواردت وكاالت األنبــاء خــرب 
العمليــة االستشــهادية التــي قتــل فيهــا صهيــوين واحــد، 
تبــني أنــه مــن القريبــني للســفاح اهلالــك أرئيــل شــارون 

ــخ 2003/06/19م. ــة بتاري ــت العملي وكان

ــدي  ــد العبي ــد أجم ــب املجاه ــهرين طل ــد ش وبع
ــة  ــة، أحدمهــا مــن قري ــل شــابني عــى حاجــز باق توصي
ــر  ــامي، واآلخ ــاد اإلس ــة اجله ــي حلرك ــور وينتم صان
مــن بلــدة جبــع بمحافظــة جنــني، وينتمــي حلركــة 

االستشهادي/ أمحد عباهرة
استشهد بتاريخ 2003/06/19م

محــاس للقيــام بعمليــة مشــركة، ومل يــردد املجاهــد 
ــرى  ــيارة أخ ــه س ــه، وكان يرافق ــتجابة ل ــف باالس يوس
يقودهــا الســائق هــاين أبــو الشــاكر برفقــة مــراد وإبراهيم 
حوشــية، وبانتظارهــم ســيارة أخــرى إىل داخــل أراضينا 

املحتلــة عــام 1948م.

وأثنــاء عــودة املجاهديــن بعــد القيــام بمهمــة 
توصيــل االستشــهاديني بنجــاح اعرضتهــم قــوات 
ــو  ــن هــاين أب ــال املجاهدي ــم اعتق ــة، فت خاصــة صهيوني
الشــاكر ومــراد حوشــية وإبراهيم حوشــية، أمــا املجاهد 
ــن  ــن م ــرى فتمك ــيارة أخ ــود س ــذي كان يق ــف ال يوس
ــاء  ــاهد أثن ــاة. وش ــه النج ــب اهلل ل ــم وكت ــات منه اإلف
ســره آثــار اخلــراب الــذي حــل بالســيارتني اللتــني 
اعتقــل منهــا املجاهديــن. وفــور عودتــه إىل جنــني أبلــغ 
املجاهــد أجمــد بتفاصيــل مــا جــرى، وحينهــا طلــب منــه 
ــاه مــن العــدو وأخــذ احليطــة واحلــذر؛ ألن  أجمــد االنتب
أمــره قــد كشــف، واســتمر يف تقديــم العــون واملســاعدة 



من سير أبطال فلسطين )3(

74

ــه معهــم، ومنهــم  ــرة عاقات ــن وتوســيع دائ للمجاهدي
ــد القــادر  ــا القــدس عب ــد امليــداين يف رساي الشــهيد القائ
الدعمــة مــن طولكــرم، وكان مطلوًبا لقــوات االحتال 
ــة  ــا مــن مراقب ــر يقظــة وانتباًه الصهيــوين ممــا جعلــه أكث

ــه. ــه ل ومتابعــة االحتــال وعمائ

اعتقاله واحلكم عليه
ــار  ــأن اختي ــدرك ب ــف ي ــد يوس ــد كان املجاه لق
طريــق املقاومــة، طريــق العــزة والكرامــة البــد لــه مــن 
رضيبــة، فهــذه الطريــق مضجــة بالدمــاء وحمفوفــة 
باألشــواك، وهــو عــى اســتعداد لدفعهــا مــن أجــل دينــه 
وشــعبه، ففي يــوم األربعاء بتاريــخ 2003/08/27م، 
ــه  ــًرا إذا ب ــة فج ــاعة الرابع ــت يف الس ــا كان يف البي وبين
ــه  ــاب، فحدثت ــى الب ــات ع ــوت طرق ــى ص ــتيقظ ع يس
اقتحــم  وفجــأة  ذلــك،  مــن  املســتهدف  بأنــه  نفســه 
عــرات اجلنــود املدججــني بالســاح املنــزل بوحشــية 
وهــم يصوبــون بنادقهــم عــى ذلــك األســد الذي شــكل 
كابوًســا هلــم يف منامهــم وصحوهــم. وحــاول اإلفــات 
منهــم إال أنــه وجــد املنطقــة مطوقــة مــن مجيــع اجلهــات، 
فاســتقر مكانــه، ومجعــوا عــدًدا كبــًرا مــن اجلــران 
ووضعوهــم كــدروع بريــة يف بيتهــم، وتــم انتزاعــه 
مــن بــني أهلــه، واقتيــاده مكبــل اليديــن ومعصــوب 
العينــني، واســتولوا عــى ســيارته وســيارة أخيــه عــار، 
ــوه إىل معســكر قــرب حاجــز اجللمــة وربطــوه  وأوصل
يف العامــود قرابــة ســاعة مــن الزمــن، ثــم اقتيــاده إىل 
معســكر ســامل، وبقــي هنــاك قرابة أربــع ســاعات، وكان 
ــرف  ــني ُع ــن املعتقل ــر م ــدد آخ ــكر ع ــد يف املعس يتواج
منهــم األســر املحــرر مطيــع أبــو هزيــم، ثــم تــم اقتيــاده 
إىل زنازيــن التحقيــق يف اجللمــة، وعــى مــدار أربعــة 

ــط  ــذاب وضغ ــية وع ــق قاس ــة حتقي ــاش رحل ــهور ع ش
ــاء( يف  ــر )العم ــا إىل العصاف ــه خاهل ــم نقل ــي، ت نف
ســجن جمــدو عريــن يوًمــا، وكان يتواجــد معــه يف 
حتقيــق اجللمــة الشــيخ بســام الســعدي أحــد أبــرز قــادة 

ــة 18. ــة يف زنزان ــة الغربي ــامي يف الضف ــاد اإلس اجله

وبينــا كان يف زنزانــة رقــم 14 فإذا به يســمع خرًبا 
مــن خــال األرسى اجلــدد بوقــوع عمليــة استشــهادية يف 
ــادي جــرادات، فاســتعاد  مطعــم “مكســيم” واملنفــذة هن
الشــهيد  استشــهاد خطيبهــا  بعــد  رشيــط األحــداث 
القائــد صالــح جــرادات، ومــدى تأثرهــا بفراقــه، وســمع 
ــن األمل  ــن م ــو يئ ــعدي وه ــام الس ــيخ بس ــات الش رصخ
نتيجــة الــضب املــربح الــذي تعــرض لــه انتقاًمــا منه عى 

العمليــة حســبا ذكــروا لــه.

املجاهديــن  اعتقــال  تــم  الفــرة  هــذه  ويف 
املســئولني عــن العمليــة، وهــم ســامي جــرادات وأجمــد 

العبيــدي.

تــم  التحقيــق  فــرة  مــن  االنتهــاء  وبعــد 
ــجون،  ــدة س ــل لع ــم تنق ــوع، ث ــجن جلب ــه إىل س حتويل
ــخ  ــك يف تاري ــن وذل ــجن بمؤبدي ــه يف الس ــم علي وُحك
ــات  ــن حمط ــدة م ــة جدي ــدأ حمط 2005/09/19م. ليب
حياتــه، ومل ينــل ذلــك مــن عزيمتــه ومعنوياتــه، بــل 
ــا  ــة، فبعدم ــم والرياض ــية بالعل ــروف القاس ــدى الظ حت
ــة  ــب إىل جامع ــاح، انتس ــي بنج ــان التوجيه ــدم امتح ق
األقــى يف غــزة ختصــص علــم التاريــخ للحصــول عى 
ــه  ــدى أمنيات ــت إح ــذه كان ــوس، وه ــهادة البكالوري ش
التــي حققهــا اهلل لــه، ثــم حصــل عــى شــهادة املاجســتر 

املهنــي مــن جامعــة القاهــرة يف العــام 2018م.



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

75

وشــاء القــدر أن تتــوىف والدتــه وهــو يف الســجن 
ــه فراقهــا  ــار( مــن عــام 2008م، وآمل ــو )أي يف شــهر ماي
ــر بوفاهتــا، ومــا زالــت ذكراهــا وكلاهتــا ال تغيــب  وتأث
عنــه حلظــة، فهــي مــن ربتــه وعلمتــه وصنعــت منــه 
رجــًا يــذود عــن املقدســات كلــا نــادى منــاٍد للجهــاد، 
ــور والفــرح،  ــه األمــل والن وهــي مــن زرعــت يف أعاق
ولكنهــا رحلــت عنــه وهــو بعيــد عنهــا، ورغــم أملــه 
ــه  ــاىل أكرم ــا إال أن اهلل تع ــى فراقه ــف ع ــذي ال يتوق ال
ــر  ــا قه ــاول دوًم ــذي حي ــل ال ــك املحت ــى ذل ــرب ع بالص

ــه. ــن معنويات ــل م ــطيني والني ــر الفلس األس
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األسير المجاهد
حسام عدنان توفيق عابد
في كل جزء من اسمه له نصيب

تاريخ الميالد: 1980/03/01م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية كفر دان – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ االعتقال: 2003/09/25م

الحكم: 3مؤبدات و50 عامًا

هنــاك أنــاس يكتبــون التاريــخ بــا اشــتمل عليــه 
ــات  ــداث وتقلب ــعوب واألح ــم والش ــوال األم ــن أح م
الزمــان، وباملقابــل هنالــك أنــاس يصنعــون التاريــخ 
ــدة،  ــة محي ــار عظيم ــة وآث ــال جليل ــن أع ــدون م ــا خُيل ب
لكتابــة  مــادة  هــم  ويصبحــون  التاريــخ  فيدخلــون 
التاريــخ، وحديثنــا اليــوم عــن أحــد هــؤالء األبطــال من 
جماهــدي رسايــا القــدس يف الضفــة الغربيــة ممن اكتســت 
أعارهــم بســنني مــن األمل والقهــر، ولكنه مل يفقــد األمل 
فــكان وال زال وســيبقي حيلــم بــأن يــرى جيــًا خُيلــد من 
أشــعلوا الفتيــل، جيــًا يعشــق ويقــدس املــايض الــذي 
يعتــرب احلــارض امتــداًدا لــه، وعــى الرغــم مــن عذابــات 
الســنني ولوعــة احلرمــان ال يــزال جماهدنــا البطــل ينتظــر 
ــة  ــد احلري ــو موع ــنني، أال وه ــذ س ــه من ــم ب ــًدا حيل موع
واالنعتــاق مــن ســجون العــدو الصهيــوين، وهــو عــى 
يقــني بــأن آخــر هــذا النفــق بقعــة ضــوء باعثــة لألمــل. 
حديثنــا اليــوم عــن املجاهد حســام عدنــان توفيــق عابد.

امليالد والنشأة
ــرى أرض  ــوق ث ــد ف ــام عاب ــد حس ــد املجاه ُول
جنــني القســام يف قريــة كفــر دان التــي يعنــي اســمها قرية 
ــني  ــة جن ــن مدين ــرب م ــع للغ ــم، وتق ــايض أو احلاك الق
ــن منهــا،  بانحــراف إىل الشــال وعــى مســافة كيلومري
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وعــى ســفح أحــد اجلبــال املطلــة عــى األرايض املحتلــة 
عــام 1948م، فحــني ُتلقــي نظــرة أمامــك تــرى ســهل 
مــرج بــن عامــر بزرعــه األخــض وبشــجره املثمــر، 
وحــني جتلــس مــرة أخــرى تــرى يف األفــق العفولــة 
وصندلــة ومســلية والعديد مــن مدننا وقرانــا املحتلة. يف 
هــذه البلــدة الزراعيــة ذات الربــة اخلصبــة وامليــاه العذبة 
واآلبــار االرتوازيــة التــي نســجت خيوًطــا ســحرية مــن 
داخــل األرض لتتواصــل مــع طربيــا علهــا ترتــوي مــن 
ــام،  ــد حس ــأ املجاه ــد نش ــذه البل ــة؛ يف ه ــا العذب مياهه
ويف أرضهــا جتــذر، ومــن دمائهــا ارتــوى ليحمــل يف 
صــدره قلًبــا هــو أكثــر عذوبــة ورقــة مــن جــدول رقــراق 
مــن جــداول طربيــة التــي شــهدت أحداًثــا تارخييــة 
جســيمة عــى َمــّر التاريــخ. فعــى ضفــاف طربيــا وقــف 
التاريــخ يوًمــا ليحيــي صــاح الديــن األيــويب، ووقــف 
التاريــخ مســتهزًئا مــن كل اجلبابــرة والطغــاة والظاملــني 
واملغتصبــني الذيــن مــروا عــى هــذه األرض فلفظتهــم، 
فــكان مصرهــم إىل مزبلــة التاريــخ، وكذلــك ســيكون 

ــإذن اهلل عــز وجــل. ــة ب مصــر الصهاين

ذكريات الطفولة وصفائها
عــى هــذه األرض ولــد املجاهــد حســام وعليهــا 
نشــأ وترعــرع يف أرسة فلســطينية مكافحــة مناضلــة 
ــام  ــد حس ــة املجاه ــن طفول ــم تك ــة، فل ــة وطني ويف بيئ
ــة  ــت طفول ــال العــامل، كان ــة أطف ــة كــا بقي ــة عادي طفول
مظلومــة مقهــورة ومعذبــة كيــف ال وقــد ولــد هــذا 
ــن  ــذي أعل ــام ال ــذا الع ــام 1980م؟ ه ــد يف الع املجاه
ــح  ــدس لتصب ــة الق ــم مدين ــوين ض ــان الصهي ــه الكي في
العاصمــة األبديــة للكيــان الصهيــوين، فكانــت طفولتــه 
ــدة  ــعب جدي ــاة ش ــاد مأس ــن مي ــرب ع ــة تع ــذ البداي من

ــوام 1948م،  ــة األع ــة وهزيم ــاة ونكب ــة إىل مأس إضاف
إحــدى  الطفولــة  هــذه  تكــن  مل  ولذلــك  1967م. 
حمطــات حيــاة املجاهــد حســام، بــل كانــت وطنــه، ويف 
وطــن الطفولــة كان يشــعر باحلرمــان واخلــوف مــن 
ــام  ــد حس ــن املجاه ــتفر م ــدأت اس ــا ب ــتقبل، ومل املس
ــاه بفيــض  ــا غمرن ــه، شــعرنا أن ــر عــن طفولت ــر فأكث أكث
مــن التأمــات قــد أعادتــه إىل صفــو الطفولــة األوىل 
وأخرجتــه مــن واقعــه احلــايل داخــل ســجون االحتــال 
ــعر  ــى ش ــن م ــه يف زم ــر عاش ــع آخ ــوين إىل واق الصهي
فيــه بألفــة كاملــة معــه. ويف حلظــة هــدوء بــرز أمــام 
ــرة  ــط مــيء باألحــداث بصــور خاطفــة كث ــه رشي عيني
تتاحــق صــورة تلــو األخــرى، مزدمحــة باملشــاعر تــكاد 
تكــون كلهــا ألمــه وأبيــه وإخوانــه وأخواتــه، فاستســلم 
ــك  ــم يتال ــج، فل ــوق هائ ــم بش ــرى أيامه ــا لذك حلظته
نفســه مــن شــدة التأثــر، فــإذا بــه يقــول لنــا وبراحــة: 
أننــي أمتنــى أن أعــود إىل بيــت عائلتــي وأهــي وأعــود إىل 
أيــام طفولتــي، فأنســى أننــي أبلــغ مــن العمــر 38 عاًمــا، 
وأعيــد تراكيــب أمــي مرًعــا بــكل مــا مــى، بفيــض 
مشــاهد كثــرة مؤثــرة عشــتها يف صغــري، واســرجعها 
مــع تشــكيات صــور أخــرى كثــرة متشــابكة ألرسيت 
الغاليــة، فــا أمجــل اإلنســان وهــو يتذكــر طفولتــه رغــم 
املعانــاة واألمل. تلــك العائلــة التــي رافقــت جماهدنــا 
احلبيــب حســام عابــد ليعيــش حياتــه يف تلــك الظــروف 
لينشــأ ويرعــرع يف أحضاهنــا ليمــر العــام تلــو العــام إىل 
ــة  ــت االنتفاض ــنوات، فكان ــاين س ــره ث ــح عم أن أصب
الفلســطينية األوىل والتــي امتــدت إىل كل بقــاع الوطــن 
ــطيني،  ــي الفلس ــق التارخي ــن احل ــا ع ــطيني دفاًع الفلس
ووفــاًء للمقدســات، ودفاًعــا عــن األرض املغتصبــة 
فقدمــت التضحيــات وارتقــى مئــات الشــهداء وأصيب 
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اآلالف واعتقــل عــرات اآلالف، ومل تســلم العائات 
الفلســطينية والبيــوت الفلســطينية مــن االعتــداءات 
ــد  ــام عاب ــد حس ــة املجاه ــت عائل ــى نال ــة حت الصهيوني
كانــت  الصهيونيــة حيــث  املضايقــات  مــن  نصيبهــا 
منــازل العائلــة عرضــة للمدامهــات املتكــررة بحًثــا عــن 
أعــام املجاهــد حســام وخاصــة عمــه نعــان الــذي كان 
ينتمــي إىل جمموعــات الفهــد األســود التابعــة حلركــة 
ــه يف املجموعــة حممــد الســعدي  فتــح إىل جانــب إخوان
ــي  ــوض الربقين ــات وع ــم صبيح ــعيد( وباس ــو الس )أب
املقاومــة  أبطــال  مــن  وغرهــم  اليامــوين  وقــدري 
الفلســطينية، فكانــت تلــك احلــوادث قــد ترســخت يف 
ــدة  ــم جدي ــه مفاهي ــور لدي ذاكــرة املجاهــد حســام لتتبل
ــورة الفلســطينية ورشاســة العــدو الصهيــوين  حــول الث
ورضورة محــل الســاح، هــذا الســاح الــذي بقــي 
املجاهــد حســام لفــرة طويلــة يرســم يف ذاكرتــه منظــًرا 
للفدائــي الفلســطيني وهــو حيمــل الرشــاش بيــده ملقاتلة 
العــدو الصهيــوين، فكانــت وال تــزال ذاكرتــه مليئــة 

ــام. ــداث اجلس باألح

بطولة مؤثرة
ال يــزال املجاهــد حســام يذكــر ذلــك اليــوم الــذي 
استشــهد فيــه ابــن بلدتــه )كفــر دان( الشــهيد نامق ملحم 
يف العــام 1988م حيــث بكــى أكثــر مــن ســبعة آالف 
ســاروا يف مســرة وداعــه، وخاصــة عندمــا وقفــت زوجة 
الشــهيد نامــق يف مقدمــة املســرة، ومحلــت علم فلســطني 
وأخــذت تزغــرد لزوجهــا الشــهيد األب ألربــع بنــات، 
هــذا الشــهيد الــذي لبــى نــداء الواجــب حــني ســمع بنبــأ 
اقتحــام اجليــش الصهيــوين لبلــد كفــر دان، فخــرج مــع 
ــق،  ــه العمي ــال بإيان ــة األبط ــف وقف ــاس ووق ــوع الن مج

ــراب  ــة ال ــدوس كرام ــني ت ــدام املحتل ــرى أق ــى أن ي فأب
الــذي استشــهد عليــه عمــه، وســقاه والــده مــن جرحه يف 
حــرب عــام 1948م، وكان املجاهــد حســام إىل جانــب 
تلــك اجلمــوع التــي شــاركت يف تشــييع جثــان الشــهيد 
نامــق كــا بقيــة األطفــال يف القريــة، هيتــف كــا هيتفــون: 
يــا شــهيد، وال إلــه إال اهلل،  “بالــروح بالــدم نفديــك 
والشــهيد حبيــب اهلل، وال هتتمــوا أبو كرم ضحــى بدمه”.

فلــم يكــن املجاهــد حســام لينســى 
ــي مــن خاهلــا  تلــك األحــداث الت
يفهــم  ال  العــدو  هــذا  أن  علــم 
لغــة  هــي  واحــدة  لغــة  ســوى 
ــة،  ــة املواجه ــدم، لغ ــة ال ــوة، لغ الق
ــذا  ــود. وه ــدي والصم ــة التح ولغ
املجاهــد  ليتعلمــه  يكــن  مل  كلــه 
حســام مــن املدرســة يف كفــر دان 

والتــي يف أغلــب األحيــان ونتيجــة لراســة االحتــال 
كانــت عــادة تتعــرض إمــا لاقتحامــات الصهيونيــة أو 
لإلغــاق ولفــرات طويلــة. واســتمرت األوضــاع عى 
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــذت منظم ــاكلتها إىل أن أخ ش
قرارهــا باملوافقــة عــى الدخــول يف العمليــة الســلمية 
مــع العــدو الصهيــوين، وبرعايــة الواليــات املتحــدة 
العــام  يف  أوســلو  اتفــاق  إىل  للوصــول  األمريكيــة 
بإقامــة  الســاح  يتــم  خالــه  مــن  والــذي  1993م 
الســلطة الفلســطينية عــى األرض التــي يتــم انســحاب 
العــدو الصهيــوين منهــا ليكــون العــام 1996م بالنســبة 
للمجاهــد حســام عابــد مميــًزا كونــه العــام الــذي دخلت 
فيــه الســلطة الفلســطينية إىل مقــر املقاطعــة يف مدينــة 
ــا  ــا، فك ــوين منه ــدو الصهي ــحاب الع ــد انس ــني بع جن

الشهيد البطل/ 
نامق ملحم

استشهد بتاريخ 
1988/03/20م
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بقيــة شــباب جنــني وأهــل جنــني خرجــوا بعــرات 
اآلالف الســتقبال الســلطة الفلســطينية ظانــني هبــا اخلر 
الكثــر يف ذلــك الوقــت، وبدخول الســلطة الفلســطينية 
إىل األرايض الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة 
جــاءت مصحوبــة بنشــاط اقتصــادي وحالــة مــن األمــن 
ــرر  ــك ق ــبي، ولذل ــدوء النس ــتثار واهل ــان واالس واألم
املجاهــد حســام عابــد تــرك الدراســة يف فــرة التوجيهــي 
واالجتــاه نحــو العمــل. فــدار نقــاش وحــوار مــع والــده 
الــذي يدفــع باجتــاه التعليــم وبــكل قــوة، وبعــد نقــاش 
حــاد خــرج احلــوار بنتيجــة هامة مفادهــا أن والد حســام 
عــى اســتعداد تــام أن يســاعد ولــده بإكــال تعليمــه 
مســاعدة  يســتطيع  ال  ولكــن  واجلامعــي،  املــدريس 
املجاهــد حســام يف مطلبــه وهــو الــزواج، وإن أراد ذلــك 
فعليــه أن يكــون عصامًيــا ويعتمــد عــى ســاعديه، فــكان 
قــرار املجاهــد هــو اخليــار الثــاين، فعكــف عــى العمــل 
ــام 1948م  ــة ع ــل األرايض املحتل ــاًرا يف داخ ــًا وهن لي
الصهيونيــة خلربتــه  املطاعــم  العمــل يف  وركــز عــى 
ــه  ــة إىل عمل ــتطاع إضاف ــال، واس ــذا املج ــة يف ه الطويل
يف الداخــل املحتــل التعــرف عــى مــدن وقــرى فلســطني 
املحتلــة عــام 1948م وأتقــن اللغــة العربية بشــكل جيد 

ــدو. ــذا الع ــر ه ــف يفك ــم كي ليفه

االنتفاضة تبعث من جديد
ــت  ــى اندلع ــاث حت ــنتان أو ث ــي إال س ــا ه وم
شــارون  لزيــارة  رفًضــا  املباركــة  األقــى  انتفاضــة 
والتنــازل  للتخــي  ورفًضــا  القــديس،  احلــرم  إىل 
عــن مدينــة القــدس يف “كامــب ديفيــد” الثانيــة كــا 
االنتفاضــة  وانتقلــت  والصهاينــة،  األمريــكان  أراد 
الفلســطينية مــن العمــل اجلاهــري الســلمي إىل طــور 

عســكرة االنتفاضــة الفلســطينية لتواجــه بــكل قــوة 
مــن قبــل اجليــش الصهيــوين مــن أجــل إمخــاد هــذه 
ــت  ــام وحت ــد حس ــن املجاه ــا كان م ــدة. ف ــورة الولي الث
ــه إال التوقــف عــن العمــل يف داخــل  ضغــط مــن عائلت
األرايض املحتلــة عــام 1948م والبحــث عــن عمــل 
جديــد يف مدينــة جنــني ليحظــى بالفعــل بوظيفــة يف 
ــع العــام 2002  ــة جنــني يف مطل أحــد املطاعــم يف مدين
ليتمكــن مــن خــال هــذا املطعــم مــن نســج عاقــات 
الشــبابية  القطاعــات  كافــة  مــع  ووطنيــة  اجتاعيــة 
والتنظيميــة، فــكان املطعــم مقصــًدا لشــباب االنتفاضــة 
الفلســطينية، وأصبــح املجاهــد حســام يراقــب أحــداث 
االنتفاضــة الفلســطينية أواًل بــأول يف وســط ســجاالت 
ــل  ــة، ويف ظ ــذه االنتفاض ــدوى ه ــول ج ــات ح ونقاش
ادعــاءات بــأن هــذه االنتفاضــة ســتنتهي خــال أشــهر 
حمــدودة، وكل فصيــل لــه رأيــه وكل مفكــر لــه رأيــه 
وخاصــة املفكــر الفلســطيني عزمــي بشــارة الــذي قــال 
بأنــه عندمــا اندلعــت االنتفاضــة الفلســطينية كانــت 
بعــض الفصائــل متشــككة يف البدايــة ويف مقدمتهــا 
حركــة محــاس، فكانــت تعتقــد أن هــذه االنتفاضــة 
مل تــأت مــن أجــل التحريــر، بــل جــاءت لتحريــك 
املفاوضــات ومنــاورة مــن قبــل يــارس عرفــات إلجبــار 
ــد  ــم املزي ــى تقدي ــي ع ــوين واألمريك ــاوض الصهي املف
ــذا  ــطينية، فهك ــلطة الفلس ــح الس ــازالت لصال ــن التن م
كانــت القناعــات لــدى العديــد مــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، ومنهــم املجاهــد حســام عابــد لتتبــدد تلك 
ــا  ــات عندم ــك الترحي ــات، وتل ــات والتخمين التكهن
ــة  ــة الغربي ــاح الضف ــى اجتي ــوين ع ــدو الصهي ــدم الع أق
ــي  ــي” والت ــور الواق ــة “الس ــاها بعملي ــة أس ــرب عملي ع
مــن خاهلــا ارتكــب جمــزرة بشــعة يف خميــم جنــني راح 
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ضحيتهــا عــرات الشــهداء وُأصيــب املئــات، وُاعتقــل 
معظــم قــادة وكــوادر املقاومــة الفلســطينية، ومــا أن رفع 
احلصــار عــن مدينــة جنــني ووضعــت احلــرب أوزارهــا 
حتــى هبــت مجاهــر مدينــة جنــني وقراهــا وتوجهــت إىل 
خميــم جنــني لــرى املجاهــد حســام عابــد وبقيــة النــاس 
هــول الكارثــة التــي حلــت بمخيــم جنــني وكأن زلــزااًل 
مدمــًرا قــد أصابــه، فلــم يعــد هناك بيــت إال وتــم تدمره 
ــي، ورائحــة املــوت تنتــر يف  بالكامــل أو بشــكل جزئ
كل مــكان، فبــدأ املجاهــد حســام عابــد بالقيــام بجولــة 
يف خميــم جنــني لرؤيــة املوقــع الــذي دارت فيــه املعــارك 
طوالبــة،  حممــود  فلســطني  جنــرال  استشــهد  وأيــن 

وأيــن كان الكمــني الــذي مــن خاهلــه تــم قتــل ثاثــة 
ــه  ــاٍض يف جولت ــو م ــا ه ــا، وبين ــا صهيونًي ــر جندًي ع
ــال  ــاول انتش ــة حت ــم الطبي ــأن الطواق ــول ب ــرب يق إذ بخ
إحــدى اجلثــث مــن حتــت األنقــاض، فتوجــه املجاهــد 
حســام إىل ذلــك املوقــع ليجــد مشــهًدا عظيــًا ال يــزال 
حمفــوًرا يف ذاكرتــه، وهــو إخــراج إحــدى اجلثــث مــن 
ــاض  ــة الشــهيد ري حتــت األنقــاض، وكانــت هــذه جث
ــني  ــم جن ــهداء خمي ــيخ ش ــن وش ــيخ املجاهدي ــر ش بدي
 )M16( ــوع ــن ن ــاحه م ــده س ــك بي ــذي كان يمس ال
الــذي اشــراه مــن مالــه اخلــاص بعــد أن بــاع ســيارته 
وصيغــة )ذهــب( زوجتــه، وتوجــه إىل خميــم جنــني 
لنــرة املجاهديــن يف هــذه املعركــة، حيمــل يف يــده 
األخــرى مصحفــه الــذي كان يرتــل مــن خالــه آيــات 
الرمحــن: ىمحٱخل مل ىل يل جم حم خم 
ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ممىم 
ــه  ــب يف رجلي ــد أصي ــزاب: 23[.وكان ق يهيمح ]األح
ــا  ــوين، ف ــدو الصهي ــرات الع ــن طائ ــارشة م ــة مب إصاب
كان مــن املجاهــد حســام بعــد رؤيتــه هلــذا املشــهد إال 
ــة،  ــه اجلن ــا ل ــهادة، وهنيًئ ــذه الش ــل ه ــا أمج ــول م أن يق

ــاعر: ــول الش ــهيد ق ــذا الش ــدق يف ه وص

وإذا كانت النُّفوُس ِكباًرا         
َتِعَبت يف ُمراِدها األجساُم

فــأدرك هنــاك املعنــى احلقيقــي للجنــة، وملــاذا 
ــدرك  ــف ال ي ــدس، كي ــا الق ــال رساي ــا أبط ــابق إليه يتس
ذلــك وهــي مطلــب كل مؤمــن ومســلم يف هــذا العــامل، 
نعــم إهنــا اجلنــة وهــي أنشــودة الصاحلــني عــى َمــّر 
الزمــان وترنيمــة املتقــني يدندنونبهــا عــرب األجيــال، 
عطرهــا النفــاذ لــه عبــره اخلــاص وعبقــه الــذي ال 
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ــه فلــم  يقــاوم. استنشــقه عمــر بــن احلــام ريض اهلل عن
ــا،  ــا نحوه ــهادة مرًع ــار الش ــار، رأى قط ــق االنتظ ُيط
فخــاف أن يفوتــه، فألقــى كل التمــرات مــن يــده وركب 
ــة ريض  ــن رواح ــد اهلل ب ــقه عب ــرة، واستنش يف أول قاط
ــة  ــذا اجلن ــا حب ــي هلــا: ي ــة فانطلــق يغن ــوم مؤت ــه ي اهلل عن
ــن  ــعد ب ــقه س ــه، واستنش ــا بدم ــاد هل ــم ج ــا، ث واقراهب
ــاه  ــه أب ــر ب ــا آث ــدر ف ــة ب ــه يف معرك ــة ريض اهلل عن خيثم
الــذي ربــاه؛ألن اجلنــة ليســت ممــا يــري عليهــا قانــون 
اإليثــار قائــًا: واهلل لــو كانــت غــر اجلنــة ألثرتــك هبــا، 
ــى  ــد، فمت ــرب نف ــارف والص ــب ج ــر واحل ــوق غام الش

ــاعر: ــال الش ــه؟ فق ــًدا وصحب ــة حمم ــى األحب نلق
َأرى الَبنَي َيشكوُه امُلِحبوَن ُكلُُّهم               

ب داَر ُكلِّ َحبيِب  َفيا َربُّ َقرِّ

بداية املشوار اجلهادي
وغــادر املجاهــد حســام عابــد خميــم جنــني كأنــه 
ــم تكــن صــورة األحــداث متــر  ــاك، فل نــي روحــه هن
أمــام عينيــه دون أن يفكــر هبــا ســاعات وســاعات. ويف 
ذات يــوم وهــو متواجــد يف داخــل املطعــم إذا باألخبــار 
ــة استشــهادية يف مفــرق  ــاول مــا مفــاده وقــوع عملي تتن
جمــدو بتاريــخ 2002/06/05م، وأن هنــاك عــدًدا 
كبــًرا مــن القتــى واجلرحــى ليبــدأ املتواجديــن يف داخــل 
املطعــم يتحدثــون عــن هــذه العمليــة وعــن ضخامتهــا 
وقــوة املتفجــرات املســتخدمة يف العمليــة وكأهنــم خرباء 
يف التحليــل العســكري والســيايس، فمنهــم مــن رجــح 
أن هــذه العمليــة حلركــة محــاس لقــوة االنفجــار الــذي 
حــدث، ومنهــم رجــح أهنــا حلــزب اهلل رًدا عــى اجتيــاح 
الضفــة الغربيــة، وعــدد منهــم، ولكنــه قليــل رجــح أن 

هــذه العمليــة حلركــة اجلهــاد اإلســامي.

ومــا هــي إال ســويعات حتــى أعلنــت رسايــا 
القــدس بــأن هــذه العمليــة االستشــهادية يف مفــرق 
جمــدو تــأيت كــرد أويل عــى جريمــة العــدو الصهيــوين يف 
جمــزرة خميــم جنــني وأهنــا لــن تكــون األخــرة، وأن منفذ 
العمليــة هــو املجاهــد محــزة ســمودي مــن مدينــة جنــني، 
فــا كان مــن املجاهــد حســام عابــد إال أن يعــرب عــن 
فرحــه ورسوره هلــذه العمليــة والســيا أهنــا جــاءت رًدا 
عــى جمــزرة خميــم جنــني التــي مل يكــن للمجاهــد حســام 
ــف.  ــراب ال يوص ــار وخ ــن دم ــه م ــا رآه في ــى م أن ينس
وهنــا بــدأ املجاهــد حســام يعيــد التفكــر يف مســألة 
مشــاركته أو عدمهــا يف انتفاضــة األقــى والســيا أنــه 
أيقــن أن هــذه االنتفاضــة الفلســطينية مســتمرة وأن هذه 
التضحيــات اجلســام قــد آتــت أكلهــا. وبــدأت أفــكاره 
تتغــر شــيًئا فشــيًئا حيــث بــدأ يف حماولــة محــل الســاح 
ــني  ــة جن ــه يف مدين ــد أصدقائ ــرب أح ــه ع ــدرب علي والت
ممــن كان قــد نســج معهــم عاقــات اجتاعيــة ووطنيــة 
ــى  ــدأ بالتدريــب حت ــدة، ومــا أن محــل الســاح وب وطي
عــادت بــه الذاكــرة إىل أيــام خلــت منــذ ســنوات عندمــا 
كان يــرى جمموعــات الفهــد األســود وهــم حيملــون 
الســاح، وكيــف أنــه حــاول أن يأخــذ ســاح عمــه 
ــا اكتشــف أمــره وال  ــه رسعــان م نعــان املطــارد، ولكن
يــزال يتذكــر يــوم أن قــرر صناعــة املواســر وهــي أشــبه 
بعمــل املســدس، وقــد اســتطاع أن يصنع ثاث مواســر 
جاهــزة إلطــاق النــار ومل يعــرف أيــن يمكنــه أن خيفيهــا 
بعيــًدا عــن والــده، فنظــر أمامــه وإذا بعــدد من شــواالت 
ــذه  ــأ ه ــون، فخب ــا الزيت ــن بقاي ــمى م ــا ُيس ــت أو م اجلف
ــام حتــى  املواســر يف أحــد الشــواالت، ومــا هــي إال أي
الشــواالت  أحــد  ببيــع  حســام  املجاهــد  والــد  قــام 
إلحــدى جاراهتــم، وكان الشــوال املوجــود بــه املواســر 
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هــو الــذي تــم بيعــه إىل هــذه اجلــارة، فــا كان منهــا بعــد 
ــه إىل  رؤيتهــا للمواســر إال إغــاق الشــوال والعــودة ب
والــد حســام لتخــربه مــا رأتــه يف الشــوال، فعلــم والــد 
حســام أن هــذه الفعلــة ال يمكــن أن يقــوم هبــا أحــد 
ســوى ولــده حســام الــذي اعــرف بفعلتــه ونــال نصيبــه 
مــن العقــاب. فــا كان مــن حســام بعــد تذكــره للــايض 
ــا  ــوم باألمــس! وكانــت أياًم إال أن يقــول: مــا أشــبه الي
مجيلــة بالنســبة إليــه إال أهنــا أمجــل وهــو حيمــل الســاح 
الــذي يريــد أن يســتخدمه متــى يريــد ويطلــق النــار 
ــدم  ــره بع ــًا أم ــزال حاس ــه ال ي ــد، ولكن ــا يري ــه كيف من
اســتخدامه ضــد العــدو الصهيــوين؛ ألن الفرصــة مل تأت 
بعــد، ومــا هــي إال أشــهر حتــى أعلنــت رسايــا القــدس

مســؤوليتها عــن العمليــة االستشــهادية التــي وقعــت يف 
2002/10/21م يف مفــرق كركــور والتــي أدت إىل 
مقتــل أربعــة عــر جندًيــا صهيونًيــا وإصابــة العرات، 
لتبــدأ القــوات الصهيونيــة باجتيــاح كبــر ملدينــة جنــني 
مســتخدمني هــذه املــرة آليــة عســكرية حمصنــة باإلضافــة 
إىل إحضــار ســيارة كبــرة متخصصــة يف رصــد عمليات 
ــع  ــأن الوض ــام ب ــد حس ــا املجاه ــد هن ــال، وتأك االتص
أصبــح خطــًرا للغايــة وأهنــم بإحضارهــم هلــذه الســيارة 
فإهنــم يربصــون ملــن يقــف وراء العمليــة األخــرة مــن 
ــدو  ــام الع ــى ق ــام حت ــي إال أي ــا ه ــدس، وم ــا الق رساي
الصهيــوين باغتيــال القائــد العــام لرايــا القــدس يف 
مدينــة جنــني إيــاد صواحلــة لتبكيــه الســاء واألرض 
واملائكــة والرجــال والنســاء واألطفــال والشــيوخ؛ 
فقــد كان هلــم األمــل يف رفــع الظلــم عنهــم ومســح 
الدمــوع مــن عيوهنــم فــكان أســطورة اجلهــاد واملقاومــة 
التــي أرعبــت العــدو الصهيــوين وكبحــت مجاحــه عــرب 

ــات جمــدو وكركــور. عملي

القرار احلاسم
 فــا كان مــن املجاهــد حســام إال أن وقــف مــع 
نفســه وقفــة حســاب ومراجعــة لريــط األحــداث 
الســابقة ليحــدث نفســه قائــًا: “اغتنــم يــا حســام نــور 
الفجــر املــرق اجلميــل؛ فــإن ظلمــة الليــل نــارشة 
أجنحتهــا الســوداء عــى املــكان كلــه، واعلــم يــا حســام 
بــأن ظــام الــر والظلــم والقهــر واألمل والعــذاب حميط 
بالشــعب الفلســطيني ومتحكــم فيــه؛ لذلــك عليــك 
ــا حســام أن تكــون جماهــًدا يف ســبيل اهلل لتكــون عــى  ي
خطــا حممــد صــى اهلل عليــه وســلم، وعليــك أن جتعــل 
الرســول صــى اهلل عليــه وســلم قدوتــك وزعيمــك 

الشهيد القائد/ إياد صواحلة
استشهد بتاريخ 2002/11/09م
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وتكــون أنتنفســك قــدوة لآلخريــن فابــدأ بنفســك وابن 
عقيدتــك عــى أســاس الكتــاب وامليــزان واحلديــد، فقــم 
يــا حســام وقاتــل العــدو الصهيــوين وانتــر لدمــاء 
األبريــاء وأصــغ يــا حســام إىل بــكاء النــاس وأنــني 
ــم  ــن ظل ــوذون م ــن يتع ــوت الذي ــن وإىل ص املضطهدي
الصهاينــة املجرمــني!” فــا كان مــن املجاهــد حســام إال 
ــل_  ــز وج ــى اهلل _ع ــل ع ــه فأقب ــث نفس ــان حلدي اإلذع
بقلــب  فأقبــل  بالصــاة،  حديدًيــا  التزاًمــا  والتــزم 
خاشــع عــى اهلل، وتغــرت أفــكاره وأحوالــه ليبــدأ 
ــه حيــث يف هــذه  ــدة مــن مراحــل حيات ــة جدي يف مرحل
ــا  ــاح عملياهت ــدس ونج ــا الق ــوة رساي ــا لق ــرة وتبًع الف
األســطورية بــدأت أفــواج الشــباب تنتظــم يف صفــوف 
رسايــا القــدس مــن أجــل العمــل عــى مواجهــة العــدو 
الصهيــوين. ومتكــن قــادة اجلهــاد اإلســامي مــن العمــل 
ــباب  ــن الش ــن م ــدد ممك ــرب ع ــة أك ــى هداي ــث ع احلثي
وتوجيــه اهتاماتــه نحــو املقاومــة الفلســطينية ضــد 
ــن رامــي  ــا كان مــن املجاهدي ــوين، ف ــال الصهي االحت
ســليط امللقــب برامــي اخلبيــزة واملجاهــد هنــار الســعدي 
إال أن يســمعا لقــادة اجلهــاد اإلســامي ويعيشــا واقًعــا 
مفاهيــم اهلدايــة يف ســبيل اهلل _عــز وجــل_ انطاًقــا مــن 
قولــه تعــاىل: ىمحٱٰى ري زي مي نيىي 
 .]69 ]العنكبــوت:  خئيمح  حئ  جئ  يي 
وبــدأت تتعمــق العاقــة بــني املجاهديــن رامــي وهنــار 
وبــني قــادة اجلهــاد اإلســامي يف مدينــة جنــني، والســيا 
بعــد أن هداهــم اهلل لطريــق احلــق والرشــاد، فــا مــن يوم 
إال ويســمعون فيــه إىل مواعــظ مشــايخ رسايــا القــدس 
ــل  ــدون! ه ــا املجاه ــم: أهي ــم هل ــم بقوهل ــم يذكروهن وه
ــم  ــل_؟ أو ك ــز وج ــي اهلل _ع ــن نع ــم نح ــون ك تعلم
ــم  ــش يف ه ــا نعي ــم فإن ــن ث ــب؟ وم ــم نذن ــئ؟ وك نخط

وقلــق وضنــك واضطــراب واكتئــاب، ولكــن اعلمــوا 
أن رمحــة اهلل _عــز وجــل_ تطلبكــم وهــا هــي توبــة اهلل 
تناديكــم وهــا هــو طريــق اخلــاص مــن غواية الشــيطان 

ــاعر: ــال الش ــم، فق ــره اهلل لك ــوده ي وقي

ُنوَب مُتِيُت اْلُقُلوَب    َرَأْيُت الذُّ
لَّ إِْدَماهُنَا َوُيوِرُثَك الذُّ

ُنوِب َحَياُة اْلُقُلوِب                     َوَتْرُك الذُّ
َوَخْرٌ لِنَْفِسَك ِعْصَياهُنَا

فبــدأ املجاهــد رامــي إىل جانــب املجاهديــن هنــار 
الســعدي واملجاهــد حســام عابــد يســرون مًعــا يف طريق 
اهلل، طريــق ذات الشــوكة، فاعتمــرت قلوهبــم بحــب اهلل

الشهيد املجاهد/ رامي سليط
استشهد بتاريخ 2003/07/21م
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ــادي  ــاطهم اجله ــدأ نش ــبيله ليب ــة يف س ــب التضحي وح
فلســطني ويف  اجلهــاد اإلســامي يف  يف ظــل حركــة 
جناحهــا العســكري رسايــا القــدس، فاســتغل املجاهــد 
ــه  ــم عاقات ــد املطاع ــل يف أح ــه يعم ــد كون ــام عاب حس
ــوادر  ــادة وك ــة ق ــل خدم ــن أج ــه م ــة ومعارف االجتاعي
رسايــا القــدس، فلــم يبخــل عــى أحــد يف مســاعدة 

ــه. ــة ل ــر حاج ــار أو توف واستفس

املجاهدة الربانية تبحث عن غريمها
حســنة  بســمعة  يتمتــع  حســام  املجاهــد  كان 
وطيبــة يف أوســاط الشــباب يف مدينــة جنــني لدرجــة 
ــه يف خدمــة  أن منظــره اإليــاين ولســانه العــذب وتفاني
ــات  ــب األوق ــذي يف أغل ــاح ال ــه للس ــن وحب اآلخري
يضعــه عــى جنبــه؛ لفت نظر إحــدى البنــات املحجبات 
ــدأ  ــم لتب ــام يف املطع ــاول الطع ــرددن لتن ــوايت ي ــن الل م
استشــهادية،  جماهــدة  مــع  حســام  املجاهــد  قصــة 
ــع عــام 2003م  ــان يف مطل ــني والزم ــكان جن ــكان امل ف
ــد  ــراج املجاه ــة وإخ ــة رضاغم ــدة هب ــة املجاه وبطول
ــة رضاغمــة مــن  حســام حيــث توجهــت املجاهــدة هب
بلــدة طوبــاس إىل املجاهــد حســام عابــد مــن أجــل 
مســاعدهتا يف حاجــة هلــا تســعى مــن أجلهــا منــذ زمــن، 
وبعــد حديــث قصــر دار بــني املجاهــدة هبــة رضاغمــة 
واملجاهــد حســام عابــد كحــوار بســيط وعــادي ومــن 
ــف  ــا تق ــة أهن ــة رضاغم ــدة هب ــعرت املجاه ــه ش خال
ــام جماهــد صــادق وخملــص، واألهــم أهنــا تســتطيع  أم
ــد  ــبة للمجاه ــر بالنس ــك كان األم ــه، وكذل ــوق ب الوث
ومرتديــة  حمجبــة  فتــاة  أمامــه  وجــد  الــذي  حســام 
اخلــار، ورغــم أنــه مل يتمكــن مــن رؤيــة وجههــا إال أنــه 
شــعر باألمــن واألمــان والطمأنينــة جتــاه هــذه املجاهــدة 

الربانيــة، لتعمــق الثقــة بينهــا أكثــر فأكثــر لتصــارح 
املجاهــدة هبــة املجاهــد حســام حــول نيتهــا متابعــة 
وماحقــة أحــد األشــخاص والــذي يتواجــد يف مدينــة 
ــام  ــد حس ــني للمجاه ــه، وتب ــام من ــد االنتق ــني وتري جن
بــدأت عندمــا كان أخــو املجاهــدة هبــة  القصــة  أن 
واســمه بكررضاغمــة يف إحــدى الســيارات إىل جانــب 
صديقــه كــال طوبــايس حيــث كانــا قــد توجهــا إىل بلدة 
ــطينية  ــز الفلس ــد احلواج ــا إىل أح ــا وص ــاس، ومل طوب
أوقــف بكــر الســيارة وتوجــه إىل مــكان قريــب ليأخــذ 
ــط  ــة حتي ــة الصهيوني ــوات اخلاص ــه، وإذا بالق ــة ل حاج
ــه  ــه يف قدم ــار لتصيب ــه الن ــق علي ــة وتطل ــر رضاغم ببك
ومــن ثــم تقــوم باعتقالــه، ومــا أن ســمع صديقــه كــال 
املــكان،  بالفــرار مــن  صــوت الرصــاص حتــى الذ 
فظنــت املجاهــدة هبــة أن صديــق أخيهــا ربــا لــه عاقــة 
ــت  ــك توجه ــوين، ولذل ــدو الصهي ــا للع ــليم أخيه بتس
هــذا  إىل  الوصــول  يف  ملســاعدهتا  حســام  للمجاهــد 
الشــخص، وبعــد حــوار ونقــاش طويــل بــني املجاهــد 
حســام واملجاهــدة هبــة مــن أجــل تغيــر رأهيــا وقناعاهتا 
ــني  ــم املطلوب ــن أه ــرب م ــايس يعت ــال طوب ــيا أن ك الس
للعــدو الصهيــوين، ومــن أهــم نشــطاء كتائــب شــهداء 
األقــى يف مدينــة جنــني لتقــوم املجاهــدة هبــة بعــد 
أقــل مــن شــهر باحلديــث مــع املجاهــد حســام عــرب 
جهــاز التلفــون، وخوًفــا عليهــا مــن رصــد املكاملــة 
مــن قبــل األمــن الفلســطيني أو الصهيــوين طلــب منهــا 
احلديــث عــى رقــم آخــر غــر معــروف ألحــد، وبعــد 
حتديــد موعــد بينهــا يف املطعــم، ومــا أن رآهــا املجاهــد 
حتــى قــال هلــا بأنــه ال يمكــن أن يســاعدها يف املوضــوع 
الــذي تريــده ويتمنــى عليهــا أن تنســى هــذا األمــر لعدم 

ــا. ــة ادعائه صح
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املجاهدة الربانية أول االستشهاديات
تفاجــأ املجاهــد حســام أن قــدوم املجاهــدة هبــة 
هــذه املــرة إىل جنــني ليــس مــن أجــل الوصــول إىل كــال 
بــل مــن أجــل مســاعدهتا يف تنفيــذ عمليــة استشــهادية، 
وهنــا كانــت الصاعقــة عــى املجاهــد حســام ليســأل 
نفســه أســئلة كثــرة حــول: ملــاذا توجهــت إليــه بالذات؟ 
وهــل هــي صادقــة فيــا تقــول؟ وهــل مل يعــد هنــاك 
رجــال يف فلســطني حتــى تقــوم النســاء بالعمليــات 
االستشــهادية؟ وهــل يمكــن بالفعــل مســاعدهتا يف هــذا 
املوضــوع؟ فــا كان مــن املجاهــدة هبــة إال أن تقــول 
إنــه يف حــال رفضــت مســاعديت  للمجاهــد حســام 
ســأبحث عــن شــخص آخــر ملســاعديت، وحرًصــا عــى 
املجاهــدة هبــة طلــب منهــا مهلــة مــن أجــل متابعــة 
ــني  ــاع ب ــد اجت ــم عق ــن، وت ــع املجاهدي ــر م ــذا األم ه
املجاهديــن حســام عابــد ورامــي خبيــزة وهنار الســعدي 
وأطلعهــم عــى تفاصيــل الــكام الــذي دار بينــه وبــني 
املجاهــدة هبــة يف ظــل عــدم توافــق مــن قبــل املجاهديــن 
عــى هــذا املوضــوع، وبعــد حــوار ونقــاش معمــق تقــرر 
أن يتــم مشــاورة قــادة رسايــا القــدس هبــذا األمــر، 
والســيا أنــه متعلــق بفتــاة وليــس برجــل ونحــن نعيــش 
يف ظــل عــادات وتقاليــد وتربيــة أخاقيــة إســامية، 
ــي إال  ــا ه ــرة، وم ــة كب ــًدا لدرج ــوع معق ــكان املوض ف
أيــام حتــى تــم إبــاغ املجاهديــن حســام ورامــي وهنــار 
ــال  ــن إرس ــم م ــع لدهي ــدس ال مان ــا الق ــادة رساي ــأن ق ب
ــهادية،  ــة استش ــذ عملي ــة لتنفي ــة رضاغم ــدة هب املجاه
وتــم تكليــف املجاهديــن رامــي ســليط وحســام عابــد 
وهنــار الســعدي باالســتعداد والتحضــر هلــذه العمليــة 
التــي مل ولــن تكــون عمليــة كأي عمليــة ســابقة، فهــذه 

العمليــة ســتنفذها فتــاة وليــس رجــًا، وســيكون هلــا مــا 
قبلهــا ومــا بعدهــا لذلــك حــرص قــادة رسايــا القــدس 
ــة  ــي بأمهي ــار ورام ــام وهن ــن حس ــة املجاهدي ــى توعي ع
وللشــعب  القــدس  لرايــا  بالنســبة  العمليــة  هــذه 
الفلســطيني وللمقاومــة الفلســطينية برمتهــا، فــأراد قادة 
رسايــا القــدس مــن املجاهديــن األبطــال حســام ورامــي 
ــون  ــطينية يك ــة الفلس ــه املقاوم ــرون ب ــا ين ــار يوًم وهن
كيــوم أيب بكــر يف الــردة، ويوًمــا كيــوم خالــد بــن الوليــد 
يف الرمــوك، ويوًمــا كيــوم ســعد يف القادســية وصــاح 
الديــن األيــويب يف حطــني، وقطــز يف عــني جالــوت، 
ــي مــع  وحممــد الفاتــح يف القســطنطينية، وســلان احللب
ــًا  ــوًقا عظي ــتاق ش ــطني يش ــعب فلس ــرب، واهلل إن ش كلي
ليــوم ينــر اهلل فيــه دينــه ويعــز أوليــاءه ويعــز الشــعب 
واملعتقلــني  األرسى  شــوق  مــن  أكثــر  الفلســطيني 
للحريــة، وينتظــر عمليــة استشــهادية كعمليــة بيــت ليــد 
ــارى... ــور ووادي النص ــة كرك ــدو وعملي ــة جم وعملي

إلــخ، فهــل أنتــم أهيــا املجاهــدون حســام ورامــي وهنــار 
تلبــون هــذا النــداء وهــذا الرجــاء، ليصدق قول الشــاعر 

حــني قــال:

وآملنـي وآلـَم كـلِّ حـرٍ                    
سؤاُل الدهِر: أين املسلمونا؟ 

ُترى هل يرجُع املايض؟                             
فإين أذوُب لذلَك املايض حنينا

دعوين من آماٍن كاذباٍت                             
فلم أجـِد امُلنى إال ُظنونـا 

وهاتوا يل مَن اإلياِن نوًرا                          
وا بـنَي جنبيَّ الَيقينـا  وَقوُّ
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ي فأنتزِع الروايس                           أمـد يدَّ
وأبِن املجَد مؤتلًقا مكينـا

حســام  األبطــال  املجاهديــن  مــن  كان  فــا 
وهنــار ورامــي إال العمــل وبجــد ونشــاط للتحضــر 
ــي  ــة، وبق ــة رضاغم ــدة هب ــة املجاه ــتعداد لعملي واالس
الســؤال األهــم: هــل يتــم إنــزال االستشــهادية بواســطة 
حــزام ناســف أم شــنطة متفجــرات أم ســيارة مفخخة أم 
بواســطة الســاح...إلخ. إىل أن تم حســم األمر لصالح 
مــن نــادى أن تكون العملية بواســطة شــنطة متفجرات،

رسايــا  جماهــدي  تأكــد  وهــو  اآلخــر  األمــر  وبقــي 
القــدس رامــي وهنــار وحســام مــن جهوزيــة املجاهــدة 
ــد  ــد مــن حتدي ــا، فــكان الب ــا وروحًي ــة نفســًيا وإيانًي هب
إىل  للحضــور  املجاهــدة هبــة رضاغمــة  مــع  موعــد 
مدينــة جنــني مــن أجــل االســتاع هلــا وســؤاهلا عــن 

ــل  ــد بالكام ــل التأك ــن أج ــة م ــا املطلوب ــض القضاي بع
مــن صــدق نيتهــا وتوجههــا لتنفيــذ عمليــة استشــهادية، 
ومــا أن تــم هــذا اللقــاء حتــى علــم املجاهــدون حســام 
ورامــي وهنــار أهنــم يقفــون أمــام فتــاة مؤمنــة بــاهلل _عــز 
وجــل_ هلــا مــن اإلرادة والعزيمــة واإلرصار مــا يفــوق 
بــني قــادة وجماهــدي  املهــام  الرجــال، وتــم تقســيم 
رسايــا القــدس إلنجــاح هــذه العمليــة، فمنهــم مــن قــام 
بتصويــر املجاهــدة هبــة رضاغمــة برايــات حركــة اجلهاد 
اإلســامي، ومنهــم مــن قــام بتصنيــع املتفجــرات، 
ومنهــم مــن تكفــل بعمليــة التوصيــل إىل مــكان التنفيــذ؛ 
بتاريــخ  األحــد  يــوم  العمليــة  موعــد  حتديــد  ليتــم 
2003/05/18م لتبــدأ املجموعــة بوضــع اللمســات 
الشــيباين  املجاهــد أمحــد  قــام  فيهــا حيــث  األخــرة 
ــادة  ــم ق ــن أه ــرب م ــذي كان يعت ــب وال ــب بالعندلي امللق
رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني بتســليم املجاهديــن 
األبطــال هنــار ورامــي وحســام شــنطة املتفجــرات التــي 
ستســتخدمها املجاهــدة هبــة يف العمليــة، وهنــا ويف يــوم 
األحــد كانــت قــد أعلمــت أحــد أقربائهــا حــول نيتهــا 
تنفيــذ عمليــة استشــهادية ليصــل اخلــرب إىل عائلتهــا 
لتمنعهــا مــن القيــام هبــذه العمليــة باإلضافــة إىل منعهــا 
ــوم  ــة للي ــل العملي ــم تأجي ــزل، فت مــن اخلــروج مــن املن
اصطحــاب  مــن  حســام  املجاهــد  ومتكــن  التــايل، 
املجاهــدة هبــة رضاغمــة مــن بلــدة طوبــاس والتوجه إىل 
مدينــة جنــني، فطلبــت مــن املجاهــد حســام أن يضــع هلا 
ــا لألناشــيد اإلســامية كان بحوزهتــا مــن أجــل  رشيًط
ــة، ولكــن مل يتمكــن مــن ذلــك  ــل العملي أن تســمعه قب
ــا  ــد هب ــة، وال يوج ــم مروق ــي تقله ــيارة الت ــون الس ك
مســجل فــدار بينهــا حديــث ال يــزال املجاهــد حســام 
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يذكــره ويفكــر فيــه دوًمــا حيــث كانــت تتمنــى بــأن تقتل 
ــر أشــاؤها إىل  ــة، وأن تتناث ــا يف العملي ثاثــني صهيونًي
قطــع صغــرة ال يمكــن مجعهــا، فــا أن ســمع املجاهــد 
حســام هــذا الــكام حتى شــعر أنــه يســتمع إىل صحابية 
يف زمــن النبــوة، فلــم يكــن ليصــدق مــا يســمع ومــا أن 
وصــا مدينــة جنــني حتــى كان باســتقباهلا املجاهــدان 
رامــي وهنــار الســعدي، وتــم إحضــار شــنطة املتفجرات 
التــي تــم ختبئتهــا يف أحــد اجلبــال ليلــة أمــس نتيجــة 
تأجيــل العمليــة لليــوم التــايل، وهنــا جــاء دور املجاهــد 
هنــار الســعدي يف إيصــال هبــة رضاغمــة إىل مدينــة 
مقيبلــة يف األرايض املحتلــة عــام 1948م لتنتظــر ســائق 
ــة  ــن مدين ــا م ــيقوم بنقله ــذي س ــوين ال ــيارة الصهي الس
مقيبلــة إىل مــكان تنفيــذ العمليــة يف مدينــة العفولــة، 
حيــث تــم جتنيــد هــذا الصهيــوين لتوصيل االستشــهادية 
هبــة رضاغمــة إىل موقــع العمليــة بطريقــة معقــدة جــًدا 

ــة  ــات التجاري ــد املجمع ــا إىل أح ــه توصيله ــوا من وطلب
يف مدينــة العفولــة، وبالفعــل توجــه الســائق الصهيــوين 
هبــة  االستشــهادية  املجاهــدة  تقــل  التــي  بســيارته 
وَعلــم  املتفجــرات،  شــنطة  حتمــل  وهــي  رضاغمــة 
املجاهــدون حســام وهنــار ورامــي أن األمــور تســر 
بشــكل صحيح لتبدأ األســئلة تثار يف عقــول املجاهدين 
حــول إمكانيــة فتــاة صغــرة يف عمــر املجاهــدة هبــة 
ــون  ــن أن تك ــل يمك ــة؟ وه ــل الصهاين ــة جحاف ملواجه
وهــل  فلســطينيني؟  رجــال  مــن  كثــر  مــن  أرجــل 
ــخ  ــا يف تاري ــا فارًق ــوم 2003/05/19م يوًم ــون ي يك
ــامل  ــامل كل الع ــم الع ــن ليعل ــطيني؟ ولك ــعب الفلس الش
ــا  ــن إياهن ــة إال م ــا ضعيف ــاة وأهن ــا فت ــح أهن ــه صحي بأن
ــل يشء،  ــى فع ــوى ع ــا ال تق ــا رب ــل وأهن ــز وج ــاهلل ع ب
ــا آخــر،  ــان خلًق ــاة صاغهــا اإلي ــا نقــول بأهنــا فت ولكنن
فقلبــت املوازيــن وأدارت دفــة األمــور وغــرت جمــرى 
األحــداث، فنــزل اإليــان يف قلبهــا فــإذا هبــا تشــعر أن يف 
عضاهتــا القــوة التــي هتــز األرض هــًزا، ويف حنجرهتــا 
الصــوت الــذي ُيســمع األمــوات يف قبورهــم، ويف قلب 
هبــة العــزم واإلرصار الــذي ال يــكل، واملــدد الــذي ال 
ينقطــع، والبــأس الــذي يفــل احلديــد ويــدك احلصــون، 
فــكان لســان حــال املجاهــدة هبــة تقــول ألخواهتــا 
املجاهــدات املؤمنــات: يــا أخــوايت! إننــا مل نخلــق رجااًل 
نحمــل الســاح، ولكــن نحــن معــر النســاء مل نعجــز 
ــا  ــك أقدمه ــا أمل ــن م ــي أثم ــذه روح ــل، فه ــن العم ع
رخيصــة يف ســبيل اهلل، ثــم يف ســبيل كرامــة وعــزة 
القــدس الريــف، ونحــن صنــو الرجــال البــد أن نعيــد 
ــدو  ــد ع ــاد ض ــارك يف اجله ــمية، ونش ــيبة وس ــاد نس أجم

ــاتنا. ــل ملقدس ــا املحت أمتن األسر املجاهد/ هنار السعدي
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 2003/09/15م
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رسالة االستشهادية إىل األمة
وكأن املجاهــدة هبــة دراغمــة أرادت يف هــذه 
العمليــة أن ترســل رســالة إىل األمــة بكل طاقاهتــا وقادهتا 
ــا  ــا: أهي ــا مفاده ــباهبا وفتياهن ــيوخها وش ــا وش وكوادره
ــم  ــن أمره ــا م ــدون! ي ــا املجاه ــاس! أهي ــا الن ــر! أهي الب
دينهــم باجلهــاد يف ســبيل اهلل فقعــدوا حتــى متكــن العــدو 
الصهيــوين مــن احتــال مــدن وقــرى فلســطني! ويــا مــن 
ــوا  ــة، وباع ــم اجلن ــهم إىل اهلل أن هل ــم نفوس ــاع أجداده ب
ــة  ــاة ذليل ــذ حي ــة بأطــاع نفــوس صغــرة ولذائ هــم اجلن
وســاروا وراء الفتــات، فيــا أهيــا النــاس! يرمحكــم اهلل مــا 
لكــم نســيتم دينكــم وتركتــم عزتكــم وقعدتــم عــن نــر 
اهلل، فلــم ينركــم وحســبتم أن العــزة للمتخاذلــني؟ فيــا 
وحيكــم! أمــا يعذبكم ويؤملكم ويشــحن نفوســكم مرأى 
ــقاها  ــي س ــم الت ــى أرضك ــو ع ــم خيط ــدو اهلل وعدوك ع
بالدمــاء أباؤكــم؟! وهــل نســيتم جمــزرة األقــى واحلــرم 
وقانــا  وشــاتيا  صــربا  نســيتم  وهــل  اإلبراهيمــي؟! 
ــو  ــان حج ــاء إي ــيتم دم ــل نس ــني، وه ــم جن ــزرة خمي وجم
ورهيــام الــورد وبــرى برغيــش؟! أمــا هيــز قلوبكــم 
وينمــي محاســتكم أن إخواًنــا لكــم قــد أحــاط هبــم العــدو 
وســامهم ألــوان اخلســف فاغتــال املجاهــد إيــاد صواحلــة 
وإيــاد حــردان وأســعد دقــة وأبــو عــي مصطفــى وقيــس 
عــدوان واعتقــل القــادة األبطــال ثابــت مــرداوي واحلــاج 

عــي الصفــوري يف معركــة خميــم جنــني؟!

الوصول إىل اهلدف
هبــة  االستشــهادية  املجاهــدة  مــن  كان  فــا 
رضاغمــة إال أن تتقــدم نحــو اهلــدف ومــا أن وقفــت 
الســيارة أمــام أحــد املجمعــات التجاريــة يف مدينــة 
العفولــة ومهــت بالدخــول إىل املجمــع لتحقــق أمنيتهــا 

ــن  ــى م ــة وأال يبق ــن الصهاين ــدد م ــرب ع ــل أك ــأن تقت ب
جســدها قطعــة واحــدة إذا باحلــراس يطلبــون منهــا 
ــم  ــا تبتس ــإذا هب ــا، ف ــي حتمله ــنطة الت ــم الش ــح هل أن تفت

ولســان حاهلــا يقــول: ىمحٱهئ جب حب خبيمح 
]طــه: 84[، وصاحــت بصوهتــا: اهلل أكــرب، اهلل أكــرب، 
اهلل أكــرب. وفجــرت نفســها أمــام املجمــع التجــاري 
ليتفتــت جســدها الطاهــر إىل أشــاء متناثــرة لتتســلمها 
ــم،  ــى أجنحته ــتبرين ع ــني مس ــن فرح ــة الرمح مائك
ويطوفــون هبــا فــوق ثــرى فلســطني وفــوق املســجد 
األقــى الصطحاهبــا مــن معــراج حممــد صــى اهلل 
عليــه وســلم إىل جنــة الرمحــن ليكــون يف اســتقباهلا 
ــون  ــات لتك ــهداء واحلوري ــون والش ــاء والصديق األنبي
أمجلهــم وملكتهــم، فرحــني مروريــن هبــا وحامديــن 
الضيفــة  هــذه  عــى  وجــل_  _عــز  اهلل  وشــاكرين 
ورامــي  هنــار  املجاهــدون  ســمع  أن  ومــا  اجلديــدة. 
وحســام عــن نبــأ وقــوع االنفجــار حتــى ســارعت 
بياهنــا  يف  موضحــة  العمليــة  لتبنــي  القــدس  رسايــا 
العســكري أن مــن يقــف وراء هــذه العمليــة هــو رسايــا 
القــدس، وأن املنفــذ هــذه املــرة هــو استشــهادية اســمها 
هبــة رضاغمــة ومــن بلــدة طوبــاس، وقــد أوقعــت 
العمليــة ثاثــة قتــى عــى األقــل ونحــو 26 إصابــة،

النصب التذكاري للقتى الصهاينة 
يف عملية العفولة االستشهادية بتاريخ 2003/05/19م
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وهبــذه العمليــة تكــون العمليــة األوىل يف تاريــخ اجلهــاد 
اإلســامي التــي يتــم فيهــا إرســال استشــهادية، كــا 
ــوين  ــدو الصهي ــة للع ــة ومرعب ــالة قوي ــت رس ــا كان أهن
ــرم  ــدو املج ــذا الع ــطينية ه ــرأة الفلس ــت امل ــث أبك حي
الــذي أبكــى نســاء وحرائــر فلســطني بقتــل أبنائهــن 

وإخواهنــن. وأزواجهــن 

ما بعد العملية االستشهادية
مل يســتطع العــدو الصهيــوين أن حيــدد مــكان 
الضبــة التاليــة وأواهنــا، وأصبــح هــذا املجــرم حيســب 
ألــف حســاب للمــرأة الفلســطينية قبــل الرجــال، فهنيًئــا 
لــك الشــهادة والبطولــة والفخــار يــا أخــت املجاهديــن 
وســيدة احلــور العــني هبــة رضاغمــة! فــواهلل حــري أن 
يتعلــم شــباب فلســطني يف هــذه األيــام منــك معنــى 
ــاحمينا  ــهاد، فس ــدام واالستش ــداء واإلق ــة والف التضحي
يــا ســيدتنا إن تراجعنــا أو خــارت عزائمنــا، ولكــن 
ــت  ــمك وارتفع ــا باس ــت حناجرن ــاك رصخ ــا ذكرن كل
نفوســنا،  إىل  والشــهامة  النخــوة  وعــادت  معنوياتنــا 
العندليــب  املجاهــدون  أهيــا  جهودكــم  وبوركــت 
ــادة  ــزة وق ــي خبي ــعدي ورام ــار الس ــد وهن ــام عاب وحس
وأعــدوا  خططــوا  الذيــن  القــدس  رسايــا  وكــوادر 
واســتعدوا هلــذه العمليــة، فكنتــم خــر املجاهديــن خلــر 
شــعب، ومــا أن هــدأت األوضــاع يف مدينــة جنــني حتى 
قامــت رسايــا القــدس باالهتــام واالعتنــاء باملجاهديــن 
رامــي وهنــار وحســام حيــث تــم تزويــد املجاهــد حســام 
ــه  ــن تعرض ــا م ــه خوًف ــة نفس ــل محاي ــن أج ــاح م بالس
ونشــاط  عمــل  وليســتمر  االعتقــال،  أو  لاغتيــال 
ــي  ــن رام ــه املجاهدي ــب أخوي ــام إىل جان ــد حس املجاه
والتجهيــز  واإلعــداد  بالتخطيــط  وليبــدؤوا  وهنــار، 

لعمليــات واشــتباكات مــع العــدو الصهيــوين، ومــا 
ــرز قــادة  ــال أحــد أهــم وأب ــم اغتي ــام حتــى ت هــي إال أي
رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني صالــح جــرادات بتاريخ 
2003/06/12م، لتثــأر رسايــا القــدس عــرب عملية يف 
ــدة  ــن بل ــرة م ــد عباه ــهادي أمح ــا االستش ــان نفذه بيس
اليامــون يف جنــني بتاريــخ 2003/06/19م، لتســتمر 
جماهــدي  ماحقــة  يف  الصهيونيــة  األمنيــة  األجهــزة 
رسايــا القــدس ممــا جعلهــم يكثفــون مــن زرع العبــوات 
الناســفة يف أزقــة وشــوارع مدينــة جنــني ملنــع تقــدم 
اآلليــات العســكرية الصهيونيــة، وخاضوا االشــتباكات 
ــل  ــرات ب ــل الع ــوين، ليقب ــدو الصهي ــع الع ــة م العنيف
املئــات عــى رسايــا القــدس مــن أجــل العمــل اجلهــادي 
والوطنــي، فقــدم املجاهــدون رامــي وهنــار وحســام 
ــا  ــل رساي ــاط وعم ــيع نش ــل توس ــن أج ــزم م ــا يل كل م
القــدس يف مدينــة جنــني، ومتكنــت القــوات الصهيونيــة 
مــن اعتقــال املجاهــد هنــار الســعدي واستشــهد املجاهد 
رامــي اخلبيــزة يف أثنــاء حماولــة إطــاق صــاروخ الو عى 

ــني. ــة جن ــكرية يف مدين ــات العس ــد اجليب أح

حسام وحده يف امليدان
وأنــه  ثقيــل  محلــه  أن  حســام  املجاهــد  شــعر 
بقــي وحيــًدا يف امليــدان يف مواجهــة العــدو الصهيــوين، 
ــودة إىل  ــرر الع ــت، فق ــا َرُحب ــه األرض ب ــت علي فضاق
قريــة كفــر دان علــه حيظــى باألمــن واألمــان واالهتــام 
وكأنــه كان يريــد وداع أبيــه وأمــه وإخوتــه، وكان يف 
ذلــك الوقــت قــد قــدم املســاعدة املطلوبــة ألخيــه عــام 
وجمموعتــه مــن أجــل توجيــه رضبــة عســكرية عــرب 
ــون  ــدة اليام ــن بل ــرب م ــة بالق ــوة صهيوني ــاح لق الس
يف مدينــة جنــني، ويف تلــك الليلــة الظلــاء اقتحمــت 
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ــن،  ــن الزم ــرة م ــر دان ف ــة كف ــة قري ــوات الصهيوني الق
ثــم غــادرت فاعتقــد املجاهــد حســام أن األمــر أصبــح 
آمنـًـا ولــو أهنــم أرادوه ملــا خرجــوا مــن القريــة، وبعــد أن 
أخــذ قســًطا مــن النــوم إذا بالقــوات اخلاصــة الصهيونيــة 
منــزل  حتــارص  وجنودهــا  وآلياهتــا  بدباباهتــا  معــززة 
املجاهــد حســام ومــن كل مــكان ليتــم اعتقــال األخوين 

ــخ 2003/09/25م. ــد بتاري ــام عاب ــام وع حس

السجن مدرسة الرجال
يف  اجلديــد  حســام  املجاهــد  مشــوار  بــدأ 
عليــه  وُحكــم  الصهيــوين  العــدو  ســجون  ظــل 
باملؤبــد ثــاث مــرات إضافــة إىل 50 عاًمــا، وتبــدأ 
تنقلهــا  عــرب  عابــد  حســام  املجاهــد  عائلــة  معانــاة 
وعــام، حســام  ابنيهــا  لزيــارة  آلخــر  ســجن  مــن 

ومــا هــي إال أشــهر حتــى أقــدم العــدو الصهيــوين 
بتاريــخ  عابــد  حســام  املجاهــد  منــزل  هــدم  عــى 
ــرش  ــة أن تف ــر العائل ــون مص 2004/07/14م ليك
الســاء ومــن معانــاة إىل معانــاة،  األرض وتلتحــف 
وعــى الرغــم مــن األمل اســتطاع املجاهــد حســام عابــد 
ل الســجن إىل قلعــة للعلــم، فــدرس يف اجلامعــة  أن حُيــوِّ
العربيــة وباللغــة العربيــة يف ختصــص العلــوم السياســية 
ليتعــرف عــى طبيعــة هــذا العدو الصهيــوين أكثــر فأكثر، 
وكيــف يفكــر؟ وكيــف يصنــع القــرارات السياســية 
والعســكرية؟ وكيــف يقيــم حتالفاتــه الدوليــة؟ ومــدى 
ترابــط نســيجه املجتمعــي؟ ومــا هــي إال فرة مــن الزمن 

األسر املجاهد/ حسام عابد
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى

الشيخ القائد/ خض عدنان 
يف زيارة لعائلة األسر املجاهد/ حسام عابد
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وتــمَّ إصــدار قــرار ُيعــرف بقــرار أو قانــون شــاليط مــن 
خالــه تــم حرمــان األرسى املعتقلــني مــن الدراســة يف 

ــة. ــة العربي اجلامع

حســام  للمجاهــد  الظــروف  اهلل  هيــأ  ولكــن 
باالنتســاب إىل جامعــة األقــى يف قطــاع غــزة ليحصــل 
ــًا  ــزال مفع ــخ، وال ي ــم التاري ــوس يف عل ــى بكالوري ع
دراســة  عــى  يعكــف  أنــه  لدرجــة  العلــم  بحــب 

بكالوريــوس آخــر يف جامعــة القــدس املفتوحــة.

والصعبــة  املؤملــة  اليوميــة  احليــاة  ولطبيعــة   
ــول  ــدم حص ــن ع ــون م ــا األرسى واملعتقل ــي حيياه الت
ــجون، كان  ــم يف الس ــح لزياراهت ــى تصاري ــم ع عائاهت
ــع  ــل م ــرى للتواص ــرق أخ ــن ط ــث ع ــن البح ــد م الب
األهــل ونتيجــة لذلــك تــم معاقبــة املجاهــد حســام 
بزيــادة حكمــه بخمــس ســنوات ونصــف بتهمــة هتريب 
يف  الســتخدامها  الســجون  لداخــل  خلويــة  أجهــزة 
االتصــال مــع األهــل، فــأي هتمــة هــذه يف هــذا العــر 
الديمقراطــي وأي تعســف هــذا وأيــن حقــوق اإلنســان 
ــر  ــه األس ــا يعاني ــدويل مم ــع ال ــن املجتم ــة؟ وأي املزعوم
ــد  ــر املجاه ــزال األس ــك ال ي ــم ذل ــطيني؟ ورغ الفلس
حســام صامــًدا يف ســجون االحتــال الصهيــوين وال 

ــى  ــف ع ــدس الري ــوب الق ــة ص ــه مفتوح ــزال عيون ت
أمــل باحلريــة واخلــاص مــن االحتــال الصهيــوين 
ــرب،  ــد اق ــة ق ــر احلري ــن فج ــده، ولك ــال أم ــذي ط ال

ــا. ــون قريًب ــى أن يك ــل عس ــو ق ــى ه ــألونك مت ويس
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األسير المجاهد
سامي سليمان إبراهيم جرادات

ابن أسرة شهداء وأبطال مجاهدين

تاريخ الميالد: 1968/05/04م

الحالة االجتماعية: متزوج ولديه 7 أبناء

مكان السكن: بلدة سيلة الحارثية – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 16

تاريخ االعتقال: 2003/10/22م

الحكم: 23مؤبد و50 عامًا

اإلنســان  يقــف  أن  البالغــة  الصعوبــة  مــن 
للحديــث عــن أحــد العالقــة مــن الرجــال األبطــال 
الذيــن صنعــوا التاريــخ، وكتبــوا بحــروف العــز واملجــد 
ــر  ــت يف التعب ــات مهــا بالغ ــه؛ ألن الكل ــى صفحات ع
ــال  ــأي ح ــغ ب ــن تبل ــول فل ــون الق ــة فن ــان وصيغ والبي
تلــك املعــاين النبيلــة التــي ســطرها هــؤالء الرجــال 
بإياهنــم الراســخ وجهدهــم وجهادهــم وآثارهــم يف 
ــطيني.  ــعب الفلس ــل الش ــم مراح ــن أه ــي م ــة ه مرحل

امليالد والنشأة
الذيــن  مــن  األبطــال  العالقــة  هــؤالء  ومــن 
وصلــت أعناقهــم إىل أعــايل الســاء املجاهــد الشــيخ 
ســامي جــرادات )أبــو عبــد اهلل(، حيــث ُولــد هــذا 
جنــني  مدينــة  يف  احلارثيــة  ســيلة  بلــدة  يف  املجاهــد 
ــرج  ــهل م ــى س ــرف ع ــي ت ــة الت ــك املدين ــام، تل القس
ابــن عامــر، وتطــل عليــه إطالــة حــزن وأمــل وإشــفاق 
عــى األرض وعــى الــراب الــذي ضيعــه العــرب، 
فمــن هنــا مــر القائــد صــاح الديــن األيــويب، ومــن 
ــق  ــام يف طري ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــيخ الش ــر الش ــا م هن
شــاخمًا  زال  ال  القســام  جنــني  ونخيــل  الذكريــات، 
ــه صــوت احلــق، فعــى قمــة جبــل ســيلة  ســامًقا فصوت
احلارثيــة املطــل عــى ســهل مــرج ابــن عامــر املمتــد إىل 
األرايض املحتلــة عــام 1948م؛ يربــض بيــت بطــل مــن 
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ــه بيــت األســر املجاهــد ســامي جــرادات  األبطــال، إن
الــذي ولــد يف 1968/05/04م، أي بعــد عــام مــن 
املصيبــة، بــل الطامــة الكــربى التــي صعقــت البريــة يف 
عاملنــا اإلســامي والعــريب والفلســطيني، فقــد ولــد هذا 

ــرب. ــة الع ــن نكس ــام م ــد ع ــد بع املجاه

يــرى املجاهــد أبــو عبــد اهلل أن شــعبنا يئــس مــن 
كل يشء، ومــع ذلــك وبعــد تلــك النكبــة اجلديــدة علــم 
حينهــا النــاس أال ملجــأ وال خــاص هلــم إال بالعــودة 
إىل اإلســام، ففــي تلــك الظــروف ولــد املجاهد ســامي 
ليجــد نفســه يف ظــل عائلــة فلســطينية إســامية بامتيــاز، 
وقــد عــاش يف أرسة كثــرة األوالد، ككل أرس الشــعب 
الفلســطيني، وألن معركتنــا عــى هــذه األرض معركــة 
وجــود ال معركــة حــدود لتكــون هــذه األرسة ممــن 
يباهــي هبــم رســول اهلل _صــى اهلل عليــه وســلم_ حينــا 
ــِة”.  ــْوَم اْلِقَياَم ــْم َي ــي بُِك ــُلوا ُأَباِه ــوا َتنَاَس ــال: “َتنَاَكُح ق
ــودور  ــة “ثي ــة بزعام ــة الصهيوني ــدت احلرك ــذا حش وهل
بــازل يف  هرتــزل” منــذ املؤمتــر الصهيــوين األول يف 
العــام 1897م قــوة كبــرة وغــر متوقعــة إلقنــاع اليهــود 
ــلوا  ــطني وليتناس ــرة إىل فلس ــامل باهلج ــاء الع يف كل أنح
ــٍد  ــام حت ــه أم ــطيني أدرك أن ــعبنا الفلس ــن ش ــا، ولك فيه
كبــر جــًدا، وهلــذا أصبحــت األرس الفلســطينية متجذرة 
أرض  يف  الثابتــة،  كالشــجرة  الفلســطينية  بــاألرض 
الوطــن، وفروعهــا يف ســاء عاليــة تــؤيت أكلهــا كل حــني 
بــإذن رهبــا، فهكــذا تربــى املجاهــد ســامي يف ظــل أرسته 
ــاق مــن االحتــال  ــة واالنعت ــة، العطشــى للحري املتدين
الصهيــوين، وحــرص والــده أن يعلــم أبنــاءه معــاين 
العــزة والكرامــة وحــب الوطــن، بأســاس قويــم ومتني، 
مبنــي عــى العلــم، فحــرص عــى جعــل أبنائــه يكملــون 

تعليمهــم، وهلــذا درس املجاهــد ســامي يف مــدارس 
ــة، يف كافــة مراحــل الدراســة حتــى  بلــدة ســيلة احلارثي
التوجيهــي، فــكان حمبوًبــا عنــد والديــه وإخوتــه لتميــزه 
بطيبتــه وبســاطته وبخدمتــه الاحمــدودة لآلخريــن، 
فــكان يفــرض احرامــه عــى اجلميــع بأخاقــه احلميــدة 
أحــب  تقًيــا  خلوًقــا  ورًعــا  صلًبــا  وشــاًبا  الســامية، 
ــه، ومــن أحــب مســاجد اهلل فقــد  املســجد والصــاة في
أحبــه اهلل تعــاىل، حيــث قــال صــى اهلل عليــه وســلم: “إَِذا 
يــَاِن”. ُجــَل َيْعَتــاُد امْلََســاِجَد، َفاْشــَهُدوا َلــُه بِاإْلِ َرَأْيُتــُم الرَّ

التحاقه بحركة اجلهاد اإلسالمي
اندلعــت  العــام 1987م حتــى  ومــا أن جــاء 
مصطلــح  إدخــال  وتــم  األوىل،  فلســطني  انتفاضــة 
االنتفاضــة إىل كل قواميــس األرض ليشــهد العــامل كلــه 
عــى أن الشــعب الفلســطيني هــو شــعب ال يمكــن لــه 
أن خيضــع أو يركــع للعــدو الصهيــوين، وإن طــال أمــد 
ــه  ــب أهل ــامي إىل جان ــد س ــذا زجَّ املجاه ــني، وهل الظامل
وشــعبه بــكل طاقاتــه ليشــارك يف فعاليــات ونشــاطات 
الفــرة  تلــك  ويف  األوىل،  الفلســطينية  االنتفاضــة 
أصبحــت حركــة اجلهــاد اإلســامي يف بلــدة ســيلة 
احلارثيــة مــن أهــم احلــركات الوطنيــة واإلســامية التــي 
تواجــه العــدوان الصهيــوين، والســيا أهنا رفعت شــعار 
تقديــم الواجــب عــى اإلمــكان، فانتمى املجاهد ســامي 
ــة، وعمــل يف  حينهــا إىل صفــوف هــذه احلركــة اجلهادي
صفــوف رجاهلــا وإىل جانبهــم، فإذا به يف العــام 1988م 
وحتــت جنــح الظــام الدامــس كانــت تتســلل إىل ســيلة 
احلارثيــة خفافيــش بريــة ال ختــرج إال يف عتمــة الليــل؛ 
ألن مــن طبيعتهــا الغــدر واللــؤم واخلســة واجلبــن، 
فوجــد نفســه معتقــًا يف ســجون العــدو الصهيــوين، 
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وُحكــم عليــه ملــدة 6 شــهور تنقــل خاهلــا بــني ســجون 
الفارعــة وجمــدو وعتليــت، وخــرج مــن ســجون العــدو 
أكثــر قــوة وأكثــر إرصاًرا عــى مواجهــة العــدو الــذي ال 
يعــرف إال املكــر واخلــداع والقتــل والدمــار، ووقــف إىل 
ــدة  ــامي يف بل ــاد اإلس ــة اجله ــه يف حرك ــب إخوان جان
ســيلة احلارثيــة كخالد جــرادات وهاين جــرادات وحممد 
فــارس ونعــان طحاينــة ورشيــف طحاينــة والعديــد 
ــادة والكــوادر، ومل يمنعــه زواجــه مــن  ــد مــن الق العدي
مواصلــة العمــل اجلهــادي واالجتاعــي والســيايس بــل 

ــًزا يف حركــة اجلهــاد اإلســامي. بقــي ناشــًطا ممي

أخــوة  ســامي  املجاهــد  تربــط  كانــت 
وصداقــة وعاقــات تنظيميــة مــع املجاهــد الشــهيد 
صالــح طحاينــة الــذي يكــربه بعــام واحــد، فــكان 
األســطورة، ذلــك  صالــح  املجاهــد  أخــاه  يســاعد 

يتمتــع  كان  الــذي  اإلســامي  اجلهــاد  أيقونــة  بــل 
ــكرية  ــخصية عس ــبه بش ــة، أش ــة ملتزم ــخصية جدي بش
شــجاعة، فلــم تكــن تتســلل إليــه معــاين اخلــوف واهلوان 
ــا  ــديد، ف ــه الش ــاز بصمت ــع، وامت ــف والراج والضع
يتكلــم إال بــا فيــه صــدق وفائــدة وهلــذا نشــأت عاقــة 
بــني املجاهــد ســامي واملجاهــد صالــح طحاينــة لدرجــة 
أن املجاهــد ســامي كان عى اســتعداد أن يضحي بنفســه 
مقابــل احلفــاظ عــى حيــاة القائــد صالــح طحاينــة، 
ــكري  ــاح العس ــي اجلن ــن مؤس ــرب م ــه يعت ــيا أن والس
ــاق  ــة )عش ــة الغربي ــامي يف الضف ــاد اإلس ــة اجله حلرك
ــن  ــه م ــب إخوان ــب إىل جان ــث كان يذه ــهادة( حي الش
ــة  ــكرية يف قري ــات العس ــي التدريب ــة لتلق ــيلة احلارثي س
عنــزة بمحافظــة جنــني عــى يــد القائــد الشــهيد عصــام 
ــل  ــيس، ب ــي بالتأس ــح أن يكتف ــن لصال ــة، ومل يك برامه
بــادر إىل جتنيــد جماهديــن للعمــل العســكري، وقــاد 
إحــدى املجموعــات املكونــة مــن أمحــد عارضــة وطاهر 
زيــود، لتنفيــذ عمليــة عســكرية يف مســتوطنة “قاديــش” 
بالقــرب مــن مدينــة العفولــة املحتلــة يف العــام 1990م، 
حيــث اســتقلوا ســيارة لنقــل العــال الفلســطينيني، 
ومــا أن وصلــوا إىل املوقــع حتــى بــادر املجاهــد صالــح 
وأطلــق النــار عــى أحــد املســتوطنني، وكان يقود جــراًرا 
ــه مل  ــر إال أن ــافة الصف ــن مس ــه م ــم إصابت ــا ورغ زراعًي
ــؤالء  ــح ه ــم فأصب ــلل الدائ ــرض للش ــا تع ــت، وإن يم

ــديد. ــذر الش ــاعدة واحل ــة إىل املس ــال بحاج األبط

كان عــى املجاهــد ســامي أن حييــط باملجاهــد 
ــا  ــك خوًف ــه، وذل ــارس أجل ــه ح ــة وكأن ــح طحاين صال
مــن تعرضــه لغــدر العمــاء أو االغتيــال، ورغــم هــذا 
الصهيــوين وعــرب  الشــاباك  أن  إال  الشــديد  احلــرص 

الشهيد القائد/ صالح طحاينة
استشهد اغتياالً بتاريخ 1996/07/04م
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ــح  ــد صال ــركات املجاه ــع حت ــوا بتتب ــة قام ــة حمكم خط
ــدأت  ــاء، وب ــد العم ــرب أح ــه ع ــوا إلي ــة، فوصل طحاين
هــذه القصــة عندمــا جــاء أحــد الشــباب وهــو مــن بلــدة 
“مصمــص” يف الداخــل املحتــل ويدعــى حممــود الكال، 

أبنــاء ســيلة احلارثيــة  يعمــل حينهــا ويســاعد  وكان 
ــام  ــد األي ــامي، ويف أح ــاد اإلس ــباب اجله ــة ش وخاص
أراد هــذا الشــاب الــزواج مــن فتــاة عربيــة مــن الداخــل 
ــة،  املحتــل والدهــا يعمــل يف جهــاز الرطــة الصهيوني
وكان رشطــه للموافقــة عــى هــذا الــزواج هــو أن يقــوم 
ــاباك  ــاز الش ــع جه ــاون م ــال بالتع ــود الك ــاب حمم الش
الصهيــوين، فوافــق عــى هــذا الطــرح، وطلــب منــه 
حينهــا الشــاباك اســتدراج املجاهــد صالــح طحاينــة 
ــر  ــا توف ــة منه ــع خمتلف ــت ذرائ ــص” حت ــدة “مصم إىل بل
الســاح واملــال والذخــرة، ولشــدة حاجــة املجاهــد 
صالــح إىل ذلــك ذهــب إىل تلــك البلــدة، وهنــاك وقــع 
يف كمــني الشــاباك الصهيــوين، وملــا حــاول اهلــروب تــم 
إطــاق النــار عليــه، وإصابتــه يف القلــب، وتــم اعتقالــه 

وكان ذلــك يف العــام 1992م.

كان هــذا احلــدث صاعًقــا ومؤمًلــا للمجاهــد 
فقــد  قــد  أنــه  حينهــا  وشــعر  جــرادات،  ســامي 
أحــب النــاس إليــه والســيا أنــه كان قــد فقــد أخــاه 
بتاريــخ  استشــهد  الــذي  جــرادات  نعــان  الشــهيد 
عائلــة  بــني  اخلافــات  بســبب  1990/08/02م 
جــرادات وبــني عائــات أخــرى أخــذت طابًعــا حزبًيــا 
وفصائلًيــا يف ســيلة احلارثيــة، حــني كانــت الفصائــل 
الفلســطينية يف ذلــك الوقــت يف حالــة رصاع شــديد عى 
قيــادة فعاليــات االنتفاضــة، وعــى األيدولوجيــا مما أدى 
ــطينية،  ــات الفلس ــني العائ ــاكل ب ــن املش ــد م إىل العدي

ــع حــدث  ــا جــًدا، ووق ــا مؤمًل ــكان هــذا احلــدث حدًث ف
عــى  فضاقــت  طحاينــة،  صالــح  املجاهــد  اعتقــال 
املجاهــد ســامي جــرادات حينهــا األرض بــا رحبــت، 
وقــرر حينهــا أن حيــض حماكمــة صالــح طحاينــة يف 
ــه حينهــا  ــة، وحكــم حينهــا علي حمكمــة اللــد الصهيوني
ــع  ــب م ــام 1993م أن يذه ــرر يف الع ــا، وق ــني عاًم ثاث
شــقيق املجاهــد صالــح وعــرب تريــح مــزور بالتوجــه 
ــاك  ــح، وهن ــد صال ــارة املجاه ــقان لزي ــجن عس إىل س
تــم كشــف أمــر التريــح املــزور، فتــم اعتقــال املجاهــد 
ــني  ــجن جن ــق يف س ــاله للتحقي ــرادات وإرس ــامي ج س
املركــزي، وكان يوجــد عليــه عــدة اعرافــات حــول 
نشــاطاته املختلفــة يف صفــوف حركــة اجلهاد اإلســامي 
يف بلــدة ســيلة احلارثيــة، وحكــم عليــه ملــدة 33 شــهًرا، 

الشهيد البطل/ نعان جرادات
استشهد بتاريخ 1990/08/02م
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للمجاهــد ســامي  الثــاين  االعتقــال  هــو  هــذا  وكان 
جــرادات، وشــاء اهلل عــز وجــل أن جيمــع بــني األحبــة، 
بــني املجاهــد ســامي وبــني أخيــه وصديقــه ورفيــق دربــه 
املجاهــد صالــح طحاينــة يف ســجن جنيــد يف مدينــة 

ــاعر: ــول الش ــا ق ــدق فيه ــس، ليص نابل

ال يعرف العشاق أين سيلتقون

يف السجن

أم يف املوت

أم يف ظل وردة

ــح  ــامي صال ــاد اإلس ــاء اجله ــا أبن ــأ حينه ليتفي
طحاينــة وســامي جــرادات ونعــان طحاينــة الذيــن 
اجتمعــوا يف ســجن جنيــد ظــال الصــرب والثبــات، 
فمضــوا مؤمنــني بــاهلل _عــز وجــل_، وبنــره لعبــاده، 
ــوة  ــول الدع ــن حق ــل م ــد إىل حق ــجن جني ــول س وحت
والتنظــر  اإلســامي،  املــد  واحــات  مــن  وواحــة 
ــرف  ــاحات والغ ــجون والس ــألت الس ــيايس، فامت الس
ــرة  ــك الف ــوب، ويف تل ــدد للقل ــاين املج ــيد اإلي بالنش
غصــت الســجون الصهيونيــة بــكل أطيــاف اللــون 
الســيايس الفلســطيني، وكانــت حلبــة الــراع الفكريــة 
بــني أقبيــة الســجون حتتاج إىل شــخصية فكريــة حكيمة، 

ــر. ــع والتأث ــى اجلم ــادرة ع ق

علــم أبنــاء اجلهــاد اإلســامي أن فــرة الســجن 
إمــا أن تكــون اســتهاًكا لإلنســان وقضــاء عى إنســانيته 
وفــرة انتظــار، أو تكــون فــرة بنــاء وإعــادة البوصلة من 
ــن،  ــوط باملجاهدي ــادم املن ــدور الق ــل ال ــن أج ــد م جدي
ــاء اجلهــاد اإلســامي  ــام أبن ــك املفهــوم بقي وجتســد ذل

ــد  ــروب املجاه ــة ه ــط لعملي ــد بالتخطي ــجن جني يف س
مــن ســجون االحتــال حيــث يف  صالــح طحاينــة 
العــام 1995م قــررت مصلحــة الســجون الصهيونيــة 
ــجن  ــة إىل س ــا خفيف ــني أحكاًم ــل األرسى املحكوم نق
النقــب الصحــراوي، وشــاء اهلل أن يكــون مــن بــني 
األســاء املنقولــة مــن ســجن جنيــد املجاهديــن ســامي 
جــرادات ونعــان طحاينــة، فبــدأ حينها املجاهــد صالح 
خطــة حمكمــة بالتعــاون مــع املجاهديــن ســامي ونعان، 
ووقــع االختيــار عــى أن يكــون املجاهــد صالــح بديــًا 
للمجاهــد نعــان طحاينــة، بحيــث يتــم خــروج صالــح 
مــن ســجن جنيــد إىل النقــب ويبقــى مكانــه نعــان 
ــة  ــث إن مصلح ــح، حي ــه صال ــار أن ــى اعتب ــة ع طحاين
الســجون الصهيونيــة يف ذلــك الوقــت مل تكــن قــد 
ابتكــرت أســلوب التشــخيص عــرب الصــور، وأســلوب 
بصمــة اإلهبــام، ولذلــك كان مــن الســهل جــًدا أن 
يقــوم املجاهــدون بتســجيل أســائهم واملبادلــة فيــا 
ــاح  ــة مفت ــح بصناع ــد صال ــا املجاه ــدأ حينه ــم، فب بينه
لفــك الكلبشــات احلديديــة، وبــدأ االســتعداد لعمليــة 
اهلــروب، ورشع املجاهــد نعــان يتقمــص شــخصية 
ــض،  ــى نقي ــخصيتها ع ــت ش ــح، وكان ــد صال املجاه
فاملجاهــد صالــح معتــاد عــى النوم بعــد صاة العشــاء، 
بينــا املجاهــد نعــان يســهر طــول الليــل يطالــع يف 
أمهــات الكتــب، ولذلــك مل يكــن ســهًا عــى املجاهــد 
نعــان النــوم باكــًرا، فــكان باإلضافــة لذلــك يعلــم أنــه 
ســيتم معاقبتــه عــرب عزلــه يف الزنازيــن االنفراديــة، 
ــل بســتة أشــهر، ومــع ذلــك  ــادة حكمــه عــى األق وزي
أرص املجاهــد نعــان أن يكــون الفدائــي األول مهــا 
كلــف األمــر مــن أجــل حريــة القائــد واملجاهــد صالــح 
وهكــذا  الرجــال،  أخــاق  هــي  وهكــذا  طحاينــة، 
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ــة  ــاء الطليع ــامي، أبن ــاد اإلس ــاء اجله ــاق أبن ــي أخ ه
اجلهاديــة الذيــن تربــوا عــى ســرة حممــد _صــى اهلل 
ــوا  ــدين، وتعلم ــاء الراش ــرة اخللف ــلم_ وس ــه وس علي
مــن عــي بــن أيب طالــب _كــرم اهلل وجهــه_ معنــى 
الفــداء ومعنــى التضحيــة، فــا تــزال حادثــة فــداء 
عــي لرســول اهلل _صــى اهلل عليــه وســلم_ عندمــا نــام 
ــر  ــى م ــني ع ــول كل الفدائي ــة يف عق ــه مغروس يف فراش
الســنني، وهلــذا كلــه أرص املجاهــد نعــان أن تتــم هــذه 
ــنوات،  ــرات الس ــه ع ــم علي ــو حك ــى ل ــة حت العملي
ــد إىل النقــب،  ــال مــن ســجن جني وجــاء موعــد االنتق
وخــرج املجاهــدان ســامي وصالــح إىل قاعــة االنتظــار 

ــن. ــن األرسى اآلخري ــد م ــع العدي م

شــاء اهلل أن يبقــى املجاهــدان ســامي وصالــح 
بالقــرب مــن بعضهــا بعًضــا، وتــم كلبشــتهم بكلبشــة 
واحــدة، يــد املجاهــد ســامي مــع يــد املجاهــد صالــح، 
وتــم وضعهــا يف ســيارة البوســطة، وكانــت حمكمــة 
حينهــا جــًدا ال يمكــن ألحــد أن خيــرج منهــا، ولذلــك 
ــه  ــى تصنيع ــف ع ــذي عك ــات ال ــاح الكلبش ــإن مفت ف
ــى  ــب ع ــن اهلل غال ــا، ولك ــِد نفًع ــح مل جي ــد صال املجاه
أمــره، ومــا هــي إال ســاعات حتــى وصلــت البوســطة 
األرسى  وبــدأ  الصحــراوي،  النقــب  ســجن  إىل 
ــو  ــة )أب ــون عــن وصــول املجاهــد نعــان طحاين يتحدث
ــد  ــا املجاه ــأدرك حينه ــب، ف ــجن النق ــني( إىل س احلس
ســامي خطــورة األمــر، وأرســل رســالة عاجلــة إىل 
األرسى مــع مــن ســبقه إىل داخــل الســجن بــأن األســر 
املوجــود يف البوســطة والــذي اســمه نعــان طحاينــة 
ــو احلســني( الــذي  ليــس هــو نفــس املجاهــد نعــان )أب
يعرفونــه، وإنــا هــو اســم عــى اســم، ولذلــك وإلبعــاد 

الشــبهات عــن قصــة هــروب صالــح، متكــن املجاهــدان 
ســامي وصالــح مــن الدخــول مًعــا إىل أحــد األقســام يف 
ــا  ــد حينه ــن أح ــة ومل يك ــا اخليم ــب، فدخ ــجن النق س
ف عــن نفســه أنــه  قــد عــرف صالــح طحاينــة الــذي عــرَّ
نعــان، وعلــم حينهــا املجاهــد صالــح أن هنالــك شــاًبا 
اســمه عامــر مــن بلــدة ســيلة احلارثيــة موجود يف ســجن 
النقــب، وبقــي لــه نحــو شــهر لإلفــراج عنــه، وأرص 
عــى نقلــه إىل قســمه وإىل نفــس اخليمــة ليكــون بديلــه يف 
عمليــة اهلــروب من ســجن النقــب، فبدأ حينهــا املجاهد 
ســامي يبــذل جهــًدا كبــًرا يف احلفــاظ عــى أمن وســامة 
ــوة  ــن اإلخ ــب م ــح وطل ــد صال ــروب املجاه ــة ه خط
العاملــني يف التنظيــم وخاصــة املجاهــد خالــد الشــايب 
ــن  ــان م ــر رمض ــد ثائ ــني واملجاه ــزة بجن ــة عن ــن قري م
قريــة تــل بمحافظــة نابلــس بالعمــل عــى عــدم إحضــار 
ــن  ــامي م ــاد اإلس ــاء اجله ــن أبن ــد م ــل أي جماه أو نق
أقســام النقــب إىل القســم الــذي يتواجــد بــه املجاهــدان 

ــوع. ــف املوض ــم كش ــى ال يت ــح حت ــامي وصال س

بموعــد  عامــر  املجاهــد  إبــاغ  تــم  أن  ومــا 
ــي  ــة الت ــم وإىل اخليم ــه إىل القس ــم نقل ــى ت ــراج حت اإلف
يتواجــد هبــا صالــح طحاينــة حتى يكــون بديلــه اجلديد، 
إال أن هــذا األمــر تأخــر بعــض الوقــت إىل أن تــم دفــع 
الغرامــة املاليــة، وخــرج املجاهــد صالــح بــداًل مــن 
ــا إىل  ــب ومتوجًه ــجن النق ــادًرا س ــر، مغ ــد عام املجاه
مدينــة جنــني، وعندهــا أبلــغ املجاهــد ســامي جــرادات 
اإلخــوة ثائــر رمضــان وخالــد الشــايب وبقيــة اإلخــوة 
عــن حقيقــة األمــر، وأكــد هلــم أنــه لــوال الريــة التامــة 
واحلــذر الشــديد ملــا نجــح هــذا األمــر، وكان اتفــاق 
بــني املجاهــد صالــح وبــني املجاهــد ســامي يقتــيض 
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ــيلة  ــدة س ــح إىل بل ــد صال ــول املجاه ــال وص ــه يف ح أن
احلارثيــة بأمــن وســام فعليــه التوجــه إىل والــد املجاهــد 
ســامي وخيــربه الرســالة التاليــة: بلــغ ســامي أن الســبع 
ــيلة  ــه إىل س ــن وصول ــة ع ــر، كناي ــو بخ ــل وه ــد وص ق
ــد  ــى املجاه ــا ع ــت كان لزاًم ــس الوق ــة، ويف نف احلارثي
صالــح أن يذهــب إىل مدينــة رام اهلل، وخيــرب عائلــة 
اهلــوديل أن خيــربوا ابنهــم يف ســجن جنيــد ليخــرب نعــان 
طحاينــة، أن صالــح تغيــب وعليــه أن يعــرف ويعــرف 

ــة. ــه احلقيقي ــن هويت ع

حكــم  عــى  حكــم  إضافــة  تــم  ذلــك  ومــع 
املجاهــد الفدائــي نعــان طحاينــة ملــدة عــام آخــر، ليتــم 
اإلفــراج عنــه يف العــام 1997م. ومــا أن خــرج املجاهــد 
ــة  ــدأت احلكوم ــى ب ــجن حت ــن الس ــة م ــح طحاين صال
رئيــس  بــرس  شــمعون  لســان  وعــى  الصهيونيــة 
احلكومــة الصهيونيــة بالوكالــة يف عــام 1996م بمطالبة 
الســلطة الفلســطينية باعتقــال املجاهــد صالــح طحاينــة 
أو تســليمه للجانــب الصهيــوين، وإال فــإن الســلطة 
ســوف تتعــرض لضغــوط سياســية وأمنيــة خطــرة، 
تســمح  قــد  الظــروف  أن  صهيونيــة  توقعــات  وكان 
للمجاهــد صالــح للــرد عــى عمليــة اغتيــال األمــني 
ــهيد  ــطني الش ــامي يف فلس ــاد اإلس ــة اجله ــام حلرك الع
الدكتــور فتحــي الشــقاقي؛ هلــذا أدرك املجاهــد صالــح 
ــد  ــى جتني ــرف ع ــدأ ي ــك ب ــع ذل ــر، وم ــورة األم خط
املجاهديــن للعمــل العســكري ضــد العــدو الصهيــوين، 
وكان إىل جانبــه املجاهــد حممــود عارضــة الــذي تــم 
اعتقالــه فيــا بعــد وحكــم عليــه باملؤبــد نتيجــة لتنفيــذه 
عمليــة ضــد قطعــان املســتوطنني عــى الطــرق االلتفافية 
بالضفــة الغربيــة، وهــو يقبــع اآلن يف ســجون االحتــال 

الصهيــوين منــذ العــام 1996م.

ــي  ــى حركت ــهًا ع ــس س ــام 1996م لي كان الع
ــات  ــزج باملئ ــم ال ــني ت ــامي، ح ــاد اإلس ــاس واجله مح
الفلســطينية،  الســلطة  ســجون  يف  املجاهديــن  مــن 
وتــم تســميتهم باملعتقلــني السياســيني، ومــا أن فشــلت 
الســلطة الفلســطينية بالوصــول إىل املجاهــد صالــح 
حتــى قامــت بتشــكيل جهــاز أمنــي رسي خــاص مهمته 
ــور  ــح والعث ــد صال ــول إىل املجاه ــو الوص ــدة ه الوحي
عليــه حًيــا أو ميًتــا، فــكان معظــم عنــارصه مــن األجهزة 
ســابًقا  كان  مــن  إىل  باإلضافــة  الفلســطينية  األمنيــة 
ــا  ــه الدني ــد أغرت ــامي، وق ــاد اإلس ــة اجله ــي حلرك ينتم
بمفاتنهــا فانحرفــت بوصلتــه مــع الســلطة الفلســطينية، 
وبــدأت عمليــة البحــث عنــه يف كل مــكان، فــكان البــد 
ــني إىل  ــة جن ــن مدين ــروج م ــن اخل ــح م ــد صال للمجاه
مدينــة أخــرى، ال يعرفــه هبــا أحــد، فقــرر حينهــا التوجــه 
إىل مدينــة رام اهلل، وهنــاك اجتمــع مــع أحــد أصدقائــه يف 
أحــد املســاجد وطلــب منــه تقديــم املســاعدة، ومــا هــي 
إال فــرة حتــى جــاءه صديــق آخــر وأرص عــى أن يأخــذه 
ــادرة،  ــاب األول املغ ــن الش ــب م ــن، فطل ــكان آم إىل م
ــكنية يف  ــقة س ــه ش ــتأجر ل ــد اس ــاين ق ــاب الث وكان الش
رام اهلل، وقــام هــذا الشــاب بإيصــال املجاهــد صالــح إىل 
تلــك الشــقة الســكنية، وكان حينهــا يبــدو عــى صالــح 
عامــات التعــب واإلرهــاق الشــديد، ومــا هــي إال 
ــام معــدودة حتــى وجــدوا املجاهــد صالــح طحاينــة  أي

ــواًل يف تلــك الشــقة، بطريقــة وحشــية جــًدا. مقت

ــذا  ــن ه ــطينية م ــلطة الفلس ــدت الس ــا أن تأك م
الــري،  األمنــي  اجلهــاز  حــل  تــم  حتــى  احلــدث 
ــد  ــا املجاه ــتقبل حينه ــة، واس ــا الصهاين ــس حينه وتنف
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ســامي نبــأ استشــهاد رفيــق دربــه املجاهــد صالــح وهــو 
يف ســجن “عتليــت” فــكان ذلــك اليــوم يوًمــا حزينًــا 
ــاد  ــاء اجله ــة أبن ــان وكاف ــامي ونع ــن س ــى املجاهدي ع
ــلو  ــة أوس ــورة اتفاقي ــا خط ــوا حينه ــامي، فأدرك اإلس
وخطــورة التنســيق األمنــي الصهيــوين وما هــي الوظيفة 

ــطينية. ــلطة الفلس ــا الس ــاءت هب ــي ج ــة الت احلقيق

الــذي خــرج  العــام  هــو  العــام 1996م  كان 
بــه املجاهــد ســامي للحريــة، وهــذا العــام هــو عــام 
ماحقــة جماهــدي حركتــي محــاس واجلهــاد اإلســامي 
مــن  الكثــر  جعــل  ممــا  غــزة،  أو  الضفــة  يف  ســواء 
قــادة وكــوادر املقاومــة جيمــدون نشــاطهم الدعــوي 
ــوط  ــن ضغ ــه م ــوا ل ــا تعرض ــكري مل ــيايس والعس والس
قويــة مــن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية إال أن ذلــك مل 
يمنــع املجاهــد ســامي مــن مواصلــة مشــواره اجلهــادي 
ــة  ــة املرحل والكفاحــي وأخــذ عــى عاتقــه رغــم صعوب
باالرتقــاء بواقــع حركــة اجلهــاد اإلســامي يف بلــدة 
ســيلة احلارثيــة، وبــدأ بالزيــارات االجتاعيــة لــكل 
بلــدة ســيلة  اإلســامي يف  اجلهــاد  جماهــدي حركــة 
احلارثيــة، وبــدأ حيرضهــم عــى العــودة والعمــل يف 
صفــوف حركــة اجلهــاد ونجــح يف جتميــع نحــو ســبعة 
عــر جماهــًدا، وطلــب منهــم االلتــزام احلديــدي يف 
أداء صلــوات املغــرب والعشــاء مجاعــة يف املســجد، 
ــى  ــام 1997 حت ــًدا يف الع ــهر، وحتدي ــي إال أش ــا ه وم
خــرج املجاهــد نعــان طحاينــة مــن ســجون االحتــال 
الصهيــوين، فوجــد أن بلــدة ســيلة احلارثيــة مل تعــد كــا 
كانــت وأن األهــايل واملجاهديــن كانــوا ال حيبــذون 
ــاالت  ــن اعتق ــا م ــان، خوًف ــد نع ــن املجاه ــرب م التق
ــرر التوجــه للدراســة يف  الســلطة الفلســطينية، وهلــذا ق

ــا  ــة ليكــون العــام 1997م عاًم جامعــة النجــاح الوطني
زاخــًرا باجلاعــة اإلســامية، أي اإلطــار الطــايب حلركة 
اجلهــاد اإلســامي يف اجلامعــة حيــث قــام املجاهــد 
ــة  ــام حلرك ــني الع ــهاد األم ــرى استش ــاء ذك ــان بإحي نع
ــكان  ــقاقي، ف ــي الش ــور فتح ــامي الدكت ــاد اإلس اجله
احتفــااًل ناجًحــا جــًدا، وتــم دعــوة كافــة قــادة وكــوادر 
ــم  ــة نابلــس، فعل ــي واإلســامي يف مدين العمــل الوطن
املجاهــد نعــان مــدى أمهيــة العمــل الطــايب والســيايس 
واإلعــداد والتجهيــز للمرحلــة القادمــة، وكان عــى 
ــة،  ــيلة احلارثي ــامي يف س ــد س ــع املجاه ــم م ــيق دائ تنس
باحلركــة  االرتقــاء والنهضــة  والــذي حتمــل مشــاق 
ــه  ــع في ــذي تراج ــت ال ــة يف الوق ــيلة احلارثي ــدة س يف بل

ــات. ــذه امله ــل ه ــن مث ــوادر ع ــن الك ــد م العدي

الشهيد القائد/ نعان طحاينة
استشهد اغتياالً بتاريخ 2004/07/13م
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أصبحــت حركــة اجلهــاد اإلســامي يف بلــدة 
ســيلة احلارثيــة كالشــجرة الثابتــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا 
يف الســاء، آتــت أكلهــا يف عمليــة 1998/11/06م 
حــني قــام املجاهــدون ســليان طحاينــة وهــو أخــو 
الشــهيد صالــح طحاينــة ومــع شــقيق زوجتــه املجاهــد 
ــة  ــة بعملي ــدس املحتل ــكان الق ــن س ــر م ــف الزغ يوس
ــة  ــدس املحتل ــودا” بالق ــي هي ــوق “حمن ــهادية يف س استش
إىل وقــوع عــرات اإلصابــات، ورغــم عــدم  أدت 
نجــاح هــذه العمليــة كــا كان متوقًعــا منهــا إال أهنا كانت 
ــامي يف  ــاد اإلس ــة اجله ــة حرك ــا ملحاول ــيًدا عملًي جتس
شــال الضفــة الغربيــة بإعــادة إحيــاء اجلنــاح العســكري 
األمنيــة  األجهــزة  واهتمــت  اإلســامي،  للجهــاد 
ــور  ــهيدين أن ــن الش ــطينية املجاهدي ــة والفلس الصهيوني
ــة،  ــذه العملي ــن ه ــئولية ع ــردان باملس ــاد ح ــران وإي مح
ــود  ــكار واجله ــة لألف ــة مصداقي ــذه العملي ــت ه وأعط
التــي قــام هبــا املجاهــد ســامي جــرادات يف بلــدة ســيلة 
ــم  ــن وإعداده ــد املجاهدي ــن جتني ــزز م ــا ع ــة مم احلارثي
يف  آثارهــا  وظهــرت  وعســكرًيا،  وروحًيــا  فكرًيــا 

ــة. ــى املبارك ــة األق انتفاض

انتفاضة األقىص
بعــد تشــكيل القاعــدة الصلبــة واملتينــة يف ســيلة 
الشــبابية  الطاقــات  توجيــه  مــن  احلارثيــة كان البــد 
ــة  ــداث االنتفاض ــة يف أح ــاركة الفاعل ــة للمش واجلهادي
ــهداء  ــييع الش ــرات أو تش ــرب املس ــواء ع ــطينية س الفلس
أو إلقــاء البيانــات أو رضب احلجــارة عــى احلواجــز 
الكبــر  الفضــل  فــكان  ذلــك،  إىل  ومــا  العســكرية 
ــس  ــد أن ــه املجاه ــن أخت ــم اب ــامي يف تنظي ــد س للمجاه
ــذي  ــه وال ــى طلب ــاء ع ــام 2002م وبن ــرادات يف الع ج

ــن  ــئواًل ع ــدس ومس ــا الق ــادة رساي ــم ق ــن أه ــح م أصب
خالــه املجاهــد ســامي، ومــع ذلــك كان يــر املجاهــد 
ســامي ومنــذ بدايــة االنتفاضــة أن يكــون عملــه عمــًا 
واســتمر  اإلســامي،  اجلهــاد  حركــة  يف  لوجســتًيا 
ــهد  ــا أن استش ــن، وم ــن الزم ــرة م ــو ف ــذا النح ــى ه ع
العديــد مــن القــادة حتــى ســارع ووقــف إىل جانــب 
أخيــه املجاهــد نعــان ملســاعدته بــكل مــا يلــزم احلركــة 
وجناحهــا العســكري يف جنــني، فــكان أكثــر املجاهديــن 
ــى  ــان ع ــد نع ــا املجاه ــرص يف حينه ــه، وحي ــا ب التصاًق
ــاء اجلهــاد اإلســامي والعمــل عــى توفــر  ــة بأبن العناي
الســكن واملبيــت والطعــام والــراب واملــال والســاح 
هلــم عــرب املجاهــد ســامي، فــكان منــزل املجاهــد نعــان 
يعــج باملجاهديــن القادمــني مــن كل مــكان، ودائــًا 
ــر  ــقيقة األس ــي ش ــني وه ــه أم احلس ــن زوجت ــب م يطل
املنــزل  بمغــادرة  مــرداوي  ثابــت  القائــد  املجاهــد 
ــواء  ــه إي ــهل علي ــى يس ــا حت ــزل عائلته ــه إىل من والتوج

املجاهديــن واملطارديــن يف جنــني.

كان املجاهــد نعــان طحاينــة حينهــا ُيمســك 
بخطــوط التواصــل مــع احلركــة يف اخلــارج، وهلــذا قــدم 
العديــد من املســاعدات لعــدد من املجاهديــن كاملجاهد 
ريــاض خليفــة يف مدينــة رام اهلل، واملجاهديــن يف مدينــة 
اخلليــل. ومــا أن استشــهد املجاهــد إيــاد صواحلــة حتــى 
أرص املجاهــد ســامي وبالتنســيق مــع املجاهــد نعــان أن 
يكــون القائــد اجلديــد لرايــا القــدس يف مدينــة جنــني 
هــو املجاهــد أنــس جــرادات والــذي جعــل مــن خالــه 
ســامي ومــن املجاهــد نعــان مرشــديه يف كل خطــوة ملــا 
هلــا من خــربة طويلــة يف العمــل التنظيمي والعســكري، 
ــرادات  ــح ج ــه صال ــد خال ــم جتني ــا ت ــوة عندم وازداد ق
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والــذي كان يعتــرب مــن أهــم قــادة حركــة فتــح يف جنــني، 
ــدي، فأضــاف  ــد املجاهــد أجمــد العبي ــم جتني ــك ت وكذل
ــك كان  ــدس، وكل ذل ــا الق ــة لراي ــة نوعي ــك إضاف ذل
ــرادات، ــامي ج ــد س ــل املجاه ــن قب ــات م ــم بتوجيه يت

وكان اجلميــع يثقــون بقدرات 
جــرادات  صالــح  املجاهــد 
يف  الفضــل  لــه  كان  الــذي 
هبــة  االستشــهادية  عمليــة 
دراغمــة حيــث عندمــا عرض 
عليــه جماهــدو رسايــا القــدس 
أخيــه  إىل  نقلــه  األمــر  هــذا 
ســامي، فرفــض أن تتــم هــذه 
ــة  ــم عملي ــل أن تت ــة قب العملي
بيســان حيــث كان هنالــك ختطيــط إلرســال ســيارة 
مفخخــة إىل مدينــة بيســان، وكانــت الســيارة جاهــزة 
لانطــاق، ومــع ذلــك أرص املجاهــد صالــح عــى إمتــام 
ــد  ــم املجاه ــة دراغمــة دون عل ــة االستشــهادية هب عملي
ــرادات  ــح ج ــد صال ــاون املجاه ــرادات، وتع ــامي ج س
مــع عــدد مــن أبنــاء رسايــا القــدس إلنجــاح عمليــة 
االستشــهادية هبــة، فقــام املجاهــد حســام عابــد بتجنيــد 
املجاهــدة هبــة، وقــام املجاهــدان هنــار الســعدي ورامــي 
ســليط )خبيــزة( بإيصاهلــا إىل منطقــة “مقيبلــة”، وصــور 
املجاهــد أمحــد الشــيباين االستشــهادية هبــة، وأحــض 
ــو  ــزن 7 كيل ــرات ت ــن املتفج ــنطة م ــح ش ــد صال املجاه
جرامــات كانــت معــدة يف املــايض ألحــد االستشــهاديني 
الــذي مل تتــم عمليتــه ألســباب كثــرة، وحينهــا تــم 
إعــادة شــنطة املتفجــرات فوصلــت ليــد املجاهديــن 
إبراهيــم عباهــرة ورواد عباهــرة فاحتفظــا هبــا ووصلــت 

منهــا للمجاهــد صالــح جــرادات، وطلــب حينهــا مــن 
ــن حســام  املجاهــد أمحــد الشــيباين تســليمها للمجاهدي
وهنــار ورامــي، ونجحــت املجاهــدة هبــة دراغمــة يف 
تنفيــذ العمليــة يف العفولــة، وُقتــل ثاثــة مــن الصهاينــة، 
ــرادات يف  ــح ج ــد صال ــال املجاه ــم اغتي ــا ت ــى أثره وع
فــادي  املجاهــد  مــع  كان  عندمــا  2003/06/12م، 
جــرادات شــقيق خطيبتــه هنــادي جــرادات أمــام منزهلــم 
ــد  ــل املجاه ــى جع ــامي ع ــد س ــني، وأرص املجاه يف جن
أجمــد عبيدي يتســلم قيــادة رسايــا القــدس يف مدينة جنني 

ــرادات. ــح ج ــهيد صال ــه الش ــا ألخي خلًف

عملية هنادي جرادات
بعــد استشــهاد املجاهــد صالــح توجــه أخــوه 
ســامي )أبــو عبــد اهلل( إىل مواســاة وتعزيــة عائلــة خطيبة 
صالــح والســيا أن فــادي قــد استشــهد أيًضــا إىل جانب 
صالــح، وهنــاك طلبــت املجاهــدة هنــادي احلديــث 
مــع املجاهــد ســامي، ودار النقــاش الطويــل معهــا، 
وقــال املجاهــد أبــو عبــد اهلل مــاذا تريديــن يــا هنــادي؟ 
ــاء  ــن العم ــم م ــب أن ننتق ــد اهلل جي ــا عب ــا أب ــت: ي فقال
الذيــن يقفــون وراء اغتيــال صالــح وأخــي فــادي، فقــال 
أبــو عبــد اهلل: العمــل جيــب أن يركــز ويوجــه فقــط 
ــد أن  ــت حينهــا: أري ــوين، فقال إىل صــدر العــدو الصهي
أكــون استشــهادية، فقــال هلــا أبــو عبــد اهلل: إنــك يــا 
ــة، وأمامــك مســتقبل، وصعــب جــًدا أن  ــادي حمامي هن
ــت  ــرأة وأن ــك ام ــيا أن ــر، والس ــذا األم ــك ه ــق ل نحق
ــى اآلن  ــل حت ــطيني ال يتقب ــع الفلس ــني أن املجتم تعلم
فكــرة مشــاركة املــرأة يف اجلهــاد واملقاومــة والعمليــات 
ــك  ــم اعتقال ــاف أن يت ــا نخ ــم أنن ــهادية، واأله االستش

ــوين. ــدو الصهي ــدى الع ــرة ل ــني أس وتصبح

الشهيد القائد/ صالح جرادات
استشهد بتاريخ 

2003/06/12م
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ومــا أن أهنــى املجاهــد ســامي جــرادات كامــه 
للمجاهــدة هنــادي حتــى قامــت بتقديــم مرافعة شــفهية 
بصفتهــا حماميــة درســت القانــون يف جامعــة جــرش 
ــام  ــا أم ــمعته مرافعته ــام 1999م، وأس ــة يف الع األردني
ــق  ــائدة بح ــكاره الس ــطيني وأف ــع الفلس ــة املجتم حمكم
املــرأة الفلســطينية وتصــورات النــاس اخلاطئــة، فقالت: 
يــا شــيخ ســامي، يــا أبــا عبــد اهلل، هــل تعلــم أن العــدو 
الصهيــوين عندمــا قــام باحتــال فلســطني يف العــام 
1948م مل يفــرق بــني رجــل وامــرأة وأنــه أبعــد الكثــر 
مــن النســاء ومنهــن املناضلــة عطــاف عبــد اهلــادي 

رئيســة احتــاد املــرأة الفلســطينية، والكثــرات من النســاء 
اللــوايت حرمــن مــن أطفاهلــن وبيوهتــن وتركــن يعانــني 
مــرارة الغربــة والتشــتت باإلضافة إىل ممارســة االحتال 
سياســة االعتقــال ضــد النســاء، ومل يبــدأ هــذه السياســة 
حديًثــا، بــل بدأهــا مــع انطاقــة الثــورة الفلســطينية 
حيــث ســارعت نســاء فلســطني لانخــراط يف صفــوف 
ــن العــدو  ــن الســاح وقاتل ــورة الفلســطينية، فحمل الث
جنًبــا إىل جنــب مــع الرجــال، وخضــن املعــارك ونفــذن 
عمليــات نوعيــة كاختطــاف الطائــرات فوقــع بعضهــن 
أســرات لــدى العــدو الصهيــوين، ومنهــن األســرات 
ــة  ــة، وفاطم ــز هلس ــد، وتري ــي خال ــورة، ولي ــة بن عتيق

ــاوي، وعائشــة عــودة، ورســمية عــودة. برن

األســرة  وقعــت  العــام 1987م  انتفاضــة  يف 
املجاهــدة عطــاف عليــان أســرة لــدى العــدو الصهيوين 
عندمــا كانــت حتــاول تفجــر الكنيســت الصهيــوين، 
ويف انتفاضــة األقــى وقــع العديــد مــن املاجــدات 
ــاء  ــوين أثن ــدى العــدو الصهي الفلســطينيات أســرات ل
قيامهــن بالواجــب النضــايل، ومنهــن املجاهــدة لينــا 
ــل، ومل  ــل املحت ــوف بالداخ ــة البط ــن عراب ــوين م اجلرب
بــل  املقاومــة،  يف  الريــادي  دورهــن  عنــد  يراجعــن 
ــس  ــك، ولي ــن ذل ــد م ــل أش ــال، ب ــرب الرج ــربن ص ص
هــذا فحســب يــا أبــا عبــد اهلل، بــل اعلــم _يرمحــك اهلل_ 
أن املــرأة الفلســطينية منــذ بدايــة الثــورة الفلســطينية 
شــاركت الرجــال يف محــل الســاح، وهــي تعلــم أن 
ــا لعملهــا ذاك، ولكنهــا مل هتتــم  روحهــا قــد تصبــح ثمنً
ومل تراجــع وشــاركت يف كل أشــكال النضــال املســلح 
فالبطلــة ليــي خالــد كانــت أول ســيدة عربيــة شــاركت 
ــة متوجهــة إىل  ــرة أمريكي ــة خلطــف طائ ــة فدائي يف عملي
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ســورية، وذلــك للفــت نظــر العــامل للقضية الفلســطينية، 
وليــس هــذا فحســب، بــل إن الشــهيدة شــادية أبــو 
غزالــة استشــهدت أثنــاء قيامهــا بصناعة قنبلــة متفجرة، 
وكذلــك الشــهيدة البطلــة دالل املغــريب التــي قــادت يف 
1978/03/11م جمموعــة مــن عــرة رجال يف عملية 
ــة  ــة حافل ــا املجموع ــزت فيه ــة احتج ــهادية نوعي استش
ــة  ــدف مبادل ــب” هب ــل أبي ركاب وســارت هبــم نحــو “ت
ركاهبــا بــأرسى فلســطينيني وانتهــت هــذه العمليــة 
باستشــهاد املقاومــني، ومــن بينهــم دالل التــي لن ينســى 
أحــرار ورشفــاء العــامل منظــر املجــرم الصهيــوين إهيــود 
بــاراك وهــو جيرهــا مــن شــعرها وهــي جثــة هامــدة 
ليقــوم بعــد ذلــك بإطــاق النــار عليهــا، وهــذا يــدل عى 
مــدى وحشــية وإجــرام هــذا العــدو الصهيــوين، فبقيــت 

ــف. ــا توق ــتمرة ب ــهداء مس ــل الش قواف

اســتمرت املــرأة يف جهادهــا ومقاومتهــا للمحتل 
ــام 1987م  ــة األوىل يف الع ــي االنتفاض ــوين، فف الصهي
كانــت املــرأة طليعــة االنتفاضــة، حتمــل األعــام يف 
املظاهــرات وترشــق احلجــارة، وتشــجع الرجــال، وكان 
ــارة أو  ــق باحلج ــواء بالرش ــكري س ــا دور عس ــا أيًض هل
زرع العبــوات الناســفة، أو نقــل األمــوال ومســاعدة 
املقاومــني، ومــع كل ذلــك يــا أبــا عبــد اهلل تقــول إن 
املجتمــع ال يقبــل فكــرة جهــاد املــرأة، أومل تــر أن املرأة يف 
بدايــة انتفاضــة األقــى كتبــت بدمائهــا تارخًيــا جديــًدا 
ببطوالهتــا؟ أمل تســمع بأخــوايت وفــاء إدريــس التــي 
نفــذت أول عمليــة استشــهادية والتــي جــاءت مــن 
خميــم األمعــري لاجئــني يف رام اهلل وفجــرت نفســها يف 
ــاءت  ــخ 2002/01/28م؟ وج ــدس بتاري ــة الق مدين
بعدهــا بنــت جبــل النــار داريــن أبــو عيشــة مــن مدينــة 

نابلــس، ومــن بعدهــا االستشــهادية عندليــب طقاطقــة 
ــد اهلل  ــا عب ــا أب ــيت ي ــل نس ــم، وه ــت حل ــة بي ــن مدين م
ــة مدينــة جنــني،  ــة دراغمــة ابن ــة االستشــهادية هب عملي
والتــي كان عمرهــا تســعة عــر عاًمــا وهــي طالبــة 
يف جامعــة القــدس املفتوحــة حيــث نفــذت العمليــة 
االستشــهادية يف العفولــة التــي وقعــت بعــد ظهــر يــوم 
االثنــني يف 2003/05/19م عــى املدخــل الرقــي 
ــال  ــة ش ــة العفول ــاري يف منطق ــم” التج ــع “عتيلي ملجم
فلســطني املحتلــة؟ ممــا أســفر عــن مقتــل 3 صهاينــة 
وإصابــة العــرات، وهــل تعلــم ملــاذا أخفــوا تفاصيــل 
هــذه العمليــة االستشــهادية يــا أبــا عبــد اهلل؟ فأجاهبا أبو 
عبــد اهلل: نعــم أعلــم ملــاذا يــا هنــادي؛ ألن أخــي الشــهيد 
صالــح خطيبــك _رمحــه اهلل_، هــو املســئول األول عــن 

ــة، وبســببها تــم اغتيالــه. هــذه العملي

أدرك املجاهــد ســامي أنــه يقــف أمــام امــرأة 
صلبــة عنيــدة وواعــدة وحماميــة بــكل مــا حتمــل الكلمــة 
مــن معنــى، فعلــم حينهــا أن املــرأة الفلســطينية قــد 
قاســمت الرجــل رشف تنفيــذ العمليات االستشــهادية، 
ــم  ــو يعل ــا وه ــرء عليه ــدم امل ــي يق ــات الت ــك العملي تل
ســلًفا أنــه مقــدم عــى املــوت، فــا خيــاف وال يراجــع، 
وأدرك أنــه ال جمــال ألن تتوانــى املــرأة الفلســطينية عــن 
خــوض هــذا الصنــف مــن العمليــات التــي تعتــرب 
أصــدق وأجــرأ صيحة احتجــاج عى العــدو الصهيوين، 
التــي أضــاءت فضــاء األمــة  الشــمعة  بمثابــة  فهــي 
املظلــم، وهنــا صمــت املجاهــد ســامي قليــًا، ثــم قــال 
للمجاهــدة هنــادي: لــك مــا تريديــن يــا أخــت الرجال، 
وسأســاعدك فيــا تريديــن، واشــرى هلــا رشحيــة جديدة 
الرســائل  عــرب  فقــط  التواصــل  ليكــون  للتواصــل 



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

105

ــب  ــة، وطل ــاح العملي ــان نج ــفرة لض ــات املش والكل
املجاهــد ســامي مــن املجاهــدة هنــادي أن حتافــظ عــى 
ــت املجاهــدة  ــا كان ــل بالنجــاح، وم ــة األمــر ليتكل رسي
ــدأ  ــى تب ــهادية حت ــة استش ــوع عملي ــمع بوق ــادي تس هن
ــة  ــنلقى األحب ــى س ــدور؟ ومت ــيأيت ال ــى س تتســاءل: مت
حممــًدا وصحبــه؟ وقــد اشــتاقت إىل اجلنــة وأدركــت أهنا 
ســلعة اهلل الغاليــة، وهلــذا أعــدت واســتعدت إىل لقاء اهلل 
_عــز وجــل_، وعــرض املجاهــد ســامي هــذا األمر عى 

املجاهــد نعــان طحاينــة الــذي أيــد أن تتم هــذه العملية، 
وأن يتــم مســاعدة املجاهدة هنــادي، ودار النقاش بينها 
حــول املــكان، فطــرح املجاهــد ســامي أن يكــون اهلــدف 
يف القــدس املحتلــة، بينــا رأى املجاهــد نعــان أن يكــون 
اهلــدف مدينــة حيفــا املحتلــة لكــون غالبية الســكان فيها 
مــن اليهــود الصهاينــة، واتفــق املجاهــدان عــى أن يكون 
ــة،  ــذه العملي ــتعدادات هل ــدأت االس ــا، وب ــع حيف املوق
والســيا أن املجاهــدة هنــادي انتظــرت مــا يقــارب 
ثاثــة أشــهر للوصــول إىل هــذه اللحظــة املنشــودة، 
ــة،  ــد العملي ــا بموع ــامي إلخباره ــد س ــب املجاه وذه
وهــو يــوم اخلميــس يف 2003/10/02م، وأن اهلــدف 
هــو حيفــا، وكان يف يديــه شــعار جديــد حلركــة اجلهــاد 
اإلســامي مرســوم عــى إحــدى العصبــات، وأرصت 
حينهــا أال يتصــور بــه أحــد قبلهــا، وكان هلــا مــا أرادت.

بــدأ املجاهــد ســامي يــرح هلــا طريقــة الوصول 
إىل حيفــا وتنفيــذ العمليــة االستشــهادية بحيــث ختــرج 
مــن مدينــة جنــني عــرب الســيارات التــي تقــل املواطنــني 
ــة” أو  ــات “اإلرسائيلي ــة اهلوي ــن محل ــا م ــل حيف إىل داخ
مــن محلــة التصاريــح، وكانــت حتمــل هويــة “إرسائيليــة” 
مــزورة، وطلــب منهــا املجاهد ســامي أن يكــون حديثها 

حيفــا،  إىل  تصــل  عندمــا  االنجليزيــة  باللغــة  فقــط 
ــك  ــه يف تل ــيا أن ــا والس ــبهات عنه ــاد الش ــك إلبع وذل
الفــرة كانــت قــد قامــت احلكومــة الصهيونيــة بتشــديد 
اإلجــراءات األمنيــة واحلصــار عــى الضفــة الغربيــة 
ــوم الغفــران مــن  ــد مــا يســمى ي بدخــول اليهــود يف عي
2003م،  العــام  مــن  أول(  )تريــن  أكتوبــر  شــهر 
ــني  ــن جن ــتقلها م ــي س ــيارة الت ــب يف الس ــا ترك وعندم
تطلــب مــن الســائق أن يوصلهــا إىل مشــفى “رمبــام” 
بحيفــا مــن أجــل الذهــاب للعــاج، وبالقــرب مــن 
هــذا املشــفى يوجــد حمطــة باصــات صهيونيــة، وهنــاك 
تركــب يف إحــدى الســيارات للوصــول إىل املــكان، 
وســوف تقــوم باالتصــال عــى املجاهــد ســامي وال 
تتحــدث معــه فقــط عبــارة عــن رنــة واحــدة، وســتقول 
يف الرســالة إهنــا قــد وصلــت إىل مدينــة رام اهلل، أي 
كنايــة عــن وصوهلــا إىل حيفــا، وهنــاك ختتــار املوقــع 
الــذي تريــده إمــا يف حافلــة صهيونيــة أو يف جتمــع كبــر 
املــكان  ذلــك  وأن  الســيا  مطعــم  يف  أو  للصهاينــة، 
مــيء بالصهاينــة، فهكــذا كانــت اخلطــة التــي وضعهــا 
ــوى  ــق س ــادي، ومل يتب ــدة هن ــامي للمجاه ــد س املجاه
أن تكتــب وصيتهــا بنفســها وتتجهــز للعمليــة، وأحــض 
هلــا املجاهــد ســامي جــرادات حزاًمــا ناســًفا يــزن 7 
كيلــو جرامــات مــن املتفجــرات، وكان مــن املفــروض 
أن تكــون العمليــة يــوم اخلميــس إال أن ظروًفــا خاصــة 
جعلهــا تؤجــل اخلــروج لتكــون العمليــة يف يوم الســبت 

2003/10/04م. بتاريــخ 

وإذ خرجــت هــذه املجاهــدة، هــذه املحاميــة، 
هــذه التلميــذة اخلاصــة والفريــدة فــا جيــب أن تعيقهــا 
حلظــة اســتقرار يف احليــاة عــن الســر والتحــول، فــاألمل 
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واحلرمــان مهــا غــذاء هــذه الشــجرة التــي جيــب أن تنمــو 
يف نــور الوعــي، وتثمــر مــن أجــل احلريــة والعــدل، 
وخرجــت مــن منزهلــا يف صبــاح يــوم مجيــل مــرق 
يف حــوايل الســاعة الســابعة والنصــف دون أن تــودع 
ــة  ــا عازم ــي أهن ــر يوح ــا أي تغي ــر عليه ــًدا، أو يظه أح
عــى تنفيــذ أمــر مــا، ولســان حاهلــا يقــول ألمهــا: يــا أمــاه 
إين ال أحــب أبــًدا أن أختــار بيًتــا غــر هــذا البيــت، أمــاه 
ــا  ــا يف رسه ــت قوهل ــا أن أمت ــًدا. وم ــم أب ــن أفارقك إين ل
حتــى أحســت أن أمهــا تقــول هلــا: يــا هنــادي، يــا ابنتــي 
إن اجلميــع يقــول هــذا يــا ابنتــي، ودعــي موعــده يصــل 
ــى أن  ــمت ع ــد أقس ــزل وق ــن املن ــت م ــه، فخرج بنفس
تضحــي بنفســها مــن أجــل مبادئهــا مفضلــة بذلــك 
ــهداء،  ــادي وللش ــا ف ــح، وألخيه ــا صال ــاء خلطيبه الوف
ــة  ــن واحلري واألهــم أهنــا خرجــت يف ســبيل اهلل، والدي
والوطــن. فقالــت حــني خروجهــا مــن املنــزل وبــدأت 
تســر بخطواهتــا األخــرة يف شــوارع مدينــة جنــني: 
ــي  ــك، إهل ــك وألطاف ــاء نعم ــي إحص ــاه ال يمكنن ــا رب ي
لســت ضائقــة بلقائــك، ولكننــي أطمــع أكثــر وأكثــر يف 
أن أكــون مســتحقة للنعمــة التــي متنحهــا يل، فتوجهــت 
ــا  ــة ك ــذ اخلط ــا لتنفي ــة حيف ــف إىل مدين ــا الناس بحزامه
تــم وضعهــا، فــا أن وصلــت إىل حيفــا حتــى رنــت رنــة 
واحــدة عــى املجاهــد ســامي وقالــت إهنــا قــد وصلــت 
ــخ  ــوم الســبت بتاري ــك يف ي ــة رام اهلل، وكان ذل إىل مدين
2003/10/04م، ومــا أن وقفــت أمــام اهلــدف الــذي 
ــى رنــت  ــوم ويف ذلــك املــكان حت ــك الي ــه يف ذل اختارت
مــرة أخــرى عــى املجاهــد ســامي جــرادات وكان ذلــك 
ــا  ــت أن ــة وقال ــن دقيق ــة والعري ــاعة الثاني ــام الس يف مت
مروحــة، فعلــم حينهــا املجاهــد ســامي أن املجاهــدة 
ــال  ــا خ ــق أو رب ــال دقائ ــها خ ــتفجر نفس ــادي س هن

الثــواين القادمــة، فبــدأ يدعــو اهلل_عــز وجل_ هلــا بالنر 
متفائــًا  وكان  االستشــهادية،  عمليتهــا  يف  والنجــاح 
جــًدا، رغــم أن ذلــك اليــوم كان يــوم الســبت وكان 
يــوم عيــد بالنســبة للصهاينــة، وهــو عيــد “الكيبــور” أي 
الغفــران، وبالتــايل يكــون الصهاينــة يف مثــل هــذا اليــوم 
أعدادهــم حمــدودة، ولكــن شــاء اهلل شــيًئا آخــر، هــو أن 
جعــل الصهاينــة يف ذلــك اليــوم ويف ذلك املــكان بأعداد 
كبــرة لتتحقــق رؤيــة والــدة املجاهــد ســامي جــرادات 
ــهادية  ــة استش ــك عملي ــا أن هنال ــي رأت يف منامه والت

وهبــا عــدد ضخــم مــن القتــى الصهاينــة.

النصب التذكاري للقتى الصهاينة 
يف عملية حيفا االستشهادية بتاريخ 2003/10/04م

جتســدت تلــك الرؤيــة عــى أرض الواقــع حيــث 
يف  الريفــة  نفســها  هنــادي  االستشــهادية  فجــرت 
مطعــم “مكســيم” الصهيــوين عــى شــاطئ حيفــا، فقتلت 
ثاثــة وعريــن صهيونًيــا وجرحــت العــرات ليكــون 
مــن بــني القتــى قائــد القــوات البحريــة الســابق وعائلتــه 
االستشــهادية  هــي  هنــادي  االستشــهادية  فكانــت 
السادســة يف انتفاضــة األقــى والثانيــة يف صفــوف 
رسايــا القــدس، وأول االستشــهاديات يف العــام الرابــع 
لانتفاضــة، ولذلــك أثبتــت املجاهــدة االستشــهادية 
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هنــادي جــرادات واملــرأة الفلســطينية بشــكل عــام أهنــا 
ليســت أقــل قــدرة مــن الرجــل عــى تكبيــد العــدو 
الصهيــوين اخلســائر الباهظــة، وهلــذا لقــد شــكلت املــرأة 
الفلســطينية حالــة غــر مســبوقة عــى الصعيديــن العاملي 
ــة، ومــن  ــا يصبــح إدعــاء الصهاين والتارخيــي، ومــن هن
اتبعهــم واقتــدى هبــم بأنــه ال تقــدم عــى تنفيــذ عمليــات 
استشــهادية إال نســاء يائســات مــن احليــاة ويعانــني 
ــة  ــاكل عائلي ــن مش ــية وهل ــدية ونفس ــراض جس ــن أم م
اجتاعيــة صعبــة، هــو إدعــاء باطــل وال صحــة وال 
أســاس لــه بــأن هــذه العمليــات هــي حــق مــروع لكل 
فلســطيني ولــكل مــن يعــاين مــن االحتــال الصهيــوين، 
وأن مــن نفــذ هــذه العمليات معظمهن فتيــات خرجيات 
ــتقرات، يف  ــات مس ــات أو عام ــات، أو متزوج جامعي
ــاهلل أواًل، ثــم بعدالــة  ــة، ولكــن اإليــان ب حياهتــن املهني
قضيتهــن ثانًيــا، ثــم بــضورة أن يســمعن صوهتــن للعامل 
ــوين رغــم  ــا للعــدو الصهي ــذي ينحــاز دوًم ــر، وال اجلائ
أنــه يدعــي الديمقراطيــة واحلريــة والعدالــة واملســاواة، 
وهــو حقيقــة يتغــاىض عــن حــق الشــعب الفلســطيني يف 
العــودة ألرضــه ووطنــه، وتقريــر مصــره، وإقامــة دولته 
عــى كامــل الــراب الفلســطيني املقــدس، وهلــذا دفعــن 

أرواحهــن رخيصــة عــى مذبــح احلريــة والتحريــر.

ــا  ــدات وي ــيدة املجاه ــا س ــة، ي ــا املحامي ــا أيته في
ســيدة االستشــهاديات، ال أدري مــاذا أكتــب عنــك، 
أقلــد أحــد كبــار  أقــول ســوى أين أردت أن  ومــاذا 
خطبــاء فرنســا يف حديثــه عــن مريــم عليهــا الســام، مرة 
أمــام لويــس فقــال: ألــف وســبعائة عــام وكل خطبــاء 
العــامل يتحدثــون عــن مريــم، ألــف وســبعائة عــام وكل 
والغــرب  الــرق  يف  الشــعوب  ومفكــري  فاســفة 
ــام  ــبعائة ع ــف وس ــم، أل ــل مري ــون فضائ ــم يرح وه
والشــعراء يســتخدمون كل قواهــم وتتفانــى الشــعوب 
وهــم خيلــدون املعاجــز الفنيــة يف إظهــار حُميــا وحــاالت 
مريــم، ولكــن كل هــذه الكلــات واألقــوال واألفــكار 
واجلهــود طــوال هــذه القــرون العديــدة واملديــدة مل 
تســتطع أن تبــني عظمــة مريــم، كــا بينتهــا هــذه اجلملــة 
مريــم هــي أم عيســى، لذلــك أنــا أجيــز بنفــس احلديــث 
عــن هنــادي ألقــول: إن هنــادي مــن بيــت آل جــرادات 
ويف بيــت أبيهــا وأمهــا، فوجــدت أهنــا ليســت هنــادي، 
ــة  ــي ابن ــة وه ــي املحامي ــادي ه ــول إن هن وأردت أن أق
ــرت نفســها، فوجدنــا أهنــا  الثامنــة والعريــن حــني فجَّ
ليســت هنــادي، وأردت القــول إن هنــادي هــي خطيبــة 
صالــح الشــهيد وأخــت الشــهيد فــادي، ولكننــا وجدنــا 
أهنــا ليســت هنــادي، أردنــا القــول إهنــا ابنــة رسايــا 
القــدس فلــم أجدهــا هنــادي، كا فهــذه كلهــا هــي 

ــادي. ــادي هــي هن وليســت هــي كلهــا، فهن

اعتقاله واحلكم عليه
ومــا كان حينها من املجاهد ســامي إال أن يســجد 
ــة،  شــكًرا هلل وحيمــده عــى هــذا النجــاح يف هــذه العملي
وأوعــز حينهــا إىل املجاهــد أجمــد عبيــدي وســلمه أرشطة 
الفيديــو اخلاصــة هبنــادي لكــي يرســلها لإلعــام، ليعلن 
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عــن العمليــة االستشــهادية، تلــك العمليــة التــي أثلجت 
صــدر الشــعب الفلســطيني، من شــاله إىل جنوبــه، وعى 
أثرهــا قــام العــدو الصهيــوين بقصــف مواقــع عســكرية 
للجهــاد اإلســامي يف خــارج فلســطني، واجتــاح العــدو 
الصهيــوين مدينــة جنــني، وبــدأ البحــث عــن قــادة رسايــا 
القــدس إال أن املجاهديــن ســامي جــرادات ونعــان 
طحاينــة قــد اســتطاعا أن يتواريا عن عيون العمــاء، وما 
هــي إال ســبعة عــر يوًمــا مــن تاريــخ العمليــة حتــى قــرر 
حينهــا املجاهــد ســامي الذهــاب لزيــارة عائلتــه يف ســيلة 
احلارثيــة، وكان ذلــك يف شــهر أكتوبــر )تريــن أول( يف 
موســم قطــف الزيتــون، فدخــل إىل البيت يف متام الســاعة 
الســابعة صباًحــا يف تاريــخ 2003/10/22م ومــا أن 
ــوين  ــش الصهي ــوء إذا باجلي ــدأ بالوض ــًا وب ــراح قلي اس
ــون  ــوا يراقب ــم كان ــكان، وكأهن ــن كل م ــزل م ــط باملن حيي
ــزل  ــل املن ــا أن رأوه يدخ ــاعة، وم ــدار الس ــى م ــزل ع املن
حتــى قامــوا بتطويــق املنــزل والبحــث عنــه وال ســيا أنــه 
متكــن مــن اهلــرب واالبتعــاد عــن املــكان إىل مــكان آخــر،

ــود  ــار اجلن ــن أنظ ــًدا ع ــور بعي ــت س ــتظل حت ــد اس  وق
اجليــش  أحــض  ســاعات  أربــع  وبعــد  الصهاينــة 
الصهيــوين وحــدة لتتبــع األثــر وأحــضوا الــكاب 

التحقيــق  وبــدأ  عليــه،  وعثــروا  املدربــة  البوليســية 
امليــداين معــه، ومــن ثــم تــم نقلــه إىل حتقيــق اجللمــة 
ــة أشــهر ونصــف، وحيكــم  ــاك حــوايل ثاث ليمكــث هن
وعريــن  بثاثــة  2004/02/19م  بتاريــخ  عليــه 
ــه،  ــن اعتقال ــا م ــد 35 يوًم ــه بع ــوا منزل ــًدا وليهدم مؤب
وبــدأ مشــواره اجلهــادي اجلديــد يف ســجون االحتــال 
الصهيــوين ليكتــب اهلل _عــز وجل_ له أن يتــزوج معظم 
ــه اهلل  ــال، ورزق ــجون االحت ــو يف س ــه وه أوالده وبنات
ــذي  ــوم ال ــر الي ــًدا، وال زال ينتظ ــوم 12 حفي ــى الي حت
يكــون فيــه إىل جانــب أوالده وبناتــه وأحفــاده ولقــد 
ــرى،  ــرر األرسى وامل ــل وحت ــز وج ــر اهلل ع ــق ن حتق

ــا. ــون قريًب ــى أن يك ــل عس ــو ق ــى ه ــألونك مت ويس
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األسير المجاهد
سامح سمير محمد الشوبكي

رمز اإلرادة الصلبة وبراعة التخطيط والتنفيذ

تاريخ الميالد: 1980/12/04م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: مدينة قلقيلية - محافظة قلقيلية

عدد أفراد العائلة: 13

تاريخ االعتقال: 2003/10/26م

الحكم: مؤبد و20 عامًا

هــو مــن عائلــة فلســطينية تنحــدر مــن الســاحل 
الفلســطيني األوســط، وبالتحديــد مــن بلــدة ســيدنا 
عــي أو بلــدة احلــرم ســيدنا عــي، والتــي أطلــق عليهــا 
ــة  ــيليا”، وعائل ــة “هرتس ــا مدين ــد احتاهل ــال بع االحت
ــات  ــن العائ ــر م ــاب الكث ــا أص ــا م ــوبكي أصاهب الش
الفلســطينية مــن الطــرد والتهجــر مــن موطنهــا مــن قبل 
ــه، وأســرنا كــا يقــول  ــوين وعصابات ــال الصهي االحت
ــة،  ــأته املقاوم ــورة نش ــامهت يف بل ــة س ــع ثاث ــإن وقائ ف
وهــي: )النكبــة ومــا رافقهــا، صفقــة تبــادل األرسى 
يف العــام 1985م، انتفاضــة احلجــارة التــي اندلعــت 
ــا  ــكلت أحداًث ــداث ش ــذه األح ــام 1987م(. ه يف الع
األســر  الكبــر يف صياغــة شــخصية  األثــر  تركــت 

ــوبكي. ــامح الش ــد س املجاه

أمــا أحــداث النكبــة ومــا رافقهــا: فــإن حديــث 
ــم الــذي كان ظاهــًرا يف حديــث  ــة والطــرد والظل النكب
رجــاالت العائلــة، وكان كثــًرا مــا يســمعه املجاهــد 
ــث  ــك احلدي ــًرا؛ ذل ــًا صغ ــزال طف ــو ال ي ــامح وه س
الســاخن يف كثــر مــن األحيــان تــرك تســاؤالت كثــرة، 
كانــت الســنوات التاليــة يف مرحلــة املراهقــة والدراســة 
واحلــي واملســجد كفيلــة بتوضيــح بعضهــا، ومــن ذلك: 
ــيدنا  ــدة س ــة، بل ــر، النكب ــهداء، التهج ــال، الش االحت

ــة، املقاومــة وحركاهتــا. عــي، الصهاين



من سير أبطال فلسطين )3(

110

طفولة املجاهد وعائلته
ترعــرع املجاهــد ســامح يف كنــف عائلــة تتناقــل 
ــة قتــل أبنائهــا الســتة يف جمــزرة مروعــة ارتكبتهــا  حكاي
اتســل،  )اهلاجانــاة،  الصهيــوين  اإلجــرام  عصابــات 
ــذه  ــداف ه ــة أه ــباب العائل ــاوم ش ــف ق ــي( وكي الليح
العصابــات التــي كانــت تريــد إجــاء العائلــة وعائــات 
ــا  ــراتيجية؛ ألهن ــي االس ــيدنا ع ــة س ــن منطق ــرى م أخ
متثــل حلقــة وصــل بــني )تــل الربيــع وأم خالــد وحيفــا(. 
العــام 1948م، وقــع شــباب  انــدالع حــرب  ومــع 
ــى  ــت ع ــي قام ــات الت ــذه العصاب ــة ه ــة يف قبض العائل
الفــور بإطــاق النــار عليهــم عنــد جــر البلــدة لتكــون 
هــذه املجــزرة األوىل املروعــة التــي تشــهدها هــذه البلدة 
ــاب،  ــذا املص ــة هب ــع العائل ــة وتفج ــطينية الوادع الفلس
ــة  ــرد العائل ــاب تت ــط واإلره ــاردة والضغ ــام املط وأم
مــن بلدهــا ويفــر مــن تبقــى منهــا، وتتوجــه العائلــة 
ــث،  ــرة يف املثل ــة الط ــال يف قري ــا احل ــتقر هب ــا ليس رشًق
ــي  ــة الت ــة قلقيلي ــش يف مدين ــت للعي ــك انتقل ــد ذل وبع

ــرة. ــدة صغ ــذ بل ــزال وقتئ ــت ال ت كان

ــوبكي _ ــلان الش ــدة أم س ــت اجل ــا كان ــًا م ودائ
رمحهــا اهلل_ جتمــع أطفــال العائلــة يف أواســط الثانينــات 
مــن القــرن العريــن، وتبدأ بــرد وقائع املجــزرة والقتل 
والنكبــة واحلــق الضائــع واالحتال وحتمية العــودة وأن 
شــباب فلســطني عــى عاتقهــم مســؤولية حترير فلســطني 
مــن االحتــال، وأن هــؤالء األطفال الذيــن كان املجاهد 
ســامح جيلــس بينهم يســمع بــكل حواســه حلكايــة جدته 
عــن مقتــل أجــداده، ويبــدأ يتخيــل نفســه رجــًا يقتــص 
ــًا  ــطني، ودائ ــكل فلس ــم ل ــة، وينتق ــة الصهاين ــن القتل م
مــا كانــت اجلــدة أم ســلان الشــوبكي مــا تصاحــب 

مقتــل  عــى  والعويــل  الســاخنة،  بالدمــوع  روايتهــا 
والدهــا وأعامهــا وتقــول: فلســطني أمانــة يف أعناقكــم،

وهكــذا كان يفعــل احلــاج حممــد الشــوبكي )أبــو ســامي( 
وهــو جــد املجاهــد مــن والــده حيــث كان دوًمــا يتحــدث 
عــن فلســطني التارخييــة ألحفــاده وعــن مجــال البــاد 
وعــن حيــاة البســاطة واهلــدوء وروعــة العيــش يف ســيدنا 
ــع  ــم وض ــاين ليت ــتعار الربيط ــاء االس ــف ج ــي، وكي ع
املخططــات اخلبيثــة واملؤامــرات مــن أجــل زرع الكيــان 
مــن  الفلســطينيني  فلســطني، واقتــاع  الصهيــوين يف 
أرضهــم وطردهــم منهــا، وكيــف قامــت العصابــات 
الصهيونيــة بقتــل إخوتــه، ودائــا كان يقــول: “ال يوجــد 
ــه”،  ــون ب ــال يطالب ــق رج ــذا احل ــف ه ــع وخل ــق يضي ح
وبذلــك ســاهم اجلد وهو مــن رأى وعايــن كل املحطات 
الصعبــة التــي مــرت هبــا القضيــة الفلســطينية بــزرع حب 
الوطــن وحــب العــودة إىل الديــار يف قلــب أحفــاده، وأن 
فلســطني أمانــة ال جيــوز أبــًدا املســاومة عليهــا أو القبــول 

بالتفريــط بــأي جــزء منهــا.

وأمــا احلــدث الثــاين الــذي أثــر كثــًرا يف طفولــة 
ــن  ــط م ــة فق ــن اخلامس ــد كان اب ــامح، وق ــد س املجاه

رة يف نكبة العام 1948م آثار مسجد بلدة سيدنا عي امُلَهجَّ
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عمــره فهــي صفقــة تبــادل األرسى التــي متــت بــني 
االحتــال واجلبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني-القيادة 
العامــة )أمحــد جربيــل(. ففــي إحــدى الصباحــات 
بــدأت عائلــة الشــوبكي تتزيــن وبــدت معــامل الفرحــة 
ــأل  ــا س ــع، وعندم ــوه اجلمي ــى وج ــة ع ــة بادي والبهج
الطفــل والــده “شــو يف، ومــا رس هــذا الفــرح؟ هــل 
بلغــة  وطبًعــا  مــاذا؟”  أو  مناســبة  أو  عــرس  يوجــد 
ــوبكي:  ــمر الش ــد س ــو حمم ــد أب ــال الوال ــال، ق األطف
“اليــوم يــا بــوي أعامــك ســوف خيرجــون مــن ســجون 
ســامح  املجاهــد  أدرك  مــا  ورسعــان  االحتــال”، 
ــامي  ــام )س ــن األع ــني م ــه اثن ــنه أن لدي ــر س ــع صغ م
وطالــب الشــوبكي( وهــم مــن فدائيــي الثــورة؛ يف 
ــتينات،  ــنوات الس ــر س ــذ أواخ ــال من ــجون االحت س
وحمكــوم عليهــا بالســجن املؤبــد بعــد اشــراكها يف 
عمليــات فدائيــة مــن خــال دوريــات قطعــت احلــدود 
ــع  ــا مواق ــة ليهامج ــن األرايض األردني ــطني م ــع فلس م
عســكرية صهيونيــة وليقعــا بعــد ذلــك أرسى، لقــد 
عمــت الفرحــة شــوارع قلقيليــة بعــد أن خرجــت عــن 

بكــرة أبيهــا الســتقبال األبطــال األرسى.

لقــد كان ينظــر الطفــل املجاهــد ســامح إىل عميــه 
نظــرة إعجــاب وفخر وحيــدث أصدقــاءه الصغــار عنها، 
ــن  ــة العري ــة قراب ــجون الصهيوني ــا يف الس ــف مكث وكي

ســنة؛ ألهنــا فدائيــان رفضــا االحتال...إلــخ.

ســامي  العــان  املحــرران  األســران  عــزز 
ــة  ــزة والكرام ــورة، والع ــاين الث ــوبكي مع ــب الش وطال
واحلريــة وقيمــة فلســطني وواجــب الدفــاع عنهــا يف 
وســمعوا  الصغــار  الشــوبكي  عائلــة  أبنــاء  نفــوس 
منهــا احلديــث الطويــل عــن حيــاة الفدائــي التــي حتفــل 

باملغامــرة، وكذلــك حيــاة الســجون واالعتقــال والصرب 
ــر  ــل الصغ ــك الطف ــاء ذل ــة لق ــت حلظ ــات، وكان والثب
بعميــه األســرين املحرريــن مــن الســجون حلظــة فارقــة 
ــا  يف بلــورة املقاتــل املقــاوم الــذي عــرف أن عليــه واجًب
جيــب أن يقــوم بــه فــور وصولــه إىل ســن تؤهلــه لذلــك، 
ومــا هــي إال ســنوات قليلــة جــًدا حتــى كانــت فلســطني 
ــام 1987م. ــارة يف الع ــد مــع انتفاضــة احلج ــى موع ع

هــذه االنتفاضــة التــي أظهــرت الوجــه احلقيقــي 
ــطينية  ــة الفلس ــم بالقضي ــة تعلقه ــطينيني وأصال للفلس
مــن مقدســات وأرض وحــق تقريــر للمصر وعــودة...

إلــخ، وكان املجاهــد ســامح رغــم صغــر ســنه ال يــرك 
جملــس شــباب العائلــة وعميــه األســرين املحرريــن 
واحــد، وهــو  عــن حــدث  إال  يتحدثــون  الذيــن ال 
االنتفاضــة وفعالياهتــا واملســرات والتصعيد والشــهداء 
ــاهد  ــاص ومش ــوت الرص ــل، وص واألرسى والفصائ
رشــق االحتــال ومســتوطنيه باحلجــارة والزجاجــات 

ــات. ــرات واإلرضاب ــوات التكب ــة، وأص احلارق

يف ذلــك الوقــت كان املجاهــد وجمموعــة مــن 
املرابطــني  االبتدائيــة )مدرســة  املدرســة  أصدقائــه يف 
االحتــال  لرشــق  يومــي  موعــد  عــى  األساســية( 
باحلجــارة، ولكــن بطريقــة أشــبال احلجــارة، وكــم كانت 
الســعادة غامــرة يــوم نجح هــؤالء الصبيــة بإصابــة دورية 

االحتــال العســكرية ببعــض احلجــارة الصغــرة!

تركــت مشــاهد االنتفاضــة األوىل عظيــم األثــر 
ــكل  ــذي كان ينظــر ب ــي الطفــل ال ــك الصب يف نفــس ذل
ذهــول إىل تلــك اجلمــوع مــن الشــباب الفلســطيني 
امللثــم الذيــن كانــوا بمثابــة )الســوبر مــان(، هــؤالء 
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الشــباب الذيــن مثلــوا جيًشــا فلســطينًيا للدفــاع عنهــا، 
وهنــا تتولــد األمــاين لــدى األســر وأصدقائــه الصغــار 
بــأن متــر الســنوات مرعــة لكــي يتحولــوا إىل شــباب، 
األعــام  ويضعــوا  املقاومــة،  بصفــوف  ويلتحقــوا 
وكذلــك  ووجوههــم،  أجســامهم  عــى  الفلســطينية 
ــية  ــطني وحش ــال فلس ــا كل أطف ــامح ك ــال رأى س احل
االحتــال وعدوانيتــه وبطشــه وكيــف يطلــق الرصاص 
والغــاز املســيل للدمــوع صــوب النــاس واألطفــال، 
وكيــف يعربــد املســتوطنون يف كل مــكان، وتتكــرر 
املأســاة يف هنايــات العــام 1988م حيــث دامهــت قــوات 
مدججــة بيــت املجاهــد “الطفــل” لتقــوم باعتقــال والــده 
أبــو حممــد ســمر الشــوبكي وتأخــذه إىل جهــة جمهولــة، 
ولقــد بكــى ذلــك الطفــل بــكاًء مريــًرا عــى فــراق 
والــده، وطــرح األســئلة الصعبــة عــى كل مــن رآه: أيــن 
والــدي؟ متــى ســيعود؟ ملــاذا أخــذوه؟ هــل ســيقتلونه 

ــي؟ ــيدنا ع ــا س ــدادي يف بلدتن ــوا بأج ــا فعل ك

ويف كل مــرة يســمع إجابــات غــر مقنعــة يف ظــل 
اســتمرار غيــاب والــده، الــذي اهتمتــه قــوات االحتــال 
بوضــع شــبكة كهربائيــة لعبــوة زرعــت يف مغتصبــة 
ــد  ــاد الوال ــى ع ــهر حت ــي إال أش ــا ه ــابا”، وم ــار س “كف

حيمــل حليــة طويلــة ضعيــف اجلســد غائــر العينيــني، ويف 
يديــه علبــة كــوال صغــرة، ومــا أن رأى ســامح الصغــر 
ــه، ويقــول لــه: هــذه لــك، لقــد  حتــى أخــذه يف أحضان
أحضهتــا لــك يــا ولــدي! وبــدأ حيــدث املحيطــني 
وذلــك  التحقيــق،  االعتقــال ووحشــية  أيــام  بقصــة 
الطفــل يســمع وحيتــار ويصــاب بالصدمــة مــن هــؤالء 
البــر الذيــن يعذبــون النــاس ويعتــدون عليهــم، فــاذا 
ــدون  ــم يري ــطني، إهن ــى فلس ــراع ع ــه ال ــدون؟ إن يري

واحلقــول  والــدار  والبحــر  األرض  فلســطني،  أخــذ 
واجلبــال مــن أهلهــا، إهنــم يريــدون رسقــة فلســطني 
مــن أهلهــا، ونحــن أهلهــا هكــذا كان يقــول الكبــار 
ــمع. ــرقون الس ــن يس ــال الذي ــام األطف ــون أم الغاضب

ــق أمــام  ومــع تقــدم الســنوات وتكشــف احلقائ
التحريــر  منظمــة  قيــام  حــول  الفلســطيني  الشــعب 
الفلســطينية بقيــادة يــارس عرفــات بمغامــرة املفاوضــات 
واالعــراف باجلــاد واللــص والقاتــل مرتكــب املجازر 
والتطهــر العرقــي يف النكبــة والتريــد والقتــل اجلاعي 
بالنكســة...إلخ، واالعــراف للصهيونيــة بحقهــا يف 
وجــود دولــة هلــا اســمها “إرسائيــل”. لقــد ُصــدم شــباب 
االنتفاضــة مــن هــول هــذا الراجــع، وانصــدم كل مــن 
هــو حميــط باملجاهــد الــذي يبلــغ مــن العمــر اآلن ثــاث 
ــظ  ــك اللف ــن كل ذل ــره. وأدرك م ــن عم ــنة م ــرة س ع
عبــارة واحــدة هــي أن هنــاك مــن الفلســطينيني مــن يريد 
ــا،  ــا فيه ــن حقن ــازل ع ــا والتن ــال أرضن ــاء االحت إعط
ــاحلية  ــدة الس ــك البل ــق تل ــب وعش ــي أن ح ــذا يعن وه
“ســيدنا عــي” ســوف تكــون للصهاينــة ولــن نعــود 

إليهــا، وأن هنــاك مــن خــان وصيــة اجلــدة أم ســلان 
الشــوبكي واجلــد أبــو ســامي الشــوبكي، وخــان تلــك 
ــامي  ــان س ــا الع ــف فيه ــي ُخطِ ــة الت ــنوات الطويل الس
تلــك األمــاين  الســجن، وأن  الشــوبكي يف  وطالــب 
بتحريــر فلســطني والعــودة إىل الديــار غــر متاحــة اآلن.

لذلــك أصــاب ذلــك الشــبل غضــب شــديد 
مــع  اتفــاق  عــن  حديــث  لــكل  مطلــق  ورفــض 
االحتــال، وبــكل مــا لديــه مــن عبــارات بســيطة عــرّب 
عــن رفضــه ملــا يطلــق عليــه دولــة فلســطني بــدون 
فلســطني، وكان معارًضــا ملــا ُعــرف باتفــاق أوســلو 
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ــًدا عــن النضــج الســيايس، وكــم كان  ــه بعي ومــن قــام ب
يكــون النقــاش حــاًدا وفوضوًيــا بــني مــن اعتقــد أن مــا 
قــام بــه )أبــو عــار( خيانــة للقضيــة وبيــع للوطــن، ومــن 
اعتقــد أن هــذا املســار معقــول، وهــذا النقــاش مل يكــن 
لشــبل صغــر إدراك أبعــاده، وكل مــا كان يف خاطــره 
هــو تلــك الوصايــا مــن جدتــه وجــده بــضورة الدفــاع 
عــن كل فلســطني وعــن مقدســاهتا، وأن عــى الشــباب 
أن يعــودوا إىل ديارهــم، وكل مــن يقــول بخــاف ذلــك 

ــن. ــني واملردي ــهداء والاجئ ــة الش ــان أمان ــد خ فق

ــرة ســاحة الوعــي  ــت املدرســة هــذه امل لقــد كان
املجاهــد ســامح بعــض  فيهــا  التــي وجــد  اجلديــدة 
رغباتــه الوطنيــة وإفــراغ طاقاتــه الشــبابية، وكانــت باحة 
املدرســة فرصــة اللتقــاء ســامح بالفصائــل الفلســطينية 
بتوجهاهتــا املختلفــة، وكان لقــاؤه مــع جمموعــة مــن 
ــن  ــدرس م ــاء ال ــم أثن ــو حديثه ــن ال خيل ــني الذي املعلم
احلديــث عــن فلســطني، لقــد أحــب املجاهــد الطالــب 
يتحــدث عــن  الدراســة كل معلــم كان  يف صفــوف 
فلســطني بشــغف، وكــره كل مــن حتــدث عــن الســلطة 
ــوار  ــل أس ــاويض، ويف داخ ــيايس التف ــا الس ومروعه
الطــايب  العمــل  مــع  لقــاء  أول  ســيكون  املدرســة 
فيــه ومــن  املنظــم، ويف إطــار طــايب واضــح يعــرب 
خالــه املجاهــد ســامح عــن رفضــه لــكل إفــرازات 
اتفــاق أوســلو مــن خــال: )اإلذاعــة املدرســية، تنظيــم 
والبيانــات  النــرات  توزيــع  الطابيــة،  الفعاليــات 
ــلو وكل  ــار أوس ــتمرة إىل اعتب ــوة املس ــية، الدع السياس

خمرجاتــه نقطــة ســوداء يف تاريــخ القضيــة(.

أواســط  يف  )شــباط(  فربايــر  شــهر  وشــكل 
ــد،  ــاة املجاه ــا يف حي ــا هاًم ــعينات منعطًف ــنوات التس س

بــل ويف حيــاة جيــل فلســطيني كامــل حــني وقعــت 
ــخ 1994/02/25م، ــي بتاري ــرم اإلبراهيم ــزرة احل جم

هــذه املجــزرة البشــعة التــي مثلــت شــعلة النــدالع هبــة 
ــم  ــال، واأله ــد االحت ــة ض ــطينية غاضب ــة فلس مجاهري
تلــك الــردود مــن حــركات املقاومــة اإلســامية ويف 
مقدمتهــا حركــة اجلهــاد اإلســامي، وحركة محــاس التي 
ابتدعــت ذلــك األســلوب اجلهــادي، الذي أدهــش العامل 
بــأرسه مــن خــال العمــل االستشــهادي التفجــري. يف 
ــل  ــة العم ــة ملارس ــدت فرص ــتعلة وج ــام املش ــك األي تل
االنتفــايض الغاضــب بعــد ســنوات مــن اغتيــال انتفاضــة 
احلجــر برصاص أوســلو الغــادر، فخــرج الشــباب وكان 
بينهــم ســامح يف ثــورة شــعبية غاضبــة ضــد االحتــال، 
ويف كافــة أماكــن التــاس يف حمافظــة قلقيليــة، وقــد تبــني 
ــراكات  ــلبي واش ــطينية الس ــلطة الفلس ــزة الس دور أجه

اتفــاق “أوســلو” املشــئوم. 

الســلطة  أجهــزة  ودور  ماهيــة  اجلميــع  أدرك 
األمنيــة، وهــذا جتــى بتلــك احلمــات مــن االعتقــاالت 
ــد  ــاس بع ــامي ومح ــاد اإلس ــي اجله ــوف حركت يف صف
املفخــرة  العســكرية االستشــهادية  العمليــات  تنفيــذ 
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ــيايس  ــى الس ــة باملعن ــت الطاول ــي قلب ــجاعة والت والش
ــوين،  ــال الصهي ــى رأس االحت ــي ع ــداين والوطن واملي
البطوليــة  العمليــات  وتلــك  االعتقــاالت  هــذه  ويف 
ــل أجســاد  التــي وصلــت قمــة العطــاء البــري بتحوي
مســتوطنات  يف  تتشــظى  قنابــل  إىل  الفلســطينيني 
ــذه  ــكلت ه ــد ش ــة. لق ــطني التارخيي ــال يف فلس االحت
ــوم  ــي تق ــية الت ــاالت السياس ــك االعتق ــات وتل العملي
هبــا أجهــزة الســلطة إشــارات مبكــرة للمجاهــد ســامح 
أن احلركــة اإلســامية يف فلســطني هــي مــن حيمــل اآلن 
ــزال  ــاع عنهــا، وأن فلســطني ال ت ــة فلســطني والدف أمان

ــا. ــون عنه ــة يدافع ــة باقي ــظ ببقي حتتف

ويف العــام 1999م كان املجاهــد ســامح عــى 
موعــد مــع االلتحــاق بصفــوف احلركــة اإلســامية 

إىل  ضالتــه  هبــا  رأى  والتــي  فلســطني،  يف  املجاهــدة 
حركــة  صفــوف  إىل  االنتــاء  وبالتحديــد  فلســطني، 
اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني، فمــن خــال االلتحــاق 
اجلهــادي  رشــده  ســامح  “أدرك  اجلهــاد  بصفــوف 
اإلســامي املفعــم بالنضــوج”، وحــول اختيــاره حلركــة 
اجلهــاد اإلســامي لالتحــاق بصفوفهــا كانــت حلادثــة 
فتحــي  الدكتــور  واملؤســس  العــام  األمــني  اغتيــال 
الشــقاقي بتاريــخ 1995/10/26م، ومــا رافقهــا مــن 
أحــداث، ولعمليــة بيــت ليــد البطوليــة التــي كان يســمع 
تفاصيلهــا بشــغف مــن فــم والــده أبــو حممــد الــذي يتقن 
اللغــة العربيــة، واعتــاد ترمجة اإلعــام املرئي واملســموع 
أمــام أبنائــه ومــا يقــال عــن فتحــي الشــقاقي رجــل 
اإلرهــاب الفلســطيني حســب إعــام العــدو، وكذلــك 
ــت  ــا كان ــا م ــي غالًب ــاد الت ــات اجله ــى عملي ــق ع التعلي
تســتهدف العمــود الفقــري ملجتمــع االحتــال واجليش 
ــنوات  ــاد يف س ــن اجله ــل م ــا جع ــذا م ــوين، وه الصهي
التســعني رقــًا صعًبــا يف معادلــة املقاومــة، ورفــض 
ــئة  ــول الناش ــوب وعق ــتقطاب قل ــك اس ــلو وكذل أوس
ــي  ــر تنظيم ــكل غ ــى وإن كان بش ــطينيني، وحت الفلس
دعــوي، ومثــل اغتيــال الدكتــور وتلــك األصــداء التــي 
رافقــت هــذا االغتيــال يف اجلانــب الفلســطيني واجلانب 
ــم  ــع الدائ ــد املتاب ــو حمم ــد أب ــق الوال ــوين، وتعلي الصهي
لإلعــام، أوىل أساســات التوجــه لــدى ســامح ورغبتــه 

ــامي. ــاد اإلس ــة اجله ــوف حرك ــاق بصف يف االلتح

وبناهــا  اإلســامي  اجلهــاد  حركــة  تكــن  مل 
التنظيميــة واســعة االنتشــار يف حمافظــة قلقيليــة، وهلــذا 
أســباب موضوعيــة وذاتيــة، ولكــن األكيــد أن األســر 
إىل جانــب جمموعــة مــن الشــباب قــد أخــذوا عــى 
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عاتقهــم تشــكيل بنيــة تنظيميــة راســخة وحقيقيــة يف 
ــا  ــات، ومنه ــة املحافظ ــة يف كاف ــوال احلرك ــاكاة ألح حم
حمافظــات جنــني وبيــت حلــم واخلليــل وغرهــا، ومــع 
انــدالع انتفاضــة األقــى املباركــة وحالــة االرتبــاك 
الباديــة عــى مؤسســات الســلطة األمنيــة وعامــات 
ــة  ــه عملي ــق علي ــا يطل ــع مل ــا كل متاب ــي رآه ــوت الت امل
ألســاء  اإلعــام  وســائل  تنــاول  وأمــام  التســوية، 
قيــادات شــابة مــن صفــوف حركــة اجلهــاد اإلســامي 
وذراعهــا العســكري لاحتــال، ومنهــا عــى ســبيل 
املثــال ال احلــر املجاهــد إيــاد حــردان وأســعد دقــة 
وأيمــن دراغمــة، وكذلــك بعــض القيــادات السياســية 
أمثــال الشــيخ هــاين جــرادات والشــيخ بســام الســعدي 
والشــيخ بســام أبــو عكــر، والشــيخ أبــو مؤيــد بريــوش، 
ــة فضــًا عــن  ــا يــدور احلديــث عــن الضفــة الغربي وهن

والشــتات...إلخ. القطــاع 

انتفاضة األقىص
العــام 2000م وبالتحديــد يف هناياتــه كان املوعد 
احلقيقــي لتلــك االنطاقــة حلركــة اجلهــاد اإلســامي يف 
ــوي  ــة الدع ــار احلرك ــدأ انتش ــث ب ــة حي ــة قلقيلي حمافظ
أشــهر  مــرت  أن  ومــا  املحافظــة،  يتمــدد يف  املقــاوم 
حتــى انضــم العــرات بشــكل منظــم وقــوي لصفــوف 
اجلهــاد، واملقصــود هنــا بالعــرات مــن أبنــاء العائــات 
الوازنــة يف املحافظــة، وهــذا مــا ســيفتح البــاب فيــا 
بعــد وعــى مراعيــه لدخــول احلركــة يف قطاعــات 
شــعبية خمتلفــة طابيــة وشــبابية ونســائية، حيــث شــارك 
املجاهــد ســامح وجمموعــة مــن الشــباب املجاهــد حولــه 
يف نــر فكــر احلركــة وعقيدهتــا القتاليــة مــع اجلاهــر، 
وكان هلــم رافــًدا يف ذلــك مــا تتميــز بــه احلركــة مــن إرث 

جهــادي، كذلــك لعبــت أحــداث االنتفاضــة املتســارعة 
دوًرا يف ذلــك النتشــار ورغبــة الشــباب الفلســطيني 
ــكل  ــطني ب ــن فلس ــاع ع ــة والدف ــب املقاوم يف أداء واج

ــخ. ــية والثقافية...إل ــة والسياس ــا الديني أبعاده

يف  كبــًرا  تواجــًدا  احلركــة  ســجلت  وبذلــك 
املــدارس اإلعداديــة والثانويــة للبينني والبنــات، وكذلك 
ــي  ــدة يف احل ــه املتواج ــة بخليت ــو يف احلرك ــط أي عض رب
ــجد  ــًا “مس ــاء دائ ــة اللق ــون نقط ــه ليك ــكن في ــذي يس ال
العائــات  كل  جســم  يف  التواجــد  واألهــم  احلــي”، 
الكبــرة، وهــي التــي تشــكل اخلــزان احلقيقــي الــذي يمد 

ــا. ــة دوًم ــة البري ــة بالطاق ــة واملقاوم ــة اجلهادي احلال

أمــام تصاعــد االنتفاضــة يف فلســطني املحتلــة 
ــة  ــة التصفي ــدم وسياس ــل واهل ــال بالقت ــل االحت وتوغ
الوجوديــة للشــعب الفلســطيني؛ كانــت حركــة اجلهــاد 
اإلســامي ُتســجل تارخًيا يف االشــتباك يف كل الساحات 
يف الضفــة والقطــاع، ويف هــذه األثنــاء بالتحديــد يف 
ــة يف  ــة التنظيمي العــام 2002م ويف ســياق ترتيــب احلال
قلقيليــة تقــوم احلركــة يف اخلــارج بتكليــف املجاهــد 
ســامح بشــكل رســمي بــإدارة دفــة العمــل احلركــي يف 
قلقيليــة التــي أصبحــت تتمتــع بقاعــدة شــعبية والفتــة 
ــة عمــًا  ــي شــهدت فيهــا قلقيلي رغــم قــر الفــرة الت
ــة  ــى كاف ــحب ع ــذا ينس ــة، وه ــا باحلرك ــاًطا خاًص ونش
املجــاالت االجتاعيــة والسياســية والطابيــة وامليدانية، 
هــذا بشــهادة القريــب والبعيــد، وباتــت حركــة اجلهــاد 
ــورى  ــس ش ــال جمل ــن خ ــه م ــاد وتوج ــامي تق اإلس
يمثــل كافــة القطاعــات واألحيــاء وبعــض القــرى، ومــا 
أن دخلــت أيــام العــام 2003م األوىل حتــى بــدأ حديث 
خفــي بــني أبنــاء وأنصــار حركــة اجلهــاد اإلســامي يف 
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قلقيليــة عــن غيــاب العمــل العســكري وغيــاب الــذراع 
الضــارب رسايــا القــدس عــن عمــل قلقيليــة اجلهــادي 
أمــام حالــة التمــدد التنظيمــي والتواجــد الفاعــل يف 
ــتمرار  ــام اس ــة وأم ــاطات االنتفاض ــق بنش ــا يتعل كل م
احلديــث عــن فعــل رسايــا القــدس يف جنــني وطولكــرم 
ونابلــس والعديــد مــن مناطــق الضفة إىل جانــب القطاع 
الصامــد، فــكان الســؤال يتبــادر إىل األذهــان: متــى تقوم 
حركــة اجلهــاد اإلســامي ببنــاء قــوة عســكرية تــضب 

هــذه املــرة مــن قلقيليــة مــن خــال رسايــا القــدس؟.

ودار نقــاش مطــول بــني املجاهد ســامح والقيادة 
يف اخلــارج عــن رغبــة اجلهــاد يف قلقيليــة بالســاح لرايا 
القــدس بإنشــاء خايــا خاصــة هبــا، وتقــوم وتشــارك يف 
توجيــه الضبــات املوجعــة لاحتــال الــذي جتــاوز كل 
ــب  ــا إىل جن ــاين جنًب ــق إنس ــون وكل منط ــد وكل قان ح

مــع خايــا الرايــا املنتــرة يف املحافظــات املختلفــة.

ــارات  ــدة والعب ــل املعتم ــائل التواص ــرب وس وع
ــد،  ــب املجاه ــض طل ــادة برف ــه القي ــفرة، كان توج املش
اإلســامي يف  اجلهــاد  تواجــد  تعميــق  إىل  والتوجــه 
وأن  ومتغلغلــة،  ضاربــة  جذورهــا  لتكــون  قلقيليــة 
يف  لاشــتباك  كمســاحة  قلقيليــة  إىل  حتتــاج  احلركــة 
اســتجاب  وقــد  2003م،  لعــام  التاليــة  الســنوات 
األســر الــذي كان يديــر هــذا النقــاش بريــة تامــة 
مطلقــة ودون إطــاع أي كادر مــن كــوادر احلركــة 
يف املنطقــة، وهنــا قــام املجاهــد بإغــاق هــذ امللــف 
لثاثــة أشــهر فقــط، وأمــام احلاســة الباديــة واالندفــاع 
الــذي  قلقيليــة  يف  اجلهــاد  شــباب  لــدى  اجلهــادي 
وصــل عنــد البعــض حــد الغضــب بســبب غيــاب 
ــة  ــالة مكتوب ــة، ويف كل رس ــن قلقيلي ــدس ع ــا الق رساي

كانــت تصــل إىل جملــس الشــوري مــن شــباب احلركــة 
الصاعــد يســتفرون عــن ســبب هــذا الغيــاب للفعــل 
املجاهــد  رد  وكان  قلقيليــة،  يف  املســلح  العســكري 
ــرة  ــذه الف ــة أن ه ــائل مكتوب ــال رس ــن خ ــامح وم س
شــهدت العمــل الــري اخلفــي وغــر املعلــن بســبب 
محلــة الســور الواقــي وتواجــد العــدو الصهيــوين يف 
مراكــز املــدن بعــد فشــل الســلطة يف الدفــاع عنهــا، 
واســتخدام قــوى للمقاومــة ومنهــا اجلهــاد اإلســامي 
وذراعهــا العســكري رسايــا القــدس أســلوًبا قتالًيــا 
ــى  ــيطرة ع ــة للس ــا ال حاج ــوارع، وهن ــرب ش ــن ح م
رفضــت  اخلــارج  يف  احلركــة  قيــادة  إذن  اجلغرافيــا. 
يف بدايــة األمــر، وبعــد نقــاش طويــل بــني املجاهــد 
ســامح وبــني املعنيــني بالبــدء يف بنــاء قــوة عســكرية يف 
قلقيليــة، وكان هــذا يف بدايــة العــام 2003م بالتحديــد، 
والســبب هــو عــدم االســتعجال والريــث إىل حــني 
يكــون التنظيــم أكثــر رســوًخا يف املحافظــة والســيا أنــه 
يعيــد بنــاء نفســه يف مجيــع النواحــي ويســجل حمــاوالت 
ــة.  ــع املختلف ــح املجتم ــل يف رشائ ــا للتغلغ ــأس هب ال ب

املجاهــد  بــدأ  بالضبــط  شــهور  ثاثــة  وبعــد 
بمارســة الضغــط مــن جديــد وإدارة نقــاش مــع القيــادة 
ــاء  ــاح وإعط ــى رضورة الس ــد ع ــارج وبالتحدي يف اخل
ــا  ــاء خاي ــكري وبن ــل عس ــدء عم ــض لب ــوء األخ الض
ــك  ــبب يف ذل ــة، والس ــدس يف قلقيلي ــا الق ــطة لراي نش
اســتفحال وتعاظــم األعــال اإلجراميــة وبكافــة الصعد 
مــن االحتــال، وكذلــك تصاعــد ورشاســة املواجهــة، 
فــكان البــد مــن وجهــة نظــر األســر ســامح عــن 
مســامهة اجلهــاد اإلســامي يف قلقيليــة يف هــذه املعركــة 

ــدس. ــا الق ــا لراي ــاء خاي ــال بن ــن خ ــة م املفتوح
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وكان أبــو جمــدي هــو االســم احلركــي املعــروف 
بــه عنــد احلركــة يف اخلــارج الــذي تتــم مــن خالــه كل 
املشــاورات حــول رضورة حماولــة أن يتم بنــاء قوة تابعة 
ــم  ــة، وبعــد أخــذ ورد وتقدي ــا القــدس يف قلقيلي لراي
املعطيــات الازمــة ســمح التنظيــم أخــًرا رغــم ميلــه إىل 
مزيــد مــن الريــث بالبــدء بإنشــاء أوىل اخلايــا التابعــة 
ــذا  ــم يف ه ــكري، واأله ــذراع العس ــدس ال ــا الق لراي
الشــأن أن كل الظــروف األمنيــة وامليدانيــة منعــت مــن 
أي تواصــل بــني حركــة اجلهــاد اإلســامي يف قلقيليــة 
ــاء  ــد مــن بن ــا، وكان الب ــني أي حمافظــة أخــرى هنائًي وب
ــاب  ــن أصح ــتفادة م ــن أي اس ــًدا ع ــا بعي ــذه اخلاي ه
االختصــاص يف الــذراع العســكري وخايــاه يف أي 
ــاوالت  ــض املح ــجيل بع ــن تس ــم م ــى الرغ ــة ع منطق
املتقدمــة يف بعــض القــرى التــي علــم هبــا األســر فيــا 
بعــد، وكانــت بعيــدة عــن إطــار العمــل احلركــي املنظــم 

ــة كمركز...إلــخ. ضمــن املدين

)آذار(،  مــارس  هــو شــهر  التاريــخ  كان  إذن 
حيــث  2003م،  العــام  مــن  بدايتــه  يف  وبالتحديــد 
املــرة  هــذه  املجاهــد  املوافقــة وحيــث محــل  كانــت 
اســًا حركًيــا جديــًدا ســوف يتواصــل مــن خالــه مــع 
قيــادة احلركــة يف اخلــارج وهــي املعنيــة بتقديــم كل مــا 
يلــزم، وهــذه املــرة كان االســم الــذي اختــاره املعنيــون 
ــدء بالعمــل، وكان  ــم االتفــاق عــى الب ــر” وت هــو “جاب
دعــوة  مــن  اجلهاديــة  مشــاغله  كل  رغــم  املجاهــد 
ويوميــات  امليدانيــة  للشــؤون  واســتقطاب ومتابعــة 
االنتفاضــة واألذرع االجتاعيــة والسياســية والطابيــة 
ــع  ــال م ــل يف كل جم ــات العم ــاء ومتطلب ــة إحي ومتابع
ــاء احلركــة، ففــي  عــدد مــن الشــباب املجاهــد مــن أبن

اإلســامي  للجهــاد  األوىل  النــواة  كانــت  قلقيليــة 
بالشــكل املفتــوح تقــوم رغــم حمدوديــة االنتشــار يف 
أن  رضورة  عــى  2000م   - 1999م  األمــر  بدايــة 
ــورى  ــس ش ــات وجمل ــاص وملف ــاك اختص ــون هن يك
ــع مناطــق مقســمة حســب اخلارطــة، وكل جماهــد  يتاب
يعــرف عملــه ويعــرف مــا هــي واجباتــه، ولقــد كان يف 
جملــس الشــورى الشــبايب والــذي تــم اعتقالــه فيــا بعــد 
ــكري  ــا العس ــدس وعمله ــا الق ــاط رساي ــر نش ــى إث ع
ــم حماكمــة كل جماهــد عــى نشــاطه بعــد  ــة وت يف قلقيلي
تقديــم لوائــح االهتــام )لوائــح رشف( هلــم فعــى ســبيل 

ــال: املث

ــا بشــكل رسي، وال  كان املجاهــد ســامح مكلًف
ــة يف  ــة احلرك ــإدارة دف ــًدا؛ ب ــة ج ــرة ضيق ــه إال دائ يعرف
ــج أن ســامح مكلــف مــن  ــة، وكان الرائ حمافظــة قلقيلي
قبــل مشــايخ احلركــة يف املحافظــة الذيــن ال يســتطيعون 
النــزول إىل امليــدان ربــا كان هلــذا بعض الصحــة املعنوية 
ــار  حيــث كان عــدد مــن مشــايخ احلركــة القدامــى وكب
الســن يتابعــون مســار العمــل احلركــي، ولكــن دون 
تدخــل مبــارش يف العمــل، اللهم إال ببعــض التوجيهات 
بــني احلــني واآلخــر مــن خــال لقــاء ســامح واملجاهــد 

أ.س يتــم حتــت غطــاء مــن الريــة.

وكان األســر املفــرج عنــه من ســجون االحتال 
الشــيخ حممــد ســلمي )أبــو النــور( مســؤول الــذراع 
الطــايب “اجلاعــة اإلســامية”، وكان هــذا اإلطــار ومنذ 
ــدف  ــاب هب ــع الط ــام وض ــام 2000م، وأم ــع الع مطل
التوســع لــدى احلركــة يف قلقيليــة، وكان يضــم بشــكل 

منظــم وصــارم املئــات ومــن كافــة الفئــات.
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ســجون  مــن  عنــه  املفــرج  األســر  وكان 
ــق  ــود( منس ــو حمم ــال )أب ــد ه ــيخ أمح ــال الش االحت

املحافظــة. يف  الوطنيــة  اللجنــة  يف  احلركــة 

وكان األســر املفــرج عنــه من ســجون االحتال 
الشــيخ حممــد سعســع مســؤول امللــف اإلعامــي، وكل 

ما يتعلــق بالتواصــل اإلعامي واملناســبات...إلخ.

ســجون  مــن  عنــه  املفــرج  األســر  وكان 
االحتــال أرشف ســلمي )أبــو مصطفــى( مســئواًل عــن 
خمــازن احلركــة واملقتنيــات املوجــودة هبــا مــن مطبوعات 
ورايــات ولبــاس ميــداين للمجاهديــن ويافطــات...
إلــخ، فــا أحــد يملــك حــق فتــح أي خمــزن إال بإذنــه.

وكان األســر املفــرج عنــه من ســجون االحتال 
ــع  ــل م ــورى ويتواص ــس الش ــًا يف جمل ــودة ممث ــد ع أمح

األســر لتوفــر حاجيــات بعــض املناطــق اللوجســتية.

يتابــع  ميــداين  مســؤول  منطقــة  لــكل  وكان 
ــارش  ــكل مب ــل بش ــة ويتواص ــذه املنطق ــور يف ه كل تط
مــع املســؤول احلركــي فيهــا، ومنهــم مــن تــم اعتقالــه 
ومنهــم مــن مل يتــم اعتقالــه، ونذكــر املجاهــد حممــد 
باســم  واملجاهــد  رشيــم  أويــس  واملجاهــد  نصــار 
إبراهيــم  واملجاهــد  داود  ربيــع  واملجاهــد  الصــورة 
واملجاهــد رزق  الســخلة  ريــاض  واملجاهــد  رشيــم 
رشيــم واملجاهــد حممــد األقــرع واملجاهــد صالــح نزال 
واملجاهــد حممــد الشــوبكي واملجاهــد مؤيــد الشــوبكي 
ــات  ــد عوين ــد أجم ــوبكي واملجاه ــار الش ــد ع واملجاه
)رشيــم(،  عوينــات  جمــدي  واملجاهــد  )رشيــم( 
واملجاهــد إهيــاب حســنني، واملجاهــد أســامة زهــران 
واملجاهــد حممــد زهــران، هــؤالء وغرهــم ممــن كانــوا 

يتابعــون شــؤون املناطــق واألحيــاء يف املدينــة، وكلهــم 
عــى  حماكمتهــم  لتتــم  االحتــال  ســجون  دخلــوا 
ــة يف  ــامي يف قلقيلي ــاد اإلس ــة اجله ــاطهم يف حرك نش
األعــوام مــا بــني 2000م و2005م وهنــاك مــن دخــل 
الســجون حتــت نفــس النشــاط عــدة مــرات حتــى 
تاريــخ كتابــة هــذه الســرة، واآلن ســوف يكــون ذراع 
جديــد تابــع حلركــة اجلهــاد اإلســامي وســوف يكــون 
خمتلــف اللــون والطابــع والعقــل واهلــدف؛ هــو الــذراع 
العســكري )رسايــا القــدس( وألول مــرة يف حمافظــة 

ــدرك. ــح وم ــكل واض ــة بش قلقيلي

لقــد أدرك املجاهــد ســامح حساســية املهمــة 
وخطورهتــا، وأدرك كذلــك هــذه املســؤولية وأن البــدء 
ببنــاء اخلايــا العســكرية جيــب أن يتــم بعيــًدا عــن جســم 
الــذي أصبــح معروًفــا للجاهــر  احلركــة وكادرهــا 
ــه نشــيط للجهــاد اإلســامي  ــا( أمــام العامــة أن )حمروًق
حتــى لــو كان ذلــك يف الدوائــر املغلقــة؛ ألنــه وكــا ســبق 
ــاء  ــذه األثن ــامي يف ه ــاد اإلس ــل اجله ــإن عم ــره؛ ف ذك
حــال لكونــه رسًيــا أكثــر منــه علنًيــا دون ســقوط مراكــز 

ــال. ــد االحت ــدن يف ي امل

وهنــا قــرر املجاهــد ســامح أن يبــدأ العمــل مــن 
ــوف  ــارج صف ــن خ ــباب م ــض الش ــة بع ــال متابع خ
احلركــة مــن أجــل دعوهتــم إىل احلركــة وفكرهــا، ومــن 
ثــم العمــل عــى تأهيلهــم ألن يكونــوا نــواة لرايــا 
أوىل  نــواة  لوضــع  املســامهة  هــو  واهلــدف  القــدس، 
للرايــا، ثــم االنســحاب مــن املشــهد العــام العســكري 
ــرب يف  ــم ويك ــذي يتعاظ ــام ال ــة الع ــم احلرك ــة جس ملتابع
قلقيليــة يوًمــا بعــد يــوم سياســًيا واجتاعًيــا وطابًيــا 

ودعوًيا...إلــخ.
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االشــتباك  بــدون  هــذا  كل  قيمــة  مــا  ولكــن 
ــار  ــه بقــوة الن ــارش مــع االحتــال واملشــاركة يف قتال املب
والفعــل اجلهــادي، ورد العــدوان والدفــاع عن الشــعب 
ــي  ــذه ه ــا، ه ــل يومًي ــرض للقت ــذي يتع ــطيني ال الفلس
دوافــع املجاهــد، ومــن ثــم يذكــر رضورة انخــراط 

رسايــا القــدس يف العمــل يف جغرافيــا قلقيليــة.

كانــت مهمة اختيــار املجاهدين الذين ســيكونون 
نــواة أوىل خلايــا رسايــا القــدس مهمــة صعبــة ومعقــدة 
وثقيلــة، وكان املجاهــد )جابــر( هــذه املــرة يشــعر بعظــم 
املســؤولية والتحمــس يف نفــس الوقــت؛ ألن القيــادة 
ــر  ــد كب ــد جه ــًرا وبع ــت أخ ــارج، وافق ــة يف اخل املركزي

عــى عمــل رسايــا القــدس يف قلقيليــة.

كانــت األســئلة الكثــرة تــدور يف ذهــن املجاهــد 
ــذي  ــاب ال ــو الش ــن ه ــة: وم ــة البداي ــول نقط ــامح ح س
ــه؟  ــي صفات ــا ه ــدس، وم ــا الق ــون يف رساي ــب أن يك جي
ومــا هــي مؤهاتــه؟ ومــا هــو عمــره؟ ومــن أيــن ســوف 
ــا  ــرة ورب ــرات والذخ ــاح واملتفج ــاد والس ــأيت بالعت ن
األحزمــة الناســفة؟ كل هــذه أســئلة كانت تــدور يف رأس 
ــوب  ــه جت ــال ودبابات ــود االحت ــة أن جن ــامح وخاص س
شــوارع املدينــة صبــاح مســاء يف بدايــات العــام 2003م.

احلقيقــي  العمــل  أن  ســامح  املجاهــد  أدرك 
مــن  واجلهــد  الوقــت  بــذل  مــن  والبــد  اآلن،  بــدأ 
ــتقطاب أول  ــاق باس ــاط االنط ــجيل أوىل نق ــل تس أج
األعضــاء العســكريني داخــل احلركــة، كان األســر 
ينظــر إىل كل املحيطــني بــه مــن شــباب وكادر احلركــة يف 
قلقيليــة، وكان يبحــث مــن بينهــم دون أن يشــعر أحــد 
يف الشــخصية األكثــر مناســبة للعمــل العســكري، ونيل 

رشف االنتــاء إىل رسايــا القــدس الــذراع العســكري 
للجهــاد اإلســامي، وحقيقــة األمــر أن الكثــر مــن 
ــام  ــه لانض ــا يؤهل ــات م ــن الصف ــه م ــباب كان في الش
لرايــا القــدس مثــل االلتــزام الدينــي، اإلخــاص، 
حــب العطــاء، والرغبــة يف الدفــاع عــن فلســطني، روح 
للتضحيــة،  الشــباب واحليويــة، وأخــًرا االســتعداد 
ــاح هــذا الشــباب  لكــن اإلشــكال الكبــر كان هــو انفت
والــكادر عــى بعضــه البعــض ومعرفــة هــذا الــكادر 
لبعضــه وطبيعــة العمــل اجلهــادي اليومــي ســواء يف 
ــاد  ــل اجله ــة داخ ــان املختلف ــداين أو يف اللج ــل املي العم
كحركــة مل يكــن يســتدعي وقتهــا أســلوب عمــل رسي 
بــني كل األفــراد والــكادر؛ هــذا بخــاف الريــة أمــام 
اجلمهــور الــذي كان يــرى ابــن اجلهــاد اإلســامي فقــط 
ــكادر  ــذا ال ــام هل ــي أن أي انض ــذا يعن ــم، وه ــو ملث وه
ــد أول  ــي عن ــوف يعن ــكري س ــذراع العس ــباب لل والش
ــال  ــة اعتق ــال وأول حال ــد االحت ــكري ض ــل عس عم
ــذه  ــت ه ــك كان ــل، لذل ــي بالكام ــاء التنظيم ــار البن اهني
النقطــة متثــل رعًبا عنــد املجاهد ســامح، وهــي التعرض 
ــار احلركــة الشــبابية الناشــئة  ــة تــؤدي الهني ــة أمني لضب
والزاحفــة يف صفــوف رشائــح املجتمــع املختلفــة حتــى 
حتولــت اجلهــاد اإلســامي يف قلقيليــة بشــهادة القريــب 
ــة  ــاح مدين ــرة جتت ــل إىل ظاه ــهادة الفصائ ــد وش والبعي
قلقيليــة بقــوة يف األعــوام 2002م إىل 2005م عــى 

ــد. ــه التحدي وج

وهنــا كان قــرار ســامح عــدم انضــام أي مــن 
نشــطاء احلركــة مهــا كان يمتلــك مــن قــدرات ومميــزات 
لرايــا  األوىل  واخلليــة  األوىل  النــواة  يف  يكــون  ألن 
القــدس يف فصــل كامــل بــني احلركــة كإطــار وبــني 
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الرايــا كــذراع، ولكــن هــل ســوف يلتــزم املجاهــد 
)جابــر( هبــذا القــرار؟

يف خضــم البحــث عــن نقطــة البدايــة، وقــع 
نظــر ســامح عــى شــاب ُيعتــرب مــن أنصــار اجلهــاد، 
وليــس معروًفــا لــدى املجاهديــن الفاعلــني وهــو باســم 
ــوره، وســيكون حلقــة وصــل دون أن يعلــم مــع  نصُّ
كل هــدف بــري حمتمــل أن يتــم دعوتــه واســتقطابه 
ــة.  ــدس يف قلقيلي ــا الق ــة األوىل لراي ــوف اخللي إىل صف
األخ باســم إنســان اجتاعــي صاحــب عاقــات متشــعبة 
ــة،  ــات االنتفاض ــروف يف فعالي ــر مع ــي غ ــاط خف ونش
ولــه صداقــات مــع شــباب الفصائــل النشــيطني وســبق 
أن تعامــل مــع الســاح حســب علــم ســامح، وتــم 
اللقــاء بــني ســامح واألخ باســم ودار حديــث أويل عــن 
ــم يف  ــألخ باس ــول ل ــامح يق ــة، وكان س ــئلة افراضي أس
ــرض..  ــال.. اف ــبيل املث ــى س ــم.. ع ــا باس ــؤال: “ي كل س
للحايــة  قتاليــة  أدوات  نشــري  أن  أردنــا  لــو  ختيــل 
الداخليــة والعروض...إلــخ هــل يمكــن ذلــك؟ وما هي 
األســعار؟ وكيــف املصــادر؟ وكان باســم جييــب بعفوية.

ويف منتصــف شــهر مــارس )آذار( مــن العــام 
2003م، كان املجاهــد ســامح متواجــًدا يف وســط املدينة 
بصحبــة باســم، وفجــأة يــأيت شــاب رسيــع احلركــة أبيض 
البــرة يصافــح األخ باســم، ثــم يطلــب مكاًنــا يصــي فيه 
العــر، ولقــد تفاجــأ املجاهــد ســامح من طلب الشــاب 
الــذي بــدا يف بدايــة الثاثينيــات مــن العمــر، وكان يعتقــد 
أنــه أحــد أفــراد األجهــزة األمنيــة الفلســطينية؛ ألنــه عــادة 
ــا يركــب إحــدى ســياراهتم، وســأل ســامح مــن هــذا  م
الشــاب، فقــال األخ باســم: هــذا “طــارق”، مــن طــارق؟ 
قــال: طــارق حســاين، والحــظ املجاهــد ســامح أن األخ 

طــارق أثنــاء ركوعــه وســجوده يضــع مسدًســا عــى 
ــا قــال ســامح لــألخ باســم يف أي جهــاز  خارصتــه، وهن
أمنــي هــو؟ فضحــك األخ باســم وقــال: طــارق حســاين 
هــو أحــد نشــطاء االنتفاضــة الفاعلــني يف قلقيليــة، وهــو 
يلعــب دوًرا حساًســا يف أمــن املدينــة، وأمــام إرصار 
ــم:  ــال باس ــدور ق ــذا ال ــرف ه ــم أن يع ــى باس ــامح ع س
هــو يف هيئــة مكافحة الفســاد األمنــي واألخاقــي، وكان 
ســامح يعــرف هــذه اهليئــة التــي شــاركت يف االنتفاضــة 
ــه بعــد  ــكل مشــتبه ب ــزال العقــاب الصــارم ب األوىل يف إن
التحقيــق معــه، ويكــون مرتبًطــا مــع االحتــال أو يقــوم 
بجنــح أخاقيــة كبــرة مثــل جتــارة املخــدرات واالعتــداء 

عــى األعــراض وغــر ذلــك.

ــامح  ــل س ــه البط ــث عن ــن كان يبح ــو م ــذا ه ه
ــه دوًرا  ــا أن ل ــد هنائًي ــه ال تعتق ــرت إلي ــخص إذا نظ )ش
يف االنتفاضــة( وغــر معــروف اهلويــة، والتزامــه حمــاط 
ومعــروف أنــه مقــرب مــن كتائــب األقــى، وأن هــذه 
الســيارات التــي يركبهــا مــا هــي إال ســيارات للســلطة 
تابعــة لبعــض أقربائــه. طــارق وصورتــه يف ذهــن ســامح 
مل تفارقــه حلظــة واحــدة وبعــد أقــل مــن 24 ســاعة 
ــة،  ــط املدين ــم يف وس ــد باس ــارق عن ــاهدته لط ــن مش م
اســتدعى ســامح باســم عــى وجــه الرعــة، وعنــد 
ــه املقــرب مــن اجلهــاد اإلســامي:  ــال لصديق ــاء ق اللق
يف  طــارق  أريــد  طويلــة،  مقدمــات  وبــدون  اســمع 
صفــوف اجلهــاد اإلســامي، وقتهــا ضحــك باســم 
ــاد! ال ال  ــارق يف اجله ــاذا؟! ط ــال: م ــه وق ــى صوت بأع
هــذا مســتحيل، فقــال ســامح: وملــاذا مســتحيل؟ فبــدأ 
وانتــاء  باحلديــث عــن دور طــارق ومكانتــه  باســم 
عائلتــه إىل كتائــب األقــى وحركــة فتــح تارخيًيــا، وأنــه 
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معــروف ككادر كبــر عندهــم، قــال باســم حاســًا: 
ــوع. ــذا املوض ــن ه ــر ع ارصف النظ

ــام  ــامح إال أن ق ــد س ــن املجاه ــا كان م ــا م وهن
وقــال: حركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني رشف 
كبــر، ويتــرف بــه يف الدنيــا واآلخــرة مــن حيــوز رشف 
االنتــاء هلــا وإىل صفوفهــا، وقــال أنــا يا باســم أحتــداك يف 
أننــي بحــول اهلل وبعــض املســاعدة منــك؛ ســوف أدعــو 
طــارق إىل صفــوف اجلهــاد، وســوف يســتجيب وأريــد 
منــك بعــض املســاعدة، وأعتــرب مــا أقولــه حتدًيــا وأمــام 
قــوة التحــدي وافــق باســم عــى املحاولــة، وهــو واثــق 
100% أنــه ســوف يكســب الرهــان بعــدم قبــول طــارق 

االلتحــاق بصفــوف اجلهــاد اإلســامي.

ولكــن ملــاذا طــارق؟ طــارق 
امليــداين  العمــل  يف  خبــر  شــاب 
العســكري، تربــى يف عائلتــه بــني 
الســاح. وهــو يعــرف شــبكة ال 
حــدود هلــا، يمكــن من خاهلــا رشاء 
األدوات القتاليــة دون أن يكشــف 
اإلســامي  اجلهــاد  بــأن  األمــر 
عمليــة  وهــذه  الســاح،  يشــري 
ــا  ــم اخلاي ــان معظ ــب األحي ــدة، ويف غال ــة ومعق صعب
تنكشــف وهــي حتــاول رشاء الســاح، وكذلــك هــو 
معــروف بأنــه كتائــب أقــى ونحــن نحتــاج إىل الريــة 
ــوف  ــارق لصف ــك لط ــك بضم ــي أن ــذا يعن ــة، وه التام

ــر. ــن الصف ــدأ م ــن تب ــاد ل اجله

طلــب املجاهــد ســامح مــن املجاهــد باســم 
وضــع خطــة حمكمــة بــأن يقــول لطــارق إنــه أي )باســم( 
ــول إن  ــامي تق ــاد اإلس ــن اجله ــالة م ــه رس ــد وصلت ق

ــا  ــا ي اجلهــاد معنــي بضمــي )باســم( إىل صفوفهــم، وأن
طــارق أريــد رأيــك يف املوضــوع، وهنــا مل يكــن املجاهــد 
ــن  ــب م ــم قري ــد باس ــم أن املجاه ــاين يعل ــارق حس ط
حركــة اجلهــاد اإلســامي التــي أثبتــت وجودهــا خــال 
فــرة وجيــزة يف املدينــة، وقــال املجاهــد ســامح لصديقــه 
املجاهــد باســم: أريــد معرفــة مــاذا ســيكون رد طــارق 
عندمــا ختــربه بذلــك؟ وقــد حصــل اللقــاء وكان رد 
طــارق إشــارة إجيابيــة رائعــة، تلقاهــا املجاهــد ســامح، 
حيــث قــال طــارق: يــا باســم إذا مل أكــن مــا تعــرف 
فلــن أكــون إال يف اجلهــاد اإلســامي، وبــدأ يمتــدح مــا 
ــه اجلهــاد مــن أعــال مقاومــة ضــد االحتــال،  تقــوم ب
ــه  ــل إلي ــذي نق ــارق ال ــث ط ــامح حدي ــط س ــا التق وهن
مــن خــال باســم، وقــال بلغــة واثقــة لصديقــه باســم: 
ســيكون طــارق قريًبــا أحــد كــوادر حركــة اجلهــاد 
ــني  ــاء ب ــم اللق ــى ت ــام حت ــي إال أي ــا ه ــامي، وم اإلس
ــا  ــامح حينه ــارق، وكان س ــك ط ــامح وكذل ــم وس باس
ملثــًا مــع جمموعــة يف بنايــة بوســط مدينــة قلقيليــة، وتــم 
ــاء كان  ــذا اللق ــى ه ــًدا، وحت ــاء جي ــذا اللق ــداد هل اإلع
هيــدف إىل إدخــال باســم إىل صفــوف اجلهــاد اإلســامي 
ــه وبعــد إرصار وليــس لطــارق فحســب،  بعــد دعــوة ل
ــاش  ــث ونق ــة وحدي ــاءات طويل ــدة لق ــد ع ــن بع ولك
معمــق عــن اجلهــاد وهنجــه، واللقــاءات كانــت تتــم 
ــن  ــدة جماهدي ــم، وع ــامح ملث ــارق وس ــم وط ــني باس ب
آخريــن ملثمــني أيًضــا، واهلــدف كان أنــه يف حــال رفض 
طــارق االنضــام إىل صفــوف احلركــة؛ ال يكشــف أمامه 
ــت  ــة، وهكــذا كان شــباب اجلهــاد اإلســامي يف قلقيلي
تتــم عمليــة الدعــوة إىل صفــوف اجلهــاد، ويتــم حتديــد 
اهلــدف )طــارق(، ثــم يتــم متابعتــه لفــرة مــن الزمــن ثــم 
تــأيت عمليــة الدعــوة وغالًبــا مــا كانــت تتكلــل بالنجاح.

األسر املبعد/ 
طارق حساين

حترر يف صفقة وفاء 
األحرار )2011م(



من سير أبطال فلسطين )3(

122

ولكــن يف حالــة املجاهــد طــارق التــي لعــب فيها 
املجاهــد باســم دوًرا كبــًرا مــن خــال متابعتــه وتعاونــه 
ــاد، ويف  ــوف اجله ــه إىل صف ــامح لضم ــد س ــع املجاه م
ــواة  ــة املجاهــد ســامح أن املجاهــد طــارق ســيكون ن ني
ــة، وأن كل مــا  ــا القــدس يف قلقيلي ــا األوىل لراي اخلاي
يتمتــع بــه مــن إمكانــات ومهــارات، واألهــم دائــًا هــو 
شــهرته هبويــة وطنيــة وفصائليــة بعيــدة كل البعــد عــن 
ــل  ــن العم ــه م ــوف يمكن ــاد؛ س ــدس واجله ــا الق رساي
ــف  ــم كش ــاة، دون أن يت ــة وأن ــدوء وثق ــكل ه ــاء ب والبن
نوايــا اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني، وعزمهــا بنــاء 

ــة. ــا القــدس يف حمافظــة قلقيلي ــا عســكرية لراي خاي

العــام  مــن  )آذار(  مــارس  لشــهر  يكــن  ومل 
2003م أن ينقــيض حتــى بــات املجاهــد طارق حســاين 
البالــغ مــن العمــر وقتئــذ 28 عاًمــا يــدرك املهمــة التــي 
ــاد،  ــوف اجله ــر يف صف ــد جاب ــا أراده املجاه ــن أجله م
وهنــا كان التواصــل التنظيمــي بــني ســامح وقيادتــه 
ــت  ــي الوق ــام، فف ــوة إىل األم ــا خط ــد خط ــارج ق يف اخل
الــذي كان يوجــه ســامح فيــه شــؤون قلقيليــة مــع كادر 
ــة  ــية، واالجتاعي ــي السياس ــبايب يف النواح ــاد الش اجله
والوطنيــة والطابيــة؛ كان يعمــل رًسا ال أحــد يــدرك مــا 
يصنعــه إال اهلل ثــم قيــادة احلركــة املعنيــة يف هــذا الشــأن.

وبعــد تقديــم التقريــر األول عــن بدايــة تكويــن 
النــواة األوىل لرايــا القــدس بــدأت القيادة بإرســال كل 
مــا حتتاجــه وحيتاجــه جابــر يف هذه الفــرة احلساســة مثل 
ــات وأدوات التواصــل املشــفرة،  ــايل والتعلي الدعــم امل
واألهــم آليــة اســتخدامها عنــد أي عمــل جهــادي ضــد 
االحتــال، وكيفيــة التعاطــي مــع اإلعــام، واألهــم 
مــن كل هــذا بالنســبة جلابــر كان كيفيــة إنشــاء خمتــربات 

لتصنيــع املتفجــرات مــن خــال دراســة علميــة مــن 
إعــداد احلركــة وغرهــا مــن احلاجــات ذات الصلــة.

وكــا تــم ضــم املجاهــد طــارق حســاين إىل 
اخلليــة  أفــراد  ضــم  تــم  القــدس،  رسايــا  صفــوف 

وهــم: األخــرى 

احليــاة  مــدى  املحكــوم  األســر  املجاهــد   •
عطيــة. إبراهيــم  يوســف  إبراهيــم 

املجاهد الشهيد حممد حسام عطية  •

املجاهــد األســر املحكــوم مــدى احليــاة حممــد   •
مصطفــى ذرة )رشيــم(

املجاهــد األســر املحكــوم مــدى احليــاة عــار   •
عاهــد الشــوبكي

ــد للمجاهــد ســامح أن ينكشــف  ــا كان الب وهن
عــى املجاهــد طــارق حســاين ألول مــرة، وهــو الــذي 
ــم  ــد باس ــال املجاه ــن خ ــائل م ــه الرس ــل ل كان يوص
نصــوره، وكان اللقــاء وكانــت أوىل اجللســات التــي تــم 
ــذراع  ــيس ال ــول تأس ــل ح ــن التفاصي ــث ع ــا احلدي فيه
العســكري لرايــا القــدس يف حمافظــة قلقيليــة، يتذكــر 
املجاهــد ســامح ذلــك احلــاس والثقــة واإلقــدام لــدى 
كافــة أعضــاء اخلليــة الذيــن كانــوا جيتمعــون يف دروس 
ــة وحركــة مكثفــة، وكيــف كان  ــة إســامية وأمني تربوي
يــدور احلديث عن العمــل العســكري، وأوىل الضبات 
التــي ســوف توجههــا رسايــا القــدس ضــد االحتــال، 

ــخ. ــل ردود الفعل...إل وختي

البــد مــن اإلشــارة إىل أن النــواة األوىل وهــي 
التأسيســية هــي التــي ســامهت يف توفــر الســاح واملواد 
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ــه  ــاج ل ــا حيت ــرة وكل م ــا” والذخ ــى قلته ــرة “ع املتفج
ــام  ــا وأخت ــة بالراي ــات خاص ــاس وراي ــن لب ــل م املقات
وباســم  حســاين  طــارق  تضــم  وكانــت  وغرهــا، 
نصــوره الــذي طلــب منــه االنســحاب مبكــًرا مــن 
ــك  ــرى، وكذل ــات أخ ــل يف ملف ــح العم ــل لصال العم
عــار الشــوبكي، وكان قــد انضــم إىل اخلليــة أيًضــا حممد 

ــة. ــم عطي ــة وإبراهي ــد عطي ذرة وحمم

تنفيذ أوىل رضبات رسايا القدس يف مدينة 
قلقيلية

لقــد كانــت اجللســات اإلعداديــة خلليــة الرايــا 
وأفرادهــا تتــم عــى قــدم وســاق، ولقــد طــرح املجاهــد 
ــذ  ــي لتنفي ــدول زمن ــاك ج ــون هن ــامح رضورة أن يك س
أوىل رضبــات الرايــا يف قلقيليــة، واألهــم حتديــد اآلليــة 
املســتخدمة يف تنفيــذ اهلجــوم وفتــح النقاش حــول ذلك. 
وكان اللقــاء يتــم يف إحــدى البنايــات القديمــة جــًدا 
بالقــرب مــن املســجد القديــم يف املدينــة )مســجد عمــر 
ــأيت  ــى أن ي ــل ع ــف اللي ــك يف منتص ــاب( وذل ــن اخلط ب

ــاه. ــة دون لفــت االنتب ــد متفاوت ــة يف مواعي ــراد اخللي أف

ــد  ــموع بع ــور الش ــى ن ــم ع ــاء يت ــد كان اللق لق
إغــاق النوافــذ املتهالكــة بالســتائر، وعنــد احلديــث عن 
اجلــدول الزمنــي اتفــق أعضــاء اخلليــة أن يكون مســقوًفا 
ــذ أوىل  ــد لتنفي ــداد اجلي ــم اإلع ــهر، أي أن يت ــة أش بثاث
رضبــات رسايــا القــدس يف شــهر يونيــو )حزيــران( مــن 
العــام 2004م، واإلشــكال احلقيقــي كان يف آلية التنفيذ 
واإلدارة املســتخدمة؛ فلقــد كان ســقف الطمــوح عالًيــا 
جــًدا، وكانــت اإلرادة اجلهاديــة يف عنــان الســاء، فهــذا 
ــب  ــة يف قل ــهادية مزدوج ــة استش ــون عملي ــد أن تك يري

“تــل أبيــب”، واآلخــر يقــول: ال ال، نريــد تنفيــذ عمليــة 
مــن خــال ســيارة مفخخــة يقودها استشــهادي يف قلب 
القــدس الغربيــة، وثالــث يريــد نســف البنايــات، وكانوا 
يتحدثــون وتلــك الرعشــة بادية عــى أجســادهم، ولكن 
عنــد احلقيقــة نــدرك أننــا يف العــام 2003م، أي بعــد 
الســور الواقــي وأن احلصــول عــى املتفجــرات أو املــواد 
األوليــة التــي تســتخدم فيهــا غــر ممكــن بعــد املطــاردة 
الرســة لقــوات االحتــال ملحــال األدوات واملــواد 
ــا يف  ــال بخاي ــد، واالتص ــه التحدي ــى وج ــة ع الزراعي
الضفــة الغربيــة تابعــة لرايــا القــدس يف جنــني أو بيــت 
حلــم أو نابلــس أو طولكــرم وغرهــا، كان ياقيــه رفض 
ــة يف ســوريا، وذلــك  ــادة املعني قاطــع وحاســم مــن القي
بســبب خشــيتهم أن يتــم فضــح وكشــف نوايــا اجلهاد يف 
إنشــاء قــوة يف قلقيليــة، وحــدوث أي خلــل يف التواصل 
واالتصــال. تــم احلديــث عــن كل االحتــاالت يف تنفيــذ 
العمليــة القادمــة باســتثناء اســتخدام الســاح وإطــاق 
النــار مل يتحــدث عنــه أحــد وهــو الشــكل الــذي ســوف 

يتــم اســتخدامه يف أوىل العمليــات الحًقــا. 

كل  اخلليــة  أعضــاء  ينطلــق  أن  االتفــاق  تــم 
مــن  التــي  الســبل  عــن  البحــث  يف  طاقتــه  حســب 
خاهلــا يمكــن احلصــول عــى املــواد األوليــة التــي 
يمكــن اســتخدامها يف عمليــة تصنيــع املــواد املتفجــرة، 
وبعيــًدا عــن التفاصيــل بــاءت كل املحــاوالت بالفشــل 
أمــام احلصــار واالقتحــام واملطــاردة واملراقبــة لــكل 
مــن يتعامــل مــع هــذه املــواد. وشــهر يونيــو )حزيــران( 
يقــرب والبــد مــن االلتــزام بالســقف الزمنــي املحــدد، 
وأعــال االنتفاضــة تتصاعــد واألعــال االنتقاميــة مــن 
االحتــال هــي األخــرى تتصاعــد واحلاســة باديــة عــى 
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وجــوده رجــاالت رسايــا القــدس يف قلقيليــة الذيــن 
يســرون يف شــوارع قلقيليــة وهويتهــم اجلهاديــة ال 

يعلمهــا إال اهلل وحــده.

اجتــاع  عقــد  )أيــار( 2003م  مايــو  شــهر  يف 
ــض  ــث ببع ــم احلدي ــاين، وت ــارق حس ــامح وط ــني س ب
ــر  ــل يس ــا، وأن العم ــة وحاجياهت ــن اخللي ــل ع التفاصي
عــى قــدم وســاق إلنشــاء خايــا للرايــا منفصلــة 
بــأدوار خمتلفــة يضــم كل منها مــن 3 إىل 4 جماهديــن، ويف 
ذلــك اللقــاء القريــب مــن جــدار الفصــل كانــت الفكــرة 
ووالدهتــا: ملــاذا ال يتــم اســتهداف اجلــدار؟ ملــاذا ال تكون 
العمليــة األوىل مســتهدفة جلــدار الفصــل العنــري؟ 

ــدف. ــو اهل ــذا ه ــأن ه ــول ب ــاءات تق ــت اإلي وكان

ــادة  ــامح والقي ــد س ــني املجاه ــل ب يف أول تواص
العســكرية يف اخلــارج تــم طــرح الفكــرة، فتحولــت 
الفكــرة بعــد دراســتها عــى مــا يبــدو إىل أمــر عســكري 
جيــب تنفيــذه والنجــاح فيــه؛ ألن إســقاط نظريــة اجلــدار 
الــذي جيلــب للمســتوطنني يف الكيــان األمــن هــو هدف 
بــدأت  لقــد  فلســطني،  اإلســامي يف  اجلهــاد  لــدى 
الفكــرة وليــًدا صغــًرا عفوًيــا يف حــوار بــني ســامح 
وطــارق حســاين، ثــم جــاءت القيــادة املعنيــة يف اخلــارج 
ــه كل  ــر ل ــكري توف ــر عس ــرة إىل أم ــذه الفك ــول ه لتح
املقومــات إلنجاحــه. وأعطــى املجاهــد ســامح اإلشــارة 
للمجاهــد طــارق حســاين بــأن اهلــدف اخــراق الســور 
الواقــي، والوصــول إىل أرايض فلســطني عــام 1948م 

ــة؛ هــذه الفكــرة اهلامــة. ــة اجلهادي ــذ الضب وتنفي

جدار الفصل العنرصي وشارع “عابر 
إرسائيل”

قلقيليــة مدينة تقع يف شــال غرب الضفــة الغربية، 
وهــي أقــرب مدينــة فلســطينية مــن الضفــة الغربيــة إىل كل 
املدن واملســتوطنات يف الكيان، ومنها مغتصبــة “تل أبيب” 
ومغتصبــة “بيتاح تكفا” ومغتصبة “هرتســيليا” وأقرهبا عى 
اإلطــاق مغتصبــة “كفــار ســابا”، والتــي ال يفصلهــا عــن 
قلقيلية ســوى بعــض األرايض الزراعيــة. إذن قلقيلية تقع 
حســب التقديــر األمنــي الصهيــوين يف خــارصة الكيــان، 
ومتثــل نقطــة اخــراق قويــة فيــه. وعى ذلــك وبعد اشــتداد 
أعــال املقاومــة واألعــال االستشــهادية يف قلــب الكيــان، 
جــاء قــرار رئيــس وزراء الكيــان أرئيل شــارون ببنــاء جدار 
الفصــل العنري، الذي ســوف يبنى عــى أرايض الضفة 
الفلســطينية عى طريقــة األفعى التي تتلــوى يف كل مكان.

ــدار  ــا جل ــا هدًف ــت أراضيه ــة وكان ــت قلقيلي كان
الفصــل العنــري، والــذي ادعــى شــارون بأنــه ســوف 
والناجــع يف وقــف مسلســل  الوحيــد  احلــل  يكــون 
ــوين،  ــق الصهي ــة يف العم ــطينية الضارب ــات الفلس اهلج
ويف هــذه األثنــاء كانــت ســلطات االحتــال قــد قــررت 

جدار الفصل العنري الصهيوين
بمحاذاة مدينة قلقيلية من اجلهة الغربية
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فتــح شــارع أطلقــت عليــه اســم “عابــر إرسائيــل” يمــر 
بمحــاذاة مدينــة قلقيليــة مــن اجلهــة الغربيــة، وبــدأ 
العمــل يف هــذا الشــارع الضخــم مطلــع العــام 2000م، 
واهلــدف منــه بنــاء طريــق هــو األضخــم يف الكيــان يربط 
شــال فلســطني املحتلــة مــع جنــوب فلســطني املحتلــة، 
ــث  ــان حي ــة الكي ــاري لدول ــادي جت ــدف اقتص ــو ه وه
يتــم اســتخدامه مقابــل دفــع مبلــغ مــايل وتقــوم عى شــق 
هــذا الطريــق كــربى رشكات الكيان للمواصــات، إذن 
هــو معلــم معــاري كبــر وحيمــل رمزيــة طاملــا حتدثــت 
قلقيليــة هدًفــا  العــدو. كانــت  إعــام  عنــه وســائل 
ــذي  ــل” ال ــر إرسائي ــإن “عاب ــال ف ــك احل ــدار وكذل للج
يمــر عــى أرايض قلقيليــة غــرب اجلــدار مبــارشة، وكان 
ــر إرسائيــل” هــذا  اجلــدار يف العــام 2003م، وكان “عاب
املعلــم االقتصــادي للكيــان هــو واجلــدار هــدف رسايــا 

ــة. ــة قلقيلي ــدس األول يف مدين الق

التحضــرات  بــدأت  )أيــار(  مايــو  شــهر  يف 
ــي  ــة ه ــكرية وأمني ــة عس ــه رضب ــة توجي ــة لكيفي األولي
وكذلــك  العنــري،  للجــدار  نوعهــا  مــن  األوىل 
الوصــول إىل “عابــر إرسائيــل”، وبــدأت املشــاورات 
ــن  ــرات، ولكــن بطريقــة شــباب فلســطني الذي والتقدي
تــم  خرباهتــم  وجــل  عســكرية،  كليــات  يدخلــوا  مل 
ــن، كان  ــارب اآلخري ــاع جت ــدان وس ــن املي ــاهبا م اكتس
ــن  ــا م ــم( مه ــى ذرة )رشي ــد مصطف ــه حمم ــارق ومع ط
أخــذا عــى عاتقهــا مراقبــة اجلــدار وحركــة آليــات 
العــدو العســكرية عليــه، فاجلــدار مــن اجلهــة الرقيــة، 
ــر  ــي مت ــارع أمن ــه ش ــد علي ــة يوج ــة املدين ــن ناحي أي م
ــار،  ــاعات النه ــة كل س ــكرية دوري ــات عس ــه جيب علي
واجلــدار مــن اجلهــة الغربيــة بجانبــه كذلــك شــارع أمني 

تقــوم اآلليــات العســكرية بتمشــيطه طيلــة ســاعات 
املراقبــة  أبــراج  جانــب  إىل  وهــذا  والنهــار،  الليــل 
العســكرية املتواجــدة عــى اجلــدار نفســه التــي تطــل 
مــن اجلهــة الغربيــة عــى شــارع “عابــر إرسائيــل” و”كفــار 
ســابا” وبعــض “الكيبوتســات” الصهيونيــة، ومــن اجلهــة 
الرقيــة تطــل هــذه األبــراج عــى مدينــة قلقيليــة وتطلق 
النــار عــى منــازل املواطنــني والشــبان يف حــال اشــتدت 
املواجهــات يف يوميــات االنتفاضــة، هــذا باإلضافــة إىل 
نقطــة عســكرية ثابتــة موجــودة غــريب اجلــدار عــى تلــة 
مرتفعــة أيضــا كان هدفهــا مراقبــة احلركــة واطــاق 
النــار والقذائــف عــى جمموعــات الشــبان وخاصــة قبــل 

ــي. ــور الواق ــة الس عملي

واحلركــة  اجلــدار  رصــد  بعمليــة  البــدء  إذن 
العســكرية عليــه وحوله كانــت معقدة وحتتــاج إىل الكثر 
مــن الوقــت واجلهــد، واألهــم الدقــة وشــدة املاحظــة، 
الفصــل  جــدار  عــن  املعطيــات  بعــض  مجــع  وبعــد 
والصــورة املتخيلــة عــن الكيفيــة التــي يمكــن أن يكــون 
عليهــا “عابــر إرسائيــل”، ومــن خــال لقــاءات مكثفة بني 
ســامح واملجاهــد طــارق عــن الطريقــة والوســيلة وعــن 
األدوات التــي يمكــن مــن خاهلــا اخــراق هــذا اجلــدار 
ــي  ــل” لك ــر إرسائي ــول إىل “عاب ــم والوص ــل الضخ اهلائ
يتــم اســتهدافه، ومــن خــال النقــاش تــم االتفــاق ألول 
مــرة بعــد الوصــول إىل قناعــة أن امتــاك مــواد متفجــرة 
لــن تكــون مهمــة ســهلة، ولــن تكــون قريبــة، وبعــد متكن 
رسايــا القــدس مــن امتــاك الســاح اآليل كاشــنكوف 
ومسدســات وقنابــل يدويــة والكثــر مــن الذخــرة فــإن 
العمليــة ســتكون مــن خــال إطــاق النــار املبــارش عــى 

ــات املســتوطنني وآليــات اجليــش العســكرية. آلي
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وكان واضًحــا أن اهلــدف هــو اخــراق أمــن 
أن  املزعومــة  املقولــة  إســقاط  وكذلــك  الصهاينــة، 
جــدار الفصــل العنــري التوســعي ســوف جيلــب 
األمــن واألمــان للصهاينــة، وهــي العمليــة األوىل التــي 
تســتهدف اجلــدار نفســه كحالة أمنيــة، وهي املــرة األوىل 
ــة  ــل” كحال ــر إرسائي ــتهداف “عاب ــا اس ــيتم فيه ــي س الت
صهيونيــة اقتصاديــة جتاريــة، وكان الســؤال املركــزي 
لــدى رسايــا القــدس “رسيــة الشــهيد القائــد حممــود 
طوالبــة”: كيــف يمكــن اخــراق اجلــدار األمنــي؟ وهنــا 
جــاءت بعــض األفــكار ومنهــا: أن يتــم اعتــاء اجلــدار 
مــن خــال الســامل الكبــرة، وهنــاك فكــرة مــن خــال 
ــة، ويف  ــكار الصعب ــن األف ــا م ــلق وغره ــال والتس احلب
إحــدى اجلــوالت تبــني أن هنــاك أســفل اجلــدار عّبــارة 
لتريــف امليــاه متــر أســفل اجلــدار )نفــق( وهــي حمكمــة 
اإلغــاق مــن خــال القضبــان املشــبكة التــي يبلــغ 
ســمكها 37 ملــم، إذن النفــق مــن األســفل هــو الســبيل 
الــذي ســوف يتــم مــن خالــه اخــراق وإســقاط وهــم 
ــن  ــوم م ــان مزع ــن وأم ــن أم ــه م ــد جيلب ــا ق ــدار، وم اجل
قبــل جمــرم احلــرب أرئيــل شــارون ملســتوطني الكيــان.

ووضــع  االســتعداد  القــدس  رسايــا  بــدأت 
ــي”  ــور الواق ــراق الس ــة “اخ ــرة لعملي ــل األخ التفاصي
النفــي  املراقبــة والرصــد واالســتعداد  مــن خــال 
ــار  ــا يواجهــون خي ــن رب ــة الذي ــاين ألعضــاء اخللي اإلي
االستشــهاد أثنــاء تنفيــذ العمليــة، كان املجاهــد ســامح 
يرصــد كل ذلــك مــن خــال التقاريــر التــي يرفعهــا 
املجاهــد طــارق حســاين )أبــو عمــر( عــن جمريــات 
)حزيــران(  يونيــو  شــهر  بدايــة  ويف  االســتعدادات، 
ــبه  ــتعدادات ش ــل واالس ــت كل التفاصي 2003م، كان

جاهــزة وبقــي أمــر وحيــد هــو هتيئة النفــق أســفل اجلدار 
ــا القــدس للوصــول إىل  ــذي ســوف تســتخدمه رساي ال

ــل”. ــر إرسائي ــارع “عاب ش

ــاح  ــة يف النج ــل والرغب ــس الفش ــد كان هاج لق
عمليــة  أول  يف  فالفشــل  إخفــاق؛  أي  عــن  بعيــًدا 
ــه  ــتكون نتائج ــة س ــدس يف قلقيلي ــا الق ــكرية لراي عس
ســلبية جــًدا. كان احلديــث يــدور حــول أنــه إذا تــم 
واســتخدام  )اجللــخ(  كهربائيــة  أدوات  اســتخدام 
األوكســجني )جــرات( يمكــن أن يــؤدي إىل كشــف 
ــط  ــيكون فق ــد س ــل الوحي ــدار، واحل ــرب اجل ــة ق اخللي
مــن خــال القــص، واحلقيقــة ال يوجــد مقــص يــدوي 
ــا كان دور  ــر. وهن يمكــن أن يقــص هــذا الشــبك الكب
ــة  ــا إزال ــن خاهل ــن م ــن أداة يمك ــث ع ــامح يف البح س
جــزء مــن ذلــك الشــبك وهتيئــة النفــق الســتخدامه 
ــر إرسائيــل”،  ــا والوصــول إىل “عاب ــة الراي ــور خلي لعب
وبعــد جهــد كبــر وحمــاوالت متتاليــة متكــن ســامح مــن 
رشاء مقــص ضخــم مــن حمــل مــواد البنــاء ومل يكــن 
متواجــًدا يف األســواق، فتــم احلصــول عليــه مــن خــال 
ــد  ــث وج ــطيني حي ــل الفلس ــة يف الداخ ــة مركزي رشك
هــذا املقــص الضخــم يف مقــر الركــة يف “تــل أبيــب”، 
وكان يف كل فلســطني فقــط اثنــان منــه، األول حصلــت 
عليــه رسايــا القــدس بعــد أيــام مــن االنتظــار، ومقــص 
آخــر كان يف طريقــه مــن أوروبــا إىل الركــة عــرب مينــاء 
حيفــا، كــا قــال صاحــب الركــة وقتئــذ، كانــت عمليــة 
رشاء املقــص مــن ســامح حماطــة باهلــدوء والســكون 
ــاء  ــى أن أحــًدا مــن أبن ــاه أحــد، حت لكــي ال تلفــت انتب
ــل  ــد البط ــاعي املجاه ــة بمس ــى دراي ــن ع ــة مل يك اخللي

ــوبكي. ــامح الش س
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ودون  القــدس،  رسايــا  ليــد  املقــص  وصــل 
ــد  ــار عاه ــد ع ــامح واملجاه ــد س ــام املجاه ــل ق تفاصي
الشــوبكي يف منتصــف شــهر يونيــو )حزيــران( بالتوجــه 
نحــو النفــق أســفل اجلــدار، بعــد أن قامــا بتجريــب 
املقــص عــى قضبان قريبــة يف الشــكل، واســتحّا وصليا 
ركعتــي نيــة اجلهــاد، وأحــضا كفــات لليديــن ومنشــاًرا 
للحديــد وماســورة كبــرة حتــى يضعاهــا يف يــد املقــص 
لتطويــل الــذراع، ووضعــا ســاحها حتــت مابســها، 
ــا نحــو اجلــدار الفاصــل، وكان  وتوجهــا بالســيارة غرًب
ــا إىل املغــرب، وتســلل املجاهــدان ســامح  الوقــت قريًب
وعــار بعــد أن وضعــا الســيارة بعيــًدا، وأخــذا يف العمل 
الشــبك عــدة ســاعات  العمــل يف قــص  واســتغرق 
مــّرت خاهلــا أكثــر مــن دوريــة عســكرية للعــدو، ويف 
كل مــرة كانــا يســتعدان بالســاح لاشــتباك مــع جنــود 
االحتــال يف حــال تــم كشــفها. كانــت عمليــة القــص 
ــدان  ــن املجاه ــاف متك ــة املط ــدة، ويف هناي ــة وجمه صعب
بعــد عــدة حمــاوالت مــن إحــداث ثغــرة يف الشــباك، 
ــا القــدس لتصــل  ــق ســالًكا لراي ــات الطري وبذلــك ب
إىل “عابــر إرسائيــل”، وتنفــذ العمليــة التــي بــدت عليهــا 

ــق. ــاح والتوفي ــات النج عام

انســحب املجاهــدان وتــم إبــاغ طارق حســاين 
مشــافهة أن النفــق أســفل اجلــدار بــات جاهــًزا، وأصــدر 
املجاهــد ســامح األمــر بــأن تنفيــذ العمليــة ســيكون 
مســاء الســابع عــر مــن حزيــران، وبذلــك بــدأت 
االســتعدادات الروحيــة والنفســية وجتهيــز الســاح 
وغــر ذلــك بــكل رسيــة وهــدوء، والشــعار كان “ال 
جمــال وال مــكان للفشــل” ووضعــت اخلطــة النهائيــة 
للهجــوم، وكان املتفــق أال تعلــن الرايــا املســؤولية 

عــن العمليــة واإلعــان يكــون دفعــة واحــدة بعــد تنفيذ 
ــات. ــن العملي ــلة م سلس

ــى  ــا ع ــدو الراي ــه جُماه ــة أن يتج ــت اخلط قض
أن يقــود املجاهــد عــار الشــوبكي الســيارة ليــًا ويركــن 
الســيارة قــرب اجلــدار، ويدخــل باقــي أفــراد اخلليــة 
عــرب النفــق وينفــذوا هجومهــم ضــد آليــات العــدو 
تــم  للعمليــة  اللحظــات األخــرة  ومســتوطنيه، ويف 
ــة إســناد  ــاك خلي ــأن يكــون هن ــل يقــيض ب ــة تعدي إضاف
مــن املجاهديــن عــار الشــوبكي وإبراهيــم يوســف 
عطيــة، وخليــة اهلجــوم مكونــة مــن املجاهديــن طــارق 
حســاين وحممــد مصطفــى ذرة والشــهيد حممــد حســام 
عطيــة، وأن يكــون اجلميــع ملثمــني وأن يقــوم املجاهــد 
العمليــة يف حــال حصــل  بمتابعــة جمريــات  ســامح 
ــامح  ــع س ــق اجتم ــذ بدقائ ــل التنفي ــورات، وقب أي تط
ــدي يف  ــب البل ــرب امللع ــار ق ــارق وع ــن ط باملجاهدي
قلقيليــة يف مــكان منعــزل، وقــام بتوديعهــا وللمــرة 
ــد  ــاء بع ــة اللق ــى نقط ــار ع ــع ع ــاق م ــرة واالتف األخ
التنفيــذ وكيفيــة االنســحاب للمجموعــة واالحتياطات 

ــة. ــد العملي ــا بع ــة م األمني

تــم تنفيــذ العمليــة كــا تــم التخطيــط هلــا، وتــم 
ــار  ــاق الن ــتوطنني بإط ــب للمس ــيارة جي ــتهداف س اس
عليهــا ليقــع مــن فيهــا، وهــم ســتة بــني قتيــل وجريــح، 
وبعــد 15 دقيقــة مــن انســحاب الرايــا مــن املوقــع 
مــن خــال النفــق، كٌل إىل املــكان املقــرر لــه، اجتاحــت 
ــاق  ــات وإط ــة بالدباب ــة قلقيلي ــال مدين ــوات االحت ق
قامــت  أباتــي  طائــرة  اســتدعاء  وتــم  كثيــف،  نــار 
بتمشــيط احلــدود طــوال الليــل مســتخدمة الرشاشــات 
الثقيلــة، وبــدأت وســائل اإلعــام والفضائيــات العربية 
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ــة  ــت الصدم ــة، وكان ــة أحــداث العملي ــة بتغطي والعربي
ــة. ــة العملي ــان مــن شــكل ونوعي الكــربى يف الكي

ــة،  ــم كشــف النفــق إال بعــد ســاعات طويل مل يت
أي يف صبــاح اليــوم التــايل للعمليــة، وطــوال الليــل 
تكــرر ســؤال مــن وكيــف وإىل أيــن ذهــب مــن نفــذ 
صفــوف  يف  األمنــي  اإلربــاك  مــن  حالــة  العمليــة؟ 
قــد  العمليــة  منفــذي  أن  تبــني  وعندمــا  الكيــان، 
اســتخدموا نفًقــا حتــت اجلــدار، قامــت وســائل اإلعــام 
ــان،  ــة الكي ــر حلكوم ــد الكب ــوم والنق ــان باهلج يف الكي
وقالــوا بالعنــوان العريــض نظريــة اجلــدار ومــا ســيجلبه 
مــن األمــن واألمــان واملايــني مــن الدوالرات ســقطت 
ــو  ــدار ه ــطينيني، “اجل ــل الفلس ــن قب ــدة م ــة واح بضب
ــن  ــش واألم ــه اجلي ــة يف وج ــة” صفع ــارصة الضعيف اخل
ــاءلت  ــي تس ــن الت ــن العناوي ــا م ــي”، وغره “اإلرسائي
اجتيــاز  مــن  متكنــوا  وكيــف  املنفذيــن  هويــة  عــن 
اجلــدار والضبــة القاســية التــي وجهــت لشــارع “عابــر 
إرسائيــل” الــذي أوقــف العمــل بــه وعليــه عــدة شــهور، 
ــة  ــة كامل ــة صــدى مــدٍو يف حمافظــة قلقيلي وكان للعملي

لنوعيتها...إلــخ.

بعــد أســبوع تــم اختــاذ قــرار عــدم اإلعــان 
عــن مســؤولية رسايــا القــدس عــن العمليــة، وبعــد 
بعــض  وتقــدم  الرايــا  يف  دار  صاخــب  نقــاش 
زوًرا،  العمليــة  عــن  مســؤوليتها  إلعــان  الفصائــل 
فكشــفت الرايــا املســؤولية عــن العمليــة وتفاصيلهــا 
ــامي  ــاد اإلس ــدو أن اجله ــك أدرك الع ــة، وبذل الكامل
ــة، وهــو مــن يقــف خلفهــا،  هــو املســؤول عــن العملي
اجلهــاد  متكــن  فكيــف  لــه  جديــدة  صفعــة  وكانــت 
والــذراع العســكري التابــع لــه مــن بنــاء قــوة عســكرية 

وتنفيــذ هكــذا عمليــة دون أن يتــم كشــفهم...إلخ، 
فأصــدر رئيــس وزراء الكيــان وهــو يقــف قــرب موقــع 
ــه، للقضــاء عــى  ــام لقوات ــة أمــره باالســتنفار الت العملي
الفاعلــني والوصــول اليهــم بعــد كــم االنتقــادات التــي 

ــا. ــوا هل تعرض

اعتقاله واحلكم عليه
ــل  ــن قب ــتعدادات م ــدأت االس ــت ب ــذا الوق يف ه
رسايــا القــدس لــضب اجلــدار ووهــم أمنــه وأمانــه 
للكيــان، ولكــن هــذه املــرة مــن موقــع آخــر، وبعــد 
اإلعــان عــن العمليــة قامــت قــوات االحتــال بأوســع 
ــال كل مــن  ــة، وقامــت باعتق عمــل عســكري يف قلقيلي
يشــتبه بعاقتــه أو انتائــه للجهــاد اإلســامي، ومنهــا 
بيــت األســر ســامح الــذي بــات مطــارًدا، وتــم اعتقــال 
االحتــال  توصــل  التحقيــق  غــرف  العــرات، ويف 
ــة  ــا كتاب ــم فيه ــي ت ــة الت ــال اآللي ــن خ ــط م ــرف خي لط
وطباعــة ونــر البيــان العســكري التــي أدت إىل اعتقــال 
عــدة  وبعــد  الرايــا،  أعضــاء  مــن  املقربــني  بعــض 
مدامهــات تــم اعتقــال املجاهد عــار الشــوبكي وإبراهيم 
عطيــة وحممــد مصطفــى ذرة )رشيــم(، وهنــا بــدأ يطــارد 
االحتــال ســامح وطارق حســاين وحممد حســام عطية، 
وبعــد عــدة أشــهر مــن املطــاردة واالشــتباك تــم اعتقــال 
املجاهــد ســامح بتاريــخ 2003/10/26م، وكذلــك 
احلــال بالنســبة لطــارق حســاين يف شــهر 2003/11م، 
وأمــا حممــد عطيــة فبقــي مطــارًدا حتــى تــم استشــهاده يف 
أحــداث قلقيليــة بني جمموعــة مــن املجاهديــن املطاردين 
للعــدو الصهيــوين وبــني األجهــزة األمنية الفلســطينية يف 
قلقيليــة حيــث تــم استشــهاده عــى أيــدي أجهزة الســلطة 

ــام 2009م. ــطينية يف الع الفلس
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بعــد العمليــة واملطــاردة اكتســبت حركــة اجلهــاد 
ــا  ــًدا مجاهرًي ــا ورصي ــة زمًخ ــة قلقيلي اإلســامي يف مدين
ــى  ــة ع ــة رشس ــة صهيوني ــه هجم ــذا رافق ــًعا، وه واس
قــادة وكــوادر احلركــة السياســيني والعســكريني، ومــع 
ذلــك مل يتمكنــوا مــن اجتثــاث هــذه احلركــة، وإنــا 
تشــكلت املزيــد مــن اخلايــا العســكرية لرايــا القــدس 
الصهيونيــة  األحــكام  تكــن  ومل  قلقيليــة،  مدينــة  يف 
القاســية التــي نطقــت هبــا حماكــم بنــي صهيــون الزائفــة 
هنايــة العــام 2003م وبدايــة العــام 2004م، لتفــت 
يف عضــد املجاهديــن أو تــزرع يف نفوســهم األمل بــل 
حتــول األمل إىل أمــل حيــث تــم احلكــم عــى املجاهــد 
الكبــر وأحــد أبــرز مؤســي رسايــا القــدس يف قلقيليــة 
ــر  ــة إىل ع ــد باإلضاف ــوبكي باملؤب ــامح الش ــيخ س الش
أخــرى  مــرة  الصهيــوين  الشــاباك  ليقــود  ســنوات 
املجاهــد ســامح إىل التحقيــق ليزيــد حكمــه باملؤبــد 
و20 عاًمــا، فلــم تكــن فــرة التحقيــق الـــ91 يوًمــا بــكل 
مســاوئها وعذاباهتــا إال فــرة مــن الصــرب عــى ظلــم 
العــدو الصهيــوين ليخــرج بعدهــا املجاهــد إىل ســجون 
ــرة، ــة األس ــه يف احلرك ــع إخوان ــع م ــال، وجيتم االحت

طــارق  املجاهديــن  إخوانــه  جانــب  إىل  وليكــون 
حســاين وعــار الشــوبكي وإبراهيــم عطيــة وحممــود 
ــد،  ــم املؤب ــا باحلك ــم مجيًع ــم عليه ــم(، وحك ذرة )رشي
ومــع ذلــك متكــن املجاهــد طــارق حســاين مــن امتــاك 
ــام 2011م،  ــرار يف الع ــاء األح ــة وف ــرب صفق ــه ع حريت
وال يــزال إخوانــه مــن أبنــاء جمموعتــه ينتظــرون دورهــم 

يف الصفقــة القادمــة إن شــاء اهلل.

ولذلــك كان البــد للمجاهــد ســامح الشــوبكي 
ــف  ــجان، فعك ــجن والس ــر الس ــام لقه ــدم االستس ع
ــن  ــال، ومتك ــجون االحت ــة يف س ــم والدراس ــى العل ع
مــن احلصــول عــى شــهادة الدبلــوم يف ختصــص تأهيــل 
ــم  ــوس يف عل ــى بكالوري ــل ع ــم حص ــن ث ــاة، وم الدع
التاريــخ، وأتبعــه بكالوريــوس يف العلــوم السياســية 
ــا  ــزال اآلن طالًب ــو ديــس، وال ي مــن جامعــة القــدس أب

األسر املجاهد/ سامح الشوبكي
برفقة قادة من احلركة األسرة بسجون االحتال
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ــإرشاف  ــة ب يف املاجســتر ختصــص الشــؤون اإلرسائيلي
الدكتــور مــروان الربغوثــي يف ســجن “هداريــم”، ذلــك 
الســجن الــذي أمــى فيــه املجاهــد معظــم أيامــه يف 
ــا إىل  ــف خاهل ــا، وق ــه 14.5 عاًم ــث في ــجن فمك الس
جانــب احلركــة األســرة يف إرضاباهتــا يف العــام 2004م 
يومنــا هــذا،  التصعيديــة حتــى  وبأقســى اخلطــوات 
فاختــاره أبنــاء اجلهــاد اإلســامي يف ســجون االحتــال 
ليكــون أحــد أبطــال اهليئــة القياديــة العامــة ألرسى 
احلركــة يف الســجون، فــكان عنــد حســن ظنهــم وأملهــم 
فيــه، وكان بمثابــة الرجــل القــرآين يف أدبــه وأخاقــه 
ــة  وحســن تعاملــه مــع إخوانــه، وكانــت جهــوده احلثيث
ــع  ــق واق ــى خل ــا ع ــة دوًم ــال منصب ــجون االحت يف س
علمــي وفكــري مســتنر، باإلضافــة إىل اهتامــه بالعمــل 
عــى توطيــد العاقــات االجتاعية مــع معظــم الفصائل 

جمموعة من قيادة حركة اجلهاد اإلسامي
يف زيارة اجتاعية لعائلة األسر املجاهد/ سامح الشوبكي

الفلســطينية مــن أبنــاء فتــح ومحــاس واجلبهتــني، فكانــوا 
لــه ســنًدا قوًيــا يف حمنتــه يــوم أن تــم اعتقــال أخويــه حممــد 
ومؤيــد ويــوم أن توفيــت والدتــه يف العــام 2017م، 
ــذا  ــزال ه ــروح، وال ي ــم للج ــة البلس ــه بمثاب ــوا ل فكان
القائــد واملجاهــد واألســتاذ واملؤســس لرايــا القــدس 
يف قلقيليــة وفًيــا لدمــاء الشــهداء وعــى الوعــد والعهــد، 
فطوبــى لــه وطوبــى ألمثالــه األبطــال الشــجعان الذيــن 
يســتحقون بــرف العمــل أن ينالــوا حريتهــم املســلوبة 

بــكل عــز وفخــار.
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األسير المجاهد
إسماعيل إبراهيم مصطفى أبو شادوف

مجاهد من أسرة مجاهدين

تاريخ الميالد: 1983/02/20م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة برقين - محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 13

تاريخ االعتقال: 2004/01/04م

الحكم: 28 عامًا

ــر،  ــر، احلج ــف: الب ــطني كل يشء خمتل يف فلس
األرض،  أعــاق  يف  ممتــدة  ضاربــة  جــذور  الشــجر، 
ومرويــة بدمــاء الشــهداء الزكــي الطاهــر، كذلــك كانــت 
ومــا زالــت عائلــة أبــو شــادوف التــي يــازم ذكرهــا ذكر 
برقــني، رشف ُيدركــه كل ســاكن أو زائــر، تلــك البلــدة 
مهــد الشــهيد القائــد يف رسايــا القــدس وليــد العبيــدي 
الــذي أضحــى بوصلــة لــكل تاميــذه، فيهــا طيــف 
االستشــهادي البطــل نضــال أبــو شــادوف حملًقــا يبره 
ــاء يف فضــاء برقــني والقافلــة تطــول، تضحيــات  األوفي
عمرهــا عمــر الــراع الطويــل مــع االحتــال الغاشــم.

امليالد والنشأة
ورغــم أن عنواننــا هنــا األســر البطــل إســاعيل 
أبــو شــادوف؛ فــا ســبيل لفهــم طبيعــة انضامــه املبكــر 
ــتعراض  ــه إال باس ــة ظلم ــال، ومواجه ــة االحت ملقاوم
كوكبــة منــرة مــن الشــهداء واألرسى، التــي ترتبط هبذه 
العائلــة املجاهــدة، ومــن منــا مل يســمع بالشــهيد القائــد 
زيــاد العامــر ابــن خالــة األســر املجاهــد إســاعيل الذي 
ــرز نشــطاء الفهــد األســود خــال انتفاضــة  كان مــن أب
احلجــارة يف العــام 1987م، واعتقــل وُحكــم عليــه 
باملؤبــد، ثــم ُأفــرج عنــه الحًقــا يف أواخــر تســعينات 
القــرن املــايض، ضمــن تفامهــات اتفــاق “أوســلو” بــني 
الســلطة والعــدو الصهيــوين، وبقــي الشــهيد القائــد 
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املقاومــة واجلهــاد حتــى استشــهد  زيــاد عــى عهــد 
ــاح خميــم  خــال انتفاضــة األقــى وبالتحديــد يف اجتي
جنــني بتاريــخ 2002/04/03م، وودعــه أبنــاء شــعبنا 
الفلســطيني بفخــر الشــهادة وأمل الــوداع، ومحلــوه يف 
طريقــه للجنــة وزفــوه بعــرس وطنــي كبــر، ومــن بــني 
املشــيعني وقــف اثنــان يســتعيدان صــوًرا مــن ذاكــرة 
وحمطــات مجعتهــا بــه: إهنــا أخــواه مؤيــد وعــار، اللذان 
كانــا قــد شــاركاه عذابــات األرس عــدة ســنوات وُأفــرج 
عنهــا ضمــن نفــس اإلفراجات معــه، فخرجــوا للحرية 
مًعــا، ولكــن ليــس إىل نفــس البيــت، فبيــت العائلــة كان 
ــاد  ــهيد زي ــني، وللش ــم جن ــه يف خمي ــد هدم ــال ق االحت
أخــوان تعرضــا ملطــاردة االحتــال، ومهــا حممــد وأمحد.

كل مــن عــرف املجاهــد إســاعيل يعــرف وعيــه 
املتحــرر مــن احلزبيــة الضيقــة، وهــو ينتمــي إىل مدرســة 
قوامهــا اإلســام واجلهــاد وفلســطني. ورغــم انضوائــه 
ــا  ــامي وجناحه ــاد اإلس ــة اجله ــوف حرك ــن صف ضم
العســكري رسايــا القــدس إال أن عاقاتــه الطيبــة كانــت 
متميــزة مــع أبنــاء كافــة الفصائــل األخــرى، ومــرد 
ذلــك إىل فهمــه بــأن التناقــض األول والوحيــد هــو مــع 
االحتــال فقــط، ويف ســبيل ذلــك البــد مــن توحيــد كل 
الطاقــات واجلهــود لدحــره عــن صدورنــا وطــرده مــن 
أرضنــا، كيــف ال وثاثــة مــن أخوالــه كانــوا مــن نشــطاء 
ــة  ــال االنتفاض ــطني خ ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش اجلبه
األوىل عــام 1987م؟ والحًقــا ُاعتقلــوا لبضــع ســنوات 
ــدي  ــة الزبي ــن عائل ــه م ــال، فأخوال ــجون االحت يف س
مجــال  الوطــن  عــن  الدفــاع  يف  الطويــل  البــاع  ذات 
وحممــد وســليان الزبيــدي، اخلــال حممــد والــد الشــهيد 
ــا القــدس وصاحــب  ــدي أحــد أعضــاء رساي طــه الزبي

دور بــارز يف معركــة خميــم جنــني يف العــام 2002م 
اغتالــه العــدو يف هــذه املعركــة بواســطة قذيفــة “أنرجا”،

وزوجــة اخلــال حممــد هــي الشــهيدة ســمرة الزبيــدي، 
اعتقــل ابنهــا حييــى يف اجتيــاح خميــم جنــني وحكــم 
عليــه بالســجن ســتة عــر عاًمــا ونصًفــا، واعتقــل 
عليــه  وحكــم  2004م  العــام  يف  جربيــل  ابنهــا 
الرمحــن  بالســجن 12 عاًمــا، واعتقــل ولــداه عبــد 
األقــى  انتفاضــة  االنتفاضــة، وخــال  وزكريــا يف 
ــدي  ــا الزبي ــد زكري ــال املجاه ــوات االحت ــاردت ق ط
الــذي شــارك يف معركــة خميــم جنــني وخــرج مــن حتــت 
أنقاضهــا، أمــا خالــه ســليان الزبيــدي فقــد أبعــده 
االحتــال إىل األردن بعــد قضائــه عــدة ســنوات يف 
ــه  ــن أهل ــًدا ع ــى بعي ــه اهلل_ يف املنف ــويف _رمح األرس، ُت
ــر  ــارس آخ ــادوف ف ــو ش ــد أب ــهيد مهن ــه. والش ووطن
ــم  ــن ع ــو اب ــة، وه ــة الكريم ــذه العائل ــان ه ــن فرس م
األســر املجاهــد إســاعيل واعتقــل يف العــام 1990م 
ــه  ــه بالســجن ســبع ســنوات، وهــدم منزل وحكــم علي
مدفعــي  بقصــف  واستشــهد  األوىل  االنتفاضــة  يف 
بضاحيــة صبــاح اخلــر يف جنــني يف 2000/12/08م 

أي يف بدايــة انتفاضــة األقــى.
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لقــد كانــت القبائــل العربيــة األصيلــة ترســل 
ــاىض  ــة أرس تتق ــت رعاي ــة، حت ــوا يف البادي ــا ليرب أبناءه
ــد جــرت هــذه العــادة  ــاء ذلــك، وق ــال لق ــدًرا مــن امل ق
ــف  ــى ويأل ــود الفت ــتد ع ــا: أن يش ــني: أوهل ــا هلدف حتقيًق
شــظف العيــش، أمــا اهلــدف اآلخــر فهــو التخلــق 
ــة والســات الرفيعــة، فأســرنا البطــل  بالصفــات النبيل
ــد  ــك، فق ــة لذل ــن بحاج ــادوف مل يك ــو ش ــاعيل أب إس
توفــرت لربيتــه داخــل أرستــه الظــروف املناســبة، التــي 

ــذا وذاك. ــني ه ــت ب مجع

ــة منــذ  ــاة صعب ــو شــادوف حي عاشــت عائلــة أب
البدايــة، وقــد جترعــت مــرارة اللجــوء من قرية )ســومل(، 
قــرب العفولــة املحتلــة وســكنت بلــدة برقــني يف جنــني، 
وللمجاهــد إســاعيل ســتة إخــوة وأربــع أخــوات، 
ورغــم احلالــة الصحيــة الصعبــة لوالــده الــذي ال يبــر 
إال بعــني واحــدة إال أنــه كان جيــد وجيتهــد ليحســن تربية 
ــه،  ــم ولزوجت ــة هل ــاة الكريم ــر رشوط احلي ــه وتوف أبنائ
فعمــل أبــو نضــال يف احلســبة بائًعــا للخضــار، وزرع يف 
ــرة كــي ال  ــه خشــونة العيــش وعفــة النفــس واملثاب أبنائ
ــااًل  ــن أوالده رج ــع م ــذا صن ــد، وهب ــم أح ــن عليه يتمن
ــزرع  ــد”، ف ــزرع حيص ــن ي ــل: “م ــول املث ــا يق ــق، وك بح
أبــو نضــال بأبنائــه حــب التضحيــة واإليثــار وحــب 
اخلــر للغــر، وحصــد بــًرا ووفــاًء، كيــف ال؟ وهــو 

الــذي فقــد نــور عينــه اليمنــى نتيجــة إصابــة عمــل.

لقــد كان الوقــت طويــًا عــى إســاعيل وإخوانه 
أن ينتظــروا ســن البلــوغ لــردوا شــيًئا مــن اجلميــل 
لوالدهــم، فلــم ينتظــروا ذلــك، بــل ســارعوا ملســاعدته 
وهــم صغــار للعمــل أينــا أتيحــت هلــم الفرصــة، فــكان 
ــدوام  ــاء دراســته وبعــد انتهــاء ال املجاهــد إســاعيل أثن

برقــني مــع  ببلدهتــم يف  الزراعــة  يذهــب للعمــل يف 
والدتــه وإخوتــه لتوفــر لقمــة العيــش دون احلاجــة 
ــل  ــل داخ ــد عم ــال فق ــرب نض ــقيقه األك ــا ش ــد، أم ألح
ــاء العطــل املدرســية  ــة عــام 1948م أثن ــا املحتل أراضين
ــام 2000م. ــى الع ــال حت ــذا احل ــتمر ه ــة، واس الصيفي

عندمــا كــرب املجاهــد إســاعيل أصبــح يعمــل يف 
احلدائــق والبنــاء يف الداخــل الفلســطيني، وبــدأ الوضــع 
ــرت  ــيًئا، ففك ــيًئا فش ــألرسة ش ــن ل ــادي يتحس االقتص
عائلــة أبــو شــادوف أن تدخــل الفــرح عــى أرسهتــم 
ــذال عمرهيــا  ــن ب ــدة اللذي ــد والوال وخاصــة عــى الوال
ــود  ــرت جه ــم، فتضاف ــم وراحته ــى تربيته ــهر ع بالس
األم واألبنــاء لتزويــج االبــن البكــر نضــال، وقــرروا 
ــه، لكــن  ــره كــي يزفــوه إلي ــد املنــزل وتطوي حينهــا جتدي
ــن نضــال شــهيًدا  ــار االب ــة فاخت ــت غالب مشــيئة اهلل كان
فالثــار  العــني،  للحــور  عريًســا  ليــزف  جــواره  إىل 
الطيبــة ال تنتجهــا األحــام واألمنيــات، بــل العمــل 
الــدؤوب املصحــوب بالعنايــة واالهتــام، وكذلــك كان 
االستشــهادي نضــال أبــو شــادوف حصــاد تربيــة واعيــة 

ــاز. ــة بامتي ــة عريق ــة وطني ــي لعائل ــة تنتم ألرسة أصيل

بــدأ املجاهــد نضــال تضحيتــه مبكــًرا فمنــذ 
ــه  ــة والــده وأرست الصغــر محــل عــى عاتقــه عــبء إعال
ــة عــام 1948م خــال  ــا املحتل بالعمــل داخــل أراضين
ــال  ــه نض ــرب في ــوم كان يك ــي كل ي ــدارس، فف ــل امل عط
يبــر أهلــه تطــور حســه اجلهــادي الثــوري وهــو مغــرم 
ــى  ــة األق ــدالع انتفاض ــل ان ــى قب ــاح حت ــاء الس باقتن
املباركــة وكذلــك إخوانــه، ذلــك االهتــام بالســاح 
ــه،  ــى أبنائ ــأن ع ــال واطم ــو نض ــد أب ــب الوال رشح قل
ــه،  ــم خطورت ــح رغ ــق الصحي ــى الطري ــم ع ــم أهن وفه
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أو  االنحــراف  مــن  حصانــة  يف  أصبحــوا  لكنهــم 
االنجــراف لســلبيات ســن املراهقــة.

انتفاضــة األقــى يف  البطــل نضــال  اســتقبل 
العــام 2000م بلهفــة وشــوق، كمــن وجــد ضالتــه بعــد 
ــل  ــن أج ــل م ــرط يف العم ــاء، وانخ ــث وعن ــول بح ط
فلســطني يف ســبيل اهلل دفاًعــا عــن القضيــة املركزيــة 
لألمــة، فــكان يعمــل ويعــني األهــل ويف نفــس الوقــت 
يذهــب إىل املواجهــات مــع قــوات االحتــال، وتعرض 
لإلصابــة عــدة مــرات، ويف تلــك املرحلة أصابتــه فاجعة 
كبــرة باستشــهاد رفيقــه وابــن عمــه املجاهــد مهنــد أبــو 
شــادوف يف 2000/12/08م بقذيفــة مدفعيــة عــى 
اغتيــال  عمليــة  أول  هــذه  فكانــت  اجللمــة،  حاجــز 
باملدفعيــة يف جنــني وراح ضحيتهــا مخســة مــن منتســبي 
األمــن الوطنــي، وكان قائدهــم الشــهيد املجاهــد مهنــد 

ــة هبــذا اخلــرب. ففجعــت العائل

استشهاد أخيه نضال
قــرر املجاهــد نضــال أن يثــأر ألخيــه وابــن عمــه 
ــذه  ــد ه ــة الفق ــن مصيب ــم تك ــاًء، فل ــب أش ــذي ذه ال
رادًعــا لنضــال أو ســبًبا للراجــع، بــل كانــت حافــًزا 
ودافًعــا جديــًدا لــه عــى طريــق التضحيــة والفــداء، 
ــه  ــيفه يف وج ــهر س ــة وأش ــد أمان ــه مهن ــل دم أخي فحم
ــن املقاومــة دون  ــق يقتحــم ميادي ــل، وانطل عــدوه القات
إال كان يف  العــدو  مــع  يــرك مواجهــة  فــا  وجــل، 
ــور  ــرر أن يط ــرة ق ــد ف ــن بع ــة، ولك ــوف األمامي الصف
فيــه  يثخــن  آخــر  ســاًحا  وأراد  املواجهــة  أســلوب 
املحتــل املجــرم، واشــتاق نضــال للفــردوس األعــى 
ــى اهلل  ــد _ص ــد حمم ــن ي ــاء م ــة م ــأ لرب ــه، وظم وأهل

عليــه وســلم_ عــى احلــوض، واختــار االلتحــاق بركب 
الشــهداء األطهــار مهنــد وإخوانــه، وبالتحديــد أراد 
ــة االستشــهاديني الذيــن خلطــوا دمهــم  االنتــاء لكوكب

وأشــاءهم بــراب األرض املقدســة.

توجــه شــهيدنا البطــل نضــال إىل أكثــر مــن جهة، 
ــادي؛  ــه امل ــع عائلت ــبب وض ــه بس ــع رفض ــن اجلمي ولك
ــه أرص عــى  ــا املعيــل األســايس للعائلــة، لكن ــه فعلًي ألن
املوضــوع أكثــر فأكثــر، وتوجــه للقــادة يف رسايــا القدس 
ــرداوي، ــت م ــة وثاب ــود طوالب ــخ وحمم ــو طبي ــد أب حمم

ــى  ــل ع ــه، ومح ــى طلب ــوا ع ــل وافق ــاش طوي ــد نق وبع
ــه  ــداء رب ــى ن ــرات، ولب ــنطة املتفج ــر ش ــده الطاه جس
ــه  ــرب بطولت ــخ 2001/07/16م، كان خ ــا بتاري رسيًع
عــى شاشــات التلفاز يتــألأل بتنفيــذه عملية استشــهادية 
القطــار، وقتــل يف  قــرب حمطــة  “بنيامينــا”  يف مدينــة 
ــر  ــب أكث ــة، وأصي ــود الصهاين ــن اجلن ــان م ــة اثن العملي
ــئوليتها  ــدس مس ــا الق ــت رساي ــن وأعلن ــن 20 آخري م

ــهادية. ــة االستش ــذه العملي ــن ه ع

ارتقــى االستشــهادي نضــال نجًا حملًقــا يف عنان 
الســاء، بينــا كان الوالــدان حيمــدان اهلل بشــهادة ابنهــا 
التــي رفعــت رأس األمــة عالًيــا، وكانــت عيوهنــا تذرف 
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الدمــوع حزًنــا وأمًلــا عــى فــراق بكرمهــا وفلــذة كبدمهــا، 
ويف الذكــرى الســابعة عــرة الستشــهاد البطــل نضــال، 
يف ذلــك اليــوم الــذي ال ُينســى يف ذاكــرة الفلســطينيني 
الرفــاء عامــة، وآل أبــو شــادوف خاصــة كتــب األســر 

البطــل إســاعيل أبــو شــادوف يرثــي أخــاه قائــًا:

مى ابن شادوف حتى مل يبق له    
مرًقا وال مغرًبا إال وله فيه مادح

ما كنت أدري ما فضائل كفه                      
عى الناس حتى غيبته الصفائح

فأصبح يف حلد من األرض ضيًقا    
فكانت به حًيا تضيق الصحائح

سأبكيك ما فاضت عيوين وإن تفض   
فحسبك مني ما تكن اجلوارح

لئن كثرت فيك املراثي وذكرها    
فقد كثرت من قبل فيك املدائح

وكان مــن قبــل قــد كتــب الشــهيد البطــل نضــال 
ــد  ــي عن ــي ال تنتظرين ــًا: “أم ــهاده قائ ــل استش ــه قبي ألم
املوعــد، فلــن آيت، ســيأكل طعامــي إخــويت الصغــار عنــد 
الغــداء، وســيرب قهــويت والــدي عنــد املســاء، وســينام 
ــي ال  ــي، أم ــداًل من ــر ب ــي الصغ ــك أخ ــن عيني يف حض
ــذه  ــى ه ــا ع ــن آيت، 21 عاًم ــد فل ــد املوع ــي عن تنتظرين
األرض تكفــي، أمــا بقيــة عمــري فأهديه لــك، وإلخويت 

مــن بعــدي”. رحــم اهلل شــهيدنا البطــل نضــال.

ــدن  ــو مع ــادوف ه ــو ش ــاعيل أب ــد إس إن املجاه
نفيــس ال تزيده الشــدائد واالبتــاءات إال وهًجــا وملعاًنا، 
ســنوات طــوال كشــفت أصالــة الربيــة التــي حظــي هبــا 

منــذ نعومــة أظفــاره، فقــد نشــأ عــى حــب التضحيــة منــذ 
ــن والوقــوف إىل  ــكان حيــب مســاعدة اآلخري صغــره، ف
ــه  ــب، ولكن ــرح ويلع ــال يم ــة األطف ــا بقي ــم، وك جانبه
يف الوقــت نفســه اعتــاد عــى خشــونة العيــش، فــكان 
يعــني العائلــة مــع إخوانــه الصغــار يف أيــام العطــل حيــث 

يذهــب للعمــل يف الســهل بعــد الظهــر.

دراسته
أهنــى املجاهــد إســاعيل الصف العــارش بنجاح، 
ثــم التحــق بمعهــد قلنديــا بــرام اهلل ليتعلــم صنعــة جتهيز 
ودهــان الســيارات، وكان أيًضــا يعمــل بعــد الــدوام 
لكــي يعــني نفســه وخيفــف عــن أهلــه أعبــاء ومصاريــف 
ــاح  ــد بنج ــى املعه ــنتني، وأهن ــاك س ــي هن ــد، وبق املعه
ــد  ــام املعه ــر أي ــي، ويف آخ ــوم صناع ــى دبل ــل ع وحص
تلقــى خــرب استشــهاد أخيــه املجاهــد نضــال، فأظلمــت 
ــعر  ــذي ش ــاعيل ال ــل إس ــا البط ــه جماهدن ــا يف وج الدني
يومهــا  إســاعيل  املجاهــد  وكان  القلــب،  يف  بغصــة 
ــه  ــديًدا ولكن ــا ش ــزن حزًن ــه، وح ــارق روح ــد يف كجس
تلقــى اخلــرب بصــرب واحتســاب؛ ألن هــذا مــا تربــى 
عليــه، وانطلــق يشــارك يف مجيــع املواجهــات التــي كانت 
حتصــل مــع العــدو، وتعــرض لإلصابــة يف املــرة األوىل 
ــل يف رام اهلل  ــت حتص ــي كان ــات الت ــدى املواجه يف إح
قــرب البالــوع، ويف املــرة الثانيــة يف نابلــس عنــد مدخــل 
نابلــس، وعندمــا عــاد إىل جنــني كان يقتنــص كل فرصــة 
ــرى يف  ــة وأخ ــرى يف الفاح ــار وأخ ــرة يف الع ــل م عم

ــيارات. ــز الس جتهي

درب  كل  عــن  إســاعيل  املجاهــد  بحــث 
يوجــع بــه املحتــل الغاصــب، ويف هنايــة العــام 2001م 
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كان صديقــه ورفيــق دربــه املجاهــد شــادي النوبــاين 
ــدس  ــا الق ــادة رساي ــرز ق ــد أب ــن أح ــواع م ــزوده باألك ي
ــة، ــن عام ــة ويف الوط ــني خاص ــه يف جن ــذي ذاع صيت ال

ــه كان  ــة، ومــن ناحيت ــد حممــود طوالب ــه الشــهيد القائ إن
يــوزع هــذه األكــواع عــى شــبان االنتفاضــة يف بلــدة 
ــدو  ــاح الع ــى اجت ــال حت ــذا احل ــى ه ــي ع ــني، وبق برق
الصهيــوين خميــم جنــني، وتعلــم املجاهــد إســاعيل 
مــن أخيــه وشــقيق روحــه نضــال حــب اقتنــاء الســاح 
واســتخدامه فاشــرى ســاًحا شــخصًيا، وعــرض عليه 
أحــد أصدقائــه من خميــم جنني أن يعمــل ضمن صفوف 
اجلبهــة الشــعبية وتزويــده بقطعتــي ســاح فوافــق عــى 
العمــل؛ فأخــذ الســاح وأرشك معــه يف العمــل رفيقيــه 
ــادي شــاميش وأمحــد خلــوف، وهكــذا  ــن ف املجاهدي
أصبــح معــه ثــاث قطــع ســاح فاكتملــت املجموعــة 

التــي نفــذت عــدة عمليــات إطــاق نــار يف برقــني 
وخارجهــا، والحقــا خطــط أفــراد هــذه املجموعــة 
لعمليــة نوعيــة ضــد جنــود االحتــال، وقــرر املجاهــد 
ــة  ــة وحراس ــة مراقب ــتهداف دوري ــه اس ــاعيل ورفاق إس
ــة،  ــة العرق ــف قري ــايف خل ــتيطاين التف ــق اس ــق طري لش
ومحلــت هــذه العمليــة املعقــدة يف تفاصيلهــا درجــة 
عاليــة مــن املخاطــرة، األمــر الــذي اســتدعي أن يكتــب 
املنفــذون وصاياهــم، ثــم تــم اختيــار ليلــة العيــد موعــًدا 
ــة العرقــة  ــة، وكان التنســيق مــع شــخص يف قري للعملي
تبــني فيــا بعــد أنــه خائــن وعميــل، وقــد أوصــل خــرب 
العمليــة للعــدو قبــل تنفيذهــا، ونجــا املجاهــد إســاعيل 
ورفاقــه بأعجوبــة مــن بــني فكــي كمــني حمكــم أعــده هلم 
جنــود االحتــال، وبعــد ذلــك أعــاد املجاهــد إســاعيل 

الســاح لصاحبــه وبقيــت تربطــه بــه عاقــة طيبــة.

التحاقه برسايا القدس
توجــه الشــهيد القائــد وليــد العبيــدي أبــو القســام 
للمجاهــد إســاعيل وطلــب منــه االنضــام رســمًيا 
اختيــاًرا  ذلــك  يكــن  ومل  القــدس،  رسايــا  لصفــوف 
ــه  ــو القســام فطنت عشــوائًيا فلقــد ُعــرف عــن الشــهيد أب
ــه، كيــف ال؟ وهــو صاحــب الفضــل يف  ــة ماحظت ودق
ــذه  ــوف ه ــامي لصف ــاد اإلس ــادة اجله ــرز ق ــام أب انض
احلركــة اإلســامية الرائــدة عــى درب اجلهــاد واملقاومــة، 
فوافــق املجاهــد إســاعيل وأصبــح واحــًدا مــن أولئــك 
املجاهديــن الذيــن حيملــون أرواحهــم عــى أكفهــم، 
ــم  ــا كان منه ــدي الراي ــن جماه ــة م ــى نخب ــرف ع وتع
)العندليــب(، واملجاهــدون  الشــيباين  أمحــد  املجاهــد 
أمحــد دهيــدي وصالــح جــرادات وأجمــد عبيــدي، والتــزم 
املجاهــد إســاعيل احلفــاظ عــى أمنــه الشــخي مــن 
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خــال تطبيــق أهــم القواعد األمنيــة يف العمــل اجلهادي، 
غــر  وجهــه  وكان  رسيــة،  كانــت  عاقاتــه  فجميــع 
ــه الطويــل  ــد أهــل بلــده بحكــم غياب معــروف حتــى عن
للعمــل يف رام اهلل أو يف الداخــل الفلســطيني املحتــل عــام 
1948م، وعــى غــرار العمليات املشــركة والتنســيق بني 
ــل  ــكرية لفصائ ــة العس ــي األجنح ــدس وباق ــا الق رساي
املقاومــة نفــذ البطــل إســاعيل مــع صديقــه املقــرب 
الشــيخ حممــود أبــو خليفــة قائــد كتائــب شــهداء األقــى 
عمليــة إطــاق نــار جتــاه ســيارة مســتوطنني عــى اخلــط 
االلتفــايف، وانقلبــت هــذه الســيارة وأصيــب مــن فيهــا، 
وكانــت تلــك واحــدة مــن عمليات اطــاق النــار املتفرقة 
يف العــام 2003م، وكانــت أغلبهــا ضد اجلنــود الصهاينة 

املتواجديــن يف وادي برقــني.

املجاهديــن  عــى  االحتــال  قــوات  ضيقــت 
واقتحامــات  ومدامهــات  اعتقــاالت  محلــة  وشــنت 
رشســة ضــد كل مــن يشــتبه بنشــاطاته أو انتائــه داخــل 
ــل  ــد البط ــهد املجاه ــدس، واستش ــا الق ــوف رساي صف
صالــح جــرادات واعتقــل عــدد مــن القــادة البارزيــن، 
وفيــا بعــد طلــب القائــد العــام لرايــا القــدس الشــهيد 

ــد  ــن املجاه ــن م ــد املجاهدي ــه أح ــة ومع ــان طحاين نع
قيــادة  تســلم مهــام  أبــو شــادوف  إســاعيل  البطــل 
ــة  ــة الثقيل ــذه األمان ــض ه ــه رف ــني؛ لكن ــا يف جن الراي
عــى عاتقــه، خاصــة أنــه عشــق العمــل الــري لوجــه 

اهلل تعــاىل وال حيــب ظهــور اســمه.

بحــث املجاهــد إســاعيل عــن املجاهــد إيــاد 
أبــو الــرب املختفــي عــن األنظــار، والتقــى االثنــان 
واتفقــا عــى املــيض قدًمــا عــى طريــق الشــوكة، واشــرى 
املجاهــد إســاعيل مسدًســا للمجاهــد إيــاد، وتوجــه 
عــى  عازًمــا  إســاعيل  للمجاهــد  املجاهديــن  أحــد 
االستشــهاد وبــدوره طلــب مــن أخيــه املجاهــد إيــاد 
تــويل مهمــة إرســاله لتنفيــذ عمليــة جهاديــة، وقامــا 
بتوصيــل االستشــهادي الــذي اعتقــل قبل تنفيــذ العملية 
بســاعات، وأجــرت رسايــا القــدس حينهــا حتقيًقــا يف 
األمــر ليتضــح أن هــذا االستشــهادي قــام بتوديــع عائلتــه 

ــره. ــاح أم ــبب يف افتض ــا تس ــا مم ــه علنً وأصدقائ

قــرر املجاهــدان إســاعيل أبــو شــادوف وإيــاد أبو 
ــرب جمــدًدا إرســال استشــهادي آخــر مــن غــزة وهــو  ال
املجاهــد منــر أبــو ربيــع، والــذي كان يعمــل يف الســلطة 
الفلســطينية، وأحض املجاهد إســاعيل احلزام الناسف، 
ثــم اشــرك معــه املجاهــد إيــاد يف إرســال االستشــهادي 
ــة،  ــذ العملي ــة لتنفي ــة حمكم ــق خط ــة وف ــر إىل العفول من
ولكــن لألســف تــم تغيــر اخلطــة مــن قبــل جماهــد آخــر، 
أخــذ عــى عاتقــه مســؤولية توصيــل االستشــهادي منــر 
وهــو املجاهــد مــراد أبــو زيتــون، واعتقلتهــا قــوات 
االحتــال يف اليــوم الثــاين يف قريــة بردلــة يف األغــوار 
وأعلنــت  2003/12/03م،  بتاريــخ  ذلــك  وكان 
شــامًا،  أمنًيــا  طوًقــا  الصهيونيــة  األمنيــة  األجهــزة 

الشهيد القائد/ وليد عبيدي )يسار(
برفقة جمموعة من قادة وجماهدي رسايا القدس يف خميم جنني
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وبــدأت محلة واســعة العتقــال املجاهــد إســاعيل، الذي 
ــة  ــؤولية الكامل ــرك املس ــار وت ــن األنظ ــاء ع ــرر االختف ق
ــا  ــادة رساي ــرب لقي ــو ال ــاد أب ــد إي ــدرب املجاه ــق ال لرفي
القــدس، ووعــده أال يبخــل عليــه بــيء، وأن يقــدم لــه 

كل مســاعدة مطلوبــة.

قــوات  ملطــاردة  إســاعيل  بطلنــا  تعــرض 
االحتــال، ونجــا مــن عــدة حمــاوالت اغتيــال إحداهــا 
كادت أن تتســبب يف استشــهاد أخيــه حممــد، الــذي 
ــه إســاعيل كان يقلــده يف ملبســه  ــه ألخي مــن شــدة حب
ــدى  ــه، ويف إح ــس طول ــا يف نف ــيه وتقريًب ــة مش وطريق
الليــايل وبينــا كان حممــد عائــًدا إىل البيــت تــم حمارصتــه 
ضمــن كمــني لقــوات االحتــال الصهيــوين يف مدخــل 
البيــت ظنًــا منهــم أنــه املجاهــد إســاعيل، وبــدون 
إليــه رصاصــات  تســارعت  إنــذار  أو ســابق  حتذيــر 
ــه  ــت أم ــه، وقام ــه ورقبت ــده وأذن ــب يف ي ــدر وأصي الغ
وأختــه بســحبه إىل داخــل املنــزل مضًجــا بدمائــه وســط 

ــف. ــار كثي ــاق ن إط

مطاردة االحتالل له واعتقاله
قــوات  النــار طلبــت  إطــاق  توقــف  عندمــا 
ــو  ــاج أب ــد احل ــن الوال ــزل م ــارصة للمن ــال املح االحت
ــا  ــوا صًف ــزل، وأن يقف ــكان املن ــع س ــراج مجي ــال إخ نض
واحــًدا أمــام مدخــل املنــزل، كــدرع بــري ظنـًـا منهــم أن 
املجاهــد إســاعيل موجــود بالبيــت، وعندمــا فشــلوا يف 
هدفهــم اعتقلــوا أخــاه حممــد وهــو ينــزف دًمــا، ومكــث 
ــه، وبعدهــا  ــا قبــل اإلفــراج عن يف األرس اثنــي عــر يوًم
ــد  ــأوى للمجاه ــث ال م ــاردة حي ــاة املط ــت معان تواصل
إســاعيل ينــام فيــه إال املغــارات ورؤوس األشــجار، هذا 
إضافــة إىل التضييق عى عائلتــه باملدامهة املتكررة للمنزل 
مــرة كل أســبوع أو أســبوعني، ويف يــوم آخــر وبينــا كان 
املجاهــد إســاعيل متوجًهــا لزيــارة ذويــه، ثــم زيــارة أهل 
الشــهيد البطــل هنــاد أبو غانــم الــذي كان حينها أســًرا يف 
ســجون االحتــال، وبعــد خروجــه مــن بيته شــق طريقه 
للقــاء استشــهادي طلــب منــه تنفيــذ عمليــة، ولكــن 
ــوات  ــه ق ــث اعتقلت ــرب حي ــه أق ــاىل كان إلي ــدر اهلل تع ق
االحتــال بكمــني حمكــم يف إحــدى حــواري بلــدة برقني 

وكان ذلــك بتاريــخ 2004/01/04م.

إن قــوة الظلــم تشــكل القانــون با يتناســب معها، 
وهــذا االحتــال يســتند للبطــش والقتــل والتدمــر، 
وأنظمــة  بمحاكــم  القبيــح  وجهــه  جتميــل  وحيــاول 
ــد،  ــعبنا املجاه ــاء ش ــد أبن ــه ض ــرع جرائم ــة لت صوري
ففــي التحقيــق مثــًا يمنــع القانــون ضبــاط الشــاباك مــن 
ــون ُيســتثنى  اســتخدام العنــف ضــد األرسى، وهــو قان
منــه كل أســر يصنــف عــى أنــه قنبلــة موقوتــة المتاكــه 
مصطلــح  فهــو  الصهاينــة  لقتــل  تــؤدي  معلومــات 
شــاء  مــن  عــى  إطاقــه  للعــدو  يمكــن  فضفــاض، 

األسر املجاهد/ إياد أبو الرب
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 2005/11/24م
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واألســر البطــل إســاعيل أبــو شــادوف كان ضمــن هــذا 
التصنيــف، فأخضــع إىل مــا يســمى التحقيــق العســكري 
ــب  ــر للتعذي ــض األس ــه تعري ــن خال ــري م ــذي جي ال
اجلســدي، واســتطاع املجاهــد إســاعيل وكثــر مــن 
إخوانــه األرسى الصمــود وعــدم االعــراف، وتعــرض 
املجاهد إســاعيل للتعذيب الشــديد وكان يشــعر خاهلا 
ــاة والضغــط الشــديد  بقــرب املــوت لقســوة األمل واملعان
ــة  عــى العمــود الفقــري واألطــراف، واســتمرت مرحل
التحقيــق ملــدة مخســة أشــهر ويــوم، ثــم تــم حتويلــه بعدهــا 

ــا. ــدة أربعــني يوًم ــة مل ملستشــفى الرمل

مــازال يعــاين األســر املجاهــد إســاعيل مــن 
آثــار التعذيــب الــذي تعــرض لــه حيــث اآلالم الشــديدة 
يف القدمــني ومشــكلة يف الرايــني، وحكمــت عليــه 
ــن  ــة وعري ــوين بالســجن الفعــي ثاني املحكمــة الصهي
عاًمــا، وأمــى منهــا حتــى تاريــخ هــذه الكلــات مخســة 
عــر عاًمــا أمضاهــا يف خدمــة إخوانــه ورعايــة شــؤوهنم 
ــهادة  ــى ش ــل ع ــم فحص ــب العل ــى طل ــرص ع ــا ح ك
التوجيهــي، ثــم انتســب جلامعــة األقــى، وتعــرض 
للعــزل أثنــاء فــرة دراســته ملــدة ثانيــة شــهور بتهمــة حفر 
نفــق داخــل زنزانتــه بادعــاء إدارة مصلحــة الســجون بأنــه 
ــن  ــاعيل م ــد إس ــروج املجاه ــد خ ــروب، وبع ــوي اهل ين
العــزل قــرر إكــال مشــواره التعليمي فانتســب إىل جامعة 
القــدس املفتوحــة ودرس ختصــص اخلدمــة االجتاعيــة.

كــا كل الثــوار يف العــامل ضــد قــوى االســتعار، 
النــر  بخيــاري  املؤمنــني  املجاهديــن  كل  كــا  بــل 
ــارع  والشــهادة بقــي املجاهــد إســاعيل عــى العهــد يق
كل  يف  ومشــارًكا  البطولــة،  مواقــع  كل  يف  ســجانيه 
األرس،  داخــل  النضاليــة  والفعاليــات  اخلطــوات 

فخــاض عــدة إرضابــات بــدًءا بــإرضاب العــام 2004م 
2010م  العــام  ويف  األرس،  قــاع  كل  شــمل  الــذي 
يوًمــا،  والثانيــة 17  يوًمــا  األوىل 12  مرتــني  أرضب 
إضافــة إلرضابــه الــذي اســتمر ملــدة 15 يوًمــا يف العــام 
2011م، ثــم ملــدة 31 يوًمــا يف العــام 2012م أمــا العــام 
2014م فقــد أرضب فيــه ملــدة عــرة أيــام، ثــم أرضب 

ملــدة 29 يوًمــا يف العــام 2017م.

اســتمر  األرس  يف  الطــوال  الســنوات  ورغــم 
االحتــال يف منــع األســر البطل إســاعيل أبو شــادوف 
مــن زيــارة أهلــه بشــكل طبيعــي، ويســمح لــه بالزيــارة 
ــا كل ســنة، وكتــب  فقــط مــرة كل ســتة شــهور، وأحياًن
إســاعيل مــن داخــل األرس وفــاًء ألخيــه الصغــر أمحــد 
قائــًا: “أكتــب عــن أخينــا الصغــر وقــرة أعيننــا أخينــا 
ــي  ــى كباق ــس بفت ــه لي ــنًا، ولكن ــر س ــو أصغ ــد، فه أمح
الفتيــان، أخــذ عــى عاتقــه مًهــا كبــًرا، وكان هــو الــذي 
يســد الفــراغ عندمــا كنــا يف الســجن، فكان عمــود البيت 
بامتيــاز، أخلــص ألمــي وأيب وأخــوايت حتــى كــربن 
وتزوجــن، فــكان لنــا نعــم الســند ومهــا عملنــا ال نوفيــه 
ــو جــزًءا بســيط مــن معروفــه  ــا ســداد ول أجــره، حاولن
وحقــه علينــا، فعرضنــا عليــه أن نبنــي لــه منــزاًل ولكنــه 
رفــض، وقــال لنــا إننــي مل أعمــل لكــم ســوى الواجــب 
ــا  ــم جاهدتــم ضــد االحتــال وأن املفــروض عــي، فأنت
ــي  ــأبني بيت ــي وأيب، وس ــوايت وأم ــم وبأخ ــدت بك جاه
بعــرق جبينــي، وهــا هــو اليــوم يكــد وجيتهــد لبنــاء منزل 
لــه، فطوبــى هلــذا الشــاب مــا أعظــم شــأنه، وندعــو اهلل 

أن يوفقــه ملــا حيــب ويــرىض”.

اجلديــر ذكــره أنــه بعــد اعتقــال املجاهد إســاعيل 
ــه  بحــوايل شــهر دامهــت قــوات االحتــال منــزل أرست
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ــد  ــد حمم ــاه املجاه ــت أخ ــا، واعتقل ــه ختريًب ــت في وعاث
وبعــد  ســنوات،  مخــس  بالســجن  عليــه  وحكمــت 
ــرج  ــان أف ــذاب واألمل واحلرم ــه يف الع ــه حمكوميت قضائ
العائلــة،  هــذه  يف  التنكيــل  مسلســل  ينتــِه  ومل  عنــه، 
أيــام  بخمســة  حممــد  املجاهــد  عــن  اإلفــراج  فبعــد 
فيــه  وعاثــت  املنــزل  االحتــال  قــوات  اقتحمــت 
فســاًدا، واعتقلــت شــقيقيه الصغريــن قســام وطــارق، 
واســتمرت املعانــاة إىل أن ُأفــرج عنهــا بعــد ســنتني،

يقــارب األربعــة األشــهر  ملــا  وبعــد اإلفــراج عنهــا 
اقتحمــت قــوات االحتــال املنــزل مرة أخــرى واعتقلت 
أخــاه نبيــل، وبعدهــا بثاثــة أيــام أعــادت اعتقــال طــارق 

ــا بعدهــا ســنتني داخــل ســجون االحتــال. ليمكث

ويف هــذا العــام 2018م مــا زال األســر املجاهــد 
إســاعيل يعــاين ويــات الســجن والقهــر واحلرمــان، 
وينتظــر عــى أحــر مــن اجلمــر أن يــرى أهلــه خاصــة والده 
الــذي فقد بره وســمعه، وكم كانــت الصدمة للمجاهد 
إســاعيل أثنــاء زيــارة والده األخــرة له، فــكان والده ينظر 
إليــه قائــًا: إين ال أراك يــا بنــي أرجــو أن تســاحمني، وهــو 

ــرض،  ــه امل ــن أهنك ــا ولك ــر 75 عاًم ــن العم ــغ م اآلن يبل
وأمــه التــي تعتــر أمًلــا عــى فراقــه قــد أثقــل كاهلهــا 
ــد  ــارة املجاه ــون يف زي ــرة تك ــجون، فم ــني الس ــل ب التنق
إســاعيل واألخــرى عنــد شــقيقه حممــد وأخــرى لزيــارة 
نبيــل وثالثــة لزيــارة قســام وأيًضــا طــارق، فــا أعظــم هــذه 
األم التــي تصــرب عــى احتجــاز جثــان ابنهــا االستشــهادي 
نضــال، وعــى فــراق فلــذات كبدهــا اخلمســة الذيــن 
يقبعــون يف الســجون، فــأي إجــرام هــذا وأي أم هــذه؟ 
ــطني. ــاء فلس ــكل نس ــى ل ــا األم وطوب ــك أيته ــى ل فطوب

ــا  ــن أيًض ــه فه ــن أخوات ــم ع ــا التكل ــا إذا أردن أم
يعانــني كبقيــة العائلــة متاًمــا، فهن حمرومــات مــن الزيارة، 
ــن  ــاعيل م ــد إس ــع املجاه ــذي يمن ــذا ال ــون ه ــأي قان ف
زيــارة أختــه الكــربى لــه ســوى مــرة واحــدة عــى مــدار 
أو مخــس  أربــع  مخســة عــر عاًمــا، وباقــي أخواتــه 
مــرات؟ فنعــم العائلــة عائلــة أبــو شــادوف، هــذه العائلــة 
ــاًء رجــااًل شــجعاًنا ال  التــي أنجبــت وربــت وأنبتــت أبن
يعرفــون اهلزيمــة أو االستســام أو الراجــع، وكانــت 
أنموذًجــا ومثااًل للعائلة الفلســطينية املجاهــدة واملناضلة 
واملضحيــة مــن أجــل فلســطني وتراهبــا ومائهــا وهوائها، 

ــة. ــون القــدس الباكي واألهــم ألجــل عي

األسر املجاهد/ إساعيل أبو شادوف )يسار( 
برفقة شقيقه األسر املحرر/ نبيل أبو شادوف 

الشيخ القائد/ خض عدنان 
يف زيارة لعائلة األسر املجاهد/ إساعيل أبو شادوف
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األسير المجاهد
مهند محمود محمد أبو عيشة

سيف من جبل النار

تاريخ الميالد: 1980/05/26م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة بيت وزن - محافظة نابلس

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ االعتقال: 2004/06/23م

الحكم: 30 عامًا

نتحــدث اليــوم عــن جماهــد مــن جماهــدي رسايــا 
لذلــك  راضيــة،  بنفــس  الصعــاب  حتــدى  القــدس 
ــح  ــات يف الري ــار واملحيط ــرُب البح ــي تع ــوة الت ــراه الق ت
العاصفــة ويشــق طريقــه حتــت أمــواج هتــدد بابتاعــه، 
إنــه ينهــك األرض التــي ال تعــرف التعــب، ينهكهــا 
مســتعينًا باخليــول عــى تقليــب تراهبــا، وال يــزال جماهــًدا 
ــه يصنــع منهــا حبــًا قوًيــا  يمســك بخيــوط الشــمس علَّ
ــي  ــجون الت ــات الس ــن ظل ــاة م ــوق نج ــه ط ــكل ل يش
طــال ليلهــا. حديثنــا اليــوم عــن املجاهــد البطــل مهنــد 

ــو عيشــة. حممــود حممــد أب

امليالد والنشأة
ولــد املجاهــد مهنــد يف قريــة بيــت وزن التــي تبعد 
مســافة ســتة كيلومــرات عــن وســط مدينــة نابلــس، 
وتقــع بــني جمموعــة قــرى هــي جنيــد وزواتــا وبيــت 
ــورود  ــة ال ــم رائح ــزال تش ــني ورصة، وال ت ــا وقوص إيب
املنبعثــة مــن الياســمني الــذي يعلــو األرض التــي عانقت 
أرواح شــهداء مدينــة نابلــس األبيــة، وال يــزال فاحوهــا 
يســقون هــذه األرض مــن عرقهــم ودمهم لتنبت شــجرة 
األمــل التــي ال يســتطيع العــدو الصهيــوين اجتثاثهــا. 
وهلــذه القريــة تاريــخ حافــل بالتضحيــات، ودفعــت 
ــا  ــا، ف ــن دمه ــن م ــب الوط ــزة وح ــة والع ــن الكرام ثم
بخلــت يوًمــا بــأداء واجبهــا الثــوري والوطنــي والدينــي، 
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فقدمــت الشــهداء واالستشــهاديني واألرسى واجلرحــى 
واملطارديــن، وكل ذلــك مــن أجــل رفعــة الوطــن الغــايل.

وزن  بيــت  والرائعــة  األبيــة  البلــدة  هــذه  يف 
عيبــال  الشــاهقة، شــموخ  اجلبــال  الشــاخمة شــموخ 
ــموخ  ــى الش ــس معن ــاء نابل ــت أبن ــي علم ــم الت وجرزي
املحتــل  وجــه  يف  والصمــود  والعظمــة  والكربيــاء 
الصهيــوين، فكانــت تســمى جبــل النــار، وصــارت 
ــار  ــا ن ــار؛ ألهن ــل الن ــتبقى جب ــار، وس ــل الن ــمى جب تس
ــة، ويف  ــة األبي ــذه املدين ــن ه ــدى. يف حض ــن اعت ــى م ع
بلــدة بيــت وزن الصمــود نشــأ جماهــد بطــل مغــوار 
عشــق اجلهــاد واملقاومــة والرايــات الســود، فأحــب 
معــاين الفــداء والتضحيــة والبطولــة والصمــود. وإن 
ــذا  ــه ه ــروا إىل وج ــوا أن ينظ ــد فليحاول ــا أح قن مل يصدِّ
املجاهــد املبتســم، وانظــروا إىل صــربه وخلقــه وتواضعه 
وعفتــه وتفانيــه يف خدمــة دينــه ووطنــه وشــعبه، ثــم ال 
تتعجبــوا بــا ترونــه! أنتــم أمــام رجــل، بــل جماهــد مــن 
ــرع يف  ــأ وترع ــطني، نش ــدس يف فلس ــا الق ــال رساي أبط
ــة بســيطة ومتواضعــة وفاحــة  ــة متدين ظــل أرسة مؤمن
مهنــد  البطــل  املجاهــد  وكان  أرضهــا.  يف  متجــذرة 
االبــن األصغــر واملدلــل ألبيــه بعــد أن تركتــه أمــه طفــًا 
صغــًرا يتيــًا، وهــو يف عمــر الــورود، وبرغــم يتمــه كان 
املدلــل ألبيــه وإخوانــه وأخواتــه والســيا بعــد وفــاة 
والدتــه علهــم بحبهــم ودالهلــم لــه يعوضونــه مــا افتقده 
مــن حــب األم وحناهنــا وصدرهــا وعطفهــا، فلــم يكــن 
حينهــا يشــعر بالُيتــم حيــث عــرف أصدقــاؤه األطفــال 
ــى  ــته ليحظ ــدع يف مدرس ــه، فأب ــي ال تفارق ــمة الت البس
بمزيــد مــن االهتــام مــن قبــل عائلتــه، وأحــب املدرســة 
كــا أحــب طفولتــه، ولكــن أي طفولــة التــي حــاول 

إغاقــه  عــرب  الشــفاف  يكــر زجاجهــا  أن  املحتــل 
للمدرســة يف أيــام االنتفاضــة األوىل؟!

أكثــر  الوطــن  حُيــب  أن  مهنــد  املجاهــد  قــرر 
مــن حبــه ملدرســته التــي أغلقهــا املحتــل، فكانــت أيــام 
االنتفاضــة األوىل أيــام عــز وكرامــة عندمــا كان شــباب 
االنتفاضــة يضعــون احلواجــز واملتاريــس ويشــعلون 
اآلليــات  تقــدم  ملنــع  الســيارات  بعجــات  النــران 
ــا  ــزال جماهدن ــت وزن، وال ي ــة بي ــو قري ــكرية نح العس
يذكــر عندمــا أقــدم العــدو الصهيــوين عــى اجتيــاح 
قريتــه بحًثــا عــن املطلوبــني، ومــن أجــل منــع املظاهرات 
وســط إطــاق كثيــف للرصــاص مــن فوهــات بنادقهــم 
األمريكيــة الصنــع، فأصابــت إحــدى هــذه الرصاصات 
الشــاب الشــهيد نضــال شــفيق عبــد احلــق، واخرقــت 
يطأطــئ  أن  رفــض  الــذي  الريــف  الطاهــر  رأســه 
للعــدو الصهيــوين ليدفــع روحــه ثمــن الدفــاع عــن 
حريــة الوطــن الســليب، فــا أن رأى املجاهــد مهنــد 
ــك  ــد ذل ــم يع ــه، فل ــرت أحوال ــى تغ ــهد حت ــذا املش ه
الفتــى املدلــل الــذي حيــرص ويتســابق إخوتــه وأخواتــه 
مــن أجــل خدمتــه وإرضائــه، وبــدأ يعــي أن هــذه الدنيــا 
ليســت مجيلــة كــا كان يظــن، بــل ســتكون أمجــل فقــط 
ــه أن  عندمــا ينتهــي هــذا االحتــال، وعندهــا يمكــن ل

ــر. ــن احل ــذا الوط ــد هل ــل الوحي ــود املدل يع

كــرب املجاهــد مهنــد بمخــزون ذكريــات جهاديــة 
ــار  ــه يف مس ــي توجه ــة الت ــة البوصل ــت بمثاب ــرة كان كث
العــام  يف  التوجيهــي  مرحلــة  أهنــى  أن  ومــا  حياتــه، 
ــه أن  ــاس إلقناع ــن الن ــد م ــعى العدي ــى س 1998م حت
ينضــم إىل الــدورات العســكرية يف الســلطة الفلســطينية، 
ــه يتخــرج منهــا برتبــة ضابــط، ولكنــه بإيانــه العميــق  علَّ
وبوعيــه الكبــر قــرر عــدم االذعان هلــم، وكانت الســلطة 
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الفلســطينية بالنســبة لــه ال تعنــي شــيًئا ســوى املزيــد 
مــن األعبــاء واألمحــال الثقيلــة عــى أكتــاف الشــعب 
ــوم، فهــذه هــي  الفلســطيني املعــذب واملضطهــد واملظل
الصــورة التــي يف ذاكرتــه عن الســلطة الفلســطينية، وقرر 
أن يكمــل تصــوره وصــوره بوضــوح أكثــر بالتحاقــه 
بــدورة للتدريــب عــى التصويــر، وليصبــح مصــوًرا 
ــر  ــتوديو للتصوي ــك اس ــه ألن يمتل ــرة أهلت ــربة كب ذا خ
الفوتوغــرايف والفيديــو باإلضافــة إىل تصويــر الكتــب 
والدراســات والســيا أن موقــع هــذا االســتوديو كان 
اســراتيجًيا؛ ألنــه كان قريًبــا، بــل ماصًقــا جلامعــة 
النجــاح الوطنيــة يف مدينــة نابلــس التــي مــن خاهلا متكن 
مــن التعــرف عــى الكثــر مــن الفصائــل الفلســطينية 
ــة يف  ــا الطابي ــا وأطره ــرب ُكتله ــامية ع ــة واإلس الوطني
اجلامعــة نتيجــة مســاعدهتم يف جمــال التصويــر، واألهــم 
واألبحــاث  اجلامعيــة  وامللخصــات  الكتــب  تصويــر 
املختلفــة لتتعمــق معرفتــه أكثــر باجلاعــة اإلســامية 
ــة  ــامي يف جامع ــاد اإلس ــة اجله ــايب حلرك ــار الط اإلط
ويف  وكوادرهــا،  قادهتــا  إىل  تعــرف  عندمــا  النجــاح 
مقدمتهــم زيد بســيي وربيــع أبو الــرب ونعــان طحاينة 

ــن. ــن املجاهدي ــم م ــزواوي وغره ــد ال وخال

انضاممه إىل حركة اجلهاد اإلسالمي
وجــد  الــذي  العــام  هــو  1999م  العــام  كان 
املجاهــد مهنــد أبــو عيشــة نفســه وروحــه يف ظــل حركــة 
أفكارهــا  وعشــق  فلســطني،  يف  اإلســامي  اجلهــاد 
العــام  األمــني  مقدمتهــم  ويف  وقادهتــا،  وأطروحاهتــا 
املؤســس الشــهيد فتحــي الشــقاقي لتتبلــور لديــه األفكار 
الثوريــة واجلهاديــة شــيًئا فشــيًئا ليارســها عندمــا اندلعت 
ــي ســميت بانتفاضــة  ــة الت االنتفاضــة الفلســطينية الثاني
عــى  أكــدت  والتــي  2002/09/28م  يف  األقــى 
ــة  ــة وعادل ــاك تســوية حقيقي ــه ال يمكــن أن تكــون هن أن
ودائمــة عــى املــدى الطويــل، والســيا يف ظــل احتــال 
صهيــوين اســتعاري إحــايل اســتيطاين بســط كامــل 
ــارش  ــكل مب ــطيني بش ــراب الفلس ــل ال ــى كام ــوذه ع نف
ــل  ــتمر، ويف ظ ــتيطان مس ــل اس ــارش، ويف ظ ــر مب أو غ
هتويــد للقــدس ومقدســاهتا وأحيائها، وكل ذلــك يف ظل 
تصــور عــام ملفاوضــات كامــب ديفيــد يف يوليــو )متــوز( 
ــدم  ــاراك ق ــة ب ــة الصهيوني ــس احلكوم ــأن رئي 2000م ب
عرًضــا ســخًيا وغــر مســبوق للفلســطينيني، ولكــن هذا 
العــرض مل يلــِب مطالــب الشــعب الفلســطيني، ومل يكــن 
ليقنــع الذيــن هرولــوا جتــاه التطبيــع ومواصلــة التفــاوض 
مــع العــدو الصهيــوين ممــا جعل الشــعب الفلســطيني يرد 
بــكل طاقاتــه وانتاءاتــه مطالًبــا بوقــف هــذه املفاوضات، 
وكان الــرد بإشــعال فتيــل انتفاضــة األقــى املباركة علها 
بقوهتــا وعنفواهنــا تســتطيع أن تعيــد احلــق ألصحابه بعد 

ضياعــه منــذ عــرات الســنني.

كانــت حركــة اجلهــاد اإلســامي مــن أوائــل 
احلــركات واألحــزاب الفلســطينية التي شــاركت يف هذه 
ــة  ــة للمقاوم ــوي رافع ــا الق ل دخوهل ــكَّ ــة، وش االنتفاض

مهرجان حاشد للجاعة اإلسامية 
بجامعة النجاح الوطنية يف نابلس )أرشيف 2001م(
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الفلســطينية، وكان املجاهــد مهنــد أبــو عيشــة مــن أوائــل 
ــا،  ــاع عنه ــدس للدف ــداء الق ــن ون ــداء الوط ــوا ن ــن لب م
ــا القــدس ليكــون إىل جانــب  فانتمــى إىل صفــوف رساي
ابــن عمــه إســاعيل أبــو عيشــة واملجاهــد ربيــع أبــو الرب 
أحــد أبــرز قــادة رسايــا القــدس، وهــو مــن ســكان بلــدة 
قباطيــة يف جنــني. وكان عملــه ونشــاطه يف رسايــا القدس 
حمصــوًرا يف مدينــة نابلــس ليبدأ العمــل إىل جانبه وجانب 
العديــد مــن املجاهديــن مــن رسايــا القــدس، ومــع ذلــك 
مل يكــن ليتخــى عــن آلــة التصويــر اخلاصــة بــه التــي كان 
حيملهــا معــه يف حلــه وترحالــه، وأنــه يريــد بذلــك إيصال 

الرســائل املصــورة إىل األجيــال القادمــة.

ــفى  ــوا إىل مش ــن هبَّ ــل الذي ــن أوائ ــد م كان مهن
نابلــس لرؤيــة جثــان الشــهيد املجاهــد أنــور محــران 
أحــد قــادة حركــة اجلهــاد اإلســامي يف الضفــة الغربيــة 
الــذي تــم اغتيالــه قبــل ظهــر يــوم 14 رمضــان 1421هـ 
القــدس  جامعــة  أمــام  2000/12/11م  املوافــق 
املفتوحــة يف مدينــة نابلــس ليجــد املجاهــد مهنــد أبطــال 
اجلهــاد اإلســامي وقادهتــا وكوادرهــا حييطــون بجثــان 
ــه. ــوداع األخــرة علي ــور إللقــاء نظــرات ال الشــهيد أن

والتقــى هنــاك باملجاهديــن نعــان طحاينــة وخالــد 
الــزواوي صديقــي القائــد أنــور محــران، وبــدا عــى 
ــا  ــًا، ف ــه مثي ــد ل ــَر املجاه ــديد مل َي ــزن ش ــا ح وجهيه
كان منــه إال أن يســتخدم ســاحه الشــخي الــذي مــن 
خالــه يفضــح مهجيــة وإرهــاب اجليــش الصهيــوين 
عــرب تصويــره بآلتــه اخلاصــة جثــان الشــهيد القائــد أنور 
ــارب 20  ــا يق ــرض مل ــد تع ــده ق ــد أن جس ــران ليج مح
ــائل  ــل وس ــده لتتناق ــاء جس ــم أنح ــة، ويف معظ رصاص
اإلعــام هــذه الصــورة وليعلــم العــامل أن هــذا املحتــل 
الصهيــوين ملــك اإلجــرام واإلرهــاب يف العــامل بــا 
ــار يف  ــزي وع ــام خ ــى وس ــيحصل ع ــه س ــازع، وأن من
اإلرهــاب املنظــم مــن قبــل اجلمعيــة اإلرهابيــة العامليــة 
يف  مهيبــة  جنــازة  لتخــرج  األمريكيــة؛  الديمقراطيــة 
تشــييع املجاهــد أنــور محــران مــن مستشــفى نابلــس 
إىل  املدينــة، ولتنقلــه ســيارات اإلســعاف  إىل وســط 
ــث  ــني حي ــة جن ــة بمحافظ ــدة عراب ــه يف بل ــقط رأس مس
انتظــره قــادة وكــوادر وأعضــاء رسايــا القــدس، وقدمــوا 
لــه التحيــة العســكرية، وعاهــدوه عــى املــيض قدًمــا 
مــن  واالنعتــاق  احلريــة  حتــى  واملقاومــة  اجلهــاد  يف 

االحتــال الصهيــوين.

وجــد املجاهــد مهنــد نفســه بعدهــا عاجــًزا عــن 
تصويــر الواقــع الــذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني عــى 
ــام 1917م  ــور يف الع ــد بلف ــن وع ــدًءا م ــان، ب ــر الزم م
مــروًرا بنكبــة فلســطني عــام 1948م لتلحــق هبــا نكســة 
عــام 1967م ولتعمــل عــى تعديلهــا قليــًا حــرب 
ــرب  ــى ح ــة ع ــا للتغطي ــد بنتائجه ــام 1973م لتمه الع
ــطيني يف  ــعب الفلس ــة الش ــواًل إىل انتفاض 1982م وص
العــام 1987م للعــودة مــرة أخــرى إىل نكبــة فلســطينية 

الشهيد القائد/ أنور محران حلظة اغتياله
استشهد بتاريخ 2000/12/11م
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جديــدة بموافقــة منظمــة التحرير الفلســطينية عــى اتفاق 
الشــعب  العــام 1993م، وليعــود  أوســلو اهلزيــل يف 
الفلســطيني يف ظــل انتفاضــة األقــى يف العــام 2000م، 
ــو  ــرة، وه ــذه امل ــي ه ــه النهائ ــن موقف ــرى وليعل ــرة أخ م
املقاومــة والتصــدي هلــذا املحتــل حتــى يكتــب اهلل أمــًرا 
كان مفعــواًل، فــا كان مــن املجاهــد مهنــد إال أن حيمــل 
ــم  ــم وقصصه ــهداء وحكاياهت ــة الش ــايل وأحب ــوم أه مه
وصورهــم ولتبقــى يف الذاكــرة لتنتقــل من جيــل إىل جيل 
ليكــون املجاهــد مهنــد مــن بــني املجاهدين الفلســطينيني 
يف رسايــا القــدس الذيــن جعلــوا اإلســام واجلهــاد 
إىل حتريــر  والســبيل  املرجعيــة  والفــداء واالستشــهاد 
فلســطني والقــدس الريــف، وليبــدأ املجاهــد مهنــد 
أبــو عيشــة بتعزيــز عاقاتــه األخويــة والوطنيــة مــع كافــة 
ــت  ــث كان ــس حي ــة نابل ــطينية يف مدين ــل الفلس الفصائ
تربطــه عاقــة أخويــة بأحــد أبطــال كتائــب الشــهيد عــز 
الديــن القســام، وهو املجاهــد خالد ريان الذي ســاهم يف 
تدريــب املجاهــد مهنــد أبو عيشــة عى اســتعال الســاح 
وآليــة إطــاق النــار ليكــون إىل جانــب قــادة وكــوادر 
رسايــا القــدس وخاصــة املجاهــد ربيــع أبــو الــرب.

ــام  ــع الع ــطينية يف مطل ــة الفلس ــدأت االنتفاض ب
2001م تتحول من مرحلة احلجر إىل مرحلة العســكرة، 
واشــتدت رضبــات املجاهديــن، وبــدأت العمليــات 
االنتفاضــة  أن  مؤكــدة  أكلهــا  تــؤيت  االستشــهادية 
الفلســطينية تســتعيد قوهتــا رغــم مــا تكبــده الشــعب 
الفلســطيني مــن خســائر يف الســنة األوىل مــن االنتفاضــة 
ــن 679  ــر م ــهداء إىل أكث ــدد الش ــل ع ــني وص األوىل ح
شــهيًدا، وحــوايل ثاثــني ألــف جريــح وعــرات املنــازل 
واملؤسســات املهدمــة، ويف اجلهــة املقابلــة كان العــدو 
الصهيــوين قــد تكبــد رضبــات قويــة يف العــام األول مــن 

انتفاضــة األقــى، فُقتــل نحــو 170 صهيونًيــا إضافة إىل 
مئــات اجلرحى فضــًا عن خســائره االقتصادية ملليارات 
الفلســطينية  االنتفاضــة  جعلتهــم  فقــد  الــدوالرات، 
ر ملجاهــدي  يتأملــون كــا يتــأمل الفلســطيني والعــريب، وُقــدِّ
رسايــا القــدس أن يتــم افتتــاح العــام 2002م بعمليــة 
استشــهادية مشــركة ومزدوجــة بــني رسايا القــدس وبني 
كتائــب شــهداء األقــى فــرع الســواعد الســمراء التابعــة 
للشــهيد نايــف أبــو رشخ، واســتطاع املجاهــد إســاعيل 
أبــو عيشــة جتنيــد االستشــهادي صفــوت أبــو عيشــة مــن 
قريــة بيــت وزن بمحافظــة نابلــس ليوصلــه إىل املجاهــد 
ربيــع أبــو الــرب الــذي اســتطاع جتهيــز شــنطة متفجــرات 
لكــي يســتخدمها املجاهد صفــوت أبو عيشــة يف العملية 

االستشهادي/ صفوت أبو عيشة
استشهد بتاريخ 2002/01/25م
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بينــا قــام املجاهد مهنــد أبو عيشــة بتجهيز االستشــهادي 
نفســًيا وروحانًيــا، باإلضافــة إىل تصويــره برايــات اجلهــاد 
ــد  ــه ويتوع ــرأ وصيت ــره يق ــط يظه ــرب رشي ــامي ع اإلس
الصهاينــة ليكتمــل الــدور املنــاط برايــا القــدس يف هــذه 
العمليــة بينــا اســتطاعت الســواعد الســمراء جتهيــز أحــد 
االستشــهاديني وتسليمه ســاًحا من نوع كاشينكوف، 
وكانــت اخلطــة أن يقــوم االستشــهادي صفــوت بتفجــر 
جســده الطاهــر بجمــوع الصهاينــة يف تل الربيــع املحتلة، 
وبعدهــا بفــرة قصــرة يقــوم االستشــهادي الفتحــاوي 
بإطــاق النــار مــن ســاحه النــاري جتــاه مجــوع الصهاينــة 
الذيــن ســيحضون إلســعاف القتــى واجلرحــى، ومــا أن 
وصــل املجاهــد إىل مدينــة تــل الربيــع املحتلة حتــى أرسع 
االستشــهادي البطــل مــن رسايــا القــدس واقتحــم مجــوع 
الصهاينــة يف وســط الشــارع ليــرخ بأعــى صوتــه: هــذه 
األرض لنــا وســتبقي لنــا! وتقــدم خطــوة لألمــام ليســبق 
هبــا املليــار مســلم يف العــامل، وصــاح بصــوت عــاٍل زلــزل 
األرض حتــت أقــدام الصهاينــة: اهلل أكــرب! اهلل أكــرب! 
وفجــر نفســه بشــنطة املتفجــرات، لتصعــد روحــه إىل 
بارئهــا مقبلــة غــر مدبــرة متوضئة طاهــرة نقيــة، ولتلحق 
ــة  ــم اغتياهلــم يف مدين ــن ت ــروح الشــهداء األبطــال الذي ب
نابلــس، وهــم مــن قــادة كتائــب الشــهيد عــز الديــن 
ــني  ــني والصديق ــب النبي ــم وبمواك ــع هب ــام لتجتم القس
رفيًقــا. أولئــك  وحســن  والصاحلــني،  والشــهداء 

ــب  ــه كتائ ــذي أعدت ــهادي ال ــان دور االستش ح
شــهداء األقــى مــن الســواعد الســمراء ليتقــدم وينفــذ 
باقــي العمليــة إال أن ظروًفــا طارئــة حالــت دون تنفيــذ 
العمليــة، وتــم اعتقالــه مــن قبــل العــدو الصهيــوين 
ليكــون يــوم 2002/01/25م هــو يــوم مشــهود البــن 

رسايــا القــدس البطــل صفــوت أبــو عيشــة الــذي أوقــع 
ــوين،  ــدو الصهي ــوف الع ــة يف صف ــن 26 إصاب ــر م أكث
ــة رًدا  ــن العملي ــئوليتها ع ــدس مس ــا الق ــن رساي ولتعل
عــى املجــزرة البشــعة التــي ارتكبهــا العــدو الصهيوين يف 
مدينــة نابلــس واســتهدفت قــادة حركــة محــاس، فهكــذا 
ــعب  ــوا الش ــن حول ــامي الذي ــاد اإلس ــاء اجله ــم أبن ه
الفلســطيني بــكل فئاتــه إىل رسايــا جهــاد ومقاومــة 
ومرابطــة عــى ثغــور اإلســام، مرابطــة عــى ربــاط 
القــدس الريــف واألرض املقدســة التــي بــارك اهلل 
فيهــا وحوهلــا ليبــدأ املجاهــد مهنــد أبــو عيشــة بعــد هــذه 
العمليــة البطوليــة بمواصلــة درب اجلهــاد واملقاومــة إىل 
ــة  ــس هبم ــة نابل ــدس يف مدين ــا الق ــال رساي ــب أبط جان
ونشــاط كبــر يف جتنيــد املجاهديــن ورشاء الســاح 
وتعزيــز التنســيق مــع كافــة األجنحــة العســكرية يف 

ــكري. ــل العس ــال العم ــس يف جم نابل

كان للمجاهــد البطــل مهنــد الفضل يف مســاعدة 
املجاهديــن القســاميني خالــد ريــان وجمــدي خلــوص يف 
زرع عبــوة ناســفة إلحــدى الدوريــات الصهيونية رشق 
قريــة زواتــا يف مدينــة نابلــس، وانتظــر املجاهــدون قدوم 
الدوريــة الصهيونيــة، ولكنهــا مل تــأت بــل جــاء مكاهنــا 
ــن  ــرة م ــن يف ح ــل املجاهدي ــا جع ــة مم ــزرة صهيوني جمن
أمرهــم: هــل يفجــرون العبــوة أم ال؟ فــا كان منهــم إال 
أن فجــروا العبــوة يف هــذه املجنــزرة الصهيونيــة، ولكــن 
مل حيــدث هبــا إصابــات، وكانــوا يعلمــون هــذه النتيجــة، 
ولكــن طاملــا أن هنالــك احتــااًل ضئيــًا جــًدا لقتــل 
جنــدي صهيــوين هبــا فــإن ذلــك يتطلــب منهــم القــرار 
ــو  ــد أب ــوة، وطلــب املجاهــد مهن الشــجاع بتفجــر العب
عيشــة مــن أخويــه احلمســاويني أن تعلن كتائب القســام 
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ــا  ــم، ف ــرك معه ــل مش ــة عم ــة كفاحت ــذه العملي ــن ه ع
أمجلهــا أخاقــه اجلهاديــة الســامية التــي عمــل هبــا أبنــاء 

رسايــا القــدس أبنــاء املدرســة املحمديــة.

ــرب  ــطينية ع ــة الفلس ــرة االنتفاض ــدت وت تصاع
سلســلة مــن العمليــات االستشــهادية التــي نفذهتــا 
رسايــا القــدس وكتائــب القســام يف شــهر مــارس )آذار( 
2002م ليقــرر املجــرم الصهيــوين شــارون اجتيــاح 
االستشــهادية  العمليــات  إلحبــاط  الغربيــة  الضفــة 
عــرب عمليــة أســاها عمليــة الســور الواقــي، والتــي 
ــاء  ــق أبن ــازر بح ــم واملج ــذ اجلرائ ــم تنفي ــا ت ــن خاهل م
الشــعب الفلســطيني يف خميــم جنــني ويف البلــدة القديمة 
نابلــس ورام اهلل وبيــت حلــم، وكل مــدن  يف مدينــة 
الضفــة الغربيــة، ولتــؤدي إىل اعتقــال آالف املجاهديــن 
ــل مــن شــهر  ــة اآلالف يف أق ــات وإصاب واستشــهاد املئ
ــة إال أن  ــو عيش ــد أب ــد مهن ــن املجاه ــا كان م ــد، ف واح
ــى  ــة حت ــدرب يف املقاوم ــة ال ــه مواصل ــى نفس ــذ ع يأخ
تعــرف عــى املجاهديــن حممــود كليبــي وأمحــد بســيي 
وفــادي البهتــي ومتيــم ســامل وأمحــد جــاد اهلل ورامــي أبــو 
بكــر وفــؤاد برهــوش ومحيــدة مرشــود والعديــد العديــد 
مــن أبطــال رسايــا القــدس الذيــن تعاهــدوا عــى إعــادة 
ــس،  ــة نابل ــدس يف مدين ــا الق ــة رساي ــوة وعظم ــد وق جم
وبــدأ كل جماهــد بتنفيــذ مــا طلــب منــه، ويف جمــال 
اختصاصــه العســكري حيــث اســتطاع املجاهــد مهنــد 
أن يتخصــص يف جمــال مــن أهــم املجــاالت للمقاومــة 
ــن  ــرات، ومتك ــع املتفج ــال تصني ــو جم ــطينية، وه الفلس
بفضــل مــن اهلل تعــاىل أن يتعلــم كيفيــة تصنيــع مــادة أم 
العبــد واليوريــا والنيروجيلريــن ليتــم اســتخدامها 
الناســفة واحلقائــب واألكــواع  يف صناعــة األحزمــة 

والعبــوات الناســفة، وليســتفيد منهــا كل املجاهديــن يف 
ــطينية. ــل الفلس ــن كل الفصائ ــس، وم ــة نابل مدين

كانــت عمليــة التصنيــع عمليــة شــاقة جــًدا، 
ــر  ــيط تنفج ــأ بس ــديد، وأي خط ــز ش ــة إىل تركي وبحاج
ــت أشــهر العــام 2002 )رغــم صعوبتهــا  ــارشة فكان مب
عــى املجاهــد مهنــد الســيا أنــه مل يمــِض عليــه يــوم 
ــن  ــار م ــل هن ــه لي ــل في ــهور، إال وكان يعم ــك الش يف تل
أجــل إنتــاج أكــرب كميــة مــن املــواد املتفجــرة( أياًمــا 
ــة  ــا القــدس يف مدين مجيلــة الســيا عندمــا أقدمــت رساي
جنــني عــى الثــأر لدمــاء جمــزرة خميــم جنــني عــرب عمليــة 
ــع  ــر يف رف ــر الكب ــا األث ــا هل ــني كان ــور اللت ــدو وكرك جم
ــزة  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن يف الضف ــات املجاهدي معنوي
احلبيبــة، فــرع جماهــدو رسايــا القــدس يف مدينــة نابلــس 
بالتخطيط والتجهيــز للعمليات االستشــهادية باإلضافة 
الدوريــات  مــع  املســلحة  االشــتباكات  خــوض  إىل 
أبــو عيشــة رغــم  املجاهــد مهنــد  الصهيونيــة، وكان 
ختصصــه يف تصنيــع املتفجــرات؛ بــني احلــني واآلخــر 
يشــارك إخوانــه يف رسايــا القــدس بخــوض االشــتباكات 
املســلحة وزرع العبــوات الناســفة لتشــهد لــه شــوارع 

وأزقــة وحــارات نابلــس ببطوالتــه وتضحياتــه.

ويف ذات يــوم قــرر مهنــد أن خيــرج بصحبــة 
أخيــه املجاهــد رامــي أبــو بكــر لتنفيــذ عمليــة ضــد أحــد 
ــس،  ــة نابل ــن مدين ــرب م ــة بالق ــكرات الصهيوني املعس
بإطــاق صــاروخ الو عــى  رامــي  املجاهــد  فيقــوم 
ــن  ــار م ــاق الن ــو بإط ــوم ه ــا يق ــتهدف بين ــع املس املوق
ســاح )M16( باجتــاه اجلنــود والتغطيــة عــى املجاهــد 
رامــي مــن أجــل االنســحاب مــن املوقــع، وملــا وصــا 
للمواجهــة حــاول  العمليــة واســتعدا  تنفيــذ  مــكان 
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املجاهــد رامــي إطــاق صــاروخ الــاو دون جــدوى، 
وكان املجاهــد مهنــد غــر مطمئــن مــن هــذا الصــاروخ 
الــذي تــم رشاؤه مــن داخــل األرايض املحتلــة عــام 
1948م، ففــي مناطــق أخرى انفجــر باملجاهدين إال أن 
املجاهــد رامــي أبــو بكــر أرص عــى الذهــاب مــرة أخرى 
إىل مــكان العمليــة وبمســاعدة املجاهــد فــؤاد برهــوش،

ــي  ــه لرتق ــر ب ــاو انفج ــاروخ ال ــاق ص ــام بإط ــا ق ومل
أعالــه  جاعــًا  2003/01/13م،  يــوم  شــهيًدا 
اجلهاديــة الشــجاعة املحــرك القــوي واألســايس لتقــدم 
وتطــور رسايــا القــدس يف مدينــة نابلــس، وكان مصــر 

املجاهــد فــؤاد أن جــرح جراًحــا خطــرة. 

ــد عــى خــط تواصــل مــع  حصــل املجاهــد مهن
قيــادة حركــة اجلهــاد اإلســامي يف اخلــارج، واســتطاع 
مــن خالــه إحضــار املــال لــراء الســاح واملــواد 
األوليــة لتصنيــع املتفجــرات، باإلضافــة إىل دفــع أجــور 
ــة نابلــس.  ــكنها املجاهــدون يف مدين ــي يس ــازل الت املن
ــم  ــال والســاح والذخــرة للمجاهــد متي ــدم امل وكان ق
ــذي كان  ــس، وال ــة نابل ــا يف مدين ــة بزاري ــن قري ــامل اب س
بــدوره يتنقــل كخليــة وصــل بــني جماهــدي رسايــا 
القــدس بــني مدينتــي طولكــرم ونابلــس لتمتــني العاقة 

أكثــر فأكثــر بينهــا عــرب املجاهــد الشــهيد فــادي البهتــي 
امللقــب بالشــيخ إبراهيــم، والــذي كان حضــوره إىل 
مدينــة نابلــس قــد ســاهم يف نقــل رسايــا القــدس نقلــة 
ــد  ــد مهن ــع املجاه ــد م ــًدا بي ــل ي ــة، وعم ــة نوعي جهادي
أبــو عيشــة لتكــون الفــرة الواقعــة بــني منتصــف العــام 
2003م ومنتصــف العــام 2004م فــرة خصبــة لرايــا 
القــدس يف مدينــة نابلــس، فــازداد عــدد أعضــاء رسايــا 
القــدس وازدادت االشــتباكات املســلحة يف املدينــة، 
املتفجــرات،  مــن  كبــرة  إنتــاج كميــة  إىل  باإلضافــة 
نابلــس  مدينــة  يف  اإلســامي  اجلهــاد  أن  واألهــم 
أصبــح التنظيــم الوحيــد الــذي ال يمكــن اجتثاثــه، فــا 
أن يتــم اغتيــال جماهــد مــن رسايــا القــدس حتــى خيــرج 
مقابلــه عــرة جماهديــن. وكانــت رسايــا القــدس يف 
جنــني قــد أبدعــت يف عملياهتــا االستشــهادية ممــا رفــع 
ــرر  ــس، وق ــدس يف نابل ــا الق ــدي رساي ــات جماه معنوي
املجاهــدان متيــم ســامل ومهنــد أبــو عيشــة يف مطلــع 
العــام 2004م التخطيــط واإلعــداد لعملية استشــهادية 
يف مدينــة القــدس املحتلــة، ومتكــن املجاهــد مهنــد مــن 
ــديدة  ــًدا وش ــة ج ــواد قوي ــرات بم ــنطة متفج ــز ش جتهي
االنفجــار، وأرشف عــى تصويــر االستشــهادي ووضع 
خطــة  وكانــت  العمليــة،  عــى  األخــرة  اللمســات 
املجاهديــن مهنــد ومتيــم تقــيض بــأن يتــم إرســال شــنطة 
املتفجــرات إىل مدينــة القــدس املحتلــة ولتوضــع يف 
مــكان آمــن، ومــن ثــم يتــم إرســال االستشــهادي مــن 
مدينــة نابلــس عــى أنــه أحــد العــال الفلســطينيني. 
ــم  ــة، فت ــة املحكم ــذه اخلط ــذ ه ــدون بتنفي ــدأ املجاه وب
جتنيــد املجاهــد فــادي أبــو خيــزران مــن خميــم باطــة يف 
مدينــة نابلــس مــن أجــل إيصــال شــنطة املتفجــرات إىل 
مدينــة القــدس، ونجــح يف هــذه املهمــة، وجــاء بعدهــا 
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تنفيــذ بقيــة اخلطــة، فتوجــه االستشــهادي إىل مدينــة 
القــدس كأنــه عامــل يريــد العمــل يف القــدس املحتلــة، 
وأثنــاء حماولــة العــال واملواطنــني الدخــول عــرب طريــق 
ــدس  ــة الق ــز إىل مدين ــد احلواج ــن وراء أح ــايف، وم التف
ــال،  ــاد الع ــم اقتي ــم، وت ــض عليه ــاء القب ــم إلق ــى ت حت
ومــن ضمنهــم االستشــهادي إىل ســجن جمــدو. وحقيقة 
األمــر أنــه تــم أخذهــم إىل قســم العصافر )العمــاء( يف 
ســجن جمــدو، ومــا أن دخــل االستشــهادي إىل إحــدى 
الغــرف التــي يتواجــد هبــا العمــاء، والذيــن كانــوا بنظر 
االستشــهادي جماهديــن جلهلــه هبــم وبمســألة العصافر 
ــارس  ــام. وم ــكل ع ــق بش ــال والتحقي ــة االعتق وبقضي
ــول  ــرة للحص ــاليب كث ــون وأس ــر فن ــؤالء العصاف ه
تفيــد  أن  مــن اإلستشــهادي ممكــن  عــى معلومــات 
ــم  ــب منه ــب وترهي ــد ترغي ــوين، وبع ــاباك الصهي الش
لاستشــهادي ذكــر هلــم أن حياولــوا االتصــال باملجاهــد 
الــذي أرســل العبــوة إىل مدينــة القــدس، ليخــربوه أنــه 
معتقــل وأنــه ال يمكنــه اآلن تنفيــذ العمليــة املتفــق عليها 

ــو عيشــة. ــد أب ــم ســامل ومهن ــن متي مــع املجاهدي

جــن جنــون الشــاباك الصهيــوين عندمــا علــم 
بذلــك األمــر حيــث مــن غــر املتوقــع ذلــك، واســتطاع 
إحبــاط عملية استشــهادية يف مدينــة القدس، وتــم اعتقال 
املجاهــد فــادي أبــو خيــزران، واكتشــاف أمــر العبــوة 
الناســفة وتفجرهــا، ومعرفة من يقــف وراء هذه العملية، 
ومهــا املجاهــدان متيــم ومهنــد، وتــم ماحقــة املجاهد متيم 
ســامل يف مدينــة طولكــرم ليتــم إلقاء القبض عليــه يف عملية 
ــد  ــر مهن ــد الكب ــعر املجاه ــدة، فش ــة معق ــة صهيوني أمني
ــوين  ــدو الصهي ــه الع ــًدا ليواج ــي وحي ــه بق ــة أن ــو عيش أب
يف ظــل ظــروف عصيبــة عــى الشــعب الفلســطيني،

فكلــا جلــس وحــده كان يبكــي عــى فــراق إخوانــه 
املجاهديــن مــن الذيــن قضــوا نحبهــم كالشــهيد رامــي 
أبــو بكــر والشــهيد خالــد ريــان ورفيــق الــدرب الشــهيد 
أمحــد جــود اهلل الــذي نفــذ عمليــة إطــاق نــار عــى 
نقطــة عســكرية يف نابلــس أدت إىل مقتــل ثاثــة صهاينــة 
ليربــص لــه العــدو الصهيــوين يف رأس العــني يف مدينــة 
نابلــس عندمــا كان يقــود ســيارته ويفاجئــه بالكمــني 
املحكــم لرتقــي إىل العــا شــهيًدا يف 2002/10/27م. 

اعتقاله واحلكم عليه
رشيــط  بمراجعــة  مهنــد  املجاهــد  اســتمر 
ــر  ــدس ليتذك ــا الق ــني رساي ــه وب ــة بين ــداث املاضي األح
ــاد صواحلــة  تلــك الصــورة التــي التقطهــا للمجاهــد إي
حــني أحــضه املجاهــد زيــد بســيي إليــه يف بدايــة العام 
2001م لتصويــره بعصبــة اجلهــاد اإلســامي، فلــم 
جيــدوا عصبــة جاهــزة يف أســتوديو التصويــر وبحثــوا يف 
األســتوديو ليجــدوا رشيطــة ســوداء صنعــوا منهــا عــى 

األسر املجاهد/ متيم سامل
حمكوم 22 عامًا، واعتقل بتاريخ 2004/05/06م
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الفــور عصبــة وكتبــوا عليهــا شــعار اجلهــاد اإلســامي، 
ــى روح  ــم ع ــدأ بالرح ــة، يب ــك احلادث ــر تل ــا تذك وكل
ــاد صواحلــة. كان لذلــك األســتوديو  ــد إي الشــهيد القائ
ذكريــات أليمــة وحزينــة، وبعضهــا مجيــل مــع املجاهــد 
مهنــد، ومــا أن توقــف عــن مراجعــة رشيــط األحــداث 
املاضيــة حتــى قــرر العــودة إىل أســتوديو التصويــر يف 
ــه يســتطيع ترتيــب أفــكاره وهــو  مدينــة نابلــس علَّ
بدايــة  يف  التقطهــا  قــد  كان  التــي  الصــور  يشــاهد 
االنتفاضــة الفلســطينية، وملــا وصــل إىل األســتوديو 
هــذا  يف  معــه  يعمــل  الــذي  صاحبــه  عــى  وســلَّم 
ــة  ــن مدين ــليم اب ــادي س ــد ش ــو املجاه ــتوديو وه األس
ســلفيت تفاجــأ أن قــوات خاصــة صهيونيــة حتــارص 
املــكان، وتبــدأ بإطــاق النــار باجتاهــه، وإذا بالرصــاص 
يصيــب صاحبــه املجاهــد شــادي ســليم لرتقــي إىل 
العــا شــهيًدا، بينــا أصيــب هــو، وتــم اعتقالــه يف 
2004/06/23م ليجــد نفســه يف ســجون االحتــال، 
ــًدا،  ــزال صام ــه ال ي ــا إال أن ــني عاًم ــه ثاث ــم علي وحك
وليــس نادًمــا عــى جهــاده، ولــن ينــدم يوًمــا، لكنــه تبــدو 
ــذي  ــاوي ال ــع املأس ــن الوض ــزن م ــات احل ــه عام علي
ــة  ــه املجاهــدون واملناضلــون وطــاب احلري وصــل إلي
ــذي  ــاس ال ــح ومح ــني فت ــض ب ــام البغي ــل االنقس يف ظ
انعكــس بظالــه عــى الشــعب الفلســطيني والســيا أن 
األرسى واملعتقلــني أفنــوا أعارهــم وشــباهبم مــن أجــل 

ــة. ــدة الوطني الوح

قــرر املجاهــد مهنــد أن جيســد الوحــدة الوطنيــة 
ــع  ــة م ــه الوطني ــز عاقات ــرب تعزي ــجون ع ــل الس يف داخ
كافــة الفصائــل الفلســطينية متســلًحا بالعلــم الــذي 
حصــل عليــه مــن جامعــة األقــى يف قطــاع غــزة وهــو 

بكالوريــوس يف علــم التاريــخ، واســتطاع أن يفهــم 
طبيعــة هــذا العــدو الصهيــوين أكثــر فأكثــر وبشــكل واٍع 
ــه  ــن ذاكرت ــة، ولك ــة العربي ــي اللغ ــه وه ــم لغت ــرب تعل ع
ــذي  ــوم ال ــك الي ــر ذل ــوراء، فيذك ــا إىل ال ــه دوًم ــود ب تع
خــرج فيــه مــن مقــر التحقيــق الصهيــوين يف ســجن 
ــدم،  ــرض لله ــد تع ــه ق ــم أن منزل ــا”، وعل ــاح تكف “بيت
وأصبحــت عائلتــه تفــرش األرض وتلتحــف الســاء، 
فلــم يعلــم حينهــا مــاذا يصنــع فتمنــى حينهــا أن جيعــل 
ــهر  ــر يف ش ــر وأكث ــزن أكث ــم، وح ــة هل ــده أغطي ــن جل م
ينايــر )كانــون الثــاين( مــن العــام 2005م عندمــا جــاءه 
خــرب وفــاة والــده _رمحــه اهلل_ الــذي أحبــه أكثــر ممــا 
ــت  ــه األب واألم واألخ واألخ ــكان ل ــه، ف ــب نفس أح
ــدة  ــو مل ــه ول ــل وفات ــو رآه قب ــى ل ــق، وكان يتمن والصدي
ــق يف  ــواين والدقائ ــي الث ــة ه ــم غالي ــدة، نع ــة واح دقيق
ســجون االحتــال، ولكــن ســلعة اهلل غاليــة أكثــر، 
فصــرب واحتســب جماهدنــا مهنــد، وال يــزال عــى عهــد 
الشــهداء ســائًرا وال يــزال عــى قناعــة راســخة أنــه مــن 
بــني الــركام وحطــام األحــداث ســتربز نقطــة ضــوء 

ــوس. ــل يف النف ــث األم تبع
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الحكم: مؤبدان و3 سنوات

نحــن اليــوم أمــام حكاية وقصــة ألحد الفرســان 
ــاد  ــدان اجله ــار، مي ــز والفخ ــدان الع ــوا مي ــن دخل الذي
ــة، فــكان  ــة صافي ــروح طاهــرة ونفــس زكي واملقاومــة ب
مــن هــؤالء املجاهديــن الذيــن قدمــوا مــن الصاحلات يف 
دنياهــم مــا أهلهــم بــأن خيتارهــم اهلل _عــز وجــل_ بــأن 
ــوا  ــاد، وأصبح ــة واجله ــوة واملقاوم ــة الدع ــوا راي حيمل
ممــن يتســابقون يف عمــل الصاحلــات، فــا تفــر هلــم مهــة 
مهــا كانــت املصاعــب مجــة، وال تلــني هلــم عزيمــة مهــا 
كانــت الطريــق وعــرة، هــؤالء األبطــال شــكلوا منارات 
ــرون يف  ــا الثائ ــدي هب ــنني ليهت ــدى الس ــى م ــدى ع وه
رحــاب اهلل تعــاىل ويظــل زيتهــا يــيضء ونورهــا يســطع.

حديثنــا اليــوم هــو عــن املجاهــد أمــني شــقرات 
اإلرساء  أرض  يــروي  أن  أراد  الــذي  معــاذ(  )أبــو 
واملعــراج مــن عرقــه ودمــه، وقــد جعــل حديــث رســول 
اهلل _صــى اهلل عليــه وســلم_ حينا قــال: “ال تــزال طائفة 
مــن أمتــي عــى الديــن ظاهريــن، لعدوهــم قاهريــن، ال 
يضهــم مــن خالفهــم إال مــا أصاهبــم مــن ألواء، حتــى 
يأتيهــم أمــر اهلل. وهــم كذلــك”، قالــوا: يــا رســول 
ــت  ــاف بي ــدس وأكن ــت املق ــال: “ببي ــم؟ ق ــن ه اهلل وأي
املقــدس”، وجعــل املجاهــد أمــني هــذا احلديــث نرباًســا 
لــه يــيضء لــه حالــك الظُّلــم، فــكان لســان حــال جماهدنا 
أمــني يقــول: لبيــك يــا رســول اهلل، نحــن إن شــاء اهلل من 
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ــى  ــا ع ــني، لكنن ــا قليل ــورة وإن كن ــة املنص ــذه الطائف ه
ــاىل:  ــال تع ــا ق ــاده حين ــر عب ــل اهلل بن ــد تكف ــق وق ح
.]47 ]الــروم:  يمح  مب  خب  حب  جب  هئ  ىمحٱ 

عقــد جماهدنــا البطــل أمني العــزم يف قلبــه عى أن 
يقــدم نموذًجــا ألبناء شــعبه وبلدتــه حتــى ال يصيبهم ما 
أصــاب غرهــم، مــن ظلم االحتــال عرب بنائهم الســور 
الواقــي اإلجرامــي، والســيا أنــه يف كل يــوم يصبــح فيــه 
الواقــع أكثــر ســخونة واشــتداًدا يف الــراع واملواجهــة 
ممــا جيعــل مــن وتــرة الــراع واالحتــدام بمثابــة الليــل 
والنهــار يف البقــاء والتعاقــب، فهــذا اجلــدار الصهيــوين، 
جــدار الفصــل العنــري الــذي التهــم مزيــًدا مــن 
ــم  ــاس إىل جحي ــاة الن األرض الفلســطينية، وأحــال حي
ــيكون  ــر، وس ــر وأكث ــا أكث ــاعر ويؤججه ــيلهب املش س
بمثابــة اإلبــر التــي هتــز جســم اإلنســان الفلســطيني كل 
ــد  ــد التحــدي، وق ــل كل ســاعة وحلظــة ممــا يزي ــوم، ب ي
قبــل جماهدنــا البطــل أمــني شــقرات ورفــاق دربــه مــن 
املجاهديــن األبطــال هــذا التحــدي، وكان هلــم الفخــر 
واالعتــزاز يف مواجهــة تلــك األخطــار، فمــن هنــاك 
مــن تلــك اجلبــال الشــاخمة للقــدس احلزينــة األبيــة، 
ومــن عــى ضواحيهــا وتاهلــا الصامــدة مــن اجلبــل 
الــذي وطأتــه قدمــا اخلليفــة العــادل عمــر بــن اخلطــاب 
_ريض اهلل عنــه_ حيــث كــرّب وكــرّب املســلمون مــن بعــده 

ــل  ــب جب ــن قل ــا م ــة القــدس فاحًت ــل مدين ــا دخ عندم
ــني  ــل أم ــا البط ــرج جماهدن ــدس خ ــاء الق ــرب وأحي املك
ــقرات  ــرة آل ش ــبه لعش ــود بنس ــذي يع ــقرات، وال ش
املنحــدرة مــن جنــوب اجلزيــرة العربيــة، وتســكن قريــة 
ــة  ــة واجلنوبي ــال الرقي ــي تقــع عــى الت الســواحرة الت
ــدس  ــاء الق ــع أحي ــل م ــث تتداخ ــة حي ــة املقدس للمدين

يف اجلنــوب والــرق جلبــل املكــرب الــذي يعــد مــن أحــد 
أكــرب أحيــاء القــدس اجلنوبيــة، وهــذا احلــي يســكنه أهل 
الســواحرة منــذ زمــن بعيــد. وكذلــك حي الشــيخ ســعد 

ــة مــن جهــة الــرق. والســواحرة الرقي

ــرر  ــر املح ــديس األس ــث املق ــت الباح ــد أثب لق
حممــد هلســة أن أهــل الســواحرة عامــة قــد قدمــوا 
مــن اجلزيــرة العربيــة أثنــاء وبعــد حتريــر القــدس، وقــد 
ســكنوا املنطقــة اجلنوبيــة املاصقــة للمســجد األقــى 
ــا  ــم حينه ــمى قريته ــت تس ــلوان، وكان ــني س ــول ع ح
بيــت ســاحور الــواد يف بيــت املقــدس واألكنــاف، 
وقــد أثبتــت وثائــق املحكمــة الرعيــة يف القــدس هــذا 
ــوا  ــك أهنــم كان ــااًل للش ــدع جم ــا ال ي ــد ب ــول، وتأك الق
ــاك إىل حــني قــدوم احلكــم املــري عــى فلســطني  هن
بقيــادة حممــد عــي باشــا، ولكــن عندمــا ثارت فلســطني 
عــى احلكــم املري اســتقدم حممــد عي محلة عســكرية 
مــن مــر بقيــادة ولــده إبراهيــم وقــام بســحق الثــورة 
الفلســطينية، وتدمــر القــرى الثائــرة ومطــاردة أهلهــا، 
وكان حــظ الســواحرة أن دمــرت قريتهــم بالكامــل 
وفــر مــن نجــا منهــم إىل الــرق ومــع اشــتداد املطــاردة 
عــربوا النهــر إىل األردن، واســتوطنوا فيهــا مــدة طويلــة 
وحتولــت حياهتــم يف املــدن الزراعيــة إىل البــداوة وتربية 
املــوايش، وعندمــا عــادوا إىل القــدس وجــدوا قريتهــم 
وقــد أزيلــت متاًمــا وســكن مكاهنــا أنــاس آخــرون 
هــم أهــل ســلوان التــي نعرفهــا اليــوم، وقــد توســعوا 
يف املنطقــة التــي كان يســكنها أهــل الســواحرة، فــا 
كان مــن أهــل الســواحرة إال أن ابتعــدوا قليــًا إىل 
اجلنــوب والــرق وأخــذوا ببنــاء منازهلــم مــن جديــد، 
ــاة البــداوة والرحــال،  علــًا أهنــم كانــوا قــد ألفــوا حي
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وأصبحــوا يمتلكــون آالًفــا مــن القطعــان احليوانيــة التي 
ال يســتطيعون بســببها العيــش يف املدينــة، وهــي مصــدر 
رزقهــم الوحيــد، ولكــن هــذا األمــر مل يمنعهــم مــن 
إعــادة بنــاء بلدهتــم، وإن كان يف مــكان أبعــد قليــًا عــن 
ــن للمســجد،  املســجد األقــى، ولكنهــم بقــوا جماوري
وبالرغــم مــن هــذا االبتعــاد االضطــراري يعــد ســكان 
ــية  ــكانية املقدس ــات الس ــر التجمع ــن أكث ــواحرة م الس
ــه  ــه وجتعل ــض مضجع ــل وتق ــؤرق املحت ــت ت ــي بات الت
يفكــر يف كيفيــة التخلــص منهــم وســلخهم عــن املدينــة 
املقدســة، وخصوًصــا بعــد سلســلة مــن العمليــات 
املوجعــة التــي تلقاهــا العــدو مــن املجاهديــن مــن أبنــاء 
هــذه البلــدة الصامــدة، وكذلــك بســبب النمــو الســكاين 
ــوين  ــل الصهي ــق املحت ــات يقل ــذي ب ــا( ال )الديموغرافي
وجيعلــه يقــدم عــى بنــاء اجلــدار الفاصــل حــول القــدس 

بقصــد عزهلــا عــن أهلهــا وحميطهــا.

النشأة
لقــد كانت نشــأة املجاهــد أمني شــقرات يف أرسة 
كادحــة كباقــي األرس الفلســطينية التــي اكتــوت بنــران 

االحتــال، فــا أن فتــح عينيــه عــى الدنيــا حتــى أدرك أن 
هنــاك عــدًوا حمتــًا جيثــم عــى صدورنــا، وحيتــل األرض 
وهيــدم البيــوت ويقتــل ويعتقــل، وهــذا حتــًا يســتوجب 
العــدو  وجــه  يف  ثــورة  ســتصبح  طبيعيــة  فعــل  ردة 
ــوين، وخــوض جــوالت وصــوالت، وســيكون  الصهي
هلــا بالــغ األثــر يف نفــوس أبنــاء هــذا الشــعب واألمــة التي 
ننتســب إليهــا، فقــد كانت األحــداث تفرض نفســها عى 
ــعب  ــادي للش ــيايس واالقتص ــي والس ــع االجتاع الواق
الفلســطيني، وأصبحــت هــذه احلقيقــة ماثلة أمــام الكبر 
والصغــر، ويفهمهــا الطفــل كــا الشــيخ، وكان حــظ 
ــال  ــن النض ــرة م ــة مبك ــاش مرحل ــني أن ع ــد أم املجاه
واملقاومــة، فقــد عــاش يف بيــت خــرج منــه أحــد الرجــال 
ه  ليلتحــق بصفوف الثورة الفلســطينية املســلحة، هــو عمُّ
حممــد شــقرات الذي غــادر فلســطني إىل األردن ومن ثم 
إىل لبنــان ليقــود جمموعــة مــن الفدائيــني الذيــن ســيكون 
هلــم دور يف مواجهــة املحتــل وخيوضــون معــه أعنــف 
ــخ، وصــار هــذا  ــي ســيكتبها التاري وأرشس املعــارك الت
الطفــل يســمع األحاديث الكثــرة عن عمــه والبطوالت 
التــي حيققهــا يف مواجهــة الصهاينــة، وازداد شــغفه وحبــه 
لعمــه وهلــذه الثــورة التــي ينتمي هلــا ويقاتــل يف صفوفها.

والعمليــات  الفدائيــة  احلركــة  اشــتداد  ومــع 
ــل، كان  ــد املحت ــون ض ــا الفدائي ــي خاضه ــة الت البطولي
املناســبة لانقضــاض عــى  الفرصــة  العــدو يتحــني 
معســكرات الفدائيــني والقضــاء عليهــم واحليلولــة دون 
اســتمرار حركتهــم، وكانــت معاهــدة كامــب ديفيــد 
األوىل وخــروج مــر مــن ســاحة الــراع، فوجــد 
ــان وشــن  ــة للهجــوم عــى لبن ــة الفرصــة مواتي الصهاين
حــرب رضوس عــى الثــورة الفلســطينية وإخراجهــا 

منظر عام لقرية السواحرة الرقية بمحافظة القدس
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مــن هنــاك، وهنــا جتلــت معــاين البطولــة والفــداء يف 
نفــوس مــن جبلــوا عــى حــب الوطــن وبــذل الدمــاء، 
ــائر  ــد خس ــة وتكب ــة رشس ــدو مقاوم ــه الع ــث واج حي
فادحــة جعلتــه يراجــع عــن خمططه ولــو إىل حــني، وكل 
أرسة فلســطينية هلــا ابــن أو أخ أو قريــب منخــرط يف 

ــاء. ــاح مس ــه صب ــاء ل ــج بالدع ــورة تله ــوف الث صف

ــو  ــي تدع ــه وه ــمع جدت ــني يس ــد أم كان املجاه
ــود،  ــد اليه ــه كي ــف عن ــه اهلل، وأن يك ــأن حيفظ ــه ب لعم
ولكــن لــكل أجــل كتــاب فقــد جــاء اخلــرب الــذي البــد 
مــن ســاعه، فقــد عــاد الصهاينــة ويف هــذه املــرة لدهيــم 
النيــة بالقضــاء عــى املقاومــة الفلســطينية يف لبنــان، 
وكان قــرار املواجهــة والقتــال حتــى النــر أو الشــهادة، 
وبالفعــل فقــد جــاء القــرار مــن جهــة عليــا كانــت تقــود 
الثــورة بــضورة االنســحاب، وتــرك املواقــع التــي كان 
فيهــا الثــوار واللجــوء إىل مواقــع أخــرى، فانســحب 
بعــض مــن النــت نفســه وركــن إىل الدنيــا، ولكــن 
القائــد املغــوار حممــد شــقرات رفــض االنســحاب 
وأعلــن التمــرد عــى هــذه القيــادة التــي آثــرت الســامة 
عــى املواجهــة، فعــزز حتصيناتــه واســتعد خلــوض آخــر 
النــزاالت هنــاك يف رشق النبطيــة وقلعــة شــقيف التــي 
ال يــزال العــدو يبــث التقاريــر الريــة عــن فداحــة 
خســائره فيهــا، وعــن حجــم املقاومــة ورشاســة املعــارك 
التــي خاضهــا الفدائيــون ضــده، واســتمرت املواجهات 
فــرة مــن الزمــن، وكانــت النتيجــة استشــهاد املجاهــد 
حممــد شــقرات ومجيــع الثــوار الذيــن كانــوا معــه يف 
تلــك املنطقــة، ومل يســتطع العــدو النيــل منهــم إال بعــد 
قصــف كثيــف بالطائــرات، واستشــهد اجلميــع رمحهــم 
اهلل، وتكريــا هلــم قــام أهــايل تلــك املنطقة وشــيدوا نصًبا 

ــه أســاءهم. ــوا علي ــًا هلــم كتب ــا تكري تذكارًي

عرفــات  يــارس  مــع  العائديــن  أحــد  يقــول 
والســلطة الفلســطينية، وكان يشــغل منصًبــا رفيًعــا يف 
الثــورة الفلســطينية: “لقد أرســلت له _أي للشــهيد حممد 
شــقرات_ نحــو 49 نــداًء بالاســلكي وطلبــت منــه 
ــاء عــى نفســه ومــن معــه  االنســحاب واالبتعــاد واإلبق
مــن املجاهديــن، ولكنــه رفــض يف كل مــرة أن يســتجيب 
ــدام، لقــد كان شــجاًعا  ــا، وأرص عــى املواجهــة واإلق لن
وقاتــل ببســالة، ولقــي ربــه شــهيًدا”. وقالــت العائلــة 
حينــذاك: احلمــد هلل الــذي رشفنــا باستشــهاده، وقــد كان 
املجاهــد أمــني صغــًرا عندمــا جــاء خــرب استشــهاد عمــه، 
فــإذا بالنــاس يتجمعــون حــول البيــت والنســوة يولولــن 
ويبكــني، هــذه النهايــة البــد منهــا وقــد كــرب وكــرب معــه 
هــذا املشــهد األليــم، وكان حيــدوه أمــل أنــه لربــا ســيأيت 
عمــه يوًمــا ويكــون حًيــا مــع األحيــاء، وعندمــا كــرب وبلغ 
مبلــغ الرجــال أدرك احلقيقــة التــي ال يمكــن تغيرهــا 
بــأن هــذا الطريــق ال يســلكه إال الشــجعان األبطــال 
الذيــن ال هيابــون املــوت، فاجلبنــاء هــم الذيــن يشــاهدون 
هنايــة املعركــة؛ ألهنــم ال يشــهدون املنازلــة منــذ بدايتهــا، 
وقــد ارتقــى عمــه شــهيًدا وهــو يدافــع عــن األرض 
ــة الفلســطينية،  ــى ال تســقط البندقي واملســتضعفني وحت
تــارًكا استشــهاده جرًحــا غائــًرا يف الضمــر والوجــدان، 
ودخــل احلــزن إىل هــذا البيــت مبكــًرا؛ ولكــن هــذا قــدر 
ــاط عــى هــذه األرض  ــة الســكن والرب اهلل، وهــي رضيب
التــي باركهــا اهلل، ألن الســكن يف األرض املقدســة رشف 
ال يدانيــه رشف فمــن جــد وجــد، ومــن زرع حصــد ومن 

ــرف. ــرف اغ ع

كــرب املجاهــد أمــني وعــاش طفولتــه املعذبــة 
وهــو يتابــع أخبــار الثــورة والفدائيــني، فقــد اشــرى 
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ــى  ــف ع ــاز، وكان يعك ــوع املمت ــن الن ــا م ــده مذياًع وال
ــواء يف  ــة س ــاعات طويل ــاعات وس ــار لس ــاع األخب س
الليــل أو يف النهــار، ومــن ثــم يــزف أخبــار مــا ســمع مــن 
انتصــارات الفدائيــني إىل أبنــاء احلــي واملنطقــة، ويــرح 
مــن  كثــر  أمــني يف  املجاهــد  مــا ســمع، وكان  هلــم 
ــه  ــى يقــوم بواجب ــى أن يكــرب برعــة حت ــان يتمن األحي
ــت  ــي انته ــهيد الت ــه الش ــرة عم ــل مس ــي، ويكم الوطن
والعــز  الثــورة  أناشــيد  يســمع  كان  لقــد  بالشــهادة، 
ــل. ــر اللي ــث يف آخ ــت تب ــي كان ــفرة الت ــائل املش والرس

مرحلة الدراسة
االبتدائيــة  املرحلــة  أمــني  جماهدنــا  درس   
واإلعداديــة يف مدرســة القريــة، ومــن ثــم انتقــل إىل 
مدرســة املعهــد العــريب األردين إلكال املرحلــة الثانوية، 
وكان هنــاك مرحلــة النضــوج والوعــي الفكــري، فقــد 
ــتعر  ــدس يس ــة الق ــة جامع ــوار مكتب ــاك يف اجل كان هن
ــة  ــا رواي ــرأ يوًم ــة، وق ــات الثوري ــب والرواي ــا الكت منه
ــا عــن خمــرج” حتكــي  ــا بحًث ــون عاًم ــة اســمها “ثان ثوري
قصــة فدائيــني كانــوا يعــربون احلــدود ويضبــون يف 
عمــق األرض املحتلــة، ومــن ثــم يعــودون إىل األردن، 
وكانــت النهايــة حمزنــة فقــد وقــع أفــراد هــذه اخلليــة يف 
ــا فيهــم  كمــني للعــدو، وارتقــى عــدد منهــم شــهداء ب

ــا. ــل كتابته ــذي مل يكم ــة، وال ــب الرواي صاح

إذن فاخلامتــة هــي الشــهادة، وهــذه ســتكون أكثر 
حمفــز لألجيــال القادمــة عــى مواصلــة الــدرب، فالذيــن 
يكتبــون بدمائهــم هــم أصــدق مــن الذين يكتبــون بمداد 
ــام 1993/1992م  ــن الع ــة م ــذه املرحل ــم، ويف ه القل
تعــرف املجاهــد أمــني عــى جمموعــة مــن الشــباب 

ــه  ــه وعاقات ــع حيات ــى واق ــك ع ــس ذل ــلم، وانعك املس
التنظيميــة واألرسيــة واالجتاعيــة، وصــار الشــباب 
يتأثــرون بــه ويتوجهــون إليــه باألســئلة واالستفســارات 
ــامية  ــة اإلس ــات اجلاع ــرون خمطوط ــا ي ــيا عندم الس
اإلطــار الطــايب حلركــة اجلهــاد اإلســامي ســواء يف 

ــات. ــدارس أو يف اجلامع امل

التــي  واملطويــات  املنشــورات  صــارت  لقــد 
تعــرف بحركــة اجلهــاد اإلســامي واحلركــة اإلســامية 
كل  يف  تظهــر  ومواقفهــا  ومســرهتا  تارخيهــا  عــرب 
مــكان، ومــا أن أهنــى املجاهــد أمــني دراســته الثانويــة 
القــدس  بجامعــة  1993م  العــام  يف  التحــق  حتــى 
)أبــو ديــس( يف كليــة العلــوم والتكنولوجيــا، وكان 
ــا،  ــاء الدقيقــة أي البيولوجي ينــوي دراســة علــم األحي
وهنــاك توســعت دائــرة معــارف العاقــات االجتاعيــة 
والتنظيميــة، وتفتحــت آفــاق جديــدة وتكونــت أحــام 
ــام  ــى الع ــا أن انق ــا، ف ــا م ــق يوًم ــا تتحق ــرة عله كث
وقــال  املقربــني،  إخوانــه  أحــد  جــاءه  حتــى  األول 
لــه بــأن إدارة اجلامعــة ســوف تعطــي جمــااًل لكليــة 
ــن بالتدريــس يف حــرم اجلامعــة  الدعــوة وأصــول الدي

مهرجان حاشد للجاعة اإلسامية 
بجامعة القدس – أبو ديس )أرشيف 2001م(
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الرئيــي يف أبــو ديــس، وبالفعــل جــاءت كليــة الدعــوة 
الشــيوخ  لــون  ومعهــا طاهبــا وشــيوخها، وطغــى 
ــللون  ــوم يتس ــاب العل ــار ط ــوان، وص ــى كل األل ع
ــة مباركــة  ــت هــذه حلق إىل حمــارضات الشــيوخ، وكان
للمجاهــد أمــني، وصــار يفكــر بااللتحــاق بالدراســة 

ــر. ــر وأكث ــن أكث ــم الدي ــى يفه ــة حت الرعي

لالتحــاق  بطلــب  أمــني  املجاهــد  تقــدم 
بالدراســة الرعيــة، ومتــت املوافقــة عــى طلبــه ورشع 
ــة،  ــوم الرعي ــة العل ــم ودراس ــرآن الكري ــظ الق يف حف
ــم  ــد أت ــة، وق ــن اجلامع ــرج م ــنوات خت ــع س ــد أرب وبع
ــدون القــرآن ال  ــة أجــزاء مــن القــرآن؛ إذ ب حفــظ ثاني
يســتطيع التخــرج، وتوجــه إىل األوقــاف اإلســامية 
للعمــل يف حقــل  للتدريــس وآخــر  وتقــدم بطلــب 
الدعــوة كإمــام وخطيــب يف أحــد املســاجد، وتــم قبــول 
ــى  ــة ع ــام واخلطاب ــة اإلم ــر وظيف ــه آث ــني، ولكن الطلب
التعليــم؛ حلاجــة يف نفــس يعقــوب، وصــار يطــوف 
ــظ  ــا ويع ــب فيه ــدس وخيط ــي الق ــاجد رشق ــى مس ع
النــاس، ويقــدم هلــم النصــح واإلرشــاد، ويــرح هلــم 
األحــداث التــي تــدور حوهلــم وحيثهــم وحيرضهــم 
عــى اجلهــاد يف ســبيل اهلل، ولكــن بلغــة يفهمهــا أولــو 
األلبــاب مــن الرجــال، فقــد كان أســلوب القــدوة 
والدعــوة احلســنة هــو األســلوب األمثــل يف اســتقطاب 
اجلاهــر، وجذهبــم إىل مربــع اخلــر الــذي يطمــح كل 
مســلم أن حيققــه لنفســه وإلخوانــه. واســتمر املجاهــد 
أمــني عــى دعوتــه مــع انغاســه بأعــال أخــرى كان 
قــد نــذر نفســه للقيــام هبــا هــي يف حقيقتهــا يف صلــب 
ــا، فقــد  ــا وأخاقًي ــا ووطنًي ــا دينًي العقيــدة، وتعــد واجًب

ــًدا. ــًرا ج ــادي مبك ــل اجله ــه بالعم كان انغاس

انتفاضة احلجارة
لقــد كانــت انتفاضــة شــعبية بامتيــاز اشــرك فيها 
كل أطيــاف الشــعب الفلســطيني، وكانــت تأخــذ طابــع 
العفويــة واالرجتاليــة، وكلنــا يعلــم أن معركة الشــجاعية 
كان هلــا أثــر بالــغ يف إشــعال فتيــل هــذه االنتفاضــة 
املباركــة، وكذلــك حادثــة الشــاحنة وصــدم ســيارة 
أربعــة منهــم عــى  الفلســطينيني واستشــهاد  العــال 
قارعــة الطريــق، لقــد ظــن العــدو أهنــا ستســتمر أليــام 
وتنتهــي، ولكــن تقديراتــه جانبــت الصــواب، فهذه هي 
املــرة األوىل التــي خيــرج فيهــا الشــعب الفلســطيني عــن 
بكــرة أبيــه هبــذا الزخــم رافًضــا لاحتــال الصهيــوين، 
مطالًبــا بحقــه بتقريــر املصــر، فشــعر العــدو باإلحــراج 
الشــديد خاصــة عندمــا تبــث صــور الفلســطينيني وهــم 
يتعرضــون للتعذيــب عــى أيــدي اجلنــود الصهاينــة، 
ــارة  ــطيني باحلج ــام الفلس ــر عظ ــا تتك ــك عندم وكذل
ــذي  ــام مــرأى ومســمع العــامل ال ــود أم ــدي اجلن عــى أي

ــان. ــوق اإلنس ــة وحق ــي الديمقراطي يّدع

اســتمرت االنتفاضــة رغم الوحشيـــة الصهيونية 
وصــار العــدو يفكــر يف القضــاء عليهــا، ولكــن دون 
الداخــل  مــن  اخراقهــا  حماولــة  إىل  وجلــأ  جــدوى، 
ــل  ــا، وعم ــم إجهاضه ــن ث ــارها وم ــن مس ــا ع وحرفه
عــى إســقاط عــدد مــن العمــاء، وكان لزاًمــا عــى 
لتلــك  املناســب  احلــد  يضعــوا  أن  املقاومــة  رجــال 
الظاهــرة اخلطــرة، فأصبحــت هنــاك جلــان وخايــا 
قــدر  عــى  وحماســبتهم  العمــاء  مطــاردة  مهمتهــا 
ــاركة يف  ــظ باملش ــني ح ــد أم ــم، وكان للمجاه جرائمه
أحــداث االنتفاضــة، فمنــذ اليــوم األول وخصوًصــا 
عندمــا أعلــن االحتــال إغــاق املــدارس واجلامعــات 
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يف الضفــة، وبحكــم القــرب مــن قلــب مدينــة القــدس 
ــدور  ــا ت ــاطات كله ــات والنش ــت الفعالي ــف كان الري
عــى ثــرى القــدس، فقــد شــهد العديــد مــن األحــداث 
ــاء املشــاركة يف  وتعــرض لــألذى الكثــر واالعتــداء أثن
ــود  ــة اجلن ــع يف قبض ــرات وق ــدى امل ــرات، ويف إح املس
ــا  ــتخدموه درًع ــا واس ــعوه رضًب ــن أوس ــة الذي الصهاين
برًيــا أمــام رشــقات احلجــارة التــي كانــت تأتيهــم 
مــن كل حــدب وصــوب، ولكنــه أرص عــى أنــه ذاهــب 
لــراء بعــض األغــراض ألرستــه، فــا كان منهــم إال أن 
أطلقــوا رساحــه بعــد عــدة ســاعات، ومــع كثــرة القمــع 
الصهيــوين لآلمنــني حتركــت يف نفــوس بعــض األحــرار 
ــذا  ــا هل ــر إياًم ــال أكث ــن أع ــد م ــام، فاب ــذوة االنتق ج
العــدو، والبــد مــن تطويــر وســائل الدفــاع عــن النفس، 

ــر. ــر احلج ــرى غ ــارات أخ ــن خي ــث ع ــار البح وص

ظهــرت أول خليــة عســكرية يف املنطقــة بمعرفــة 
الــذي  _رمحــه اهلل_  أمحــد مشــعل  الشــهيد  الدكتــور 
فلســطني  إىل  وعــاد  طبيًبــا  وختــرج  مــر  يف  درس 
احلبيبــة وعمــل يف مدينــة القــدس، وكان شــديد التديــن

وتربطــه باحلركــة اإلســامية صــات 
وثيقــة حتــى إن أحــد قدامــى احلركــة 
الرجــل  هــذا  إن  قــال  اإلســامية 
اجلهــاد  بحركــة  صــات  عــى  كان 
ينــادي  فلســطني وكان  اإلســامي يف 
صناعــة  يف  خبــًرا  وكان  بأفكارهــا، 
املتفجــرات وعمــل عــى تدريــب أخيــه 
أرسار  وأعطــاه  إبراهيــم،  األصغــر 
اخلــربة وانطلــق االثنــان يف مســرة املقاومــة واجلهــاد، 
وأصبــح احلديــث يــدور عــن عمليــات عســكرية يف 
ــك. ــا إىل ذل ــار وم ــاق ن ــة وإط ــوات جانبي ــة وعب املنطق

ــة  ــام اجلمع ــد أي ــعل يف أح ــور مش ــه الدكت توج
مــن عــام 1989م إىل املســجد األقــى وصــى اجلمعــة 
وانطلــق بســيارته املفخخــة قاصــًدا املســكوبية، وركــن 
الســيارة بالقــرب مــن مقــر املخابــرات وانســحب عائــًدا 
ــا  ــًا م ــدو أن خل ــددة يب ــاعة املح ــد الس ــره، وعن إىل مق
أصــاب ســاعة التوقيــت، فعــاد الرجــل إىل الســيارة 
ــر  ــاءت إرادة اهلل أن تنفج ــن ش ــل، ولك ــاح اخلل إلص
الســيارة ويستشــهد الدكتــور مشــعل رمحــه اهلل رمحــة 
ــه  ــال أخي ــال باعتق ــام االحت ــور ق ــى الف ــعة، وع واس
إبراهيــم وأخضعــوه لتحقيــق قــاٍس، ولكنــه صمــد 
ــة أطلــق رساحــه،  صمــوًدا أســطورًيا، وبعــد مــدة زمني
ــبان،  ــن الش ــدد م ــة ع ــني رفق ــد أم ــه املجاه ــه إلي وتوج
لتعزيتــه باستشــهاد أخيــه ولاطمئنــان عــى ســامته 

ــب. ــار التعذي ــه آث ــد كان علي ــه، وق ــراج عن ــد اإلف بع

ــه  قــرر املجاهــد إبراهيــم أن يواصــل درب أخي
الشــهيد الدكتــور مشــعل، فعمــل عــى تأســيس خليــة 
عســكرية أوســع وأطلــق عليهــا اســم الثــأر لدمــاء 
للدوريــات  الضبــات  توجــه  وأخــذت  الشــهداء، 
الصهيونيــة وتوقــع فيهــا إصابــات حمققــة وأخــذت 
يف  بالًغــا  أثــًرا  وأحدثــت  واســًعا،  إعامًيــا  صــدى 
مــن  تأتيــه  التعليــات  وكانــت  اجلاهــر،  نفــوس 
ــورة  ــوت الث ــو ص ــرب رادي ــفرة ع ــائل املش ــال الرس خ
الفلســطينية، ويف إحــدى املــرات تلقــوا أمــًرا باختطاف 
أحــد العمــاء والتحقيــق معــه، فقامــوا بعــد ثاثــة أيــام 
واختطفــوا العميــل وحققــوا معــه، وقــرروا قتلــه عــى 
ــدس،  ــحيق رشق الق ــه يف واد س ــوا جثت ــور، وترك الف
ــل،  ــذا العمي ــاف ه ــرب اختط ــني بخ ــد أم ــم املجاه وعل
املعروفــني  الرجــال  أحــد  إىل  الفــور  عــى  وتوجــه 
بصــدق انتائهــم وأخــربه باألمــر، ثــم عــاد واصطحــب 

الشهيد الدكتور/ 
أمحد مشعل

استشهد بتاريخ 
1989/04/28م
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معــه اثنــني مــن رفــاق دربــه أحدمهــا هبجــت شــقرات 
وتوجهــوا إىل املــكان ووجــدوا العميــل مقتــواًل، وعــى 
جســده آثــار الطعنــات، وعــاد املجاهــد أمــني إىل البلــدة 
وأكــد الروايــة بــأن املقتــول هــو العميــل )إ. ص( مــن 
مــدارس  إحــدى  أســتاًذا يف  املكــرب، ويعمــل  جبــل 
القــدس، ولكــن املفاجــأة أن الرجــل الــذي كانــت 
باختطــاف  علــم  عــى  كان  األخبــار،  عنــده  تصــل 
ــز إىل  ــه، فأوع ــط دون قتل ــه فق ــق مع ــل والتحقي العمي
جمموعــة أخــرى للقيــام بنقــل هــذا العميــل ودفنــه 
ــره، وقــد صــار البحــث عــن هــذا العميــل  وإخفــاء أث
الدوريــات  ينشــد خــربه، وصــارت  حثيًثــا والــكل 
حــال  الــذي  األمــر  املنطقــة،  تغــادر  ال  الصهيونيــة 
دون إخفائــه فقــد تــم اكتشــاف أمــره والعثــور عــى 
جثتــه، وقــام العــدو واعتقــل املجاهــد إبراهيــم مشــعل 
عــى الفــور وفجــر بيتــه، وكذلــك اعتقــل إســاعيل 
إىل  أمــني  املجاهــد  وتوجــه  بيتــه،  وفجــر  شــقرات 
مرجعيتــه وأخــربه بذلــك، إال أنــه قــال لقــد علمــت أن 
قتــل هــذا العميــل ســيؤدي إىل كشــف هــذه املجموعة، 
فقــد كان عــى علــم بــكل األحــداث، ومــا هــي إال أيــام 
حتــى تــم اعتقالــه وإخضاعــه لتحقيــق قــاس وعنيــف، 
التحقيــق  وأســاليب  بالســجون  خبــًرا  كان  ولكنــه 
الكثــر،  الكثــر  عليــه  ومــر  الصهيــوين  واخلــداع 
ــني  ــا، يف ح ــرج بعده وصمــد وحتمــل التعذيــب وخ
ــك  ــد وكذل ــم باملؤب ــعل حك ــم مش ــد إبراهي أن املجاه

إســاعيل شــقرات.

لقــد تــرك اإلخــوة وراءهــم بعــض عتادهــم 
ــا  ــوار وعندم ــا املش ــت هب ــة أكمل ــٍد أمين ــتلمتها أي فاس
اعتقــل املجاهــد أمــني عــام 2004م التقــى يف الســجن 
ــوع  ــن املوض ــا ع ــعل وحتدث ــم مش ــد إبراهي ــع املجاه م

وعــن ســبب قتل هــذا العميل خاًفــا للتعليــات، فقال 
لــه: لقــد كان هــذا الرجــل عميــًا للشــاباك الصهيــوين، 
ــًا  ــة أي صــار عمي ومــن ثــم حتــول إىل املهــام اخلارجي
للموســاد، وقــام بكثــر مــن األعــال الدراميــة، وصــار 
خمرًقــا ملنظمــة التحريــر الفلســطينية حتــى النخــاع، 
وكان الــذراع األيمــن أليب فــراس اللفتــاوي مســؤول 
ــات  ــر، وكل العملي ــة التحري ــريب يف منظم ــاع الغ القط
التــي ُأحبطــت كان هــو وراء إحباطهــا، ومــع كثــرة 
ــه  ــم إفادات ــدد تقدي ــا بص ــات كن ــن معلوم ــه م ــا لدي م
وانتظــار القــرار، ولكــن صــدر منــه حركــة فهمنــا منهــا 
أنــه قــد عــرف أحدنــا، فقــام املجاهــد إســاعيل وقتلــه 
عــى الفــور وتــرك جثتــه، وعلمنــا أن هــذه العمليــة 
ســتكون األخــرة لنــا. ويقــول املجاهــد أمــني لقــد 
نزلنــا إىل املــكان، ورأينــا املشــهد وكانــت هنــاك حماولــة 
إلخفــاء اجلثــة دون جــدوى، ولكــن لــكل أجــل كتــاب 
ســبب  عــن  ســؤاله  ولــدى  مؤثــر،  لقــاء  كان  فقــد 
دخولــه حركــة فتــح، فقــال بعــد استشــهاد الدكتــور أي 
ــة كبــرة يف االنتقــام، وتلقــى الدعــم  ــه شــعر برغب أخي
مــن هــؤالء األبطــال فالتحــق بصفوفهــم، وأمــى 
يف الســجن قرابــة 22 عاًمــا وحتــرر يف صفقــة وفــاء 
األحــرار يف حــني أن إســاعيل حتــرر يف اإلفراجــات 

ــي تلــت أوســلو. الت

وبينــا املجاهــد أمــني يف ســجن عســقان يف 
العــام 2008م، وكان مصاحًبا للشــيخ بســام الســعدي 
وقــع يف يديــه كتــاب ملســؤول الشــاباك الصهيــوين 
الســابق يعقــوب بــري، الــذي ألــف كتاًبــا عــن حياتــه 
ووضــع لــه عنواًنــا: “مهنتــي كرجــل خمابــرات: 29 
عاًمــا مــن العمــل يف الشــاباك”، وأثنــاء قــراءة الكتــاب 
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تفاجــأ املجاهــد أمــني بوجــود قصــة هــذا العميــل، وكم 
حتــدث عنــه هــذا الصهيــوين، وقــد أفــرد لــه صفحــات 
كثــرة، وكان يرمــز إليــه بالكابتــن “دوران”، وكيــف 
حتــول مــن الشــاباك إىل املوســاد وكيــف اخــرق منظمــة 
التحريــر وأحبــط الكثــر مــن العمليــات الفدائيــة، 

وكيــف كشــف املطــران 
وكيــف  كيبوتــي، 
ــاق  ــة إط ــط عملي أحب
ــى  ــى مبن ــخ ع الصواري
الصهيــوين  الكنيســت 
األخــرة،  اللحظــة  يف 
ــن  ــدث ع ــم حت ــن ث وم
الشــخصية  زيارتــه 
بــري  يعقــوب  أي 
أليب فــراس اللفتــاوي، فقــال لقــد زرتــه يف مكتبــه 
ــم  ــة رام اهلل واالس ــا ملدين ــار حمافًظ ــه ص ــا أن وخصوًص
ســكان  مــن  ص(  )إ.  هــو  العميــل  هلــذا  احلقيقــي 
وختــم  للرياضيــات،  أســتاًذا  يعمــل  كان  القــدس 

غــر مرفــة. بخامتــة  حياتــه 

االحتــال  اســتطاع  لقــد  بــدء  عــى  وعــودة 
قنــوات  فتــح  خــال  مــن  األوىل  االنتفاضــة  إهنــاء 
التفــاوض الريــة مــع منظمــة التحريــر، ومــا هــي 
ــلو،  ــة أوس ــى اتفاقي ــع ع ــم التوقي ــى ت ــنوات حت إال س
ــة،  ــطني للصهاين ــن أرض فلس ــن %78 م ــازل ع والتن
والقبــول بالتفــاوض يف كامــب ديفيــد الثانيــة، لتنفجــر 
يف وجــه االحتــال واملفاوضــني واملطبعــني االنتفاضــة 

2000/09/28م. بتاريــخ  الثانيــة  الفلســطينية 

أحداث انتفاضة األقىص
املباركــة  األقــى  األول النتفاضــة  اليــوم  يف 
األقــى  ســاحة  شــارون  أرئيــل  الصهيــوين  دخــل 
وحاويــات  بالنعــال  واســتقبلوه  املرابطــون  وقــام 
ــوم اخلميــس  ــك ي القامــة، فاندحــر مذعــوًرا وكان ذل
2000/09/28م، ويف اليــوم التــايل توجــه الشــبان 
ــكاف  للمســجد األقــى ألداء صــاة اجلمعــة واالعت
صــاة  انتهــت  أن  ومــا  عنــه،  والدفــاع  املســجد  يف 
اجلمعــة حتــى اندلعــت مواجهــات عنيفــة مــع قــوات 
االحتــال أمطــرت فيهــا املصلــني بوابــل مــن النــران، 
فارتقــى عــدد مــن الشــهداء ومئــات اجلرحــى، وتوجــه 
املجاهــد أمــني إىل ســاحة قبــة الصخــرة وحــاول ومــن 
دون  ولكــن  الصهاينــة،  بطــش  مــن  االحتــاء  معــه 
جــدوى، فقــد كان القمــع عنيًفــا، ومــع كثــرة اجلرحــى 
ــه مــن  اســتطاع املجاهــد أمــني التســلل بينهــم ممــا مكن
اخلــروج، ولكنــه مــا أن خــرج مــن البــاب حتــى توجــه 
إىل مستشــفى املقاصــد، ووجــد أعــداًدا مــن الشــهداء 
ورأى  الطــوارئ،  عيــادات  هبــم  تغــص  واجلرحــى 
ــة عــى أجســاد الشــهداء واجلرحــى،  وحشــية الصهاين
وأخــذ يتفقدهــم وينظــر يف وجوههــم ويدعــو هلــم 
وخيفــف عنهــم آالمهــم بالدعــاء تــارة وقــراءة القــرآن 
تــارة أخــرى، ولكنــه مل جيــد أحــًدا ممــن كان يبحــث 
عنهــم، فتوجــه إىل بــاب الطــوارئ فــإذا بمجموعــة 
مــن املســعفني، جيتمعــون حــول شــاب مصــاب يف 

ــه. ــاذ حيات ــون إنق ــه وحياول ــه وكتف رقبت

املســجى  الشــاب  إىل  أمــني  املجاهــد  توجــه 
بــره  عليــه  ألقــى  أن  ومــا  املســعفني،  أيــدي  بــني 
ــه  حتــى أدرك بأنــه أخــوه األصغــر نضــال، وقــد أصاب
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قنــاص صهيــوين يف رقبتــه وكتفــه اليــرى، وعــى 
ــإذا  ــاه وأخــذ يكلمــه، ف ــا إي الفــور تقــدم نحــوه حمتضنً
ــه، فقــال هلــم:  ــون إبعــاده عن برجــال اإلســعاف حياول
هــذا أخــي اتركــوين أريــد أن أراه، فالتفــت اجلميــع 
ــهد! أن تــرى أخــاك  ــا هلــول املش ــوه معــه، وي وأدخل
مذبوًحــا بــني يديــك، وال تســتطيع أن تقــدم لــه شــيًئا، 
مــع أن كل الذيــن يف املــكان إخــوة وأعــزاء، لقــد ظــن 
ــداد  ــح يف ع ــد أصب ــال ق ــاه نض ــني أن أخ ــد أم املجاه
الشــهداء، وفجــأة فتــح نضــال عينيــه وأفــاق، وتكلــم 
أنــه بخــر وبصحــة جيــدة، وجــاء طبيــب خمتــص عايــن 
اجلــرح وقــال: “احلمــد هلل، الريــان ســليم ومل ينقطــع”. 
ــذا  ــف ه ــع لوق ــل رسي ــن عم ــد م ــه: “الب ــال ألخي وق
النزيــف وتنظيــف اجلــرح”، لقــد كانــت حالــة املجاهــد 
ــفاء  ــه بالش ــنَّ علي ــن اهلل م ــًدا، ولك ــرة ج ــال خط نض
وفــاًء إىل ســابق عهــده، فقــد كان مــن املرابطــني يف 
املســجد األقــى مــع املجاهديــن اآلخريــن، وكان 
ــد كل صيحــة  ــاع عــن املســجد عن مــن الســباقني للدف
اســتغاثة، لقــد جــاءت هــذه احلادثــة لتعيــد فتــح اجلــرح 
ــد اللحظــة، وعــاد املجاهــد نضــال  ــه ولي ــم وكأن القدي
إىل ســاحات املســجد األقــى، وانضــم يف هــذا الرباط 
رفيــق دربــه املجاهــد نضــال مشــعل، واملجاهــد حممــد 

ــل. ــأيب خلي ــب ب ــل امللق خلي

دربــه  رفيــق  عــى  نضــال  املجاهــد  عــرض 
نضــال مشــعل املشــاركة يف االنتقــام لدمــاء الشــهداء، 
ــري  ــال سأش ــن امل ــا م ــرت مبلًغ ــد ادخ ــه: “لق ــًا ل قائ
بــه عتــاًدا حديًثــا أي ســاًحا، لانتقــام لدمــاء إخواننــا 
الذيــن قتلهــم الصهاينــة”، فــا كان مــن املجاهــد نضــال 
مشــعل إال أن وافــق عــى العــرض، ولكنهــم يريــدون 

استشــارة مــن لديــه اخلــربة واملعرفــة يف هــذه األمــور، 
فقــام أحدهــم واستشــار املجاهــد أمــني شــقرات، 
وأطلعــه عــى اخلطــة بأكملهــا مــن أوهلــا آلخرهــا، 
بعــض  أعطــاه  أن  إال  أمــني  املجاهــد  مــن  كان  فــا 
اإلرشــادات والنصائــح والدالئــل التــي حيتاجهــا يف 
رحلتــه، وحــذره مــن الوقــوع يف مكائــد التجــار الذيــن 
ــم االســتعداد  ــون لصالــح الصهاينــة، ويف خض يعمل
هلــذه الصفقــة جــاء خــرب اغتيــال عائلــة املجاهد حســني 
بتاريــخ  اهلل  رام  مــن حركــة محــاس يف  كويــك  أبــو 
)بــرى(  فاستشــهدت زوجتــه  2002/03/04م، 
وأطفالــه )حممــد، وبــراء، وعزيــزة( باإلضافــة لطفلــني 
آخريــن )عرفــات املــري، وشــياء بصلــة( تواجــدا يف 
ــيارة  ــة س ــات الصهيوني ــت الدباب ــا قصف ــكان، حين امل
املجاهــد حســني أبــو كويــك يف حماولــة الغتيالــه، ولقــد 
صــار الــرد حتمًيــا والبــد مــن الوصــول بــأرسع وقــت 

ــدف. ــن لله ممك

ــه  ــا درب ــقرات ورفيق ــال ش ــد نض ــه املجاه توج
نضــال مشــعل وحممــد خليل، والتقــوا بأحــد املجاهدين 
يف ســاحة األقــى، وقــام األخــر بإيصاهلــم ملدينــة بيــت 
حلــم، وهنــاك التقــى املجاهــد نضــال ورفيــق دربــه 
نضــال مشــعل بأحــد الشــباب الــذي بــدوره أوصلهــا 
ــيصنع  ــذي س ــل ال ــع الرج ــا م ــكنية، فالتقي ــقة س إىل ش
هلــا األحزمــة الناســفة، والتــي ســردع املحتــل وجتعلــه 
يفكــر ألــف مــرة قبــل اإلقــدام عــى جرائمــه بحــق 
أطفالنــا ونســائنا، وقــام الرجــل بصناعــة حــزام واحــد 
فقــط وجهــزه عــى عجــل، وكان مــن نصيــب املجاهــد 
نضــال مشــعل فحملــه وتوجــه بــه إىل القــدس الغربيــة، 
ودخــل إىل أحــد املقاهــي وانتظــر حتــى عــج املــكان 



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

161

بــرواده، ثــم أطلــق صيحتــه املزلزلــة فكــرب وضغــط 
ــاد  ــر، وع ــزام مل ينفج ــن احل ــر ولك ــة التفج ــى كبس ع
وضغــط مــرة أخــرى وثالثــة ورابعــة وخامســة، فانقــض 
ــه الصهاينــة وســيطروا عليــه، واعتقلــوه. لقــد كان  علي
حجــم العبــوة كبــًرا جــًدا، ولــو انفجــر لــكان عــدد قتــى 

ــًرا جــًدا.  ــة كب الصهاين

يقــول الصهيــوين ميكــي ليفــي قائــد رشطــة 
القــدس آنــذاك: “لــو انفجــرت هــذه العبــوة لقتــل 
مــا بــني 50 إىل 70 صهيونًيــا وتســببت يف مشــاكل 
إقليميــة”، وحتــت التعذيــب الشــديد أراد العــدو انتــزاع 
اعرافــات رسيعــة مــن املجاهــد نضــال مشــعل إال أنــه 
صمــد صمــوًدا أســطورًيا ومل يقــدم هلــم مــا يريــدون، 
فقامــوا عــى الفــور ودامهــوا بيــت املجاهــد نضــال 
شــقرات واعتقلــوه وأخضعــوه للتحقيــق امليــداين، 
ومــن ثــم ذهبــوا بــه إىل مركــز التحقيــق يف القــدس 
اســتمرت  وهنــاك  باملســكوبية،  اآلن  ُيســمى  الــذي 
ممارســة التعذيــب قرابــة شــهر وكل هــّم املحققــني 
التــي  التواصــل  طريقــة  إىل  الوصــول  الصهاينــة 
ــن  ــّرج كل املجاهدي ــي خت ــق والت ــني كل املناط ــط ب ترب
شــقرات  أمــني  املجاهــد  فــكان  واالستشــهاديني، 
ــع  ــة م ــة والثوري ــة والوطني ــه االجتاعي ــم عاقات بحك
هــؤالء اإلخــوة يســتعد للحظــة هجــوم الصهاينــة عــى 
ــة  ــذه اللحظ ــتعد هل ــه، واس ــر عدت ــد لألم ــه، وأع منزل
التــي ال حمــال قادمــة بعــدة خطــوات البــد منهــا يف 

ــروف. ــذه الظ ــل ه مث

قــام العــدو الصهيــوين هبجــوم مباغــت عــى 
بيــت املجاهــد أمــني، وبعــد حصــار امتــد لعدة ســاعات 
قــام باعتقــال مجيــع أفــراد األرسة، وأخــذوا أحــد إخوان 

املجاهــد أمــني الــذي كان كل ذنبــه أنــه يشــبهه إىل حــد 
كبــر، وقيــدوه جانًبــا وأخضعــوه لتحقيــق جســدي 
عنهــا  يعلــم  ال  خطــرًة  هُتــًا  لــه  ووجهــوا  عنيــف، 
ــن  ــر م ــه أكث ــه وتعذيب ــق مع ــتمر التحقي أي يشء، واس
ــه  ــة ل ــر أي عاق ــو ينك ــل، وه ــكل متواص ــاعتني بش س
باملوضــوع، وفجــأًة جــاء رجــل ملثــم ونظــر يف وجهــه 
صه؛ ثــم قــال للصهاينــة بــأن هــذا الشــخص  وشــخَّ
املعتقــل ليــس هــو أمــني، فقامــوا بإحضــار األخ األكــرب، 
فنــا عــى هــذا الشــخص، فقــال هلــم: هــذا  وقالــوا لــه عرِّ
أخــي عبــد اهلل، فقــام أحــد املحققــني ورضبــه عــى 
ــم  ــك”، ث ــرب بيت ــا اهلل خي ــت الدني ــال: “خرب ــه وق رأس
قامــوا وفكــوا قيــود عبــد اهلل، وقالــوا ال تعمــل مشــاكل 
وغــًدا حتــض إىل مقــر املخابــرات الصهيونيــة، وأعطــوه 
ــني،  ــد أم ــم املجاه ــن ضمنه ــه، وم ــه وإلخوان ــا ل تبليًغ
ومــن ثــم انســحبوا مذعوريــن خائبــني، وقــد انكشــفت 
بضاعتهــم وفقــدوا عنــر املفاجــأة، لقــد صــار كل مــا 
لدهيــم مكشــوًفا فــاذا يريــدون بالضبــط وبــدأت رحلــة 

ــاردة. املط

رحلة املطاردة
بعــد هــذه املدامهة الفاشــلة وبعــد أن أخطــأ العدو 
مرتــني يف تلــك الليلــة، ظــن أن اهلــدف املطلــوب هــو يف 
البيــت وبنــى تقديراته عــى معلومة اســتخباراتية خاطئة، 
والثانيــة عندمــا ظــن أن الشــخص الــذي تــم اإلمســاك به 
ــزاع  ــد انت ــه يري ــه بــكل جربوت هــو املطلــوب فاهنــال علي
ــم  ــف الته ــه، وكش ــام بيت ــزال أم ــو ال ي ــه وه ــة من معلوم
التــي بحوزتــه، ولكــن خيبتــه كانــت كبــرة جــًدا عندمــا 
ــت  ــة أصبح ــره، فاملعادل ــف أم ــل وانكش ــه فش ــم أن عل
واضحــة وال جمــال للتخمــني والشــك، فبعــد عــرة أيــام 
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ــا انتكــس العــدو مــرة أخــرى وكشــف عــدًدا مــن  تقريًب
عمائــه، وقــام بحرقهــم عندما أقــدم عى مدامهــة أخرى 
فاشــلة، ويف هــذه املــرة فقــد صوابــه، ونــكل بالعائلــة 
تنكيــًا شــديًدا، وقــام باعتقــال اثنــني من إخــوان املجاهد 
أمــني وعذهبــم تعذيًبــا شــديًدا إىل درجــة فقــدان الوعــي، 
ومــن ثــم ألقــى هبــم عــى قارعــة الطريــق حتــى جــاء مــن 
أســعفهم وقــدم هلــم املســاعدة، فالرســالة صــارت أكثــر 
وضوًحــا، واألمــور أصبحــت تأخــذ منحــًى تصاعدًيا يف 
ظــل هــذه اهلجمــة الرســة، وأراد املجاهد أمــني أن يبعد 
ــة  ــه ليــس يف املنطق ــة ويقنعهــم أن رش اليهــود عــن العائل
ووصلــت الرســالة وحققــت اهلــدف، وابتعــد العــدو يف 
ــُه جيــد طــرف خيــط  ــه واجتــه إىل مناطــق أخــرى علَّ بحث

يوصلــه إىل هدفــه.

أدرك العــدو أن املعركــة اآلن أصبحت مكشــوفة 
وأن اهلــدف ليــس ســهًا، وربــا ســيكلفه ثمنـًـا باهًظا إن 
اســتمروا يف االســتفزاز والتنكيــل باألبريــاء، وتكــرر 
حضورهــم إىل البيــت بــني فــرة وأخــرى الســتجواب 
الزوجــة واألم واألب وإطــاق التهديــدات هبــدم املنزل 
ــه،  ــني نفس ــد أم ــلم املجاه ــوب أن يس ــه، واملطل وقصف
ويف خضــم هــذه األحــداث كان جماهدنــا أمــني يعكــف 
عــى حفــظ القــرآن الكريــم وتكــررت دعوتــه التــي 
ألــح هبــا عــى اهلل هبــا: “اللهــم أعنــي عــى حفــظ كتابــك 
وارزقنــي ولــًدا صاحلًــا”، وذلــك حتقيًقــا لوصيــة رســول 
اهلل _صــى اهلل عليــه وســلم_ وعــلَّ اهلل يرزقــه بذريــة 
صاحلــة يفــدون إىل املســجد األقــى املبــارك ويرابطــون 

فيــه وحيمونــه مــن خبــث الصهاينــة ومكرهــم.

لقــد كانــت تلــك الدعــوة بعــد حادثــة قاتلــة 
تعــرض هلــا املجاهــد أمــني ومل يكــن قــد تــزوج بعــد، بــل 

إهنــا كانــت يف بدايــة رحلتــه الدعويــة حــني وقــع يف كمني 
لقــوات االحتــال الصهيــوين، وصــار طائــر املــوت حيلق 
ــا رب ال  ــال: ي ــاء، وق ــه إىل الس ــع عيني ــه فرف ــوق رأس ف
متتنــي حتــى أحفــظ كتابــك وترزقنــي ولــًدا صاحلـًـا، وقــد 
نجــاه اهلل مــن ذلــك املوقــف بأعجوبــة بالغــة، ويف العــام 
ــا يف  ــه عوًن ــت ل ــة كان ــرأة صاحل ــن ام ــزوج م 1998م ت
حمنتــه، وهلــا فضــل عليــه يف حفظ كتــاب اهلل _عــز وجل_ 
ورزقــه اهلل منهــا ذريــة صاحلــة، وقــد طلــب مــن اهلل 
ولــًدا واحــًدا فأعطــاه اهلل أربعــة أوالد، ومــا أن انقضــت 
ــاب اهلل _ ــم حفــظ كت ــى أت الســنة األوىل يف املطــاردة حت

ــني يف  ــؤم املصل ــار ي ــب، وص ــر قل ــن ظه ــل_ ع ــز وج ع
صــاة الراويــح هــو ورفاقــه الذيــن كانــوا معــه، فيقــول 
مــن شــهد ذلــك املوقــف: مــا أن تأكــدت زوجــة املجاهــد 
أمــني أنــه صــار مطلوًبــا للصهاينــة حتى أخــذت مصحًفا 
صغــًرا كان بحوزهتــا وناولتــه إيــاه، وقالــت لــه احــرص 
ــي  ــة ه ــم الزوج ــاب اهلل، فنع ــظ كت ــل حف ــى أن تكم ع

ونعــم األم ونعــم الرفيقــة يف املحنــة.

ــال  ــل االعتق ــف مسلس ــة توق ــذه احللق ــد ه وعن
وصــارت كل رضبــات العــدو عشــوائية ودون دليــل 
مســبق، وهــذا يتوقــف عــى مــدى وعــي املجاهديــن 
وثباهتــم أثنــاء رحلــة التحقيــق، فأمــر اإلنســان يكــون بــني 
ــدرع  ــع وال ــد املني ــون الس ــه أن حيــرص أن يك ــه، فعلي يدي
احلصــني الــذي ال يؤتــى أحــد مــن قبلــه، وبــاءت كل 
حمــاوالت العــدو بالفشــل، وقــد كانــت السلســلة حمكمــة 
جــًدا لدرجــة أن العدو صار يتخبــط وال يدري ماذا يفعل، 
وصــار يقــدم العــروض الســخية لبعض املقربــني ويطلب 
املســاعدة يف القبــض عــى املجاهــد أمــني، وقــد كانــت كل 
حتــركات العــدو مكشــوفة، فقــام بكشــف عــدد كبــر مــن 
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ــا  العمــاء خــال هــذه املــدة، ودفــع بعضهــم حياتــه ثمنً
خليانتهــم وبقصــاص ربــاين عــادل، ومــع كل حــدث كان 
يقــع يف املنطقــة كانــت املاحقة تشــتد أكثــر وأكثر، وتــزداد 
رشاســة، ولكــن هيهــات هيهــات، فقــد غــاب املجاهــد 
ــواء  ــل الل ــن مح ــح، ولك ــم صحي ــهد، نع ــن املش ــني ع أم
إخــوة آخــرون كانــوا يتشــوقون للحظــة احلقيقيــة. وكان 
مــن مجلــة أولئــك املجاهديــن املجاهــد هبجــت شــقرات 
امللقــب بــأيب حممــود، وقــد درس أيًضــا هــذا املجاهــد رفقة 
أمــني بنفــس املدرســة، ونفــس اجلامعــة وذات التخصص 
األوقــاف  يف  مدرًســا  تعيينــه  وتــم  ســويا،  وخترجــا 
األقــى. املســجد  جــوار  إىل  القــدس  يف  اإلســامية 

ــدي اجليــش  ــاة أهــل القــدس عــى أي كانــت معان
الصهيــوين وقطعان املســتوطنني حارضة، وصــار املجاهد 
هبجت يرى بأم عينيه وحشــية الصهاينــة، وإرصارهم عى 
اقتاع املقدســيني مــن بيوهتم وهتويــد القــدس وأراضيهم 
املزعــوم، اهليــكل  وبنــاء  األقــى،  املســجد  وهــدم 

وأصبحــت هــذه األمــور كلهــا حمسوســة وملموســة مــن 
قبــل اجلاهــر وليــس الســمع كاملشــاهدة، فأحدثــت هذه 
السياســة هــزة عنيفة يف وجــدان املجاهد هبجــت، وأدرك 
ــات  ــتداد العملي ــع اش ــال، وم ــي االحت ــاذا يعن ــا م متاًم
ــة  ــة الصهيوني ــت العقلي ــة أنتج ــد الصهاين ــة ض اجلهادي
ــة اجلــدار الفاصــل،  ــة واســمها حكاي واخرعــت حكاي
أي جــدار الفصــل العنــري، وتــم نــر اخلــرب وتوزيــع 
املجاهــد  فقــام  األرايض،  أصحــاب  عــى  الباغــات 
ــاب  ــاء أصح ــة األوىل بلق ــذ اللحظ ــا ومن ــت حينه هبج
املصــادرة، وشــكلوا جلنــة شــعبية ملواجهــة  األرايض 
املحاكــم  خــال  ومــن  وقانونًيــا،  اجتاعًيــا  اجلــدار 
واخلــروج لــألرايض املصــادرة واالعتصــام فيهــا، وإقامــة 
النشــاطات والفعاليــات، وبنــاء املخيــات وإقامــة صــاة 
اجلمعــة عــى هــذه األرايض للحديــث عــن خطــر اجلــدار 

وخطــر عــزل املقدســيني عــن مدينتهــم.

رغــم ســلمية تلــك الفعاليــات إال أن الصهاينــة 
واســتخدموا  بشــدة،  فقمعوهــا  وشــأهنا  يركوهــا  مل 
كل أدوات القمــع واإلرهــاب بحــق اآلمنــني، وكان 
كل هــّم املجاهــد هبجــت حشــد أكــرب عــدد ممكــن 
مــن النــاس وإنزاهلــم إىل الســاحات، وتغطيــة ذلــك 
إعامًيــا مــع إدراكهــم أن هــذا املخطــط اخلبيــث مــاض 
العــدو الصهيــوين  ال حمالــة، ولكــن البــد أن يدفــع 
فــكان  اعتداءاتــه،  كل  مقابــل  جــًدا  غالًيــا  الثمــن 
املجاهــد هبجــت يتوجــه إىل نقــاط التــاس وعينــه عــى 
أهــداف أخــرى؛ فقــد كان يرصــد حركــة الصهاينــة 
ــار  ــع، وكان االختي ــاطاهتم يف كل موق ــم ونش وأعداده
ــدم  ملنطقــة هــي األخطــر واألبعــد بالنســبة للعــدو، وق
املجاهــد رؤيتــه وتصــوره لألحــداث، واقــرح عــى  األسر املجاهد/ هبجت شقرات
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إخوانــه توجيــه رضبــة موجعــة مؤملــة للعــدو جتعلــه 
ــراح،  ــول االق ــم قب ــذ ورد ت ــد أخ ــه، وبع ــد صواب يفق
ــة  واإليعــاز للمجاهــد باســتكال الفكــرة، ويف املحصل
اســتقر األمــر عــى رضب جتمــع للصهاينــة عــى إحــدى 
بوابــات القــدس اخلارجيــة مــن جهــة الــرق، وإرســال 
رســالة متعــددة األهــداف للعــدو بأنــه ال أمــن لــك وال 
ــدران  ــذه األرض، وأن اجل ــى ه ــك ع ــاء ل ــان وال بق أم
لــن حتقــق لــك األمــن، ورســالة أخــرى للنــاس الذيــن 
ينزلــون إىل الســاحات بــأن مــن تســلب أرضــه ال يكفيــه 
االعتصــام فيهــا فقــط، وإنــا عليــه أن يقــدم أكثــر وأكثــر 

مــن ذلــك حتــى وإن أدى إىل استشــهاده.

وضعــت خطــة متكاملــة للعمليــة، وبقــي فقــط 
اختيــار التوقيــت، وقــرر املجاهــدون أن يكــون الــرد 
يف ليلــة القــدر، يف يــوم القــدس العاملــي، واهلــدف هــو 
اجلنــود الصهاينــة واحلــراس املدججــون بالســاح عــى 
ــوا  ــات القــدس، وســار املجاهــدون هنارهــم وأحي بواب
ليلــة القــدر وصلــوا يف القــدس الريــف، وودعــوا 
ــا  ــلم_، وم ــه وس ــى اهلل علي ــد _ص ــم حمم ــراج نبيه مع
يدريــك لعــل اهلل يكتــب هلــم الشــهادة فيكــون آخــر 
عهدهــم بعــد ربــاط وركعتــني عــى ثــرى القــدس، 
فقــام املجاهــد هبجــت واســتحض رفــاق دربــه واجتهــوا 
الــذي  واهلــدف  منــه  ســينطلقون  الــذي  للمــكان 
ســيتوجهون إليــه، واطلعــوا عــى كافــة التفاصيــل، 
تلهــج  وألســنتهم  مكربيــن  مهللــني  انطلقــوا  ثــم 
بذكــر اهلل، ويف حلظــة واحــدة ومــن كل اجتــاه انقــض 
ــات  ــة بزخ ــروا الصهاين ــع وأمط ــى املوق ــدون ع املجاه
مــن الرصــاص، وموجــات مــن التكبــر، فاهنــار العــدو 
العمليــة  هــذه  نتيجــة  وكانــت  حصونــه  وحتطمــت 

ــارس  ــدود وح ــرس احل ــوين يف ح ــط صهي ــل ضاب مقت
أمنــي آخــر، واختفــى الباقــون ومل يعــد هلــم أثــر أو 
ــة  ــة البطولي ــك العملي ــت تل ــوت، وكان ــم ص ــمع هل يس
يف 2003/11/22م وانســحب حينهــا املجاهــدون 

وعــادوا إىل قواعدهــم ســاملني غانمــني.

الصهيــوين  العــدو  قــوات  حــضت  عندمــا 
أعلنــت عــن مقتــل اثنــني وفقــدان ثالــث، تبــني فيــا بعــد 
أنــه كان متجمــًدا يف الــربج الــذي يتواجــد بــه وســاحه 
بيــده ال يقــوى عــى اســتخدامه، وفــرض العــدو حصاًرا 
حمكــًا عــى كل املنطقــة والقــرى املحيطــة، وقــام بعمليــة 
متشــيط واســعة واعتقــل عــرات مــن الشــباب ونــكل 
ــة  ــب بحج ــت قري ــدم بي ــام هب ــايل ق ــوم الت ــم، ويف الي هب
ــدو  ــة الع ــتدت ماحق ــدار، واش ــار اجل ــع يف مس ــه يق أن
رجــل  عــن  يــدور  احلديــث  وصــار  للمجاهديــن، 
مطــارد وعليــه اعرافــات بعمليــات مشــاهبة، ولربــا 
يكــون لــه ضلــع هبــذه العمليــة، وصــار هــم العــدو 
ــه،  ــني أو قتل ــد أم ــال املجاه ــو اعتق ــاغل ه ــغله الش وش
وبالفعــل صــارت التهديــدات تصــل إىل املجاهــد أمــني 
بأهنــم ســوف حيضونــه إىل أهلــه يف كيــس أســود، 
ولكــن هيهــات هيهــات! فلــن متــوت نفــس حتــى 
ــاق  ــاردة وض ــتدت املط ــا، واش ــا وأجله ــتويف رزقه تس
اخلنــاق حــول املجاهــد أمــني، وكثــرت االعتقــاالت 
مطــارًدا  آوى  أنــه  يثبــت  مــن  وكل  واالقتحامــات، 
يســجن أو هيــدم بيتــه، وابتعــد كثــر مــن النــاس وأغلقوا 
ــن  ــاس آخري ــني أن أن ــامة، يف ح ــألوا الس ــم وس بيوهت
ــة  ــذه السياس ــة أن ه ــا رصاح ــم وأعلنوه ــوا بيوهت فتح
ــذي  ــة، فال ــاًء وتضحي ــم إال عط ــن تزيده ــة ل الصهيوني
ُيضحــي بدمــه يســتحق منــا أن نفتــح لــه بيوتنــا، ونقــدم 
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لــه جــزًءا مــن أموالنــا، وتــاهلل لقــد كانــت هــذه املواقــف 
العظيمــة تزيــد املؤمــن قناعــة أن هــذه الفئــة مــن النــاس 
تســتحق أن يضحــى مــن أجلهــا، وأن يدافــع عنهــا 
ــهادة  ــان الش ــب اهلل ألي إنس ــس وإن كت ــايل والنفي بالغ

ــر. ــادئ الضم ــال وه ــاح الب ــرحل مرت ــه س فإن

ــايل  ــن األه ــد م ــضر أح ــاءت إرادة اهلل أال يت ش
ــن، وحفــظ اهلل هلــم بيوهتــم  ــوا املجاهدي ــن احتضن الذي
نواياهــم،  صــدق  عــى  الكبــر  األجــر  هلــم  وكتــب 
ــن  ــر م ــه أكث ــب علي ــد تعاق ــوت ق ــد البي ــة أن أح لدرج
وكانــوا  خمتلفــة،  فــرات  خــال  مطارديــن  عــرة 
يمضــون مــا شــاء اهلل هلــم، ثــم يغــادرون ســاملني فمنهــم 
مــن استشــهد ومنهم مــن وقــع يف األرس ومنهم مــا زال، 
وال زالــت ألســنتهم تلهــج بالدعــاء إلخــوان هلــم قدموا 
ــوا رشكاء يف كل موقــف يفــرح  الغــايل والنفيــس، وكان
بــه املؤمنــون، ولكــن اهلل حفظهــم وحفــظ إخواهنــم 
وســرهم عــن عيــون األعــداء، ومــن لــف لفهــم ومــن 
يذكــر اهلل _تعــاىل_ يف الرخــاء يذكــره يف الشــدة، ومــن 
يقــدم لــك يف حمنتــك حــري بــك أن تكتــم رسه وختفيــه 
ــذه  ــا، فه ــذه الدني ــن ه ــك ع ــك إىل رحيل ــو أدى ذل ول
جيــب أن تكــون عقيــدة راســخة يف عقــول املجاهديــن.

وخــال هــذه الفــرة وقعــت أحــداث كثــرة 
ــن  ــيًئا، فج ــا ش ــدو عنه ــرف الع ــة وال يع ــا غامض كله
جنونــه وفقــد صوابــه فجــاء بجرافاتــه وادعــى أن بيــت 
العائلــة قريــب مــن اجلــدار ويشــكل هتديــًدا لألمــن 
الصهيــوين، فقــام هبــدم البيــت، وهــدم مزرعــة األغنــام 
فيــا بعــد، وســيكون هنالك هــدم للمنــزل الثــاين الواقع 
غــرب اجلــدار يف ناحيــة القــدس وســيتم التضييــق عــى 
ــل  ــم إىل الرحي ــة دفعه ــي وحماول ــكل حقيق ــة بش العائل

ــاءه  ــة بن ــاء العائل عــن املنطقــة كلهــا، ولكــن ســيعيد أبن
بعــد هدمــه رغــم هتديداهتــم، ولكــن هــذه هــي املعركــة 

ومــن يصــرب ســينتر.

املجاهديــن  معظــم  العــدو  قبضــة  يف  أصبــح 
نضــال مشــعل، ومــن ثــم نضــال شــقرات ومــن بعدهــم 
حممــد خليــل، ومــع نجــاة املجاهــد أمــني مــن االعتقــال 
توقفــت احللقــة وأغلقــت الثغــرة، ومل يســتطع العــدو أن 
حيقــق شــيًئا إال مــن خــال رضبــات عشــوائية أو أخطــاء 
بعــض املجاهديــن الذين يقعــون ضحايا للعصافــر أثناء 
التحقيــق، ويف هــذه الفــرة حكمت املحكمــة الصهيونية 
عــى املجاهــد نضــال مشــعل بالســجن الفعــي 23 عاًمــا 
وعــى املجاهــد نضــال شــقرات بالســجن أربــع ســنوات 

وعــى املجاهــد حممــد خليــل بالســجن 20 عاًمــا.

يرقــب  أمــني  املجاهــد  وصــار 
حلظــة اإلفــراج عــن أخيــه املجاهــد 
نضــال ويعــد األيــام لعــل اهلل يمــن 
عليــه بالبقــاء حلــني لقــاء أخيــه مــرة 
أخــرى، ولكــن شــاءت األقــدار أن 
يعتقــل املجاهــد أمــني قبــل اإلفراج 
ــة  ــدأ مرحل ــال ويب ــه نض ــن أخي ع

ــدة مــن العــذاب. جدي

مرحلة االعتقال
يف ليلــة 2004/11/27م كان اجلــو عاصًفــا 
واألمطــار تتســاقط بغــزارة، فظــن املجاهــد أمــني أن 
ــأس مــن قضــاء  ــة الرصــد ســتخف حدهتــا وال ب عملي
ليلــة أو بعــض ليلــة يف منــزل العائلــة، وبالفعــل كان 
املجاهــد يف منزلــه يف تلــك الليلــة وجيلس مــع أطفاله ومل 

الشهيد املجاهد/ 
نضال شقرات

استشهد بتاريخ 
2006/07/27م
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خيلــع حــذاءه وبالــكاد فعــل، فــإذا بالقــوات الصهيونيــة 
حتــارص املنطقــة كلهــا واملنــزل وتطلــق القنابــل الصوتية، 
ــأدرك  ــاورة، ف ــوت املج ــن البي ــًرا م ــدًدا آخ ــم ع وتقتح
ــر  ــيكون األم ــا س ــرة رب ــذه امل ــه يف ه ــني أن ــد أم املجاه
خمتلًفــا متاًمــا، فقــد جــاء الصهاينــة ويف نيتهــم هــدم 
ــأ أو  ــاك ملج ــم أن هن ــا منه ــه ظنً ــث حتت ــت والبح البي
نفًقــا يســتخدمه أثنــاء تنقاتــه، فبــدأوا ببيــوت إخوانــه، 
وقامــوا بإخــراج مــن فيهــا إىل العــراء واألمطــار هتطــل 
بغــزارة، واقتحمــوا بيــت أخيــه الكبــر وقيــدوه وألقــوه 
ــوا  ــه وقال ــاح يف رأس ــوا الس ــاه، ووضع ــوات املي يف قن

ــا أن متــوت أو يمــوت هــو! ــن هــو؟ إم ــه: أي ل

ــر إال نطــق الشــهادتني،  ــا كان مــن األخ الكب ف
ومــن ثــم قــال هلــم: “اقتلــوين أنــا”، هــذا املشــهد حصــل 
أمــام زوجتــه وأطفاله اخلمســة، وحاهلم مل يكن بأحســن 
مــن حالــه، واســتمرت عمليــة االقتحــام والتفتيــش 
حتــى جــاء دور عائلــة املجاهد نفســه أمه وأبيــه وإخوانه 
الصغــار واألخــوات، وكذلــك زوجتــه وأطفالــه، وكان 
ــهور  ــة ش ــنوات وثاث ــع س ــا أرب ــاذ حينه ــه مع ــر ابن عم
ــا، ولكــن هــذا مل يمنعهــم مــن أخــذ  وســبعة عــر يوًم
هــذا الطفــل ووضعــه يف أحــد البيــوت والتحقيــق معــه 
ــؤاله  ــا وس ــي كان هب ــة الت ــن الغرف ــاء ع ــاء الكهرب وإطف
متــى رأيــت أبــاك؟ وهــل لــه حليــة أم ال؟ وهــل كان معــه 
ســاح وأيــن هــو اآلن؟ لقــد رأينــاه عندكــم الليلــة، وقد 
اســتعانوا بأحــد العمــاء يف املنطقــة، وقــام باالســتفراد 
بالطفــل ودفعــه للحديــث، وبعــد ســاعات مــن البحــث 
ــد  ــة ق ــوة صهيوني ــني بق ــد أم ــأ املجاه ــش تفاج والتفتي
مرعــني  البيــت  مــن  وخرجــوا  الرعــب،  أصاهبــم 
وهــم يرخــون لقــد رأينــاه يف املدخــل، ولكــن املفاجأة 

الكــربى هــي أن أحــد اجلنــود فقــد صوابــه وبــداًل مــن 
اهلــروب إىل خــارج املنــزل هــرب إىل الداخــل يف االجتــاه 
املعاكــس. ووجــد نفســه عالًقــا داخــل احلــام وال خمــرج 
ــذي كان  ــام املــكان ال ــرور مــن أم ــه إال مــن خــال امل ل
ــه املجاهــد أمــني، فأخــذ رصاخــه يعلــو ويقــول هلــم  في
إنــه عالــق وال يســتطيع اخلــروج وهــم يرخــون عليــه 

مــن اخلــارج بــأن عليــه أن خيــرج.

كانــت هــذه احلادثــة هــي هديــة مــن اهلل وبرهــان 
صــدق عــى جبــن اليهــود ورعبهم عنــد اللقــاء، ومل يكن 
ــذا  ــود ه ــوال وج ــاح ول ــل أي س ــني حيم ــد أم املجاه
اجلنــدي الــذي فقــد صوابــه ألمطــره اجليــش بالرصاص 
ــة  ــاق رصاص ــن إط ــوا م ــم مل يتمكن ــل، ولكنه والقناب
هــدم  أو  إصابتــه  دون  حــال  الــذي  وهــذا  واحــدة، 
ــه عــى  ــوا من البيــت فــوق رأســه، فخــرج إليهــم واقرب
حــذر وقيــدوا يديــه، وبــدأ التحقيــق امليــداين معــه حــول 
كثــر مــن األحــداث التــي حصلــت والتــي ســتحصل، 
وكانــت إجاباتــه تنــم عــن حتــٍد واضــح عندمــا قــال 
ــه: ســنعيد  ــرد علي ــزل اآلن، ف ــه أحدهــم: ســأهدم املن ل
ــا عليــك، فقــال  ــاء وقبضن ــه: نحــن أذكي ــاءه، فقــال ل بن
هلــم: وحدهــا هــي الصدفــة التي ســاعدتكم، فقالــوا: ال 
فائــدة منــه، أوقفــوه عــى اجلــدار ورجعــوا إىل اخللــف، 
ثــم يف وضعيــة توحــي بأهنــم ســيطلقون عليــه النــار 
وســيعدمونه، فقــال: واهلل لــن يصيبنــي الرصــاص إال يف 
ــم إال  ــن أحده ــا كان م ــده، ف ــه بي ــار إلي ــدري، وأش ص
أن قــال: يريدونــك حًيــا هنــاك، وانطلقــوا بــه إىل مركــز 

ــق املســكوبية يف قلــب القــدس. حتقي

بــدأت رحلــة التعذيــب والتحقيــق املكثــف مــع 
اســتصدار قــرار مــن املحكمــة الصهيونيــة بــأن هــذا 
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املعتقــل هــو قنبلــة موقوتــة، وجيــب إطــاق يــد املحقــق 
النتــزاع املعلومــات الازمــة منــه وإنقــاذ حيــاة األبريــاء، 
هــذا االمتحــان احلقيقــي فهنــا تســقط الشــعارات الزائفــة 
وتنكشــف معــادن الرجــال، لقــد كنــت أهيــا البطــل مــن 
طــاب الشــهادة، أليــس كذلــك؟ فهــذا هــو امليــدان إن 
ــاول  ــرب وال حت ــوخ اهل ــزع وال تت ــا جت ــا ف ــت صادًق كن
مقايضــة حياتــك بحيــاة إخوانــك؛ فالرخصة غــر جائزة 
وال جمــال إال للعزائــم ليقيض اهلل أمــًرا كان مفعواًل، وكان 
شــعاره ربنــا أفــرغ علينــا صــربا،ً وثبــت أقدامنــا وانرنــا 
عــى القــوم الكافريــن، وقــد ســأهلا بحــق وكان يتمنــى أن 
يلقــى اهلل _عــز وجــل_ وهــو عــى ثباتــه وعزيمتــه، فقــد 
كان نمــوذج ســيدنا بــال حــارًضا أمــام ناظريــه، ويف 
إحــدى الليــايل قــال أحدهــم لقــد أتعبتنــا، وأخــذ يضب 
عــى رجليــه بقــوة شــديدة، ويقــول: قاعــود قاعــود أي ال 

ينهــار، والقاعــود هــو فحــل اجلمــل.

لقــد كان التحقيــق مــع املجاهــد أمــني عــى مــدار 
الســاعة، وعــى ورديــات، وكل ورديــة تضــم أربعــة 
حمققــني، ثــم يــأيت دور الورديــة الثانيــة وهكــذا حتــى 
جــاء أحــد املســؤولني وحــض جولــة مــن التعذيــب 
ســواء كــرة املــوزة أو قطعــة ربــاط األيــدي مــن خــال 
إغــاق الكلبشــات وضغطهــا بشــدة عــى منتصــف 
الســواعد، وتورمــت األيــدي وتغــر شــكلها مــن كثــرة 
شــد الكلبشــات، وقــال: خــذوه للســجن العســكري 
ــاء  ــى ج ــات حت ــي إال حلظ ــا ه ــش، وم ــلموه للجي وس
رجــل عســكري حيمــل رتبــة عســكرية عاليــة وأخــذ 
هيــدد ويتوعــد، فقــال لــه وهــو يبتســم: عــى رســلك يــا 
رجــل لــن يكــون حظــك أوفــر منهــم، وقــد كان حمطــًا 
ــروح حتلــق يف األعــايل، ففهــم  ــا ومنهــًكا، ولكــن ال متاًم

أحدهــم الرســالة واقــرب مــن املجاهــد، وقــال لــه: 
حــرام عليــك متــوت وختــر بيتــك وأوالدك، اعــرف! 
وارحــم  نفســك  عــى  وحافــظ  باالعــراف  عليــك 
حالــك، ثــم خــرج وعــاد بعــد عــدة أيــام، ودخــل عليــه 
وقــال: لقــد جئــت خصيًصــا من أجلــك حتى أعلــم أنك 
حــي أم ميــت، وانحنــى ومــد يــده إليــه أي إىل يــد املجاهد 
ــد  ــه: أال تري ــال ل ــره، وق ــدة وراء ظه ــا مقي ــع أهن ــني م أم
االعــراف؟ لكنهــم اعرفــوا، هــل تريــد فتــوى رشعيــة؟ 
ســأحض لــك فتاوى مــن الشــيوخ الذين حتبهــم، فا كان 
مــن املجاهــد أمــني إال أن قــال هلــم: األيــام بيننــا، فــردوا 
ــد أن تكــون شــهيًدا لــن نعطيــك إياهــا،  ــه: هــل تري علي
ــة كــي تنــام، وبالفعــل أرســلوه إىل  سنرســلك إىل الزنزان
الزنزانــة، ونــام مــدة طويلــة، ولكنــه كان حيتــاج إىل عــاج 
عاجــل، ولقــد جــاءت حمكمــة التمديــد، وعندمــا رآه 
القــايض عــى هــذه احلالــة املريعــة تــم نقلــه إىل مستشــفى 

ــدس. ــيدك” يف الق ــعار تس “ش

وبعــد إجــراء الفحوصــات الطبيــة الازمــة تبــني 
أنــه يعــاين مــن كســور يف األضــاع ونزيــف يف إحــدى 
كليتيــه، ومتــزق يف عضــات البطــن والظهــر وبحاجــة 
مــرة  التحقيــق  إىل  أعــادوه  أهنــم  إال  للعــاج  ماســة 
أخــرى بالرغــم مــن توصيــات األطبــاء بأنــه ال حيتمــل 
مزيــًدا مــن التعذيــب، وأن حياتــه يف خطــر حقيقــي، 
جــوالت  معــه  وبــدأوا  املســكوبية،  إىل  وأعــادوه 
مــن  قليــل  مــع  التحقيــق  مــن  جديــدة  وجــوالت 
ــوم،  ــن الن ــان م ــن احلرم ــر م ــدي، والكث ــف اجلس العن
ــلية،  ــه التناس ــى أعضائ ــيضبونه ع ــم س ــد بأهن والتهدي
يــوم  ففــي  ووعيدهــم،  هتديدهــم  نفــذوا  وبالفعــل 
ــة،  ــة انفرادي ــوه يف زنزان ــارك وضع ــى املب ــد األضح عي
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ــوا  ــة وقام ــني الصهاين ــن امللثم ــدًدا م ــه ع ــوا علي وأدخل
ــه عــى  ــه إىل اخللــف، ومــن ثــم قامــوا بضب ــد يدي بتقيي
ــه،  ــق جراح ــوه يلع ــم وترك ــلية بأرجله ــه التناس أعضائ
ــف إىل  ــه وزح ــن غيبوبت ــاق م ــه، وأف ــة رب ــر رمح وينتظ
البــاب، وإذا هبــم خيرجونــه إىل عيــادة املســكوبية، وبعــد 
ــروا  ــيدك” وأج ــعار تس ــفى “ش ــادوه إىل مستش ــام أع أي
لــه فحوصــات والصــور الازمــة، وتبــني هلــم أهنــم 
قــد حطمــوا عظامــه، وســلخوا جلــده، وأنــه ســيصاب 
ــذا  ــه دواء، وه ــوا ل ــد رصف ــوا ق ــة، وكان ــات دائم بإعاق
ــه طــوال  ــاة شــديدة الزمت ــآالم ومعان ــدواء يتســبب ب ال
ــزاع أي  ــة يف انت ــم العنيف ــلت حماوالهت ــدة أرسه، وفش م
ــه  ــد املجاهــد ووالدت ــال وال معلومــة فالتجــأوا إىل اعتق
وإخوانــه وأخواتــه، وحاولــوا مســاومته عــى حريــة 
ــة الشــهرين  ــه ولكــن هيهــات هيهــات، وبعــد قراب أهل
ونصــف الشــهر قامــوا بعمليــة اعتقــاالت عشــوائية 
وأحــضوا بعــض اإلخــوة واملجاهديــن الذيــن ال خــربة 
هلــم يف مكــر اليهــود وخداعهــم، وال يعرفــون شــيًئا عــن 
ــدم  ــم وق ــع بعضه ــر، فوق ــة العصاف ــاليبهم وخاص أس
معلومــات خطــرة تــؤدي العتقــال بعــض املجاهديــن، 
ــاس ال  ــاة أن ــودي بحي ــات ت ــن االعراف ــا م ــح باًب وتفت
يعــرف أحــد عنهــم شــيًئا، وســيصل طــرف اخليــط إىل 

ــن. ــوة آخري ــقرات وإخ ــت ش ــد هبج املجاه

اعتقال املجاهد هبجت شقريات
ــت  ــهر قام ــف الش ــهرين ونص ــوايل ش ــد ح بع
ــة باختطــاف املجاهــد هبجــت  قــوات خاصــة صهيوني
ــل  ــث كان يعم ــه حي ــه إىل عمل ــاء توجه ــقرات أثن ش
مــدارس األوقــاف اإلســامية،  مدرًســا يف إحــدى 
وأخضعــوه إىل حتقيــق شــديد، ووصلــوا إىل بعــض 

األمــور التــي كانــوا حياولــون الوصــول إليهــا منــذ زمن 
بعيــد دون جــدوى، وهــذه املــرة حصلــوا عــى دليــل؛ 
فقــد وجــدوا بحوزتــه ســاًحا وعتــاًدا، وبعــد فحصــه 
أنــه قــد تــم اســتخدامه يف أحــداث متفرقــة،  تبــني 
ــدة إىل  ــرة جدي ــني م ــد أم ــحبوا املجاه ــادوا وس ــم ع ث
ولكــن  بحوزهتــم  التــي  األدلــة  وقدمــوا  التحقيــق، 
ــكل  ــا بش ــق 116 يوًم ــتمر التحقي ــدوى، واس دون ج
ويعــرف،  ســينهار  أنــه  يظنــون  وكانــوا  متواصــل، 
ولكــن خــاب ظنهــم وأملهــم فــا يــض الشــاة ســلخها 
بعــد ذبحهــا؟ وأبلغــوه أن التحقيــق معــه ســيتواصل لـــ 
180 يوًمــا أي ســتة أشــهر متواصلــة، وقبــل التحــدي 
الــدرب، وتقطعــت  وصمــد وعــزم عــى مواصلــة 
إىل ســجن  الـــ116 وأخرجــوه  اليــوم  عنــد  أنفاســه 
ــى  ــة ع ــوى قضائي ــع دع ــام برف ــاك ق ــبع، وهن ــر الس بئ
الشــاباك الصهيــوين بســبب األرضار اجلســدية التــي 
معــه،  التحقيــق  أثنــاء  التعذيــب  جــراء  بــه  حلقــت 
ولكــن النيابــة الصهيونيــة رفضــت مــرات ومــرات 
فتــح هــذا امللــف أو قبــول الدعــوى، ويف كل مــرة 
ــون  ــوم يرفض ــرى، وللي ــرة أخ ــوى م ــدم الدع كان يق
ــل  ــدوه أم ــبع، وكان حي ــجن الس ــل إىل س ــا ووص قبوهل
بإكــال مســرته التعليميــة، ودخــل عــى إخوانــه يف 
حركــة اجلهــاد اإلســامي، فاســتقبلوه وأكرمــوه وأراد 
ــب  ــه واج ــًا وعلي ــه معل ــد نفس ــن وج ــم، ولك أن يتعل
التعليــم، فجــاءه إخوانــه الذيــن محلــوا البندقيــة يف وجه 
املحتــل ومل تســمح هلــم الفرصة إلكــال تعليمهم، وقام 
ــًرا  ــه وجــد عــدًدا كب ــه عــى أكمــل وجــه، ولكن بواجب
مــن املجاهديــن ال يعرفــون عــن احلركــة إال القليل وال 
ــة  ــد بندقي ــجن ال يوج ــة، ويف الس ــون إال البندقي يعرف
فبــذل كل جهــد ممكــن مــن أجــل تعليمهــم والوقــوف 
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ــاىل:  ــه تع ــن قول ــا م ــم يف كل يشء، وانطاًق إىل جانبه
جئ  يي  نيىي  مي  زي  ري  ىمحٱٰى 

.]69 ]العنكبــوت:  خئيمح  حئ 

لقــد محــل أولئــك األبطــال البندقيــة وعندمــا 
وأن  التعلــم،  عليهــم  لزاًمــا  كان  البندقيــة  ســكتت 
يواصلــوا طريــق اجلهــاد بوســائل أخــرى، فــإن مل تكــن 
يف  الــذي  فالعهــد  ابتكارهــا،  مــن  فابــد  موجــودة 
أعناقهــم هــو عهــد أبــدي وال يمكــن االســتقالة منــه إال 
إذا ارتقــوا شــهداء أو ســلموا األمانــة إىل بارئهــا، وخرج 
عســقان  ودخــل  التحقيــق  مــن  هبجــت  املجاهــد 
ــن  ــامي، وم ــاد اإلس ــوف اجله ــم إىل صف ــاك انض وهن
ــرف  ــوا غ ــقرات ودخل ــوه أرشف ش ــه أخ ــق ب ــم حل ث
ــة  ــذه احلرك ــل ه ــت ظ ــوا حت ــامي وعاش ــاد اإلس اجله
ــد قــدر  ــم كانــت ســاعة اللقــاء، وق ــة، ث املجاهــدة األبي
ــر الســبع  اهلل هلــؤالء املجاهديــن أن يلتقــوا يف ســجن بئ
ويعملــوا مجيًعــا يف خدمــة إخواهنــم مــن خال املؤسســة 

التنظيميــة كل حســب ختصصــه.

لقد كان أرشف أســتاًذا ويعمل مدرًســا يف ســلك 
التعليــم والتدريــس، وعاشــوا يف رضــا اهلل _عــز وجــل_ 
ــا  ــم وخصوًص ــي إخواهن ــمل باق ــل يف مل ش ــم أم حيدوه
املجاهــد نضــال شــقرات شــقيق املجاهــد أمــني، ولكــن 
إدارة الســجون رفضــت مجعهــم رفًضــا قاطًعــا، وكان 
ــد اإلخــوة يف حركــة محــاس  املجاهــد نضــال يعيــش عن
ــاه أو  ــي أخ ــه دون أن يلتق ــرة اعتقال ــى كل ف ــد أم وق
ــذا  ــع أن ه ــدة، م ــاعة واح ــدة س ــو مل ــه ول ــى بزيارت حيظ
ــة،  ــه بانتقائي ــم تطبيق ــن يت ــر، ولك ــول لألس ــق مكف ح
ــن  ــني م ــد أم ــو املجاه ــر أن ينج ــل كب ــاك أم ــكان هن ف
ــة  ــم املوجه ــر كل الته ــد وأنك ــد صم ــد، وق ــم املؤب حك

ــد عــزم املجاهــد نضــال  ــه ومل يقــدم أي اعــراف، وق إلي
ــجن،  ــزال يف الس ــو ال ي ــاد وه ــة درب اجله ــى مواصل ع
فالتقــى مــع املجاهــد الشــهيد خالــد شــنايطة يف الســجن 
وهــو مــن كــوادر حركــة اجلهــاد اإلســامي يف بيــت حلــم 
والــذي ســرتقي شــهيًدا فيــا بعــد، وتعاهــدوا عــى درب 
اجلهاد واملقاومــة وخصوًصا أن عامــي 2006/2005م 
قــد شــهدا حالــة من اهلــدوء وحــوارات القاهــرة والتهدئة 
ووقــف  التهدئــة  قبــول  محــاس  يف  اإلخــوة  وإعــان 

ــل الصهيــوين. ــة ضــد املحت ــات اجلهادي العملي

ُأفــرج عــن املجاهــد نضــال منتصــف العــام 
الفــور، وبــدأ  قــد عقــد عزمــه عــى  2005م وكان 
عنــه،  حتــدث  لطاملــا  قديــم  حلــم  لتحقيــق  خيطــط 
وغــادر الســجن دون رؤيــة أخيــه املجاهــد أمــني ولــو 
أثــًرا ســيعرب عنــه  لســاعة واحــدة، فــرك يف نفســه 
ــن  ــد التقــى باملجاهدي ــا بعــد، وق ــه اخلاصــة في بطريقت
خالــد شــنايطة وعقلــة شــنايطة، وكان هــؤالء اإلخــوة 
ــن، ــم املطاردي ــم يف حك ــدس وه ــا الق ــن رساي ــم م ه

وكان هنــاك مطــارد آخــر مــن اجلهــاد اإلســامي يقــدم 
الدعــم املــادي واملســاعدة للمجاهديــن، فتــم تدريــب 
املجاهــد نضــال عــى أنــواع خمتلفــة مــن الســاح ومتتــع 

الشهيدان املجاهدان/ خالد )يمني( وعقلة شنايطة
استشهدا معًا بتاريخ 2006/08/18م
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بقــدرات عاليــة يف فــن الرمايــة والقنــص باإلضافــة إىل 
ــك  ــة، وكذل ــة عالي ــة بدني ــن لياق ــه م ــى ب ــا كان يتح م
“الكيــك بوكســينج” وهــي إحــدى  كان جييــد لعبــة 
الفنــون القتاليــة امليدانيــة التــي كان نضــال يتقنهــا جيــًدا 
ويســتخدمها عنــد الــضورة، ويف إحــدى املــرات قــام 
ــاس  ــداء عــى بعــض الن جمموعــة مــن الزعــران باالعت
ــال يف  ــد نض ــود املجاه ــادف وج ــم تص ــوء حظه ولس
ــة  ــذه املعرك ــرك يف ه ــن أن يش ــة، وكان ال يمك املنطق
إال بــإذن فطلــب اإلذن وحصــل عليــه، وأهنــى املعركــة 
نعومــة  منــذ  متدينًــا  كان  لقــد  قاضيــة،  بضبــات 
رشيــف  الكــف،  طاهــر  النفــس،  كريــم  أظفــاره، 

ــب. ــب والنس احلس

ــى  ــبابه ع ــه وش ــال طفولت ــد نض ــاش املجاه ع
االســتقامة وحــب اخلــر للنــاس، وكان يرفــع عــن 
ــن  ــد م ــاءه وف ــًرا، وج ــزاح كث ــب امل ــر وال حي الصغائ
احلركــة اإلســامية وهــو مصــاب وقــدم لــه مبلًغــا مــن 
ــم  ــال بالرغ ــف ورد امل ــل املصح ــا، فقب ــال ومصحًف امل
أن  الطبيــة  اللجنــة  وقــررت  الشــيوخ،  إرصار  مــن 
اإلصابــة ربــا حتــدث لــه إعاقــة يف املســتقبل، فحولــوا 
ملفــه إىل دائــرة رعايــة اجلرحــى ورصفــوا لــه راتًبــا 
شــهرًيا، وعندمــا علــم باألمــر ذهــب إليهــم وقــال هلــم 
إنــه ال يريــد أي راتــب، وطلــب منهــم حتويــل األمــوال 

ــه. ــة من ــر حاج ــرى أكث ــة أخ إىل جه

االستشهاد
البطــل  الستشــهاد  إرهاصــات  هنــاك  كان 
املجاهــد نضــال؛ فقــد كانــت كل الدالئــل تشــر إىل أن 
ــدرب  هــذا املجاهــد يســر عــى درب الشــهادة، لقــد ت

عــى الســاح وأتقــن فــن الرمايــة، والتقــى مــع إخوانــه 
املجاهديــن، وشــاءت إرادة اهلل أن يقــوم إخواننــا يف 
املقاومــة بــأرس اجلنــدي الصهيــوين جلعــاد شــاليط، 
فأخــذ العــدو يقصــف قطــاع غــزة قصًفــا عنيًفــا موقًعــا 
ــذ  ــال وأخ ــد نض ــرك املجاه ــى، فتح ــهداء واجلرح الش
ُيعــد الُعــدة لنــرة إخوانــه وحتركــت مشــاعره ومــا هــي 
إال أيــام حتــى قامــت املقاومــة يف لبنــان بــأرس جنديــني 
لبنــان،  القصــف الصهيــوين إىل  صهيونيــني فتحــول 
والنســاء  األطفــال  رؤوس  عــى  القنابــل  واهنمــرت 
اآلمنــني، وعلــت صــور األشــاء واجلثــث عــى كل 

ــًدا. ــة ج ــاهد مؤمل ــت مش ــات، وكان الشاش

حتــرك املجاهــد نضــال واتصــل مــع إخوانــه 
ــو بالقــدر اليســر، وكان  ــم العــون ول وعــزم عــى تقدي
2006/07/27م  املوافــق  اخلميــس  يــوم  يف  ذلــك 
ومــع آذان املغــرب اقتحــم احلاجــز الصهيــوين املقام عى 
ــار عــى  ــق الن ــة، وأطل ــات القــدس الرقي إحــدى بواب
ــود  ــة جن ــم ثاث ــا، وكان عدده ــم مجيًع ــود فأصاهب اجلن
ــز  ــن احلاج ــد ع ــكر ال يبع ــن املعس ــحب، ولك ــم انس ث
ســوى مســافة قريبــة، فجــاءت قــوات صهيونيــة معــززة 
للحاجــز ليشــتبك معهــم مــرة أخــرى، ولرتقــي شــهيًدا 

ــعة. ــة واس ــه اهلل رمح رمح

يف  وأرشف  وهبجــت  أمــني  املجاهــدون  كان 
العــدو ونقــل املجاهــد  “أوهليكــدار”، فقــام  ســجن 
هبجــت إىل ســجن شــطة، ومل تكــن هنــاك اتصــاالت 
ــمع  ــة، فس ــارات العائلي ــائل والزي ــال الرس ــن خ إال م
ــن كل  ــاز وم ــو والتلف ــن الرادي ــرب م ــني اخل ــد أم املجاه
نــرات األخبــار، وكان يــذاع اخلــرب ومل ينــروا االســم 
بعــد، ولكــن مــن خــال نظــرة عــى موقــع العمليــة 
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شــعر املجاهــد أمــني أن األمــر خيصــه إىل حــٍد كبــر، 
وطــوال ليلــة اخلميــس عكــف اإلخــوان أمــني وأرشف 
عــى االســتاع للمذيــاع، فهمــس أرشف يف أذن أمــني: 
ــا  ــى م ــال: أخش ــة، فق ــذه العملي ــام هب ــن ق ــن م ــن تظ م
ــان، ومل  أخشــاه أن يكــون أخــي نضــال، وســكت االثن
ــدس  ــارة للق ــاك زي ــد كان هن ــًا فق ــار طوي ــدم االنتظ ي
يــوم األحــد 2006/07/30م بعــد ثاثــة أيــام، ونــزل 

ــل. ــارة األه ــان إىل زي االثن

ــة،  ــايل األرسى إىل القاع ــن أه ــزوار م ــل ال دخ
فنظــر املجاهــد أمــني لــرى أختــه ترتــدي الســواد 
فعــرف قبــل أن تتكلــم، وأخربتــه بــكل مــا حــدث 
وأن الصهاينــة قــد أخــذوا جثــة الشــهيد واعتقلــوا كل 
ــذي  ــد هلل ال ــال: “احلم ــه إال أن ق ــا كان من ــه، ف إخوان
ال حيمــد عــى مكــروه ســواه”، وبعــد قرابــة أســبوع 
ســلم االحتــال جثــان الشــهيد وأرصوا أال يتــم دفنــه 
بالقــدس مهدديــن بدفنــه يف مقابــر األرقــام، فوافــق 
األهــل وأخــذوا اجلثــان ودفنــوه يف منطقــة أخــرى 
بالشــهداء،  وتعــج  للشــهداء  مقــربة  هــي  لتصبــح 
واستشــهد املجاهــد نضــال يف نفــس املــكان الــذي 
نفــذت فيــه عمليــة يــوم القــدس العاملــي، وبعــد عــدة 
قــام  بتاريــخ 2007/05/26م  شــهور وبالتحديــد 
ــة  ــي هلس ــود ناج ــقرات وحمم ــدوح ش ــدان مم املجاه
بتنفيــذ عمليــة أخــرى عــى البوابــة املقابلــة عــى نفــس 
ــة واستشــهاد  ــة ثاثــة جنــود صهاين اخلــط، وتــم إصاب
األخويــن باإلضافــة إىل شــاب ثالــث هــو الشــهيد 
أنــس عويســات تصــادف وجــوده يف املــكان، وحتــول 
هــذا املــكان وهــذا املقطــع وهــذا املحــور للجــدار 
الصهاينــة  واســتخدم  االحتــال،  ق  أرَّ كابــوس  إىل 

التكلفــة  وارتفعــت  كبــرة  ومعــدات  كبــرة  قــوة 
ــراج  ــاء أب ــة بشــكل كبــر، فقــد قــام ببن ــة واملعنوي املادي
وحتصينــات حلايــة جنــوده مــن هجــات املجاهديــن، 
وبعــد استشــهاد املجاهــد نضــال بأيــام وبالتحديــد 
الصهيــوين  العــدو  قــام  بتاريــخ 2006/08/18م، 
باغتيــال املجاهديــن خالــد وعقلــة شــنايطة يف العبيديــة 
ببيــت حلــم، وهكــذا استشــهد كل أفــراد املجموعــة 

املجاهــدة، ولكــن املســرة ســوف تتواصــل.

املحاكمة الصورية للمجاهد أمني
يف إحــدى جلســات املحاكمــة قــام أحــد القضــاة 
وســأل املجاهــد أمــني عــن أخيــه نضــال فقــال لــه: “لقــد 
ارتقــى شــهيدا يًف عمليــة بطوليــة فدائيــة!”. لقــد كان 
ــه يقــول إن مــن يعمــل  ــه بقصــد االســتفزاز وكأن كام
ضدنــا فمصــره القتــل واملــوت، واســتمرت املحاكمــة 
قرابــة 30 شــهًرا، وتــم اســتدعاء عــرات الشــهود 
وعقــد عــرات اجللســات، ويف النهايــة تــم إصــدار 
ــد  احلكــم عــى املجاهــد أمــني شــقرات بالســجن املؤب
شــقرات  هبجــت  املجاهــد  عــى  وكذلــك  مرتــني، 
باملؤبــد مرتــني باإلضافــة إىل بضــع ســنوات، ولقــد 
حــول املجاهــدان املحكمــة إىل حماكمــة لاحتــال عــى 
جرائمــه وهدمــه للبيــوت وقتــل األطفــال والنســاء، 
وتوجــه املجاهــد أمــني للقضــاة وخاطــب رئيســهم 
وقــال: “هــذا احلكــم الــذي أصدرمتــوه ســمعته منــذ 
كــريس  عــى  فيهــا  جلســت  التــي  األوىل  اللحظــة 
التحقيــق، فأنتــم متثلــون الوجــه القبيــح لاحتــال 
ــم ال  ــم، وأنت ــن أعارك ــول م ــري أط ــوين، وعم الصهي
ــل،  ــز وج ــو هلل ع ــم ه ــا فاحلك ــون يل رًضا وال نفًع متلك
وســرحلون عــن هــذه األرض كــا رحــل غركــم”.
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االعــراف  فرفــض  هبجــت  املجاهــد  أمــا 
ــال  ــه وق ــني حمــاٍم ل ــة، ورفــض تعي باملحكمــة الصهيوني
هلــم: “إن االحتــال إىل زوال، فهــذه املســرة هي مســرة 
اجلهــاد واملقاومــة ماضيــة إىل يــوم الديــن، والــراع مــع 
الــروم حســمه خالــد بــن الوليــد يف الرمــوك، والــراع 
مــع املغــول والتتــار حســمه قطــز وبيــربس يف عــني 
جالــوت، والــراع مــع الصليبيــني حســمه صــاح 
ــدو  ــع الع ــا م ــا رصاعن ــني، وأم ــويب يف حط ــن األي الدي
ــاىل  ــإذن اهلل تع ــا ب ــا وقريًب ــمه بأيدين ــوين فسنحس الصهي

ــب”. ــره قري ــًدا لناظ وإن غ
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شعلة الجهاد والوطنية الملتهبة

تاريخ الميالد: 1984/11/27م

الحالة االجتماعية: أعزب
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ــطيني  ــل فلس ــن مقات ــث ع ــوم للحدي ــف الي نق
ــدس يف  ــا الق ــوف رساي ــى إىل صف ــدام، انتم ــجاع مق ش
ــذ الصغــر وحــدد  انتفاضــة األقــى، عــرف طريقــه من
ــطيني  ــعب الفلس ــاب الش ــا أص ــأدرك أن م ــه، ف بوصلت
يتحمــل  وغــّم  وهــّم  ودمــار  وعــدوان  ظلــم  مــن 
مســئوليته االحتــال الصهيــوين، ولذلــك البــد مــن 
العمــل الدائــم مــن أجــل القيــام بــأي عمــٍل يــؤدي 
إىل اإلرضار بالعــدو الصهيــوين، وقــد آمــن جماهدنــا 
ــر،  ــك األم ــضورة اإلرساع يف ذل ــود ب ــا زي ــل مهن البط
وهلــذا وقــف هــذا املجاهــد شــوكة يف حلــق املحتــل 
ــوين عــرب مراحــل خمتلفــة. ولــد هــذا املجاهــد  الصهي
ألرسة مناضلــة مــن عائلــة زيــود التــي تعتــرب مــن أكــرب 
ــك  ــة، تل ــيلة احلارثي ــدة س ــطينية يف بل ــات الفلس العائ
البلــدة التــي علَّمــت املجاهــد مهنــا البســالة والشــجاعة 
واإلقــدام والصمــود، كيــف ال؟ وهــي البلــدة الوطنيــة 
التــي خاضــت أروع  الشــجاعة واجلميلــة واخلابــة 
وأمجــل ماحــم البطولــة واالستشــهاد. هــذه البلــدة 
أثبتــت دوًمــا رغــم أهنــا بلــدة صغــرة أهنــا قلعــة شــاخمة 
عصّيــة عــى االحتــال الصهيــوين، ولذلــك حتولــت إىل 
ــهاديني،  ــني واالستش ــال واجلهادي ــة الرج ــدة لصناع بل

ــال. ــدة األبط ــا بل ــك ي ــك وعلي ــام ل فس



من سير أبطال فلسطين )3(

174

امليالد والنشأة
ُولــد جماهدنــا مهنــا زيــود يف بلــدة ســيلة احلارثيــة، 
ومل تكــن والدتــه طبيعيــة كبقيــة مواليــد فلســطني، فقــد 
ولــد وهــو يف ســبعة أشــهر، أي ســباعي، واكتشــف 
حينهــا أنــه طفــل مل يعــرف أنــه فلســطيني مــن الكتــب أو 
القصائــد أو اخلرائــط، بــل عــرف فلســطينيته حينــا كــرب 
ونــا، ورأى أن العــدو الصهيــوين واملســتوطنني حييطــون 
بــه مــن كل جانــب، وأهنــم جــاؤوا لذبحــه، وهلــذا أدرك 
أنــه طفــل فلســطيني بامتيــاز، ففتح عينيــه عى هــذه الدنيا 
ليجــد أن منزهلــم كان مقصــد ووجهــة املطارديــن، ومــن 
كافــة الفصائــل الفلســطينية، يف االنتفاضــة الفلســطينية 
األوىل، وكانــت حيــاة العائلــة كــا حــال العديــد مــن 
العائــات الفلســطينية التــي تعتمــد إمــا عــى الزراعــة أو 

عــى التجــارة، أو يف جمــال البنــاء.

البنــاء،  يف  يعمــل  مهنــا  املجاهــد  والــد  كان 
ــل أوالده  ــى أن يكم ــًدا ع ــا ج ــك كان حريًص ــع ذل وم
تعليمهــم إال أن هــذه األمنيــة مل تتحقــق يف ولــده مهنــا. 
فقــد خــرج مــن املدرســة باكــًرا، وهــو يف الصــف الثامــن 
ــتد  ــل، فاش ــده يف العم ــاعدة وال ــدأ بمس ــايس، وب األس
ــه يف كل يشء،  ــا يعتمــد علي ــا يافًع عــوده وأصبــح صلًب
واكتســب خــربة يف فهــم الــراع الفلســطيني الصهيوين 
ــني  ــدور ب ــوار ي ــاش وح ــن نق ــمعه م ــا كان يس ــرب م ع
وطنــه  عــن  تعلمــه  ممــا  أكثــر  منزهلــم  يف  املطارديــن 
وقضيتــه يف املدرســة، وتوجــه مــع أصدقائــه للعمــل يف 
داخــل األرايض املحتلــة عــام 1948م، ومــا هــي إال 
فــرة مــن الزمــن، حتــى اكتشــف أن هــذا العــدو جيــب 
أن يتــم رضبــه اقتصادًيــا وجعلــه حيســب ألــف حســاب 
ــه عــى  للفلســطينيني، فاتفــق مــع جمموعــة مــن أصحاب

ســلب اليهــود ممتلكاهتــم، وخاصــة مــن املزروعــات 
واملــوايش واألبقــار، وهلــذا تســلل مــع أصحابــه إىل 
املســتوطنات الصهيونيــة يف أوقــات متأخــرة مــن الليــل 
ليتــم االســتياء عــى عــدد كبــر مــن املــوايش واألبقــار، 
وتــم اقتيادهــا برعــة كبــرة دون أن يشــعر هبــم أحــد، 
ــوا إىل  ــد وصل ــاح إذا هبــم ق ــع عليهــم الصب ــا أن طل وم
بلــدة ســيلة احلارثيــة، وبــدأ حينهــا األبطــال بذبــح 
املــوايش واألبقــار، وتوزيــع اللحــوم عــى العائــات 
الفقــرة يف البلــدة وســط فــرح عــارم تســلل إىل قلوهبــم، 
والســيا أهنــم اســتطاعوا أن يعيــدوا للفلســطينيني ولــو 
اجلــزء اليســر جــًدا مــن الــذي ســيطر عليــه املحتــل 
الصهيــوين عــام 1948م. واســتمر عــى هــذه احلالــة إىل 
فــرة مــن الزمــن، وكلــا حصــل عــى يشء مــن الداخــل 
ــا  ــد وإم ــه ألح ــا هيدي ــع وإم ــه للبي ــا أن جيعل ــل إم املحت
ــني. ــاكني واملحتاج ــراء واملس ــى الفق ــه ع ــوم بتوزيع يق

ــد  ــًيا ألح ــا بوليس ــا كلًب ــام رأى مهن ــد األي يف أح
ــي  ــذا الرط ــد أن ه ــة، ووج ــة الصهيوني ــراد الرط أف
الصهيــوين متعلــق بكلبــه كثــًرا، فقــرر أن جيعلــه يبكــي 
ــه،  ــأن يقــوم باالســتياء علي عــى فــراق هــذا الكلــب ب
ــه مــدرب بشــكل  ــاده رغــم أن وبالفعــل متكــن مــن اقتي
كبــر جــًدا، فلــا وصــل بــه إىل بلــدة ســيلة احلارثيــة إذا 
بالرطــة واجليــش الصهيــوين، يدخلــون إىل حميــط بلــدة 
ســيلة احلارثيــة، ويطالبــون الســلطة الفلســطينية بالعمل 
عــى إعــادة هــذا الكلــب، فبــدأت الســلطة بالبحــث عنه 
يف كل مــكان إىل أن تــم العثــور عليــه وإعادتــه إىل العــدو 
وفــرح  2000م،  العــام  يف  ذلــك  وكان  الصهيــوين، 
ــذل  ــتطاع أن ي ــه اس ــف أن ــا رأى كي ــًرا عندم ــا كث حينه
الرطــة الصهيونيــة وجعلهــم يتوســلون مــن أجــل 
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ــإذا  ــهر ف ــدة أش ــي إال ع ــا ه ــب، وم ــك الكل ــادة ذل إع
ــت  ــت، وأصبح ــد اندلع ــة ق ــى املبارك ــة األق بانتفاض

ــوم. ــا بعــد ي املواجهــات مــع العــدو تشــتد يوًم

فلســطني  عــن  للدفــاع  مهنــا  املجاهــد  هــبَّ 
وقدســها وعزهتــا وكرامتهــا، فشــارك املتظاهريــن يف 
ــع  ــيارات ووض ــارات الس ــعال إط ــارة وإش ــم احلج رج
باإلضافــة  الصهيونيــة  الدوريــات  أمــام  احلواجــز 
األبــرار.  الشــهداء  جثامــني  تشــييع  يف  مشــاركته  إىل 
وكانــت انتفاضــة األقــى دافًعــا أساســًيا يف حتريــض 
ــم  ــذا كان حج ــكان، وهب ــطيني يف كل م ــعب الفلس الش
التأييــد الشــعبي هلــا كاســًحا يف كل بقعــة وجــد فيهــا 
الفلســطينيون حتــى إن الفلســطينيني يف داخــل األرايض 
املســجد  عــن  للدفــاع  هبــوا  1948م  عــام  املحتلــة 
األقــى الريــف، وارتقــى العديــد مــن الشــهداء يف 
شــهر أكتوبــر )تريــن أول( مــن العــام 2000م، لتتطــور 
االنتفاضــة الفلســطينية خــال عــدة أشــهر لتصبــح 
عســكرية، حيــث إن العمليــات الفدائيــة واالستشــهادية 
ــات الشــعب، وأهلبــت  يف فلســطني أدت إىل رفــع معنوي
عواطــف اجلاهــر وأصبحــت االنتفاضــة واجلاهــر يف 
خنــدق واحــد، ورفعــت العمليــات االستشــهادية روح 
ــتغال  ــدو اس ــاول الع ــا، وح ــطيني عالًي ــال الفلس النض
هــذه العمليــات االستشــهادية ووصفهــا بأهنــا عمليــات 
إرهابيــة تســتهدف املدنيــني الصهاينــة، واســتخدم العــدو 
قــوة ناريــة مل يســبق هلــا مثيــل، وأدخــل طائراتــه إىل ميــدان 
املعركــة، وخاصــة طائــرة الـــ )F16(، وطائــرة األباتــي 
إضافــة إىل االجتياحــات الربيــة املتكــررة ملناطــق الســلطة 
الفلســطينية، وآخرهــا إعــادة احتــال املــدن الفلســطينية 
2002م،  العــام  مــن  )آذار(  مــارس   29 عــدوان  يف 

وبذلــك تــم اجتيــاح خميــم جنني وارتــكاب جمــزرة رهيبة، 
اســتهدفت البــر والشــجر واحلجــر، وتــم اإلعــان عن 
ــعبي  ــخط ش ــط س ــهيًدا وس ــن 50 ش ــر م ــهاد أكث استش

عــارم، واســتنكار دويل واســع.

بداية دوره اجلهادي
العمــل  مــن  البــد  أنــه  مهنــا  املجاهــد  أدرك 
قــدرات  واملتواصــل إلهنــاك  املــدروس،  العســكري 
العــدو الصهيــوين، واســتنزافها عى مدار الســاعة، وهلذا 
ــد  ــري أح ــادي العم ــد اهل ــد عب ــاعدة املجاه ــدأ يف مس ب
أبطــال رسايــا القدس يف مدينــة جنني يف مهامــه اجلهادية 
الصهيونيــة، املســتوطنات  عــى  النــار  إطــاق  عــرب 

وعــى دوريــات اجليــش الصهيــوين التــي أصبحــت 
تســر يف شــوارع وأزقــة مدينة جنــني وبشــكل اعتيادي، 
فــكان البــد مــن املقاومــة والتصــدي هلــا، وبــكل وســيلة 
مجــال  الكابتــن  الصهيــوين  الضابــط  فقــام  متاحــة، 
باقتحــام منــزل املجاهــد مهنــا زيــود، وطلــب مــن 

الشهيد املجاهد/ عبد اهلادي العمري
استشهد بتاريخ 2002/12/06م
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ــد  ــى املجاه ــا أن ع ــه مفاده ــالة من ــليمه رس ــه تس عائلت
مهنــا أن يســلم نفســه وإال فــإن مصــره إمــا املــوت وإمــا 
ــوين،  ــط الصهي ــه الضاب ــام ب ــا ق ــى م ــجن، ورًدا ع الس
ــتباك  ــوض اش ــا بخ ــادي ومهن ــد اهل ــدان عب ــام املجاه ق
مســلح عنيــف مــع اجلنــود الصهاينــة، بالقــرب مــن 
معســكر ســامل الصهيــوين، ثــم أتبعــاه باشــتباك آخــر عــرب 

ــة. ــتوطنني الصهاين ــى املس ــار ع ــا الن إطاقه

اعتقاله األول
ــل  ــه املث ــضب ب ــود ي ــا زي ــد مهن ــح املجاه أصب
لشــجاعته وبســالته وجرأته الاحمــدودة، ولذلك حدث 
اجتــاع بــني املجاهديــن إيــاد صواحلــة وســعيد طوبــايس 
ومهنــا زيــود، وبرتيــب مــن قبــل املجاهــد عبــد اهلــادي 
ــد  ــن املجاه ــة م ــاد صواحل ــد إي ــب القائ ــري، وطل العم
مهنــا زيــود أن يســاعده يف إيصــال الســيارات املفخخــة 
إىل داخــل األرايض املحتلــة عــام 1948م، فــا كان منــه 
ــاد  ــه املجاهــد إي إال املوافقــة عــى هــذا األمــر، فوجــد ب
صواحلــة جماهــًدا صلًبــا ال خيــاف مــن أي يشء إال أن 
األمــر مل يتــم بســبب اعتقــال املجاهــد مهنــا زيــود، 
ليوضــع يف ســجن “عوفــر” الصهيــوين، ومــا أن جــاء يوم 
2002/12/06م حتــى تعــرض املجاهــد عبــد اهلادي 
العمــري لعمليــة اغتيــال يف بلــدة ســيلة احلارثية ممــا أدى 
إىل استشــهاده، وعندهــا أرص املجاهــد مهنــا زيــود عــى 
ــد اهلــادي، ولكــن  ــه عب ــام لدمــاء صديقــه وحبيب االنتق

يبقــى الســؤال كيــف؟ 

عملية اهلروب من سجن “عوفر”
ومــا هــي إال أيــام حتــى اتفــق املجاهــد مهنــا مــع 
أحــد أبطــال حركــة محــاس وأحــد أبطــال حركــة فتــح يف 
ــم  ــة ت ــذه املعلوم ــروب إال أن ه ــى اهل ــر” ع ــجن “عوف س

تريبهــا إىل قــادة الفصائــل يف ســجن “عوفــر” مل يؤيــدوا 
ــل واألرسى  ــر املعتق ــدم ج ــى ع ــم ع ــا منه ــك حرًص ذل
يف ســجن “عوفــر” إىل مواجهــة مــع إدارة الســجون، 
ــإن األرسى  ــروب، ف ــة اهل ــدوث عملي ــال ح ــي يف ح الت
ــرة مــن إدارة  ســيتعرضون إىل ضغــوط ومضايقــات كب
الســجن وهلــذا تــم إلغــاء هــذه اخلطــة، والراجــع عنهــا، 
وبعــد شــهر مــن هــذه احلادثــة، اتفــق املجاهــد مهنــا 
زيــود مــع املجاهــد ابــن حركــة اجلهــاد اإلســامي بــال 
ياســني، وهــو مــن ســكان قريــة عانــني يف حمافظــة جنــني؛ 
عــى أن ينفــذا عمليــة هــروب مــن ســجن “عوفــر”، وكان 
ذلــك يف بدايــة العــام 2003م يف فصــل الشــتاء. ويف فجر 
ــخ 2003/01/21م،  ــًدا بتاري ــاردة ج ــام الب ــد األي أح
وكان حينهــا الضبــاب قــد حجــب الرؤيــة، وبذلــك 
أيقــن املجاهــد مهنــا أن هــذا الوقــت هو األنســب لعملية 
اهلــروب، فســارع إىل أخيــه املجاهــد بــال ياســني وأيقظه 
ــروب،  ــة اهل ــه لعملي ــز نفس ــه أن جيه ــال ل ــه، وق ــن نوم م
اهلــروب،  لعمليــة  اخلاصــة  املابــس  بارتــداء  وقامــا 
ــا جيشــًيا، فلبــس املجاهــد مهنــا بنطــااًل جيشــًيا وجاكيًت

وكذلــك فعــل املجاهــد بــال ياســني، وذلــك حتــى 
ــان خيدمــان يف الســجن،  ــان صهيوني يظهــرا أهنــا جندي
وقامــا بفتــح ثغــرة يف األســاك الشــائكة، املحيطــة 
بالقســم، الــذي يتواجــدان فيــه، وخرجا منها متســلحني 

ــه. ــل_ وتوفيق ــز وج ــى اهلل _ع ــا ع بتوكله
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رغــم  بالســر  وبــال  مهنــا  املجاهــدان  بــدأ 
ــة،  ــاط الصهاين ــب الضب ــني مكات ــف ب ــاب الكثي الضب
وبــدآ ينتقــان مــن مــكان آلخــر دون أن يرامهــا أحــد، 
ومل يبــق ســوى عبــور خيــم اجلنــود الصهاينــة، التــي 
ــى  ــم حت ــك اخلي ــاوزا تل ــا أن جت ــا، وم ــون بداخله ينام
وصــا إىل أســفل أحــد األبــراج الصهيونيــة، وكان 
ــدة  ــن ش ــًا م ــربج نائ ــرس ال ــذي حي ــدي ال ــا اجلن حينه
الــربد فاســتغا ذلــك، وقامــا بفتــح ثغــرة أخــرى يف 
ــى  ــان ع ــا يقف ــه إذا هب ــا من ــا خرج ــر ومل ــبك األخ الش
ــا إىل  ــر”، فتوجه ــجن “عوف ــارج س ــي خ ــارع الرئي الش
منطقــة بيتونيــا يف رام اهلل، وهنــاك شــاهدا أحــد الرجــال 
ــد  ــر يف أح ــي الفج ــاب ليص ــد الذه ــيارته يري ــود س يق
املســاجد، فطلبــا منــه تقديم املســاعدة، وأخــرباه بحقيقة 
مــا حــدث معهــا، فــا كان منــه إال أن قــام بإيصاهلــا إىل 
حاجــز قلنديــا، ومــن هنــاك متكنــا بعــون مــن اهلل _عــز 
وجــل_ مــن الســر عــى طريــق التفــايف خلــف احلاجــز، 
ــائق  ــن س ــا م ــاك، وطلب ــيارات هن ــدى الس ــا إح وأوقف
الســيارة أن يوصلهــا إىل مدينــة نابلــس، وملــا وصــا 
ــة يف  ــكنات الطلب ــد س ــا إىل أح ــة توجه ــط املدين إىل وس
جامعــة النجــاح الوطنيــة، وكانــا يعرفــان هنــاك بعــض 
الطلبــة مــن ســكان مدينــة جنــني إال أن هــؤالء الطلبــة 
مل يوافقــوا عــى اســتقباهلا أو مســاعدهتا، ومــا أن غــادرا 
الشــقة الســكنية، حتــى حلــق هبــا بعــض الشــباب ممــن 
ســمعوا قصتهــا، وقــرروا تقديــم املســاعدة والعــون 
هلــا، وألبســوهم مابــس جديــدة، وطلبــوا منهــا قــص 
شــعرمها وحليتيهــا لتغيــر مظهرمهــا. وملــا هــم هــؤالء 
الشــباب باصطحاهبــا إىل البلــدة القديمــة يف نابلــس إذا 
بجيــب عســكري صهيــوين يلحظهــم يف املــكان، وبــدأ 
ينــادي عليهــم بالســاعة فــا كان مــن املجاهديــن بــال 

ــدى  ــه إىل إح ــكان، والتوج ــن امل ــروب م ــا إال اهل ومهن
البنايــات الســكنية، وبــدآ بطــرق أبواهبــا، فلــم يفتــح هلــا 
أحــد بــاب شــقته، وحــاوال الصعــود إىل ســطح البنايــة، 
ــود  ــإذا باجلن ــاب مقفــل بشــكل حمكــم، ف فوجــدا أن الب
أســفل  إىل  أنزلومهــا  وملــا  يمســكان هبــا،  الصهاينــة 
البنايــة، بــدأ اجلنــود الصهاينــة بضهبــا وإهانتهــا حتــى 
ــدأت تتجــادل  خرجــت امــرأة عجــوز مــن شــقتها، وب
ــت  ــم، وقال ــرخ يف وجهه ــة وت ــود الصهاين ــع اجلن م
ــم  ــة منه ــا، طالب ــا حفيداه ــابني مه ــن الش ــم: إن هذي هل
تركهــا، فظــن اجلنــود الصهاينــة ومعظمهم مــن الدروز 
أن هــذه املــرأة صادقــة، فركــوا املجاهديــن مهنــا وبال، 
ــه يف املــرة القادمــة عندمــا يطلــب منهــا  ــوا هلــا بأن وقال
اجلنــود التوقــف فعليهــا تنفيــذ األوامــر، وعــدم اهلرب.

ــقة  ــال إىل ش ــا وب ــدان مهن ــل املجاه ــا أن دخ م
املــرأة العجــوز حتــى شــاهدا خــرًبا عاجــًا عــى شاشــة 
التلفــاز، مفــاده أن هنالــك جماهديــن مــن حركــة اجلهــاد 
اإلســامي قــد متكنــا مــن اهلــرب من ســجن “عوفــر” هذا 
اليــوم وتوجهــا إىل مدينــة رام اهلل، ولذلــك توجــه حينهــا 
املجاهــدان إىل البلــدة القديمــة يف نابلــس، وباتــا ليلتهــا 
ــا.  ــر هل ــتقبال كب ــط اس ــة وس ــن املقاوم ــباب م ــد ش عن
ــاد  ــة اجله ــادة حرك ــرز ق ــد أب ــايل رصح أح ــوم الت ويف الي
اإلســامي يف الضفــة الغربيــة أن املجاهديــن مهنــا وبال 
بخــر، وأهنــا موجــودان يف مــكان آمــن، ومل يتمكــن 
ــا  ــرر حينه ــا، فق ــول إليه ــن الوص ــوين م ــدو الصهي الع
املجاهــدان العــودة إىل مدينــة جنــني، وبحثــا عــن طريقــة 
آمنــة، فوجــدا أن أفضــل طريقــة هــي العــودة مــع طلبــة 
جامعــة النجــاح الوطنيــة إىل مدينــة جنــني، وكان معهــا 
بعــض املطارديــن يســاعدوهنم للوصــول إىل منطقــة 
وادي البــاذان، وهنــاك توقفــوا عــن الســر وركبوا ســيارة 
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أخــرى هبــا عــدد مــن طلبــة اجلامعــة، وكانــت تتوجــه إىل 
ــاء الطريــق بــدأ الطــاب يف الســيارة  مدينــة جنــني، وأثن
ــن  ــن الذي ــال م ــجاعة األبط ــالة وش ــن بس ــون ع يتحدث
هربــوا مــن ســجن “عوفــر”، وبــدأوا بمدحهــم وذكرهــم 
ــن  ــن املجاهدي ــا كان م ــاب، ف ــات واأللق ــل الصف بأمج
مهنــا وبــال إال الصمــت والشــعور بحالــة مــن الفخــر 
ــة  ــام إىل مدين ــا بس ــا أن وص ــيها، وم ــزاز بنفس واالعت
ــم  ــا القــدس، ومنه ــادة رساي ــى اســتقبلها ق ــني حت جن
املجاهــد أنــس جــرادات ومعــه املجاهــد شــادي ســوقية، 
وقدمــوا هلــا كل مــا يلــزم مــن مــال ورشاب وطعــام 
ــاح  ــة س ــى قطع ــا ع ــة إىل حصوهل ــس باإلضاف وماب
مــن املجاهــد إيــاد أبــو الــرب بتوجيــه مــن املجاهــد نعــان 
طحاينــة، وعندهــا فشــل العــدو الصهيــوين يف الوصــول 
إليهــا، ولذلــك أقــدم الضابــط الصهيــوين الكابتــن مجــال 
باقتحــام منــزل املجاهــد مهنــا، واعتقــال والــده 18 يوًما، 
ومــن بعــده تــم اعتقــال أخيــه األكــرب عــاء، وعاثــوا يف 

ــزل الفســاد والتخريــب والدمــار. املن

توجــه املجاهــد مهنــا إىل خميــم جنــني ليكــون إىل 
جانــب أبطــال املقاومــة مــن رسايــا القــدس، ومــن كافــة 
الفصائــل الفلســطينية، وهنــاك اســتطاع أن يتعــرف عى 

املجاهــد أســامة أبــو خليــل،
وهــو مــن ســكان بلــدة عتيــل 
بطولكــرم، ويعتــرب مــن كــوادر 
رسايــا القــدس يف ذلــك الوقــت، 
وقــد استشــهد يف خميــم جنــني 
2003/03/14م،  بتاريــخ 
مهنــا  املجاهــد  شــعر  وبذلــك 
أن الدنيــا بــدأت تضيــق عليــه، 

وخــرج إىل بلدة قباطية ليكون إىل جانب الشــيخ املجاهد 

حممــود كميــل امللقــب بـ)الدبعــي(، وهو من ســكان بلدة 
ــدأ  ــدس، وب ــا الق ــادة رساي ــم ق ــن أه ــرب م ــة، ويعت قباطي
ــد  ــذ العدي ــادي بتنفي ــواره اجله ــا مش ــد مهن ــه املجاه مع
مــن االشــتباكات املســلحة باإلضافــة إىل زراعــة العبوات 
الناســفة ضــد الدوريــات الصهيونيــة، وأصبــح املجاهــد 
ــا للشــاباك الصهيــوين الــذي حــاول  حممــود كميــل هدًف
مــرات عديــدة اعتقالــه أو اغتيالــه، إال أنــه كان ينجــو يف 
كل مــرة، ويف يــوم 2004/12/03م اســتطاع العمــاء 
معرفــة مــكان املجاهــد حممــود كميــل، وقــام جهــاز 
الشــاباك الصهيــوين باغتيالــه لرتقــي روحــه إىل جنــات 
اخللــد ليجتمــع مــع األنبيــاء والصديقــني والشــهداء 
ــا جــًدا عــى  ــا حزينً ــوم يوًم والصاحلــني. وكان ذلــك الي
املجاهديــن يف مدينــة جنــني وخاصــة املجاهــد مهنــا 
ــًدا  ــوا أح ــن أن يرك ــدس ال يمك ــا الق ــادة رساي إال أن ق
مــن جماهــدي الرايــا وحيــًدا الســيا أهنــم يعرفــون كل 
التفاصيــل عــن املجاهديــن، وأماكــن تواجدهــم، ومــع 
مــن يعملــون، ومــا هــي قطــع الســاح التــي يمتلكوهنــا 
وحيملوهنــا، بــل ويعلمــون أدق التفاصيــل عــن حيــاة كل 
ــة للمجاهــد  جماهــد، ولذلــك أرســلوا املســاعدة املطلوب
مهنــا زيــود ســواء كانــت ماليــة أو عســكرية، حتــى 
يســتطيع الصمــود يف وجــه العــدوان الصهيــوين ممــا عــزز 
ــتباكات  ــرة االش ــع وت ــن رف ــا م ــد مهن ــام املجاه ــن قي م

ــة. ــات الصهيوني ــد الدوري ــلحة ض املس

العملية األخرية
شــدة الرعــب الــذي ســببه املجاهــد مهنــا زيــود 
للجيــش الصهيــوين عــرب زرعــه للعبــوات الناســفة، 
الضابــط  جعــل  املســلحة  لاشــتباكات  وخوضــه 
ــزل  ــام من ــى اقتح ــدم ع ــال ُيق ــن مج ــوين الكابت الصهي

الشهيد املجاهد/ 
أسامة أبو خليل
استشهد بتاريخ 

2003/03/14م
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ــر  ــة ألكث ــيلة احلارثي ــدة س ــا يف بل ــد مهن ــة املجاه عائل
ــابقاهتا،  ــت كس ــرة ليس ــرة األخ ــت امل ــرة، وكان ــن م م
وبشــكل  النــار  بإطــاق  جنــوده  مــع  قــام  حيــث 
ــه،  ــه وأثاث ــوا حمتويات ــزل، وحطم ــل املن ــوائي داخ عش
وأهانــوا والــده وعائلتــه كثــًرا، وقالــوا هلــم إن مل يقــم 
مهنــا بتســليم نفســه فســيكون مصــره املــوت، ومــا أن 
خرجــوا مــن املنــزل وعلــم املجاهــد مهنــا ما حــدث مع 
عائلتــه حتــى أقســم أن يــرد عــى الكابتــن مجــال بعمليــة 
ــرر أن  ــرد هبــا قاســًيا جــًدا، هلــذا ق رسيعــة، ويكــون ال
“زابــد”  ينفــذ عمليــة إطــاق النــار عــى مســتوطنة 
ــن،  ــو مري ــة كيل ــيلة احلارثي ــدة س ــن بل ــد ع ــي تبع الت
ــني  ــني والعنري ــتوطنني الرس ــن املس ــاكنوها م وس
جــًدا، ومــن أكثــر املســتوطنني إيــذاًء وكرًهــا للعــرب، 
وتوجــه إىل تلــك املســتوطنة، وهــو حيمــل ســاحه مــن 
ــه، ــة قضيت ــق بعدال ــه العمي ــلًحا بإيان ــوع 300 متس ن

ــوين  ــدو الصهي ــه الع ــام ب ــا ق ــه م ــب عيني ــا نص وواضًع
مــن أحــداث ال يمكــن أن تنســى أبــًدا، وال يمكــن هلــا 
أن تطمــس مــن الذاكــرة، وال يمكــن لــكل إمكانيــات 
العــدو الصهيــوين أن تشــطبها مــن التاريــخ، وهلــذا فــإن 
املجاهــد مهنــا لــن ينســى أبــًدا ذلــك اليــوم الــذي هــزه 
ــن  ــوين الكابت ــرم الصهي ــام املج ــوم ق ــاق، ي ــن األع م
مجــال باجتيــاح منزلــه وإهانــة عائلتــه، وهــذا ليــس 
ــات  ــن العصاب ــة م ــم مجاع ــة، فه ــى الصهاين ــًدا ع جدي
والنســاء، وال  األطفــال  الذيــن ال حيرمــون  القتلــة 
اقــرب  أن  ومــا  الشــهداء،  مــوت  حتــى  حيرمــون 
املجاهــد مهنــا زيــود مــن املســتوطنة الصهيونيــة “زابــد” 
حتــى بــدأ بإطــاق النــار عــى قطعــان املســتوطنني ممــا 

ــراح. ــتوطنني بج ــن املس ــد م ــة العدي أدى إىل إصاب

اعتقاله واحلكم عليه
ــا بعدهــا االنســحاب مــن  اســتطاع املجاهــد مهن
موقــع العمليــة بســام، والتوجــه إىل عاصمــة املجاهدين 
يف بلــدة قباطيــة الصمــود تلــك القلعــة العصيــة عــى 
ــتقبله  ــاح واس ــت الصب ــا وق ــال، ودخله ــش االحت جي
أبطــال رسايــا القــدس اســتقبال األبطــال الشــجعان، 
ــوين  ــدو الصهي ــا إىل الع ــد مهن ــالة املجاه ــت رس ووصل
بعــدم االقــراب مــن عائلتــه ومــن منزلــه، وبعــد أســبوع 
مــن تاريخ تنفيذ العمليــة وحتديــًدا يف 2005/04/19م 
شــعر املجاهــد مهنــا باحلنــني والشــوق لعائلتــه فتوجه مع 
صديقــه املجاهــد يوســف زيــود إىل بلــدة ســيلة احلارثيــة، 
ــًا حتــى تفاجــآ  ومــا أن دخــا إىل املنــزل واســراحا قلي
بوجــود قــوات كبــرة مــن اجليــش الصهيــوين مصحوبــة 
بالدبابــات واملشــاة والقــوات اخلاصــة باإلضافــة إىل 
وجــود طائــرة األباتــي يف ســاء بلــدة ســيلة احلارثيــة،  األسر املجاهد/ مهنا زيود

خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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ــا أواًل  ــد مهن ــركات املجاه ــدون حت ــوا يرص ــم كان وكأهن
بــأول، فحــاول حينهــا املجاهــد مهنا ويوســف االشــتباك 
مــع العــدو الصهيــوين إال أن وجــود عائلــة املجاهــد مهنــا 
ــب األمــر عليهــا، ممــا أدى إىل  يف داخــل املنــزل صعَّ

اعتقاهلــم يف ذلــك اليــوم.

ــا، ومــن  بــدأ التحقيــق امليــداين مــع املجاهــد مهن
ثــم اقتيــاده إىل حتقيــق اجللمــة ليمكــث فــرة طويلــة مــن 
الزمــن، وتــم احلكــم عليــه ملــدة 25 عاًمــا مل تفــت يف 
ــا  ــأس، وإن ــاط، أو الي ــعر باإلحب ــه يش ــده، ومل جتعل عض
بقــي شــاخمًا عزيــًزا عنيًفا جــًدا مــع إدارة الســجون، رحيًا 
ــاء احلركــة األســرة،  ــه مــن أبن ــا مــع إخوان ودوًدا عطوًف
ــد  ــوه املجاه ــل أخ ــى مح ــهر حت ــة أش ــي إال بضع ــا ه وم

عــاء الرايــة مــن بعــده وبــدأ يواجــه املحتــل الصهيــوين، 
وانتمــى إىل جمموعــة الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي 
ــقر،  ــاس األش ــهيد إلي ــد الش ــب املجاه ــل إىل جان وعم
ــهيد معتصــم جعــار امللقــب بـــ )اجلنجــي(، وكان  والش
لــه دور كبــر يف قيــادة املجموعــات مــن رسايــا القــدس 
ــًدا  ــذل جه ــدو يب ــل الع ــا جع ــا مم ــني وقراه ــة جن بمدين
كبــًرا يف مطاردتــه هــو وصديقــه املجاهــد باجــس محدية، 
وتعرضــا ألكثــر من مــرة ملحاولة اعتقــال أو اغتيال كانت 
حمققــة إال أن حفــظ اهلل هلــا كان هــو الغالب، ومــا أن جاء 
العــام 2009م حتــى قامــت أجهــزة الســلطة الفلســطينية 
باعتقاهلــا أثنــاء خروجهــا مــن أحــد املنــازل الواقعــة مــا 
بــني بلــدة اليامــون وقريــة اهلاشــمية يف جنني، ومنــذ ذلك 
اليــوم ال يــزال املجاهــدان عــاء وباجــس معتقلــني لــدى 

األجهــزة األمنيــة للســلطة الفلســطينية.

ويف العــام 2018م التقــى املجاهــد مهنــا مــع 
أخيــه الصغــر حممــد يف ســجن ريمــون الصهيــوين 
ليعيــش معــه أمجــل األيــام عــى الرغــم مــن أن أيــام 
أيــام قاســية وصعبــة  الســجن عــادة توصــف بأهنــا 
ومؤملــة وال يوجــد هبــا جمــال للفــرح والــرور، ولكــن 
ــة األخ والســيا بعــد ســنني طويلــة جتعــل األســر  رؤي
ــط  ــر بري ــت، ويم ــد مض ــنوات ق ــه إىل س ــد ذاكرت يعي
أو  إجيابيــات  مــن  فيــه  مــا  بــكل  رسيًعــا  األحــداث 
ســلبيات، وازداد فرحــه ورسوره عندمــا تــم اجتــاع 
ــود  ــد زي ــم حمم ــن عمه ــع اب ــد م ــا وحمم ــن مهن األخوي
ــا يف ســجن ريمــون، فشــعر حينهــا  ــو الشــيخ( أيًض )أب
كأن هــذه إشــارات ودالئــل عــى أن موعــد احلريــة قــد 

اقــرب، ومــا هــي إال قــاب قوســني أو أدنــى.

األسر املجاهد/ يوسف زيود
حمكوم 14 عاًما، واعتقل بتاريخ 2005/04/19م
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األسير المجاهد
جمال نزيه جميل جعار

ثالث ثالثة إخوة مجاهدين، نال أحدهما الشهادة

تاريخ الميالد: 1983/07/22م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عالر - محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 5

تاريخ االعتقال: 2005/08/30م

الحكم: 5مؤبدات و8 سنوات

وألهنــم  الفرســان،  وألهنــم  األبطــال  ألهنــم 
وجالــه،  الوطــن  مجــال  وألهنــم  الوطــن،  عشــاق 
ــى  ــن تغن ــم الذي ــن، ه ــن الوط ــة وحل ــيد احلري ــم نش فه
ــي..  ــي.. موطن ــي “موطن ــيده الوطن ــان يف نش ــم طوق هب
اجلــال واجلــال”. هــم جــال ومجيــل ومجــال ربــا 
ــة الكهــف يف القــرن احلــادي  ــه، هــم فتي الوطــن وجبال
هــدى،  وزادهــم  برهبــم  آمنــوا  وفتيــة  والعريــن، 
ــل  ــم، ه ــا عنه ــدأ حكايتن ــن نب ــن أي ــم م ــا ال نعل فصدًق
ــل تلــك  ــة حيــث احلاجــة أم مجي ــة احلكاي ــدأ مــن هناي نب
الوالــدة الصابــرة واملحتســبة التــي بقيــت وحيــدة يف هذا 
الزمــان ال زوج حيميهــا وال أبنــاء مــن حوهلــا خيدموهنــا، 
وال تــزال يف كل حلظــة تتمنــي أن يدخــل عليهــا أبناءهــا 
مجــال وجــال وقــد حتــررا بعــد أن غيبتهــا الســجون، 
ــا ال  ــزال تتذكــر فلــذة كبدهــا الشــهيد مجيــل، لرب وال ت
نســتطيع أن نتخيــل أًمــا كأم مجيــل التــي مــا أن رأت 
جثــان ولدهــا الشــهيد مجيــل حتــى ودعتــه بالزغاريــد؛ 
لتزفــه إىل احلــور العــني، فهــذه الزغــرودة يف نظــر املحتــل 
ومــن لــف لفــه هــي رضب مــن اجلنــون. هــذا اجلنــون 
الفلســطيني الــذي قلــب املوازيــن يف هــذا العــامل املمتــد، 
اآليت  للفــرح  عنواًنــا  واآلالم  األحــزان  وأصبحــت 
ــزف كــا يــزف  ــح الشــهيد ُي عــرب تدفــق الدمــاء، وأصب

ــه. ــوم عرس ــه يف ي ــس إىل زوجت العري
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ــل  ــد الكه ــرة الوال ــل؟ ح ــن أيب مجي ــدأ م أم نب
الــذي تــويف وهــو ينتظــر عــودة زوجتــه مــن زيــارة ابنــه 
مجيــل؛ لتبــره بأخبــاره الســارة فــإذا بــه يمــوت وحيــًدا 
دون رؤيــة زوجتــه، ودون معرفــة أخبــار ولــده، انتظــر 
وحيــًدا ومــات وحيــًدا، وليــس عنــده أحــد إال القــدرة 

ــه: ىمحٱ  ٰر   ٰى                       ٌّ* ــول ل ــة تق اإلهلي
            َّ           ِّ             ء ّٰ رئ *   مئ نئ ىئ* 
رب زب يمح الفجــر: ]27-30[، أم نبــدأ مــن اإلخــوة 
ــا بينهــم يف ميــدان اجلهــاد  ــة الذيــن يتســابقون في الثاث
واملقاومــة ومواجهــة غطرســة وعنجهيــة وجــربوت 
هــذا املحتــل الصهيــوين؟! فرتقــي األخ األكــرب املجاهد 
مجيــل شــهيًدا يف ميــدان املعركــة مــع اجليــش الصهيــوين، 
ومجــال  جــال  املجاهديــن  أخويــه  مصــر  ويكــون 
ــا نحــن أمــام نمــوذج فريــد مــن نوعــه  االعتقــال، فحًق
لعائلــة فلســطينية جماهــدة مناضلــة بامتيــاز، فهــم آل 
ــم  ــن توفيه ــم ل ــي عنه ــان، فحكايت ــذا الزم ــارس يف ه ي
حقهــم املقــدس، ولكــن هــذا هــو جهــد املقــل لعالقــة 

ــود. ــرب والصم ــة والص ــاد واملقاوم اجله

امليالد والنشأة
ُولــد جماهدنــا البطــل مجال يف بلدة عــار األبية يف 
طولكــرم لتلــك العائلة املجاهــدة والصابرة واملحتســبة، 
والــده يعمــل يف جمــال الزراعــة، يكــد ليــل هنــار ليؤمــن 
ــة،  ــم اليومي ــتلزمات حياهت ــم ومس ــوت يومه ــه ق لعائلت
علمهــم أن األرض كالعــرض ال يمكــن التفريــط فيهــا 
ــم  ــل اجلاث ــذا املحت ــاول ه ــا ح ــن، ومه ــا كان الثم مه
عــى صــدر الشــعب الفلســطيني باســتيائه ومصادرتــه 
لــألرض الفلســطينية؛ فإنــه ســيندحر وســيهزم ومصره 
ــل  ــم يف ظ ــم وفتوهت ــاء طفولته ــش األبن إىل زوال؛ ليعي

كل  أذهلــت  والتــي  األوىل،  الفلســطينية  االنتفاضــة 
أحــرار العــامل بحالــة نضاليــة وإبداعيــة، وصــل هلــا 
الشــعب الفلســطيني عــرب مواجهته للمحتــل الصهيوين 
بــأدوات قتاليــة بســيطة ال تتعــدى احلجــر واملقــاع 
الداعيــة  الوطنيــة  واهلتافــات  احلارقــة  والزجاجــات 
لطــرد املحتــل وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة، 
فــكان أبنــاء احلــاج نزيــه أبــو مجيــل كباقــي أبنــاء وأشــبال 
ــروج  ــارة واخل ــي احلج ــاركون يف رم ــعب يش ــذا الش ه
اعــراض  دون  والشــعبية  اجلاهريــة  املســرات  يف 
يذكــر مــن والدهــم، فكيــف لــه أن يمنعهــم مــن حقهــم 
املقــدس يف مواجهــة املحتــل، وكيــف يمنعهــم مــن ذلك 
وقــد أرضعتهــم والدهتــم حب الوطــن وكراهيــة املحتل 
الصهيــوين، لتمــيض األيــام واألشــهر والســنني ويكــرب 
األبنــاء الثاثــة مجيــل وجــال ومجــال، ويصبحــوا شــباًبا 
أشــداء وقفــوا إىل جانــب أبيهــم يف مســاعدته يف العمــل 
لتوفــر احتياجاهتــم اليوميــة، ومــا أن فــرح والدهــم 
هبــم حتــى اندلعــت انتفاضــة األقــى املباركــة يف شــهر 

ــول مــن العــام 2000م.  أيل

وجــال  مجيــل  الثاثــة  املجاهــدون  جســد 
ومجــال مــا زرعهــم هبــم والدهــم مــن معــاين الشــجاعة 
واإلقــدام واملواجهــة ورضورة اجلهــاد يف ســبيل اهلل، 
وكانــوا مــن الســباقني إىل مياديــن املواجهــة وخاصــة 
ــوف  ــًرا لصف ــى باك ــذي انتم ــل ال ــل مجي ــد البط املجاه
حركــة  كانــت  وقــت  يف  اإلســامي  اجلهــاد  حركــة 
اجلهــاد اإلســامي تتمــدد يف صفــوف الشــباب املســلم 
الثائــر الوطنــي يف بلــدة عــار يف طولكــرم، هــذا األمــر 
أدى لقيــام اجليــش الصهيــوين بحملــة اعتقــاالت طالت 
عــرات املجاهديــن مــن البلــدة، وكان مــن بينهــم 
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ــر”  ــجن “عوف ــه يف س ــم وضع ــث ت ــال حي ــد مج املجاه
ومــا أن أمــى شــهًرا حتــى تــم اإلفــراج عنــه لعــدم 
ــا أن خــرج مــن  ــق معــه، وم ــاء التحقي ــه بــيء أثن إدانت
الســجن حتــى علــم أن أخــاه املجاهــد مجيــل قــد أصبــح 
ــوادر  ــادة وك ــن ق ــد م ــا بع ــح في ــدو ليصب ــا للع مطلوًب
ــؤي  ــهيد ل ــة الش ــن جمموع ــن ضم ــدس، وم ــا الق رساي
الســعدي، ويكــون جنًبــا إىل جنــب مــع املجاهديــن 
لــؤي الســعدي وزاهــر األشــقر ونضــال أبــو ســعدة 
مــن  وغرهــم  خليــل  أبــو  ومعتــز  عجــاج  ورائــد 
األبطــال، وكان حينهــا أخــوه املجاهــد جــال قــد عــاد 
للعمــل داخــل األرض املحتلــة، مــن أجــل توفــر املــال 
املطلــوب مــن أجــل ســد حاجتــه ووالديــه وإخوتــه 
والســيا أن والــده مل يعــد يســتطع العمــل وأن أخــاه 

املجاهــد مجيــل كان مطــارًدا، فــكان مــن الــضوري أن 
هيتــم املجاهــد جــال بأبيــه وأمــه مــن جهــة وبتقديمــه 
الدعــم املــادي واملعنــوي ألخيــه املجاهــد املطــارد مجيــل 
مــن جهــة أخــرى، ولطبيعــة عمــل املجاهــد جــال 
ــل  ــة تفاصي ــم كاف ــتطاع أن يعل ــل اس ــل املحت يف الداخ
ــة  ــل األرض املحتل ــة إىل داخ ــل الضف ــن داخ ــور م العب
دون أن يعرضــه أحــد مــن الصهاينــة، فكانــت جمموعــة 
الشــهيد لــؤي الســعدي يف تلــك األوقــات قــد أعــدت 
العــدة وبــدأت يف االســتعداد مــن أجــل البــدء يف العمــل 
ــتعيد  ــي س ــهادية الت ــات االستش ــرب العملي ــادي ع اجله
ــا  ــاطها واعتباره ــا ونش ــطينية حيويته ــة الفلس للمقاوم
الــدويل إلحيــاء  احلــراك  وزمخهــا، والســيا يف ظــل 
ــوين  ــان الصهي ــني الكي ــا ب ــة م ــام املوهوم ــة الس عملي
الوحيــد  الــرط  وكان  الفلســطينية،  الســلطة  وبــني 
للبــدء يف هــذه العمليــة هــو العمــل عــى إحيــاء وإنعــاش 
التنســيق األمنــي بــني األجهــزة األمنيــة الفلســطينية 
والصهيونيــة مــن أجــل القضــاء متاًمــا عــى انتفاضــة 
ــه  ــوين وأجهزت ــع الصهي ــت املجتم ــي أهنك ــى الت األق
األمنيــة والسياســية؛ وقــرر جمــرم احلــرب الصهيــوين 
ــن  ــحاب م ــة االنس ــن خط ــان ع ــارون اإلع ــل ش أرئي
باإلضافــة  الغربيــة  الضفــة  يف  املســتوطنات  بعــض 

ــزة. ــاع غ ــن قط ــحاب م لانس

اجلهاديــة  األعــال  بفعــل  جــاء  ذلــك  وكل 
فلســطني،  يف  املقاومــة  لقــوى  والثوريــة  والنضاليــة 
الســعدي  لــؤي  الشــهيد  جمموعــة  قــررت  ولذلــك 
تنفيــذ سلســلة مــن العمليــات االستشــهادية، فاجتمــع 
ســعدة  أبــو  ونضــال  الســعدي  لــؤي  املجاهــدون 
ــز أبــو خليــل ومجيــل جعــار وشــفيق عبــد الغنــي  ومعت

الشهيد القائد/ مجيل جعار
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وحممــد أبــو خليــل، وتــم إعــداد اخلطــة واالتفــاق فيــا 
بينهــم عــى أن يكــون العمــل رسًيــا جــًدا، وبنفــس 
الواحــد،  الفريــق  بــروح  العمــل  يكــون  الوقــت 

وقــام حينهــا املجاهــد شــفيق عبــد الغنــي أحــد قــادة 
ــد االستشــهادي  ــدا بتجني ــة صي ــا القــدس مــن قري رساي
عبــد اهلل بــدران مــن ســكان بلــدة ديــر الغصــون يف 
طولكــرم، وقــام املجاهــد نضــال أبــو ســعدة بتجنيــد 
املجاهــد أرشف القيــي مــن ســكان الداخــل املحتــل من 
أجــل إيصــال االستشــهادي عبــد اهلل إىل مــكان العمليــة، 
بينــا متكــن املجاهــدون لــؤي الســعدي ومعتــز أبــو 
خليــل وحممــد أبــو خليــل مــن إحضــار احلــزام الناســف 
بالتعــاون مــع قــادة وكــوادر رسايــا القــدس يف مدينــة 
جنــني، وأكمــل املجاهــد لــؤي الســعدي االســتعدادات 
ــو  ــدران وهــو يتل ــد اهلل ب ــر االستشــهادي عب عــرب تصوي
ــة  ــكان العملي ــد م ــم حتدي ــعب، وت ــة والش ــه لألم وصيت
وهــو نــادي “ســتيج” الليــي يف مدينــة “تــل أبيــب” بتاريــخ 

2005/02/25م.

بداية دوره اجلهادي
ــؤي  ــدون ل ــه املجاه ــوم توج ــذا الي ــاح ه ويف صب
الســعدي ونضــال أبــو ســعدة ومجيــل جعــار ومعهــم 
االستشــهادي عبــد اهلل بــدران للقــاء املجاهــد مجــال جعــار 
ــه أخــوه  ــارات بلــدة عــار حيــث طلــب من يف إحــدى بي
مجيــل تقديــم املســاعدة يف إيصــال االستشــهادي عبــد 
اهلل مــن طولكــرم إىل باقــة الغربيــة، ومــن هنــاك يــأيت 
املجاهــد أرشف الصطحــاب االستشــهادي عبــد اهلل 
إىل موقــع العمليــة، فأبــدى حينهــا املجاهــد مجــال فرحــه 
وســعادته يف قيامــه هبــذا العمــل اجلهــادي الــذي كان 
ينتظــره دوًمــا للقيــام بمثــل هــذه املهــات اجلهاديــة؛ ليقدم 
واجبــه املقــدس جتــاه فلســطني والقــدس واألقــى، 
وكان حينهــا املجاهــد مجــال ينتظرهــم يف البيــارة واســتلم 
ــف، وودع  ــزام الناس ــد اهلل واحل ــهادي عب ــم االستش منه
املجاهــدون لــؤي الســعدي ومجيــل ونضــال املجاهديــن 
مجــال وعبــد اهلل وســط دعــوات إيانيــة هلــم بــأن يوفقهــا 
ــوكل عــى اهلل _ ــل منهــا عملهــا اجلهــادي، وت اهلل ويتقب

عــز وجــل_ املجاهــدان مجــال وعبــد اهلل، وبــدأت رحلتها 
مــن طولكــرم إىل مدينــة رام اهلل، وركبــا إحــدى الســيارات 
العموميــة، وجتــاوزا احلواجــز الصهيونيــة املنتــرة يف كل 
مــكان، والتــي كانــت أحياًنــا عائًقــا أمــام تقــدم املجاهدين 
إال أن مــن يقبــل عــى اهلل عــز وجــل بصــدق يكــن اهلل معــه 
وحيفظــه ويعنــه وحترســه املائكــة، ومــا هــي إال ســويعات 
حتــى وصــل املجاهــدان بســام إىل وســط مدينــة رام اهلل، 
واســراحا قليــًا، ثم توجهــا إىل حاجز قلنديــا الصهيوين، 
واســتأجرا ســيارة إليصاهلــم إىل بلــدة باقــة الغربيــة يف 
الداخــل املحتــل، ووصــا إىل هنــاك يف وقــت العــر مــن 
يــوم 2005/02/25م، وانتظــرا جمــيء املجاهــد أرشف 

الشهيد القائد/ لؤي السعدي
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ــا  ــي وضعه ــة الت ــه اخلط ــت علي ــا نص ــال م ــي إلك القي
املجاهــد لــؤي الســعدي وإخوانــه يف رسايــا القــدس، 
وطــال حينهــا االنتظار، وبــدأ املجاهدان يتحدثــان يف أمور 
الدنيــا واألحــوال التــي وصــل إليهــا املســلمون والشــعب 
الفلســطيني، وأن االحتال هو الســبب احلقيقي وراء كل 
مــا حيــدث مــن مــآٍس وآالم للشــعب الفلســطيني، وكان 
املجاهــد عبــد اهلل يف عجلة من أمره للقــاء اهلل _عز وجل_، 
وكان يتحــدث عــن فضــل اجلهــاد واالستشــهاد ورضورة 
ــتاًقا  ــة اهلل، ومش ــاء كلم ــس إلع ــال والنف ــة بامل التضحي
للجنــة ولألنبيــاء والصديقــني والشــهداء واحلــور العــني،

وأســدل الليــل عليــه الســتار وطــال االنتظار أكثــر وأكثر، 
وقــرر املجاهــدان تنــاول طعام العشــاء، ومــا أن انتهي منه 
حتــى قــرر املجاهــد مجــال أخــذ زمــام األمــور واالجتهــاد 
بنفســه حــول قيامه بإيصال االستشــهادي عبــد اهلل ألحد 
املواقــع الصهيونيــة التــي يعرفهــا يف مدينــة اخلضــرة 
املحتلــة إال أن اجلنــدي عليــه دوًمــا طاعة قائده يف املنشــط 
واملكــره، وانتظــر قليــًا وأجــرى اتصــااًل بأخيــه املجاهــد 
مجيــل وأطلعــه عــى أحوالــه وأن املجاهــد أرشف القيــي 
مل يــأِت إليهــم كــا تــم االتفــاق معــه، فقــال له أخــوه مجيل 

بــأن املجاهــد أرشف اآلن يف طريقــه إليكــا فا تقلقا، وما 
هــي إال فــرة حتــى وصــل املجاهــد أرشف وســلم عــى 
املجاهديــن عبــد اهلل ومجــال، وبعــد أن حتدث معها ســلم 
عليهــا املجاهــد مجــال واحتضــن االستشــهادي عبــد اهلل 
وقبــل رأســه وجبينــه الطاهــر، ودعــا اهلل لــه أن يوفقــه يف 
قتــل أكــرب عــدد ممكــن مــن الصهاينــة، وأن جيمعــه اهلل مــع 

مــن أحــب يف اجلنــة.

نحــو  اهلل  وعبــد  أرشف  املجاهــدان  توجــه 
ــادي “ســتيج” الصهيــوين  اهلــدف وهــو النــادي الليــي ن
يف مدينــة “تــل أبيــب” الصهيونيــة، ووصــا إىل املوقــع، 
ونــزل املجاهــد عبــد اهلل وهــو حيمــل حزامــه الناســف، 
وينظــر إىل هدفــه، وكان الوقــت حينهــا يقــرب مــن 
الليــل والصهاينــة يف ســمر وهلــو وجمــون  منتصــف 
وفجــور، وكان لســان حــال املجاهــد االستشــهادي 
عبــد اهلل يقــول: “يــا ســبحان اهلل! هــا هــم الصهاينــة 
املحتلــون يرقصــون ويمرحــون وحيتفلــون عــى أنغــام 
ــوت  ــى ص ــطينيني، وع ــال الفلس ــل األطف ــوت قت وص
وعــى  البيــوت،  هتــدم  وهــي  والصواريــخ  القنابــل 
صــوت الرصــاص املوجــه إىل صــدر الشــعب، ولكــن 
هيهــات هيهــات منــا الذلــة”، وتقــدم املجاهــد عبــد اهلل 
منهــم شــيئا فشــيًئا ولســان حالــه يقــول: “هــذه األرض 
لنــا، واهلــواء لنــا، والــزرع لنــا، وكل مــا عليهــا لنــا، 
وأنتــم ترقصــون فــوق مجامجنــا، وهلــذا جئتكــم ألحطــم 
لكــم مجامجكــم، وألجعــل منكــم أشــاًء، ونجعــل 
ــايف األرض  ــن كل في ــني، م ــودة لاجئ ــر الع ــا ج منه
إىل فلســطني املســلمة والعربيــة، جئتكــم مــن حيــث 
يف  استشــهادي  أول  ألكــون  جئتكــم  تتوقعــون،  ال 
العــام 2005م وأول استشــهادي يف سلســلة عمليــات 
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جمموعــة الشــهيد لؤي الســعدي، وأول استشــهادي يرد 
عــى اجتــاع رشم الشــيخ اإلجرامــي الذي ضم الســلطة 

ــام”. ــة الس ــاء عملي ــة إلحي والصهاين

كــرّب املجاهــد عبــد اهلل وســط مجــوع الصهاينــة، 
أن  ومــا  التفجــر،  قبــل  التكبــر  صــوت  فأرعبهــم 
ــر نفســه حتــى تناثــرت أشــاء الصهاينــة يف كل  َفجَّ
موقًعــا  مــكان  كل  يف  دماؤهــم  وأصبحــت  مــكان 
مخســة قتــى منهــم، ومصيًبــا العــرات بجــراح، وكــرّب 
املجاهــدون وكــرّب األحــرار والرفــاء يف فلســطني،

والســيا أن هــذه العمليــة كانــت اجلــواب الواضــح 
لــكل القــوى السياســية يف فلســطني، ولــكل الــدول 
ــي  ــة الت ــأن اهلدن ــوين ب ــدو الصهي ــم للع ــة، واأله الغربي
ــي  ــوين ه ــدو الصهي ــطينية والع ــلطة الفلس ــا الس أرادهت
ــي تريدهــا حركــة اجلهــاد  ــة الت ــة، وأن اهلدن ــة باطل هدن
يســمح  خاهلــا  مــن  التــي  اهلدنــة  هــي  اإلســامي 
ــاؤوا  ــي ج ــدول الت ــطني إىل ال ــادرة فلس ــة بمغ للصهاين
منهــا مــن كل أصقــاع األرض، وبذلــك أصبــح املجاهد 

مجيــل عرضــة لاعتقــال أو االغتيــال، بينــا اســتمر 
املجاهــد مجــال وكأن شــيًئا مل حيــدث، واســتمر يف عملــه 
بالداخــل املحتــل إلعالــة عائلتــه، واســتمر املجاهــد 
جــال باالعتنــاء بوالديــه ومســاعدة أخيــه املطــارد 
مجيــل، وأصبــح اجليــش الصهيــوين ال يغــادر البلــدة 
وال يمــر يــوم إال ويقتحــم الصهاينــة منــزل العائلــة؛ 
ليحطمــوا أثــاث البيــت ويدمــروا وخيربــوا كل مــا تقــع 
عيوهنــم عليــه، فإمــا أن يســلم املجاهــد مجيــل نفســه هلــم 

ــة. ــذه العائل ــاة ه ــتمر معان ــا أن تس وإم

اعتقاله واحلكم عليه
ــة  ــزل عائل ــى من ــداءات ع ــرار االعت ــة لتك نتيج
جعــار قــررت هــذه العائلــة املجاهــدة االنتقــال للعيــش 
يف منــزل آخــر يف بلــدة عــار، ظنًــا منهــا أن العــدو 
ســيركهم وشــأهنم إال أن عماءهــم اســتطاعوا معرفــة 
الصهيــوين  اجليــش  وعــاد  اجلديــد،  منزهلــم  مــكان 
ملسلســل مضايقــات هــذه العائلــة، فــا كان حينهــا مــن 
ــرة مــن الذخــرة  ــة كب املجاهــد مجــال إال إحضــار كمي
الســعدي الســتخدامها يف  لــؤي  الشــهيد  ملجموعــة 
الصهيــوين،  املحتــل  هــذا  وصلــف  ظلــم  مواجهــة 
وقــدم هلــم كثــًرا مــن املســاعدات املاديــة واملعنويــة 
ــا العســكرية، واســتمر عــى ذلــك  واللوجســتية وأحياًن
ــو )متــوز( مــن العــام 2005م، حيــث  حتــى شــهر يولي
قامــت الرطــة الصهيونيــة بحملــة اعتقــاالت واســعة 
طالــت العــال الفلســطينيني يف الداخــل املحتــل، وتــم 
ــح  ــود تري ــدم وج ــة ع ــال بذريع ــد مج ــال املجاه اعتق
ــم  ــجون وحك ــد الس ــه يف أح ــم وضع ــه، وت ــل مع عم

ــا. ــدة 45 يوًم ــه مل علي

القتى الصهاينة يف عملية “نادي ستيج” االستشهادية 
بتاريخ 2005/02/25م
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عــاش املجاهــد مجــال أصعــب أيــام حياتــه داخــل 
الســجن، الســيا أنــه ال يعلم عــن عائلته شــيًئا، وال يعلم 
مــاذا حــل بإخوانــه مجيــل وجــال، فــا كان منــه إال طــرق 
بــاب الرمحــن، داعًيــا اهلل أن حيفظهــا ويرعامهــا ويقدم هلا 
ــا، ومــع مــرور  ــا وأينــا كان ــا وكيفــا كان اخلــر حيثــا كان
األيــام يف ســجنه علــم بطريقتــه بأن أخــاه املجاهــد جال 
قــد تــم اعتقالــه أثنــاء عودتــه مــن مهمــة جهاديــة إليصال 
استشــهاديني، وأنــه أثنــاء التحقيــق معــه قــد اعــرف عــى 
ــد  ــهادي عب ــال االستش ــة بإيص ــه عاق ــال ل ــاه مج أن أخ
اهلل بــدران، وكان حينهــا قــد تبقــى يومــان لإلفــراج عــن 
املجاهــد مجــال، فتــم إعادتــه للتحقيــق يف ســجن اجللمــة 
جمتمًعــا بأخيــه يف القيــد والزنازيــن والتحقيــق وليتعانقــا 

عنــاق املحنــة واألمل والعــذاب.

األمل  صنــوف  كل  وجــال  مجــال  حتمــل 
والتعذيــب الوحــي واهلمجــي، ولكنهــا مل يتحمــا 
ذلــك اخلــرب الصاعــق وهــو خــرب استشــهاد أخيهــا 
وقائدمهــا ومرشــدمها ومعلمهــا احلبيــب واألخ الكبــر 
مجيــل حيــث كان املجاهدون مجيــل جعــار ورائد عجاج 
ــدة عــار  ــارات مــن بل وســعيد األشــقر يف إحــدى البي
يف وقــت متأخــر مــن يــوم 2005/09/23م، حــني 
تقدمــت باجتاههــم وحــدات مــن اجليــش الصهيــوين 
مصحوبــة بالوحــدات اخلاصــة ليحدث اشــتباك مســلح 
عنيــف بــني األبطــال الثــاث وبــني العــدو؛ لرتقــي 
ــا متكــن  ــل بين ــعيد األشــقر ومجي ــهداء س إىل العــا الش
ــا  ــدا، وم ــه صي ــد مــن االنســحاب إىل قريت املجاهــد رائ
هــي إال فــرة قصــرة حتــى حلــق بصاحبيــه وتــم التنكيل 
بجثامــني الشــهداء، ومــا أن طلــع النهــار حتــى خرجــت 
اجلاهــر الفلســطينية املجاهــدة احلاشــدة مــن بلــدة 
عــار والقــرى املحيطــة هبــا لتعــد للشــهيد مجيــل موكًبــا 
يليــق بــه، وتــم محــل نعشــه عــى األكتــاف والطــواف بــه 
يف شــوارع وأزقــة بلــدة عــار وســط هتافــات تطالــب 

ــة. ــذه اجلريم ــى ه ــرد ع ــدس بال ــا الق رساي

ــاجد  ــد مس ــل يف أح ــهيد مجي ــان الش ــع جث ُوض
بلــدة عــار؛ إللقــاء نظــرة الــوداع األخــرة عليــه وســط 
ــد  ــن زغاري ــاء الوط ــرددت يف س ــر، وت ــات التكب هتاف
العــزة والكرامــة، وبعد استشــهاد املجاهد مجيــل واعتقال 
ــن إال  ــا وحيدي ــي والدمه ــال بق ــال وج ــن مج املجاهدي
مــن الرعايــة اإلهليــة هلــا، ومــرت األيــام ليعلــم الوالــدان 
ــوران أن ولدهيــا مجــال وجــال ســيحكم عليهــا  الصب
بأحــكام عاليــة جــًدا، ومــع ذلــك وقــف هــذا األب 
الصابــر عــى استشــهاد ابنــه البكــر واعتقــال ولديــه مجــال 
ــه يف كل يشء،  ــب أبنائ ــجاعة إىل جان ــة ش ــال وقف وج
ــة  ــة الصهيوني ــة املحكم ــى يف قاع ــروف حت ويف كل الظ

األسر املجاهد/ مجال جعار )يمني( 
برفقة شقيقه األسر/ جال جعار )املحكوم 15 عامًا(
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حــني أصــدرت حكــًا بحــق ابنــه مجــال بالســجن املؤبــد 
باإلضافــة إىل 8 ســنوات، وبحــق ولــده جــال باحلكــم 
15 عاًمــا، ليــرب األب كأس لوعــة أرسمهــا، فلــم يكن 
يزجــر أوالده يوًمــا ألهنــم كانــوا جماهدين مؤمنــني بعدالة 
ــن  ــم، ولك ــه عليه ــدة خلوف ــجعهم بش ــم، ومل يش قضيته
ــاد  ــوا درب اجله ــه ليواصل ــراًرا من ــا كان إق ــه أحياًن صمت
واملقاومــة، فــكان هــذا األب وهــذا الشــيخ ابــن الســبعني 
ــة والطهــر،  ــا للعف ــا، ونموذًج ــا مثالًي ــا وأًب ــا مكافًح عاًم
يؤمــن بــأن األرض ومــن عليهــا هــي هلل، يورثهــا عبــاده 
الصاحلــني، ويؤمــن بــأن هــذه الدنيــا وهــذه احليــاة قصرة 
جــدا،ً وأهنــا رحلة جيب أن يعيشــوها بكرامــة، وإن أرادوا 
الرحيــل عليهــم أن يغادروهــا بكرامــة، أمــا والدهتــم أم 
مجيــل فقــد ذاقت أقســى اللوعــة ومعــاين األمل والعــذاب، 
وحتولــت هــذه املــرأة املجاهــدة املناضلــة الصلبــة بعــد أن 
ــال  ــال وج ــواه مج ــل أخ ــل واعتق ــا مجي ــهد ولده استش
وتعرفــت عــى مراكــز الصليــب األمحــر لتمــيض ســنوات 
عمرهــا متنقلــة مــن ســجن آلخــر لزيــارة ابنيهــا، فــكان 
املجاهــد مجــال حيــن دوًمــا إىل وطنــه وبلدتــه عــار حنينــه 
إىل صــدر أمــه، وحيــن إىل كل ذرة تــراب هبــا وهيــزه 
الشــوق واحلنــني إليهــا، تلــك البلــدة التــي نــا وترعــرع 
ــا،  ــهوهلا وجباهل ــا وس ــا وحوارهي ــب يف أزقته ــا ولع فيه
وأكل مــن خبــز طابوهنــا، ومــن ثــار أشــجارها إىل أن 
شــب وعــرف طريقــه اجلهــادي. وكان ينتظر بشــوق كبر 
لزيــارة والديــه ليأنــس هبــا وبرؤيتهــا وخيــرباه عــن بلدتــه 
ــاق  ــة واالنعت ــم احلري ــرى هبــا حل وهوائهــا وتراهبــا، وي
مــن ظلــم املحتــل الصهيــوين، ليكــون لــه زيــارة يف شــهر 

يوليــو )متــوز( مــن العــام 2017م.

ــام  ــذ أي ــه من ــال نفس ــد مج ــر املجاه ــز األس جه
هلــذه الزيــارة وحــض نفســه، وجهــز مــادة احلديــث التي 
ســتدور بينــه وبــني والديــه، وكيــف أنــه ســيدخل عليها 
الفــرح والــرور بإخبارمهــا أنــه هــو وأخــاه جــال قــد 

أهنيــا دراســة بكالوريــوس التاريــخ مــن جامعــة األقى 
متعلًقــا  يــزال  ال  مجــال  أن  وكيــف  غــزة،  قطــاع  يف 
بوالديــه، وجــاء موعــد الزيــارة، وخــرج املجاهــد مجــال 
للقــاء والديــه فــإذا بوالدتــه لوحدهــا حــضت لزيارتــه، 
فســلم عليهــا وقبــل يدهيــا ورأســها مــن خلــف الزجاج، 
ــاك  ــه إن أب ــت ل ــه وقال ــذرت من ــه فاعت ــن أبي ــأهلا ع وس
ــذر عــن  ــه احلــارة ويعت هيديــك الســام وهيديــك قبات
إلغــاء زيارتــه كونــه أصبــح كهــًا ال يقــوى عــى الســفر.

وملــا انتهــت الزيــارة التــي ال تتجــاوز 45 دقيقــة، 
وفرحــت األم برؤيــة ابنهــا املجاهــد مجــال فكانت بأمجل 
ــه  ــال والدت ــد مج ــا املجاه ــر، وأوىص حينه ــى مظه وأهب
ــاءه  ــى لق ــه، ويتمن ــتاق لرؤيت ــه مش ــده بأن ــرب وال ــأن خت ب
عــا قريــب عــى أرض بلــدة عــار الصمــود، وانتهــت 
الزيــارة وعــاد املجاهــد مجــال إىل ســجنه وغرفتــه وهــو 
حيمــل شــعوًرا مــا بــني الفــرح لرؤيتــه والدتــه، ومــا 
بــني الــذي حصــل بعــدم حضــور والــده، وعــادت 
األم الصابــرة مــن زيــارة ولدهــا يف ســجن “ريمــون” 
ــا  ــل بيته ــار؛ لتدخ ــا ع ــا إىل بلدهت ــرم، ومنه إىل طولك

والدة األسر املجاهد/ مجال جعار
عى موعد مع احلرية ألبنائها األرسى
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حاملــة معهــا القبــات احلــارة مــن ولدهــا مجــال ألبيــه. 
ودخلــت عليــه الغرفــة لتجــده جالًســا بانتظارهــا وعيناه 
صــوب البــاب ينتظــر عودهتــا، فــإذا بــه قــد فــارق احليــاة 
لعليــاء  املائكــة  لتحملــه  خلالقهــا؛  روحــه  وأســلم 

ــًدا. ــه وحي ــدأ حيات ــًدا كــا ب الســاء، ومــات وحي

فســام عليــك يــا أبــا مجيــل يــوم ولــدت ويــوم 
ــا؛ لتبقــى هــذه األم الصابــرة  موتــك ويــوم تبعــث حًي
املحتســبة خنســاء فلســطني تواجــه املحــن والتحديات 
ــذي  وتقســم قلبهــا إىل قســمني، قســم مــع زوجهــا ال
دفــن إىل جانــب فلــذة كبدهــا الشــهيد مجيــل، وقســم 
معلــق بابنيهــا األســرين الذيــن فقــدا والدمهــا ومل 
يتمكنــا مــن رؤيتــه، ومــا أن علــم املجاهــد مجــال بنبــأ 
ــد  ــه، ومل يع ــا بوجه ــت الدني ــى أظلم ــده حت ــاة وال وف
ــهيد  ــاه الش ــد أخ ــايض فق ــي امل ــب، فف ــل املصائ يتحم
البيــت األول،  مجيــل واليــوم يفقــد ســنده ورجــل 
مجــال  اإلخــوة  أصابــت  التــي  هــذه  مصيبــة  فــأي 
وجــال؟! ومل يتخيــل املجاهــد مجــال أنــه ســيأيت يــوم 
ــد  ــذا الوال ــه، ه ــده من ــف وال ــوت ليخط ــه امل ــأيت في ي
الــذي عــاش املجاهــد مجــال ســنوات عمــره وكــرب 
وترعــرع يف ظــل رعايتــه، ومل يكــن يشــعر أنــه قــد كــرب 
يف حيــاة والــده بــل كان يشــعر بنفســه أنــه ال يــزال 
ــو  ــده، فه ــو وال ــرة ه ــه األوىل واألخ ــًا، مرجعيت طف
ــو أن  ويل أمــره وصديقــه ومرشــده، وكان قــد متنــى ل
ــذا  ــردد، كان ه ــه دون أي ت ــل ليقتل ــوت رج ــذا امل ه
ــاذه  ــو م ــال ه ــد مج ــبة للمجاه ــل بالنس األب الراح
ــه  ــث ل ــيًئا ويب ــيًئا فش ــه ش ــرب أمام ــه، وكان يك وصديق
أحزانــه وأفراحــه دون غــره، يتفهــم آالمــه وأحزانــه 
ــام  ــال أم ــد مج ــن املجاه ــه، ومل يك ــه ومواجع وأفراح
ــراح، آه  ــع اجل ــا منب ــول: “آه ي ــة إال أن يق ــذه املصيب ه
ــة  ــا بحاج ــوت أيب وأن ــربأ، يم ــذي ال ي ــي ال ــا جرح ي
ماســة إىل الكثــر مــن اإلجابــة عــن أســئلة ال يســتطيع 

أحــد اإلجابــة عليهــا ســواه، آه يــا مــن جســمك مــوت 
ــود  ــن ومعق ــوف اليدي ــك مكت ــف أمام ــقى، أق ال أش
اللســان ال حــول يل وال قــوة، ال أســتطيع مواجهتــك 
وال التصــدي لــك، فقــد هزمتنــي، ولكنــي أعــدك 
أهيــا املــوت بأنــه قــد مــيض زمــن املــوت، وجــاء زمــن 
احليــاة، هــذه احليــاة التــي قــال عنهــا رب العــزة: ىمحٱيك 
مل ىل يل ام مم رن زنمن نن ىن ين 

]آل عمــران: 169[. رييمح  ٰى 

ومــا عــزاء جماهدنــا البطــل مجــال إال ذلــك القول 
املأثــور ألحــد الكتــاب بأنــه مــن عــرف حــاوة األجــر 
هانــت عليــه مــرارة الصــرب، والعاقل الفطن لــه يف كل ما 
يــرى مــن حولــه عــربة، فهــو يــرى أنــه مــا ابيــض وجــه 
رغيــف حتــى اســود وجــه خبــازه، ومــا علــت الآللــئ 
األعنــاق إال بمعانــاة الغــوص يف األعــاق، ومــن ســهر 
الليــايل بلــغ املعــايل، ومــن اســتأنس بالرقــاد اســتوحش 
يــوم الرقــاد، وال حيــل حلــم الغــزال دون ذبحــه، وال 
يطيــب إال بــأن يصــي النــار، ويف إضــاءة الشــمعة إفنــاء 
لنفســها، وكلــا طــال ســفر القافلــة عظــم ربحهــا، وإذا 
كانــت الســلعة غاليــة فقــد رامــت مهــًا عاليــة، صــاح هبا 
أســتاذ الصــرب األول حممــد صــى اهلل عليــه وســلم أال إن 

ســلعة اهلل غاليــة، أال إن ســلعة اهلل اجلنــة.

ــاه  ــان أخ ــال، وأع ــل مج ــا البط ــان اهلل جماهدن أع
جــال، وأعــان والدهتــا الصابــرة املحتســبة، فهــذه 
ــداء،  ــة والف ــاذج التضحي ــن ن ــوذج م ــي أنم ــة ه العائل
ــة،  ــم اجلهادي ــم وأعاهل ــمو أخاقه ــم يف س ــا ندانيه ف
الشــهيد  قدمــوا  اإلنســان،  يملــك  مــا  أغــى  قدمــوا 
وقدمــوا األســر، وال تــزال النــار مشــتعلة هــي نــار 
واحــدة مســتعرة، هــي نــار اجلهــاد املقــدس التــي أشــار 
إليهــا القــرآن الكريــم بقولــه تعــاىل: ىمحٱخل مل 
حن  جن  يم  ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل 

.]32 ]التوبــة:  ىنيمح  من  خن 
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األسير المجاهد
إياد محمد أحمد أبو الرب

الراعي المجاهد

تاريخ الميالد: 1974/05/20م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية جلبون - محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ االعتقال: 2005/11/24م

الحكم: 8 مؤبدات

نقــف اليــوم للحديــث عــن أحــد املجاهديــن 
األبطــال الذيــن اســتعذبوا مشــقة الطريــق، ووجــدوا هلا 
حــاوة أذهبــت أملــه ووعورتــه وصعوبتــه وعذابــه، بــل 
ــهًا  ــب س ــًوا والصع ــر حل ــًة وامل ــذاب متع ــت الع حول
والغــايل رخيًصــا، إنــه األســر املجاهــد إيــاد أبــو الــرب.

قريــة جلبــون  إيــاد يف  البطــل  املجاهــد  ُولــد 
بمحافظــة جنــني التــي عندمــا تقــف عــى جباهلــا وتســر 
يف ودياهنــا تشــم رائحــة العطــور اجلميلــة القادمــة مــن 
بيســان، وهــل هنــاك أمجــل وأهبــى وأزهــى مــن مدينــة 
بيســان املحتلــة؟ وهــل هنــاك أمجــل وأعــذب من بيســان 
اســًا جلنائــن النخيــل؟ فكانــت قريــة املجاهــد إيــاد أبــو 
الــرب )جلبــون( شــقيقة بيســان، بــل هــي تــوأم روحها، 
ــهوهلا  ــراف س ــن أط ــلل م ــمس بالتس ــدأ الش ــا أن تب ف
حتــى تامــس أشــجار النخيــل الشــاخمة يف مدينة بيســان 

ليمتــزج احلنــني بالدمــوع.

امليالد والنشأة
ــاد أبــو الــرب، وهنــاك  فهنــاك ولــد املجاهــد إي
ترعــرع وعــاش طفولتــه وشــبابه بــني ســهوهلا وجباهلــا 
ــرة  ــه الفق ــم لعائلت ــى الغن ــاك كان يرع ــا، وهن وودياهن
التــي  بــاألرض  يتجــذر  كان  وهنــاك  والبســيطة، 
ــا مــن اســتياء قطعــان املســتوطنني  يســر عليهــا خوًف
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قريــة  أصبحــت  وقــد  والســيا  عليهــا  الصهاينــة 
جلبــون حماطــة بعــدة مســتوطنات، كــا عــاش املجاهــد 
إيــاد مــرارة األمل واحلــزن عــى ضيــاع أرايض وســهول 
بلدتــه، والتــي ال يــزال يذكــر كل شــرب فيهــا، وبضياعها 
اســتبداهلا  وتــم  الشــمس،  خيــوط  عنهــا  انقطعــت 
باألســاك الشــائكة ملنــع العبــور مــن القريــة إىل داخــل 

األرايض املحتلــة عــام 1948م.

دوره يف االنتفاضة األوىل واعتقاله
ومــا أن بــدأت االنتفاضــة الفلســطينية األوىل يف 
ــدم  ــم ع ــاد رغ ــد إي ــى أدرك املجاه ــام 1987م حت الع
جتــاوز عمــره حينهــا الثاثــة عــر عاًمــا؛ بــأن هــذه 
وقــوة  ونشــاطها  بفعالياهتــا  الفلســطينية  االنتفاضــة 
مجاهرهــا وأفعاهلــا ســتعيد البســمة احلزينــة للقريــة، 
والليمــون  والزيتــون  اللــوز  رائحــة  لشــم  وســيعود 
جانــب  إىل  فعاليتهــا  يف  املشــاركة  فقــرر  والربتقــال، 
االلتحــاق  وقــرر  الفلســطينية،  االنتفاضــة  أشــبال 
بصفــوف حركــة فتــح وكان حريًصــا عــى تنفيــذ كل مــا 
ــة الشــعارات إىل رمــي احلجــارة  ــه؛ مــن كتاب يطلــب من
واملشــاركة يف املســرات اجلاهريــة؛ إىل تعليــق األعــام 
الفلســطينية عــى أعمــدة الكهربــاء، وإىل قطــع الكهربــاء 
عــن قريــة جلبــون حــني يقتحمهــا جنــود العــدو ليــًا، 
فــا كان يمــر يــوم مــن أيــام التصعيــد ضــد العــدو 
الصهيــوين إال وجتــد املجاهــد إيــاد يف مقدمــة الصفوف.

ــه  ولذلــك أقــدم اجليــش الصهيــوين عــى اعتقال
وكان عمــره ال يتجــاوز ســبعة عــر عاًمــا، وتــم اقتيــاده 
ــوين يف  ــد” الصهي إىل ســجن األشــبال يف ســجن “تلمون
ــه  ــق درب ــه ورفي ــب صديق ــارون”، إىل جان ــة “الش منطق

ــة إىل  ــرب. وإضاف ــو ال ــة املجاهــد مــازن أب ــذ الطفول من
رمــي احلجــارة قامــا بحــرق األحــراش الصهيونيــة 
بالقــرب مــن املســتوطنات الصهيونيــة املقامــة عــى 
أرايض قريــة جلبــون، معتقديــن أن هــذا األمــر ســيؤدي 
املروقــة  األرض  وإعــادة  املســتوطنني  هجــرة  إىل 
بقــوة العنجهيــة الصهيونيــة. وتــم حماكمتهــا يف حماكــم 
عســكرية صهيونيــة ظاملــة، حيــث حكــم عــى كل منهــا 
ملــدة ثــاث ســنوات ليعيشــا مًعــا حيــاة جديــدة يف 
ســجون االحتــال، ملؤهــا الصــرب والصمــود وحتــدي 
قهــر الســجان الــذي حــاول مــراًرا وتكــراًرا كــر إرادة 
ــا  ــازن؛ إال أن صداقته ــاد وم ــني إي ــن الصديق املجاهدي
وصحبتهــا املبنيــة عــى أســاس متــني ووطنــي جعلــت 
منهــا ســًدا قوًيــا يف وجــه الســجان. وصــدق فيهــا قــول 

ــاعر: الش

َعِن امَلرِء ال َتسَأل َوَسل َعن َقرينَِه   
َفُكلُّ َقريٍن بِامُلقاِرِن َيقَتدي

ــت  ــى قام ــًا حت ــاد قلي ــد إي ــرب املجاه ــا أن ك وم
مصلحــة الســجون بنقلــه من ســجن “تلموند” إىل ســجن 
جنــني املركــزي، ومــن ثــم إىل ســجن نابلــس، وتــم 
اســتقباله هنــاك اســتقبال األبطــال الشــجعان الســيا أنــه 
ــرص  ــذا ح ــجون، ول ــك الس ــل يف تل ــر مناض كان أصغ
كــوادر وقــادة احلركــة األســرة وخاصــة حركــة فتــح 
عــى االهتــام والعنايــة باملجاهــد إيــاد، ليواصل مشــوراه 
الكفاحــي والنضــايل والثــوري عــرب تعلــم تاريــخ القضية 
ــوين،  ــدو الصهي ــع الع ــراع م ــخ ال ــطينية، وتاري الفلس
ــح،  ــادئ حركــة فت ــة مب ــر وماهي ــة منظمــة التحري وماهي
ــا  ــه وطنًي ــاد وتأسيس ــد إي ــخصية املجاه ــل ش ــم صق ليت

ــدة يف املســتقبل. ــة جدي ــة نضالي ــا ملرحل وثورًي
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وعــى الرغــم ممــا قدمتــه حركــة فتــح للمجاهــد 
إيــاد، والــذي ال يــزال شــاكًرا هلــا إال أنــه يف داخــل 
الســجن تعــرف عــى قــادة وكــوادر حركــة اجلهــاد 
اإلســامي، وخاصــة يف ســجن جنــني املركــزي، وبعــد 
أن تعــرف عليهــم اقــرب أكثــر فأكثــر وقــرأ كتبهــم 
ودراســاهتم، وفهــم أفكارهــم وأراد حينهــا االنتقــال إىل 
حركــة اجلهــاد اإلســامي، ولصعوبــة عمليــة التحويــل 
مــن تنظيــم آلخــر داخــل الســجن قــرر أن يؤجــل ذلــك 

ــن األرس. ــرره م ــني حت إىل ح

حــاول املحتــل الصهيــوين أن يكــون الســجن 
مقــربة للرجــال إال أن ســواعد وقــادة احلركــة األســرة 
الســجون  حولــوا  الفلســطينية  الفصائــل  كافــة  مــن 
إىل مــدارس وجامعــات ومصانــع للرجــال الذيــن ال 
ــو الــرب، ومــا  ــاد أب ــال املجاهــد إي ــون املــوت كأمث هياب
هــي إال فــرة مــن الزمــن حتــى أعلــن رئيــس احلكومــة 
أرسى  عــن  اإلفــراج  ينــوي  أنــه  رابــني  الصهيونيــة 

ــاه  ــة جت ــن ني ــادرة حس ــام 1994م؛ كب ــني يف الع ومعتقل
الشــعب الفلســطيني بعــد املجــزرة الصهيونيــة يف احلــرم 
اإلبراهيمــي وتشــجيًعا لعمليــة الســام عى حــد زعمه.

كان املجاهــد إيــاد ضمــن األســاء التــي تــم 
اإلفــراج عنهــا؛ ليعــود إىل حضــن قريــة جلبــون وســط 
عائلتــه وأهلــه وأحبابــه، ومــا هــي إال أشــهر حتــى جــاءه 
طلــب اســتدعاء إىل مدينــة أرحيــا للحصــول عــى دورة 
عســكرية يف جهــاز االســتخبارات العســكرية التابــع 
ــك  ــا يف ذل ــا موظًف ــرج منه ــطينية؛ ليتخ ــلطة الفلس للس
ــه  ــا من ــن يطلبه ــكل م ــاعدة ل ــدم املس ــدأ يق ــاز، وب اجله
بــدون أدنــى متييــز بــني النــاس، فــكان عــى عاقــة جيــدة 
مــع اجلميع، ويف العــام 1996م عندما اندلعت انتفاضة 
النفــق ونزلــت اجلاهــر الفلســطينية إىل الشــوارع وقــف 
املجاهــد إيــاد إىل جانــب اجلاهــر رافًضــا االنصيــاع إىل 
قــادة األجهــزة األمنيــة، واختــذ قــراره النهائــي يف العــام 
1999م باالســتقالة من وظيفته يف الســلطة الفلســطينية 
ــادي الصعــب إال أن اهلل عــز وجــل ال  ــم وضعــه امل رغ
يتخــى عــن عبــاده فأبدلــه خــًرا منهــا عــرب أعــال خمتلفــة 

تعــود عليــه بالربــح الوفــر.

مل يكــن املجاهــد إيــاد أبــو الــرب ليشــعر بالنــدم 
عــى تركــه العمــل يف جهــاز االســتخبارات العســكرية؛ 
ــات وأن  ــم ظل ــأن الظل ــه ب ــد والدي ــى ي ــم ع ــه تعل ألن
ــكان  ــان؛ ف ــاة اإلنس ــم يشء يف حي ــن أه ــزام بالدي االلت
يــرى عــرب بــره وبصرتــه مــا آلــت اليــه األوضــاع 
ــي؛ وأدرك  ــال األخاق ــة االنح ــن حال ــطينية م الفلس
املجاهــد إيــاد بأنــه حــني تضيــع املعــاين فــرى أتبــاع 
الســاطني عنــف الظاملــني عــداًل ويــرون باطلهــم حًقــا، 
ورصاخ املســتضعفني متــرًدا ومطالبتهــم بحقوقهــم ظلًا 

األسر املجاهد/ إياد أبو الرب
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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والوقــوف مــع احلــركات اإلســامية ضــد الظاملــني 
املحتلــني لــألرض واإلنســان رًشا، كــا تصبــح حقــوق 
وختتــل  مقدســة،  الظاملــني  وأباطيــل  خمــدًرا  النــاس 
املوازيــن؛ فاملعــروف منكــر واملنكــر معــروف، ولذلــك 
كان قــرار املجاهــد إيــاد صائًبــا بركــه العمــل يف الســلطة 
الفلســطينية، وأراد أن يبقــى بعيــًدا عنهــم وعن كل يشء 
ــش يف  ــأن يعي ــه ب ــزم نفس ــام، وأل ــة الس ــق بعملي يتعل
ــام  ــذ أي ــذي رســم ماحمــه بريشــته من داخــل الوطــن ال
ــرر أال  ــك ق ــم، ولذل ــوى الرس ــا كان هي ــة عندم الطفول
يشــاركه أحــد يف الوطــن املخــزون يف ذاكرتــه، وكانــت 
ســيكون  الســلمية  العمليــة  أن  واجتهاداتــه  قناعاتــه 
مصرهــا الفشــل، وأن الشــعب البــد لــه من الثــورة عى 
كل املفاهيــم والظاملني للوصــول إىل احلرية، ورأى ذلك 
قــد جتســد عــى أرض الواقــع بانــدالع انتفاضــة األقــى 
املباركــة يف ســبتمرب )أيلــول( مــن العــام 2000م، إال أنه 
آثــر عــدم املشــاركة إىل جانــب الفصائــل الفلســطينية يف 
هــذه االنتفاضــة، بــل أراد أن يعمــل وحــده ضــد العــدو 
ــل،  ــة يف العم ــة املطلق ــى الري ــاظ ع ــوين للحف الصهي
وكان دوًمــا يتابــع أحــداث االنتفاضــة الفلســطينية أواًل 
بــأول؛ ليكتشــف أن الســلطة الفلســطينية رغــم انــدالع 
ونشــاطاهتا  فعالياهتــا  بكافــة  الفلســطينية  االنتفاضــة 
كانــت تــرح أهنــا ملتزمــة بعمليــة الســام، وأهنــا تبذل 
كل جهــد ممكــن ملنــع عمليــات املقاومــة ضــد االحتــال 
الصهيــوين، وقــد الحقــت املجاهديــن لتــزج هبــم يف 
ســجوهنا، وأهنــا حتــاول إعــادة األوضــاع إىل مــا كانــت 

عليــه ســابًقا.

لذلــك كان املجاهــد إيــاد يف حالــة مــن اإلربــاك 
مــا بــني اإلقــدام عــى العمــل يف االنتفاضــة إىل جانــب 

املجاهديــن ومــا بــني اإلحجــام عنهــا خوًفــا مما تقــوم به 
الســلطة واألجهــزة األمنيــة مــن اعتقــاالت وحمــاوالت 
ــذه  ــى ه ــي ع ــطينية، وبق ــة الفلس ــاض االنتفاض إلجه
ــد  ــذا املجاه ــن، إىل أن أدرك ه ــن الزم ــرة م ــة لف احلال
األحــداث  رشيــط  يف  جيــًدا  التفكــر  إعــادة  عــرب 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــث رس ــام حدي ــه أم ــة أن املاضي
ــه  ــى اهلل علي ــول ص ــل إىل رس ــاء رج ــث ج ــلم حي وس
وســلم فقــال: “يــا رســول اهلل إن القــوم قــد مجعــوا لــك 
عددهــم وعدهتــم، وأرى أن تســتقبل أمــرك بــيء 
مــن احلــذر واخلشــية”، فنظــر الرســول صــى اهلل عليــه 
ــو  ــوة ســاحقة ماحقــة، ل ــإذا ق وســلم إىل عــرش اهلل، ف
توجهــت إىل كل مــن يف األرض ومــا يف األرض مجيًعــا 
جلعلتــه هبــاء، فــزاد إيانــه صــى اهلل عليــه وســلم بــاهلل، 
ــبنا اهلل: ىمحٱحك خك لك مك جل حل  ــال: حس وق
خل مل هل جم  حم خم مم جن 

]آل عمــران:173[. منيمح  خن  حن 

انتامؤه إىل حركة اجلهاد اإلسالمي
ــأ  ــد أخط ــه ق ــرب أن ــو ال ــاد أب ــد إي ــم املجاه وعل
خطــأ جســيًا عندما تأخــر يف مشــاركة املجاهديــن اجلهاد 
ــا  ــا مل ــك خمالًف ــو كان ذل ــى ل ــوين حت ــدو الصهي ــد الع ض
كان مقتنًعــا بــه، فــأدرك بحســن وعيــه أنــه يف تلــك الفــرة 
ــه كان مــن  ــم، وأن ــد تقــارصت اهلمــم وخــارت العزائ ق
ــة  ــن رعاي ــدون يف كل يشء، ولك ــرىض بال ــن أن ي املمك
اهلل وحفظــه للمجاهــد إيــاد كانــت بمثابــة هديــة اهلل هلــذا 
املجاهــد، فشــعر حينهــا أنــه انتــر يف هــذه اللحظــة ولــو 
إىل حــني عــى ثقافــة الراجــع وثقافــة اهلزيمــة املتفشــية يف 
ــة  ــوم احلري ــت مفه ــي حول ــة الت ــب العربي ــظ النخ مواع
ــل  ــز وج ــه اهلل ع ــخرية. فمكنّ ــادة للس ــة إىل م والتضحي
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بــأن يكــون إىل جانــب املجاهديــن يف ميــدان املواجهــة مع 
ــا أن العمــل الفــردي غــر جمــٍد،  العــدو الصهيــوين مؤمنً
ــة؛  ــع اجلاع ــد اهلل م ــي وأن ي ــل اجلاع ــن العم ــد م والب
لذلــك وتبًعــا مليولــه إىل حركــة اجلهــاد اإلســامي منــذ أن 
كان يف الســجن يف بدايــة تســعينيات القــرن املــايض توجه 
ــو  ــني وه ــة جن ــدس يف مدين ــا الق ــوادر رساي ــد ك إىل أح
املجاهــد أجمــد عبيــدي، حيــث كان عــى عاقــة طيبة معه 
يف ســجون االحتــال، ومــن خالــه بدأ العمــل اجلهادي 
العســكري يف رسايــا القدس ليتمكن بعدهــا من التعرف 
ــا القــدس يف جنــني املجاهــد  عــى أحــد أبــرز قــادة رساي
صالــح جــرادات الــذي قــدم لــه كل مــا يلــزم للمقاومــة 

مــن مــال وســاح وذخــرة.

الصهيــوين  الشــاباك  قــام  الفــرة  تلــك  ويف 
املجاهــد  جنــني  يف  القــدس  رسايــا  قائــد  باغتيــال 
بتاريــخ 2003/06/12م، فقــرر  صالــح جــرادات 
الــرد  الــرب  أبــو  وإيــاد  عبيــدي  أجمــد  املجاهــدان 
الريــع عــى استشــهاد املجاهــد صالــح جــرادات،

ــه أن  ــى نفس ــًدا ع ــرب عه ــو ال ــاد أب ــد إي ــذ املجاه وأخ
ــرد عــى هــذه اجلريمــة حيــث توجــه  يكــون أول مــن ي
ــة  ــة مــن قري ــة القريب إىل إحــدى املســتوطنات الصهيوني
جلبــون، وقــام برصــد إحــدى الدوريــات الصهيونيــة، 
ووجــه إليهــا الرصــاص املصحــوب بقوله تعــاىل: ىمحٱ خم 
]األنفــال: 17[؛  يمح  خن  حن  جن  يم   ىم  مم 
ليوقــع هبــا األرضار اجلســيمة واإلصابــات رًدا عــى 
اغتيــال املجاهــد الكبــر صالــح جــرادات، كــا أتبعتهــا 
حيــث  أخــرى  استشــهادية  بعمليــة  القــدس  رسايــا 
اســتطاع املجاهــدان أجمــد عبيــدي وإيــاد أبــو الــرب 
ــان  ــب الكي ــة يف قل ــة نوعي ــط لعملي ــداد والتخطي اإلع

الصهيــوين.

عملية بيسان االستشهادية
املجاهــد  اغتيــال  أســبوع عــى  أن مــى  مــا 
صالــح جــرادات حتــى كانــت اســتعدادات املجاهدين 
متكــن  فقــد  وجــه،  أكمــل  عــى  جاهــزة  للعمليــة 
املجاهــد أجمــد عبيــدي مــن إحضــار االستشــهادي 
أمحــد عــي مفلــح عباهــرة مــن بلــدة اليامــون بمحافظــة 
ــدس  ــا الق ــهاديني يف رساي ــدة االستش ــرب وح ــني ع جن
ــديدة  ــرات ش ــنطة متفج ــده بش ــره وتزوي ــام بتصوي وق
االنفجــار، ليقــوم املجاهــد هنــار الســعدي بإيصالــه من 
ــاك كان بانتظــاره  ــون، وهن ــة جلب ــة جنــني إىل قري مدين
املجاهــد إيــاد أبــو الــرب ليقــوم بــدوره بنقــل املجاهــد 
يف  العمليــة  موقــع  إىل  عباهــرة  أمحــد  االستشــهادي 
مــن  العمليــة  املحتلــة وكانــت هــذه  بيســان  مدينــة 
ــة  ــن إرادة وعزيم ــة، ولك ــتحيلة والصعب ــات املس امله

الشهيد القائد/ صالح جرادات
استشهد بتاريخ 2003/06/12م



من سير أبطال فلسطين )3(

196

أمامهــا  يقــف  أن  يمكــن  ال  إيــاد  املجاهــد  وإرصار 
وجــل،  عــز  اهلل  عــى  متــوكًا  وانطلــق  املســتحيل. 
بصحبــة االستشــهادي أمحــد ســًرا عــى األقــدام، وقبل 
خروجهــا مــن قريــة جلبــون أحــض املجاهــد إيــاد مــن 
بيتــه شــنطة كبــرة وضــع هبــا زجاجــات مــن املــاء 
ــا  ــق، ومل ــب الطري ــى تع ــم ع ــوز لتعينه ــن امل ــة م وكمي
وصــا إىل مــكان العبــور مــن قريــة جلبــون إىل داخــل 
األرايض املحتلــة عــام 1948م، قــام املجاهــد إيــاد 
بإخــراج ســاح العمليــة وهــو مــن نــوع كاشــينكوف 
وذخــرة كان قــد تــم تأمينهــا يف تلــك املنطقــة، ومــا أن 
حــل الظــام حتــى قــررا االســراحة حتــت شــجرة 
زيتــون وتنــاوال حتتهــا الطعــام والــراب، وصليــا 
صــاة العشــاء مجاعــة، وانطلقــا بعدهــا ســًرا عــى 
األقــدام نحــو مــكان تنفيــذ العمليــة يف مدينــة بيســان.

ــل  ــن جب ــال، م ــدان اجلب ــدان يصع ــدأ املجاه وب
وعــر إىل جبــل أكثــر وعــورة، وســط تعــب ومشــقة 
بالغــة ال يمكــن ألحــد حتمــل صعاهبــا، والســيا أن 
ذلــك اليــوم كان يوًمــا مــن أيــام الصيــف شــديد احلــرارة 
بتاريــخ 2003/06/18م، وملــا نــزال مــن أحــد اجلبــال 
كان أمامهــم ســهل كبــر يف آخــره توجــد مســتوطنة 
زراعيــة وموقــف للحافــات الصهيونيــة التــي تقــل 
ــب  ــان إىل قل ــن بيس ــة م ــود الصهاين ــتوطنني واجلن املس
ــى  ــع حت ــن املوق ــا م ــا أن اقرب ــوين، وم ــان الصهي الكي
توقفــا عــن الســر، وجلســا لاســراحة حتــت الشــجر 
يف مدينــة بيســان املحتلــة، ومــا أمجلهــا مــن حلظــات عــى 
املجاهــد إيــاد أبــو الــرب الــذي ألول مــرة يف تاريــخ 
حياتــه يســر عــى قدميــه يف داخــل األرايض املحتلــة 
وهــو حيمــل ســاحه عــى كتفــه، ويــدوس األرض 

ومــن عليهــا معلنـًـا للعــدو الصهيــوين بــأن هــذه األرض 
لنــا، والشــجر لنــا، واهلــواء لنا، والنــر لنــا، ال للظلمة، 

ــاد. ــد إي ــز للمجاه ــات ع ــت حلظ فكان

ومــا أن اقربــا مــن موقــع العمليــة حتــى قــام 
املجاهــد إيــاد بتوديــع االستشــهادي أمحــد عباهــرة الذي 
كان ينتظــر بلهفــة وشــوق كبــر اجلنــة، فقبلــه املجاهــد 
إيــاد وطلــب منــه أن يدعــو لــه وللمجاهديــن وأن يكون 
حــذًرا عندمــا يبــزغ الفجــر، وعــاد املجاهــد إيــاد إىل 
قريــة جلبــون ليصــل إليهــا مــع أذان الفجــر األول مــن 
ــارشة  ــجد مب ــه إىل املس ــوم 2003/06/19م، وتوج ي
ــا أن رآه  ــا، ف ــب عنه ــن يغي ــي مل يك ــر الت ــاة الفج لص
ــه  ــث إن مابس ــا حي ــي كان عليه ــه الت ــون بحالت املصل
متســخة وعليهــا آثــار للغبــار والــراب، وكأنــه كان 
ــه  ــوا أن ــى أدرك ــل حت ــات العم ــدى ورش ــل يف إح يعم
كان يف مهمــة جهاديــة، وســلموا عليــه ودعــوا لــه اهلل أن 

ــه. ــاده ومقاومت ــه يف جه ــه ويوفق حيفظ

االستشهادي/ أمحد عباهرة
استشهد بتاريخ 2003/06/19م
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لقــد كان فكــر املجاهــد إيــاد وعقلــه وروحــه 
ــد  ــول املجاه ــوف ح ــة، تط ــان املحتل ــة بيس ــاه مدين باجت
االستشــهادي أمحــد عباهــرة الــذي كان خيتبــئ بــني 
األشــجار الكثيفــة القريبــة مــن موقــع العمليــة، حيــث 
افــرش األرض والتحــف الســاء، ووقــف يصي صاة 
الفجــر آخــر صــاة يصليهــا يف هــذه الدنيــا الفانيــة، ومــا 
أن طلــع الصبــاح حتــى جهــز البطــل أمحد نفســه وتوجه 
ــا،  ــد إىل إحداه ــة ليصع ــات الصهيوني ــة احلاف إىل حمط
وانتظــر فــرة مــن الزمــن حيــث كانــت الســاعة الثامنــة 
ــه  ــيا أن ــره وال س ــار منظ ــاره أث ــول انتظ ــا، ولط صباًح
حيمــل شــنطة املتفجــرات الشــك والريبــة للمســتوطنني 
هنــاك، فتقــدم إليــه أحدهــم ملعرفــة هويتــه وعندهــا أخذ 
االستشــهادي أمحــد القــرار الصائــب وقــام بتفجــر 
ــم  ــه: “الله ــى صوت ــرخ بأع ــو ي ــكان وه ــه يف امل نفس
تقبــل منــي.. اللهــم تقبــل منــي”. موقًعــا قتيــًا صهيونًيــا 
ــدو  ــام الع ــاء إع ــب إدع ــن حس ــتة آخري ــاب س وأص
الصهيــوين. وازداد إيــان املجاهــد إيــاد أن مــن ُيقبــل 
عــى اهلل عــز وجــل ويبــذل اجلهــد واملشــقة والتعــب يف 
ســبيل اهلل، فــإن اهلل ســيجزيه عــى ذلــك األجــر العظيم، 
ــاىل:  ــه تع ــتذكًرا قول ــهيد، مس ــر الش ــن أج ــم م وال أعظ
ىمحٱرن زن من نن ىن ين ٰى ري 
زي مي ني ىي يي جئ حئ خئمئ هئ جب حب 

]التوبــة: 120[. هبيمح  مب  خب 

ــا القــدس أن هــذه العمليــة تــأيت  وأعلنــت رساي
رًدا عــى استشــهاد القائــد يف رسايــا القــدس صالــح 
جــرادات، وأن القتيــل الصهيــوين هــو الصديــق احلميــم 
عليــه  دمعــه  ذرف  الــذي  شــارون  أرئيــل  للمجــرم 
ليعلــم اإلرهــايب شــارون بــأن رسايــا القــدس مســتمرة 

يتحــرر  االستشــهادية حتــى  يف جهادهــا وعملياهتــا 
الشــعب الفلســطيني مــن براثــن العــدو الصهيــوين، 
ونتيجــة ملــا حــدث قــام العــدو الصهيــوين باقتحــام قريــة 

ــرب. ــو ال ــاد أب ــد إي ــن املجاه ــا ع ــون بحًث جلب

مطاردة القوات اخلاصة له
قــرر املجاهــد إيــاد أن يتوجــه إىل بلــدة قباطيــة يف 
جنــني ليكــون إىل جانــب أبطــال رسايــا القــدس هنــاك 
حيــث ســاندهم يف خــوض االشــتباكات املســلحة ضــد 
ــدة  ــوين لبل ــاح صهي ــا أدى الجتي ــوين، مم ــدو الصهي الع
قباطيــة، فانتقــل املجاهــد إيــاد إىل بلــدة برقــني ليكــون يف 
حــضة املجاهــد إســاعيل أبــو شــادوف أحــد أبــرز قادة 
رسايــا القــدس الــذي قــدم لــه العــون واألمــن والطعــام 
والــراب واملــال واملبيــت واحلايــة بصفتــه قائــد رسايــا 
القــدس يف بلــدة برقــني، ويف أحــد األيــام يف القريــة أراد 
ــه،  ــاد اخلــروج مــن املــكان الــذي يتواجــد ب املجاهــد إي
فــإذا بســيارة محــراء اللــون هبــا عدد مــن الشــباب، فأدرك 
املجاهــد إيــاد بخربتــه وحنكتــه العســكرية بــأن هــؤالء 
ــام املجاهــد  ــة، فق هــم مــن القــوات اخلاصــة الصهيوني
إيــاد بســحب األقســام لســاحه اســتعداًدا للمواجهــة، 
ومــا أن ســمعوا صــوت ســحب األقســام حتــى علمــوا 
أهنــم قــد اكتشــف أمرهــم فــاذوا بالفــرار مــن املــكان، 
وتوجــه بعدهــا املجاهــد إيــاد لصــاة العشــاء ليجتمــع 
بأخيــه املجاهــد حممــد عتيــق وطلــب منــه أن يؤّمــن لــه 
ــى  ــاء حت ــاول العش ــا لتن ــا أن جلس ــاء، وم ــام العش طع
جــاء خــرب بــأن هنــاك ســيارة مــن نــوع فلوكــس فاجــن 
تثــر الشــبهة يف بلــدة برقــني، ومل يتمكــن أحــد مــن 
التعــرف عــى مــن فيهــا، فعلــم حينهــا املجاهــد إيــاد أن 
القــوات اخلاصــة الصهيونيــة قــد عــادت مــرة أخــرى،
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ــرر  ــه وق ــه أو اغتيال ــى اعتقال ــرون ع ــم م ــدو أهن  ويب
اخلــروج ملواجهتهــم وجًهــا لوجــه، فحمــل  حينهــا 
ســاحه وبــدأ يبحــث عــن هــذه الســيارة ومــا أن وقــع 
ــار  ــاق الن ــام بإط ــر ق ــافة صف ــن مس ــا وم ــره عليه ب
باجتاههــم ليقتل أحــد ضباط القــوات اخلاصة، ويصيب 
مــن هبــا بجــراح خمتلفــة. وإذا باملــكان قــد حتــول إىل ثكنة 
عســكرية تعــّج بمئــات اجلنــود الصهاينــة الذيــن جــاءوا 
إلســعاف جنودهــم، وعندهــا متكــن املجاهــد إيــاد مــن 
ــى  ــل ع ــذي يط ــال ال ــد اجلب ــاه أح ــة باجت ــادرة املنطق مغ
تلــك املنطقــة. وأعلــن العــدو الصهيــوين عــن فشــل 
ــوا  ــم تلق ــرب وأهن ــو ال ــاد أب ــد إي ــال املجاه ــة اغتي حماول
رضبــة قويــة بمقتــل أحــد ضباطهــم، وأعلنــوا عــن 

ــة واالنســحاب مــن بلــدة برقــني جيــرون  انتهــاء العملي
ــم  ــق هدفه ــع بتحقي ــلهم الذري ــد فش ــة بع ــال اهلزيم أذي

ــاد. ــد إي ــال املجاه ــال أو اغتي ــو اعتق وه

االحتالل هيدم بيت عائلته
ــو  ــه ه ــاء ب ــكان لاختب ــل م ــا أدرك أن أفض وهن
نفــس املــكان الــذي كان يتواجــد به، فعــاد إليه مــع بزوغ 
الفجــر. ومــن الطريــف ذكــره أن الطعــام الــذي كان قــد 
تــم إحضــاره لــه ليكــون وجبــة العشــاء باألمــس أصبــح 
طعــام فطــور للمجاهــد إيــاد أبــو الــرب، ليجــده كــا هو 
وعــى حالــه مل يتغــر لونــه أو طعمــه فكأهنــا كرامــة مــن 
اهلل تعــاىل للمجاهــد إيــاد، وهنــا جــاء اخلــرب األصعــب 
عليــه وهــو نبــأ هــدم منزلــه عــى يــد اجليــش الصهيــوين 
وأن عائلتــه افرشــت األرض والتحفــت الســاء، وخيم 
عــى العائلــة احلــزن العميــق والكبــر، ولكــن هيهــات 
هيهــات مــن رسايــا القــدس الذلــة، فليســت رسايــا 
القــدس وال كوادرهــا وال قادهتــا الذيــن يتخلــون عــن 
ــا القــدس  عائــات املجاهديــن، حيــث ســارعت رساي
لنجــدة هــذه العائلــة بتعويضهــا مالًيــا عــن هــدم املنــزل، 
وأمنــت هلــم املبيــت والطعــام والــراب وكل مــا يلــزم 
هلــم؛ ليصمــدوا يف وجــه العــدو الصهيــوين يف وجــه 
هــذه املحنــة الصعبــة واملؤملــة، فهــذه هــي أخــاق رسايــا 
القــدس يف فلســطني، وهــذه هــي مدرســة الرايــا، 
ــة  ــن مدرس ــة. فم ــة اإلياني ــة اجلهادي ــة املحمدي املدرس
اإليــان والرايــا ختــرج املجاهــد الشــهيد إيــاد حــردان 
والشــهيد إيــاد صواحلــة والشــهيد حممــد ســدر والشــهيد 
القــدس  بديــر، ومنهــا ختــرج أرسى رسايــا  ريــاض 

املرابطــون يف ســجون العــدو الصهيــوين منــذ ســنني.

األسر املجاهد/ إياد أبو الرب
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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انتقاله إىل بلدة برقني
لقــد أكــرم اهلل املجاهــد إيــاد بعــد هــذه البطولــة 
يف بلــدة برقــني بمجاهديــن حــضوا إليــه الصطحابــه 
إىل أحــد املنــازل اآلمنــة يف مدينــة جنــني واملجهــز بــكل 
ــاء  ــة االلتق ــون نقط ــة، وليك ــاة اليومي ــتلزمات احلي مس
مــع قــاده الرايــا يف مدينــة جنني حيــث اســتطاع القائد 
البــارز يف رسايــا القــدس يف جنــني وليــد العبيــدي عقــد 
ــا  ــاد وبــني القائــد العــام لراي اجتــاع بــني املجاهــد إي
للمجاهــد  أهــدى  الــذي  طحاينــة  نعــان  القــدس 
ــًرا جلهــوده وجلهــاده  ــاد قطعــة ســاح )M16( تقدي إي
ــع  ــل م ــط للتواص ــده بخ ــة إىل تزوي ــرف، باإلضاف امل
نعــان  القائــد  وأصبــح  اخلــارج،  يف  احلركــة  قيــادة 
ــة عــى  ــة يعتمــد يف الكثــر مــن األمــور اجلهادي طحاين
املجاهــد إيــاد، ســواًء كان لــراء الســاح أو إحضــار 
املســاعدة ألبنــاء الرايــا  أو تقديــم  االستشــهاديني 
بــني  العاقــة  فتعمقــت  وقراهــا،  جنــني  مدينــة  يف 

ــر. ــر فأكث ــاد أكث ــان وإي ــن نع املجاهدي

الرجــل  إيــاد  يف  يــرى  نعــان  القائــد  وكان 
الصالــح، والتقــي والــورع، ومــن املفيــد ذكــره هنــا 
أن املجاهــد إيــاد ومنــذ صغــره كان يــرى يف منامــه 
رؤى كثــرة، ومعظمهــا كانــت تتحقــق، وممــا جيــدر 
ــا مفادهــا أن  ذكــره أيًضــا أنــه يف أحــد األيــام رأى رؤي
ــا تقطــع وقتــى كثريــن يف  ــاك دمــاء تســيل ورؤوًس هن
ــود  ــتة جن ــا س ــل هب ــون، وُيقت ــي الزيت ــمى بح ــي يس ح
صهاينــة، وتتحقــق رؤيــا املجاهــد إيــاد فأصبــح بعدهــا 
ــى يســأله  ــاد حت ــد إي ــرى املجاه ــا أن ي ــد نعــان م القائ

ــا. ــا رآه ــر رؤي ــن آخ ع

ونتيجــة للثقــة العاليــة بــني املجاهديــن قــرر 
أبــو  إيــاد  ُيَعلــم املجاهــد  القائــد نعــان طحاينــة أن 
الــرب تصنيــع املتفجــرات وصناعــة األحزمــة الناســفة، 
ــوات الناســفة،  ــة زرع العب والشــنطات املتفجــرة وكيفي
وكان ذلــك يف منتصــف العــام 2004م، حيــث رشع 
املجاهــد إيــاد بتنفيــذ العديــد مــن االشــتباكات املســلحة 
أعدادهــا  كانــت  التــي  الصهيونيــة  الدوريــات  ضــد 
ــني، وكان  ــة جن ــوارع مدين ــوم يف ش ــد ي ــا بع ــزداد يوًم ت
البــد مــن كبــح مجــاح هــذه الدوريــات الصهيونيــة، عــرب 
تفجــر العبــوات الناســفة وإطــاق النــار وبدعــم كامــل 
مــن قبــل القائــد العــام لرايــا القــدس نعــان طحاينــة، 
وتركــز العمــل اجلهــادي يف تلــك املرحلة من قبــل رسايا 
القــدس عــى عمليــات إطــاق النــار وزراعــة العبــوات 
الناســفة ورشاء الســاح وصناعــة املتفجــرات وتأمــني 

ــني. ــن يف جن ــن واملطاردي ــواء املجاهدي ــازل إلي من

استشهاد قائد الرسايا نعامن طحاينة
ومــا هــي إال أشــهر حتــى تــم اغتيــال القائــد 
ــة  ــة جنــني نعــان طحاين ــا القــدس يف مدين العــام لراي
بتاريــخ 2004/07/13م؛ ليجــد أبنــاء رسايــا القــدس 
أنفســهم يف حالــة صعبــة باستشــهاد قائدهــم ومعلمهــم 
ومرشــدهم، وكيف ال يكون ذلك وقد بكته الســموات 
الســبع واألرضــون الســبع؟ كيــف ال ومل حيمــل املجاهد 
نعــان عــى أكتافــه عــبء أمانــة أجــداده وآبائــه وعــبء 
املجاهديــن واملقاتلــني والشــهداء واألرسى واجلرحــى 
والصاحلــني مــن بنــي البــر فحســب، بــل اســتطاع 
محــل عــبء املســئولية الكــربى يف البحــث وتقــي 
عــى  ُفرضــت  التــي  واملقاومــة  والعدالــة  احلقائــق 
كاهــل املســتضعفني واملظلومــني عــى مــّر العصــور،
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 فــكان يشــعر هبــا كأهنــا األمانــة ذاهتــا التي محلها الشــهيد 
ــطني  ــامي يف فلس ــاد اإلس ــه اجله ــام حلرك ــني الع األم
الدكتــور فتحــي الشــقاقي قبــل أن حيملهــا الدكتــور 
رمضــان شــلح األمــني العــام حلركــة اجلهــاد اإلســامي 
فلســطني _حفظــه اهلل_، لذلــك قــرر جماهــدو رسايــا 
القــدس يف كل أنحــاء الضفــة العمــل الــدؤوب إلعــادة 
الرايا إىل ســابق عهدها، بعملياهتا االستشهادية القوية 
والتــي زلزلــت األرض مــن حتــت أقــدام بنــي صهيــون.

ــا  ــى رساي ــديًدا ع ــا ش ــام 2004م، عاًم كان الع
القــدس يف الضفــة الغربيــة التــي مل تتمكــن فيــه إال 
استشــهادية،  عمليــات  ثــاث  ســوى  تنفيــذ  مــن 
والتــي  2004/01/11م،  بتاريــخ  كانــت  األوىل 
ــة  ــن مدين ــري م ــال امل ــاد ب ــهادي إي ــا االستش نفذه

نابلــس حيــث فجــر نفســه يف دوريــة عســكرية عــى 
طريــق جنــني نابلــس، والعمليــة الثانيــة كانــت بتاريــخ 
االستشــهادي  املجاهــد  نفذهــا  2004/02/22م 
حممــد عيســى زعــول مــن قريــة حوســان يف مدينــة بيــت 
حلــم حيــث نفــذ عمليــة استشــهادية يف مدينــة القــدس 
املحتلــة، والثالثــة كانــت بتاريــخ 2004/07/04م، 
والتــي نفذهــا االستشــهادي ثائــر رمضــان مــن قريــة تــل 
يف مدينــة نابلــس، وكان الشــهيد املجاهــد ثائــر مــن أبــرز 
ــة نابلــس، وأخــذ عــى  ــا القــدس يف مدين قيــادات رساي
نفســه عهــًدا بتنفيــذ العمليــة بنفســه بواســطة إطــاق نار 

ــس. ــة نابل ــة بمدين ــتوطنات املحيط ــدى املس ــى إح ع

الشهيد القائد/ لؤي السعدي
استشهد بتاريخ 2005/10/24م
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 وحتــى هنايــة العــام 2004م قــام املجاهــد إيــاد 
ــة  ــو الــرب بإعــداد األحزمــة الناســفة وصناعــة كمي أب
الفــراغ  يســد  أن  ليحــاول  املتفجــرات،  مــن  كبــرة 
الــذي تركــه الشــهيد القائــد نعــان طحاينــة. وشــاء 
القــدس  رسايــا  ُيكــرم  أن  أيًضــا  وجــل_  _عــز  اهلل 
بمجاهــد قــوي ذي خــربة وحنكــة عســكرية، آمــن 
لــواء  محــل  عــى  وأرص  املســلح،  اجلهــادي  باخلــط 
اجلهــاد؛ ليســر عــى هنــج املعلــم القائــد الشــهيد نعــان 
ــة  ــن مدين ــعدي م ــؤي الس ــد ل ــو املجاه ــة، وه طحاين
طولكــرم، والــذي حتــرر مــن األرس بصفقــة حــزب اهلل 
يف تبــادل األرسى يف العــام 2004م، حيــث تعــرف 
عــى املجاهــد إيــاد أبــو الــرب يف بلــدة قباطيــة يف مدينــة 
جنــني، واتفقــا عــى االرتقــاء بواقــع رسايــا القــدس يف 
مدينتــي طولكــرم وجنــني عــرب التنســيق بينهــا وتبــادل 
اخلــربات والكفــاءات، واألهــم أهنــا اتفقــا عــى أن 
ــني  ــني جن ــركة ب ــهادية مش ــات االستش ــون العملي تك
وطولكــرم حيــث تقــوم رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني 
ــة  ــرات واألحزم ــز املتفج ــاد بتجهي ــد إي ــرب املجاه وع
الناســفة والشــنطات، بينــا تقــوم رسايــا القــدس يف 
مدينــة طولكــرم بتجنيــد االستشــهاديني ليكــون العــام 

ــاز. ــدس بامتي ــا الق ــام رساي ــو ع 2005م ه

عملية نادي “ستيج” االستشهادية
قــرر املجاهــد لــؤي الســعدي بــأن يفتتــح العــام 
2005م بعمليــة استشــهادية ليعيــد قــوة رسايــا القــدس 
إىل مــا كانــت عليــه، طالًبــا من املجاهــد إياد جتهيــز حزام 
ناســف شــديد االنفجــار قــام بنقلــه إىل مدينــة طولكرم، 
حيــث تــم جتنيد أحــد االستشــهاديني وهــو املجاهد عبد 
اهلل ســعيد بــدران مــن قريــة ديــر الغصــون يف طولكــرم، 

وبعــد أن أتــم املجاهــد لــؤي الســعدي وأبنــاء جمموعتــه 
االســتعدادات واللمســات األخــرة عــى هــذه العمليــة 
واهلــدف املنشــود يف مدينــة “تــل أبيــب” الصهيونيــة، كان 
البــد مــن اختــاذ قــرار بتفعيــل العمليــات االستشــهادية 
مــن قبــل القيــادة العســكرية حلركــة اجلهــاد اإلســامي 
يف اخلــارج حيــث كان هنــاك عائــق أمــام املجاهــد لــؤي 
الســعدي وهــو وجــود قرار من قيــادة احلركــة يف اخلارج 
بتجميــد العمليــات االستشــهادية بســبب انعــدام اخلربة 
الكافيــة يف تلــك الفــرة، والســيا بعــد فشــل بعضهــا يف 
العــام 2004م، واعتقــال مــن كان ســينفذها، والســبب 
اآلخــر هــو أن حمادثات الفصائل الفلســطينية يف القاهرة 
قــد بــدأت بحضــور رئيــس الســلطة الفلســطينية حممــود 
عبــاس، وتــم االتفــاق عــى هدنــة مؤقتــة بــني الفصائــل 
الفلســطينية وبــني العــدو الصهيــوين بحيــث يتــم وقــف 
العمليــات االستشــهادية مــن قبــل املقاومة الفلســطينية، 
ويقــوم االحتــال الصهيــوين بوقــف عمليــات اجليــش 
ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني والفصائل الفلســطينية.

الســعدي  لــؤي  املجاهــد  أجــرى  أن  ومــا 
ــادة العســكرية للحركــة يف اخلــارج،  االتصــال مــع القي
االستشــهادية  العمليــة  بتنفيــذ  اإلذن  منهــم  وطلــب 
ــة  ــألة اهلدن ــم بمس ــا ال هنت ــون بأنن ــم يقول ــى وجده حت
فهــي جمــرد كام ووهــم وال تلزمنــا بــيء، وأنــه ال 
االستشــهادي،  العمــل  اســتئناف  مــن  لدينــا  مانــع 
ــؤي  ــد ل ــا القائ ــدم حينه ــد، وأق ــداد اجلي ــة اإلع بريط
الســعدي عــى تنفيــذ القــرار بإرســال العمليــة إىل حيــز 
ــة  ــدران مــن مدين ــد اهلل ب ــذ، وانطلــق املجاهــد عب التنفي
طولكــرم بصحبــة مــن قــام بتوصيلــه مــن املجاهدين إىل 
مدينــة “تــل أبيــب” الصهيونيــة ودخــل إىل نادي “ســتيج” 
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ــن  ــة ع ــفر العملي ــه لتس ــر نفس ــام بتفج ــوين وق الصهي
قتــل مخســة صهاينــة وإصابــة العــرات بجــراح، وفــرح 
ــادت  ــي أع ــة الت ــذه العملي ــدس هب ــا الق ــدو رساي جماه
االعتبــار للمقاومــة الفلســطينية وللرايــا يف الضفــة 
الغربيــة؛ ليكــون يــوم 2005/02/25م يوًمــا مــن 
ــا القــدس، ــة لراي ــام البطول ــا مــن أي ــم يوًم ــام اهلل، ث أي

العمليــة  هــذه  أن  والســيا 
الراجــع  زمــن  يف  جــاءت 
ويف  والتخــاذل،  والنكــوص 
ــة  ــو التهدئ ــزالق نح ــن االن زم
مــع  املفاوضــات  وجتديــد 
فجــن  الصهيــوين،  العــدو 
الصهيــوين  العــدو  جنــون 
ــذي طالــب رئيــس الســلطة  ال
عبــاس  حممــود  الفلســطينية 

باعتقــال املجاهديــن الذيــن يقفــون وراء هــذه العمليــة، 
ومل ينتظــر الشــاباك الصهيــوين قيــام الســلطة الفلســطينية 
محلــة  الصهيــوين  اجليــش  نفــذ  حيــث  املهمــة  هبــذه 
اعتقــاالت طالــت عــرات املجاهديــن مــن حركــة 
اجلهــاد اإلســامي يف الضفة الغربية باإلضافــة إىل اغتيال 
ــد  ــد عب ــد حمم ــم املجاه ــن، ومنه ــن املجاهدي ــد م العدي
اللطيــف حســن خليــل من ســكان بلــدة عتيــل بمحافظة 
طولكــرم بتاريــخ 2005/03/10م، وعــى أثــر هــذا 
ــدس يف  ــا الق ــاء رساي ــوادر وأبن ــادة وك ــرر ق ــال ق االغتي
طولكــرم وحتديــًدا جمموعــة املجاهــد لــؤي الســعدي 
وهــم معتــز أبــو خليــل وعــي عبــد اللطيف خليل شــقيق 
ــن  ــم م ــم رداد وغره ــد، ومعتص ــهيد حمم ــد الش املجاه
ــرة  ــة مس ــني ملواصل ــة جن ــال إىل مدين ــن االنتق املجاهدي

واملقاومــة. اجلهــاد 

اغتيال العدو للقائد لؤي السعدي وثأر 
الرسايا له

ــد  ــم املجاه ــرب تعلي ــو ال ــاد أب ــد إي ــدأ املجاه ب
معتــز أبــو خليــل عــى تصنيــع املتفجــرات وصناعــة 
ــة  ــع برع ــارة التصني ــب مه ــفة واكتس ــة الناس األحزم
متفجــرة  مــواد  عليهــا صناعــة  أضــاف  بــل  كبــرة، 
ــدأت  ــرة، وب ــة كب ــوة وفعالي ــدة ذات ق ــات جدي بنوعي
وأبنــاء  الســعدي  لــؤي  املجاهديــن  بفضــل  الرايــا 
العمــل  يف  اهلامــة  االنجــازات  حتقيــق  يف  جمموعتــه 
العســكري االستشــهادي، ممــا أدى إىل إقــدام العــدو 
الصهيــوين عــى اغتيــال املجاهــد الكبــر لــؤي الســعدي 

2005/10/24م. بتاريــخ 

ــة جنــني  ــا القــدس يف مدين ــا عــى رساي كان لزاًم
ــدس  ــا الق ــادة رساي ــدم ق ــة، فتق ــذه اجلريم ــى ه ــرد ع ال
ــادة  ــاعدة ق ــعدي وبمس ــؤي الس ــهيد ل ــة الش يف جمموع
ــو  ــاد أب ــني ومنهــم املجاهــدون إي ــا القــدس يف جن رساي
ــل وجهــاد الســحو، وأخــذوا عــى  ــرب وأرشــد كمي ال
عاتقهــم الــرد عــى جريمــة اغتيــال القائد لؤي الســعدي 
حيــث تــم جتنيــد االستشــهادي ابــن بلــدة قباطيــة حســن 
ــم،  ــرة احلج ــرات كب ــنطة متفج ــده بش ــد وتزوي ــو زي أب
ســتة  ليقتــل  املحتلــة  اخلضــرة  مدينــة  إىل  وإرســاله 

ــرات، ــة الع ــة وإصاب صهاين
وبذلــك تكــون رسايــا القــدس 
قــد أوفــت بعهدهــا بالــرد عــى 
ــؤي  ــد ل ــال القائ ــة اغتي جريم
الســعدي وجــاء يــوم العمليــة 
2005/10/26م،  بتاريــخ 
ــاء  ــا وج ــا للراي ــا تارخيًي يوًم

االستشهادي/ عبد اهلل بدران
استشهد بتاريخ 

2005/02/25م

االستشهادي/ حسن أبو زيد
استشهد بتاريخ 

2005/10/26م



الجزء الثانيدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطوالت المقاومة الفلسطينية

203

يف نفــس اليــوم الــذي حييــي بــه أبنــاء اجلهــاد االســامي 
ذكــرى اغتيــال األمــني العــام للحركــة الدكتــور فتحــي 
الشــقاقي، حيــث أكــد األمــني العــام للحركــة الدكتــور 
رمضــان شــلح أن االستشــهادي البطــل حســن أبــو زيــد 
قــد شــتت أشــاءه ليجمــع الشــعب الفلســطيني حــني 
قــال: “إننــا حــني نرســم الوطــن وشــًا عــى حلمنــا وننثــر 
حلمنــا يف اخلضــرة نشــيًدا حلســن أبــو زيد وعرًســا للؤي 
ــاًء لفتحــي الشــقاقي ومهــًرا لفلســطني،  الســعدي ووف
ــا  ــتات أرواحن ــع ش ــار، لنجم ــذا اخلي ــبث هب ــا نتش فإنن

وشــتات األمــة عــى اإلســام وفلســطني واجلهــاد”.

ــش  ــام اجلي ــهادية ق ــة االستش ــر العملي ــى أث وع
الصهيــوين باجتياح بلــدة قباطية، وحمــارصة املنزل الذي 
يتواجــد بــه املجاهــدون أرشــد كميــل وجهــاد الســحو،

 

واندلعــت  2005/10/31م،  بتاريــخ  ذلــك  وكان 
االشــتباكات بــني املجاهديــن أرشــد وجهــاد وبــني 
ســبع  ملــدة  االشــتباك  واســتمر  الصهيــوين،  العــدو 

ــاء  ســاعات متواصلــة، حيــث هــب قــادة وكــوادر وأبن
ــرب  ــو ال ــاد أب ــد إي ــم املجاه ــة ويف مقدمته ــدة قباطي بل
للدفــاع عــن املجاهديــن أرشــد وجهــاد واســتخدم 
ــل  ــن أج ــكرية م ــه العس ــل قوت ــوين كام ــدو الصهي الع
قتــل املجاهديــن أرشــد وجهــاد، وبعــد ســاعات طويلــة 
مــن االشــتباك الــذي قهــر العدو الصهيــوين وأذلــه وأذل 
ــل  ــن قت ــوين م ــش الصهي ــن اجلي ــكرية متك ــه العس قدرت
ــني  ــع الصديق ــهداء م ــا ش ــا إىل الع ــن؛ لرتقي املجاهدي

والشــهداء والصاحلــني.

األجهزة األمنية الفلسطينية حتبط عمليات 
الرسايا

ــا  ــدو رساي ــرب وجماه ــو ال ــاد أب ــد إي ــدأ املجاه ب
القــدس حماولتهــم الــرد عــى جريمــة اغتيــال املجاهدين 
أرشــد وجهــاد، إال أن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية 
يف تلــك الفــرة كانــت تبــذل قصــارى جهدهــا لتثبيــت 
التهدئــة والعمــل عــى إحبــاط العمليات االستشــهادية، 
وبــدأت يف مسلســلها اجلديــد مــن متابعــة وماحقــة 
املجاهديــن مــن كافــة الفصائــل الفلســطينية، وخاصــة 
جماهــدي رسايــا القــدس وعــززت هــذه العمليــة عمليــة 
التنســيق مــع العــدو الصهيــوين، وتــم تقديــم املســاعدة 
األمريكيــة يف هــذا املجــال األمنــي، واهلــدف يكمــن 
ــلطة  ــود الس ــى تع ــطينية حت ــة الفلس ــاء االنتفاض يف إهن
ــه يف  ــت علي ــا كان ــا، وك ــابق عهده الفلســطينية إىل س
العــام 2000م، فشــعر حينهــا املجاهد إياد أبــو الرب أن 
هــذا املسلســل اخليــاين واإلجرامــي ســيؤدي إىل إحبــاط 
العمليــات االستشــهادية لرايــا القــدس يف الضفــة 
الغربيــة كــا فعلــوا يف األعــوام املاضيــة، حيــث يف العــام 
2003م كان املجاهــد إيــاد أبــو الــرب باإلضافــة إىل 
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املجاهديــن وليــد عبيــدي وفــراس صوافطة قــد خططوا 
مــن أجــل إرســال أحــد االستشــهاديني إىل منطقــة الغور 
لتنفيــذ عمليــة استشــهادية بحــزام ناســف، وبعــد جتهيــز 
ــة مــن  ــة متكنــت األجهــزة األمني ــل العملي ــة تفاصي كاف
ــة  ــذه العملي ــول ه ــة ح ــات رسي ــى معلوم ــول ع احلص
عــرب عمائهــم، وبــدأوا بحملــة ضغــوط جديــدة عــى 
عائلــة االستشــهادي للضغــط عــى ابنهــم للراجــع عــن 
تنفيــذ العمليــة، وبالفعــل خضــع هــذا املجاهــد ملطلــب 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــة الس ــن أذي ــم م ــا عليه ــه خوًف عائلت
وتراجــع عــن تنفيــذ العمليــة االستشــهادية، وليــس هذا 
فحســب بــل أيًضــا يف العــام 2003م متكــن املجاهــدان 
إســاعيل أبــو شــادوف وإيــاد أبــو الــرب مــن التخطيــط 
ــث  ــة األغــوار حي ــة استشــهادية يف منطق إلعــداد عملي
اســتطاع أحــد جماهــدي رسايــا القــدس جتنيــد املجاهــد 
منــر أبــو ربيــع وهــو مــن ســكان قطــاع غــزة ويعمــل يف 
جهــاز الرطــة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة، ومتكنــوا 
مــن احلصــول عــى حــزام ناســف شــديد االنفجــار، قــام 
بتجهيــزه القائــد العــام لرايــا القــدس الشــهيد القائــد 
ــا  ــال رساي ــد أبط ــتعانة بأح ــم االس ــة، وت ــان طحاين نع
القــدس وهــو مــراد أبــو زيتــون مــن أجــل املســاعدة يف 
ايصــال االستشــهادي منــر أبو ربيــع إىل موقــع العملية، 
وانطلــق املجاهــدان مــراد أبــو زيتــون ومنــر أبــو ربيــع 
إىل منطقــة الغــور ومــا أن وصــا إىل مســجد قريــة بردلــه 
بالغــور حتــى تــم حمارصهتــا مــن قبــل العــدو الصهيــوين 
ــد  ــا بع ــني في ــا، وتب ــجد عليه ــدم املس ــاول ه ــذي ح ال
مــن التحقيــق الــذي أجرتــه رسايــا القــدس أن األجهــزة 
األمنيــة الفلســطينية وعــرب معلومــة وصلــت إليهــم مــن 
قبــل عمائهــم حــول هــذه العمليــة، قامــوا باالتصــال 
بالشــاباك الصهيــوين، وأطلعــوه عــى هــذه العمليــة 

األمنيــة  األجهــزة  أن  رغــم  إحباطهــا،  إىل  أدى  ممــا 
الفلســطينية رفضــت اهتامــات رسايــا القــدس هلــا حــول 

تريــب املعلومــات للعــدو الصهيــوين.

وممــا يؤكــد صحــة روايــة رسايــا القــدس أن 
أحــد  زرع  حاولــت  الفلســطينية  األمنيــة  األجهــزة 
ــذا  ــة أن ه ــدس بذريع ــا الق ــوف رساي ــا يف صف عمائه
الشــخص يريد تنفيذ عملية استشــهادية، وبعد التحري 
ــخص،  ــذا الش ــول ه ــدس ح ــا الق ــه رساي ــذي أجرت ال
تبــني أنــه يعمــل يف جهــاز املخابــرات الفلســطينية، وأنــه 
ــة  ــف هوي ــا وكش ــات الراي ــف خمطط ــه لكش ــم زرع ت
مــن يرفون عــى العمليــات االستشــهادية، ومــن أجل 
اإلســاءة لســمعة رسايــا القــدس، وليــس فقــط هــذا 
ــون  ــطينية متورط ــة الفلس ــزة األمني ــادة األجه ــل إن ق ب
بالعمــل عــى إحبــاط العمليــات االستشــهادية، بدليــل 
ــرب  ــو ال ــاد أب ــد إي ــن املجاه ــام 2004م متك ــه يف الع أن
فــادي  املجاهــد  جتنيــد  مــن  القــدس  رسايــا  وقــادة 
محــران مــن حــي األملانيــة يف مدينــة جنــني لتنفيــذ عمليــة 
ــة بواســطة حــزام  ــة القــدس املحتل استشــهادية يف مدين
ــام  ــد الع ــل القائ ــن قب ــزه م ــه وجتهي ــم تصنيع ــف ت ناس
نعــان طحاينــة، وعنــد االســتعدادات األخــرة للعمليــة 
كان االستشــهادي فــادي قــد ودَّع أحــد أقربائــه وأخــربه 
أنــه بصــدد تنفيــذ عمليــة استشــهادية يف مدينــة القــدس 
املحتلــة، ووصــل اخلــرب إىل أحــد أقــارب املجاهــد فــادي 
ــة  ــزة األمني ــا يف األجه ــل ضابًط ــذي كان يعم ــران ال مح
بإخبــار األجهــزة  بــدوره  قــام  الفلســطينية، والــذي 
األمنيــة هبــذا األمــر، وتــم متابعــة املجاهــد فــادي محــران 
يف مدينــة رام اهلل، وعــرب عمليــة معقــده بــإرشاف كامــل 
ــوا  ــطينية متكن ــرات الفلس ــاز املخاب ــادة جه ــد ق ــن أح م
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مــن إلقــاء القبــض عــى املجاهــد فــادي محــران ممــا أدى 
إىل إحبــاط هــذه العمليــة، وكذلــك العمــل عــى إحبــاط 
عمليــة استشــهادية أخــرى كان قــد خطط هلــا املجاهدان 
وليــد عبيــدي وفــراس صوافطــة ســتنفذها استشــهادية 
ــاس،  ــة طوب ــن حمافظ ــة م ــا دراغم ــدة ري ــي املجاه وه
وتــم اعتقاهلــا يف شــهر يوليــو )متــوز( عــام 2004م، 
وكان هــدف العمليــة يف منطقــة البقعــة يف الغــور بتاريخ 
2004/07/28م، وكان عمــر املجاهــدة ريــا عريــن 
عاًمــا، وتــدرس يف جامعة القــدس املفتوحة يف طوباس، 
وكانــت خطــة قــادة رسايــا القــدس وليــد العبيــدي 
ــرج  ــوف خت ــا س ــدة ري ــأن املجاه ــة ب ــراس صوافط وف
لتنفيــذ العمليــة وهــي ترتــدي بدلــة عســكرية صهيونيــة 
وحتمــل بندقيــة )M16(، وعــى خرهــا حــزام ناســف 
كمجنــدة  إظهارهــا  أجــل  مــن  البندقيــة  إن  حيــث 
صهيونيــة، وليــس مــن أجــل اســتخدامها؛ ألن العمليــة 
ــة  ــا أن هــذه العملي ســتكون عــرب احلــزام الناســف، وب
قــد تــم إحباطهــا مــن قبــل العــدو الصهيــوين وعمائــه، 
ــكرية  ــادة العس ــن القي ــت م ــك الوق ــرار يف ذل ــذ الق اخت
باخلــارج بوقــف العمليــات االستشــهادية حلــني إعــادة 
هيكلــة رسايــا القــدس، واكتســاب اخلــربات العســكرية 
ــا  ــة؛ للحفــاظ عــى تاريــخ وقــوة وحيويــة رساي واألمني

ــت يف املــايض. القــدس كــا كان

ــا  ــدق م ــرب ليص ــو ال ــاد أب ــد إي ــن املجاه مل يك
وصلــت إليــه األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، وكأهنــا 
أصبحــت العمــود الفقــري للشــاباك الصهيــوين، وهــل 
أن كل مــا قامــت بــه األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن 
ــون يف  ــا يدع ــهادية كان ك ــات االستش ــاط للعملي إحب
ــول  ــل احلص ــن أج ــطيني؟! وم ــعب الفلس ــح الش صال

عــى مزيــد مــن التنــازالت الصهيونيــة عــرب املفاوضــات 
الفلســطينية الصهيونيــة؟! أو مل يعلمــوا احلقيقــة املطلقــة 
ــم  ــو وه ــا ه ــه إن ــرون في ــا يس ــه وم ــون عن ــا يبحث أن م
يوســف  الشــيخ  قــول  فيهــم  وصــدق  ورساب؟!، 

القرضــاوي:

فيا عجًبا ملــــــن جيري     وراء رسابه النفســـــي

ا     ويرجـــع فارغ الكأِس يظــــــن له بـــــــــه ريًّ

يفّرط يف دم الّشـهـــداء   يا للعــــار والبــــؤِس!

يبيع األرض والّتاريـخ   باألرخص من َفْلــِس!

بحكم يف محى صهيون     يا للثمــن البخــــــس!

فا دولتــــه قامــــــْت     وال أبقـــى عى النّفِس

با أقى وال قدِس؟! فا معنــــى فلسطـــــني    

كـجثمـان با رأِس! فلسطـني با قــــــدس  

اعتقال املجاهد إياد واحلكم عليه بثامنية 
مؤبدات

إال  الــرب  أبــو  إيــاد  املجاهــد  مــن  كان  فــا 
أن يســتمر عــى هنــج املعلــم الشــهيد القائــد نعــان 
طحاينــة، وصديقــه الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي 
القائــد صالــح جــرادات، والشــهيد هنــاد  والشــهيد 
ــات  ــاح العملي ــدؤوب إىل إنج ــعي ال ــم يف الس ــو غان أب
االستشــهادية وعمليــات إطــاق النــار عــى الدوريــات 
ــراره  ــوين ق ــاباك الصهي ــذ الش ــا أخ ــة، وحينه الصهيوني
الــرب  أبــو  إيــاد  املجاهــد  جلهــاد  حــًدا  يضــع  بــأن 
الــذي اســتطاع بجهــاده وأعالــه البطوليــة أن يكــر 
هيبــة هــذا اجليــش الصهيــوين الــذي يدعــى أنــه ال 
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ــال  ــن القت ــدس يف ميادي ــا الق ــه رساي ــد قهرت ــر، وق ُيقه
املختلفــة، فــكان جيًشــا قوًيــا ولكــن بآلياتــه العســكرية 
اجلبنــاء، بقلــوب جنــوده  وليــس  القويــة  وأســلحته 

ــرب أواًل  ــو ال ــاد أب ــد إي ــركات املجاه ــة حت ــم ماحق وت
بــأول عــرب العمــاء إىل أن تــم حتديــد مــكان تواجــده يف 
منطقــة دوار حييــي عيــاش بمحافظــة جنــني، وكان معــه 
ــن كل  ــا م ــم حمارصهت ــرب وت ــو ال ــراس أب ــد ف املجاه
مــكان وملــدة تزيــد عــن ســت عــرة ســاعة متواصلــة، 
ــة  ــاه املنطق ــرك جت ــة بالتح ــات الصهيوني ــت اجلراف وقام
التــي يتواجــدان هبــا، وقــام املجاهــد فــراس أبــو الــرب 
العــدو  بــأن  وإخبــاره  األمحــر  بالصليــب  باالتصــال 
ــاد  ــن إي ــى املجاهدي ــزل ع ــدم املن ــيقوم هب ــوين س الصهي
ــوين  ــش الصهي ــيها للجي ــليم نفس ــا بتس ــراس، وقام وف
فيــه  خــر  يوًمــا  2005/11/24م  يــوم  ليكــون 
املقاومــة  أســود  مــن  أســًدا  الفلســطيني  الشــعب 
القــدس يف  أبطــال رسايــا  الفلســطينية، وبطــًا مــن 
ــرات إال  ــاين م ــد ث ــه باملؤب ــم حكم ــني، ورغ ــة جن مدين
أنــه وهــو يف ســجون العــدو الصهيــوين عــى يقــني بأنــه 
ســيأيت اليــوم الــذي يــأيت بــه أشــبال فلســطني وهيدمــون 

وخيرجــون  األقفــال  وحيطمــون  الســجون،  أســوار 
املجاهديــن مــن الســجون، وحيملوهنــم عــى األكتــاف، 
لاحتفــال  األقــى  املســجد  نحــو  هبــم  ويســرون 

بالنــر والتحريــر.

 

األسر املجاهد/ إياد جرادات )يمني( 
برفقة الشهيد املجاهد/ مروح كميل
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األسير المجاهد
أحمد محمد زهدي مرشود 

المجاهد الذي لم يطق على جرائم االحتالل صبًرا

تاريخ الميالد: 1984/11/27م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم بالطة - محافظة نابلس

عدد أفراد العائلة: 19

تاريخ االعتقال: 2006/02/20م

الحكم: مؤبد

إن اهلدايــة التــي أصابــت املجاهــد أمحــد مرشــود 
لســلوكه خيــار اجلهــاد واملقاومــة يف انتفاضــة األقــى؛ 
جعلــت منــه فدائًيــا صلًبــا وأحــد أبطــال املقاومــة يف 
فلســطني، فهــو األكثــر رشــًدا وإدراًكا لطبيعــة الــداء 
ــف ال  ــراع، كي ــذا ال ــوب يف ه ــدواء املطل ــة ال ونوعي
يكــون بطــًا مغــواًرا؟ وقــد ولــد لعائلــة فلســطينية 
وهــي عائلــه آل مرشــود، هــذه العائلــة البســيطة الفقــرة 
التــي تــم هتجرهــا مــن مدينــة يافــا عــى يــد العصابــات 
الصهيونيــة بقــوة الســاح لتعاين مــرارة اللجــوء والنكبة 
شــأهنا شــأن آالف العائــات الفلســطينية التــي تــم 
هتجرهــا مــن مدهنــا وقراهــا يف فلســطني املحتلــة عــام 
1948م حيــث وصــل عــدد املــدن والقــرى املهجــرة مــا 
يزيــد عــن 418 مدينــة وقريــة فلســطينية، فــا كان مــن 
ــر  ــة والس ــذه النكب ــى ه ــرب ع ــات إال الص ــذه العائ ه
ــة للوصــول إىل أماكــن مــن املمكــن أن  مســافات طويل

ــواء. ــذاء واإلي ــان والغ ــن واألم ــم األم ــر هل توف

امليالد والنشأة
كان نصيــب عائلــة آل مرشــود خميــم باطــة 
يف مدينــة الثــورة، مدينــة نابلــس بجبليهــا الشــاخمني 
جرزيــم وعيبــال، ويف هــذا املخيــم ولــد املجاهــد أمحــد 
مرشــود )امللقــب بـــ “محيــدة”( ووجــد نفســه مضطــًرا أن 
يســتوعب نكبــة مجاعيــة حقيقيــة مل حيلــم هبــا، هــي نكبــة 
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فقــدان الوطــن أو البــاد كــا يســميها أبنــاء املخيــات، 
بــل ســبقه  بيــده اختيــار قــدره ونصيبــه  فلــم يكــن 
القــدر إىل ذلــك ليكــون ممــن سيســجل هلــم التاريــخ 
بأهنــم رجــال أبطــال لرايــا القــدس، مــا ضعفــوا ومــا 
اســتكانوا وللريــح مــا مالــوا، وأهنــم بذلــوا دماءهــم 
ــدوا  ــال ليعي ــجون االحت ــم يف س ــم وأعاره وأرواحه

ــا. ــة وأبنائه ــطني اجلرحي ــفاه فلس ــى ش ــمة ع البس

حياة عناد وجهاد يف الصغر
ــع  ــى وق ــه ع ــود حيات ــد مرش ــد أمح ــدأ املجاه ب
مدامهــات اجليــش الصهيــوين ملنــازل عائلــة مرشــود يف 
ــن  ــني؛ وم ــن ومطلوب ــن مطاردي ــا ع ــة بحًث ــم باط خمي
بينهــم البطــل حممــود مرشــود خــال املجاهــد أمحــد 
مرشــود، والــذي يعتــرب مــن أهــم وأبــرز قيــادات حركــة 
فتــح يف خميــم باطــة، ومــا كان يميض يــوم إال وتتعرض 
ــا  ــوين، إم ــل الصهي ــة مرشــود إىل مضايقــات املحت عائل
بالــضب وإمــا بتفتيــش املنــازل والعبــث بمحتوياهتــا، 
ــعه  ــا بوس ــوين كل م ــش الصهي ــذل اجلي ــرة يب ويف كل م
لينغــص حيــاة هــذه العائلــة وإرغامهــا عــى تســليم 
ــن  ــت م ــواء جعل ــذه األج ــة؛ فه ــن العائل ــني م املطلوب
أمحــد مرشــود رجــًا قبــل أوانــه عــى الرغــم مــن صغــر 
ســنه إال أن ذلــك مل يمنعــه كــا غــره مــن أوالد املخيــم 
يف تســعينيات القــرن املــايض مــن املشــاركة يف أحــداث 

االنتفاضــة الفلســطينية األوىل.

فشــيًئا عــى  يكــرب شــيًئا  أمحــد  املجاهــد  بــدأ 
مســميات وكلــات مل يعهدهــا مــن قبــل، كلفــظ كلمــة 
شــهيد وعمليــات عســكرية وغرهــا مــن الكلــات، 
وال يــزال يذكــر يــوم أن خرجــت اجلاهــر يف خميــم 

للتنديــد  الفلســطيني  الوطــن  بقــاع  كل  ويف  باطــة 
ــة إىل  ــف، باإلضاف ــي الري ــرم اإلبراهيم ــزرة احل بمج
مشــاركته يف أحــداث ســبتمرب )أيلــول( 1996م، أو 
ــي كان أشــهرها  ــة النفــق، والت ــا يعــرف بأحــداث هب م
يف خميــم باطــة يف حميــط مــا يســمى بقــرب يوســف 
لوابــل  الصهيــوين  اجليــش  جنــود  تعــرض  حيــث 
الفلســطينيني،  املجاهديــن  رصــاص  مــن  وزخــات 
وبضغــط  الفلســطينية  الســلطة  دفــع  الــذي  األمــر 
ــة  ــذه اهلب ــاد ه ــى إمخ ــل ع ــر؛ للعم ــوين كب دويل وصهي
اجلاهريــة كــا فعلــت بأحــداث العــام 1999م عندمــا 
خرجــت مســرة حاشــدة مــن خميــم باطــة داخــل 
مدينــة نابلــس تطالــب الســلطة الفلســطينية بالعمــل 
ــال،  ــجون االحت ــن س ــم م ــاق رساح أبنائه ــى إط ع
األمنيــة  وأجهزهتــا  الفلســطينية  الســلطة  رد  فجــاء 
باالعتــداء عــى أمهــات األرسى الفلســطينيني ممــا أثــار 
حفيظــة األحــرار والرفــاء مــن أبنــاء خميــم باطــة، 
واشــتبك أبنــاء املخيــم مــع أجهزة الســلطة الفلســطينية، 
خطــرة،  بجــراح  العــرات  إصابــة  إىل  أدى  مــا 
وكان املجاهــد أمحــد مرشــود ممــن تعــرض إلصابــة 
ــاج. ــفى للع ــرة يف املش ــث ف ــه، ومك ــارشة يف قدم مب

قناعــات  مرشــود  أمحــد  للمجاهــد  أصبــح 
وأفــكار حــول اهلــدف الــذي وجــدت ألجلــه الســلطة 
الفلســطينية، وهــو أن تكــون بمثابــة حــارس األمــن 
تتغــر  يــوم  مــن  البــد  وأنــه  صهيونيــة،  ملســتوطنة 
هــذه األحــوال، وعــادت األمــور إىل التوتــر بتاريــخ 
ــى  ــة األق ــت انتفاض ــث اندلع 2000/09/28م حي
املباركــة كــرد طبيعــي عــى جرائــم االحتــال، وتأكيــًدا 
للشــعب الفلســطيني بــأن مســار التســوية مل يعــد قائــًا، 
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فانتفضــت فلســطني كلهــا بمدهنــا وقراهــا وخمياهتــا 
وبمدارســها وجامعاهتــا تلبيــه لنــداء األقــى الــذي 
قطعــان  وبمســاندة  تدنيســه  شــارون  أرئيــل  حــاول 
املســتوطنني ومئــات مــن األجهــزة األمنيــة الصهيونيــة.

عــن  دفاًعــا  الفلســطينية  اجلاهــر  هبــت 
ــا عــن التاريــخ  ــا عــن العقيــدة ودفاًع الوطــن ودفاًع
ودفاًعــا عــن العــرض والــرف، فشــارك املجاهــد 
االنتفاضــة  فعاليــات  معظــم  يف  مرشــود  أمحــد 
رضب  إىل  للحجــارة  رضب  مــن  الفلســطينية 
الزجاجــات احلارقــة إىل توزيــع البيانــات إىل كتابــة 
الشــعارات وتوزيــع صــور الشــهداء واالستشــهاديني.

أصبــح أمحد مرشــود مــن أهم األشــبال الفاعلني 
يف نشــاطات انتفاضة األقى اليوميــة، حيث تأثر بأخيه 
املجاهــد خليــل مرشــود أحــد مؤســي كتائــب شــهداء 
األقــى التابعــة حلركــة فتح وابــن عمه رياض مرشــود،

وهــو أيًضــا قائــد بــارز يف كتائــب شــهداء األقــى، 
ــه الشــهيد أمحــد مرشــود أحــد أهــم  ــن خال ــك اب وكذل
تــم اعتقالــه  قــد  قــادة حركــة محــاس، وكان  وأبــرز 
ــب  ــاء إىل كتائ ــة االنت ــخ 1993/04/11م بتهم بتاري
الشــهيد عــز الديــن القســام، ومســاعدة الشــهيد حييــى 
يف  2001/10/15م  بتاريــخ  واستشــهد  عيــاش، 
ــا إىل  ــا كان متوجًه ــة بين ــة جبان ــال صهيوني ــة اغتي عملي
عملــه، وكان للشــهيد مآثــر وفضــل كبــر ال ُينســى عــى 
ــًا،  ــًا مله ــًدا وبط ــه قائ ــد ب ــذي وج ــد ال ــد أمح املجاه

ــاه. ــى خط ــر ع ــب أن يس جي

عائلتــه  أن  مرشــود  أمحــد  املجاهــد  الحــظ 
ــاء  ــة أبن ــا بقي ــوين ك ــدو الصهي ــل الع ــن قب ــتهدفة م مس
وازدادت  املقاومــة  واشــتدت  الفلســطيني،  الشــعب 
املحتلــة،  فلســطني  داخــل  يف  العســكرية  العمليــات 
وخــر العــدو الصهيــوين العديــد مــن جنــوده يف هــذه 
العمليــات ممــا جعلــه يترف بجنــون، ويبدأ بمسلســل 
االغتيــاالت بحــق الكــوادر والقــادة الفلســطينيني، ويف 
إحــدى جــوالت املجاهــد أمحــد مرشــود يف خميــم باطــة 
حــدث أمامــه انفجــار هائــل هــز إحــدى الســيارات يف 
ــح  ــه فت ــد حلرك ــا قائ ــة، وكان يقوده ــم باط ــط خمي وس
هــو عــزام مزهــر الــذي ارتقــى للعــا بصحبــة مــن معــه 
يف داخــل الســيارة، وهــذا األمــر أثــر كثــًرا عــى املجاهد 
ــر  ــو يفك ــة وه ــرات طويل ــوم لف ــتطع الن ــد، ومل يس أمح
باالنتقــام هلــؤالء األبطــال، ومــا هــي إال أيــام حتــى 
جــاء خــرب اغتيــال ابــن خالــه أمحــد مرشــود الــذي أحبــه 
كثــًرا فــازداد اهلــم واحلــزن عــى املجاهــد أمحد مرشــود، 
وأراد أن يلتحــق بأحــد التنظيــات الفلســطينية الفاعلــة 
داخــل خميــم باطــة حتــى يتســنى لــه مــن خالــه توفــر 
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متطلبــات مــا خيطــط لــه، وهــو الــرد بقــوة عى ممارســات 
ــوين. العــدو الصهي

التحاقه بحركة اجلهاد اإلسالمي
يف تلــك األثنــاء وبينــا كان املجاهــد أمحد يســتمع 
ــة  ــة فدائي ــن عملي ــدث ع ــأ يتح ــو إذا بنب ــاز الرادي إىل جه
ــمى  ــه تس ــة يف منطق ــن الصهاين ــني م ــل اثن أدت إىل مقت
“بثــان” بالقــرب مــن مدينــة طولكــرم، وأن حركــة اجلهــاد 
وجناحهــا العســكري رسايــا القــدس هــي املســؤولة 
عــن هــذه العمليــة، وهنــا قــرر املجاهــد أمحــد أن التنظيــم 
الــذي ســيلتحق بــه هــو حركــة اجلهــاد اإلســامي، 
ــول  ــة للوص ــذه احلرك ــن ه ــه ع ــأل معارف ــدأ يس ــذا ب وهل
ــروره يف  ــاء م ــة، وأثن ــوره اجلهادي ــاعده يف أم ــن يس إىل م
مدينــة طولكــرم تفاجــأ بوجــود مســرة حاشــدة لتشــييع 
الشــهيد أســعد دقــة، وعندمــا ســأل املجاهــد أمحــد عــن 
هــذا االســم أجابــوه بــأن املجاهــد أســعد دقــة هــو أحــد 
مؤســي رسايــا القــدس اجلنــاح العســكري حلركــة 
ــه يف  ــم اغتيال ــة طولكــرم، وت اجلهــاد اإلســامي يف مدين
بلــدة عرابة بمحافظة جنــني بتاريــخ 2001/09/12م، 

ــان”. ــة “بث ــارش عــن عملي وهــو املســؤول املب

فــإذا باملجاهــد أمحــد حينهــا كأنــه وجــد ضالتــه 
ــم باطــة تشــكيل  ــاء خمي ــب أبن حيــث اســتطاع إىل جان
ــا زرع  ــياف، مهمته ــو س ــة أب ــموها جمموع ــة أس جمموع
العبــوات الناســفة لدوريــات االحتــال وإلقــاء القنابــل 
عــى جنــود االحتــال يف أعقــاب االجتيــاح الصهيــوين 
للضفــة الغربيــة حيــث يف هــذه الفــرة أقدمــت القــوات 
ــق  ــازر بح ــن املج ــد م ــكاب العدي ــى ارت ــة ع الصهيوني
أبنــاء الشــعب الفلســطيني يف مــدن الضفــة الغربيــة حتت 

ســمع ونظــر حــكام العــرب واملســلمني يف العــامل.

ــاب  ــطينية وغي ــاع الفلس ــؤس األوض ــم ب ورغ
الــدم  مــن  أيدهيــم  وغســل  احلــكام  هــؤالء  دور 
الفلســطيني عــرب عقدهــم للقمــم العربيــة واإلســامية 
إال أن اســتمرار انتفاضــة الشــعب الفلســطيني زاد مــن 
إحراجهــا للحــكام األقــزام وخاصــة أن الشــهداء هــم 
الذيــن يقومــون بقيــادة االنتفاضــة الفلســطينية، فــا أن 
يتــم تشــييع شــهيد حتــى يرتقــي إىل العــا شــهيد آخــر، 
ــة  ــادة االنتفاض ــرر قي ــن يق ــم م ــم وحده ــهداء ه فالش
واســتمرارها، وبلغــة الــدم هكــذا أدرك املجاهــد أمحــد 
مرشــود الــراع الفلســطيني الصهيــوين، فبــدون لغــة 
الــدم يقــول املجاهــد أمحــد مل ولــن تعــود فلســطني، وأن 
لغــة القــوة والــدم عندمــا امتلكتهــا املقاومة الفلســطينية 
اســتطاعت تغيــر املعادلــة، ولنــا شــواهد عديــدة عــى 
صحــة اعتقــاده ابتــداًء بصــوت الشــهيد عــز الديــن 
ــس  ــان، ولي ــة يف لبن ــار املقاوم ــروًرا بانتص ــام وم القس
انتهــاًء بعمليــة بيــت ليــد وكركــور ووادي النصــارى، 
ــهادة  ــة الش ــم، مرحل ــة احلس ــن مرحل ــد م ــك الب كذل
بإذنــه تعــاىل، وصــدق اهلل العظيــم القائــل: ىمحٱ مث حج 
جس   مخ  جخ  مح  جح  مج 
حس خس مس حص خص مص جض حضيمح 
]اإلرساء: 7[، وفــق هــذا األمــر اســتطاع املجاهــد أمحــد 
ــان ومــراد مرشــود  مرشــود بالتعــاون مــع عــرايب ذوق
حــرب  وإيــاد  زور  أبــو  وإبراهيــم  بــدره  وأســامة 
وغرهــم مــن املجاهديــن األبطــال تكويــن نــواة رسايــا 

ــة. ــم باط ــدس األوىل يف خمي الق

ــني  ــوع ب ــة تتن ــة اجلهادي ــال املجموع ــدأت أع ب
وإطــاق  القنابــل  وإلقــاء  الناســفة  العبــوات  زرع 
االتفــاق  وتــم  االحتــال،  دوريــات  عــى  النــار 
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عــى  باطــة  يف  العســكرية  األذرع  كافــة  بــني 
تصعيــد العمــل املســلح ضــد القــوات الصهيونيــة،

وال ســيا بعــد االجتياح الكبــر للضفة الغربيــة إليصال 
رســالة للعــدو الصهيــوين مفادهــا بأنــه مهــا فعلتــم فإننا 
باقــون متمســكون بحقوقنــا وســنبقى نحمــل الســاح 
وندافــع عــن شــعبنا، طاملــا فينــا قلــب ينبــض. واســتطاع 
املجاهــد أمحــد مرشــود تنظيــم عــرض عســكري لرايــا 
القــدس يف قلــب خميــم باطــة بمشــاركة العــرات مــن 
أبطــال رسايــا القــدس يف مدينــة نابلــس، إىل جانــب 
تنظيــم معــرض صــور لشــهداء فلســطني، وتكريــم 
أمهــات وعائــات الشــهداء واألرسى ليقــول هلــم بــأن 

دمــاء أبنائكــم التــزال تثمــر فينــا طاملــا حيينــا.

االعتقال األول
بــدأ االحتــال بمسلســل جديــد مــن التصفيــات 
واالغتيــاالت يف صفــوف رسايــا القــدس لتــزف رسايــا 
القــدس أبطاهلــا إىل اجلنــة، ومنهــم الشــهيد املجاهد مراد 
مرشــود الــذي تــم اغتيالــه يف بلــدة جبــع بمدينــة جنــني 

القســام بتاريــخ 2002/08/06م، ومتــت ماحقــة 
وأصيــب  اإلســامي،  اجلهــاد  حركــه  يف  النشــطاء 
املجاهــد أمحــد مرشــود بعيــار نــاري يف الرقبــة والكتــف 
ليدخــل يف حالــة حرجــة، ومكــث أكثــر مــن شــهرين يف 
العنايــة املركــزة داخــل املشــفى يف مدينــة نابلــس، وما أن 
تعــاىف قليــًا حتــى متكن الشــباك الصهيــوين مــن اعتقاله 
مــن أمــام أحــد املشــايف يف مدينــة نابلــس، ليبــدأ مرحلــة 
جديــدة يف داخــل الســجن، وحكــم عليــه بالســجن 
ملــدة عامــني، ويف داخــل الســجن تعــرف عــى قيــادات 
وكــوادر حركــة اجلهــاد اإلســامي عــدد كبر منهــم كان 
لــه شــأن عظيــم يف رسايــا القــدس ويف أهــم العمليــات 
االستشــهادية، ومــن هــؤالء املجاهديــن لــؤي الســعدي 
وجماهــد الســبع وهنــاد أبــو غانــم وصالــح كركــور وزياد 
مايشــة وعــي أبــو خزنــة ومعتــز أبــو خليــل، ومجيعهــم 

ارتقــوا إىل العــا شــهداء مقبلــني غــر مدبريــن.

كان اخلــرب األصعــب الــذي تلقــاه املجاهــد أمحــد 
األول،  اعتقالــه  خــال  2004/06/14م  بتاريــخ 
وقبــل أن يتــم اإلفــراج عنــه بعــام تقريًبــا هــو استشــهاد 
أخيــه خليــل أحــد أبــرز قــادة كتائــب شــهداء األقــى يف 
الضفــة الغربيــة، فأخــذ عى نفســه عهــًدا باالنتقــام لدماء 
ــم  ــن معظ ــا م ــاء رسيًع ــرد ج ــم أن ال ــل رغ ــه خلي أخي
الفصائــل الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
وبتاريــخ 2005/07/26م أفــرج عــن املجاهــد أمحــد، 
ــدة  ــداد الع ــدأ بإع ــى ب ــجن حت ــن الس ــرج م ــا أن خ وم
وتشــكيل جمموعــة عســكرية نفــذت عمليــة زرع عبــوة 
ــا  ــوين يقوده ــكري صهي ــب عس ــرت بجي ــفة انفج ناس
ــة عــى خميــم باطــة،  ــة الصهيوني ضابــط احلملــة األمني
وأدى االنفجــار إىل بــر ســاقي الضابــط الصهيــوين، 

عرض عسكري حلركة اجلهاد اإلسامي بمخيم باطة
يف ذكرى استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي )أرشيف 2002م(
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العســكري  اجليــب  ذلــك  يف  كان  مــن  كل  وإصابــة 
العمــل  يف  املجموعــة  هــذه  واســتمرت  الصهيــوين، 
العســكري واملقاومــة الرســة ضــد قــوات االحتــال 
الصهيــوين، والتنســيق مــع قــادة رسايــا القــدس يف مدينة 

ــة. ــو عيش ــد أب ــد مهن ــع املجاه ــة م ــس وخاص نابل

وأشــد  أصعــب  مــن  2006م،  العــام  كان 
األعــوام عــى قــادة وعنــارص حركــة اجلهــاد اإلســامي، 
وكأن املعركــة التــي خيوضهــا الشــعب الفلســطيني تــم 
اختزاهلــا يف اجلهــاد اإلســامي فقــط، فأصبــح الشــاباك 
الصهيــوين واجليــش الصهيــوين عــى مــدار الســاعة 
ــامي أو  ــاد اإلس ــادة اجله ــال ق ــار الغتي ــل هن ــل لي يعم
اعتقاهلــم، وتعالــت أصــوات منظمــة التحرير والســلطة 

ــاء  ــامي بإلق ــاد اإلس ــة اجله ــب حرك ــطينية تطال الفلس
الســاح وخــوض التجربــة الديمقراطيــة املزعومــة، 
متهمــة اجلهــاد اإلســامي بأنــه ضــد املصلحــة الوطنيــة 
وباالنغــاق، وبأهنــا تتلقــى أوامرهــا مــن ايران وســوريا 
ــة  ــدث يف انتفاض ــا ح ــوا م ــم تناس ــدو أهن ــا يب ــى م وع
األقــى مــن جمــازر بحــق الشــعب الفلســطيني، فأخــذ 
ــى  ــرد ع ــة بال ــادة احلرك ــود وكل ق ــد مرش ــد أمح املجاه
ــا لســنا منغلقــني وال متقوقعــني،  تلــك االدعــاءات بأنن
فنحــن يف اجلهــاد اإلســامي أصحــاب رســالة نعيــش 
مهــوم وآالم وآمــال شــعبنا ونســعى لتحقيــق مصاحلــه، 
وأن كل مــا يعانيــه شــعبنا مــن مفاســد وآالم ورشور 
هــي بالدرجــة األوىل نتــاج لواقــع االحتــال الصهيوين، 
وأنــه ال يمــر وقــت طويــل حتــى يكتشــف اجلميــع أهنــم 
ــول  ــم ح ــى الوه ــاع ع ــذا اإلمج ــون وأن ه ــم املحرج ه
الديمقراطيــة الفلســطينية حتــت احلــراب الصهيونيــة 
هــو أكــرب كذبــة يف حياتنــا، بــل هــو آخــر طلقــة يف اجلعبة 
ــة التــي بــدأت يف أوســلو عــام 1993م  لتحويــل الكذب

ــع ويصفــق هلــا. ــا اجلمي ــة جيــب أن يصدقه إىل حقيق

مــا  خطــورة  مرشــود  أمحــد  املجاهــد  أدرك 
تتعــرض لــه القضيــة الفلســطينية مــن حماولــة لتصفيتهــا 
وإهنائهــا عــرب إقحــام الشــعب بكذبــة الديمقراطيــة 
واالنفتــاح عــى العــامل والنضــال الســيايس، فــكان البــد 
مــن تصحيــح البوصلــة أو إعــادة توجيههــا مــن جديــد، 
وأعــد الُعــّدة لذلــك وهيــأ الظــروف للتخطيــط لعمليــة 
استشــهادية، وبالفعــل أحــض املجاهــد محــزة احلــج 
حممــد مــن ســكان مدينــة نابلــس االستشــهادي ســامي 
عنــر الطالــب يف جامعــة النجــاح الوطنيــة، والذي أرص 
ــهم األول يف  ــون الس ــبيل اهلل، ليك ــهادة يف س ــى الش ع

األسر املجاهد/ أمحد مرشود
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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إعــادة البوصلــة إىل مكاهنــا الطبيعــي والفتقــار املجاهــد 
أمحــد مرشــود للمتفجــرات، اســتعان بأحــد قــادة حركــة 
فتــح يف خميــم باطــة، وهــو املجاهــد إيــاد مســيمي، 
الــذي اســتطاع جتهيــز احلــزام الناســف حيــث قــام 
املجاهــد أمحــد مرشــود بإرســال االستشــهادي ســامي 
عنــر إىل مدينــة “تــل أبيــب” الصهيونيــة، بقصــد رضب 

ــوين. ــان الصهي ــة للكي ــة واالقتصادي ــة األمني العاصم

نجــح املجاهــدان حممــود مهــرة وعــي أبــو طوب 
بتوصيــل االستشــهادي ســامي عنــر إىل موقــع العمليــة 
أن  ومــا  2006/01/19م،  املوافــق  اخلميــس  يــوم 
ــول  ــارة الوص ــى إش ــود ع ــد مرش ــد أمح ــل املجاه حص
إىل اهلــدف حتــى أجــرى اتصــااًل مــع أحــد قــادة رسايــا 
ــد منصــور  القــدس يف قطــاع غــزة، وهــو املجاهــد خال

ليخــربه بــأن حدًثــا هاًمــا ســيحدث بعــد قليــل، ومــا أن 
ســمع دوي االنفجــار حتــى تناثــرت حلــوم الصهاينــة يف 
كل مــكان ليوقــع الشــهيد البطــل ســامي عنــر مــا يزيــد 

عــن 36 إصابــة معظمهــا يف حــال اخلطــر.

ــرى إىل  ــرة أخ ــود م ــد مرش ــد أمح ــه املجاه توج
القائــد خالــد منصــور وطلــب منــه اإلعــان عــن هــذه 
ــهيد  ــة الش ــو رسي ــا ه ــف وراءه ــن يق ــة، وأن م العملي
ــور  ــد منص ــد خال ــى املجاه ــل، فبك ــيخ خلي ــد الش حمم
تواضًعــا هلل وفرًحــا برؤيــة الصهاينــة جمندلــني، وترحــم 
ــة  ــة البطولي ــكان هلــذه العملي عــى شــهداء فلســطني، ف
ــاءت  ــث ج ــرة حي ــة الع ــون بعملي ــا تك ــبه م ــي أش الت
يف الوقــت املناســب لتؤكــد هلــؤالء املتخاذلــني، ولــكل 
ــأن الشــهداء هــم وحدهــم  ــاء فلســطني ب أحــرار ورشف
القــادرون عــى املحافظــة عــى صــورة الوطــن، وأن 
اجلهــاد اإلســامي حــني يرســم الوطــن وشــًا عــى 
جبــني أبطالــه وينثــر حلمهــم يف اخلضــرة نشــيًدا حلســن 
الســعدي ووفــاًء لفتحــي  للــؤي  أبــو زيــد وعرًســا 
الشــقاقي ومهــًرا لفلســطني؛ فإننــا حينهــا نتشــبث هبــذا 
ــى  ــة ع ــتات األم ــا وش ــتات أرواحن ــع ش ــار لنجم اخلي
اإلســام وفلســطني واجلهــاد، وإال فليأخــذ اجلميــع 
مكانــه يف طابــور االنتظــار عــى بــاب حمكمــة التاريــخ.

اعتقاله واحلكم عليه
اشــتدت احلملــة األمنيــة الصهيونيــة بحــق قــادة 
وكــوادر رسايــا القــدس يف الضفــة وقطــاع غــزة، ولكــن 
الثــورة لــن ختمــد وحتــرك املجاهــد أمحــد مرشــود جانب 
إخوانــه مــن أبطــال رسايا القــدس أمحد أبــو رشخ وهاين 
ــدس،  ــا الق ــاط رساي ــيع نش ــد رداد لتوس ــان وأمح عوجي



من سير أبطال فلسطين )3(

214

وجتنيــد أكــرب عــدد ممكــن مــن املجاهديــن القادريــن 
عــى محــل الســاح، وتعرضــوا إىل حصــار حُمكــم ملــدة 
أربعــة أيــام، ممــا جعلهــم يغــادرون خميــم باطــة باجتــاه 
مدينــة نابلــس، ودارت االشــتباكات العنيفــة يف شــوارع 
ــو  ــد أب ــهيد أمح ــي الش ــس لرتق ــة يف نابل ــدة القديم البل
ــه املجاهــد  رشخ بتاريــخ 2006/02/20م، ومــن قبل
ــد  ــا املجاه ــخ 2006/02/07م، وأم ــد رداد بتاري أمح
أمحــد فــكان مصــره باإلضافــة إىل البطــل إيــاد مســيمي 

ــخ 2006/02/20م. ــال بتاري االعتق

بــدأت مرحلــة جديــدة للمجاهــد أمحد مرشــود، 
ــكل فخــر اســتطاع أن يفــرح قلــوب أمهــات  ــذي وب ال
وآبــاء األرسى والشــهداء، يــوم أن أرســل املجاهــد 
ســامي عنــر لتنفيــذ العمليــة االستشــهادية يف “تــل 
أبيــب” بتاريــخ 2006/01/19م؛ ليــدور احلديــث 
ــادة  ــع ق ــه م ــاء اعتقال ــد أثن ــد أمح ــني املجاه ــوار ب واحل
جهــاز الشــاباك الصهيــوين، فــدار احلديــث مــع الكابتــن 
الصهيــوين “مــور” الــذي وقــف أمــام أمحــد مرشــود 
وقــال لــه: “توقعنــا يــا أمحــد أنــك ســوف تستشــهد؛ ألننا 
نعلــم أن أبنــاء اجلهــاد اإلســامي ال يستســلمون”، فقال 

لــه املجاهــد أمحــد: “يف املــرة القادمة إن شــاء اهلل ســيكون 
معــي ذخــرة كبــرة، ولــن أستســلم ســوف أستشــهد”، 
وأجابــه الضابــط الصهيــوين باســتهزاء: “نعــم صحيــح! 
فأنــت ســوف تذهــب إىل الســجن وســتحكم مؤبــًدا 
وســتحفظ القــرآن، وبعــد قضــاء املؤبــد الــذي ينتظــرك 
يمكــن أن تستشــهد”، فأجابــه املجاهــد أمحــد: “انتظــروا 
أهيــا الصهاينــة فــإن رسايــا القــدس بأبطاهلــا وجماهدهيــا 
يف الضفــة الغربيــة، أراهــم أمامــي يفتحــون أبــواب 
وأصــوات  األكتــاف،  عــى  وحيملوننــا  الســجون 
ــا  ــي أهي ــم أمام ــكان، وأراك ــدوي يف كل م ــم ت تكبراهت
ــا القــدس  ــم تقبلــون أقــدام جماهــدي رساي ــاء وأنت اجلبن
ٰرٰى     ٌٍّّ     َّ          ليعفــوا عنكــم”، قــال تعــاىل: ىمح 

ُّ    ِّ         ّٰ رئيمح ]اإلرساء: 51[.

األسر املجاهد/ أمحد مرود
برفقة والدته الصابرة خال زيارهتا له يف السجن
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األسير المجاهد
محمد خالد حسن عامودي

المجاهد المثابر على الهدف، الصابر على البالء

تاريخ الميالد: 1980/05/15م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة برقين - محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ االعتقال: 2006/04/17م

الحكم: 11 مؤبد و20 عامًا

نقــف اليــوم للحديــث عــن أحــد بطال وفرســان 
رسايــا  يف  الســعدي  لــؤي  القائــد  الشــهيد  جمموعــة 
القــدس يف فلســطني، تلــك املجموعــة التــي كتبــت 
فخطــت  مظلــوم،  شــعب  حكايــة  شــهدائها  بدمــاء 
بســواعدها حــدود الوطــن، مــن شــاله إىل جنوبــه، ومن 
رشقــه إىل غربــه، ومــن بحــره إىل هنــره، ليكــون احلســاب 
النهائــي هــو 27 ألــف كيلــو مــر مربــع، فبأعاهلــم 
البطوليــة وبتضحياهتــم أحيــوا أشــجاًرا للحريــة يف كل 
حمافظــة ومدينــة وبلــدة وقريــة وخميــم وشــارع وحــارة، 
ومــن فــوق ســاء الوطــن الذبيــح كان يرتفــع قمــر، بــل 
نجــم يــيضء لألجيــال القادمــة طريــق اجلهــاد واحلريــة، 
فبالرغــم مــن الدمــاء الغزيــرة والدمــوع احلــارة واملعانــاة 
ــعدي  ــؤي الس ــد ل ــهيد القائ ــة الش ــإن جمموع ــة ف اليومي
قــد أقســمت اليمــني عــى أن تســر عــى درب الشــهداء 
واألرسى واملطارديــن، فبطلنــا الــذي نتحــدث عنــه هــو 
املجاهــد حممــد خالــد العامــودي، ذلــك البطــل الــذي له 
الفضــل بعــد اهلل _عــز وجــل_ يف أن تكــون آخــر عمليــة 
استشــهادية يف جمموعــة الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي 
عــى يديــه، فــكان هــو وإخوانــه يف املجموعــة يف ذلــك 
ــا  ــوين، وأم ــال الصهي ــق االحت ــوكة يف حل ــت ش الوق
اليــوم فإننــا نــرى الصهاينــة يستأســدون يف زمــن غيــاب 
ــهداء  ــا ش ــوا إم ــاة ليكون ــم احلي ــن غيبته ــود، الذي األس

ــجون. ــب الس ــا أرسى يف غياه وإم
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امليالد والنشأة
يف بلــدة برقــني الصمود، بلدة الشــهداء واألرسى 
ــط  ــش وس ــد ليعي ــد حمم ــد املجاه ــهاديون، ُول واالستش
أرسة متدينــة ملتزمــة مناضلــة، وُأرشب منــذ صغره حب 
الوطــن وكراهيتــه للعــدو الصهيــوين، فمنــذ ســنوات 
عمــره األوىل كان املجاهــد حممــد ينتمــي إىل ذلــك اجليــل 
العظيــم، جيــل أطفــال احلجــارة يف االنتفاضــة الكانونيــة 
األوىل، فــكان من ضمن أشــبال هذه االنتفاضة الباســلة، 
الذيــن أهانــوا وأذلــوا اجليش الصهيــوين الــذي ادعى بأنه 
ال يقهــر، فقهــروه بحجارهتــم وبمقاعهم وبمتاريســهم 
وبأقنعتهــم وشــعاراهتم، ومتــرس جماهدنــا البطــل حممــد 
يف مياديــن املواجهــة منــذ نعومــة أظفــاره، فــكان لعائلــة 
املجاهــد حممــد نصيــب مــن اعتــداء اجليــش عليهــم، 
واقتحــام منزهلــم والعبــث بمحتوياتــه، واالعتــداء عــى 
العائلــة بحًثــا عــن ابــن خالــه، ابــن حركــة فتــح املعــروف 
بـــ )املليكــي(، وكان مطلوًبــا للعــدو الصهيــوين، وكذلك 
ــه املجاهــد بالــضب الشــديد ال  ــداء عــى أخي تــم االعت
لــيء ســوى أنــه يرفــض وجــود االحتــال عــى أرضــه، 
فتــم اعتقــال أخيــه األكرب منذر، وعاشــت عائلــة املجاهد 
حممــد أســوأ أيامهــا ولياليها بســبب االعتــداءات املتكررة 
مــن قبــل اجليــش الصهيــوين، واللحظــات األصعــب يف 
حيــاة املجاهــد حممــد كانــت عندمــا شــاهد منظــر اجلنــود 
الصهاينــة وهــم يطلقــون الرصــاص عــى البطــل حممــد 
ــر مــن ســكان بلــدة برقــني، ممــا أدى إىل استشــهاده  اجلاب
أمــام منــزل العائلــة، فســارعت هــذه العائلــة الكريمــة إىل 
ســحبه مــن أمــام جيــش االحتــال وإدخالــه إىل املنــزل، 
ــان  ــذ جث ــن أخ ــوين م ــش الصهي ــن اجلي ــى ال يتمك حت

الشــهيد إىل مقــربة األرقــام.

حلٌم مل يتحقق
املجاهــد  مــن  جعلــت  األحــداث  تلــك  كل 
املحتــل، وأدرك  وإدراًكا حلقيقــة  أكثــر وعًيــا  حممــد 
أن مــا قامــت بــه منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن 
بعــده  ومــن  للســام  مدريــد  مؤمتــر  يف  املشــاركة 
التوصــل إىل اتفــاق أوســلو املشــئوم، والــذي بموجبــه 
ــرى  ــدن والق ــطينية إىل امل ــلطة الفلس ــودة الس ــيتم ع س
التــي ينســحب منهــا العــدو لبســط ســلطتها وســيطرهتا 
ــا قدمــه الشــعب  ــا مل ــًا وإكراًم عليهــا، وســيكون تعظي
مــن تضحيــات جســام، عــرب مراحــل الزمــن املختلفــة، 
ليتفاجــأ  األوىل،  االنتفاضــة  يف  قدمــه  مــا  وخاصــة 
ــام 1996م أن  ــة يف الع ــد وخاص ــد حمم ــا املجاه حينه
مــا كان يتطلــع إليــه ومــا قــد رســمه يف خميلتــه للســلطة 
الفلســطينية مل يكــن إال رساًبــا وأوهاًمــا، وقــرر حينهــا 
تأمــني  يف  أرستــه  ملســاعدة  املدرســة  مــن  خيــرج  أن 
مســتلزمات احليــاة، ومــع ذلــك أدرك فيــا بعــد أنــه 
ــي  ــدرايس، والرق ــم ال ــتكال التعلي ــن اس ــد م كان الب
ــعبنا  ــه ش ــرض ل ــا يتع ــف م ــي لكش ــلم التعليم يف الس
مــن ظلــم وتضحيــات، وهلــذا كان مصــر املجاهــد 
حممــد هــو البحــث عــن جمــال للعمــل يمكنــه مــن بنــاء 
ــل يف  ــه، فعم ــى ذات ــاد ع ــه، ويف االعت ــتقبله بنفس مس
ــتطاع  ــى اس ــروف حت ــب الظ ــاالت ويف أصع كل املج
1948م،  عــام  املحتلــة  األرايض  داخــل  يف  العمــل 
ــان  ــاة قطع ــم حي ــة فه ــرة يف كيفي ــربة كب ــب خ واكتس
مــدن  تفاصيــل  كل  معرفــة  واســتطاع  املســتوطنني، 
وبلــدات وشــوارع األرض املحتلــة، واســتمر عــى 
هــذا النحــو عــدة ســنوات ليكــون عــى موعــد جديــد 

2000م. العــام  يف 
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أمل يتجدد
 ذلــك العــام الــذي غر حال حيــاة الكثر مــن أبناء 
الشــعب، وعــاد إليهــم األمــل بعــد األمل، وعــاد بالبوصلــة 
الــراع  الثوريــة إىل مكانتهــا احلقيقيــة والطبيعيــة يف 
الفلســطيني الصهيــوين، حيــث نشــطت املفاوضــات 
الفلســطينية الصهيونية يف العــام 2000م، برعاية أمريكية 
يف قمــة كامــب ديفيــد الثانيــة، والتــي حــاول فيهــا الطرفان 
الوصــول إىل أوســاط احللــول، إال أن مســألة القــدس 
الريــف وخاصــة مســألة املســجد األقــى قــد فجــرت 
ــد بفشــل  املفاوضــات، وانتهــت اجتاعــات كامــب ديفي
ــة عــن إعطــاء الفلســطينيني  ــازل الصهاين ــع لعــدم تن ذري
لدولــة  عاصمــة  الرقيــة  القــدس  إعــان  يف  احلــق 
فلســطني املرتقبــة عــى حــدود العــام 1967م، وقــد مثلت 
ــخ  ــارون بتاري ــل ش ــوين أرئي ــرب الصهي ــرم احل ــارة جم زي
2000/09/28م للحــرم القــديس يف القــدس الرقيــة 
اســتفزاًزا ملشــاعر العــرب واملســلمني والفلســطينيني، 
ــى  ــة األق ــرارة األوىل النتفاض ــن ال ــارة ع ــت عب وكان
فبــدأت  الفلســطينيون،  هلــا  تداعــى  والتــي  املباركــة، 
االشــتباكات واملواجهــات بــني أطفــال فلســطني وقــوات 
اجليــش الصهيــوين، منــذ اللحظــة األوىل التــي دخــل هبــا 
شــارون إىل باحــات املســجد األقــى، وأراد شــارون 
مــن ذلــك حســب مــا ذكرتــه الصحافــة الصهيونيــة 
أمريــن: األول، هــو عقائــدي والثــاين حــزيب داخــي، وأمــا 
العقائــدي فقد فشــل؛ ألنــه دخل منطقة األقى بحراســة 
اآلالف مــن اجلنــود الصهاينــة؛ إذن فهــو حمتــل وال عاقــة 
لــه باملــكان، وأمــا اهلــدف احلــزيب فقــد اســتطاع شــارون أن 
يفــوز باحلكومــة بذريعــة حتقيق األمــن واألمــان للصهاينة 

ــد. ــان الصهيــوين ولألب وبقــاء القــدس عاصمــة للكي

ــة  ــت انتفاض ــى أصبح ــابيع حت ــي إال أس ــا ه وم
األقــى نــاًرا ولظــًى يف وجه املحتــل الصهيوين، وســارع 
ــرة يف كل املظاهــرات  املجاهــد حممــد إىل املشــاركة الكب
ــة  ــة واإلســامية يف مدين ــي تدعــو هلــا القــوى الوطني الت
جنــني، بــل كان يعمــل عــى نقــل املتظاهريــن عــرب جــرار 
زراعــي كان يملكــه إىل مــكان االحتــكاك واملواجهــة مــع 
ــوين عــى حاجــز اجللمــة، ليكــون العــام  اجليــش الصهي
2001م مــن أصعــب األعــوام عــى املجاهــد حممــد 
والســيا أنــه فقــد فيــه أعــز أصدقائــه الشــهيد معتــز صبح 
الذي استشــهد بتاريــخ 2001/04/11م يف مواجهات 
ــني،  ــة يف جن ــز األملاني ــى حاج ــوين ع ــدو الصهي ــع الع م
وكذلــك فقــد صديقــه املجاهــد نضــال أبــو شــادوف مــن 
جماهــدي رسايــا القــدس الــذي نفــذ عمليــة استشــهادية 
ــني  ــل اثن ــن قت ــة ع ــفرت العملي ــا” وأس ــة “بنيامين يف حمط
مــن الصهاينــة وإصابــة العــرات بجــراح خطــرة،
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وحــزن  2001/07/16م،  بتاريــخ  ذلــك  وكان 
حينهــا املجاهــد حممــد حزًنــا شــديًدا عــى صاحبيــه، 
لتتطــور أحــداث االنتفاضــة فيــا بعــد، فــا هــي إال 
أشــهر معــدودة حتــى تــم اجتيــاح الضفــة الغربيــة، 
وقــام االحتــال الصهيــوين بارتــكاب املجــازر والدمــار 
بحــق الشــعب الفلســطيني، وأصبحــت الدوريــات 
الصهيونيــة تصــول وجتــول يف شــوارع وأزقــة وحــواري 
املــدن الفلســطينية ممــا شــكل حالــة عصيبــة للمطلوبــني 
ــي  ــدن الت ــات وامل ــقوط املخي ــبب س ــطينيني بس الفلس
ــم  ــون يف تنفيذه ــا ينطلق ــا، ومنه ــون فيه ــوا يتحصن كان
للعمليــات العســكرية واالستشــهادية، ثــم يعــودون 

ــكاز. ــدة االرت ــة وقاع ــا نقط ــا وكأهن إليه

مالذ للمطلوبني
ــه وجهــة  إال أن املجاهــد حممــد جعــل مــن منزل
ومقصــًدا لــكل املطارديــن مــن املجاهدين الفلســطينيني 
ومــن كافــة الفصائــل الفلســطينية، فــكان مــن األوائــل 
ممــن دخــل بيتــه مــن املجاهديــن: املجاهــدون حممــد 
أبــو طبيــخ وســعيد طوبــايس والشــهيد عبــد اهلــادي 
العمــري، والســيا بعــد اجتيــاح خميــم جنــني، وقــدم هلم 
املســاعدة الكبــرة، فلــم يكــن ســهًا ذلــك األمــر عــى 
النــاس يف ذلــك الوقــت، حيــث كان اجليــش الصهيــوين 
ــازل التــي يتواجــد هبــا املطــاردون، إمــا  يقــوم هبــدم املن
عــرب قصفهــم لتلــك املنــازل بصواريــخ الطائــرات، 
ــك  ــع ذل ــة، وم ــات الصهيوني ــتخدام اجلراف ــرب اس أو ع
ــم املســاعدة  أرص املجاهــد حممــد العامــودي عــى تقدي
للمجاهديــن، وكان ذلــك يتــم بشــكل رسي، وخاصــة 
أثنــاء دخــول املجاهديــن للمنــزل واخلــروج منــه، وهلــذا 
هــذا  أن  العامــودي  املجاهــد حممــد  والــدة  شــعرت 

األمــر ســيؤدي إىل اعتقــال ولدهــا حممــد أو استشــهاده، 
ولشــدة حرصهــا الشــديد عليــه ألنــه أصغــر أوالدهــا، 
ــن  ــه م ــد زواج أبي ــيا بع ــًرا والس ــه كث ــة ب ــا متعلق وأهن
ــد إىل  ــا حمم ــال ولده ــى إرس ــرى، أرصت ع ــرأة أخ ام
ــك  ــد هنال ــث يوج ــس حي ــة نابل ــة يف مدين ــم باط خمي
مشــغل خياطــة لــزوج ابنتهــا، وطلبــت منــه العمــل 
ــة، ــال اخلياط ــل يف جم ــد للعم ــا حمم ــتدراج ابنه ــى اس ع

وأهنــا عــى اســتعداد أن تغطــي مصاريفــه ومعاشــه هبدف 
محايتــه، وحتــت ضغــط األم الكبــر وبًرا هبــا وافق املجاهد 
ــة جنــني إىل خميــم باطــة  حممــد عــى االنتقــال مــن مدين
يف حمافظــة نابلــس، ليمــيض هنــاك نحــو 3 ســنوات، 
وقــرر يف العــام 2005م العــودة إىل مدينــة جنــني وإىل 
ــاؤه  ــدأ أصدق ــى ب ــا حت ــاد إليه ــا أن ع ــني، وم ــه برق بلدت
واملجاهــدون واملطــاردون يقصــدون منزلــه لشــدة كرمــه 

األسر املجاهد/ حممد عامودي
برفقة والدته الصابرة خال زيارهتا له يف السجن
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وســخائه وتفانيــه يف خدمــة املجاهدين، كــا كان يفعل يف 
املــايض، وكــا فعــل يف باطــة، بعيًدا عــن أعــني العماء، 
وتعــرف حينهــا عــى ابــن بلدتــه املجاهــد القائــد يف رسايا 
القــدس الشــهيد هنــاد أبــو غانــم الــذي طلــب حينهــا مــن 
املجاهــد حممــد العامــودي االهتــام باملجاهديــن الذيــن 
ســيحضهم للمبيــت عنــده يف املنــزل، فــا كان مــن 
املجاهــد حممــد العامــودي إال الرحيــب هبــم، وكان أول 
مــن دخــل منزلــه املجاهــدون: نضــال أبــو ســعدة، ومجيل 
ــا  ــادة رساي ــن ق ــرم، وم ــة طولك ــن حمافظ ــم م ــار وه جع
القــدس ومــن ضمــن جمموعــة الشــهيد القائــد لــؤي 
الســعدي، وقــام املجاهــد حممــد العامــودي باســتقباهلم 
ــة ورائعــة  ــة طيب أفضــل اســتقبال، ونشــأت بينهــم عاق
لدرجــة أن املجاهديــن نضــال ومجيــل كانــا حيــضان 
ــودي،  ــد العام ــد حمم ــزل املجاه ــيها يف من ــام بنفس الطع
ــزل  ــودي إىل املن ــد العام ــد حمم ــودة املجاه ــران ع وينتظ

لتنــاول الطعــام معهــم.

االلتحاق برسايا القدس
ضــم  تــم  احلديــث  أطــراف  جتــاذب  وبعــد 
ــا  ــوف رساي ــمًيا إىل صف ــودي رس ــد العام ــد حمم املجاه
القــدس، رغــم أن ميولــه حلركــة اجلهــاد اإلســامي 
كانــت واضحــة منــذ بدايــة أحــداث انتفاضــة األقــى.

ــع  ــودي م ــد العام ــد حمم ــة املجاه ــت صل تعمق
ــم  ــعدي، وت ــؤي الس ــد ل ــهيد القائ أبطــال جمموعــة الش
رداد ومجيــل  معتصــم  املجاهديــن  مــن  إحضــار كل 
جعــار ومعتصــم جعــار )اجلنجــي( ووجيــه أبــو خليــل 
ــايس،  ــد طوب ــل، وأمح ــو خلي ــز أب ــس ومعت ــم يون وأده
وكانــوا مجيًعــا حيبــون أن يلجئــوا إىل منــزل املجاهــد 

حممــد ملــا وجــدوه مــن راحــة نفســية وطمأنينــة، ويف ظل 
احتياطــات أمنيــة مشــددة، وكانــوا يدخلــون وخيرجــون 
بريــة تامــة، حتــى دون أن يشــعر هبــم أحد مــن اجلران 
أو الســكان يف احلــي، ولشــدة تعلــق املجاهــد حممــد 
العامــودي هبــم كان يشــعر بالوحدة والوحشــة عندما ال 
يتواجــد منهــم أحــد يف منزلــه، كيــف ال وقــد اجتمعــت 
قلوهبــم عــى حمبــة اهلل، وذكــر اهلل، واجلهــاد يف ســبيل 
اهلل، فــزاد وعــي املجاهــد حممــد وازداد حبــه حلركــة 
اجلهــاد اإلســامي، والفضــل بعــد اهلل عائــد إىل الشــهيد 
نضــال أبــو ســعدة، والــذي كان وال يــزال املجاهــد 
حممــد العامــودي يعتــربه أخــاه بــكل مــا حتملــه الكلمــة 
ــعدة ــو س ــال أب ــد نض ــا املجاه ــدأ حينه ــى، وب ــن معن م

الشهيد القائد/ نضال أبو سعدة
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يســتعني باملجاهد حممــد حول إمكانيته يف املســاعدة عى 
جتنيــد االستشــهاديني، أو إيصاهلــم إىل الداخــل املحتــل، 
أو املســاعدة يف أي جمــال يمكــن فيــه إنجــاح العمــل 
العســكري ضــد املحتــل الصهيــوين، وعندهــا أخــرب 
املجاهــد حممــد العامــودي املجاهــد نضــال أبــو ســعدة 
بــأن لــه صديًقــا يعيــش يف مدينة “تــل أبيــب” الصهيونية، 
األردن.  ســكان  مــن  وهــو  غانــم  وســام  واســمه 

البحث عن اهلدف
مــن  بالطلــب  نضــال  املجاهــد  بــادر  وهنــا 
ــص  ــب” لفح ــل أبي ــب إىل “ت ــأن يذه ــد ب ــد حمم املجاه
لــه  واشــرى  القادمــة،  للعمليــة  وأهــداف  مواقــع 
ــه:  ــال ل ــل، وق ــدة للتواص ــول جدي ــف حمم ــة هات رشحي
عندمــا تصــل إىل “تــل أبيــب” عليــك أن تكتــب لنــا عــى 
ــارة عــن كلمــة هــي  ــدة رســالة عب هــذه الرحيــة اجلدي
ــل  ــت إىل “ت ــد وصل ــك ق ــم أن ــا أعل ــك”، وعنده “بحب
أبيــب” بســام، وهنــاك ذهــب إىل زيــارة صديقه وســام، 
ــص  ــب”، لفح ــل أبي ــوارع “ت ــول يف ش ــتطاع التج واس
املواقــع التــي يــردد عليهــا اجلنــود الصهاينــة والتــي مــن 
املمكــن أن تصلــح ألن تكــون هدًفــا للعمليــة القادمــة، 
وقــد كــرر املجاهــد حممــد الذهــاب إىل “تل أبيــب” مرتني 
إضافيتــني، اســتطاع خاهلــا إحضــار مــواد خاصــة 
بتصنيــع املتفجــرات، وكذلــك إحضــار كميــة كبــرة 
ــا  ــر لتمريره ــو كب ــا يف رادي ــم وضعه ــاص ت ــن الرص م
ــال  ــد نض ــب املجاه ــة، فأعج ــز الصهيوني ــرب احلواج ع
ــدأ  ــو ســعدة ببســالة وشــجاعة حممــد العامــودي، وب أب
ــوب  ــهادي املطل ــن االستش ــث ع ــال يبح ــد نض املجاه
ــة، وأوكل هــذه املهمــة للمجاهــد حممــد  ــذ العملي لتنفي
العامــودي، فبــذل أكــرب جهــد يف ذلــك، ومل جيــد أحــًدا 
حيــث كانــت الظــروف األمنيــة يف ذلــك الوقــت يف 

غايــة الصعوبــة، وكانــت املاحقــات األمنيــة الصهيونية 
للمجاهديــن كبــرة جــًدا، فــا يســتطيع أي جماهــد 
التحــرك بســهولة والســيا لوجــود تنســيق أمنــي مكثف 
بــني الســلطة الفلســطينية والكيــان الصهيــوين، من أجل 
إهنــاء االنتفاضــة الفلســطينية والبدء بإجــراء مفاوضات 
اجليــش  أقــدم  ولذلــك  غربيــة،  وبرعايــة  ســلمية 
الصهيــوين عــى اغتيــال املجاهــد نضــال أبــو ســعدة 
بتاريــخ 2006/01/31م، وكان معــه أخــوه املجاهــد 
أمحــد حســام طوبــايس، يف اشــتباك مســلح يف بلــدة 
ــة بمحافظــة جنــني، وجــاء هــذا االغتيــال يف ظــل  عراب
هرولــة الفصائــل الفلســطينية للمشــاركة يف االنتخابات 
ــل،  ــلو اهلزي ــاق أوس ــقف اتف ــقوفة بس ــة واملس التريعي
رفضهــا  عــن  اإلســامي  اجلهــاد  حركــة  وأعلنــت 
املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة الســيا أهنــا جــزء مــن 
ــمى  ــا يس ــوين، وم ــان الصهي ــع الكي ــوية م ــة التس عملي
باملجلــس التريعــي، الــذي أنشــئ بموجــب اتفــاق 
أوســلو 2، والــذي وقــع يف واشــنطن بالعــام 1995م، 
وكان عــدد أعضائــه 88 عضــًوا، أمــا اآلن فهــو يتكــون 
مــن 132 عضــًوا، وحيمل اســم جملــس الســلطة، وليس 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــمته الس ــا أس ــي ك ــس التريع املجل
إلبعــاد شــبهة أوســلو عنــه، وهلــذا فهــو مــن نتــاج 
أوســلو، وحمكوم بســقفه، ولذلك كان خطاب موت أو 
انتهــاء املقاومــة هــو مــن مســتلزمات االنخــراط يف هــذه 
اللعبــة، وهــو خطــاب خطــر جــًدا، وهلــذا عندمــا تكون 
املشــاركة هبــذه االنتخابــات عــى حســاب مــروع 
عليهــا  القــادم  االنقــاب  أو  الفلســطينية،  املقاومــة 
روًحــا وثقافــة وسياســة فــإن خيــار وقــرار حركــة اجلهاد 
اإلســامي هــو املحافظــة دوًمــا عــى املقاومــة، والعــض 
عليهــا بالنواجــذ مهــا كانــت ظروفهــا ومــا عداهــا قــد 
ــل كاد  ــًدا، ب ــزل احللــم الفلســطيني بعي ــه ومل ي تــم جتريب
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احللــم يف ظــل التســوية أن يتحــول إىل كابــوس مرعــب، 
الفلســطينية. باالنتفاضــة  لــوال أن رحــم اهلل شــعبنا 

انتفاضة األقىص
ــت  ــامي قدم ــاد اإلس ــة اجله ــإن حرك ــذا ف وهل
احلــرب  خــال  مــن  املرحلــة  تلــك  عــى  شــهادهتا 
املفتوحــة بينهــا وبــني الكيــان الصهيــوين، والتــي برهنت 
باســم  للمقايضــة  ليســت ســلعة  فلســطني  أن  فيهــا 
الديمقراطيــة أو يف ســوق النخاســة األمريكيــة، وأن 
املقاومــة واجلهــاد املســلح عنــوان ورمــز حيــاة الشــعب 
والقضيــة الفلســطينية، وال يمكــن حلركــة اجلهــاد أن 
تقايضــه إال بالتحريــر أو بمقعــد يف جنــة الرمحــن، ال يف 
ــهيدان  ــدان الش ــل املجاه ــا فع ــي، ك ــس التريع املجل
نضــال أبــو ســعدة وأمحــد طوبــايس اللــذان كتبــا بدمهــا 
ــة يملــك القــرار، وهلــذا  النــازف أن مــن يملــك البندقي
كانــت حادثــة اغتيــال املجاهديــن نضــال وأمحــد قاســية 
جــًدا عــى قــادة وأعضــاء رسايــا القــدس يف الضفــة 
العامــودي  حممــد  املجاهــد  حينهــا  وشــعر  الغربيــة، 
بحــزن شــديد، وإكراًمــا لصديقــه نضــال أصبــح يكنــى 
بـــ )أبــو نضــال(، وأقســم عــى أن يثــأر لدمــاء الشــهداء،

وتوجــه إىل املجاهــد إليــاس األشــقر والــذي كان يعتــرب 
ــؤي  ــد ل ــا القــدس يف جمموعــة الشــهيد القائ ــد رساي قائ
الســعدي، وطلــب منــه مســدس املجاهــد نضــال لكــي 
حيتفــظ بــه كــا احتفــظ بمابســه ألجــل الذكــرى، فبــادر 
حينهــا املجاهــد إليــاس وطلــب مــن املجاهــد حممــد 
العامــودي أن يكمــل مــا بــدأه مــع الشــهيد نضــال أبــو 

ســعدة مــن أعــال عســكرية وجهاديــة.

الباحث عن الشهادة
 وتوجــه حينهــا املجاهــد حممد إىل أحــد أصدقائه 
مــن الذيــن يدرســون يف جامعــة القــدس املفتوحــة، وهو 
املجاهــد ســامر محــاد، مــن قريــة العرقــة يف مدينــة جنني، 
ــن مــن أجــل  ــر مــن مــرة للمجاهدي ــذي توجــه أكث وال
ــه املجاهــد  ــا أن التقــى ب ــة استشــهادية، وم ــذ عملي تنفي
حممــد وســأله: يــا صديقــي ســامر هــل مــا زلــت تبحــث 
ــى  ــه ع ــهادية؟ فأجاب ــة استش ــاعدك يف عملي ــن يس عم
الفــور: نعــم، وأمتنــى أن يكــون هــذا اليــوم قبــل الغــد، 
فأجابــه حممــد: أنــا سأســاعدك يف هــذا األمــر وعــرب 
رسايــا القــدس، وقــال حينهــا املجاهــد ســامر: أنــت يــا 
عامــودي مــاك أرســله اهلل إيل ملســاعديت يف هــذا األمــر، 
وقــد كنــت دوًمــا أدعــو اهلل أن يرســل إيل مــن يســاعدين 
ــخ  ــت. وكان ذلــك يف تاري يف هــذا األمــر، فأرســلك أن
واحــد،  بيــوم  العمليــة  قبــل  أي  2006/04/16م، 
وطلــب حينهــا املجاهــد حممــد مــن البطــل ســامر محــاد 
أن حيــض إىل منــزل املجاهــد حممــد بعــد صــاة املغــرب 
ــد  ــه، إال أن املجاه ــا ب ــا حتدث ــال م ــوم إلك ــك الي يف ذل
ســامر تأخــر عــن املوعــد، فبــادر املجاهــد حممــد واتصل 
ــول  ــاول الوص ــرة حي ــذ ف ــده من ــامر، ليج ــد س باملجاه
إىل بلــدة برقــني وال يســتطيع بســبب تواجــد إحــدى 
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ــود،  ــر ق ــة كف ــل قري ــى مدخ ــكرية ع ــات العس الدوري
فقــال لــه املجاهــد حممــد العامــودي: وأيــن أنــت اآلن؟ 
ــمية،  ــة اهلاش ــام مدرس ــود أم ــا اآلن موج ــه: أن ــال ل فق
ــن  ــرك م ــودي: ال تتح ــد العام ــد حمم ــه املجاه ــال ل فق
ــد  ــد حمم ــتقل املجاه ــك! واس ــآيت إلي ــا س ــك وأن مكان
أمــام  فوجــده  املــكان  ذلــك  إىل  هبــا  ســيارته وســار 
املدرســة، ومــا أن ركــب معــه يف الســيارة حتــى قــام 
بإغــاق جهــاز البلفــون اخلــاص بــه، وفصــل البطاريــة 
عــن اجلهــاز حتــى ال يتــم متابعتــه مــن قبــل االحتــال 
الصهيــوين، ووصــا إىل بلــدة برقــني ودخــا إىل منــزل 
املجاهــد حممــد العامــودي، وقــام حينهــا املجاهــد القائد 
إليــاس األشــقر باجللــوس مــع املجاهــد ســامر محــاد 
لوحدمهــا نصــف ســاعة ليخــرج بعدهــا املجاهــد إلياس 
طالًبــا مــن املجاهــد حممــد العامــودي أن جيهــز املجاهــد 
ــدس  ــا الق ــات رساي ــق راي ــم تعلي ــر، وت ــامر للتصوي س
عــى جــدران الغرفــة، وجتهيــز التصويــر لاستشــهادي 
ســامر، وبــدأ املجاهــد إليــاس بتصويــره وكان املجاهــد 
حممــد يقــف إىل جانــب املجاهــد إليــاس، وقــال حينهــا 
للمجاهــد ســامر: ملــاذا ال تبتســم؟! وكان قــد خــرج 
ــاس  ــو ممــا اضطــر املجاهــد إلي ــط الفيدي ــه يف رشي صوت
إىل إعــادة التصويــر للمجاهــد ســامر مــرة أخــرى، وملــا 
متــت عمليــة التصويــر غــادر املجاهــد إليــاس مــن أجــل 
جتهيــز شــنطة املتفجــرات، وقــام حينهــا املجاهــد حممــد 
العامــودي بإعطــاء املجاهــد ســامر مبلًغــا مــن املــال 
لكــي يســتأجر ســيارة ويعــود هبــا إىل منزلــه يف قريــة 

ــه العــودة يف اليــوم التــايل. ــا من العرقــة طالًب

ويف اليــوم التــايل كان املجاهــد ســامر محــاد يقــف 
ــاعة  ــام الس ــودي يف مت ــد العام ــد حمم ــزل املجاه ــام من أم

الســابعة، أي قبــل املوعد بســاعة تقريًبــا، وتفاجأ املجاهد 
حممــد العامــودي مــن ذلــك وقــال حينهــا املجاهــد ســامر 
ــد أن يلقــى اهلل عــز وجــل  ــة مــن أمــره ويري ــه يف عجل إن
بــأرسع وقــت ممكــن وأن شــوقه للجنــة ال يوصــف، 
وانتظــر حينها جمــيء املجاهديــن معتصم  جعــار وإلياس 
األشــقر، ومــا أن أصبحــت الســاعة الثامنــة صباًحــا حتى 
جــاءا ومعهــا شــنطة املتفجــرات، وســأل حينهــا املجاهد 
ــامر؟ ــا س ــز ي ــت جاه ــل أن ــامر: ه ــد س ــاس املجاه إلي

ــه جاهــز منــذ زمــن طويــل جــًدا، وعندهــا  ــه بأن فأجاب
بإســاعهم رشيًطــا  العامــودي  املجاهــد حممــد  قــام 
ــل واجلبــل”،  ــا القــدس انطلقــي يف الت ألنشــودة “رساي
وخــرج حينهــا املجاهــدون األربعــة إليــاس ومعتصــم 
وســامر وحممــد العامــودي ومعهــم شــنطة املتفجــرات، 
وهــي عبــارة عــن شــنطة مدرســية، وركبــوا يف ســيارة 
بجانبــه  العامــودي وجلــس  املجاهــد حممــد  قادهــا 
ســامر  املجاهــدان  اخللــف  ويف  إليــاس  املجاهــد 
مدينــة  إىل  برقــني  بلــدة  مــن  وتوجهــوا  ومعتصــم، 
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جنــني، ومــن ثــم توجهــوا إىل خلــف مستشــفى جنــني 
ــودي  ــد العام ــد حمم ــّلم املجاه ــاك س ــي، وهن احلكوم
شــنطة املتفجــرات لاستشــهادي ســامر حتــى ينطلــق 
ــا  ــا كان متفًق ــب” ك ــل أبي ــة يف “ت ــع العملي ــا إىل موق هب
عــى ذلــك ســابًقا، وطلــب حينهــا املجاهــد حممــد 
ــن  ــان ع ــدم اإلع ــاس ع ــد إلي ــن املجاه ــودي م العام

ــام. ــب” بس ــل أبي ــن “ت ــود م ــا يع ــة إال عندم العملي

بدء مراحل العملية
بعدهــا توجــه املجاهــد حممــد العامــودي ومعــه 
املجاهــد ســامر محــاد يف صبــاح يــوم 2006/04/17م 
ــا يف  ــة جنــني، وركب إىل حمطــة كــراج الســيارات يف مدين
إحــدى الســيارات إىل مدينــة رام اهلل، وكانــت شــنطة 
املتفجــرات بــني يــدي املجاهــد حممــد العامــودي؛ ألنــه 
ــل  ــرايف، وقب ــكل اح ــا بش ــل معه ــف يتعام ــرف كي يع
ــود  ــا بوج ــة رام اهلل، فوجئ ــارف مدين ــا إىل مش وصوهل
حاجــز صهيــوين، وتــم إيقــاف ســيارهتا، وعندهــا بــدأ 
ــه  ــون قول ــاد يتُل ــامر مح ــودي وس ــد العام ــد حمم املجاه
ين  ىن  نن   من  زن  رن  ىمحٱمم  تعــاىل: 
ٰى ري زي مي نييمح ]يــس: 9[. وتقــدم 
الصهيــوين وطلــب هويــة ســائق  الضابــط  نحوهــم 
الســيارة، وبعــد فحصهــا طلــب مــن ســائق الســيارة 
ــد  ــدان إن اهلل ق ــال املجاه ــا ق ــر، وعنده ــة الس مواصل
أعمــى بــر الصهاينــة عنهــا بفضــل آيــة القــرآن التــي 
ــا  ــة رام اهلل ووص ــط مدين ــو وس ــا نح ــا، وتقدم تلواه
بســام، ومــا أن نــزال مــن الســيارة حتــى قــام املجاهــد 
عــى  املتفجــرات  شــنطة  بحمــل  العامــودي  حممــد 
ــامر، وكان  ــد س ــه املجاه ــع أخي ــر م ــدأ يس ــره، وب ظه
ــزة ســوداء مرســوًما  ــدي كن ــا يرت ــامر حينه ــد س املجاه

ــا إىل  ــم ذهب ــوع )M16(، ث ــن ن ــاح م ــة س ــا قطع عليه
ــودي  ــد العام ــد حمم ــرى املجاه ــس واش ــك ماب بوتي
بلــوزة وبنطــااًل للمجاهــد ســامر، وقــام املجاهــد حممــد 
ــا  ــامر ك ــد س ــس املجاه ــاظ بماب ــودي باالحتف العام
كان قــد احتفــظ بمابــس أخيــه وصديقــه الشــهيد 
نضــال أبــو ســعدة، ومــن ثــم توجــه بعدهــا مــن رام اهلل 

ــف. ــدس الري ــط الق ــا يف حمي ــدة عنات إىل بل

عقبات يف الطريق
ــن  ــث ع ــة البح ــدأت عملي ــاك ب ــا هن ــا وص ومل
ــب”  ــل أبي ــة “ت ــا إىل مدين ــتطيع إيصاهل ــيارة يس ــائق س س
وســط دعــوات ختــرج مــن صــدر وقلــب املجاهــد ســامر 
ــل أبيــب”،  ــأن يســهل اهلل درهبــم للوصــول إىل “ت محــاد ب
وتفاجئــوا بعــدم قبــول أحــد مــن ســائقي الســيارات 
ــد العــدو  ــد عن ــه يوجــد عي إليصاهلــا وذلــك بذريعــة أن
الصهيــوين وهــو عيــد “البيســح” أو مــا يســمى بعيــد 
الفصــح، وقــررا أن يأخــذا اســراحة لفــرة مــن الزمــن يف 
أماكــن بعيــدة عــن النــاس، وقــام حينهــا املجاهــد حممــد 
العامــودي باالتصــال بوالــده الــذي كان يتعالــج مــن 
ــه،  ــان علي مــرض الرطــان يف األردن، وذلــك لاطمئن
وباألحــرى كان هــذا االتصال بمثابــة اتصال الــوداع وال 
يعلــم املجاهــد حممــد مــا أخفــي لــه يف الســاعات القادمة، 
وحــاول املجاهــد ســامر محــاد أن يقــوم بتوديــع شــقيقته 
عــن طريــق االتصــال هبــا كــا فعــل املجاهــد حممــد 
ــودي  ــد العام ــد حمم ــا املجاه ــي حينه ــودي، فخ العام
ــة،  أن يكــون هــذا االتصــال ســبًبا يف فشــل هــذه العملي
وعندمــا أدرك املجاهــد ســامر خطــورة األمــر قــرر عــدم 
ــة،  ــا يف اجلن ــع هب ــا اهلل أن جيتم ــقيقته، ودع ــال بش االتص
فتأثــر حينهــا املجاهــد حممــد العامــودي كثــًرا، وكاد أن 
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ينــدم عــى ذلــك، وتوجــه بعدهــا املجاهد حممد واشــرى 
ــهادي  ــه ولاستش ــر ل ــطرما والعص ــات البس ساندويش
ــط  ــدوء، ووس ــكل ه ــام ب ــاوالن الطع ــدآ يتن ــامر، وب س
راحــة وطمأنينــة وســكينة قــد نزلــت عليهــا، فبــدأ 
ــد  ــاهد املجاه ــو يش ــر وه ــرق النظ ــد يس ــد حمم املجاه
ــول  ــراب، ويق ــام وال ــاول الطع ــف يتن ــاد كي ــامر مح س
يف نفســه ليتنــي أحتــى بالشــجاعة والبســالة واإليــان 
ــدأ يطعــم  ــه املجاهــد ســامر! وب اليقينــي الــذي يتحــى ب
املجاهــد ســامر مــن الســاندويش ويســقيه مــن العصــر، 
ــد،  ــا حمم ــي ي ــا صديق ــامر: ي ــد س ــا املجاه ــال حينه وق
ــة! وكان  ــًرا إىل اجلن ــتقت كث ــًا واش ــرت طوي ــد انتظ لق
معــه مبلــغ مائتــا شــيقل أراد إعطاءهــا للمجاهــد حممــد 
ــه:  العامــودي، ورفــض املجاهــد حممــد أخذهــا وقــال ل
دعهــا يف جيبــك! وبــدأ املجاهــدان يف حماولــة جديــدة 
ــب”،  ــل أبي ــا إىل “ت ــيارة يوصله ــائق س ــن س ــث ع للبح
وقــال املجاهــد حممــد العامــودي للمجاهــد ســامر إنــه يف 
حــال عــدم متكنها مــن مواصلــة الطريق فإهنا ســيعودان 
ــايل  ــوم الت ــادق، ويف الي ــد الفن ــت يف أح إىل رام اهلل للمبي
يكمــان طريقهــم منــذ الصبــاح الباكــر، فوافــق حينهــا 
ــات  ــه عام ــدت علي ــه ب ــم أن ــى الرغ ــامر ع ــد س املجاه
احلــزن الشــديد لعــدم متكنهــا مــن إجيــاد أحــد إليصاهلــا 
إىل موقــع العمليــة، وبــدأ حينهــا املجاهــدان ببــذل جمهــود 
كبــر يف إقنــاع الســائقني إليصاهلــا إىل “تل أبيــب”، فوافق 
أحــد الســائقني عــى نقلهــا، وركبــا معــه ســيارة اجليمس 
ــا  ــرك حينه ــا، وحت ــر راكًب ــا ع ــركاب اثن ــدد ال وكان ع
ــل  ــق “ت ــا إىل طري ــدأ بالســر مــن عنات ســائق الســيارة وب
ــائق  ــن س ــودي م ــد العام ــد حمم ــب املجاه ــب”، وطل أبي
الســيارة إعادتــه معــه إىل الضفــة الغربيــة، حيــث ذكــر لــه 
أنــه يريــد النزول يف مكان حمــدد يف “تل أبيب”، ليذهب إىل 

أحــد املطاعــم وحيــض مبلًغــا مــن املــال لــه عــى صاحــب 
ذلــك املطعــم، الــذي كان يعمــل بــه، ثــم يعــود إىل الضفــة 
الغربيــة، فوافــق حينهــا ســائق الســيارة عــى ذلــك، وأثناء 
الطريــق كان املجاهــدان ســامر وحممــد جيلســان خلــف 
ــا  ــرات وضعه ــنطة املتفج ــارشة، وش ــيارة مب ــائق الس س
ــة  ــًذا احليط ــه، آخ ــني رجلي ــودي ب ــد العام ــد حمم املجاه

واحلــذر يف التعامــل معهــا.

االستشهادي مكمن اخلطر
هنالــك  كان  أبيــب”  “تــل  إىل  وصولــه  وقبــل 
ــة، يقــوم بإيقــاف الســيارات  حاجــز للرطــة الصهيوني
بشــكل عشــوائي، فطلــب ســائق الســيارة مــن الــركاب 
ــب  ــة الراك ــع حلقيب ــش رسي ــب بتفتي ــوم كل راك ــأن يق ب
الــذي بجانبــه، خوًفــا مــن وجــود استشــهادي بينهــم 
وهــم ال يعرفــون، فشــعر حينهــا املجاهــدان ســامر محــاد 
وحممــد العامــودي أن أمرهــم قــد كشــف، فهــل يــا تــرى 
ــن  ــة ال يمك ــاس ورط ــر الن ــهادي يف نظ ــح االستش أصب
ــال  ــؤالء األبط ــاس أن ه ــؤالء الن ــم ه ــا؟ أو مل يعل قبوهل
واالستشــهاديني قــد تقلــدوا املــوت قــادة مزينــة بــأروع 
وأمجــل اجلواهــر اإلهليــة؟ فهــم األحيــاء اخلالــدون الذيــن 
ال يناهلــم املــوت، يشــهدون عــى كل مــا يمــر مــن تاريــخ 
الشــعب الفلســطيني الذبيــح، أوال يعلمون أن هــذا اليوم 
2006/04/17م يف الوقــت الــذي حيتفــل فيه الصهاينة 
بعيدهــم وســط فــرح ورسور حييــي الشــعب الفلســطيني 
ذكــرى يــوم األســر الفلســطيني؟ ذلــك التاريــخ املنــي 
يف ســجون االحتــال الصهيــوين منــذ عــرات الســنني، 
ــة  ــة وعرض ــهادي ورط ــح االستش ــذا يصب ــد كل ه وبع
ــه  ــدوه خيرجون ــندوه ويؤي ــدل أن يس ــه؟ وب ــش عن للتفتي
ــدان  ــا املجاه ــعر حينه ــع، وش ــل اجلمي ــه قب ــون ب ويوقع
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ســامر وحممــد بــأن اجلو أصبــح معتــًا، واألفق منكمًشــا، 
واألرض أمامهــا شــديدة الوعــورة مــن شــدة اهلــول 
والظلــات، مثقلــة الســاحات باملؤامــرات، والدســائس 
التــي حتيــط هبــم وبــكل املجاهديــن يف كل مــكان، حتــى 
وصــل األمــر هبــم لاجتــاع يف األردن للتآمــر عــى 
ــطينية،  ــة الفلس ــطينية واالنتفاض ــة الفلس ــة القضي تصفي
وكأن  جــًدا،  صعًبــا  حاهلــا  أصبــح  االنتفاضــة  وكأن 
لســاهنا مقطــوع، وقلمهــا مكســور، وشــفتيها مطبقتــان، 
ويدهيــا مكبلتــان، وأقدامهــا داميــة، وطريقهــا مســدود، 
ومحلهــا ثقيــل، والعــدو حيارصهــا وحيــارص املجاهديــن 
بــدأ املجاهــدان  مــن كل مــكان، ووســط هــذا كلــه 
ــن  ــا م ــل أن ينجيه ــز وج ــوان اهلل ع ــامر يدع ــد وس حمم
كل كــرب، وحيقــق هلــا مــا خرجــا مــن أجلــه، فــإذا 
باحلاجــز الصهيــوين والــذي أرعــب الــركاب لدرجــة 
ــن  ــف ع ــد توق ــب ق ــش احلقائ ــة تفتي ــدأوا بعملي ــم ب أهن
دقائــق  إال  هــي  ومــا  للتفتيــش،  الســيارات  إيقــاف 
ــة “تــل أبيــب”، إىل حمطــة  حتــى وصــل األبطــال إىل مدين
ــد  ــا املجاه ــب حينه ــة، وطل ــة القديم ــات املركزي الباص
حممــد العامــودي مــن ســائق الســيارة أن يعــود إليــه بعــد 
دقائــق إلعادتــه إىل الضفــة الغربيــة، كــا رشح لــه ســابًقا، 
وعندهــا بــدأ املجاهــدان حممــد وســامر بالســر مشــًيا عى 
األقــدام يف شــوارع “تــل أبيــب” للوصــول إىل اهلــدف 
ــة،  ــة، وإىل كل بناي ــا ينظــران إىل كل زاوي املرصــود، وكان
وإىل كل شــارع، وإىل كل حجــر يف “تــل أبيــب”، ألهنــا 
ــة  ــع، هــذه املدين ــل الربي ــل أبيــب” بــل ألهنــا ت ليســت “ت
التــي اغتصبهــا الصهاينــة يف العــام 1948م، وحولــوا 
اســمها مــن تــل الربيــع إىل “تــل أبيــب”، تشــوهًيا لتارخيهــا 
اإلســامي والعــريب والفلســطيني، ولكــن خــاب أملهــم 
ورجاؤهــم، فلهــذه األرض رائحــة النــدى وهــي فواحــة 

ملــن مــات عــى أرضهــا، وأصبــح فــوق تراهبــا كأطيــاف 
ــر. ــا الب ــرة ال يراه طاه

حلظات حرجة
وملــا حتــرك املجاهــدان يف أحــد الشــوارع إذا 
ــة تتقــدم باجتاههــا وطلــب  بســيارة للرطــة الصهيوني
حينهــا املجاهــد حممــد العامــودي مــن املجاهد ســامر أن 
ــًدا عنــه، وأنــه يف حــال تــم اعتقالــه  يســر وحــده، وبعي
عليــه أن يقــول هلــم إنــه جــاء للبحــث عــن عمــل، فســأل 
املجاهــد ســامر املجاهــد حممــد: وأنــت كيــف ســتتدبر 
أمــورك؟ فقــال لــه: ســأبقي شــنطة املتفجــرات معي وال 
ــا وهــو أرحــم الرامحــني،  تقلــق عــي، فــاهلل خــر حافًظ
ومــا أن بــدآ بتنفيــذ اخلطــة حتــى ســارت ســيارة الرطــة 
إىل مــكان آخــر، فحمــدا اهلل _عــز وجــل_ عــى عنايتــه 

وحفظــه هلــا.

العامــودي  حممــد  املجاهــد  حينهــا  وشــاهد 
أمامــه مطعــًا صهيونًيــا ورأى بــه الكثــر مــن الصهاينة، 
والســيا أنــه قــد تــم افتتاحــه مــن جديــد، وهــو نفــس 
املطعــم الــذي نفــذ فيــه االستشــهادي ســامي عنــر 
ــم  ــهادية باس ــة استش ــخ 2006/01/19م عملي بتاري
ــودي أن  ــد العام ــد حمم ــأراد املجاه ــدس، ف ــا الق رساي
تكــون هــذه العمليــة يف نفــس املطعــم، وطلــب حينهــا 
مــن املجاهــد ســامر محــاد أن حيمــل شــنطة املتفجــرات 
عــى ظهــره وقــال لــه كيــف يشــغل الدائــرة الكهربائيــة 
حلــدوث االنفجــار، وطلــب منــه عنــد حلظــة التفجــر 
أن يكــون اجتــاه شــنطة املتفجــرات إىل داخــل املطعــم، 
حتــى يتــم قتــل أكــرب عــدد ممكــن مــن الصهاينــة، 
وكانــت هــذه اللحظــات مــن أصعــب اللحظــات التــي 
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مــر هبــا املجاهــد حممــد العامــودي، واقــرب حينهــا مــن 
صديقــه وأخيــه االستشــهادي ســامر وقــام بتوديعــه 
وتقبيــل جبينــه الطاهــر، وأوصــاه أن يشــفع لــه عنــد لقاء 
اهلل _عــز وجــل_، وقــال لــه: ال إلــه إال اهلل حممــد رســول 
اهلل، وســأل حينهــا املجاهــد ســامر مــرة أخــرى املجاهــد 
حممــد: وكيــف ســتدبر نفســك اآلن؟ فأجابــه: ال تقلــق 
عــي، املهــم أن نعيــد ألمهــات الشــهداء وأبنــاء الشــهداء 
وعائــات األرسى البســمة عــى شــفاههم عندمــا تثلــج 
ــدأت اللحظــات  ــة! وب ــل الصهاين أنــت صدورهــم بقت
األخــرة للعمليــة حيــث توجــه املجاهــد حممــد إىل 
بســطات لبيــع اخلــضة تقــع بالقــرب مــن املطعــم، 
بحيــث يمكنــه مشــاهدة كل مــن بداخــل املطعــم، بينــا 
توجــه املجاهــد ســامر محــاد إىل هنــاك إىل موقــع العملية، 
ليؤكــد للعــامل أمجــع أهنــم وحدهــم شــباب فلســطني 

الذيــن يدافعــون عــن كرامــة األمــة وجدارهــا األخــر، 
ووحدهــم أبطــال انتفاضــة األقــى خيرجــون مــن بــني 
األنقــاض ومــن بــني الــركام ليســتمروا يف املقاومــة، 
فوحدهــا املقاومــة يف فلســطني تلــوح يف األفــق هــااًل 
ــدم  ــم، فتق ــطني املظل ــل فلس ــيضء لي ــور ت ــار ون ــن ن م
ــًا،  ــدف مبتس ــو اهل ــامر، نح ــد س ــة املجاه ــارس األم ف
ــار املــوت بنفســه، فأقــدم  وكيــف ال يبتســم؟ وقــد اخت
عــى الشــهادة ليفــدي عشــقه للحقيقــة بعــد أن كادت أن 
متــوت، أقــدم عــى الشــهادة باعتبارهــا الســاح الوحيــد 
ــاء  ــهداء أحي ــأدرك أن الش ــامية، ف ــم الس ــل القي ــن أج م
ــدي  ــني ي ــون ب ــرون ويراقب ــهداء ينظ ــارضون، والش ح
اهلل _عــز وجــل_، بــل بــني يــدي النــاس أيًضــا، ويف 
كل عــر وقــرن وأرض وزمــان، فقــد أثبــت الشــهداء 
ويثبتــون وعلمــوا ويعلمــون ورصخــوا ويرخــون يف 
وجــه املتخاذلــني قائلــني هلــم: أهيــا الوامهــون الذيــن 
تظنــون أن العجــز حيني اجلهــاد ضد الظلــم واالحتال! 
ــب أن  ــوين جي ــدو الصهي ــى الع ــر ع ــون أن الن فالقائل
يصحبــه رشط التفــوق العســكري والتقنــي، هــم يف 
تيــه مــن أمرهــم، يعبثــون، أتعلمــون ملــاذا؟ ألن الشــهيد 
إنســان ينتــر عــى العــدو الصهيــوين يف زمــن اهلزيمــة، 
والعجــز ينتــر عليهــم وعــى ذواهتــم، ويفضــح العــدو 
عندمــا ال يســتطيع منعــه أو ايقافــه، وكــا يقــول الشــهيد 
إىل  يذهــب  ال  “الشــهيد  الشــقاقي:  فتحــي  الدكتــور 
املــوت، بــل يذهــب إىل االشــتباك املســتمر، ال ينهــي 
االنفجــار أو الرصاصــة دوره يف املقاومــة، كل مــا حيدث 
أن الــروح القلقــة اخلوافــة تتحــرر مــن القلــق واخلــوف، 
ــر األرواح  ــدأ يف نق ــى أي يشء، وتب ــن أي يشء وع وم
امليتــة والنائمــة واملتقاعســة لتوقظهــا وحتررهــا وتطلقهــا 

ــة”. ــف يف املعرك لتصط
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األمل يتحقق.. واالنفجار يدوي يف املكان
وصــاح املجاهــد ســامر محــاد يف وجــه الصهاينــة: 
اهلل أكــرب.. اهلل أكــرب، فاجتهــت أســاعهم وأبصارهــم 
وارتعــدت فرائصهــم قبــل أن يفجــر نفســه، ومــا أن فّجــر 
روحــه الطاهــرة حتــى هــز االنفجــار املــكان، وتناثــرت 
اللهــب  ألســنة  وارتفعــت  مــكان  كل  يف  األشــاء 
مصحوبــة بأصــوات الصهاينة، انفجــار انفجــار، أنقذونا 
أنقذونــا! وكل ذلــك حيــدث أمــام عينــي املجاهــد حممــد 
العامــودي، الــذي شــاهد كل تفاصيــل االنفجــار ومــا أن 
جتمهــر الصهاينــة يف املــكان حتــى ســارع املجاهــد حممــد 
ــر إىل  ــدأ يس ــة، وب ــكان العملي ــادرة م ــودي إىل مغ العام
مــكان بعيــد، وكان يرتــدي جاكيــت أســود قــام بإلقائــه 
يف الطريــق خوًفــا مــن تتبــع آثــاره عــرب الكامــرات 
ــة كبــرة  املوجــودة يف داخــل الشــوارع، وكان أمامــه بناي
فجلــس يف مدخلهــا مــا يقــارب الســاعة والنصــف،

ال يعلــم كيــف يغــادر املدينــة التــي أصبحــت ثكنــة 
عســكرية، وتذكــر حينهــا صديقــه األردين وســام، وقــام 
ــق  ــي إال دقائ ــا ه ــه، وم ــذه إىل منزل ــه ألخ ــال ب باالتص
فــإذا باملجاهــد حممــد يدخــل منــزل صديقــه وســام، 
ــم قــام وتوضــأ وصــى هلل ركعتــني،  ــًا، ث واســراح قلي
ودعــا اهلل _عــز وجــل_ أن يرحــم ويغفــر للشــهيد، وأن 

يغفــر لــه إن قــر يف يشء، وبــدأ صديقــه وســام يســأله 
حــول ســبب قدومــه إىل “تــل أبيــب” أو إن كان لــه عاقة 
ــه ال  ــه املجاهــد حممــد العامــودي إن ــال ل ــة؟ وق بالعملي
عاقــة لــه بذلــك وأنــه جــاء للبحــث عــن عمــل ومــن 
أجــل شــم اهلــواء فقــط، وطلــب مــن صديقــه وســام أن 
ــة النــارصة املحتلــة،  ــه عمــن يوصلــه إىل مدين يبحــث ل
فخــرج ليجــد لــه مــن يقــوم بذلــك، ولكنــه عــاد دون أن 
يتمكــن مــن حتقيــق هــذا األمــر، وقــررا حينهــا أن جيهــزا 

وجبــة العشــاء حتــى يذهبــا بعدهــا إىل البحــر.

االعتقال
ومــا هــي إال دقائــق فــإذا باملنــزل حمــاط بالرطــة 
الصهيونيــة مــن كل مــكان، وبــدأوا عــرب مكــربات 
الصــوت ينادون عليها باالستســام وتســليم نفســيها، 
حممــد  باملجاهــد  اإلمســاك  وتــم  املنــزل  واقتحمــوا 
العامــودي وصديقــه وســام، ليبــدأ بالتعــرض للــضب 
والتحقيــق امليــداين، ومــن ثــم تــم نقلــه إىل حتقيــق ســجن 
اجللمــة، ليحقــق معــه أحــد املحققــني الصهاينــة واســمه 
ســجيف قائــًا لــه: “نريــد منــك يــا عامــودي أن حتدثنــا 
عــن تفاصيــل العمليــة”، فقــال هلــم: “ومــا هــي عاقتــي 
هبــذا األمــر؟!”. وقالــوا لــه بعــد نقــاش طويــل إنــه ســيتم 
نقلــه إىل أحــد الســجون، وإنــه إذا تأكدنــا أنــه ليــس لــك 
ــه إىل أحــد الســجون،  ــم نقل ــة ســنفرج عنــك، وت عاق
ولكــن هــذا الســجن كان عبــارة عــن مصيــدة، بمعنــى 
عبــارة  وهــم  للعمــاء،  أي  للعصافــر  ســجن  أنــه 
ــال،  ــون أبط ــم أرسى أمني ــرون أهن ــاء يتظاه ــن عم ع
فبــدأوا باســتقبال املجاهــد حممــد العامــودي وقالــوا 
لــه: إن إخوانــه يف حركــة اجلهــاد اإلســامي يبعثــون لــه 
ــة  ــه أن يؤكــد هلــم أن هــذه العملي الســام ويريــدون من
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ــان  ــم اإلع ــى يت ــامي أم ال؟! حت ــاد لإلس ــي للجه ه
عنهــا، وأهنــم ينتظــرون منــه اتصــااًل، وهنــاك قــد وقــع 
ــم  ــر هل ــخ، وذك ــذا الف ــودي يف ه ــد العام ــد حمم املجاه
ــه مــرة أخــرى إىل  ــم إعادت ــه، وت ــدون معرفت ــا يري كل م
التحقيــق، وحينهــا قــال لــه املحقــق ســجيف: “كل هــذا 
الــذي ذكرتــه عنــد العصافــر وتقــول إنــه ال عاقــة لــك 
ــق،  ــة يف التحقي ــرة طويل ــا ف ــى حينه ــة”. وأم بالعملي
وبعدهــا تــم نقلــه إىل ســجن جمــدو ليســتقبله أبطــال 
اجلهــاد اإلســامي وباقــي الفصائل الفلســطينية، قائلني 
ــي ُوصفــت باحلقــرة؟  ــة الت ــت صاحــب العملي ــه: أن ل
فبــدأت عليــه عامــات االســتغراب، فقالــوا لــه إنــه 
عندمــا بــدأ تنفيــذ العمليــة رّصح رئيــس الســلطة حممــود 
عبــاس )أبــو مــازن( بأهنــا عمليــة حقــرة، وأخــربوه أن 
هــذا أدى إىل غضــب واحتجــاج واســتنكار واســع مــن 
قبــل الشــعب الفلســطيني، وقــال حينهــا املجاهــد حممــد 
ــر،  ــو احلق ــهاديني ه ــر االستش ــن حيّق ــودي إن م العام
وإن االستشــهادي ســامر دافــع عــن كل حــر ورشيــف 
ــن  ــوا م ــم: هلّم ــول هل ــه يق ــان حال ــامل، وكان لس يف الع
ورائــي يــا كل املجاهديــن والرفــاء واألحــرار! يــا كل 
التائهــني واحليــارى! هلّمــوا إىل اجلهــاد يف ســبيل اهلل، إىل 
جنــة الرمحــن! ونحــن نقــول يــا ســيدنا ســامر، يــا ســيد 
املجاهديــن واالستشــهاديني رحلــت عنا لتهبنــا بموتك 
أهنــم  واعلــم  األمــل،  نفوســنا  يف  وزرعــت  احليــاة، 
ــا  ــا مجيًع ــوت جيلدن ــن امل ــك، ولك ــويه عمليت أرادوا تش
لننهــض ولنــرخ ونشــعلها ثــورة ولينطلــق رصاصنــا 
وصوارخينــا وقنابلنــا نحــو قلــب الكيــان الصهيــوين 
الغاصــب، ولنجعــل مــن دمــك الطاهــر النــازف لعنــة 
الصهيــوين  العــدو  فــأراد  الصهيــوين،  املحتــل  عــى 
بتلــك  وتــم حماكمتــه  املجاهــد حممــد  مــن  االنتقــام 

املحكمــة الصوريــة، فحكمــوا عليــه بأحــد عــر مؤبًدا، 
ــاخمًا  ــف ش ــل وق ــزم، ب ــر ومل ينه ــع ومل ينك ــم يراج فل
رافًعــا رأســه، مل ينــدم عــى مــا قــدم مــن جهــاد قصــد بــه 
وجــه اهلل عــز وجــل، وبــدأ معركتــه اجلديــدة مــع العــدو 
الصهيــوين يف داخــل األرس عــرب قيامــه ومشــاركته ضــد 
ــرب  ــة ع ــجون الصهيوني ــة الس ــمى زوًرا بمصلح ــا يس م

ــددة. ــررة واملتع ــات املتك اإلرضاب

حزن يتكرر
ــي عاشــها  ــة الت وبالرغــم مــن األوضــاع الصعب
البطــل حممــد العامــودي يف ســجون االحتــال فقــد 
ــاءه  ــا ج ــرب عندم ــد وص ــل_ فحم ــز وج ــاه اهلل _ع ابت
خــرب وفــاة والــده بتاريــخ 2014/07/29م، وكان 
اخلــرب  ليأتيــه  املبــارك،  عيــد األضحــى  أيــام  أول  يف 
اآلن  حتــى  بــه  متأثــًرا  زال  مــا  والــذي  األصعــب 
وهــو خــرب وفــاة والدتــه بتاريــخ 2016/01/01م،

تلــك املــرأة املجاهــدة الصابــرة املحتســبة والتــي لقيــت 

والدة األسر املجاهد/ حممد عامودي
يف وقفة تضامنية مع األرسى بمحافظة جنني
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بوســعها  مــا  كل  بذلــت  أن  بعــد  وجــل_  _عــز  اهلل 
مــن أجــل التخفيــف عــن ولدهــا حممــد يف ســجون 
ــة إىل  ــنحت الفرص ــا س ــزوره كل ــت ت ــال، فكان االحت
ــا كبــًرا مــن أجــل ذلــك، حيــث  ذلــك، بــل دفعــت ثمنً
ــا  ــارة لولده ــت يف زي ــا كان ــام 2015م عندم ــه يف الع إن
حممــد يف ســجن جلبــوع الصهيــوين وعــى باب الســجن 
ــة  ــزة اخللوي ــب األجه ــة هتري ــه بتهم ــال والدت ــم اعتق ت
لولدهــا حممــد، وتــم اقتيادهــا للتحقيق، وقامــت إحدى 
العائــات الريفــة يف أم الفحــم بكفالتهــا إىل حــني 
وقــت املحكمــة ليتــم احلكــم عليها بغرامــة ماليــة قدرها 
5000 شــيقل، وُمنعــت مــن زيــارة ابنهــا املجاهــد حممد 
وتوفاهــا اهلل _عــز وجــل_ دون أن يراهــا منــذ ذلــك 
اليــوم، وبالرغــم مــن كل االبتــاءات املتكــررة واملحــن 
واملصائــب التــي أصابــت املجاهــد حممــد إال أنــه مــا زال 
ممســًكا بحبــل اهلل املتــني، ومــدرًكا أن بعــد العــر يــرا، 
وأن فضــل اهلل ورمحتــه عظيمــة، ومــدرًكا لقولــه تعــاىل: 
ىمحمب هب مت هت مث هثيمح ]الزمــر: 10[. 
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األسير المجاهد
وجيه جالل وجيه أبو خليل

رجل المهمات الصعبة، ونجم الجهاد الساطع

تاريخ الميالد: 1982/07/12م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عتيل - محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 13

تاريخ االعتقال: 2006/05/03م

الحكم: 16 مؤبد و50 عامًا

نكتــب اليــوم عــن جماهــد فــذ مــن جماهــدي 
عملــوا  ممــن  الغربيــة  الضفــة  يف  القــدس  رسايــا 
وجاهــدوا يف جمموعــة هــي أم املجموعــات العســكرية، 
ــة  ــد لــؤي الســعدي أيقون وهــي جمموعــة الشــهيد القائ
ــة، فــكان الــرف  املقاومــة والشــهادة يف الضفــة الغربي
العظيــم هلــذا املجاهــد أن يكــون ضمــن هــذه املجموعــة 
الربانيــة اجلهاديــة، ولنــا الــرف كل الــرف أن نكتــب 
حيــاة هــذا املجاهــد يف صفحاتنــا والســيا أننــا نــرى يف 
ــود،  ــرب والصم ــاين الص ــن مع ــر م ــد الكث ــذا املجاه ه
كيــف ال وحالــه يقــول: مــا أشــد هــذه األيــام احلالكــة! 
إهنــا كُســلَّم نصبــت يل درجاهتــا مــن ســيوف مســنونة، 
ففــي كل يــوم جــرح ينفجــر بالــدم، ولــكل يــوم عــذاب 
وتقطيــع يف اجلــرح نفســه، ال راحــة يف الصعــود وال 
ــب  ــول يل ح ــوم يق ــزول، وكل ي ــوف وال يف الن يف الوق
هــذا  حــد  عــى  املمزعتــني  بيديــك  تعلــق  الوطــن: 
الســيف، وضــع قدميــك املمزقتــني عــى حــد ذلــك 
ــة،  ــون املرحل ــدم قان الســيف واصعــد نحــو العــا! فال
إذا ُانتهــك هــذا القانــون وخاضــت يف ذلــك الــدم مهانــة 
انتفــض أولئــك األمــوات )األحيــاء عنــد  أو خمــزاة 
ــوا  رهبــم( العظــام، أولئــك الشــهداء الكــرام، واضطرب
كأمــواج البحــر، وحتولــت قطــرات الــدم العريــق إىل ملح 
بــارص، كأن كل قطــرة منــه تفــور عــى حــد ســيف جمــرد 
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ــة  ــا داوي ــن أحياًن ــروق الوط ــألت ع ــده، وامت ــن غم م
كصلصلــة الســاح يف املعركــة، وتــرى حينهــا هــذا الدم 
الكريــم يرقــرق، ثــم يتعقــد ثــم يلتــف عــى اجلرثومــة 
ــدع  ــي دنســته فينفجــر هبــا انفجــارة الــربكان، فــا ي الت
ــا  الصخــر صخــًرا وال احلديــد حديــًدا وال الــراب تراًب
وال اخلضــرة خضــرة وال العفولــة عفولــة وال “تــل 
أبيــب” “تــل أبيــب” وال حيفــا حيفــا وال “نتانيــا” “نتانيــا” 
الــدم  هــذا  إن  بــل  “دوتــان”،  “دوتــان”  معســكر  وال 
النــازف يذيبهــا كلهــا يف محيــم واحــد، جيمــع صورهــا يف 
صــورة بغيضــة تدمــر كل يشء، لذلــك فهــذا الــدم هــو 
قانــون املرحلــة، وهــو قانــون أزيل يرثــه املجاهــدون مــن 
ــدم  ــل آخــر. ولذلــك فقــد قطــرت مــن ال ــل إىل جي جي
كلــات ومعــاين ألكتــب عــن هــذا املجاهــد، والســيا أن 
ال يــزال الوطــن احلــر األيب الشــامخ يقــدم شــباًنا يف عمر 
الــورود تركــوا الدنيــا وزخارفهــا ولبســوا ألمــة احلــرب 
ــا عــن  ــا عــن الوطــن ودفاًع ــا عــن العقيــدة ودفاًع دفاًع
ــن؟  ــا الوط ــضك أهي ــاذا ي ــدس. م ــطني املق ــراب فلس ت
فقــد أقســم جماهــدو رسايــا القــدس يف الوطــن الســليب 
أن يــرووك مــن دمائهــم الزكية ومــن مآقيهــم، حتى وإن 
ــم  ــن عروقه ــق م ــاء تتدف ــإن الدم ــاء، ف ــم امل ــوا عنه منع
لتمتــزج يف جــذور الوطــن الضاربــة يف أعــاق األرض، 
فــا يــزال جماهدنــا البطــل وجيــه أبــو خليــل عــى العهــد 

ــليب. ــن الس ــراب الوط ــهداء ول ــاء الش ــد لدم والوع

امليالد والنشأة
ــة  ــل يف حمافظ ــدة عتي ــه يف بل ــد وجي ــد املجاه ُول
طولكــرم، يف تلــك القريــة الشــاخمة بجباهلــا وتاهلــا 
ــض  ــهلها األخ ــوز وبس ــون والل ــجار الزيت ــة بأش املزين
املمــزوج بدمــاء الشــهداء، فهنــاك ُولــد هــذا البطــل 

ــر،  ــوي التأث ــان والق ــوي اإلي ــخصية، الق ــوي الش الق
ونشــأ وترعــرع يف عائلــة مؤمنــة ملتزمــة متتــاز باحلشــمة 
واملحافظــة عــى القيــم واألخــاق اإلســامية، وتعتمــد 
عــى فاحــة األرض التــي متلكهــا ممــا جعلهــم مــن 
ــن األبنــاء مــن دخــول  العائــات امليســورة احلــال، ومكَّ
املــدارس وإكــال مشــوارهم التعليمــي األســايس، ففــي 
تلــك الظــروف واألجــواء املتنوعــة عــاش جماهدنا وجيه 
الــذي تفجــرت يف نفســه مشــاعر وأحاســيس كثــرة 
عمقتهــا طبيعــة احليــاة التــي عاشــها بــني مجــال األرض 
وبــني  والدراســة  العلــم  حــب  وبــني  ومزروعاهتــا، 
واجباتــه الدينيــة وارتيــاد املســاجد، ليكــون جيــل هــذا 
املجاهــد مــن جيــل االنتفاضــة الفلســطينية األوىل، جيل 
أطفــال احلجــارة التــي كــرب فيهــا عــى صــوت املقاومــة 
ــارك  ــاص، فش ــز الرص ــى أزي ــة وع ــوت االنتفاض وص
أبنــاء جيلــه مــن أشــبال االنتفاضــة بــكل الفعاليــات 
والنشــاطات التصعيديــة ضــد االحتــال الصهيــوين 
يف بلــدة عتيــل، فتعلــم رمــي احلجــارة والزجاجــات 
الفارغــة ورفــع األعــام واهلتــاف لرفعة الوطــن وكرامة 
بالسياســة  واضًحــا  الثمــن  كان  ولذلــك  املواطــن. 
الصهيونيــة التــي حاولــت جتهيــل جيــل االنتفاضــة 
ــبال  ــال واألش ــان األطف ــدارس وحرم ــاق امل ــرب إغ ع
ــام  ــح اهت ــتهم، فأصب ــم وبمدرس ــع بطفولته ــن التمت م
ــا، فانخفــض مســتواه  املجاهــد وجيــه بالدراســة ضعيًف
العلمــي، وهيــأ اهلل لــه مــن يســاعده وهــو األســتاذ 
ــع  ــه لراج ــذي انتب ــف ال ــري الري ــر فخ ــريب القدي امل
مســتوى املجاهــد وجيــه الــذي كان يف املــايض مــن 
الطلبــة املهتمــني بالعلــم والدراســة، وبــدأ األســتاذ 
يوجهــه وحيدثــه عــن العلــم وأمهيتــه يف ظــل االحتــال 
الصهيــوين، وأن الوطــن ال يمكــن أن يتحــرر فقــط 
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بالنضــال واملقاومــة؛ ألن الكفــاح والنضــال والثــورة 
بحاجــة دوًمــا إىل املتعلمــني والواعظــني واملرشــدين 
ــا إىل  ــيوخ جنًب ــني والش ــاء والصحفي ــن والعل واملفكري

ــال. ــن القت ــة يف ميادي ــال املقاوم ــع أبط ــب م جن

الكره للمحتل يتنامى ويكرب
ــني  ــه وب ــني دروس ــم ب ــه يوائ ــد وجي ــدأ املجاه ب
نشــاطاته يف االنتفاضــة، وبــني عملــه يف زراعــة األرض 
ــه إال أن  ــوات في ــجد وأداء الصل ــني املس ــده وب ــع وال م
ــل  ــة املحت ــى مواجه ــب ع ــا ينص ــاغل دوًم ــغله الش ش
الــذي كان وال زال املجاهــد وجيــه يكــن لــه الكــره 
كان  عندمــا  وخاصــة  الاحمــدود،  واحلقــد  الشــديد 
ويمســك  عتيــل  بلــدة  يقتحــم  الصهيــوين  اجليــش 
وجيــه،  املجاهــد  بينهــم  ومــن  القريــة  يف  باألطفــال 
ــر  ــاع ألوام ــنهم االنصي ــر س ــم صغ ــم رغ ــب منه ويطل
اجليــش الصهيــوين بــأن يقومــوا بفتــح الطــرق وتنظيفهــا 
ــي كان يقيمهــا  مــن احلجــارة واحلواجــز واملتاريــس الت
أبطــال االنتفاضــة، وأن عليهــم أن ينزلــوا األعــام مــن 
عــى أعمــدة الكهربــاء أو اهلاتــف، ويقومــوا بمســح 
الشــعارات املكتوبــة عــى جــدران املنــازل، وكانــت 
هــذه املهــات مهــات شــاقة جــًدا ومذلــة جــًدا وإلزاميــة 
بحيــث مــن يرفــض إمــا أن يعتقــل وإمــا أن يــضب 
رضًبــا مربًحــا، وإمــا أن يربــط عــى عمــود موجــود 
ــم اقتحــام املــكان  ــوين، ويت عــى مقدمــة اجليــب الصهي
الــذي يتظاهــر فيــه أبطــال االنتفاضــة، وحــني تبــدأ 
عمليــة رضب احلجــارة فــإن هــذا الشــاب املربــوط 
يف اجليــب الصهيــوين يصــاب بجميــع احلجــارة ممــا 
املختلفــة،  اإلصابــات  بعــرات  إصابتــه  إىل  يــؤدي 
وال يــزال املجاهــد وجيــه يتذكــر ذلــك اليــوم الــذي 

ــاه  ــوا أخ ــه واعتقل ــوين منزل ــش الصهي ــه اجلي ــم في اقتح
ــى  ــدل ع ــا ي ــا وعنجهًي ــام مهجًي ــرب، وكان االقتح األك
مــدى احلقــد الصهيــوين عــى اإلنســان الفلســطيني، 
واألصعــب بالنســبة إليــه عندمــا استشــهد شــهيدان مــن 
ــدة  ــايل البل ــب أه ــا إىل جان ــارك حينه ــل، فش ــدة عتي بل
ــوين  ــش الصهي ــهيدين وإذا باجلي ــاين الش ــييع جث يف تش
يقتحــم البلــدة ويبــدأ بإطــاق النــار يف اهلــواء وإطــاق 
الغــاز املســيل للدمــوع، فــا كان مــن أهــايل البلــدة إىل أن 
وضعــوا نعــي الشــهيدين عــى األرض واهلــروب مــن 
ــدة  ــيوخ البل ــال وش ــة إال أن رج ــن آمن ــكان إىل أماك امل
تقدمــوا باجتــاه العــدو الصهيــوين، ومحلــوا النعشــني غــر 
آهبــني لرصاصهــم أو غازهــم املســموم، وعندهــا علــم 
املجاهــد وجيــه مــدى عنجهيــة وظلم املحتــل الصهيوين 
الــذي ال حيــارب األحيــاء فقــط، بــل حيــارب األمــوات، 
ــد ذلــك الغضــب الشــديد يف نفســية املجاهــد وجيــه  َفَولَّ
والــذي توعــد بنــي صهيــوين باالنتقــام منهــم حــني يكرب 

ــام. ــن األي ــوم م يف ي

أوسلو ووأد االنتفاضة
ونتيجــة لتصاعــد االنتفاضــة الفلســطينية ومــن 
أجــل إجهاضهــا ووقــف دعمهــا مــن أحــرار وشــعوب 
ــان  ــة والكي ــات املتحــدة األمريكي العــامل تآمــرت الوالي
القضيــة  عــى  العــريب  الوطــن  وعمــاء  الصهيــوين 
الفلســطينية، وجعلــوا منظمة التحرير الفلســطينية توقع 
عــى اتفاقيــة أوســلو مــع العــدو الصهيــوين عــرب عمليــة 
ســام مجعــت بــني الطرفــني أدت إىل عــودة القيــادة 
الفلســطينية مــن اخلــارج إىل داخــل الضفــة الغربية وغزة 
حتت ُمســمى الســلطة الفلســطينية بقيادة يــارس عرفات، 
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ممــا جعــل قــادة وكــوادر وأعضــاء ومؤيــدي حركــة فتــح 
واملــدن  والقــرى  واحلــارات  الشــوارع  إىل  خيرجــون 
واملخيــات ويعــربون عــن فرحهــم ورسورهــم بــا 
حــدث، فــكان املجاهــد وجيــه حينهــا يســر إىل جانبهــم 
يف اســتعراضاهتم اليوميــة عــرب ســرهم يف ســيارات 
كثــرة وهــم يرفعــون األعــام الفلســطينية وصــور 
القيــادة الفلســطينية، وهيتفــون ويغنــون هبــذا االنتصــار 
الــذي حققتــه منظمــة التحريــر الفلســطينية، ومــا أن 
دخلــت الســلطة الفلســطينية إىل الضفــة الغربيــة وغــزة، 
وبــدأت عمليــة الســام بــني الطرفــني حتــى ســمح 
بالدخــول  الفلســطينيني  للعــال  الصهيــوين  الكيــان 
واخلــروج منــه كيفــا يريــد العامــل، وقــرر املجاهــد 
وجيــه تــرك املدرســة والتوجــه إىل العمــل يف داخــل 
العمــل  هــذا  أن  إال  1948م  عــام  املحتلــة  األرايض 
وإيراداتــه املاليــة مل يــأت بــا اشــتهى مــن تــرك الدراســة 
ــوا بمجــيء الســلطة  ــن احتفل ــه حيــث تبــني للذي ألجل
الفلســطينية أن كل ذلــك عبــارة عــن وهــم ورساب، 
حيســبه النــاس نــًرا فــإذا بالعمليــة الســلمية قــد انتهــت 
ــل  ــي بي ــس األمريك ــمًيا الرئي ــا رس ــن وفاهت ــن ع وأعل
ــا  ــل حينه ــة، ومحَّ ــد الثاني ــب ديفي ــة كام ــون يف قم كلينت
الرئيــس الفلســطيني يــارس عرفــات املســئولية عن فشــل 
املفاوضــات، فــكان الــرد عــى ذلــك ليــس رًدا سياســًيا 
وال دبلوماســًيا وال ســلطوًيا، بــل رًدا هــو أقــوى من كل 
الــردود، وهــو رد الشــعب الفلســطيني بانتفاضة جديدة 
أســاها الشــعب الفلســطيني بانتفاضــة األقــى رًدا عى 
زيــارة املجــرم شــارون إىل القــدس الريــف، وحماولــة 
واإلســامي  والعــريب  الفلســطيني  املقــدس  اقتحــام 
وهــو املســجد األقــى، فهــب الشــعب كل الشــعب يف 
الضفــة والقــدس وغــزة وأهلنــا يف عــام 1948م دفاًعــا 

عــن فلســطني ودفاًعــا عــن القــدس، دفاًعا عــن األقى 
الريــف، صارخــني يف وجــه املحتــل: “إن القــدس لنــا 
ال للظلمــة والويــل هلــم يف امللتحمــة”، وانتفضــت املــدن 
ــت  ــا وانتفض ــرم وقراه ــت طولك ــطينية وانتفض الفلس
بلــدة عتيــل ورجاهلــا، وكان إىل جانبهــم املجاهــد وجيــه 
الــذي مــا أن بــدأت االنتفاضــة يف أيلــول مــن العــام 
2000م حتــى قــرر التوقــف عــن العمــل والعــودة 
ــر  ــل الثائ ــدأ يشــارك شــباب بلــدة عتي إىل طولكــرم، وب
املظاهــرات  الصهيــوين، ويســر يف  املحتــل  يف وجــه 
ورمــي احلجــارة عــى اجليــش الصهيــوين الــذي يتواجــد 
بالقــرب مــن جامعــة خضــوري، وعندمــا تذكــر قــول 
األســتاذ فخــري الريــف حــول أمهيــة الدراســة يف ظــل 
االحتــال، قــرر العــودة إىل صفــوف الدراســة وإعــادة 
التوجيهــي مــرة أخــرى يف العــام 2001م حيــث ســجل 
يف مدرســة النهضــة يف طولكــرم، وكان يعمــل حينهــا يف 
ــل  ــرم كعم ــدين يف طولك ــاع امل ــاز الدف ــة أو جه مؤسس
ــا  ــوين، ومل ــان الصهي ــابق يف الكي ــه الس ــن عمل ــل ع بدي
ــي  ــنة التوجيه ــة يف س ــن الدراس ــهرين م ــرة ش ــى ف أهن
بجــد واجتهــاد إذا بخــرب يؤكد استشــهاد مؤســس رسايا 
القــدس يف مدينــة طولكــرم الشــهيد القائــد أســعد دقــة 
ــة  باشــتباك مســلح مــع العــدو الصهيــوين يف بلــدة عراب

2001/09/12م. بتاريــخ 

التوق إىل العمل املسلح
تــرك  حينهــا  وجيــه  املجاهــد  قــرر  ولذلــك 
الدراســة والعمــل، وعــاد إىل صفــوف املقاومــة وإىل 
صفــوف أبطــال االنتفاضــة، وكان إىل جانــب أبطــال 
حركــة فتــح التــي كانــت تعتــرب الفصيــل األكــرب واألهم 
يف ذلــك الوقــت يف بلــدة عتيــل، وبــدأ معهــم يف توزيــع 
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البيانــات الثوريــة وإلصــاق صــور الشــهداء وقــراءة 
البيانــات الوطنيــة عــرب ســاعة املســجد يف بلــدة عتيــل، 
إال أن هــذا العمــل عــى الرغــم مــن أمهيتــه مل يكــن هــو 
العمــل الــذي يطمــح إليــه املجاهــد وجيــه لتحقيــق 
العهــد والوعــد والقســم الــذي أخــذه عــى نفســه منــذ 
الصهيــوين  العــدو  مــن  باالنتقــام  األوىل  االنتفاضــة 
عندمــا يكــرب، فلجــأ حينهــا إىل طولكــرم وتوجــه إىل 
أحــد قــادة كتائــب شــهداء األقــى، وهــو صالــح نصار 
وطلــب مســاعدته ومتكينــه مــن ممارســة الكفاح املســلح 
إال أن املجاهــد صالــح مل يســتجب للمجاهــد وجيــه يف 
ــة  ــات املادي ــة اإلمكاني ــنه ولقل ــر س ــت لصغ ــك الوق ذل
ــع  ــه م ــدق بنيت ــن يص ــن م ــكرية، ولك ــة والعس واملعنوي
ــأ اهلل  ــث هي ــًرا حي ــره ي ــن أم ــه م ــل ل ــإن اهلل جيع اهلل ف
للمجاهــد وجيــه أن يــأيت إليــه املجاهــد أســامة أبو خليل 
ــل، ــدة عتي ــامي يف بل ــاد اإلس ــبال اجله ــد أش ــو أح وه

رسايــا  صفــوف  يف  ويعمــل 
عليــه  ويعــرض  القــدس، 
العمــل العســكري يف رسايــا 
القــدس، واتفــق املجاهــدان 
حينهــا عــى أن يقــوم املجاهــد 
العبــوات  بإحضــار  أســامة 
املجاهــد  ويقــوم  الناســفة، 
وتعلــن  بتفجرهــا  وجيــه 
املســئولية  القــدس  رسايــا 
يف  ذلــك  وكان  العمليــة، 

هــذا  تتويــج  وتــم  أيلــول،  شــهر  يف  2002م  العــام 
االتفــاق بشــكل عمــي يف بدايــة العــام 2003م، عندمــا 
قــام املجاهــد وجيــه بزراعــة عبــوة ناســفة بإحــدى 
ــة  ــرور دباب ــأ بم ــه يتفاج ــة، وإذا ب ــات الصهيوني الدوري

العبــوة  تفجــر هــذه  صهيونيــة، وأرص حينهــا عــى 
ــم  ــى األرض، وت ــرة ع ــود متناث ــث اجلن ــرى جث ــه ي عل
أن شــيًئا مل حيــدث هلــا،  بالدبابــة إال  العبــوة  تفجــر 
فعلــم حينهــا أنــه البــد مــن التخطيــط اجليــد واملحكــم 
والواعــي واملــدروس لــكل عمليــة حتــى يكتــب اهلل 
هلــا النجــاح، واســتمر التعــاون بــني املجاهديــن أســامة 
ووجيــه لفــرة مــن الزمــن، وإذا باملجاهــد أســامة يصبح 
مطــارًدا للعــدو الصهيــوين، ومتكــن جهــاز الشــاباك 
الصهيــوين عــرب عمائــه مــن الوصــول إليــه واغتيالــه يف 
تاريــخ 2003/03/14م عندمــا كان بصحبــة صديقــه 
ــا  ــزل، وكان ــم مني ــدس إبراهي ــا الق ــن رساي ــد م املجاه
ــهاده  ــني، وباستش ــم جن ــازل يف خمي ــد املن ــا يف أح حينه
انقطــع االتصــال بــني املجاهــد وجيــه وبــني رسايــا 
القــدس، ومل يعلــم حينهــا إىل أيــن يتجــه بعــد استشــهاد 
املجاهــد أســامة، ويف أحــد األيــام وهو جالــس يف بيته يف 
بلــدة عتيــل إذا بشــابني ينتميــان إىل حركــة محــاس هيربان 
مــن اجليــش الصهيــوين، وجلــآ إىل املجاهد وجيــه طالبني 
املســاعدة يف إخفائهــا عــن عيــون الصهاينــة والعمــاء، 
وأصبحــت  واملبيــت  والــراب  الطعــام  هلــا  فوفــر 
ومجــع  املتبادلــة،  الثقــة  عــى  قائمــة  بينهــم  العاقــة 
بينهــم حــب الوطــن وكراهيــة اليهــود ورضورة العمــل 
ــة  ــر لعملي ــى التحض ــم ع ــا بينه ــوا في ــلح، واتفق املس
استشــهادية داخــل الكيــان الصهيــوين، وأثنــاء اإلعــداد 
والتجهيــز، ويف املراحــل النهائيــة وبينــا هــم جيلســون يف 
ســيارهتم يف طولكــرم، إذا باجليــش يقتحــم املــكان ويبدأ 
بإطــاق النــار، وتــم حمــارصة املجاهديــن إال أن حفــظ 
اهلل هلــم كان هــو الغالــب، ومتكنــوا مــن االنســحاب 
مــن املــكان، ومــا هــي إال يومــان حتــى تــم اعتقــال 
املجاهديــن احلمســاويني يف مشــفى طولكــرم، وانتهــى 

الشهيد املجاهد/ 
أسامة أبو خليل
استشهد بتاريخ 

2003/03/14م
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خيــط اجلهــاد واالستشــهاد مــع املجاهــد وجيــه، وبــدأ 
يبحــث عــن خيــط جديــد، وشــعر حينهــا أن الدنيــا قــد 
أطبقــت عليــه، وضاقــت عليه بــا رحبــت، وإذا باجليش 
الصهيــوين يقتحــم بلــدة عتيــل ويعتقــل املجاهــد وجيــه 
يف تاريــخ 2003/04/24م ويقتــاده إىل مركــز حتقيــق 
)قدوميــم( وملــدة ثانيــة وأربعــون يوًمــا، ليتــم بعــد هــذه 
الفــرة حتويلــه إىل االعتقــال اإلداري ملــدة ســتة شــهور، 
وتــم نقلــه إىل ســجن النقــب الصحــراوي، ومنــذ اليــوم 
األول لــه يف ذلــك الســجن عــاش يف حضــن حركــة 
اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني، وانقضــت الشــهور 
ــعر  ــرى، وش ــهور أخ ــتة ش ــده إىل س ــم متدي ــتة، وت الس
حينهــا باحلــزن واألســى والغضــب الشــديد هلــذا الظلــم 
القــايس الــذي وقــع عليــه مــن االحتــال إال أن إخوانــه 
ــه تعــاىل: ىمحٱمم ىم يم   ــروه بقول ــه ذّك مــن حول

 .]216 ]البقــرة:  منيمح  خن  حن  جن 

ومــا هــي إال أشــهر حتــى مجــع اهلل _عــز وجــل_ 
املجاهــد وجيــه باملجاهــد األســر لــؤي الســعدي عندما 
ــب، وكان  ــجن النق ــدو إىل س ــجن جم ــن س ــه م ــم نقل ت
ذلــك يف شــهر 12 مــن العــام 2003م، وتفاجــأ املجاهد 
وجيــه بــأن صديقــه املجاهــد لــؤي يعلــم عنــه كل يشء، 
وكأنــه كان يازمــه يف أعالــه ونشــاطاته يف بلــدة عتيــل، 
وبــدأ احلــوار والنقــاش بينهــا حــول انتفاضــة األقــى 
وآليــة العمــل املناســبة هبــا، وحــول جــدوى العمــل 
الفلســطينية يف  الســلطة  واملؤسســايت ودور  الشــعبي 
ــد  ــأل املجاه ــؤي س ــد ل ــم أن املجاه ــة، واأله االنتفاض
وجيــه أنــه يف حــال اخلــروج مــن الســجن هــل َيــود 
العمــل يف صفــوف رسايــا القــدس؟ وعندمــا شــعر 
املجاهــد وجيــه أن هــذا الســؤال ليــس ســهًا واإلجابــة 

عليــه بحاجــة إىل وقــت، واألهــم هــو اخلــروج مــن 
ــه  ــم أن ــر، رغ ــذا األم ــة ه ــم دراس ــا يت ــجن وبعده الس
ــة  ــن لطبيع ــوة، ولك ــكل ق ــك ب ــد ذل ــه يؤي ــرارة نفس بق
حكمــه اإلداري يوجــد خــوف مــن متديــد االعتقــال له، 
ــه حيــث يف  ــًدا مــن يصــدق اهلل يصدق ــا وأب ولكــن دوًم
تاريــخ 2004/01/29م تــم االتفــاق بــني حــزب اهلل 
ــم  ــادل لــألرسى ت ــة تب ــوين عــى صفق واجلانــب الصهي
بموجبهــا االفــراج عــن عــدد مــن األرسى الفلســطينيني 
مــن داخــل ســجون االحتــال ممــن تبقــى هلــم فــرات 
ــب يف  ــه نصي ــؤي ووجي ــن ل ــرة، وكان للمجاهدي قص
احلريــة حيــث كان قــد تبقــى مــن حكــم املجاهــد وجيــه 

ــة أشــهر، وللمجاهــد لــؤي ســتة عــر شــهًرا. ثاث

الشهيد القائد/ لؤي السعدي
استشهد بتاريخ 2005/10/24م
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بداية املشوار اجلهادي
لــؤي  للمجاهــد  اجلهاديــة  املرحلــة  بــدأت 
والعســكري  اجلهــادي  مشــواره  يف  الســعدي 
واالستشــهادي منــذ اللحظــة األوىل لإلفــراج عنــه، 
فأخــذ جيــوب مــدن وقــرى شــال فلســطني، وحتديــًدا 
ــن مــن  ــاء باملجاهدي ــني ونابلــس وطولكــرم لالتق جن
أبنــاء اجلهــاد اإلســامي وبالــذات مــع املجاهديــن 
وبــدأ  االحتــال،  ســجون  يف  معــه  كانــوا  الذيــن 
اخلايــا  لتشــكيل  واالســتعداد  اإلعــداء  بمرحلــة 
العســكرية املســلحة، وكان البــد مــن حصــول املجاهد 
ــاد  ــة اجله ــادة حرك ــع قي ــل م ــط للتواص ــى خ ــؤي ع ل
ــد  اإلســامي يف اخلــارج، وقــد اســتطاع املجاهــد خال
حســني مــن داخــل ســجون االحتــال فتــح خــط 
للتواصــل للمجاهــد لــؤي الســعدي مــع قيــادة احلركــة 
يف اخلــارج عــرب رسايــا القــدس يف مدينــة رفــح يف قطــاع 
ــه  ــواة األوىل ملجموعت ــكيل الن ــا بتش ــدأ حينه ــزة. وب غ
أبــو  فــكان إىل جانبــه املجاهديــن معتــز  العســكرية 
خليــل وحممــد أبــو خليــل امللقــب بمحمــد أبــو خزنــة 
ووجيــه أبــو خليــل، وكان حيــرص جماهدنــا البطل لؤي 
ــد  ــد يري ــكرية ألي جماه ــاعدة العس ــدم املس ــى أن يق ع
العمــل ضــد العــدو الصهيــوين، وأن مــن يريــد العمــل 
ويريــد مقابلــة املجاهــد لــؤي عليــه أن خيضــع لــروط 
عديــدة، وأمههــا النقــاء األمنــي واألخاقــي، وكان 
املجاهــد لــؤي يقــوم بالعمــل اللوجســتي للخليــة، 
فمــن يريــد مقابلتــه عليــه أن يقابلــه وهــو يضــع القنــاع 
عــى وجهــه ودون أن يضــع رشوًطــا، بــل ُيوضــع عليــه 
ــص  ــل، والتخص ــة العم ــان رسي ــك لض رشوط، وذل

ــه.  ــه وإنجاح ب

أول العمليات اجلهادية
الوصــل  حلقــة  يمثــل  وجيــه  املجاهــد  كان 
ــت  ــث ُتوج ــؤي حي ــد ل ــني املجاه ــن وب ــني املجاهدي ب
عاقــة املجاهديــن اجلهاديــة عــرب أول عمليــة عســكرية 
جهاديــة مجعــت بــني املجاهديــن لــؤي ومعتــز وحممــد 
املوافــق  1425هـــ  رمضــان   27 يــوم  يف  ووجيــه 
2004/11/10م، واهلــدف مــن العمليــة هــو زراعــة 
عبــوة ناســفة حلافلــة صهيونيــة يف مســتوطنة “حلميــش” 
بــوزن عــرة كيلــو غرامــات مــن املتفجــرات، ومــا أن 
خــرج  حتــى  العمليــة  هلــذه  االســتعدادات  انتهــت 
املجاهــدون يف منتصــف الظهــرة يف الســاعة الثانيــة 
ــر  ــم تفج ــي أن يت ــة ه ــا، واخلط ــًرا لتنفيذه ــرة ظه ع
ــاص،  ــة بالرص ــة الصهيوني ــار احلافل ــم إمط ــوة، ث العب
ومــا أن نجحــت هــذه العمليــة وانســحب املجاهــدون 
مــن املــكان، ومــا أن هــم املجاهد لــؤي حينهــا لإلعان 
عنهــا حتــى بــادرت كتائــب شــهداء األقــى باإلعــان 
عنهــا عــرب بيــان رســمي صــدر لإلعــام، وعندهــا جــن 
جنــون املجاهديــن؛ ألن هــذا اإلعــان هــو كــذب 
وافــراء وتبــٍن لعمــل جهــادي ليــس هلــم، فــا كان مــن 
املجاهــد والقائــد الكبــر والواعــي لــؤي الســعدي أن 
ــة؛  ــذه العملي ــح ه ــي فت ــًدا لتبن ــرح ج ــه ف ــم بأن ــال هل ق
ــة  ــيط حرك ــاهم يف تنش ــه يس ــا أن ــباب منه ــك ألس وذل
فتــح، وأيًضــا يبعــد األنظــار الصهيونيــة عــن هــذه 
املجموعــة اجلهاديــة اجلديــدة، ويتمكنــون بســهولة مــن 
ــًدا  ــز العمليــات االستشــهادية بعي إعــداد العــدة وجتهي

ــه. ــوين وعمائ ــدو الصهي ــات الع ــن متابع ع
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أسس للعمل اجلهادي
ــن  ــب املجاهدي ــؤي إىل جان ــد ل ــتمر املجاه واس
ــا كان  ــوات، بين ــتباكات وزرع العب ــد باالش ــز وحمم معت
دور املجاهــد لــؤي الــدور اهلــام وهــو العمــل اللوجســتي 
ــام  ــدأ االهت ــد تلــك اللحظــة ب ــه عن ــى أن ــة، بمعن للخلي
بالعمــل التخصــي بحيــث كل جماهــد لــه مهمــة معينــة 
وال يعلــم عــن مهمــة غــره شــيًئا، وال يعلــم مــن يعمــل 
معــه أيًضــا، واألصــل يف هــذا العمــل هــو تطبيــق حديث 
“اســتعينوا عــى  رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: 
قضــاء حوائجكــم بالــر والكتــان”. وكان املطلــوب 
ــم  ــي يت ــيارة الت ــاء الس ــار إخف ــل جع ــن املجاهــد مجي م
ــاء  ــه إخف ــد وجي ــة، ودور املجاه ــتخدامها يف العملي اس
الســاح، ودور املجاهديــن لــؤي وحممــد ومعتــز رصــد 
ــلحة  ــتباكات املس ــوض االش ــة وخ ــداف الصهيوني األه
الفــرة متكــن املجاهــد لــؤي مــن  معهــم، ويف هــذه 
إنشــاء تواصــل وتنســيق مــع عــدد كبــر مــن املجاهديــن، 
وخاصــة يف قريــة صيــدا مــع املجاهديــن أمحــد رداد 
ورائــد عجــاج ومعتصــم رداد، واألهــم املجاهــد شــفيق 
عبــد الغنــي الــذي كان ينظــر إليــه املجاهــد لــؤي كنصــر 
املجاهديــن واملســتضعفني، وكان لــه عاقــة خاصــة جًدا 
معــه، ويعتــربه مثلــه األعــى يف اجلهــاد واملقاومــة. وامتــد 
التواصــل والتنســيق إىل بلــدة عــار مــع املجاهديــن مجيل 
جعــار ونضــال أبــو ســعدة وتامــر جعــار، وكانــت عاقــة 
املجاهــد لــؤي مــع هــؤالء املجاهديــن منــذ اليــوم األول 
خلروجــه مــن الســجن وبــدون علم أحــد، حتــى املجاهد 
وجيــه القريــب جــًدا منــه مل يعلــم بذلــك إال بعــد عمليــة 
الســابع والعريــن مــن رمضــان، وبــدأ املجاهــدون 
بالنشــاط العســكري وأرشف املجاهــدون معتــز وحممــد 

ــه عــى اســتخدام الســاح  ــب املجاهــد وجي عــى تدري
بواســطة  عتيــل  بلــدة  جبــال  يف  النــار  وإطــاق 
وكان  وكاشــينكوف.   )M16( نــوع  مــن  ســاح 
لــؤي  القائــد  بقيــادة  العســكرية  املجموعــة  عمــل 
أمــى  وقــد  والكتــان،  بالريــة  يتســم  الســعدي 
أحــد عــر شــهًرا مــن اإلعــداد والتخطيــط والتجهيــز 
واملــواد  الســاح  ورشاء  املجاهديــن  بــني  والتنســيق 
عمليــات  بعــدة  القيــام  مــع  للســاح،  األوليــة 
مســلحة عــرب االشــتباكات وزرع العبــوات الناســفة.

األعباء تزداد واألمانة ثقيلة
ويف هــذا الوقــت تــم كشــف أمــر املجاهــد لــؤي 
ــة  ــر اخللي ــوين أم ــدو الصهي ــدى الع ــا ل ــح معروًف وأصب
العســكرية التــي شــّكلها، وبــدأت عمليــة مطاردتــه 
املجاهــدون  وأصبــح  الصهيــوين،  العــدو  قبــل  مــن 
ــوين،  ــاباك الصهي ــن للش ــد مطاردي ــز وحمم ــؤي ومعت ل

الشهيد القائد/ مجيل جعار
استشهد بتاريخ 2005/09/23م
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بينــا املجاهــد وجيــه يعمــل بشــكل رسي وال يعلــم 
ــة املنســق هلــذه املجموعــة  ــه شــيًئا، وكان بمثاب أحــد عن
ــد  ــيا بع ــر والس ــر فأكث ــل أكث ــبء الثقي ــه الع وزاد علي
كشــف أمــر املجموعــة، وأصبــح املجاهــد لــؤي يعتمــد 
بشــكل كي عــى املجاهــد وجيــه يف قضــاء املهــات 
اخلاصــة، وحــاول حينهــا املجاهــد وجيــه توفــر البيوت 
واملنــازل للمجاهديــن وتوفــر الطعــام والــراب هلــم، 
واألهــم عمليــة إيصــال املجاهديــن مــن وإىل األماكــن 
التــي يريدوهنــا، واتســع نشــاطه ليقــدم أيًضــا املســاعدة 
اللوجســتية للمجاهديــن معتصم رداد وشــفيق وإلياس 
األشــقر، وازداد عــدد املجاهديــن مــن حــول القائــد 
لــؤي الســعدي وأصبحــت قوهتــم ال تضاهيهــا أيــة قوة، 
وأصبحــت األمانــة ثقيلــة عــى املجاهــد وجيــه يف عملية 
ــة  ــه صعوب ــك واج ــن، وكذل ــازل للمجاهدي ــاد املن إجي
بالغــة يف عمليــة نقــل املجاهديــن مــن مــكان آلخــر 

ــل. ــار وعتي ــدا وع ــق صي ــة يف مناط وخاص

اإلرصار عىل العمل رغم صعوبة املوقف
ونشــاطاهتا  أعاهلــا  املجموعــة  هــذه  وبــدأت 
العســكرية واجلهاديــة بعــد حالــة مــن الضعــف واالهناك 
ــل  ــطينية يف ظ ــل الفلس ــاب الفصائ ــذي أص ــب ال والتع
العــدو، وبــدأت  ســجاالت وحــوارات لتهدئــة مــع 
املجموعــة الربانيــة بقيــادة املجاهــد القائــد العــام لرايــا 
ــايض  ــداث امل ــة ألح ــراءة رسيع ــرم بق ــدس يف طولك الق
مــن أجــل اســتخاص الــدروس والعــرب يف فهم الســبب 
احلقيقــي وراء تراجــع الفصائــل الفلســطينية تنظيمًيــا 
ــة  ــة انتفاض ــه يف بداي ــيا أن ــكرًيا، والس ــا وعس ومجاهرًي
القــدس  إىل  املجــرم  شــارون  زيــارة  كانــت  األقــى 
الســبب يف  األقــى  املســجد  اقتحــام  وإقدامــه عــى 

اشــتعال األرض هليًبــا، ونبتــت حينهــا يف األرض املحتلة 
ــة  ــل بري احلجــارة، والتــي رسعــان مــا حتولــت إىل قناب
ــل،  ــا أرادت الفصائ ــون كل ــي صهي ــر ببن ــة تنفج موقوت
أتــون  يف  مرعــة  بالســر  الشــهداء  قافلــة  وبــدأت 
بعملياهتــا  العســكرية  فبــدأت األجنحــة  االنتفاضــة، 
النوعيــة ضــد العدو الصهيــوين، محاس أحرقــت األرض 
ــدو،  ــربة للع ــا ملق ــة، وحولته ــدام الصهاين ــت أق ــن حت م
ــة  ــة الديمقراطي ــة للجبه ــتقال التابع ــا االس ــا رساي وأم
فرفعــت شــعارها املشــهور بـ “عســكر لعســكر”، وكتائب 
شــهداء األقــى داســت بأقــدام أبطاهلــا وبأحذية أشــباهلا 
ــد،  ــا لألب ــلمية وودعته ــة الس ــة العملي ــات الضف يف خمي
ودكــت حصــون املســتوطنات عــرب عملياهتــا املســلحة 
يف الضفــة الغربيــة، وأمــا رسايانــا املظفــرة رسايــا القــدس 
ــكل  ــب ل ــت الرع ــوين ومحل ــم الصهي ــوت اللح ــد ش فق
ــن  ــكل م ــة، ول ــة الصهيوني ــه القبع ــى رأس ــع ع ــن يض م
ــذ  ــن نف ــت أول م ــدره، فكان ــى ص ــة داود ع ــق نجم يعل
ــيارات  ــخ الس ــن فخ ــهادية، وأول م ــات االستش العملي
احلافــات  يف  استشــهادية  عمليــات  نفــذ  مــن  وأول 

ــك.  ــى ذل ــور ع ــدو وكرك ــهدت جم ــة، وش الصهيوني

وعــى أثــر ذلــك تــم اجتيــاح الضفــة الغربيــة 
وخاصــة مدينــة جنــني ونابلــس وبيــت حلــم إال أن 
املقاومــة الفلســطينية أذاقــت العدو الصهيــوين الويات 
حــني قتــل يف خميــم جنــني أكثــر مــن ثاثــني جندًيــا 
صهيونًيــا وأصيــب العــرات وأعطــب العديــد مــن 
الدبابــات واملجنــزرات، وشــكل هــذا املخيــم أمجــل 
آيــات الصمــود والتحــدي يف وجــه املحتــل الصهيــوين، 
ــا يعتــرب  جمموعــات صغــرة ومقاتلــة تواجــه جيًشــا قوًي

ــامل. ــوًرا يف الع ــوش تط ــر اجلي ــن أكث م
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روح جديدة تواكب العمل اجلهادي
واســتمر مسلســل اإلجــرام الصهيــوين بحــق 
الشــعب الفلســطيني ومــع ذلــك اســتمرت املقاومــة 
واالستشــهادية،  العســكرية  بعملياهتــا  الفلســطينية 
الفصائــل،  مــن  أقــل  وبعــدد  أقــل  بوتــرة  كان  وإن 
لذلــك أيقــن املجاهــد الكبــر لــؤي الســعدي أن خيــار 
اخليــار  الوطنيــة هــو  الوحــدة اإلســامية والوحــدة 
فآمــن  الصهيــوين،  املحتــل  مــن  الوحيــد للخــاص 
ــث كان يف  ــة حي ــال التعددي ــن خ ــدة م ــوم الوح بمفه
ــات  ــه بأدبي ــف نفس ــد ثق ــال ق ــجون االحت ــل س داخ
ــى هــذا  ــا معن ــأدرك حينه حركــة اجلهــاد اإلســامي، ف
املبــدأ، فبــدأ جيســد ذلــك عــى أرض الواقــع، وقــرر 
املجاهــد لــؤي أنــه بمقــدور أبنــاء جمموعتــه إعــادة العــزة 
ــة  ــة الفلســطينية عــرب سلســلة طويل والكرامــة للمقاوم
مــن العمليــات املســلحة التــي ســتجعل العــدو يتجــرع 

مــرارة األمل واملعانــاة والــذل واهلزيمــة.

مرحلة العمليات االستشهادية
ــل  ــو خلي ــز أب ــؤي الســعدي ومعت املجاهــدون ل
ونضــال  الغنــي  عبــد  وشــفيق  خليــل  أبــو  وحممــد 
العمليــات  أبطــال  هــم  جعــار  ومجيــل  ســعدة  أبــو 
ــعدي،  ــؤي الس ــام ل ــد الع ــادة القائ ــهادية، وبقي االستش
واللوجســتية  الصعبــة  املهــات  إىل رجــل  باإلضافــة 

وجيــه أبــو خليــل.

العملية االستشهادية األوىل
قــرر املجاهــد القائــد العــام لرايــا القــدس لؤي 
الســعدي التحضــر والتجهيــز لعمليــة استشــهادية، 
ولذلــك كان البــد مــن التخصــص يف العمــل وتوزيــع 

يقــوم كل جماهــد  بحيــث  املجاهديــن،  األدوار عــى 
بــدوره، ويف املحصلــة يكــون العمــل مجاعًيــا ممــا يــؤدي 
ــفيق  ــد ش ــاهم املجاه ــك س ــة، ولذل ــاح العملي إىل إنج
ــدا  ــة صي ــدس يف قري ــا الق ــادة رساي ــن ق ــي م ــد الغن عب
بتجنيــد االستشــهادي عبــد اهلل بــدران مــن ســكان قريــة 
ديــر الغصــون يف طولكــرم، وقــام املجاهــد نضــال أبــو 
ســعدة بإحضــار مــن ســيوصل االستشــهادي إىل موقــع 
العمليــة يف األرض املحتلــة عــام 1948م، حيث أحض 
البطــل أرشف القيــي مــن ســكان باقــة الغربيــة يف 
الداخــل املحتــل، بينــا طلــب املجاهــد مجيل جعــار أحد 
قــادة رسايــا القــدس يف بلــدة عــار مــن أخيــه املجاهــد 
مجــال جعــار تقديــم املســاعدة عــرب نقــل االستشــهادي 
الغربيــة، باقــة  إىل  طولكــرم  مــن  بــدران  اهلل  عبــد 

وهناك ينتظـــره املجاهد 
أرشف القيــي ليكمــل 
توصيــل  يف  مشــواره 
 ، ي د ستشهـــــا ال ا
العمليــة  يف  واألهــم 
هــو املتفجــرات حيــث 
املجاهــدون  أرشف 
وحممــد  ومعتــز  لــؤي 
عــى عقــد اتفــاق مــع 
القــدس  رسايــا  قــادة 

يف مدينــة جنــني، وحتديــًدا مــع قائــد رسايــا القــدس 
املجاهــد إيــاد أبو الــرب بموجبه يتــم التعاون والتنســيق 
يف العمليــات االستشــهادية، فتكــون رسايــا القــدس يف 
ــز األحزمــة  ــع املتفجــرات وجتهي جنــني وظيفتهــا تصني
ــا  ــرم وظيفته ــدس يف طولك ــا الق ــا رساي ــفة، وأم الناس
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ــة يف  ــع العملي ــاهلم إىل موق ــهاديني وإرس ــد االستش جتني
ــن  ــدون م ــن املجاه ــل متك ــوين، وبالفع ــان الصهي الكي
احلصــول عــى حــزام ناســف وكان هلــم مســامهات فيــا 

بعــد بتعلــم عمليــة التصنيــع.

وأكمــل املجاهــد لــؤي الســعدي االســتعدادات 
عــرب تصويــر االستشــهادي عبــد اهلل بــدران وهــو يتلــو 
ــادي  ــو ن ــوين وه ــدف الصهي ــد اهل ــم حتدي ــه، وت وصيت
“ســتيج” يف “تــل أبيــب”، وحتديــد ســاعة الصفــر مــن قبل 

ــوم 2005/02/25م،  ــو ي ــعدي وه ــؤي الس ــد ل القائ
ومــا أن تــم إبــاغ كافــة أفــراد املجموعــة بســاعة الصفــر 
حتــى بــدأ كل جماهــد يقــوم بالــدور الــذي ُطلــب منــه، 
واســتطاع املجاهــد أرشف القيــي وضع االستشــهادي 
يف داخــل “نــادي ســتيج” يف “تــل أبيب”، وتقــدم املجاهد 
ــول:  ــه يق ــان حال ــدف، ولس ــاه اهل ــدران باجت ــد اهلل ب عب
ىمحٱخل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم 
يهيمح  ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن  حن  جن  
وصعــدت  الريفــة  نفســه  وفجــر   .]23 ]األحــزاب: 
روحــه إىل الســاء لتتلقفهــا أيــدي املائكــة وحتملهــا 
ــاف اإلهلــي  عــى أكفهــا يف ظــل الفــرح والــرور واهلت

ــد.  ــرب، وهلل احلم ــرب، اهلل أك ــرب، اهلل أك ــد: اهلل أك اخلال

ومــا أن علــم املجاهــد لــؤي وأبنــاء جمموعتــه 
هــذا النبــأ حتــى ســجدوا هلل شــكًرا ومحــدوا اهلل عــز 
وجــل، كيــف ال؟ وصــدق فيهــم قــول اهلل عــز وجــل: 
مخيمح  جخ  مح  جح  مج  ىمحٱحج 
ــل  ــن مقت ــوين ع ــن العــدو الصهي ــف: 13[. وأعل ]الكه
مخســة صهاينــة وإصابــة العــرات بجــراح خمتلفــة. 
وجــاءت هــذه العمليــة يف وقــت مهــم جــًدا ويف الزمــان 
واملــكان املناســبني كــا يقــال، حيــث جــاءت للــرد عــى 

ــهر  ــن ش ــن م ــيخ يف الثام ــدويل يف رشم الش ــاع ال االجت
مــن  كل  حــضه  والــذي  2005م  العــام  يف  شــباط 
ــلطة  ــرم والس ــارون املج ــة ش ــوين برئاس ــدو الصهي الع
ــس  ــك األردن والرئي ــاس ومل ــة عب ــطينية برئاس الفلس
املــري حســني مبــارك الــذي اســتضاف القمــة، واتفق 
حينهــا املجتمعــون عــى نقــاط عديــدة منهــا العمــل عــى 
ــى  ــة، وع ــة االقتصادي ــن والتنمي ــام واألم ــق الس حتقي
إجــراءات تــؤدي إلعــادة الثقــة بــني اجلانب الفلســطيني 
والصهيــوين، ووضــع جــداول زمنيــة لبــدء العمليــة 
ــة  ــة الصهيوني ــدت احلكوم ــد، ووع ــن جدي ــلمية م الس
الفلســطينيني،  عــى  العســكري  الضغــط  بتخفيــف 
التحريــض  بوقــف  الفلســطينية  الســلطة  ووعــدت 
الفلســطينية  اجلهاديــة  األعــال  وكأن  واإلرهــاب، 
أصبحــت إرهاًبــا بنظــر رئيــس الســلطة حممــود عبــاس، 
ولذلــك جاءهــم الــرد املزلزل الــذي مل يكونــوا ليتوقعوه 
نفذهــا  التــي  املباركــة  االستشــهادية  العمليــة  عــرب 
ــة  ــاد للمقاوم ــذي أع ــدران ال ــد اهلل ب ــهادي عب االستش
عزهــا وكرامتهــا، وأعــاد تصويــب املصطلحــات، فــإن 
ــا االستشــهادية يف قلــب الكيــان  ــا وعملياتن كان جهادن
ــأن كل  ــا فعــى العــامل أمجــع أن يعلــم ب ــوين إرهاًب الصهي
أبنــاء رسايــا القــدس إرهابيــون، وهلــم الــرف يف ذلك.

احليطة واحلذر
ــق  ــاح املناط ــوين اجتي ــدو الصهي ــرر الع ــذا ق وهل
ــن جديــد وخاصــة يف مدينــة طولكــرم  الفلســطينية م
وقراهــا وخمياهتــا، وعــى الفــور يــأيت دور القائــد العــام 
لرايــا القــدس لــؤي الســعدي املتابع لتحــركات العدو 
الصهيــوين، حيــث مــا أن بــدأ االجتيــاح حتــى أبلغ مجيع 
أفــراد جمموعتــه بــضورة أخــذ احليطــة واحلــذر وعــدم 
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املبيــت يف أماكنهــم املعتــادة، وأن عليهــم االختفــاء عــن 
أعــني النــاس مــا أمكــن ذلــك، واتصــل باملجاهــد وجيــه 
أبــو خليــل وطلــب منــه اخلــروج مــن منزلــه ومــن بلــدة 
عتيــل حرًصــا وخوًفــا عليــه مــن االعتقــال، فــا كان مــن 
املجاهــد وجيــه بعــد أن اجتــاح اجليــش الصهيــوين بلــدة 
عتيــل إال اخلــروج منهــا والصعــود إىل اجلبــال؛ ليكــون 
ــز  ــؤي ومعت ــال ل ــن األبط ــؤالء املجاهدي ــب ه إىل جان
وحممــد وغرهــم مــن املجاهديــن، ونتيجــة لتجمعهــم 
ــن  ــار م ــادة االنتش ــن إع ــد م ــال كان الب ــر يف اجلب الكب
جديــد، بحيــث يتــم تقســيم املجاهديــن إىل جمموعتــني: 
األوىل تضــم املجاهديــن وجيه وشــفيق ومعتــز، والثانية 
ــم  ــن فعليه ــي املجاهدي ــا باق ــد، وأم ــؤي وحمم ــم ل تض
االختفــاء وأخــذ احليطــة واحلــذر وكل جماهــد يف قريتــه 
ومكانــه، ويقــوم باالهتــام باحتياجاتــه اخلاصــة. ويف 
حــال أرادوا االجتــاع فإهنــم يعلمــون كيــف يمكــن هلــم 
االلتقــاء حيــث كان بينهــم اتفــاق حــول مواعيــد معينــة 
ويف أماكــن معينــة، وذلــك عــرب الوســيط واملنســق بــني 
مجيــع أفــراد املجموعــة وهــو املجاهــد وجيــه أبــو خليل.

عملية جديدة تواكب األوىل
وقــد قــررت جمموعــة القائــد لــؤي الســعدي أن 
تقــوم بتاريــخ 2005/02/25م بعملية عســكرية ثانية 
تكــون عــرب ســيارة بــاص من نــوع فلوكــس يوضــع فيها 
ــزن نحــو 300 كجــم  ــرة جــًدا ت ــة كب متفجــرات بكمي
مــن مــادة األشــلجان، أرشف عى صناعتهــا املجاهدون 
لــؤي وشــفيق ومعتــز وحممــد ووجيــه، وكانــت عمليــة 
ــروف  ــل ويف ظ ــدة عتي ــال بل ــت يف جب ــد مت ــع ق التصني
ــة  ــة معين ــة جــًدا، وبعــد أن يتــم تصنيــع كمي بيئيــة صعب
مــن املتفجــرات يقــوم املجاهــد وجيــه بمهمــة إخفائهــا 

ــتيكية  ــوت الباس ــهول أو البي ــال أو يف الس ــا يف اجلب إم
الزراعيــة، واســتمرت عمليــة التصنيــع ملــدة أســبوعني 
ــو  ــة ه ــو للمجموع ــدف املرج ــل، واهل ــكل متواص بش
حافلــة صهيونيــة يف معســكر “مابــو دوتــان” املقــام عــى 
ــة بمحافظــة جنــني، حيــث اجتمعــت  أرض بلــدة عراب
املجموعــة العســكرية بقيــادة املجاهــد لــؤي الســعدي،

يــوم  يف  للعمليــة  النهائيــة  باالســتعدادات  وبــدأوا 
ــه  ــت في ــذي حدث ــوم ال 2005/02/25م، يف نفــس الي
عمليــة “ســتيج” يف “تــل أبيــب”، وتــم حتديد ســاعة الصفر 
واالنطــاق لتنفيــذ العمليــة يف يــوم 2005/02/25م، 

األسر املجاهد/ وجيه أبو خليل
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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وتــم وضــع املتفجــرات يف داخــل الســيارة، والتوجــه 
نحــو مســتوطنة “دوتــان” الصهيونيــة، وُوضعت الســيارة 
ــة  ــه احلافل ــر من ــذي مت ــق ال ــب الطري ــى جان ــة ع املفخخ
الصهيونيــة املليئــة باجلنــود واملســتوطنني بإهيــام أن هــذه 
الســيارة قــد أصاهبــا العطــل، ولذلــك تــم وضــع إشــارة 
ــح،  ــع التصلي ــيارة يف وض ــأن الس ــد ب ــيارة تفي ــام الس أم
ــأن  ــاء ب ــيارة لإلحي ــن الس ــارات م ــد اإلط ــك أح ــم ف وت
إطــار الســيارة بحاجــة إىل تغيــر، ونجــح املجاهــدان 
ــة،  ــرة الكهربائي ــل الدائ ــل بتفعي ــو خلي ــد أب ــؤي وحمم ل
ووضعــوا اللمســات األخــرة عــى العمليــة، وملــا اقربوا 
ــه  ــرة تتج ــة كب ــوات صهيوني ــوا بق ــاء فوجئ ــن االنته م
ــد،  ــؤي وحمم ــن ل ــارصة املجاهدي ــدأ بمح ــم، وتب نحوه
ــن  ــم بحنكــة املجاهدي ــه، ث ــق من ــة مــن اهلل وتوفي وبرعاي
متكنــا مــن االنســحاب مــن موقــع العمليــة واالجتــاه نحو 
بلــدة عرابــة. وأعلــن حينهــا اجليــش الصهيــوين أن منطقة 
“دوتــان” منطقة عســكرية مغلقة، وبــدأ اجليش الصهيوين 

بعمليــة بحث واســعة النطــاق عن املجاهدين، واســتطاع 
تفجــر الســيارة املفخخة، فأحدثــت انفجاًرا ضخــًا جًدا 
جــًدا هــز املنطقــة بأكملهــا حيث ســمع صــوت االنفجار 
يف كل القرى املحيطة باملعســكر لشــدته ولتصاعد ألســنة 
النــران. وبــدأت وســائل اإلعــام الصهيونيــة باحلديــث 
حــول هــذه العمليــة، معلنــني أنــه قــد تــم إحبــاط عمليــة 
كادت تقتــل عــرات الصهاينــة، ولــوال التنســيق األمني 
مــن الســلطة الفلســطينية وأجهزهتــا األمنيــة مل يكــن 

للجيــش الصهيــوين أن يتمكــن مــن إحبــاط العمليــة. 

مهزلة ومأساة التنسيق األمني
وبــدأت األجهــزة األمنيــة الفلســطينية تعيــد 
تفعيــل وتنشــيط التنســيق األمنــي مــع العــدو الصهيــوين 

لإليفــاء بالتزاماهتــا وتعهداهتــا يف رشم الشــيخ، مما جعل 
وبــدأت  واملاحقــة،  للمطــاردة  عرضــة  املجاهديــن 
األصــوات الفلســطينية تتحــدث عــن القبــول بالعــرض 
األمريكــي والــدويل مــع العــدو الصهيــوين بخصــوص 
التهدئــة املطروحــة، حيــث يف املشــهد الفلســطيني جرى 
حتــوالت مهمــة حــول إعــان التهدئــة مــن جانــب 
ــل  ــل مقاب ــض الفصائ ــا بع ــطينية ومعه ــلطة الفلس الس
ــان  ــل الكي ــن قب ــكرية م ــال العس ــت لألع ــف مؤق وق
ــا  ــؤي حينه ــد ل ــة املجاه ــذت جمموع ــوين، واخت الصهي
ــن  ــث كل جماهدي ــون بحي ــن العي ــاء ع ــرار باالختف الق
ــيق  ــل وتنس ــى تواص ــن، وع ــكان آم ــا يف م ــان مًع يكون
ــو  ــه أب ــد وجي ــرب املجاه ــن ع ــة املجاهدي ــني كاف ــم ب دائ
خليــل الــذي فيــا بعــد ذهــب لوحــده إىل إحدى الشــقق 

ــرم.  ــة طولك يف مدين

االتفاق بني املجاهدين والسلطة الفلسطينية
تطــور  تاريــخ 2005/04/12م حــدث  ويف 
خطــر يف جمموعــة القائــد لــؤي الســعدي حــني حصــل 
أبــو ســعدة عــى  املجاهــدان رائــد عجــاج ونضــال 
صفقــة مــع الســلطة الفلســطينية يلتــزم فيهــا املجاهــدان 
بالتواجــد يف مقــر جهــاز الوحــدات اخلاصــة مقابل عدم 
مطاردهتــا مــن قبل اجليــش الصهيــوين، وبنفــس الوقت 
يكــون مســموًحا هلــا بحريــة احلركــة يف طولكــرم، 
ولكــن املبيــت جيــب أن يكــون يف املقــر، وتطــور األمــر 
فيــا بعــد، وحصــل اتفــاق بــني الســلطة الفلســطينية 
وأجهزهتــا األمنيــة مــع اجليــش الصهيــوين بعــدم اجتياح 
واقتحــام مدينــة طولكــرم، وهــذا األمــر خفــف األعبــاء 
عــن املجاهديــن يف طولكــرم إال أن هــذا االتفــاق الــذي 
يشــمل كًا مــن املجاهديــن رائــد عجــاج ونضــال أبــو 
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ســعدة ووجيــه أبــو خليــل وتامــر جعــار مل يكــن بعلــم 
ــاء  ــًرا تــرف أبن ــه كث ــؤي الســعدي، وأغضب ــد ل القائ
ــه عــى هــذا الشــكل، وكان يرفــض االقــراب  جمموعت
مــن أي يشء يتعلــق بالســلطة الفلســطينية، ويتهمهــا 
ــة،  ــتوطنة الصهيوني ــى املس ــارس ع ــي احل ــا الرط بأهن
لذلــك تــم عقــد اجتــاع بقيادتــه ضــم كافــة أفــراد 
جمموعتــه لنقــاش هــذا االتفــاق وتداعياتــه عــى أعــال 
املجموعــة، وبعــد حــوار ونقــاش طويــل خرجــت 
ــع  ــاق املوق ــى االتف ــاء ع ــاده اإلبق ــرار مف ــة بق املجموع
ــد  ــال ورائ ــه ونض ــني وجي ــطينية وب ــلطة الفلس ــع الس م
وتامــر، ولكــن بــرط أن يبذلــوا جهدهــم يف مســاعدة 
باقــي أفــراد اخلليــة لســهولة حتركاهتــم يف طولكــرم، 
فقامــوا باســتئجار العديــد مــن الشــقق الســكنية ممــا 
خفــف الضغــط عــى املجموعــة كلهــا، وأضافــوا إىل 
املجموعــة املجاهــد معتصــم جعــار امللقــب بـ)اجلنجي( 

ــرم. ــار يف طولك ــدة ع ــكان بل ــن س م

الكيان الصهيوين مل يلتزم باتفاق التهدئة
الفــرة  هــذه  السياســية يف  وكانــت األوضــاع 
متناغمــة مــع خمرجــات قمــة رشم الشــيخ إال أن ما حدث 
هــو الــذي حيــدث يف كل جــوالت املفاوضــات الســابقة، 
حيــث مل تســتطع ولــن تســتطيع الســلطة الفلســطينية نزع 
ســاح املقاومــة كــا وعدت، واســتمر اجليــش الصهيوين 
الفلســطينيني، ومل  املقاومــني  بحماتــه األمنيــة ضــد 
تســحب احلكومــة الصهيونيــة وحــدات جيشــها مــن 
املــدن الفلســطينية، واألهــم أهنــا مل تتوقــف عــن عمليات 
االغتيــال ومل تســهل حركــة املواطنــني الفلســطينيني كــا 
تعهــدت بذلــك، وبــدأ كل طــرف حيمــل الطــرف اآلخــر 
املســئولية عــن العمليــة، وهنــا قــرر املجاهــدون يف خليــة 

ــكرية  ــات العس ــل العملي ــعدي تفعي ــؤي الس ــد ل املجاه
واالستشــهادية ضــد العــدو الصهيــوين، حيــث قــرر 
ــار  ــم جع ــل ومعتص ــو خلي ــي أب ــه وع ــدون وجي املجاه
وإليــاس األشــقر يف 2005/06/20م تنفيــذ عمليــة 
ــة  ــتهدف دوري ــة تس ــة الرقي ــة باق ــار يف منطق ــاق ن إط
صهيونيــة، وتوجهــوا إىل منطقــة العمليــة وانتظــروا هناك 
لفــرة مــن الزمــن مــرور الدوريــات الصهيونيــة، ويف متام 
الســاعة اخلامســة والنصــف فجــًرا اقربــت منهــم ســيارة 
ــا  ــة، ومل ــود صهاين ــاس جن ــدون لب فيهــا مســتوطنون يرت
تــم حتديــد اهلــدف أخــذ األبطــال قرارهــم بإطــاق النار، 
وأمطــروا ســيارة املســتوطنني بزخــات مــن الرصــاص، 

ــائق  ــو س ــوين، وكان ه ــدي صهي ــل جن ــا أدى إىل مقت مم
الســيارة وإصابــة آخــر بشــلل دائــم، وتــم اســتخدام 
ــا  ــة، ومل ــذه العملي ــينكوف يف ه ــوع كاش ــن ن ــاح م س
ــحاب  ــادروا باالنس ــة ب ــدف بدق ــة اهل ــن إصاب ــدوا م تأك
مــن موقــع العمليــة باجتــاه مدينــة طولكــرم، وتوجــه 
وإليــاس  جعــار  ومعتصــم  عــي  املجاهــدون  حينهــا 
ــا توجــه  األشــقر إىل شــقة املجاهــد لــؤي الســعدي، بين
املجاهــد وجيــه لتبنــي العمليــة عــى قنــاة اجلزيــرة، وعــاد 
بعدهــا وكأن شــيًئا مل يكــن إىل مقــر الســلطة الفلســطينية، 
وقــد جــاءت هــذه العمليــة يف ســياقها الطبيعي للــرد عى 

الشهيد القائد/ لؤي السعدي )يمني( 
برفقة الشهداء )عي أبو خليل، معتصم جعار، إلياس األشقر(
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جريمــة العــدو الصهيــوين باســتهداف أفــراد جمموعتهــم 
ــخ  ــل بتاري ــو خلي ــد أب ــد حمم ــال املجاه ــم اغتي ــث ت حي
2005/03/10م، وكان مــن أكثــر املجاهديــن قرًبــا 
ــة  ــه الغالي ــذي ذرف دموع ــؤي ال ــد ل ــة للمجاه وصداق
عــى رفيقــه فــرة مــن الزمــن، ومــا أن جــف دمعــه حتــى 
ــد  ــد والقائ ــال املجاه ــو اغتي ــب وه ــرب األصع ــاءه اخل ج
الكبــر يف رسايــا القــدس الشــهيد شــفيق عبــد الغنــي من 

قريــة صيــدا بتاريــخ 2005/05/02م.

عملية استشهادية مل تتم
باقــة  بعمليــة  املجموعــة  تكتــف  مل  لذلــك 
ــث  ــدة حي ــة جدي ــة نوعي ــعت لعملي ــا س ــة، وإن الرقي
متكــن القائــد لــؤي الســعدي مــن اإلعــداد والتخطيــط 
ــة،  ــدس املحتل ــة الق ــب مدين ــهادية يف قل ــة استش لعملي
حيــث ســينفذها االستشــهاديان ســائد مكحــول وأجمــد 
ياســني مــن ســكان طولكــرم، وســيقوم املجاهــد حممــد 
إىل  االستشــهاديني  بإيصــال  صيــدا  قريــة  مــن  رداد 
موقــع العمليــة، وكان يف هــذه العمليــة دور بــارز لقائــد 
رسايــا القــدس يف جنــني هنــاد أبــو غانــم حيــث تــم 
ــن  ــفة، وكان م ــة الناس ــهاديني باألحزم ــد االستش تزوي
ــهاديني  ــل االستش ــي تنق ــيارة الت ــر الس ــروض أن مت املف
ــدث  ــه ح ــدس إال أن ــاه الق ــم باجت ــت حل ــة بي ــن مدين م
إىل كشــف  أدى  األخــرة  اللحظــات  فنــي يف  خلــل 
العمليــة، ممــا جعــل املجاهديــن حممــد رداد وســائد 
مكحــول وأجمــد ياســني يقومــون باالنســحاب مــن 
بيــت حلــم والعــودة إىل مدينــة طولكــرم، ولــو حدثــت 
ــوم املجاهــد  ــروض أن يق ــن املف ــكان م ــة ل ــذه العملي ه
وجيــه أبــو خليــل بــدوره الــري؛ فقــد كان قــد ســلمه 
ــه  ــب من ــو وطل ــة فيدي ــعدي أرشط ــؤي الس ــد ل املجاه
ــة خــال 48 ســاعة أن يتبنــى  يف حــال حــدوث العملي

العمليــة باســم رسايــا القــدس، وأنــه عليــه عــدم رؤيــة 
ــدوث  ــد ح ــة إال بع ــذه األرشط ــل ه ــد بداخ ــاذا يوج م
العمليــة. ومــا هــي إال 24 ســاعة حتــى طلــب املجاهــد 
إليــه،  األرشطــة  إعــادة  وجيــه  املجاهــد  مــن  لــؤي 
ــة قــد كشــفت  وقــام بإتافهــا بعــد أن أخــربه أن العملي
أمرهــا، وهلــذا تــم إلغاؤهــا، وكان ذلــك يف شــهر يونيــو 
)حزيــران( مــن العــام 2005م، وبالرغــم مــن عــدم 
نجــاح هــذه العملية التــي اســتغرق التحضــر والتجهيز 
واإلعــداد هلــا طويــًا يف ظــروف بيئيــة شــاقة يف جبــال 
بلــدة عتيــل إلنتــاج أكــرب كميــة ممكنــة مــن املتفجــرات 
كانــت معنويــات املجاهديــن مرتفعــة جــًدا، ومؤمنــني 
بقضــاء اهلل، ومتشــوقني ملقاومــة األعــداء ومنازلتهــم يف 
ســاحات الوغــى، كيــف ال وقائدهــم لــؤي هــو الــذي 
ُأرشب حــب اجلهــاد واالستشــهاد يف قلبــه، فأصبــح 
جــزًءا مــن كيانــه وكيــان أفــراد جمموعتــه، ولســان حــال 

ــول: ــم يق ــد فيه املجاه

قل ملن حيسب أنا أمة                     
أنكرت أجماد سعد والوليد

نحن شعب مل يعد خيشى الردى   
أو يباىل برصاص أو حديد

كلا أطفئ منا قبس    
أرشق القرآن بالفجر اجلديد

قد رجعنا راية زاحفة فتى   
بعد أيام ضياع ورشود

ومضينا نحو آفاق العا   
نسلم الرايات جًدا حلفيد

إهنا اجلنات تبغي ثمنًا   
عز إال من رشايني الشهيد
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يف  وإخوانــه  لــؤي  املجاهــد  أصبــح  ولذلــك 
اخلليــة أكثــر إرصاًرا وأقــوى إرادة وعزيمــة عــى تنفيــذ 

عمليــة استشــهادية يف قلــب الكيــان الصهيــوين.

العملية االستشهادية الثانية
ألفــراد  قــراًرا  القــدس  رسايــا  قائــد  أصــدر 
لعمليــة  واالســتعداد  واإلعــداد  بالتهيــؤ  جمموعتــه 
ــام  ــن الع ــوز( م ــو )مت ــهر يولي ــدة يف ش ــهادية جدي استش
2005م، وقــد طلــب املجاهــد لــؤي مــن رجــل املهــات 
أمحــد  االستشــهادي  إحضــار  واللوجســتية  الصعبــة 
ســامي أبــو خليــل مــن بلــدة عتيــل مــن حمافظــة طولكرم،

وكان يوجــد اتفــاق ســابق بــني االستشــهادي أمحــد وبــني 
القائــد لــؤي أنــه يف حــال توفــرت اإلمكانيــة إلنزالــه 
ــه  ــل ل ــه سرس ــه فإن ــى طلب ــاًء ع ــهادية بن ــة استش عملي
وســيًطا ويكــون اللقــاء يف أحــد املســاجد، وبالفعل توجه 
املجاهــد إىل بلــدة عتيــل واجتمع مــع االستشــهادي أمحد 
يف أحــد املســاجد يف وقــت صــاة الظهــر، ومــا أن أحض 
املجاهــد وجيــه االستشــهادي أمحــد إىل املجاهديــن معتــز 

أبــو خليــل وعــي أبــو خليــل مــن أجــل التأكــد مــن عزمــه 
عــى تنفيــذ العملية بــدون تراجــع أو تردد، ومــا أن علموا 
إرادة فوالذيــة  البطــل االستشــهادي يملــك  أن هــذا 
ــهم،  ــت نفوس ــى اطمأن ــهم حت ــم أنفس ــا ه ال يملكوهن
وعلمــوا أن اهلل عــز وجــل ســينرهم عــى عدوهــم يف 
ــز  ــؤي ومعت ــدون ل ــا املجاه ــام حينه ــة، وق ــذه العملي ه
وعــي بتصوير االستشــهادي أمحد، وبــدأ كل جماهد يقوم 
بالــدور املطلــوب منــه حيــث متكــن املجاهــد نضــال أبــو 
ســعدة مــن إحضــار مــن يســتطيع إيصــال االستشــهادي 
إىل مــكان العمليــة يف الداخــل املحتــل عــام 1948م، 
ــدة عــار، ومتكــن  وهــو البطــل عســاف زهــران مــن بل
ــن  ــعدة م ــو س ــال أب ــل ونض ــو خلي ــه أب ــدان وجي املجاه
جتهيــز هويــات “إرسائيلية” مــزورة واحدة لاستشــهادي 
أمحــد ســامي، واألخــرى ملــن ســيقوم بعمليــة التوصيــل، 
وهــو املجاهــد عســاف زهــران، ومــا أن جــاء صبــاح يــوم 
ــادر  ــى ب ــة حت ــاعة الثامن ــام الس 2005/07/12م يف مت
ــذي كان  ــد ال ــهادي أمح ــع االستش ــؤي لتودي ــد ل املجاه
يتواجــد مــع املجاهد لؤي يف الشــقة، وخــرج املجاهدون 
وجيــه واالستشــهادي أمحــد ومعتــز وتوجهــوا إىل أحــد 
اجلبــال القريبــة مــن طولكــرم، وتم إيقــاف الســيارة هناك 
ــز، ثــم صــى ركعتــني هلل _عــز  ــزل منهــا املجاهــد معت فن
ــاهلل _عــز  وجــل_ ونطــق بالشــهادتني وأحســن الظــن ب
وجــل_، وابتعــد عــن املجاهديــن وبــدأ بإيصــال الدائــرة 
ــة، وهــذه  ــة للحــزام الناســف وشــبك البطاري الكهربائي
ــة  ــات اجلهادي ــر امله ــب وأخط ــم وأصع ــن أه ــرب م تعت
ألن أي خطــأ ولــو صغــر جــًدا يــؤدي إىل االنفجــار، 
ومــا أن نجحــت هــذه املهمــة حتــى عــاد املجاهــدون مــرة 
أخــرى إىل الشــقة التــي يتواجــد هبــا القائــد لــؤي، ونــزل 
بعدهــا املجاهــد وجيــه واملجاهــد معتــز واالستشــهادي 
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أمحــد، وهنــا قــام املجاهــد لــؤي بتســليم املجاهــد وجيــه 
ــو  ــهادي وه ــر االستش ــاص بتصوي ــو اخل ــط الفيدي رشي
ــامي،  ــاد اإلس ــات اجله ــه راي ــن ورائ ــه وم ــو وصيت يتل
ــرة ومراســليها يف طولكــرم،  ــاة اجلزي ــم قن ــة إىل رق إضاف
وكذلــك رقــم مديرهــا يف الضفــة الغربيــة وليــد العمري، 
ــا القــدس حــول هــذه العمليــة حتــى  وأيًضــا بيــان رساي
يقــوم بعمليــة تبنــي هــذه العمليــة يف حــال حدوثهــا، ويف 
تلــك األثنــاء كان يتواجــد املجاهــد وجيــه أبــو خليــل مــع 
االستشــهادي أمحــد ســامي يف إحــدى الســيارات منتظــًرا 
اتصــااًل مــن املجاهــد نضــال أبــو ســعدة، وملــا أصبحــت 
ــه  ــد وجي ــًرا إذا باملجاه ــف ظه ــدة والنص ــاعة الواح الس
يتلقــى االتصــال املنتظــر مــن املجاهد نضــال حيث ذهب 
املجاهــدان وجيــه وأمحد إىل متنــزه بلدية طولكــرم، وكان 
بانتظارهــم هنــاك املجاهــد عســاف زهــران، وهنــا كانــت 
الدقائــق واللحظــات األخــرة واألصعــب وهي حلظات 
الــوداع، حيــث ودع املجاهــد وجيــه االستشــهادي أمحــد 
وعانقــه العنــاق األخــر قبــل ذهابــه لتنفيــذ العمليــة، ويف 
هــذا اليــوم الــذي ســينفذها االستشــهادي أمحــد بتاريــخ 
2005/07/12م خرجــت نتائــج التوجيهــي، وكان 
ــن تقدمــوا  ــة الذي االستشــهادي أمحــد مــن ضمــن الطلب
المتحــان التوجيهــي، وأراد االستشــهادي أمحــد حينهــا 
ــن  ــون م ــى أن يك ــو يتمن ــي، وه ــة التوجيه ــة نتيج معرف
الناجحــني حتــى ال يقــال عنــه يف حــال ال ســمح اهلل 
رســب يف التوجيهــي أنــه مــا أن علــم أنــه راســب حتــى 
ذهــب وفجــر نفســه، وكأنــه يعلــم مــاذا يوجــد يف عقــول 
ــتطاع  ــيقولون، واس ــاذا س ــرون وم ــف يفك ــاس وكي الن
حينهــا رجــل املهــات الصعبــة وجيــه أبــو خليــل معرفــة 
معــدل املجاهــد أمحــد، ومــا أن أخــربه أنــه قــد حصــل عى 
معــدل 72% حتــى قــال: "احلمــد هلل أننــي حصلــت عــى 

ــه تعــاىل عــى 72  ــا، وســأحصل بإذن معــدل 72 يف الدني
حوريــة يف اجلنــة”؛ ألنــه أدرك بعقلــه وروحــه مــاذا تعنــي 

اجلنــة ومــاذا تعنــي احلــور العــني.

ومعــه  زهــران  عســاف  املجاهــد  وحتــرك 
ــة،  ــذ العملي ــع تنفي ــكان موق ــد إىل م ــهادي أمح االستش
ــاري يف  ــع التج ــب املجم ــول إىل قل ــّم للدخ ــا أن ه وم
“نتانيــا” حتــى كشــف أمــره مــن قبــل حــراس املجمــع، 
فتوجــه إىل مــكان قريــب مــن مدخــل املجمــع يتجمــع 
فيــه عــدد كبــر مــن الصهاينــة، وبــدأ ياحقهــم كاألســد 
اهلصــور، ومــا أن دخــل يف صفوفهــم حتــى فجــر نفســه 
زهــران  عســاف  املجاهــد  ماحقــة  وتــم  الريفــة، 
الــذي قــام بتوصيــل االستشــهادي أمحــد، واعتقالــه 
ــه إىل  ــد وجي ــاد املجاه ــة، وع ــارصة املحتل ــة الن يف مدين
ــة وانتظــر أمــام التلفــاز حــدوث  أحــدى الشــقق الري
العمليــة، وإذا باالنفجــار هيــز مدينــة “نتانيــا” الصهيونيــة 
حيــث أقــدم االستشــهادي أمحــد ســامي أبــو خليــل عــى 
تفجــر نفســه يف حــوايل الســاعة الرابعــة عــًرا ولســان 
حالــه يقــول: ىمحٱ هئ جب  حب خبيمح ]طه: 84[. 
وقــد أدت هــذه العمليــة ملقتــل مخســة صهاينــة وإصابــة 
العــرات بجــراح، وعندهــا بــدأ املجاهــد وجيــه جيــري 
ــي  ــل تبن ــن أج ــرة م ــاة اجلزي ــي قن ــع مراس ــه م اتصاالت
العمليــة واإلعــان عــن اســم االستشــهادي، وقــام 
املجاهــد وجيــه بتســليم رشيــط الفيديــو وبيــان العمليــة 
وليــد  القنــاة  مديــر  عــى  واتصــل  اجلزيــرة  ملراســل 
العمــري ليؤكــد مســئولية رسايــا القــدس عــن هــذه 
العمليــة، ويف هــذا اليــوم 2005/07/12م والــذي 
كان يــوم نتائــج التوجيهــي، ويــوم تنفيــذ االستشــهادي 
ــه  ــوم ذكــرى ميــاد املجاهــد وجي ــة هــو ي أمحــد للعملي
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أبــو خليــل فــأي مصادفــة هــذه؟ إنــه القــدر ومــا أن 
أهنــى املجاهــد وجيــه أبــو خليــل مهمتــه حتــى عــاد إىل 
ــاء  ــو وأبن ــه ه ــع أغراض ــطينية ومج ــلطة الفلس ــر الس مق
جمموعتــه وغــادروا املــكان إىل منطقــة آمنــة ورسيــة، 
عمليــة  عــى  الصهيونيــة  األفعــال  ردود  مــن  خوًفــا 

ــل.  ــو خلي ــد أب ــهادي أمح االستش

املالحقات مستمرة والعمليات مستمرة
لقــادة وكــوادر رسايــا  املاحقــات  وتتابعــت 
ووحــدات  الصهيــوين  اجليــش  ومتكــن  القــدس، 
املســتعربني مــن اعتقــال املجاهــد حممــد رداد مــن قريــة 
صيــدا وحكــم عليــه ثاثــني عاًمــا، كــا تــم اعتقــال 
ــول  ــائد مكح ــو س ــهادًيا وه ــذي كان استش ــد ال املجاه
الــذي كان طالًبــا يف جامعــة برزيــت يف رام اهلل، وفشــل 
اجليــش الصهيــوين بالوصــول إىل املجاهــد أجمــد ياســني، 
وانضــم حينهــا إىل جمموعــة القائــد لــؤي الســعدي، 
ــام  ــعدي يف القي ــؤي الس ــد ل ــة القائ ــتمرت جمموع واس
االحتــال  ضــد  واجلهاديــة  العســكرية  بنشــاطاهتا 
الصهيــوين، وكانــت هــذه املجموعــة بالعــادة تقــوم 
ــة  ــرة زمني ــال ف ــدة خ ــة واح ــن عملي ــر م ــز أكث بتجهي
قصــرة، بحيــث تكــون االســتعدادات والتجهيــزات 
ســاعة  حتديــد  ويبقــى  مكتملــة،  شــبه  عمليــة  ألي 
الصفــر واللمســات األخــرة، وأثنــاء التجهيــز لعمليــة 
االستشــهادي أمحــد ســامي غــاوي والتــي نفذهــا يف 
يتــم اإلعــداد قبلهــا لعمليــة  2005/07/12م كان 
مهمــة جــًدا حيــث بعــد استشــهاد أحــد أهــم وأبــرز قادة 
رسايــا القــدس يف طولكــرم الشــهيد شــفيق عبــد الغنــي 
بتاريــخ 2005/05/02م بــدأت املجموعــة بالتجهيــز 
لعمليــة نوعيــة عــرب جيب مفخــخ، وأرشف عــى جتهيزه 

وإعــداده املجاهديــن معتــز أبــو خليــل وإليــاس األشــقر 
ومعتصــم جعــار ومجيــل جعــار ورائــد عجــاج وعــادل 
أبــو خليــل )الغــاوي(، والتطــور الــذي حــدث هنــا 
ــل الــذي يعتــرب رجــل  ــو خلي ــه أب هــو أن املجاهــد وجي
املهــات الصعبــة واملســتحيلة ودينامــو املجموعــة أرص 
ــذا  ــيقود ه ــذي س ــهادي ال ــو االستش ــون ه ــى أن يك ع
اجليــب املفخــخ باجتــاه اهلــدف الصهيــوين، وبعــد نقــاش 

ــر.  ــذا األم ــى ه ــؤي ع ــد ل ــق املجاه ــل واف طوي

التطهري للعمالء واخلونة
يف منتصــف حزيــران مــن العــام 2005م كان 
ــا معقــًدا يتعلــق  ــا أمنًي جماهــدو املجموعــة يتابعــون ملًف
ــد  ــكل جي ــا بش ــل كان متابًع ــو جه ــمه أب ــخص اس بش
مــن قبــل املجموعــة، الســيا بعــد اغتيــال املجاهــد 
فأصــدر  2005/03/10م،  يف  خليــل  أبــو  حممــد 
ــع  ــق م ــراره بالتحقي ــه وق ــؤي تعليات ــد ل ــد القائ املجاه
هــذا العميــل أبــو جهــل، وحــاول حينهــا املجاهــد لــؤي 
ــه  ــادة احلركــة إال أن ــك مــن قي ــرار بذل احلصــول عــى ق
فشــل يف ذلــك، فأخــذ عــى عاتقــه املســئولية الكاملــة، 
يتــوىل  أن  أبــو خليــل  املجاهــد وجيــه  مــن  وطلــب 
ــد  ــي يتواج ــقة الت ــل للش ــار العمي ــن إحض ــئولية ع املس
هبــا القائــد لــؤي وأفــراد املجموعــة، وتــم وضــع خطــة 
مــن أجــل ذلــك، فتواصــل املجاهــد وجيــه مــع العميــل 
ــه أن يســاعده يف دهــان إحــدى  ــو جهــل، وطلــب من أب
ــه يعمــل كدهــان، وأخــربه أن  الشــقق يف طولكــرم كون
هــذه الشــقة التــي ســيقوم بدهنهــا ســيأيت للعيــش فيهــا 
القائــد لــؤي الســعدي وجمموعتــه، ووافــق العميــل عــى 
هــذا الطلــب، وبذلــك يكــون قــد نجــح املجاهــد وجيــه 
ــه  ــم إدخال ــا أن ت ــرم، وم ــتدراجه إىل طولك ــة اس بعملي
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إىل داخــل الشــقة تفاجــأ بوجــود القائــد لــؤي الســعدي 
وأفــراد جمموعتــه، وبــدأت عمليــة التحقيــق معــه، وهنــا 
انتهــى دور املجاهــد وجيــه الــذي عــاد إىل مقــر الســلطة 
الفلســطينية كونــه موقوًفــا عندهــم، بينــا تكفــل القائــد 
لــؤي وأفــراد املجموعــة باســتكال التحقيــق معــه، 
ــاباك  ــع الش ــط م ــه ارتب ــني أن ــكل يشء، وتب ــرف ب فاع
ــة  ــا يف حرك ــام 1988م وكان حينه ــذ الع ــوين من الصهي
فتــح، وطلــب منــه الشــاباك الصهيــوين أن جيــدد نشــاطه 
عــام 1999م  يف  اإلســامي  اجلهــاد  إىل  ينتمــي  وأن 
وكان ملفــه لــدى حركــة اجلهــاد اإلســامي كبــًرا، وممــا 
اعــرف بــه هــو قيامــه بإرشــاد الشــاباك الصهيــوين عــن 
ــا أدى إىل  ــة مم ــو خزن ــد أب ــد حمم ــود املجاه ــكان وج م
اغتيالــه، ويف هــذه األثنــاء كان مــن املفــروض أن يقــوم 
ــق  ــهادية املتف ــة االستش ــذ العملي ــه بتنفي ــد وجي املجاه
عليهــا ســابًقا عــرب اجليــب املفخــخ، واهلــدف الصهيــوين 
مســتوطنة  مدخــل  عــى  العــدو  جلنــود  جتمــع  هــو 
ــا  ــس، وكان حينه ــة نابل ــن مدين ــرب م ــمرون” بالق “ش

املجاهــد البطــل باهــر حــدرب مــن ســكان بلــدة عتيــل 
ــة عــرب املجاهــد  ــده للعمــل يف هــذه العملي ــم جتني ــد ت ق
وجيــه أبــو خليــل، وكان املجاهــد باهر ينتمــي إىل حركة 
فتــح ويعمــل يف جهــاز أمــن الرئاســة الفلســطينية يف رام 
اهلل، ومــع ذلــك مل يطلــب املجاهــد لــؤي من البطــل باهر 
بــأن يغــر تنظيمــه وحيــول إىل حركــة اجلهاد اإلســامي؛ 
إليــان املجاهــد لــؤي العميــق بــضورة تضافــر اجلهــود 
مــن أجــل مقاومــة املحتــل الصهيــوين، وبــدون النظر إىل 
احلالــة الفصائليــة واحلزبيــة، حيــث كانــت حينهــا مهمــة 
املجاهــد باهــر حــدرب رصــد اهلــدف يف مســتوطنة 
“شــمرون”، فتمكــن مــن الذهــاب إىل ذلــك املوقــع 

لرصــد حتــركات اجلنــود الصهاينــة أكثــر مــن ســت 

عــر مــرة، واســتطاع معرفــة متــى وكيــف وأيــن جيتمــع 
اجلنــود الصهاينــة، وهنــا حــدث التغيــر االســراتيجي 
يف هــذه العمليــة فقــد اســتطاع املجاهــد عــي أبــو خليــل 
إقنــاع املجاهــد القائــد لــؤي بإلغــاء نــزول املجاهــد 
وجيــه أبــو خليــل يف العمليــة استشــهادية؛ للحاجــة 
كان  التــي  ومهاتــه  املتعــددة  وملواهبــه  لــه  الكبــرة 
ــل  ــة يف العم ــربة العام ــه اخل ــا، وامتاك ــح هب ــا ينج دوًم
اللوجســتي والعســكري؛ لذلــك تــم التعديــل يف اخلطــة 
ــل  ــو جه ــل أب ــو العمي ــهادي ه ــح االستش ــث يصب بحي
ــن  ــب م ــل، وطل ــز وج ــوب إىل اهلل ع ــذي أراد أن يت ال
جماهــدي رسايــا القــدس أن يســاحموه عــى أخطائــه، 
ــأن  ــه ب ــاح ل ــه والس ــدم قتل ــن بع ــكر املجاهدي ــه يش وأن
يلقــى اهلل شــهيًدا؛ علــه يغفــر لــه كل أخطائــه املاضيــة، 
ــد املجموعــة املجاهــد  ــل قائ ــم حســم األمــر مــن قب وت
لــؤي بــأن يكــون االستشــهادي هــو العميــل أبــو جهــل، 
والــذي  املفخــخ،  اجليــب  بواســطة  العمليــة  وينفــذ 
حيمــل أكثــر مــن 350 كغــم مــن املتفجــرات، واهلــدف 
أصبــح واضًحــا وهــو مســتوطنة “شــمرون”، وأصبحت 
ــؤي  ــد ل ــن املجاه ــزة، وأعل ــا جاه ــتعدادات كله االس
ــس  ــة يف نف ــذه العملي ــون ه ــث تك ــر بحي ــاعة الصف س
ــد  ــهادي أمح ــة االستش ــه عملي ــدث في ــذي حت ــوم ال الي
ســامي غــاوي أي يف 2005/07/12م، وملــا خــرج 
املجاهــد  عــرب  طولكــرم  مدينــة  مــن  االستشــهادي 
عســاف زهــران عــاد املجاهــدون إىل شــقة املجاهــد 
ــز  ــؤي ومعــه حينهــا املجاهــدان ماجــد األشــقر ومعت ل
أبــو خليــل؛ مصطحبــني العميــل أبــو جهــل، بينــا كان 
باهــر ورائــد عجــاج بســيارة أخــرى يف  املجاهــدان 
منتصــف طولكــرم، واملجاهــد وجيــه متكــن مــن قيــادة 
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ــة  ــن إىل منطق ــع املجاهدي اجليــب املفخــخ، وذهــب مجي
تقــع بــني بلــديت بلعــا وســيلة الظهــر.

العميل املخادع
وهنــاك تــم إنــزال العميــل مــن الســيارة ووضعــه 
داخــل اجليــب املفخــخ، وبــدأ حينهــا مــرة أخرى يشــكر 
ــا القــدس أن أعطــوه هــذه الفرصــة؛ ليطهــر  قــادة رساي
نفســه مــن العالة، وقــام حينهــا املجاهدان وجيــه ومعتز 
بشــبك العبــوات الناســفة يف اجليــب وإيصاهلــا بجهــاز 
البلفــون مــن أجــل تفجــره عــن بعــد يف حــال تراجــع 
ــام  ــك ق ــه، ولذل ــر نفس ــن تفج ــل ع ــو جه ــل أب العمي
املجاهــدون بإجــاس العميــل أبــو جهــل عــى الكــريس 
األمامــي يف اجليــب، واملجاهــد الــذي ســيقوم بتفجــر 
اجليــب املفخــخ عــن بعــد هــو املجاهــد باهــر حــدرب.

واســتمر املجاهــدون بالتقــدم نحــو املســتوطنة، ومــا أن 
اقربــوا مــن اهلــدف حتــى قــام هــذا العميــل أبــو جهــل 
باقتحــام جمموعــة مــن اجلنــود الصهاينــة يف مدخــل 
مســتوطنة “شــمرون”، وكان املجاهــد باهــر حينها يســر 
خلــف هــذا العميــل، وملــا رأى املجاهــد باهــر أن اجليب 

مل ينفجــر، علــم حينهــا أن العميــل قــد غــدر هبــم، 
فــأرسع إىل تفجــر اجليــب املفخــخ عــن بعد، واشــتعلت 
الســيارة دون أن خيــرج صــوت انفجــار حيــث حــدث 
خلــل غــر معــروف وغــر متوقــع، وتزامــن موعــد 
تفجــر هــذا اجليــب يف يــوم 2005/07/12م مــع 
موعــد قيــام االستشــهادي أمحــد ســامي غــاوي بتفجــر 
ــا”، وكان ذلــك مــا بــني الســاعة الرابعــة  نفســه يف “نتاني
عــًرا والرابعــة ومخــس دقائــق، ليقــوم املجاهــد وجيــه 
أبــو خليــل إضافــة لتبنــي عمليــة “نتانيــا” بــأن يتبنــى 
ــة أن  ــان العملي ــد يف بي ــم التأكي ــومرون”، وت ــة “ش عملي
منفــذ عمليــة “شــومرون” هــو العميــل أبــو جهــل الــذي 
تــاب إىل اهلل _عــز وجــل_، ولكــن احلقيقــة كل احلقيقــة 
أن هــذا العميــل أبــو جهــل مل يقــم بتفجــر نفســه يف 
ــوين  ــش الصهي ــام اجلي ــة، وق ــود الصهاين ــوف اجلن صف
بإنقــاذه وفــك قيــوده، وبحســب مصــادر رسايــا القــدس 
تــم اإلفــادة أن هــذا العميــل موجــود يف داخــل الكيــان 
ــزال  ــى اآلن ال ي ــه حت ــاة، وأن ــد احلي ــى قي ــوين ع الصهي
حيــاول العــودة إىل مدينــة طولكــرم، ويطالــب ببيــان مــن 
أجــل تربئتــه مــن العالة، وأنه تــاب إىل اهلل _عــز وجل_، 
وال يــزال هــذ امللــف األمنــي حتــى هــذه اللحظــة قيــد 
املتابعــة لــدى قيــادة رسايــا القــدس يف الضفــة الغربيــة، 

وأن احلســاب مــع هــذا العميــل مل يغلــق بعــد.

التخفي بصعوبة
ــت،  ــك الوق ــة يف ذل ــاع األمني ــاءت األوض وس
الســلطة  بــني  األمنــي  والتنســيق  التعــاون  وأصبــح 
اجليــش  وبــني  األمنيــة  وأجهزهتــا  الفلســطينية 
ــدون  ــرص املجاه ــك ح ــا، ولذل ــا قوًي ــوين علنً الصهي
ــوا عــن بعضهــم  ــني العمليتــني عــى أن يتفرق بعــد هات

األسر املجاهد/ وجيه أبو خليل )يسار( 
برفقة األسر املجاهد/ باهر حدرب )املحكوم 21 عامًا(
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بعًضــا يف أماكــن متعــددة حتــى ال يقعــوا مجيًعــا يف 
قبضــة اجليــش الصهيــوين، ومتكــن املجاهــد وجيــه 
الســلطة  ضبــاط  أحــد  عنــد  االختفــاء  مــن  حينهــا 
شــهر  مــن  أقــل  وبعــد  طولكــرم،  يف  الفلســطينية 
متكــن الشــاباك الصهيــوين مــن اعتقــال املجاهــد باهــر 
رام اهلل حيــث  مــن مدينــة  أثنــاء خروجــه  حــدرب 
كان يعمــل يف جهــاز أمــن الرئاســة الفلســطينية، وتــم 
ــط  ــد ضاب ــه عن اكتشــاف مــكان تواجــد املجاهــد وجي
الســلطة، ومتكــن بصعوبــة بالغــة وشــاقة جــًدا مــن 
االنســحاب مــن املــكان واللجــوء إىل مــكان آمــن، 
وحــاول حينهــا بخربتــه إعــادة التواصــل والتنســيق 
مــن  فــرة  دام  انقطــاع  بعــد  املجموعــة  أفــراد  بــني 
الزمــن، فبــدأ االتصــال باملجاهــد عــادل الغــاوي وكان 
موجــوًدا حينهــا يف طولكــرم، وأخــذ منــه موعــًدا للقائه 
يف طولكــرم إال أنــه قبــل هــذا املوعــد بيومــني وبتاريــخ 
2005/08/25م تــم اغتيــال املجاهــد عــادل يف خميــم 
طولكــرم، وبينــا كان املجاهــد وجيــه يبحــث عــن 
املجاهــد لــؤي تفاجــأ يف بدايــة شــهر ســبتمرب )أيلــول( 
مــن العــام 2005م أن القائــد لــؤي الســعدي قــد علــم 
ــه ســيارة لنقلــه إىل مــكان  بمــكان تواجــده، وأرســل ل
جتمــع املجاهديــن، واســتطاع القائــد لــؤي مــن إعــادة 
ــة واحــدة  ــدة ليل ــد مل ــه مــن جدي ــراد جمموعت ــع أف جتمي
ــني،  ــة جن ــدون إىل مدين ــرج املجاه ــا خ ــط، وبعده فق
وهنالــك متكــن املجاهــد وجيــه مــن التعــرف عــى 
قــادة وكــوادر رسايــا القــدس أمثــال املجاهديــن جماهــد 
ــد  ــعدي وأمح ــم، وأرشف الس ــو غان ــاد أب ــبع، وهن الس
طوبــايس وإيــاد أبــو الــرب وحممــد نــري أبــو الــرب 

ــحو.  ــاد الس ــل وجه ــد كمي وأرش

العودة للعمل من جديد
صفوفهــم  ترتيــب  بإعــادة  املجاهــدون  بــدأ 
اجلهاديــة،  واملهــات  العمــل  وتقســيم  جديــد  مــن 
وكانــت البدايــة صعبــة جــًدا، وتــم البحــث عــن مــواد 
ــع املتفجــرات رغــم أن  ــة تصني ــة تدخــل يف عملي أولوي
بعــض أفــراد هــذه املجموعــة وخاصــة املجاهديــن 
ــدة  ــايض إىل بل ــضوا يف امل ــد ح ــوا ق ــز كان ــؤي ومعت ل
قباطيــة، واجتمعــوا مــع املجاهــد إيــاد أبــو الــرب قائــد 
رسايــا القــدس يف جنــني، وتعلمــوا منــه عمليــة تصنيــع 
ــم  ــفة إال أهن ــة الناس ــة األحزم ــة صناع ــرات وآلي املتفج
يف هــذه املــرة قامــوا بتطويــر عمليــة التصنيــع وبــإرشاف 
ــوا  ــل، ومتكن ــو خلي ــز أب ــد معت ــل املجاه ــن قب ــارش م مب
حتتــوي  كمبيوتــر  أســطوانات  عــى  احلصــول  مــن 
داخلهــا طــرق تصنيــع املتفجــرات وبشــكل خــاص 
مــادة )فلمونــات الزئبــق(، ويف تلــك الفــرة حــدث 
ــم،  ــو غان ــاد أب ــه وهن ــن وجي ــني املجاهدي ــا ب ــارف م تع
وبــدأت احلملــة األمنيــة الفلســطينية والصهيونيــة تشــتد 
ــلطة  ــت الس ــث قام ــدس حي ــا الق ــدي رساي ــى جماه ع
الفلســطينية باعتقــال املجاهــد أجمــد ياســني واقتيــاده إىل 
ــني  ــي يف جن ــط األمن ــدة الضغ ــن ش ــا، وم ــجن أرحي س
ــعيد  ــار وس ــل جع ــاج ومجي ــد عج ــدون رائ ــرر املجاه ق
ــار  ــدة ع ــه إىل بل ــني والتوج ــن جن ــروج م ــقر اخل األش
يف طولكــرم، وكانــوا يف أحــد البيــوت هنــاك، وتــم 
الصهيــوين ووحداتــه  اجليــش  قبــل  مــن  حصارهــم 
اخلاصــة ودارت االشــتباكات املســلحة بــني املجاهديــن 
وبــني اجليــش الصهيــوين، واستشــهد املجاهــدان مجيــل 
جعــار وســعيد األشــقر، ومتكــن يف البداية املجاهــد رائد 
عجــاج مــن االنســحاب مــن املوقــع والتوجه نحــو قرية 
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صيــدا إال أن اجليــش الصهيــوين الحــق هــذا املجاهــد، 
فاشــتبك معهــم اشــتباك األبطــال لتدخــل رصاصــة 
صهيونيــة يف جبينــه الطاهــر لرتقــي شــهيًدا ويلحــق 

بصاحبيــه مجيــل وســعيد يف 2005/09/23م.

تواصل اإلعداد لعملية استشهادية
ســاءت األوضــاع أكثــر وأكثــر عــى املجاهديــن، 
ــم  ــت قلوهب ــت وبلغ ــا رحب ــا ب ــم الدني ــت عليه وضاق
احلناجــر، إال أهنــم كانــوا شــديدي الثقــة بنــر اهلل 
ومتكينــه، ورغــم صعوبــة قيامهــم باإلعــداد لعمليــة 
استشــهادية جديــدة إال أن ســواعد املجاهديــن معتــز 
عــن  تتوقــف  مل  جعــار  ومعتصــم  األشــقر  وإليــاس 
تصنيــع املتفجــرات وتطويــر عمليــة التصنيــع وحتســني 
جودهتــا وفعاليتهــا. وهنــا حــدث تغيــر يف تكتيــك 
اجليــش الصهيــوين، فقــام بتخفيــف القبضــة األمنيــة 
ــت  ــس الوق ــف بنف ــرم، وكث ــن يف طولك ــى املجاهدي ع
ــة األمنيــة عــى املجاهديــن يف مدينــة  اهلجمــة الصهيوني
ــن  ــع املجاهدي ــادة توزي ــم إع ــك ت ــة لذل ــني؛ ونتيج جن
بــني مدينتــي جنــني وطولكــرم حيــث كان ذلــك يف 
2005م،  العــام  مــن  أول(  )تريــن  أكتوبــر  شــهر 
ــقر  ــد األش ــد ماج ــه املجاه ــؤي ومع ــد ل ــه املجاه فتوج
األمــن  جهــاز  يف  ويعمــل  صيــدا،  قريــة  مــن  وهــو 
مســاعدته  خلفيــة  عــى  مطاردتــه  ومتــت  الوقائــي، 
ــعدي،  ــؤي الس ــد ل ــواء املجاه ــامي وإي ــاد اإلس للجه
ــات  ــا ملشــاركته يف معظــم عملي وبذلــك أصبــح مطلوًب
اجلهــاد اإلســامي. ويف هــذا الشــهر تلقــت رسايــا 
القــدس يف مدينــة جنــني رضبــة قويــة باغتيــال قائــد 
رسايــا القــدس يف مدينــة جنــني املجاهــد هنــاد أبــو غانــم 
بتاريــخ 2005/10/16م عندمــا كان خارًجا بســيارته 

الشــهداء  مثلــث  مفــرق  وعــى  قباطيــة،  بلــدة  مــن 
تعــرض لكمــني صهيــوين حمكــم، ومــن خلفــه املجاهــد 
جماهــد الســبع الــذي متكــن مــن االنســحاب مــن املوقع، 
ــة  ــذ عملي ــون لتنفي ــرة خيطط ــك الف ــوا يف تل ــث كان حي
إىل  أدى  هنــاد  املجاهــد  استشــهاد  أن  إال  استشــهادية 
تأخرهــا. وكان املجاهــد وجيــه حينهــا يف بلــدة قباطيــة 
يف مدينــة جنــني، وخــرج بصحبــة املجاهــد إليــاس 
ــؤي  ــام ل ــد الع ــاء القائ ــرم للق ــة طولك ــقر إىل مدين األش
الســعدي يف خميــم طولكــرم، وكان معــه املجاهــدون 
ــقر،  ــد األش ــل وماج ــو خلي ــي أب ــل وع ــو خلي ــز أب معت
ــزة ألي  ــفة جاه ــة ناس ــدة أحزم ــا ع ــم حينه وكان لدهي
لعمليــة  واإلعــداد  التخطيــط  وبــدأ  مقبلــة.  عمليــة 
حــول  الســؤال  بقــي  ولكــن  جديــدة،  استشــهادية 
مــن الــذي ســينفذ هــذه العمليــة؟ يف ذلــك الوقــت 
ــقر  ــد األش ــن ماج ــني املجاهدي ــم ب ــاف القائ ازداد اخل
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ــر مــن  وبــني رجــال الســلطة الفلســطينية وحدثــت أكث
مشــكلة بينهــم، ويف يــوم 2005/10/23م يف شــهر 
رمضــان وقــد خــرج املجاهــدون معتــز وعــي وإليــاس 
مــن داخــل الشــقة التــي يتواجــد هبــا كافــة املجاهديــن، 
وكان ذلــك يف وقــت العــر بعــد أن وضعوا اللمســات 
األخــرة عــى العمليــة، والتــي مــن املفــروض أن تتــم يف 
يــوم 2005/10/24م، ومــن املفــرض يف هــذا اليــوم 
أن يتوجــه املجاهــدان وجيــه أبــو خليــل ولــؤي وماجــد 
إىل مدينــة جنــني لتصويــر االستشــهادي حســن أبــو زيــد 
مــن ســكان بلــدة قباطيــة، ولكــن حــدث تطــور خطــر 
يف ليلــة 2005/10/24م؛ إذ بعــد صــاة الراويــح 
ــل  ــو خلي ــه أب ــد وجي ــن املجاه ــؤي م ــد ل ــب املجاه طل
اتفــاق  عــى  بنــاًء  معــني  استشــهادي  إىل  يذهــب  أن 
ــة  ــه لعملي ــز نفس ــؤي ليجه ــد ل ــني القائ ــه وب ــابق بين س
ــؤي  ــدان ل ــب املجاه ــت ذه ــس الوق ــهادية، وبنف استش
وماجــد ملقابلــة أحــد الشــباب مــن أجــل أن يقــدم هلــم 
ــان  املســاعدة يف إدخــال االستشــهاديني إىل داخــل الكي
الصهيــوين لتكــون عمليــة استشــهادية مزدوجــة، وهــذا 
ــار،  ــاق الن ــرب إط ــا ع ــابقة وإن ــات الس ــس كالعملي لي
ــت  ــه عــاد إىل البي ــه مهمت وبعــد أن أهنــى املجاهــد وجي
املوجــود فيــه القائــد لــؤي يف طولكــرم حيث التقــى أمام 
العــارة التــي توجــد هبــا الشــقة باملجاهــد ماجد األشــقر 
داخــل ســيارته، وصعــد املجاهــد وجيــه إىل الشــقة 
ــه  ــا حــدث بين ــؤي وأخــربه حينهــا ب ــة املجاهــد ل ملقابل
ــه مــرة  وبــني االستشــهادي، وطلــب املجاهــد لــؤي من
أخــرى أن يعــود ملقابلــة هــذا االستشــهادي وإباغــه أن 
يكــون جاهــًزا خــال أســبوعني، وخــرج مــرة أخــرى 

ــذ هــذه املهمــة. ــه مــن الشــقة لتنفي املجاهــد وجي

هناية رجل شجاع.. جماهد صنع التاريخ
وملــا ركب يف ســيارته وبــدأ باملســر إذا باملجاهد 
ماجــد األشــقر ينــادي عليــه بصــوت مرتفــع طالًبــا 
ــه  ــتجاب ل ــه، واس ــدث مع ــى يتح ــف حت ــه أن يتوق من
وتوقــف بســيارته بالقــرب منــه، وطلــب منــه املجاهــد 
ــا إىل  ــا مًع ــى يدخ ــواره حت ــر يف مش ــأال يتأخ ــد ب ماج
داخــل الشــقة حتــى ال يثــر الشــكوك أو الشــبهات 
بأعــداد  إذا  حديثهــا  وأثنــاء  الريــة،  الشــقة  هلــذه 
ضخمــة جــًدا مــن اجليــش الصهيــوين والوحــدات 
ــار  ــاق الن ــدأوا بإط ــكان، وب ــر يف كل م ــة تنت اخلاص
بشــكل مبــارش عــى املجاهــد ماجــد األشــقر املتواجــد 
ــات  ــات الرصاص ــه مئ ــوا علي ــث أطلق ــيارته حي يف س
التــي اخرقــت ســيارته واســتقرت يف جســده الطاهــر،
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ومــا رأى املجاهــد وجيــه هــذا املنظــر حتــى انطلــق 
بســيارته برعــة الــربق متجًهــا نحــو خميــم نــور شــمس، 
ومتــت ماحقتــه مــن قبــل اجليــش الصهيــوين مــن بيــت 
آلخــر فدار اشــتباك مســلح بينــه وبني اجليــش الصهيوين 
ــا لوجــه، واســتخدم اجليــش الصهيــوين إضافــة  ووجًه
إىل الرصــاص قذائــف األنرجــا املتفجــرة واحلارقــة، 
ولذلــك تــم حــرق ثاثــة منــازل يف خميــم نــور شــمس، 
وبفضــل اهلل متكــن املجاهــد وجيــه مــن االختبــاء يف 
أحــد البيــوت يف منطقــة املنشــية، أعمى اهلل _عــز وجل_ 
عيــون اجليــش الصهيــوين عنــه، ومل يتمكنــوا مــن العثــور 
عــى مكانــه، ومــا أن هــدأت األوضــاع مــن حولــه حتــى 
أرسع لــرى نــرة األخبــار يف التلفــاز ليعلــم حينهــا نبــأ 
ــار  استشــهاد املجاهــد ماجــد األشــقر، وذكــرت األخب
ــتمر  ــرم اس ــا يف طولك ــلًحا عنيًف ــتباًكا مس ــاك اش أن هن
ــة 2005/10/24م  ــح يف ليل ــاة الراوي ــد ص ــن بع م
وحتــى ســاعات الفجــر األوىل وحتديــًدا حتــى الســاعة 
الرابعــة والنصــف فجــًرا، وحســب مــا ذكــره املجاهــد 
وجيــه أن القائــد العــام لــؤي الســعدي كان بحوزتــه يف 
تلــك الشــقة أكثــر مــن 1000 رصاصــة إضافــة للقنابــل 
ــوين  ــش الصهي ــدأ اجلي ــاح ب ــع الصب ــا طل ــة، ومل اليدوي
ينســحب بشــكل تدرجيــي مــن املنطقــة وأبقــى عــى 
نقــاط معينــة، وكان يف املنــزل القريــب منــه شــاب يعمــل 
املســاعدة  وقــدم  الفلســطينية،  املخابــرات  جهــاز  يف 
للمجاهــد وجيــه وبصعوبــة كبــرة اســتطاع إيصالــه إىل 
مدينــة طولكــرم، وتأكد وقتهــا من استشــهاد املجاهدين 
لــؤي وماجــد، وأن اجليــش الصهيــوين قــد انســحب من 
طولكــرم ومعــه جثامــني الشــهداء لــؤي وماجــد، وتــم 
إعــادة جثــان الشــهيد ماجــد بنفــس اليــوم لعائلتــه، بينا 
ــرم يف  ــدس يف طولك ــا الق ــد رساي ــان قائ ــادة جث ــم إع ت
اليــوم الثــاين، وتــم تســليمه إىل عائلتــه ليكــون يــوم 

2005/10/24م هــو يــوم هنايــة رجــل شــجاع، هنايــة 
جماهــد صنــع التاريــخ بأعالــه اجلهاديــة، هنايــة رجــل هو 
أيقونــة اجلهــاد واالستشــهاد يف فلســطني، جماهــد أمــى 
ســنوات عمــره إمــا يف ســجون االحتــال وإمــا يف 
مياديــن القتــال واملواجهــة، فســام اهلل عليــك يــا ســيد 
املجاهديــن يــوم ولــدت ويــوم ســجنت ويــوم جاهــدت 
ويــوم استشــهدت، وبكــت عليــه حينهــا مائكة الســاء 
ونســاء فلســطني ورجــال فلســطني وشــبان فلســطني، 
بكــت عليــه الســموات الســبع واألرضــني الســبع، 
ــد،  ــد واجــه العــدو القريــب والعــدو البعي كيــف ال وق
كيــف ال وقــد جعــل شــارون يتحــدث يف اإلعــام أثنــاء 
عملياتــه االستشــهادية بــأن احلكومــة الصهيونيــة عليهــا 
ــع  ــس م ــعدي ولي ــؤي الس ــرال ل ــع اجلن ــاوض م أن تتف
رئيــس الســلطة حممــود عبــاس؛ ألن القائــد لــؤي بيــده 
وحــده القرار بتنفيــذ العمليات االستشــهادية أو وقفها،
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ــي أصابــت  وكيــف ال وقــد واجــه اهلزيمــة النفســية الت
ــر مــن  ــر الكث ــث ســمع الكث البعــض يف فلســطني حي
الــكام حــول عــدم املقــدرة عــى النــر، وأن هــذا 
العــدو الصهيــوين يمتلــك أقــوى قــوة عســكرية يف 
الــرق األوســط، ومــع ذلــك مل يلتفــت إليهــم وإىل 
مكرهــم، بــل أجاهبــم بثقــة راســخة وبإيــان عميــق بــاهلل 
_عــز وجــل_ بــأن رسايــا القــدس تأمــل مــن اهلل نــًرا 

فيــا هــو أبعــد مــن فلســطني والقســطنطينية ورومــا 
والبيت األبيض والكرملني ىمح ٰر ٰى                ٌّ            ٍّ           
َّ             ُّ                     ِّ                          ّٰ رئ زئ 
مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

.]55 ]النــور:  رتيمح  يب  ىب  نب 

متــى  باســتهزاء وســخرية:  يقــول  مــن  فيــأيت 
ســيكون ذلــك؟ نقــول هلــم إن هــذه ليســت مهمــة 
املجاهديــن يف ســبيل اهلل فلــم يكلفنــا اهلل هبــا، وإنــا كلفنــا 
بالعمــل للديــن والــذود عــن رشيعتــه وبــذل أقــى جهد 
ممكــن، أمــا التاريــخ واملوعــد فهــو إىل اهلل _عــز وجــل_:

فعليك بذر احلب ال قطف اجلنى  
واهلل للساعني خر معني

لذلــك فإننــا رغــم األمل ورغــم الشــدائد نجــد 
ذلــك  يف  وتوجــه  والتمكــني.  والفــرح  النــر  ريــح 
اليــوم املجاهــد وجيــه إىل مدينــة جنــني وإىل بلــدة قباطيــة 
واجتمــع هنــاك مــع املجاهــد جهــاد الســحو، وســاعده 
ــا أن  ــه، وم ــاء جمموعت ــد أبن ــكان تواج ــول إىل م يف الوص
ــًدا  ــاوية ج ــة مأس ــم يف حال ــى وجده ــم حت ــل إليه وص
واألحــزان قــد ســيطرت عليهــم، وال يعرفــون مــاذا 
يفعلــون بعــد استشــهاد قائدهــم املجاهد لؤي الســعدي، 

وإذا املجاهــد وجيــه خيربهــم بتفاصيــل مــا حــدث خال 
ــو  ــز أب ــد معت ــا املجاه ــم حينه ــني، وأقس ــني املاضي اليوم
خليــل عــى كتــاب اهلل باالنتقــام مــن العــدو الصهيــوين 
ومــن عمائهــم، ولســان حالــه يقــول هلــم: “أنصــح كل 
خمــرب ينبــح بعــد اليــوم يف أعقــايب أن يرتــدي دبابــة ألننــي 

ــايب”.  ــا ب ــه إن دق يوًم ــوف أدك رأس س

القائد اجلديد للرسايا
وكان البــد مــن وجــود القائــد اجلديــد هلــذه 
املجموعــة بعــد استشــهاد قائدهــم لــؤي، وكأن روح 

املجاهــد لــؤي تنــادي روح املجاهــد معتــز قائلــة:

أنا إن سقطت عى الراب

مربًا بك يا جراحي

وتدفقت منك الدماء

ومال يف جنبي ساحي

وختطفت جسدي الطيور

احلائات عى البطاح

هذا طريقي يف الكفاح

فيا أخي أكمل كفاحي

ــدس  ــا الق ــام لراي ــد الع ــا القائ ــح حينه وأصب
ــو  ــز أب ــة املجاهــدة املجاهــد معت هلــذه املجموعــة الرباني
وإليــاس  عــي  املجاهديــن  جانبــه  إىل  وكان  خليــل، 
ومعتصــم جعــار ونضــال أبــو ســعدة ومعهــم آخــرون. 
وكان البــد حينهــا مــن الــرد املزلزل عــى جريمــة اغتيال 
ــز  ــد معت ــام املجاه ــعدي، وق ــؤي الس ــر ل ــد الكب القائ
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ــتعداد  ــة باالس ــاء املجموع ــة أبن ــراره إىل كاف ــدار ق بإص
ــع. ــرد الري ــة ال ــز لعملي ــام للتجهي الت

العملية االستشهادية الثالثة )عملية الثأر 
لدماء القائد لؤي(

أرص القائــد اجلديــد للمجموعــة املجاهــد معتــز 
عــى إكــال املشــوار اجلهــادي واالستشــهادي الــذي 
بــدأه الشــهيد القائــد لــؤي، وإمتــام مــا كان قــد بــدأه يف 
جتهيــز العمليــة االستشــهادية، وأرادهــا أن تكــون الــرد 
األويل والريــع عــى استشــهاد القائــد لــؤي، وتــم 
ــز احلــزام الناســف،  ــث جــرى جتهي ــة حي ــز العملي جتهي
وإحضــار املجاهــد حممــد قشــوع مــن ســكان بلــدة عار 
يف طولكــرم مــن أجــل إيصــال االستشــهادي إىل موقــع 
العمليــة يف الكيــان الصهيــوين، وتم إباغ االستشــهادي 
لتنفيذهــا، جاهــًزا  يكــون  بــأن  زيــد  أبــو  حســن 

ــدد  ــا وح ــن موعده ــل ع ــو خلي ــز أب ــد معت ــن القائ وأعل
بــدوره  بالقيــام  جماهــد  كل  وبــدأ  الصفــر،  ســاعة 
املطلــوب منــه، واســتطاع املجاهــد حممــد قشــوع إيصــال 
االستشــهادي إىل ســوق اخلضــار يف مدينــة اخلضــرة 
املحتلــة؛ ليفجــر نفســه الصائمــة يف اليــوم الرمضــاين يف 

يــوم 2005/10/26م حيــث رفــض االستشــهادي 
ــل  حســن االنتظــار ملوعــد اإلفطــار، وأرص عــى التعجي
يف الشــهادة ليفطــر مــع احلــور العــني يف جنــان الرمحــن، 
وعندمــا قــام القائــد معتــز بتقســيم أفــراد املجموعــة مــرة 
أخــرى لعــدة أماكــن، فــكان املجاهــد وجيــه ومعتــز 
ــق  ــاء الطري ــدا، وأثن ــة صي ــوا إىل قري ــا وتوجه ــي مًع وع
أجــرى املجاهــد القائــد معتــز اتصــااًل مــع قيــادة احلركــة 
ملــدة مخــس ثــوان وأعطاهــم رمــًزا مفــاده أن هنــاك عمليــة 
لرايــا القدس يف الطريــق، وبذلك تكــون رسايا القدس 
قــد أوفــت بوعدهــا وعهدهــا باالنتقــام لدمــاء قائدهــم 
الشــهيد لــؤي، ومــا هــي إال ســاعات حتــى قــام اجليــش 
الصهيــوين باقتحــام مدينة طولكــرم، واختبــأ املجاهدون 
يف جبــال قريــة صيــدا ملــدة أربعــة أيــام، ويف أيــام العيد قام 
ــدا وهــو املجاهــد أمحــد  ــة صي أحــد املجاهديــن مــن قري
ــدأ  ــام، وب ــدة أربعــة أي ــه مل األشــقر باســتضافتهم يف منزل
املجاهــدون يف التفكــر والتخطيط لعمليات استشــهادية 
جديــدة. ويف هــذه األثنــاء قــام العــدو الصهيــوين بتاريــخ 
كميــل  أرشــد  املجاهــد  باغتيــال  2005/10/31م 
وجهــاد الســحو مــن قــادة رسايــا القــدس يف بلــدة قباطيــة 
ــة، لذلــك كان  ــة االستشــهادية الثالث ــة العملي عــى خلفي
البــد مــن مللمــة اجلــراح وإعــادة ترتيــب الصفــوف مــن 
جديــد وتوجــه املجاهــدون إىل مدينــة طولكــرم وجنــني 

ــهادي.  ــل االستش ــاء العم إلحي

العملية االستشهادية الرابعة
واالســتعداد  لإلعــداد  اجلــدي  العمــل  بــدأ 
األدوار  تقســيم  وتــم  استشــهادية،  عمليــة  لتجهيــز 
واملهــات كل بحســب ختصصــه ومقدرتــه ولقاءاتــه 
ــار  ــعدة إحض ــو س ــال أب ــد نض ــتطاع املجاه ــث اس حي
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ــه إىل  ــذي ســيقوم بتوصيل االستشــهادي والشــخص ال
داخــل الكيــان الصهيــوين، وكان االستشــهادي هــو ابن 
عــم املجاهــد نضــال أبــو ســعدة الــذي اســتطاع املجاهد 
ــه  ــل ب ــذي يعم ــوب ال ــع الط ــد مصان ــه يف أح أن يقابل
يف قريــة زيتــا بطولكــرم، وأحــضه إىل الســيارة التــي 
ــد  ــه املجاه ــن عم ــع اب ــن املصن ــرب م ــا بالق ــد هب يتواج
ــة  ــى العملي ــه ع ــاق مع ــم االتف ــعدة، وت ــو س ــال أب نض
االستشــهادية، ويف اليــوم الثــاين توجــه املجاهــد وجيــه 
إىل بلــدة عــار خارًجــا مــن مدينــة جنــني وأحــض مــن 
ــم  ــو ســعدة ليت ــاك املجاهــد االستشــهادي لطفــي أب هن
القائــد  املجاهــدون  تصويــره، وكان حــارًضا معهــم 
معتــز وإليــاس ونضــال ومعتصــم جعــار، وقبــل موعــد 
العمليــة بيومــني كان املجاهــد وجيــه متواجــًدا يف جنني، 
وطلــب منــه القائــد معتــز التوجــه إىل منطقــة تقــع بــني 
جبــال عــار وصيــدا، وبصحبتــه املجاهــد عــي أبــو 
خليــل، واملطلــوب هــو أن ينتظــرا هنــاك حتــى يــأيت 
إليهــم املجاهــدون معتــز ونضــال أبــو ســعدة، ومــن 
ســيقوم بإيصــال االستشــهادي لطفــي أبــو ســعدة وهــو 
املجاهــد أدهــم يونــس مــن بلــدة عــار، وكان قــد تلقــى 
االستشــهادي لطفــي أبــو ســعدة إشــارة بــأن يتوجــه يف 
ــه  ــد ب ــذي يتواج ــع ال ــوم 2005/12/05م إىل املوق ي
املجاهــدان وجيــه وعــي يف اجلبــال، وجــاء إليهــا يف 
وقــت الفجــر يف حــوايل الســاعة الرابعــة والنصــف، 
وجلســا معــه وبــدأ املجاهــد عــي يذكــره بــاهلل _عــز 
وجــل_ وحيدثــه عــن اآلخــرة واجلنــة، وفضــل الشــهادة 
يف ســبيل اهلل. وبحلــول الســاعة اخلامســة والنصــف 
وأدهــم  ونضــال  معتــز  املجاهــدون  جــاء  صباًحــا 
يونــس وســلموا االستشــهادي لطفــي احلــزام الناســف 
مــن  معتــز  املجاهــد  القائــد  إيــاه، ومتكــن  وألبســوه 

ــه  ــف، وتوج ــزام الناس ــة يف احل ــاك البطاري ــبك أس ش
ــرم، ــاه طولك ــي باجت ــم ولطف ــال وأده ــدون نض املجاه

بينــا توجــه وجيــه ومعتــز وعــي إىل مدينة 
جنــني، واســتطاع جينهــا املجاهــد أدهــم 
لطفــي  االستشــهادي  إيصــال  يونــس 
قلــب  إىل  2005/12/05م  يــوم  يف 
ملقتــل  العمليــة  وأدت  “نتانيــا”،  مدينــة 
ســتة صهاينــة وجــرح العــرات جراًحــا 

عــن  مســئوليتها  القــدس  رسايــا  وأعلنــت  خمتلفــة، 
ــد خــاب ظــن العــدو  ــة، وبذلــك يكــون ق هــذه العملي
الصهيــوين الــذي اعتقــد بأنــه باغتيالــه للقائــد لــؤي 
ــا القــدس، وإذا باملجاهــد  ــه ســينهي رساي الســعدي فإن
ــل  ــد مح ــؤي ق ــهيد ل ــق درب الش ــل رفي ــو خلي ــز أب معت
الرايــة مــن بعــده، وتقــدم بمجموعتــه الصفــوف وقبــل 
التحــدي مــع الشــاباك الصهيــوين، فحينهــا أدرك العــدو 
ــا القــدس مــن  ــاث رساي ــه ال يمكــن اجتث ــوين أن الصهي
اجلــذور؛ ألهنــا شــجرة أصلها ثابــت وفرعها يف الســاء.

اجتياح مدينة جنني بحًثا عن املجاهدين
اجتيــاح جديــد  الصهيــوين يف  اجليــش  وبــدأ 
ــاد  ــاح الشــهيد إي ــه اســم اجتي ــة جنــني أطلــق علي ملدين
صواحلــة الثــاين؛ لشــدة اهلجمــة األمنيــة الصهيونيــة 
عــى املواطنــني الفلســطينيني، وتــم إحضــار ســيارات 
كبــرة متخصصــة باالتصــاالت ومــن أجــل حتديــد 
مواقــع املجاهديــن عــرب متابعــة حتركاهتــم واتصاالهتم، 
ــذر  ــة واحل ــذوا احليط ــد أخ ــوا ق ــن كان إال أن املجاهدي
ــل  ــاء، وفش ــون العم ــن عي ــاء ع ــتطاعوا االختف واس
اجليــش الصهيــوين حينهــا يف الوصــول إىل األبطــال 
ــة  ــا القــدس، ومــا أن هــدأت األوضــاع األمني يف رساي

اإلستشهادي
لطفي أبوسعدة
استشهد بتاريخ

2005/12/05م
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ــه القــرار باإلعــداد  ــز وجمموعت ــد معت حتــى أخــذ القائ
والتجهيــز لعمليــة استشــهادية جديــدة.

العملية االستشهادية اخلامسة
كانــت اخلطــة يف هــذه العمليــة أن تكــون عمليــة 
عــاء  االستشــهاديان  ينفذهــا  مزدوجــة  استشــهادية 
ــم جنــني وصهيــب ياســني مــن بلــدة  الســعدي مــن خمي
عتيل يف طولكرم، وبدأت املجموعة يف تكثيف جهودها 
لتصنيــع حزامــني ناســفني، بينــا اســتطاع املجاهــدان 
معتــز وعــي مقابلــة االستشــهادي صهيــب يف بلــدة 
عتيــل، وأهنيــا معــه كافــة االســتعدادات للعمليــة، ومتكن 
املجاهــد نضــال أبــو ســعدة مــن إحضــار الشــخص الذي 
ســيقوم بعمليــة إيصال االستشــهاديني إىل مــكان العملية 
يف مدينــة القــدس املحتلــة، وهــذا الشــخص هــو املجاهد 
ــهاديني يف  ــتام االستش ــه الس ــذي توج ــار ال ــن جع أيم
ــل، ــار وعتي ــديت ع ــال بل ــني جب ــع ب ــة تق ــة جبلي منطق

بينــا أقــام املجاهــدون معتــز وعــي وإليــاس ومعتصــم 
جعــار ومعهــم االستشــهادي صهيــب يف بلــدة عتيــل، 
واســتطاع املجاهــد نضــال أبــو ســعدة اللحــاق باملجاهد 
ــتام  ــيتم اس ــه س ــذي في ــكان ال ــول إىل امل ــن للوص أيم

ألبســومها  وهنــاك  وصهيــب،  عــاء  االستشــهاديني 
األحزمــة الناســفة باجلبــال وأركبومهــا بصحبــة مــن 
ســيوصلها املجاهــد أيمــن يف إحــدى ســيارات التاكي 
الصفــراء ومعهــا ركاب آخــرون، وبينــا هــم يســرون 
ــو  ــر نح ــام املس ــرم إلمت ــن طولك ــروج م ــيارة للخ بالس
القــدس إذا بحاجــز صهيــوين يف منتصــف الطريــق وهــو 
ــف  ــيارة التوق ــائق الس ــن س ــوا م ــارة، وطلب ــز جب حاج
وقامــت إحــدى الدوريــات الصهيونيــة بمحارصهتــم، 
وطلبــوا مــن مجيــع الــركاب النــزول مــن الســيارة، فنــزل 
اجلميــع باســتثناء االستشــهاديني عــاء وصهيــب وبــدأ 
ــادون عليهــا بمكــربات الصــوت  ــة ين ــود الصهاين اجلن
بالنــزول مــن الســيارة، وتقــدم نحومهــا أحــد الضبــاط 
الصهاينــة ومــا أن اقــرب منهــا حتــى قامــا بتفجــر 
نفســيها ممــا أدى إىل مقتــل هــذا الضابــط الصهيــوين 

وذلــك يف تاريــخ 2005/12/29م.

االستدراج
وكــا كل مــرة وبعــد كل عمليــة البــد مــن أخــذ 
االحتياطــات األمنيــة لضــان ســامة أمــن املجاهديــن، 
فــكان البــد مــن تقســيم املجموعــة إىل عــدة جمموعــات 
بحيــث تكــون املجموعــة األوىل مكونــة مــن وجيــه 
وإليــاس ومعتصــم جعــار، وســيكون يف أحــد األماكــن 
ــز ومعتصــم رداد ســيكونان  ــا معت ــة جنــني، بين يف مدين
مًعــا يف إحــدى الشــقق الســكنية يف جنــني بالقــرب مــن 
املنطقــة الصناعيــة يف جنــني ويف هــذه الفــرة حــدث 
تطــور أمنــي خطــر جــًدا؛ إذ متكــن الشــاباك الصهيــوين 
ــة  ــه عاق ــذي تربط ــائقني ال ــد الس ــر أح ــف أم ــن كش م
بمجاهديــن مــن رسايــا القــدس وكان يعلــم حينهــا 
ــني  ــم جن ــدون يف خمي ــا املجاه ــد هب ــذي يتواج ــكان ال امل

االستشهاديان/ صهيب ياسني )يمني( وعاء السعدي
استشهدا معًا بتاريخ 2005/12/29م
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حيــث كان لــه تواصــل مــع املجاهديــن يف خميــم جنــني 
أمحــد طوبــايس وأرشف الســعدي وجماهد الســبع لذلك 
ــوين  ــاباك الصهي ــرب الش ــائق ع ــذا الس ــتدراج ه ــم اس ت
بذريعــة أن هنــاك عائلــة بحاجــة إىل ســيارة لنقلهــا مــن 
عرابــة إىل قريــة أخــرى، وملا توجه إىل عرابــة إذا بالقوات 
اخلاصــة الصهيونيــة املتواجــدة يف أطــراف عرابــة تقــوم 
باعتقالــه، وبــدأ معــه التحقيــق امليــداين العنيــف وحــاول 
الصمــود دون جــدوى لشــدة الــضب والتعذيــب، 
وطلــب منــه “الشــاباك” الصهيــوين بــأن يقــوم باالتصــال 
ــه  ــم بأن ــول هل ــد وأرشف ويق ــد وجماه ــن أمح باملجاهدي
يوجــد عليهــم مبلــغ مــن املــال، وأنــه بحاجــة إليــه ويريد 
لقاءهــم خــارج خميــم جنــني، وبالفعــل قــام هــذا الســائق 
باالتصــال هبــم ونفــذ طلــب الشــاباك، وعندمــا ســمع 
منــه املجاهــدون هــذا الــكام علمــوا أن هنــاك مؤامــرة 
أو عمليــة اســتدراج هلــم خلــارج خميــم جنــني مــن أجــل 
اعتقاهلــم أو اغتياهلــم، وفشــلت املحاولــة األوىل للعــدو 
ــذا  ــى ه ــديد ع ــط الش ــا بالضغ ــام حينه ــوين، وق الصهي
الســائق للحصــول منــه عــى أي معلومــة، وإذا هبــذا 
ــز  ــن معت الســائق يعــرف عــى مــكان تواجــد املجاهدي
أبــو خليــل وعــي أبــو خليــل ومعتصــم رداد الذيــن 
ــني  ــارع جن ــق ش ــى طري ــازل ع ــد املن ــدون يف أح يتواج

النــارصة بالقــرب مــن املنطقــة الصناعيــة.

استشهاد القادة
ــه  ــوين ومع ــاباك الصهي ــرك الش ــور حت ــى الف وع
قــوات كبــرة جــًدا مــن الوحــدات اخلاصــة وتعزيــزات 
مــن اجليــش الصهيــوين، وانتــروا يف املنطقــة التــي 
يتواجــد هبــا األبطــال معتز وعــي ومعتصــم، وكان ذلك 
ــتباكات  ــًرا، ودارت االش ــرة ظه ــة ع ــاعة الثاني يف الس

والعــدو  املجاهديــن  بــني  جــًدا  والعنيفــة  املســلحة 
ــا  الصهيــوين واستبســل األبطــال يف هــذه املعركــة، وهن
ــه  ــق درب ــن رفي ــب م ــا طل ــز حين ــد معت ــاء دور القائ ج
املجاهــد عــي أبــو خليــل االنســحاب من املــكان فرفض 
هــذا املجاهــد، وأرص عليــه قائــده معتــز مــرة أخــرى من 
ــة  ــود املجموع ــى تع ــكان حت ــن امل ــحاب م ــل االنس أج
وعســكرية،  أمنيــة  خــربة  مــن  لديــه  ملــا  بعــده  مــن 
ــي  ــحاب ع ــد انس ــث عن ــك بحي ــة لذل ــوا اخلط ووضع
رداد  ومعتصــم  معتــز  املجاهــدان  يبــدأ  املــكان  مــن 
مــع  العنيــف  االشــتباك  بخوضهــا  عليــه  بالتغطيــة 
اجليــش الصهيــوين، ونجحــت هــذه اخلطــة يف البدايــة،

ومتكــن املجاهــد عــي مــن اخلــروج مــن املــكان ووصــل 
إىل مــكان آخــر إال أن الوحــدات اخلاصــة كانــت منترة 
يف كل بيــت وشــارع وأطلقوا عليه النــار من كل جانب، 
وجعلــوا جســده أشــبه باملنخــل لكثــرة الرصــاص الذي 
ــد  ــون القائ ــام عي ــرى أم ــذا ج ــده، وكل ه ــرق جس اخ
ــم  ــا إال الرح ــا كان منه ــم، ف ــد معتص ــز واملجاه معت
عــى هــذا الشــهيد وخــوض االشــتباكات تلو االشــتباك 

الشهيد القائد/ لؤي السعدي )وسط( 
برفقة الشهيد املجاهد/ عي أبو خليل واألسر املجاهد/ معتصم رداد
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ــات  ــرم، وإذا برصاص ــوين املج ــدو الصهي ــذا الع ــع ه م
صهيونيــة ختــرق جبهــة القائــد معتــز، وبــدأ دمــه ينــزف 
بغــزارة ومــأل وجهــه الريــف ومابســه وســاحه، 
وبــدأ يذكــر اهلل _عــز وجــل_ يف هــذا الوقــت العصيــب 
فــكان إيانــه قوًيــا كاجلبــال ال يتزعــزع خاصــة يف أيامــه 
األخــرة، وكان يكثــر مــن تــاوة القــرآن، وقيــام الليــل 
ــا  ــى الشــهادة، حمًب ــا يتمن ــه، وكان دوًم ــل يف صات ويطي
ــني  ــدى للمنافق ــه، ويتص ــم وأهل ــت الظل ــر ويمق للخ
الئــم،  لومــة  اهلل  يف  خيشــى  ال  آبــه،  غــر  والعمــاء 
واســتجمع قــواه مــن جديــد وارتــدى احلــزام الناســف 
الــذي كان قــد جهــزه ألحــد االستشــهاديني، وودع 
صديقــه معتصــم واقتحــم جتمــع اجلنــود الصهاينــة 
وفجــر نفســه يف وســطهم؛ ليوقــع فيهــم اإلصابــات 
ــار  ــق الن ــق املجاهــد معتصــم رداد يطل ــة، وانطل املحقق
ــرب!  ــردًدا: اهلل أك ــكان م ــن كل م ــود م ــؤالء اجلن ــى ه ع
اهلل أكــرب! اهلل أكــرب! وبــدأ اجليــش الصهيــوين ينــادي عرب 
مكــربات الصــوت عــى املجاهد معتصم حتى يستســلم 
إال أنــه رفــض االستســام رغــم أن ذخرتــه قــد نفــدت، 
املنــزل عــى  وقــام اجليــش الصهيــوين حينهــا هبــدم 
ــاض،  ــت األنق ــن حت ــحبه م ــم س ــم وت ــد معتص املجاه
وكان جســده ينــزف مــن كل مــكان وشــظايا الرصــاص 
متلــؤه، ويف تلــك األثنــاء حــاول أبطــال رسايــا القــدس 
املجاهديــن،  إخواهنــم  نــرة  واملقاومــون يف جنــني 
ــتباكات  ــوا االش ــلحني وخاض ــرات املس ــد ع واحتش
القويــة جــًدا مــع اجليــش الصهيــوين لفــك احلصــار 
عنهــم حتــى إن املجاهــد أرشف الســعدي قاتــل يف ذلك 
اليــوم قتــال األســود وجًهــا لوجــه ممــا أدى إىل إصابتــه، 
ومــا أن انتهــت مهمــة اجليــش الصهيــوين وانســحبوا من 
جنــني، وكان حينهــا املجاهــدون وجيــه ومعتصــم جعار 

وإليــاس األشــقر يف قريــة قريبــة مــن جنــني، وعلمــوا بــا 
حــدث إلخواهنــم حيــث إن اجليــش الصهيــوين يف ذلــك 
الوقــت مل يعلــن عــن اعتقــال أو اغتيــال املجاهد معتصم 
رداد، وأبلغــوا الســلطة الفلســطينية بوجــود جثــة ألحــد 
املقاتلــني حتــت األنقــاض فهــب املجاهــدون والطواقــم 
الطبيــة وأهــايل جنــني لرفــع األنقــاض ملعرفــة هويــة هذا 
ــر  ــذا األم ــة، وكان ه ــدوا أي جث ــم مل جي ــهيد إال أهن الش
عبــارة عــن تكتيــك أمنــي صهيــوين مــن أجــل أن يبقــى 
املجاهــدون وجيــه ومعتصــم وإليــاس يف مكاهنــم حــني 
يطمئنــون إىل عــدم حصــول اجليــش الصهيــوين عــى 
ــق  ــم التحقي معلومــة عــن مكاهنــم، وبنفــس الوقــت يت
امليــداين مــع املجاهــد معتصــم رداد للحصــول منــه 
عــى معلومــة عــن مــكان املجاهديــن إال أن هــذا العــدو 
الصهيــوين وجــد نفســه أمــام جماهــد بــل أمــام صخــرة 
مــن الصــرب والصمــود، فرغــم الدمــاء التــي نزفــت 
منــه ورغــم اإلصابــات التــي يف جســده، ورغــم حزنــه 
الشــديد عــى رفاقــه إال أنــه بقــي صامــًدا يف التحقيــق ممــا 

أفشــل هلــم خمططاهتــم املاكــرة، فخابــوا وخــروا.

قائد جديد حيمل الراية
كان يوم استشهاد األبطال يف 2006/01/12م 
يوًمــا عصيًبــا عــى املجاهديــن يف رسايــا القــدس، فــاذا 
يفعلــون وقــد رحــل عنهــم القائد هناد أبــو غانــم والقادة 
لــؤي ومعتــز؟ وتــم اعتقــال قائــد رسايا القــدس يف حينه 
املجاهــد إيــاد أبــو الــرب، وأصبــح حــال مــن تبقــى مــن 
املجموعــة كمــن أصبــح يتيــًا، لذلــك بــدأ املجاهــدون 
ــار  ــم جع ــقر ومعتص ــاس األش ــل وإلي ــو خلي ــه أب وجي
بلملمــة اجلــراح وإعــادة ترتيــب الصفــوف مــن جديــد 
ــا  ــر عندم ــزن أكث ــًدا، وزاد احل ــاوية ج ــروف مأس يف ظ
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تــم اغتيــال املجاهديــن أمحــد طوبــايس ونضــال أبــو 
2006/01/31م،  بتاريــخ  عرابــة  بلــدة  يف  ســعدة 

وكان حينهــا البــد مــن رد مميــز وقــاس جــًدا عــى جرائم 
هــذا العــدو الصهيــوين املجــرم، ومحــل الرايــة مــن بعــد 
القائــد الشــهيد معتــز املجاهــد إليــاس األشــقر وتــم 
ــارج،  ــة يف اخل ــادة احلرك ــع قي ــل م ــط التواص ــل خ تفعي
وكان البــد مــن ابتــكارات جديــدة لتوســيع نشــاط 
ــا القــدس يف جنــني وطولكــرم ونقــل املعركــة إىل  رساي
مناطــق أخــرى يف الضفــة الغربيــة، ولذلــك قــام رجــل 
املهــات املســتحيلة وجيــه بطــرح فكرتــه عــى املجاهــد 
ــل  ــن أج ــس م ــة نابل ــب إىل مدين ــول أن يذه ــاس ح إلي
احلصــول عــى املتفجــرات وكان ذلــك يف شــهر شــباط 
مــن العــام 2006م؛ إال أن استشــهاد املجاهــد أمحــد 
رداد يف مدينــة نابلــس يف 2006/02/07م والــذي 
مل يكــن أحــد يعلــم عــن وجــوده يف نابلــس، وحصــول 
االستشــهادي  نفذهــا  التــي  االستشــهادية  العمليــة 

ســامي عنــر يف 2006/01/19م مــن رسايــا القــدس 
أدى إىل تأخــر وتأجيــل الذهــاب إىل مدينــة نابلــس 
للظــروف األمنيــة التــي يعانيهــا املجاهــدون هنــاك.

ــة شــهر  ومــع ذلــك يف آخــر شــهر شــباط وبداي
آذار متكــن املجاهــدون مــن احلصــول عــى كميــة قليلــة 
ــف  ــزام ناس ــع ح ــم تصني ــك، وت ــض النيري ــن حام م
األشــقر  إليــاس  املجاهــد  طلــب  الوقــت  وبنفــس 
ــوط  ــح خط ــعي لفت ــل الس ــن أج ــاب إىل رام اهلل م الذه
جديــدة مــع جماهديــن جــدد ومــع مناطــق معينــة خاصــة 
مــع جماهديــن مــن مدينــة القــدس ليقومــوا بإيصــال 
االستشــهاديني إىل داخــل مدينــة القــدس، ويف هــذه 
الفــرة أخــرب املجاهــد وجيــه القائــد اجلديــد للمجموعة 
إليــاس األشــقر بــأن هنــاك عمليــة ســتحصل يف مدينــة 
ــا،  ــا هب ــه طرًف ــد وجي ــا املجاه ــن حينه ــدس، ومل يك الق
ففــي اللحظــات األخــرة هلــذه العمليــة تــم اعتقــال 
االستشــهادي كفــاح نواهضــة مــن ســكان بلــدة اليامون 
يف جنــني أثنــاء توجهــه إىل تنفيــذ العمليــة وُحكــم عليــه 
مخســة وعريــن عاًمــا )تــم االفــراج عنــه يف صفقــة 
شــاليط بتاريــخ 2011/10/18م واســتمر التواصــل 
الــري واملكتــوب بــني القائــد إليــاس واملجاهــد وجيــه 
مــن أجــل توســيع نشــاط رسايــا القــدس يف رام اهلل 
ــه  ــه بأن ــد وجي ــاس املجاه ــد إلي ــغ القائ ــدس وأبل والق
قــد جنــد أحــد األشــخاص مــن الذيــن يعملــون يف “تــل 
أبيــب” منــذ ســنوات طويلة، وهــذا الشــخص عمل عى 
ــاس  ــد إلي ــل أبيــب”، وطــرح القائ اســتئجار شــقة يف “ت
عــى املجاهــد وجيــه خطــة تفصيليــة للعمــل مــن جديــد 
عــرب نقــل العمــل العســكري واالستشــهادي إىل قلــب 
العاصمــة االقتصاديــة الصهيونيــة “تل أبيــب” ويقومون 
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هنــاك بتصنيــع املتفجــرات وجتهيــز األحزمــة الناســفة، 
بينــا حيــل مــكان القائــد إليــاس يف قيــادة املجموعــة 
ــد  ــوم بتجني ــل ويق ــو خلي ــه أب ــد وجي ــة املجاه يف الضف
ــد إليــاس األشــقر مــن  االستشــهاديني وإرســاهلم للقائ
أجــل جتهيزهــم هنــاك؛ لتنفيــذ العمليات االستشــهادية، 
اخلطــة  هــذه  لتنفيــذ  واالســتعداد  اإلعــداد  وأثنــاء 
وبنفــس الوقــت اســتطاع املجاهــد وجيــه التواصــل 
مــع عــدد مــن املجاهديــن يف القــدس ومناطــق أخــرى.

العملية االستشهادية السادسة
ــة   ويف 2006/04/15م جــاءت رســالة مكتوب
ــاس مفادهــا أن  ــل املجاهــد إلي ــه مــن قب للمجاهــد وجي
حدًثــا مــا ســيحدث خــال يومــني، فعلم حينهــا املجاهد 
ــهادية  ــة استش ــز لعملي ــد جه ــاس ق ــد إلي ــه أن القائ وجي
جديــدة؛ للــرد عــى جرائــم العــدو الصهيــوين بحــق 
ــة، وكان  ــة الغربي ــدس يف الضف ــا الق ــوادر رساي ــادة وك ق
إىل جانبــه املجاهــدان معتصــم جعــار وحممــد العامــودي 
الفضــل  لــه  كان  الــذي  جنــني  يف  برقــني  بلــدة  مــن 
الكبــر عــى قــادة وكــوادر وجماهــدي رسايــا القــدس 
حيــث كان قــد وضــع منزلــه حتــت ترفهــم، وكان 
ــوين.  ــدو الصهي ــني للع ــن واملطلوب ــد كل املطاردي مقص
ــة  ــزات للعملي ــتعدادات والتجهي ــة االس ــاء كاف ــم إهن وت
القائــد  الشــهيد  ملجموعــة  السادســة  االستشــهادية 
ــخ  ــهادية بتاري ــة االستش ــت العملي ــعدي، ومت ــؤي الس ل
2006/04/17م، ونفذهــا االستشــهادي البطل ســامر 
ــة العرقــة يف جنــني، وكان املجاهــد حممــد  محــاد مــن قري
العامــودي هــو الــذي أرشف عــى توصيل االستشــهادي 
إىل املحطــة املركزيــة يف “تــل أبيــب”، وأدت هــذه العمليــة 
البطوليــة ملقتــل أحــد عــر صهيونًيــا وإصابــة العــرات 

بجــراح خطــرة، وتــم إلقــاء القبــض عــى املجاهــد حممــد 
ــهادي  ــه لاستش ــن توصيل ــاعتني م ــد س ــودي بع العام
ــة،  ــة الصهيوني ــزة األمني ــل األجه ــن قب ــة م ــد ماحق بع
ــة قــد تزامــن مــع  ــر ذكــره أن موعــد هــذه العملي واجلدي
موعــد اجتــاع رئيس الســلطة الفلســطينية حممــود عباس 
ــا  ــت رساي ــا أن أعلن ــة، وم ــوين يف العقب ــب الصهي باجلان
ــهادي  ــم االستش ــن اس ــة وع ــذه العملي ــن ه ــدس ع الق
حتــى ســارع حممود عبــاس واصًفــا العملية بأهنــا حقرة، 
مــا أثــار حفيظــة واســتنكار أبنــاء شــعبنا الفلســطيني 
رافضــني هــذا الــكام اإلجرامــي الــذي جــّرم العمليــات 
االستشــهادية واصًفــا إياهــا بألفــاظ ســيئة، وحتــى إن من 
كان يؤمــن بالعمليــة الســلمية رفــض ترحيــات حممــود 
ــه  ــه وفصائل ــكل أطياف ــطيني ب ــعب الفلس ــاس، فالش عب
اإلســامية والوطنيــة يقــدرون العمــل االستشــهادي 
ويفخــرون بالشــهيد الــذي ضحــى بدمــه وروحــه دفاًعــا 
عــن كرامــة وعزة ورشف الشــعب الفلســطيني، وأعلنت 
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ــات  ــذ العملي ــا القــدس أهنــا لــن تتوقــف عــن تنفي رساي
ــم عــى  ــوين واحــد جاث ــاك صهي ــا هن االستشــهادية طامل
األرض الفلســطينية، وبــدأت الســلطة الفلســطينية محلــة 
أمنيــة واســعة ملاحقــة املجاهديــن يف الضفــة الغربيــة، مما 
أدى إىل أن يقــوم املجاهــد القائــد إليــاس األشــقر بإلغــاء 
اخلطــة املوضوعيــة لنقــل العمــل اجلهــادي والعســكري 
الصهيونيــة عــى  أبيــب”، واشــتدت احلملــة  “تــل  يف 
جماهــدي رسايــا القــدس بالتعاون والتنســيق مع الســلطة 
الفلســطينية، ومتــت متابعــة املجاهــد حممــد هلســة مــن 
ســكان القــدس الــذي كان عــى عاقــة مــع املجاهــد 
إليــاس حينهــا هــو  إليــاس األشــقر، وكان املجاهــد 
الوســيط مــا بــني املجاهــد وجيــه واملجاهــد حممد هلســة.

اعتقال املجاهد وجيه ورشيط الذكريات 
اجلميلة

وحــني كان التعــاون بينهــا يتطور إىل بــدء العمل 
اجلهــادي والعســكري واالستشــهادي يف القــدس إذا 
بالوحــدات اخلاصــة الصهيونيــة التــي كانــت متابعــة 
لتحــركات املجاهــد حممــد هلســة تقــوم بنصــب كمــني 
لــه أثنــاء خروجــه مــن شــقة املجاهــد وجيــه، وكان ذلك 
تقريًبــا يف حــوايل الســاعة التاســعة مســاًء وتــم اعتقالــه، 
وأثنــاء التحقيــق امليــداين معــه يبــدو أهنــم إمــا حصلــوا 
ــم  ــه أو ت ــد وجي ــكان املجاه ــن م ــة ع ــى معلوم ــه ع من
مراقبتــه أثنــاء خروجــه مــن شــقة املجاهــد وجيــه، وإذا 
ــًدا  ــرة ج ــوات كب ــة وق ــة الصهيوني ــدات اخلاص بالوح
مــن اجليــش الصهيــوين حتــارص املجاهــد وجيــه أبــو 
خليــل حــوايل الســاعة الثانيــة والنصــف ليــًا، وكان 
ــاة  ــوم األصعــب يف حي ــوم 2006/05/03م هــو الي ي
املجاهــد الكبــر، والــذي مــا أن تــم اعتقالــه حتــى بــدأ 

يعيــد رشيــط األحــداث املاضيــة عــرب ســنوات عمــره، 
فبــدأ يتذكــر طفولتــه واالنتفاضــة األوىل واعتقاله األول 
ــر  ــا أن تذك ــعدي، وم ــؤي الس ــد ل ــى املجاه ــه ع وتعرف
املجاهديــن مــن أبنــاء جمموعته الشــهداء منهــم واألحياء 
ــع  ــى م ــزن واألس ــاعر احل ــه مش ــت يف قلب ــى اختلط حت
ــر  ــات، فتذك ــة الذكري ــرور لطبيع ــرح وال ــاعر الف مش
ــا  ــة عندم ــو خزن ــب أب ــل امللق ــو خلي ــد أب ــهيد حمم الش
ذهــب املجاهــد وجيــه لرؤيــة املجاهديــن لــؤي وحممــد 
ومعتــز يف آخــر شــهر 12 من العــام 2004م حيث كانوا 
ــة  ــع املتفجــرات يف منطقــة جبلي ــة تصني يقومــون بعملي
شــال بلــدة عتيــل، وكان ذلــك بعــد صــاة اجلمعة حني 
ــل  ــا أن وص ــراب وم ــام وال ــم الطع ــل هل أراد أن يرس
ــى  ــاء ع ــن الدم ــا م ــًدا ورأى بقًع ــد أح ــكان مل جي إىل امل
األرض، وقطــع قــاش خمضبــة بالــدم، فشــعر باخلــوف 
ــم  ــث عنه ــدأ يبح ــن، وب ــاة املجاهدي ــى حي ــديد ع الش
يف كل مــكان كالطفــل الضائــع الــذي يبحــث عــن 
ــدث  ــا ح ــاهد م ــن ش ــخاص مم ــد األش ــد أح ــه فوج أم
ــل أراد  ــو خلي ــأن املجاهــد حممــد أب ــة ب وأخــربه باحلقيق
جتريــب عينــة مــن املــادة التــي قــام بتصنيعهــا، فانفجرت 
يف يــده وبــرت ثاثــة أصابــع لــه، وتعــرض وجهــه إىل 
بعــض احلــروق، وقــام حينهــا املجاهــدان لــؤي ومعتــز 
بنقلــه إىل مشــفى الــزكاة يف طولكــرم، وتــم عاجــه 
وإعادتــه إىل بلــدة عتيــل، ووضعــه يف أحــد املنــازل 
ــد  ــه املجاه ــس مع ــاىف، وجل ــى يتع ــكونة حت ــر املس غ
الكبــر وجيــه ملــدة ثاثة أيــام؛ ليقــوم بخدمتــه واالهتام 
ــال  ــى ق ــة حت ــا أن تذكــر هــذه احلادث ــه. وم ــاء ب واالعتن
ــه  ــك عل ــر مــن ذل ــه أكث ــت ب يف نفســه: وددت أين اعتني
ــوم القيامــة. وتذكــره قبــل استشــهاده بعــدة  يشــفع يل ي
ــة  ــه يف منطق ــة زوجت ــزل عائل ــب إىل من ــا ذه ــام عندم أي
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ــوده  ــة مول ــب رؤي ــرم، وطل ــطى يف طولك ــة الوس النزل
ــزل  ــة مــن املن ــة قريب ــد اهلل، ووقــف يف منطق ــد عب اجلدي
بــني الشــجر، وجــاء والــد زوجتــه حيمــل ابنــه عبــد اهلل، 
ومــا أن محلــه حتــى شــعر أنــه قــد ملــك الدنيــا بــا فيهــا، 
ــا يكــون هــذا اللقــاء األخــر، وأراد أن  ــه رب وشــعر بأن
ــه النــاس فقــام بوضــع رصاصــة  يقــوم بعمــل يذكــره ب
ــم  ــل طع ــارود قب ــم الب ــذوق طع ــه ليت ــان طفل ــى لس ع
ــن  ــة م ــراج رصاص ــؤي بإخ ــد ل ــام املجاه ــب، وق احللي
ــاده،  ــه يف مي ــة ل ــه كهدي ــا يف مابس ــه ووضعه مسدس
فــأي ذكريــات هــذه؟ واهلل إهنــا جلميلــة جــًدا حــني 
يتذكرهــا املجاهــد وجيــه والســيا حــني يتذكر الشــهداء 
ويتذكــر معانــاة عائاهتــم، وخاصــة عندمــا تــم اقتحــام 
ــو  ــهر ماي ــعدي يف ش ــؤي الس ــد ل ــد القائ ــزل املجاه من
)أيــار( مــن عــام 2005م مــن قبــل اجليــش الصهيــوين، 
وتــم اعتقــال شــقيقة املجاهــد لــؤي الســعدي ورفــض 
والــد لــؤي الســاح للجنــود باعتقاهلــا وقاتــل قتــال 
األبطــال ملنعهــم مــن اعتقاهلــا، وعندمــا رأوا إرصاره 
الاحمــدود قامــوا باعتقالــه معهــا وأفرجــوا عنهــا بعــد 
هــذا  لينســى  املجاهــد وجيــه  يكــن  ومل  24 ســاعة، 
احلــدث، ومل يكــن لينســى فضــل العائــات الفلســطينية 
الفلســطينية،  املقاومــة  واحتضنــت  احتضنتــه  التــي 
جنــني،  مدينــة  يف  القــدس  رسايــا  أبطــال  وخاصــة 
ــرب  ــو ال ــة الســحو وأب ــة كعائل ــدة قباطي ــًدا يف بل وحتدي
ــدة  ــر بل ــا أن تذك ــخ. وم ــزال وزكارنة...إل ــل ون وكمي
قباطيــة حتــى شــعر بالراحــة والفــرح عندمــا تذكــر يــوم 
أن كان مــع املجاهديــن لــؤي الســعدي وأرشــد كميــل 
ومعتــز وهنــاد أبــو غانــم ومعتصــم جعــار وإليــاس 
األشــقر يف بيــت املجاهــد مــروح كميــل، ونامــوا ليلتهــم 
ــوا  ــرة، وكان ــت الظه ــوم وق ــن الن ــتيقظوا م ــاك واس هن

ــى  ــدأوا جيهــزوا أنفســهم حت ــد تأخــروا يف نومهــم وب ق
خيرجــوا مــن املنــزل ألداء بعــض الواجبــات اجلهاديــة، 
ومــا أن طلــب املجاهــد لــؤي اإلذن مــن احلاجــة أم 
مــروح كميــل للخــروج مــن املنــزل حتــى رفضــت ذلك 
ــؤي  ــد ل ــداء، وأرص املجاه ــام الغ ــوا طع ــل أن يتناول قب
ــج  ــع واحلج ــأيت بالذرائ ــدأ ي ــروج، وب ــى اخل ــا ع حينه
لتســمح لــه وملجموعتــه باخلــروج، ومــا أن قالت لــه إهنا 
منــذ الصبــاح وهــي جتهز الطعــام، وعلــم أن الطعــام هو 
أكلــة الكوســا املحشــية باللبــن حتى قــال هلا: ال مشــكلة 
يــا حاجــة أم مــروح لــو انتظرنــا حتــى نــأكل، ثــم نذهــب 
يف مهامنــا وهنــاك وقــت طويــل معنــا. واحلقيقــة هنــا أن 
املجاهــد لــؤي يعشــق هــذا الطعــام لدرجــة أنــه مســتعد 
أن يبــذل كل يشء مــن أجلــه، فضحكــت احلاجــة أم 
ــا  ــة، وم ــاء املجموع ــع أبن ــا مجي ــك حينه ــروح وضح م
ــد  ــر املجاه ــا تذك ــى عندم ــى بك ــًا حت ــك قلي أن ضح
معتــز ذلــك البطــل الــذي حيــب االنطــواء والعزلــة، 
ــم إال  ــل وال يتكل ــبيح والتهلي ــر والتس ــم الذك ــو دائ فه
عنــد الــضورة، وتذكــر املجاهــد معتصــم جعــار ذلــك 
الرجــل األشــقر امللقــب بـ)اجلنجــي( ذا اإلرادة الصلبــة 
جــًدا والــذي يعشــق التحــدي والصعــاب، وتذكــر 
املجاهــد معتصــم رداد عندمــا كان يف شــهر رمضــان يف 
شــقة املجاهــد لــؤي الســعدي، وقبل يــوم من استشــهاد 
لــؤي حــني وجــد لــؤي قــد رســم شــمعة وكتــب عليها: 
84[، وعلــق  ىمحهئ جب  حب خبيمح ]طــه: 
حينهــا املجاهــد معتصــم رداد قائــًا للقائــد لــؤي: “هــل 
أنــت شــاعر أنــك ســوف تستشــهد؟”. فقــال القائــد 
ــهيًدا  ــألقى اهلل ش ــعور أين س ــدي ش ــا ل ــم أن ــؤي: “نع ل
يف رمضــان، إمــا هــذا الشــهر وإمــا يف رمضــان مــن 
ــن  ــل م ــد أق ــه اهلل بع ــدق اهلل فصدق ــادم”. فص ــام الق الع
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24 ســاعة، وهنــا حــاول اجلنــود الصهاينــة وهــم يف 
طريقهــم إىل مركــز التحقيــق الصهيــوين طــرح األســئلة 
عــى املجاهــد وجيــه، ولكــن دون جــدوى، وكان حينها 
ال يــزال يف عــامل الشــهداء والشــهادة، وال يــزال رشيــط 
األحــداث مسرســًا إىل أن وصــل إىل ذلــك اليــوم 
ــاد يف  ــامر مح ــهادي س ــة االستش ــه عملي ــت في ــذي مت ال
2006/04/17م حــني اعتقــل اجليــش الصهيــوين 
املجاهــد  ووالــدة  األشــقر  إليــاس  املجاهــد  والــدة 
معتصــم جعــار، وحاولــوا اعتقــال والــدة املجاهد وجيه 
أبــو خليــل، ولكــن عندمــا قــام الطبيــب الصهيــوين 
ــده  ــم اعتقــال وال بفحصهــا وجدهــا مريضــة جــًدا، وت
حينهــا بــداًل مــن والدتــه وأمــى يف التحقيــق مــدة 
ــرق  ــوين ال يف ــال الصهي ــو االحت ــذا ه ــا، فهك 23 يوًم
بــني رجــل وامــرأة وبــني طفــل وشــيخ حتــى إن والــدة 
ــو خليــل مل تســلم هــي األخــرى مــن  ــز أب املجاهــد معت
االعتقــال بعــد عمليــة االستشــهادي حســني أبــو زيــد، 
واســتمر اعتقاهلــا ملــدة أربعــة ومخســني يوًمــا يف ظــروف 
قاســية جــًدا. ومــا هــي إال ســويعات وإذا باملجاهــد 
لتحقيــق صهيــوين مكثــف يف مركــز  وجيــه خيضــع 
اجللمــة، للتحقيــق واســتخدم الشــاباك الصهيــوين معــه 
كافــة أســاليب التعذيــب واإلجــرام، فأمــى يف زنازيــن 
التحقيــق أكثــر مــن 93 يوًمــا ليخــرج بعدها إىل ســجون 
ــد  ــهاد القائ ــأ استش ــا نب ــم حينه ــوين ليعل ــدو الصهي الع
بتاريــخ  جعــار  معتصــم  واملجاهــد  األشــقر  إليــاس 
املنــازل  أحــد  بعــد حمارصهتــا يف  2006/05/14م 
ــزل  ــدم املن ــم ه ــا ت ــم قتله ــد أن ت ــة، وبع ــدة قباطي يف بل
فوقهــا، وأخرجــوا جســدهيا مــن حتــت األنقــاض 
ــة، ولقــد  ــة الصهيوني ــدأوا يمزقوهنــا بأســنان اجلراف وب
كان هــذان املجاهــدان حًقــا فارســني للوطــن وجنديــني 

مــن جنــود اهلل وجماهديــن يف ســبيل اهلل، وســيفرح أكلــة 
األكبــاد دائــًا بمقتــل محــزة كلــا مــرت بنــا ُأُحــد، ولكــن 
أيام املســلمني وأيام الشــعب الفلســطيني احلزين تعرف 
ــرب  ــد اق ــني ق ــح املب ــر والفت ــأن الن ــني ب ــة اليق معرف
وهــذا هــو )احلتــم( الوحيــد الــذي نؤمــن بــه؛ ألنــه وعــد 
ــرآين: ىمحيب رت  ــره الق ــى أم ــن ننس ــا ل ــا دمن اهلل م
.]65 ]األنفــال:  ىتيتيمح  نت  مت  زت  

السجن مدرسة الرجال
ومــا هــي إال فــرة مــن الزمــن حتــى تــم احلكــم 
عــى املجاهــد وجيــه ملــدة ســتة عــر مؤبــًدا، تنقــل 
خاهلــا مــن ســجن آلخــر، ومــن عــزل انفــرادي آلخــر، 
يتابــع أخبــار مــن تبقــى مــن أبنــاء جمموعــة القائــد لــؤي 
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الســعدي؛ ليجــد أن املجاهــد أجمــد ياســني بقــي مطــارًدا 
لوحــده جيــوب اجلبــال والشــوارع والســهول والوديــان 
بــا رفيــق درب أو ســند وبــا جمموعــة؛ ليلقــى اهلل 
هــذه  وكانــت  تاريــخ 2006/08/09م،  يف  شــهيًدا 
القائــد  أسســها  والتــي  الربانيــة  اجلهاديــة  املجموعــة 
املجموعــات  أهــم  مــن  الســعدي  لــؤي  املجاهــد 
ــة،  ــة الغربي ــدس والضف ــا الق ــخ رساي ــكرية يف تاري العس
ــد اهلل  ــهداء عن ــم ش ــة ه ــذه املجموع ــال ه ــم أبط ومعظ
أحيــاء يرزقــون، ومنهــم أرسى حمكومــون باألحــكام 
البطــل  املجاهــد  مقدمتهــم  ويف  واملؤبــدات،  العاليــة 
األســر وجيــه جال أبــو خليل والــذي منذ اليــوم األول 
العتقالــه مل ولــن ينســى الشــهداء، ومل يتخــل عــن درهبــم 
ــأ إىل  ــاليب، وجل ــرت األس ــم وإن تغ ــم وهنجه وطريقه
طريــق جديــد متســلح بالعلــم حــني متكــن مــن احلصــول 
عــى شــهادة البكالوريــوس يف العلــوم السياســية مــن 
يــزال عاكًفــا عــى  أبــو ديــس، وال  القــدس  جامعــة 
متابعــة أحــداث االنتفاضــة الفلســطينية يف ظــل اســتعداد 
ــطيني، ــعب الفلس ــاء الش ــى أبن ــة ع ــة الصهيوني القرصن

فــا يــكاد يمــر يــوم إال ويرتقــي الشــهداء ويعتقــل 
ــاط “الشــاباك” الصهيــوين مل يتوقفــوا  العــرات، وضب
يوًمــا عــن تعذيــب املجاهديــن منــذ زمــن طويــل، فلــم 
يركــوا طفــًا وال امــرأة وال شــيًخا وال شــاًبا إال ونــال 
ــدون  ــا املجاه ــك أهي ــذاب، لذل ــن الع ــًطا م ــم قس منه
ــة! أهيــا الشــباب املســلم! هــذا نحــن  يف الضفــة الغربي
فمــن أنتــم؟ اعلمــوا يرمحكــم اهلل أنــه يف ذلــك العــذاب 
الصهيــوين يف أقبيــة التحقيــق قــد أجهضــت األخــوات 
إذالهلــن  وتــم  التحقيــق  يف  ورضبــن  املجاهــدات 
وشــتمهن وتركــن ينمــن عــى أرضيــة الزنازيــن يف بــرد 
ــبال  ــال واألش ــب األطف ــم تعذي ــارس، وت ــتاء الق الش
طعــام  غــر  مــن  تــرك  وبعضهــم  شــديًدا،  تعذيًبــا 
زنازيــن  يف  ملقــون  وهــم  عديــدة،  أليــام  ورشاب 
عبــارة عــن ثاجــات يف الشــتاء، وأفــران يف الصيــف، 
ــاء،  ــاًء وال غط ــا وال ِكس ــا وال رشاًب ــدون طعاًم وال جي
بــل وال هــواًء يكفــي للتنفــس، وكل ذلــك بــاًء فــوق 
ــهداء  ــى للش ــرب، فطوب ــات والص ــاج إىل الثب ــاء حيت ابت
ــن  ــى للمجاهدي ــني، وطوب ــألرسى واملعتقل ــى ل وطوب
الذيــن ال يزالــون ضاغطــني عــى الزنــاد، وطوبــى ملــن 

ــهيد! ــمع وهــو ش ــى الس ألق

األسر املجاهد/ وجيه أبو خليل
برفقة والده الصابر خال زيارته له يف السجن
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األسير المجاهد
أيهم فؤاد نايف كمامجي
قصة جهاد بطولي في حب الوطن

تاريخ الميالد: 1986/06/06م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية كفر دان - محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ االعتقال: 2006/07/04م

الحكم: مؤبدان

جماهٌد عشــق الوطن، وأراد اجلهاد يف ســبيل اهلل، 
واختــار أن يكــون فارًســا مــن فرســان رسايــا القــدس؛ 
ليدافــع عــن فلســطني املحتلــة، والتــي كانــت وال تــزال 
بالنســبة إليــه هــي أم البدايــات وأم النهايــات، فهــي 
الليــل والنهــار، وهــي صــدر بيــت الشــعر وعجــزه، 
ــا  ــث وعنه ــدأ احلدي ــا ب ــه، ومنه ــوت ورجع ــي الص وه
ــطني  ــإن فلس ــك ف ــي، لذل ــا ينته ــعب وهب ــل وتش تواص
كانــت وال زالــت هــي ذاكرتــه وأحامــه وأفراحــه 
وأحزانــه، فــكان لزاًمــا علينــا االســتاع إىل رواياتــه التــي 

ــطني. ــن فلس ــي ع ال تنته

ألن فلســطني هــي كلمــة الر ومفتاح شــخصية 
هــذا املجاهــد الكبــر أهيــم فــؤاد كاجمــي، والــذي ولــد 
يف العــام 1986م ألرسة فلســطينية ملتزمــة بتعاليــم 
ــة  ــرع يف قري ــأ ويرع ــم؛ لينش ــايل العظي ــام الرس اإلس
كفــر دان بمحافظــة جنــني التــي عــاش فيهــا طفولتــه يف 
ظــل انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية األوىل، ليأخــذ عــن 
أبيــه حــب الوطــن، ورضورة الدفــاع عنــه، وبــذل الغايل 
والرخيــص ألجــل حريته وحرية الشــعب الفلســطيني.

ــدو  ــام الع ــى ق ــًا حت ــا قلي ــرب جماهدن ــا أن ك وم
فــكان  شــهور،  لعــدة  والــده  باعتقــال  الصهيــوين 
حينهــا لزاًمــا عليــه أن يتعلــم مــن أبيــه مفاهيــم جديــدة 
وصعبــة، كاالعتقــال والــراع واجليــش الصهيــوين 



من سير أبطال فلسطين )3(

268

واألهــم  والثــورة،  والشــهادة  واالنتفاضــة  والنكبــة 
ــدروس  ــق هــذه ال ــاء للشــهداء، وليطب ــة والوف التضحي
ــا عندمــا استشــهد البطــل باســم صبيحــات أحــد  عملًي
قــادة الفهــد األســود التابعــة حلركــة فتــح مــن قريــة 
رمانــة يف جنــني، وكان مــن األصدقــاء املقربــني مــن 
والــد املجاهــد أهيــم، فأهــدى حينهــا والــد أهيــم صــورة 
صديقــه الشــهيد باســم البنــه أهيــم كــي حيفــر بذاكرتــه 
ــدى  ــد ل ــا ولَّ ــهيد، مم ــذا الش ــرى هل ــا ج ــدث وم ــا ح م
املجاهــد أهيــم رغــم صغــر ســنه حــب اجلهــاد واملقاومــة 
مــن أجــل االنتقــام لدمــاء الشــهيد حيــث تأثــر بصورتــه 
ــار  حلظــة استشــهاده والتــي بــدت عليهــا عامــات وآث
التعذيــب والكدمــات واضحــة يف جســده، كــا ظهــرت 
التــي  الرصاصــات  أحدثتهــا  التــي  الثقــوب  فيهــا 
ــازف  ــه الن ــح دم ــدم فأصب ــون بال ــده املل ــت جس اخرق
والتضحيــة  اإلقــدام  عــى  واإلرصار  اإلرادة  مصــدر 
للمجاهــد أهيــم مــن أجــل رفعــة الوطــن. وكان ال يمــر 
يــوم عــى هــذا املجاهــد يف مدرســته إال ويرســم صــورة 
ــط  ــى حائ ــة، أو ع ــراس املدرس ــى ك ــل ع ــهيد باس الش
املدرســة، أو حتــى عــى اللوحــة يف داخــل الصــف، 
وكان الشــهيد بمثابــة البوصلــة التــي توجهــه دوًمــا نحو 
اهلــدف، وهــو مقاومــة املحتــل الصهيــوين، كيــف ال 
ــه  ــاس يشــهدون ل ــة، والن ــه اهلل باجلن والشــهيد يشــهد ل
بالبــاء، وعليــه شــهود بشــهادته ومشــهود لــه باألمــان 
مــن النــار، واألرض تشــهد لــه واألهــم أن اهلل يشــهد لــه 

ــاس. ــه الن ــهد ل ــة ويش ــه املائك ــهد ل ــدق، وتش بالص

ذكريات ال تنسى
وشــهيد فلســطني هــو كل من استشــهد من أجل 
الدفــاع عــن فلســطني وحتريرهــا مــن دنــس االحتــال 

ــى  ــطني، وع ــى أرض فلس ــت ع ــوين، وإن مل يم الصهي
هــذا شــهداء فلســطني كثــرون، لذلــك أصبــح الوطــن 
وهــم فلســطني وشــهداء فلســطني يســيطر عــى تفكــر 
وأعــال املجاهــد أهيــم، فأبــدع يف فــن الرســم والتمثيل، 
وأبــدع يف اإلنشــاد، وكــرس كل مواهبــه ألجــل الوطــن 
عــى الرغــم مــن امتــاك عائلتــه لركــة األهيــم للحــج 
ــة  ــر، ورغــم أوضاعهــم املالي والعمــرة واســتديو تصوي
اجليــدة إال أن كل ذلــك مل يكــن ضمــن اهتاماتــه، فلــم 
تعــن لــه الدنيــا وملذاهتــا وشــهواهتا وأمواهلــا شــيًئا 
فــكان دوًمــا يســتمع إىل أحــداث االنتفاضة الفلســطينية 
ــر  ــدث الكب ــك احل ــه ذل ــق بذهن ــزال يعل األوىل، وال ي
“لطفيــة شــويل”، ويــوم  البطلــة  يــوم أن استشــهدت 
الزرعينــي  الفهــد األســود حممــد  قــادة  أن استشــهد 
يــزال حمفــوًرا  الفرقــع والزريقــي، وال  واإلبراهيــان 
بعقلــه منظــر اقتحــام العــدو الصهيــوين لقريــة كفــر دان 
ــا عــن املناضــل املطــارد ابــن الفهــد األســود نعــان  بحًث
عابــد وأبنــاء عائلتــه الشــهداء جمــدي شــحادة كاجمــي، 
وهبجــت نايــف كاجمــي إضافــة إىل العديــد مــن األرسى 

ــن. ــني واملطاردي واملعتقل

بداية املشوار اجلهادي
مليئــة  أهيــم  املجاهــد  وفتــوة  طفولــة  كانــت 
ــن  ــون م ــم ليك ــم والتعل ــب العل ــل وح ــة باألم ومفعم
ــة  ــت انتفاض ــى اندلع ــته حت ــن يف دراس ــة املميزي الطلب
األقــى يف شــهر ســبتمرب )أيلــول( مــن العــام 2000م، 
ليكــون املجاهــد أهيم مــن أوائل الشــبان والفتيــان الذين 
شــاركوا يف أحداثها، والتي تصاعدت أحداثها يف تطور 
متســارع من طــور العمل اجلاهري إىل مرحله عســكرة 
ــا القــدس عملياهتــا العســكرية  االنتفاضــة، لتبــدأ رساي
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ــا  ــس يف رساي ــهاد املؤس ــد استش ــيا بع ــلحة، والس املس
القــدس يف مدينــة جنــني الشــهيد القائــد إيــاد حــردان،

ــرب  ــة ع ــذه اجلريم ــى ه ــدس ع ــا الق ــث ردَّت رساي حي
عمليــة استشــهادية مزدوجــة يف قلــب مدينــة اخلضــرة 
املحتلــة نفذهــا االستشــهاديان عــاء الصبــاح وأســامة 
ــمع  ــا أن س ــخ 2001/05/25م، ف ــا بتاري ــو اهليج أب
ــى  ــهداء حت ــاء الش ــة وأس ــك العملي ــم بتل ــد أهي املجاه
تعلــق قلبــه بحــب اجلهــاد اإلســامي وشــهداء اجلهــاد 
عــن  وصغــرة  كبــرة  كل  جيمــع  فبــدأ  اإلســامي، 
هــذه احلركــة الربانيــة املباركــة مــن كراســات وكتيبــات 
وصــور الشــهداء واالستشــهاديني، باإلضافــة إىل مجــع 
ــًا  ــرص دائ ــكان حي ــة، ف ــن احلرك ــادرة ع ــات الص البيان
عــى أن يوائــم مــا بــني مدرســته ومــا بــني مشــاركته 
يف أحــداث االنتفاضــة عــرب مشــاركته يف املســرات 
اجلاهريــة ورمــي احلجــارة عــى اجلنــود الصهاينــة عــى 
حاجــز اجللمــة يف مدينــة جنــني إىل الســر يف مســرة 
تشــييع الشــهداء، ليتعمــق حبــه حلركــه اجلهــاد أكثــر 
ــم  ــوين خمي ــدو الصهي ــاح الع ــد اجتي ــيا بع ــر وال س فأكث
جنــني، واستشــهاد قــادة املقاومــة وقــادة رسايــا القــدس 

ــة. ــود طوالب ــرال حمم ــم اجلن ويف مقدمته

وهــذا مــا دفــع املجاهــد أهيــم ألن يقــوم بطباعــة 
صــور الشــهيد حممــود وإلصاقهــا يف كل مــكان يف قريــة 
كفــر دان، وقــد كان املجاهــد أهيــم يف ذلــك الوقــت 
ــار  ــامية )اإلط ــة اإلس ــطاء اجلاع ــم نش ــن أه ــرب م يعت
املــدارس  يف  اإلســامي(  اجلهــاد  حلركــه  الطــايب 
واملســاجد، فــكان املجاهــد أهيــم حينهــا املســئول املبارش 
ــه مل يتجــاوز  ــه رغــم أن عــن اجلاعــة اإلســامية يف قريت
مــن عمــره مخســة عــر عاًمــا، وكان إىل جانبــه صديقــه 
ــه  ــنه إال أن ــر س ــن صغ ــم م ــى الرغ ــامل، وع ــد س املجاه
بأخاقــه وأدبــه اســتطاع أن ينظــم عــدًدا مــن املجاهدين 
بعــد  فيــا  استشــهد  مــن  قريتــه، ومنهــم  أبنــاء  مــن 
كالشــهيد خالــد عاشــور درويــش، ومنهــم مــن أصبــح 
ــن عــاء درويــش  ــوين كاملجاهدي أســًرا للعــدو الصهي
وهبــاء درويــش وأدهــم تيســر اجلمــل وحممــد صــاح. 
فكانــت هــذه املرحلــة مهمــة للجهــاد اإلســامي يف 
شــبه  كان  اإلســامي  اجلهــاد  أن  والســيا  دان  كفــر 
ــت  ــي كان ــي الت ــح ه ــة فت ــة، وأن حرك ــب يف القري غائ
تســيطر عــى املشــهد فيهــا، وبــدأ نشــاط املجاهديــن 
أهيــم وســامل ومــن معهــم باالتســاع شــيًئا فشــيًئا إىل أن 
أصبــح هنــاك حضــور قــوي ومهــم للجهــاد اإلســامي 
يف قريــة كفــر دان، ومــا هــي إال فــرة مــن الزمــن حتــى 
مجعــه اهلل مــع املجاهــد بــال ياســني مــن قريــة عانــني يف 
جنــني وهــو أحــد قــادة رسايــا القــدس يف جنــني، وكان 
ــر”  ــجن “عوف ــل س ــن داخ ــروب م ــة ه ــذ عملي ــد نف ق
الصهيــوين، ومعــه املجاهــد مهنــا زيــود ابــن بلــدة ســيلة 
احلارثيــة يف مدينــة جنــني، ومتكــن املجاهد ســامل كســاب 
مــن قريــة كفــر دان مــن العمــل عــى عقــد اجتــاع ضــم 
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بــال وأهيــم باإلضافــة إليــه، حيــث بــدأ املجاهــد بــال 
وجناحهــا  اإلســامي  اجلهــاد  حركــة  عــن  حيدثهــم 
العســكري رسايــا القــدس، ونتيجــة لتطــور العاقــة 
بــني املجاهديــن تقــدم املجاهــد أهيــم إىل املجاهــد بــال 
ياســني طالًبــا منه مســاعدته يف تنفيــذ عملية استشــهادية 

ــام 2002م. ــر الع ــامل يف أواخ ــه س ــع صديق م

ــل  ــاطه يف العم ــم ونش ــد أهي ــروز املجاه ــم ب رغ
ــك وبالرغــم  الدعــوي واجلاهــري والطــايب إال أن ذل
مــن أمهيتــه فإنــه كان يطمــح إىل مــا هــو أكــرب بكثــر، وهو 
الشــهادة يف ســبيل اهلل. ويف تاريــخ 2003/01/07م 
ــاعدة يف تنفيــذ  ــني املس ــال ياس ــن املجاهــد ب ــب م طل
املجاهــد  مــع صديقــه  استشــهادية مزدوجــة  عمليــة 
ســامل كســاب، يف بدايــة األمــر رفــض املجاهــد بــال 
هــذا الطلــب ورفــض تقديــم املســاعدة، ولكــن بعزيمــة 
ــال  ــد ب ــب املجاه ــامل طل ــم وس ــن أهي وإرصار املجاهدي
حينهــا إعطــاءه فرصــة للتفكــر يف هــذا األمر والســيا أن 
املجاهــد أهيــم كان عــى اســتعداد أن يكتــب كتاًبــا لرايــا 
القــدس يتحمــل فيــه املســؤولية بالكامــل عــا ســيقوم به، 
وبعــد اطــاع املجاهــد بال ياســني وقــادة رسايــا القدس 
عــى هــذا األمــر جــاءت املوافقــة بعــد فــرة طويلــة جــًدا 
وذلــك لصعوبــة األوضــاع األمنيــة يف ذلــك الوقــت ومــا 
بــني تقــدم يف هــذا املوضــوع وتأخــر ُحســم هــذا املوضوع 
يف شــهر مايــو )أيــار( مــن العــام 2003م، ولكــن املوافقــة 
عــى العمليــة االستشــهادية ال تشــمل املجاهديــن أهيــم 
وســامل، بــل كانــت احلاجــة إىل استشــهادي واحــد فقــط 
واملجاهــد الثــاين يــأيت دوره بعــد أســبوع مــن تاريــخ 
العمليــة األوىل. وتــم إجــراء قرعــة بــني املجاهديــن أهيــم 
وســامل فكانــت العمليــة مــن نصيــب املجاهــد ســامل 

وحــدث اجتــاع بعدهــا مهــد لــه املجاهــد بــال مجــع بــني 
املجاهــد أهيــم وبــني املجاهــد حممــد حســني جــرادات يف 
أحــد املســاجد يف جنــني، وتناقشــا كثــًرا حــول موضــوع 
العمليــة، وأكــد املجاهــد حممــد عــى أن رسايــا القــدس يف 

حاجــة إىل استشــهادي واحــد فقــط للعمليــة.

وتبــع هــذا االجتــاع عــدة اجتاعــات أخــرى 
ــم  ــد أهي ــل املجاه ــى حص ــد حت ــم وحمم ــني أهي ــت ب مجع
يف اجتاعــه األخــر مــع املجاهــد حممــد عــى مبلــغ مــن 
املــال متكــن مــن خالــه مــن رشاء مابــس لتصويــر 
االستشــهادي ســامل كســاب ليكــون جاهــًزا للعمليــة يف 
حــال تــم حتديــد ســاعة الصفــر مــن قبــل قائــدي رسايــا 
القــدس حممــد جــرادات وأنــس جــرادات، وهنــا كان قــد 
ظهــر تــردد مــن قبلهــا يف بدايــة األمر حــول هــذه العملية 
وذلــك ألســباب منطقيــة منهــا أن املجاهدين أهيم وســامل 
صغــران ومل يبلغــا بعــد ســن الثامنــة عــرة، باإلضافــة 
مــن  األوليــة  واملــواد  املتفجــرات  توفــر  إىل صعوبــة 
أجــل تصنيعهــا، واألهــم أنــه عندمــا يــأيت القــدر اإلهلــي 
ال يمكــن رده حيــث قــام اجليــش الصهيــوين بتاريــخ 
2003/05/11م، باعتقــال قــادة رسايــا القــدس يف 
جنــني أنــس جــرادات وحممــد جــرادات وإيــاد جــرادات، 
ــذه  ــزات هل ــتعدادات والتجهي ــون كل االس ــك تك وبذل
العمليــة قــد ذهبــت أدراج الريــاح، ومل يعلــم حينهــا 
ــا أن  ــف هل ــان وكي ــاذا يصنع ــامل م ــم وس ــدان أهي املجاه
حيققــا احللــم بالشــهادة؟! هــل يقومــون بعمليــة طعــن؟! 
ــذا مل  ــر؟! وه ــكري آخ ــاح عس ــان إىل جن ــل يتوجه أم ه
يكــن متوفــًرا يف جنــني، وإذا باملجاهــد بــال ياســني يقوم 
بإخبــار املجاهــد أهيــم أن هنــاك من يســتطيع املســاعدة يف 
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هــذا املوضــوع، وهــو املجاهــد عبــد اهلل فرحيات مــن بلدة 
ــا القــدس. اليامــون يف جنــني، وهــو مــن كــوادر رساي

جتدد األمل
وهنــا بــدأت املرحلــة اجلهاديــة الثانيــة للمجاهــد 
ــا كان ال  ــخ 2003/05/25م، وبين ــث بتاري أهيــم حي
ــر  ــادي ع ــف احل ــة يف الص ــد الدراس ــى مقاع ــزال ع ي
يتجــاوز عمــره ســتة عــر عاًمــا، وحينــا كان متوجًهــا 
ــم امتحــان اللغــة  ــاح الباكــر لتقدي إىل املدرســة يف الصب
العربيــة وهــو الرابــع مــن بــني تســع مــواد مطلــوب 
ــد  ــي املجاه ــا أن انته ــاح. وم ــل النج ــن أج ــا م تقديمه
أهيــم مــن االمتحــان حتــى خــرج من مدرســته التــي كان 
يعشــق فيهــا كل حجــر وكل ذرة رمــل، عشــق جدراهنــا 
وصــوت اجلــرس، عشــق اإلذاعــة الصباحيــة ورفــع 
العلــم، عشــق صــوت مــن يتلــو القــرآن الكريــم، عشــق 
ــا يقــول:  ــه مــن خــر، فــكان دوًم ــاح ملــا في وقــت الصب
صبــاح اخلــر يــا وطنــي! صبــاح اخلــر يــا شــعبي! 
ــرج  ــا أن خ ــني! وم ــال املقاوم ــا األبط ــر أهي ــاح اخل صب
ــى  ــًرا حت ــرة ظه ــة ع ــاعة احلادي ــته يف الس ــن مدرس م
التقــى باملجاهــد عبــد اهلل فرحيــات الــذي كان يقــف 
ــا  ــز ي ــت جاه ــل أن ــأله: ه ــة، فس ــام املدرس ــيارته أم بس
شــيخ أهيــم؟ فأجابــه مــن قبــل أن أعرفــك وأنــا جاهــز. 
وتوجهــوا إىل بلــدة اليامــون بمحافظــة جنــني، وانتظروا 
فــرة مــن الزمــن يف منــزل املجاهــد عبــد اهلل حتــى جــاء 
املجاهــد الكبــر أحــد أبــرز قادة رسايــا القــدس يف جنني 
أجمــد عبيــدي والــذي عــرف عــن نفســه باســم أبــو عــي، 
وأنــه ســيكون مســؤواًل عــن توصيلــه إىل بيســان لينفــذ 
العمليــة االستشــهادية وســيكون برفقتــه أثنــاء العمليــة 
إىل أن يصــا إىل نقطــة معينــة قريبــة مــن مــكان تنفيذهــا، 

ــت  ــك الوق ــد يف ذل ــكان الب ــراق، ف ــم االف ــا يت وبعده
ــر  ــم تصوي ــة، فت ــة االســتعدادات للعملي مــن إهنــاء كاف
املجاهــد أهيــم وهــو يتلــو وصيتــه لألمــة والشــعب 
بعمليــة  الصهيــوين  االحتــال  ويتوعــد  الفلســطيني 
ــه يف  ــن نوع ــرب م ــر األغ ــذا التصوي ــة. وكان ه مزلزل
تاريــخ العمليــات حيــث تــم تصويــر االستشــهادي أهيم 

ــون. ــدة اليام ــارات يف بل ــدى املغ ــب إح يف قل

وصية االستشهادي أهيم
ــاىل: ىمحٱمص جض  ــه تع ــه بقول ــدأت وصيت ــد ب  وق
مع  جع  مظ  حط   مض  خض  حض 

.]5 ]القصــص:  جفيمح  مغ  جغ 

وبــنيَّ يف وصيتــه فضــل اجلهــاد يف ســبيل اهلل، 
ــرى،  ــاد أخ ــم وتب ــود أم ــه تس ــذي ب ــم ال ورضورة العل
ومــا أن تــم االنتهــاء مــن مراســم التصويــر حتــى صــى 
ــد  ــع املجاه ــا م ــا بعده ــر متوجًه ــاه الظه ــد ص املجاه
ــدة  ــه مــن بل ــدي إىل بيســان، وســار يف طريق أجمــد العبي
اليامــون إىل قريــة كفر دان وكانت املتفجــرات تزن 250 
كيلــو جراًمــا، وكانــت كل التوقعــات يف حينهــا أن هــذه 
العمليــة ســتكون مــن أضخــم العمليــات االستشــهادية 
يف ذلــك الوقــت، وكان اهلــدف هــو إحــدى احلافــات 
الصهيونيــة التــي هبــا العــرات مــن اجلنــود الصهاينــة، 
وقــد قــام املجاهــد أهيــم بتوديــع املجاهــد عبــد اهلل 
ــا ســيلتحق بــه إن شــاء اهلل،  فرحيــات وقــال لــه إنــه قريًب
وشــاء القــدر مرورمهــا مــن قرية كفــر دان بجانــب منزل 
املجاهــد ســامل كســاب، ومــا أن رآه املجاهــد أهيــم حتــى 
أوقــف الســيارة وســلم عليــه وودعــه، ومل يعلــم حينهــا 
املجاهــد ســامل كســاب أن أهيــم ذاهــب لتنفيــذ العمليــة، 
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بــل يعلــم أنــه خــال األيــام القادمــة، وتــم اخلــروج من 
مدينــة جنــني إىل قريــة املغــر، ومنهــا إىل وادي شــوباش 
ويف هــذا الــوادي كان الطريــق والســر فيــه صعًبــا جــًدا 
بــه الكثــر مــن املطبــات والعديــد مــن احلفــر والســيا 
أن الســيارة حمملــة بكميــة كبــرة مــن املتفجــرات. ومــا 
أن اقــرب مــن منطقــة قريبــة مــن اهلــدف، ونتيجــة 
لكثــرة احلفــر واملطبــات تعطلــت الســيارة يف منتصــف 
الطريــق حيــث تعطــل وانكــر ســلك “الكلتــش”، 
فــكان مــن الصعــب جــًدا العمل عــى إصاحــه، والبد 
مــن أخــذ القــرار النهائــي وهــو إلغــاء العمليــة والعــودة 
ــع  ــم م ــد وأهي ــن أجم ــاد املجاهدي ــني، فع ــة جن إىل مدين
ــد  ــه املرش ــم بمثاب ــذي كان هل ــي ال ــي القي ــد ع املجاه
والدليــل يف حتركاهتــم، وقــد رشح كامــل التفاصيــل 

للمجاهــد أهيــم حــول مــكان العمليــة.

حدث مفاجئ
حــدث أمــر هام أثنــاء حماولــة املجاهدين إصاح 
ــب  ــا جي ــاء تصليحه ــم أثن ــرب منه ــث اق ــيارة حي الس
صهيــوين عســكري، وتــم االتفــاق بــني املجاهديــن أنــه 
يف حــال اقرابــه ملســافة قصــرة يقــوم املجاهــدان أجمــد 
وعــي باالبتعــاد عــن املــكان، ويقــوم املجاهــد أهيــم 
بتفجــر الســيارة املفخخــة وبالفعــل اقــرب هــذا اجليب 
ــكان  ــي يف م ــد وع ــدان أجم ــأ املجاه ــكان، واختب ــن امل م
ــم يف  ــد أهي ــس املجاه ــا جل ــور بين ــف الصخ ــد خل بعي
داخــل الســيارة املفخخــة ينتظــر، واقرب حينهــا اجليب 
الصهيــوين مــن املــكان بالقــرب مــن الطريــق التــي تعلــو 
الســيارة التــي كانــت يف أســفل الــوادي، وكان أمــام 
املجاهــد طريــق يبــدأ باالرتفــاع شــيئا فشــيئا للوصــول 
إىل القمــة، وهــذه املســافة تقــدر بحــوايل مــن 15 إىل 20 
ــام  ــر، فق ــر فأكث ــوين أكث ــب الصهي ــرب اجلي ــًرا، واق م
املجاهــد أهيــم حينهــا بالضغــط عــى الكبســة األوىل 
للتفجــر وهــي مــا قبــل التفجــر النهائــي، فكانــت 
كصــام أمــان وجهــز نفســه للتفجــر النهائــي، فأمســك 
ــه  ــردد قول ــه، وكان ي ــة إلي ــدوم الصهاين ــًرا ق ــزره منتظ ب
تعاىل: ىمحٱمم رن زن من نن ىن ين ٰى 
ــب  ــإذا باجلي ــس: 9[، ف ري زي مي نييمح ]ي
ــت يف  ــث تدخل ــى حي ــث أت ــن حي ــود م ــوين يع الصهي
ــة بعــدم حــدوث التفجــر،  هــذا احلــدث القــدرة اإلهلي
وتبــني فيــا بعــد أنــه لــو حــدث االنفجــار فــا كان يــؤدي 
ــن  ــا. وم ــذي كان مصفًح ــب ال ــذا اجلي إىل أرضار يف ه
جهــة أخــرى كان اجتــاه براميــل التفجــر يف عكــس اجتاه 

اجليــب ممــا يقلــل مــن قــوة اإلصابــة فيــه.

األسر املجاهد/ أهيم كاجمي
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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إىل  املــكان وعــادوا  املجاهديــن  وغــادر مجيــع 
مدينــة جنــني عــى اتفــاق بينهــم أن يعــود املجاهــد أهيم يف 
اليــوم الثــاين بحزام ناســف لتنفيــذ العملية االستشــهادية 
يف بيســان حيــث كان املجاهــدون قــد قامــوا بإنــزال 
ــا  ــة، ووضعوه ــيارة املعطل ــن الس ــرات م ــل املتفج برامي
حتــت شــجرة كبــرة اســمها الســويدة كانــت عــى طــرف 
ــافة  ــيارة مس ــع الس ــًرا يف دف ــًدا كب ــوا جه ــق، وبذل الطري
معينــة إىل أن وصلــت إىل طريــق رئيــي عنــد مدخــل 
بلــدة املغــر، وكانــت هــذه الســيارة مــن نوع ميتســوبيي 

ــق. ــم وضعهــا عــى جانــب الطري النــر وت

ــرر  ــى ق ــني حت ــدون إىل جن ــاد املجاه ــا أن ع وم
املجاهــد أهيــم املكــوث يف بيــت املجاهــد عــي القيــي 
ــزام  ــة باحل ــذ العملي ــاين لتنفي ــوم الث ــرج يف الي ــى خي حت
ــوت  ــمع ص ــى س ــت حت ــل البي ــا أن دخ ــف، وم الناس
ــا  ــب م ــي، وحس ــي يبك ــد ع ــن املجاه ــد اب ــل جم الطف
ذكرتــه والــدة الطفــل أنــه منــذ ســاعات مل يتوقــف عــن 
ــن  ــف ع ــه توق ــم بحمل ــد أهي ــام املجاه ــا ق ــكاء، ومل الب
ــل:  ــدة الطف ــه وال ــت ل ــا، فقال ــا عميًق ــام نوًم ــكاء ون الب

ــا؟ ــه منوًم ــل أعطيت ه

االستشهادي مل يستشهد
ويف هــذه األثنــاء بــدأ اجليش الصهيــوين باجتياح 
قــرى مدينــة املجاهــد أهيــم بحًثــا عنه، وتــم اقتحــام بلدة 
ــوم  ــة يف الي ــون، وخاص ــة واليام ــة وزبوب ــيلة احلارثي س
التــايل حيــث اســتمر اجليــش بالبحــث عــن املجاهديــن 
أجمــد وعــي وانتهــى البحــث بالفشــل، ويقــول املجاهــد 
أهيــم إن هنــاك أســباًبا ملــا حــدث، وهــي أنــه تــم كشــف 
العمليــة، لســببني األول: االتصــاالت التــي أجراهــا 

املجاهــدون يف جنــني حــول خــروج العمليــة حليــز 
ــأن  ــت ب ــد علم ــه ق ــر أن عائلت ــبب اآلخ ــذ، والس التنفي
النــاس  لتنفيــذ عمليــة، ومــا أن ســمع  أهيــم توجــه 
ــدأوا يتداولــون اســم  ــة، حتــى ب عــن انفجــار يف العفول
االستشــهادي أهيــم، وتبــني يف مــا بعــد أن هــذا االنفجار 
يف مدينــة العفولــة ناجــم عــن انفجــار جــرة غــاز فقــط.

املجاهد أهيم يف األرس
ــر دان  ــة كف ــم إىل قري ــد أهي ــاد املجاه ــا أن ع وم
والتقــى بعائلتــه حتــى تــم اعتقالــه عــى يــد جهــاز 
ســنة  ملــدة  أرحيــا  يف  ســجنه  وتــم  الوقائــي،  األمــن 
ونصــف تنقــل خاهلــا مــا بــني ســجن األمــن الوقائــي 
ــة  ــى املقاطعــة يف أرحيــا، ومتكــن بطريقــة رسي ــني مبن وب
مــن اهلــروب مــن ســجن أرحيــا مــع األبطــال مــن أبنــاء 
اجلهــاد اإلســامي، وكانــت عمليــة اهلــروب قــد متــت 
عــى مرحلتــني وبمجموعتــني، ومنهــم الشــهيد املجاهد 
حممــود كميــل امللقــب بـ”الدبعــي” مــن بلــدة قباطيــة يف 
ــاد ســارة وحممــد  ــل وزي ــني، والشــهيد مــروح كمي جن
ــن.  ــن املجاهدي ــم م ــارة، وغره ــاء س ــص وع هصي
وعــاد املجاهــد أهيــم مــرة أخــرى إىل مدينــة جنــني 
ليــارس نشــاطه العســكري يف صفــوف رسايــا القدس، 
وقــد متكــن مــن النجــاة من عــدة حمــاوالت لاعتقــال أو 
االغتيــال وخاصــة عندمــا متــت حمارصتــه مــع جمموعــة 
مــن املجاهديــن يف منــزل خليــل اللــرة يف جنــني، وملــا 
انســحب املجاهــدون مــن هــذا البيــت وهــم أهيــم وزياد 
ســارة وســائد فهمــي توجهــوا بعدهــا إىل بلــدة اليامــون 
لالتقــاء بقــادة رسايــا القــدس هنــاك وخاصــة مــع 
املجاهــد باجــس محديــة الــذي كان عــى عاقــة ســابقة 
باملجاهــد أهيــم يف أثنــاء وجــوده يف ســجن أرحيــا، وتــم 
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االتفــاق بــني املجاهديــن عــى ختفيــف عمليــة التواصــل 
ــكرية  ــات عس ــدة عملي ــام بع ــل القي ــن أج ــيق م والتنس
اليامــون  بلــدة  يف  والتقــى  الصهيــوين.  العــدو  ضــد 
املجاهــد أهيــم مــع املجاهــد مــروح كميــل وأرص األخر 

ــه. ــراد خليت عــى أن يكــون املجاهــد أهيــم ضمــن أف

مرحلة جديدة:
ومــا أن بــدأ العمل العســكري هلــذه اخلايا حتى 
وقــع املجاهــد أهيــم يف قبضــة جهــاز الوحــدات اخلاصــة 
التابعــة للســلطة الفلســطينية بقيــادة بشــر نافــع، لكــن 
هــذه املــرة مل يكــن االعتقــال مثــل مــا حــدث يف أرحيــا، 
بــل كان باتفــاق واضــح ورصيــح بــني مجيــع األطــراف، 
وتــم توفــر كل الظــروف املناســبة للمجاهديــن يف ذلك 
الوقــت وخاصــه حريــة احلركــة يف رام اهلل، وهنــاك 
ــاء  ــن أبن ــن م ــرة للمجاهدي ــاعدات كث ــم مس ــم تقدي ت
ــكان  ــن س ــوربجي م ــد الش ــل أمح ــة مث ــزة األمني األجه
قطــاع غــزة، ومنهــم مــن أســاء التعامــل مــع املجاهدين، 
عــادة  وكان  املقــر،  يف  املســكرات  يتنــاول  وكان  بــل 
حيــاول إطــاق النــار عــى املجاهديــن، ونتيجــة ملــا 
مســاعدة  مــن  الشــوربجي  أمحــد  املجاهــد  قدمــه 
ــاالت  ــد رج ــد أح ــى ي ــل ع ــرض للقت ــن تع للمجاهدي
الســلطة بالضفــة الغربيــة داخــل الســجن وذلــك بتاريخ 

2004/05/29م.

حيــاة  يف  جــًدا  هامــة  اهلل  رام  فــرة  وكانــت 
املجاهــد أهيــم الــذي متكــن مــن التعــرف عــى عــدد 
كبــر مــن قــادة حركــه فتــح مثــل املناضلــني رمــزي 
ــزة  ــح يف رام اهلل، ومح ــة فت ــادة حرك ــم ق ــد أه ــد أح عبي
الطقطــوق وبســام اكتيــع. وحينهــا بــدأ املجاهــدون 

حيصلــون عــى كثــر مــن التســهيات مــن قبــل الســلطة 
الفلســطينية يف مقــر احتجازهــم، وكانــت هــذه الفــرة 
ــدس  ــا الق ــادة رساي ــى ق ــة ع ــام 2004م عصيب ــن الع م
ــي  ــا الت ــة الراي ــطينية وخاص ــة الفلس ــوادر املقاوم وك
تعــرض قادهتــا وكوادرهــا ملاحقــات األجهــزة األمنيــة 
الصهيونيــة ممــا أدى إىل اعتقــال العــرات واغتيــال 
العديــد مــن القــادة حيــث بتاريــخ 2004/12/03م، 
ــة  ــدة قباطي ــا القــدس يف بل ــادة رساي ــال أحــد ق ــم اغتي ت
ــد الرمحــن كميــل،  ــة جنــني املجاهــد حممــود عب يف مدين
مــن  املقربــني  املجاهديــن  مــن  أهيــم  املجاهــد  وكان 
الشــهيد، ولذلــك قــرر الــرد عــى هــذه اجلريمــة يف 
ــوق  ــزة الطقط ــرب مح ــه املق ــام وصديق ــث ق رام اهلل حي
وتســمى  الطويــل  جبــل  مســتوطنة  نحــو  بالتوجــه 
بـ”ســيجوت” وأطلقــوا رصاصهم لقتــل الصهاينة باجتاه 
ــوين أن  ــش الصهي ــن اجلي ــة، وأعل ــات الصهيوني احلاف
حافلــة صهيونيــة قــد تعرضــت إلطــاق نــار وأن هنــاك 
إصابــات، وأعلنــت رسايــا القــدس مســئوليتها عــن 
ــرد أويل  ــاءت ك ــا ج ــة يف رام اهلل، وأهن ــة البطولي العملي
ــود  ــدس حمم ــا الق ــد يف رساي ــال القائ ــى اغتي ــي ع طبيع
ــم  ــد أهي ــة األوىل للمجاه ــذه العملي ــت ه ــل، وكان كمي
يف مدينــة رام اهلل، واســتمر يف نشــاطاته العســكرية عــرب 
خــوض االشــتباكات املســلحة بشــكل شــبه يومــي ضــد 
قطعــان املســتوطنني ودوريــات اجليــش الصهيــوين التــي 
ــة رام اهلل  ــات مدين ــة وخمي ــوارع وأزق ــوب ش ــت جت كان
ــة  ــا األمني ــطينية وأجهزهت ــلطة الفلس ــوم الس دون أن تق

ــم. ــار عليه ــاق الن بإط

اجلهــاد  رايــة  ومحــل  أهيــم  املجاهــد  تقــدم 
والعــزة  املجــد  صفحــات  أروع  وســطر  اإلســامي 
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والفخــار لتــأيت العمليــة التاليــة املزلزلــة وهــي الــرد 
عــى جريمــة اغتيــال املجاهــد القائــد يف رسايــا القــدس 
مــروح كميــل الــذي استشــهد يف مدينــة جنــني بتاريــخ 
ــادر املجاهــد أهيــم وأطلــق  2005/06/07م حيــث ب
النــار مــن ســاحه مرتــني عــى بــرج عســكري صهيــوين 
يف منطقــه رام اهلل “أم الرايــط”، وكان إىل جانبــه يف هــذه 
العمليــة املجاهد بســام اكتيع واملجاهد محــزة الطقطوق، 

ــاء  ــت ج ــك الوق ويف ذل
استشــهاد  يؤكــد  خــرب 
كتائــب  قــاده  أحــد 
شــهداء األقــى يف خميــم 
باطــة يف مدينــة نابلس، 
وهــو الشــهيد املجاهــد 
حممود اشــتيوي، فســارع 
وبســام  أهيــم  األبطــال 
ومحــزة بالقيــام بعمليــة 
اطــاق نــار جتــاه حاجــز 

بيــت إيــل العســكري يف رام اهلل.

وبعــد استشــهاد القــادة يف رسايــا القــدس يف 
جنــني وخاصــة الشــهيد حممــود كميــل ومــروح كميــل 
بــدأ االتصــال بــني املجاهــد أهيــم ورسايــا القــدس 
يتقطــع شــيًئا فشــيًئا، فحــاول حينهــا التواصــل مــع 
رسايــا القــدس يف قطــاع غــزة مــن أجــل االســتمرار يف 
العمليــات العســكرية يف رام اهلل، ولكــن دون جــدوى. 

عملية خطف املستوطن “إلياهو”
ــد  ــس املجاه ــا كان جيل ــايل وبين ــدى اللي ويف إح
أهيــم مــع أصدقائــه املجاهديــن بســام اكتيــع ومحــزة 

الطقطــوق وليــي أبــو رجيلة اقــرح عليهــم املجاهد ليي 
أنــه يســتطيع خطــف صهيــوين، وبــدأ كل واحــد يضــع 
ــة اخلطــف وكل هــذا حيــدث يف داخــل  ســيناريو لعملي
مقر الســلطة الفلســطينية يف رام اهلل “أم الرايط”، وشعر 
ــه  ــه وخطت ــاد يف طرح ــي ج ــد لي ــدون أن املجاه املجاه
وأقســم عــى ذلــك، وقــام حينهــا املجاهــد ليــي بمتابعــة 
املوضــوع مــع املجاهــد بســام اكتيــع الــذي بعــد فــرة من 
الزمــن اســتطاع أن جيهــز الرتيبــات األساســية الازمــة 
للعمليــة، وحــاول القيــام هبــا إال أن املســدس الــذي كان 
ــة، ــه الديــك ممــا أدى إىل إلغــاء العملي معهــم تعطــل من

ــة أخــرى  وجــرت حماول
قــام هبــا املجاهد ليــي أبو 
رجيلــة، وكانــت اخلطــة 
أن األخ خــر أبو ارجيله 
التــي  الســيارة  يقــود 
مهمتهــا املراقبــة والســر 
اخلطــف  ســيارة  أمــام 
ــم  ــق ويت ــف الطري لكش
والتنســيق  التواصــل 
عــى  الســيارتني  بــني 

ــيارة  ــوق الس ــة يس ــو رجيل ــي أب ــد لي ــون، واملجاه البلف
اخلاصــة باخلطــف والتــي ســوف يصعــد إليها املســتوطن 
الحًقــا، وبعــد أن يصعــد يف الســيارة يقــوم املجاهــد نــور 
ــتوطن،  ــا املس ــي هب ــيارة الت ــرة إىل الس ــد ف ــود بع بالصع
موارسجــي  أنــه  أســاس  عــى  نفســه  عــى  ويعــرف 
ــا  ــي، وهن ــد لي ــقة املجاه ــاه يف ش ــرب املي ــاح ت إلص
كان البــد مــن توضيحهــا عــرب احلديــث عــن طريــق 
البلفــون املفتــوح عــى نــور يف الســيارة الثانيــة، وعندهــا 

الشهيد القائد/ مروح كميل
استشهد بتاريخ 2005/06/07م

القتيل الصهيوين 
املستوطن “إلياهو آرشي”



من سير أبطال فلسطين )3(

276

يطمئــن هــذا املســتوطن للشــخص الثالــث الــذي صعــد 
معــه يف الســيارة وهــو املجاهــد نــور والســيا أنــه ســمع 
ــور،  ــي ون ــني لي ــذي دار ب ــث ال هــذه القصــة عــرب احلدي
ــد  ــل صع ــت، وبالفع ــد اكتمل ــة ق ــون اخلط ــذا تك وهك
املســتوطن والــذي اســمه “إلياهــو” إىل الســيارة مــع ليــي 
أبــو رجيلــة، وكان يف اخلطــة الثانيــة ينتظــر هنــاك املجاهد 
نــور، وأشــار للســيارة بالوقــوف وصعــد نــور إليهــا، 
وكان املســتوطن “إلياهــو” جيلــس يف املقعــد األمامــي، 
ــى  ــي حت ــد اخللف ــور يف املقع ــد ن ــس املجاه ــا أن جل وم
نظــر املجاهــد ليــي باملــرآة وأخــذ اإلشــارة املتفــق عليهــا 
مــع نــور، فقــام املجاهــد بســحب املســدس مــن أســفل 
الكــريس الــذي جيلــس عليــه “إلياهــو” وصوبــه إىل رأســه 
مــن اخللــف، وقــال لــه: أال يفعــل أي حركــة وإال ســيقتل 
فانصــدم املســتوطن الصهيــوين للوهلــة األوىل، وبعــد 
قليــل وباللغــة العربيــة أفهمــوه أهنــم حراميــة وال يريدون 
إيــذاءه وأهنــم يريــدون فقــط الشــنطة ومــا بداخلهــا مــن 
نقــود، وبذلــك متكــن املجاهــد ليــي مــن هتدئتــه، وعندمــا 
شــعر املجاهــدون أن هــذا املســتوطن قــد اطمــأن أنزلــوا 
مسدســاهتم حيــث كان ليــي أيًضــا قــد ســحب مسدســه 
عــى هــذا املســتوطن، وعندمــا وصلــوا بالســيارة مفــرق 
ــروت”،  ــتوطنه “عط ــؤدي إىل مس ــني األوىل ت ــني طريق ب
والثانيــة إىل مدينــة رام اهلل قــام املجاهــدون بالدخــول 
باجتــاه مدينــة رام اهلل، فتفاجــأ حينهــا هــذا املســتوطن مــن 
األمــر وهجــم عــى مقــود الســيارة مــن أجــل أن يقلــب 
الســيارة للحصــول عــى املســاعدة، ممــا جعــل املجاهدين 
يضبونــه بقــوة فشــجوا لــه رأســه وســال الــدم بغــزارة.

ومحــزة  أهيــم  املجاهــد  كان  األثنــاء  هــذه  يف 
الطقطــوق جيلســان داخــل مقــر الوحــدات اخلاصــة بــأم 

ــع يقــول  الرايــط، فجاءهــم االتصــال مــن بســام اكتي
هلــم بــأن يتجهــزا؛ ألنــه ســيذهب إليهــا الصطحاهبــا؛ 
ألن الشــباب ســيحضون العصفــور أي املســتوطن، 
املغــرب  حلــول  ومــع  املجاهــدان،  جتهــز  وبالفعــل 
األمــور  إن  هلــا  فقــال  إليهــا،  بســام  املجاهــد  جــاء 
ــدة والعصفــور أصبــح يف القفــص، وتوجــه حينهــا  جي
املجاهــدون بســام وأهيــم ومحــزة إىل منطقــة الطــرة، 
فوجدوا “إلياهو” يف داخل السيارة مربوًطا بشكل جيد،

فكانــت مفاجــأة عظيمــة جــًدا للمجاهديــن، منظــر 
ال يمكــن لذاكــرة املجاهــد أهيــم مــن نســيانه، فقــام 
املجاهــد ليــي بفــك وثاقــه وســأله املجاهــد أهيــم: هــل 
أنــت هيــودي؟! ألن منظــره كان يشــبه الرومانيــني فقــال 
لــه املســتوطن الغبــي: لــو بالعــربي، فلطمــه أهيــم، وقال 

ــه: كيــف “لــو” وأنــت تتحــدث العــربي!! ل

األسر املجاهد/ محزة الطقطوق
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 2006/07/04م
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فضحــك حينهــا املجاهــدون كثــًرا، وكان حينها 
ــكري  ــاس العس ــان اللب ــزة يرتدي ــم ومح ــدان أهي املجاه
باخلــوف  يشــعر  املســتوطن  مــع اجلعــب ممــا جعــل 
ــا  ــده فوجده ــم ي ــد أهي ــك املجاه ــا أمس ــديد عندم الش
ترجتــف بشــكل كبــر، وتــم اقتيــاده فيــا بعــد إىل إحــدى 
)أبــو  اكتيــع  بســام  املجاهــد  جهزهــا  التــي  الشــقق 
ــة،  ــه هــو املــرف األول عــى هــذه العملي ــادي(؛ ألن ف

وهــو املســؤول عــن التنســيق بــني أفــراد هــذه املجموعــة 
والتــي كان اســمها جمموعــة )فرســان الغضــب( وبــني 
قطــاع غــزة مــع قــادة األلويــة يف جلــان املقاومــة الشــعبية، 
ــول  ــم الوص ــد أهي ــاول املجاه ــة حي ــث كان يف البداي حي
إىل رسايــا القــدس يف الضفــة الغربيــة مــن أجــل التهيئــة 
هلــذه العمليــة لتكــون باســم اجلهــاد اإلســامي إال أنــه 
مل ينجــح يف ذلــك، وتواصــل مــع رسايــا القــدس يف 
قطــاع غــزة، وكذلــك فعــل املجاهــد بســام اكتيــع الــذي 
تواصــل شــخصًيا مــع أحــد قــادة رسايــا القــدس يف 

مدينــة غــزة يف ذلــك اليــوم، وكان اســمه املجاهــد )أبــو 
مخيــس(، فحدثــوه عــن عمليــة خطــف جلنــود صهاينــة، 
فرفــض ذلــك، وطلــب منهــم إن أرادوا أن حيصلــوا عى 
خــط عســكري ودعــم مــايل ولوجســتي القيــام بعمليــة 
ــا  ــكان حينه ــة، ف ــدس املحتل ــة الق ــهادية يف مدين استش
أبنــاء هــذه املجموعــة غــر جاهزيــن ملثــل هــذا الطلــب، 
ــة  ــادة جلــان املقاوم ــع إىل قي فتوجــه املجاهــد بســام اكتي
بــكل رسور  املكاملــة  الشــعبية والذيــن تلقفــوا هــذه 
وبــكل مســئولية، وأرســلوا هلــم مبلــغ مخســة آالف 
دوالر وبشــكل عاجــل لتنفيــذ هــذه املهمــة، وكانــوا 
مســتعدين لــكل طلباهتــم؛ ألهنــم كانــوا يدركــون حينها 
معنــى أن يتــم خطــف جنــدي ملــا لــه مــن أثــر كبــر عــى 
الشــعب الفلســطيني وعــى احلركــة األســرة بشــكل 
عــام، وأصبــح املســئول املبــارش عــن هــذه العمليــة وعن 
التنســيق مــع قــادة اللجــان يف قطــاع غــزة هــو املجاهــد 
بســام اكتيــع، وهــو مــن ســكان قطــاع غــزة ويتواجــد يف 
الضفــة الغربيــة ويعمــل يف أجهــزة الســلطة الفلســطينية 
منــذ ســنوات طويلــة، وكان لــه خــربة طويلــة يف مواجهة 
االحتــال، ولقــد تعــرض يف املــايض لعــدد مــن مــرات 
االعتقــال يف االنتفاضــة األوىل، ويمتــاز بصابتــه وقــوة 
إرادتــه وإرصاره عــى كل مهمــة مســتحيلة ُتعــرض 
عليــه، فــكان نعــم القائــد ونعــم املنســق هلــذه املجموعة، 
ومــا أن وصــل املبلــغ ليتــم تنفيــذ مــا تــم التخطيــط لــه 
ــذ  ــل تنفي ــم بالفع ــى ت ــو” حت ــتوطن “إلياه ــف املس بخط
هــذه املهمــة، وبعــد أن تــم وضــع هــذا الصهيــوين 
“إلياهــو” يف داخــل الشــقة التــي جــرى اســتئجارها مــن 
ــادة  ــادر واتصــل بقي قبــل املجاهــد بســام اكتيــع حتــى ب
اللجــان وأعلمهــم بــا حــدث، وأرســلوا عــى الفاكــس 
اســتخدامها يف وســائل اإلعــام  أجــل  مــن  بياناتــه 
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أي  املجموعــة  هــذه  مــع  االتفــاق  وكان  املختلفــة، 
ــاح  ــم اجتي ــه يف حــال ت جمموعــة )فرســان الغضــب( أن
قطــاع غــزة مــن قبــل العــدو الصهيــوين فابــد مــن 
ــان  ــادة اللج ــار ق ــد أش ــوين، وق ــتوطن الصهي ــل املس قت
يف بياهنــم إىل ذلــك حيــث كان هنــاك يف نفــس اليــوم 
تزامــن مــع خطــف اجلنــدي الصهيــوين “جلعاد شــاليط” 
يف قطــاع غــزة، ومــا أن بــدأ االجتيــاح لقطــاع غــزة حتــى 
قــرر فرســان الغضــب قتــل هــذا املســتوطن كــا تــم 
ــم  ــال أهي ــه األبط ــزة، وتوج ــة يف غ ــع األلوي ــاق م االتف
وبســام ومحــزة الطقطــوق إىل الشــقة التــي حيتجــزون هبــا 
ــة فجــًرا،  “إلياهــو” وكان ذلــك يف حــوايل الســاعة الثالث
ــل  ــدأ املجاهــد أهيــم جيــره مث ــزل وب وأخرجــوه مــن املن
ــة  ــب مدين ــرة يف قل ــة الط ــوا إىل منطق ــب، وتوجه الكل
ــارة عــن  ــوا إىل تلــك املنطقــة، وهــي عب رام اهلل، ووصل
مســاحة مــن األرض واســعة جــًدا، وشــبه مهجــورة 
ــض  ــا بع ــا أيًض ــكان، وهب ــات والس ــض البناي ــا بع وهب
البنايــات قيــد اإلنشــاء، وبــدأ املجاهــد أهيــم جيــره وبــدأ 
األبطــال حفــر قــرب هنــاك هلــذا املســتوطن، فأحــس 
ــون  ــدأوا يبحث هبــم بعــض الســكان، فركــوا املــكان وب
ــه  ــم أن ــد أهي ــا املجاه ــاهد حينه ــر، وش ــع آخ ــن موق ع
يوجــد بنــاء جديــد وبــه أعمــدة قيــد اإلنشــاء، ويوجــد 
مــكان حمفــور ألحــد األعمــدة ويســتطيع إدخــال هــذا 

ــه دون أن يشــعر هبــم أحــد. املســتوطن ب

حلظة قتل املستوطن “إلياهو”
هــذا  قتــل  الغضــب  فرســان  أبطــال  قــرر 
ــة  ــة طلق ــو ارجيل ــي أب ــد لي ــع املجاه ــتوطن ووض املس
يف بيــت النــار باملســدس وقــال ألهيــم إن الســاح اآلن 
أصبــح جاهــًزا، وكان عبــارة عــن مســدس 14 بلجيكي 

والرصاصــة كانــت مــن نــوع دمــدم متفجــر، 
حجــر  عــى  “إلياهــو”  وأجلــس  أهيــم  البطــل  فقــام 
ووضــع قطعــة مــن القــاش عــى فوهــة املســدس، 
ومــا أن رفــع مسدســه وصوبــه عــى رأس هــذا املجــرم 
بــه يغمــض عينيــه مرتعًبــا خائًفــا،  فــإذا  الصهيــوين 
متوســًا، ولكــن لــكل يشء حقيقــة، واحلقيقــة أنــه 
ــه  ــال دم ــطيني س ــاء كل فلس ــأًرا لدم ــه ث ــن قتل ــد م الب
عــى أرض فلســطني املحتلــة، فــكان الوقــت هــو وقــت 
ــال حينهــا املجاهــد أهيــم للمســتوطن  أذان الفجــر، وق
ــك أن  ــر إن اهلل أراد ل ــمع آذان الفج ــو يس ــو” وه “إلياه
يمــد يف عمــرك بعــض الوقــت، وبــدأ املجاهــد أهيــم 
ــه  ــا أن ــم حينه ــد أهي ــعر املجاه ــؤذن، وش ــردد وراء امل ي
قــد صــرب عــى عــدم قتلــه دهــًرا، فلــا قــال املــؤذن حــي 
عــى الفــاح حــي عــى الفــاح قــال حينهــا: اللهــم 
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إين أتيتــك بفــاح وليــس بعــده فــاح، ودعــا املجاهــد 
أهيــم ثــاث دعــوات، وهــي األوىل أن يشــمت باملجــرم 
الصهيــوين إهيــود أوملــرت الــذي كان هيــدد ويتوعــد 
ويتبجــح عــى وســائل اإلعــام، والثانيــة أن هيــدي 
ــا  ــن رساي ــده اب ــروح قائ ــل ل ــذا العم ــل ه ــز وج اهلل ع
ــل امللقــب بـــ )الدبعــي(،  القــدس الشــهيد حممــود كمي
األرسى  كل  حريــة  وهــي  بعــد  تتحقــق  مل  والثالثــة 
واملعتقلــني، وحــان موعــد التنفيــذ وأطلــق املجاهــد 
أهيــم الطلقــة فــوق عــني املســتوطن “إلياهــو” اليــرى،

 

وخرجــت مــن وراء رأســه وأصبــح هنالــك نزيــف 
ــاة بعــد وجلــس  وســقط عــى األرض، ومل يفــارق احلي
عــى صــدره، وقــال لــه نحــن لســنا قتلــة ولســنا جمرمني، 
ــرت  ــها أومل ــى رأس ــك وع ــاك؛ ألن حكومت ــا قتلن وإن
الفلســطيني، ومل  الشــعب  أبنــاء  قتــل  أوغــل يف  قــد 
ــم يف  ــال وه ــم األطف ــر، فقتلت ــر وكب ــني صغ ــوا ب يفرق
أحضــان أمهاهتــم، فكيــف لنــا أن نرمحــك؟ ومــا أن 
ــامل  ــاء مع ــه وإخف ــم دفن ــى ت ــرة حت ــه األخ ــظ أنفاس لف
ــإذا هبــم يلتقــون مــع  ــع ف ــة، وخرجــوا مــن املوق العملي
ســيارة ســلطة جلهــاز املخابــرات الفلســطينية طلبــوا 

منهــم إيصاهلــم إىل رام اهلل بحجــة أهنــم كانــوا يف زيــارة 
ألصدقائهــم وتأخــر الوقــت وال يوجــد مــن يوصلهــم، 
وبعضهــم كان يعرفهــم مــن الذيــن كانــوا يعملــون 
ــة رام اهلل،  ــم إىل مدين ــوا معه ــلطة، فركب ــزة الس يف أجه
ــاس مل يشــك أحــد  ــوا مــن الســيارة ورآهــم الن ــا نزل ومل
هبــم كوهنــم نزلــوا مــن ســيارة تابعــة جلهــاز املخابــرات 
الفلســطينية، وتوجــه املجاهــدان أهيــم ومحــزة الطقطوق 
الرايــط،  أم  يف  الفلســطينية  املخابــرات  مقــر  إىل 
واغتســا وبــدال مابســها وأحرقــا املابــس القديمــة، 
وترفــا وكأن شــيًئا مل حيــدث، وكان قــد مــر عــى 
دفــن املســتوطن نحــو 6 إىل 8 أيــام، وحــاوال االتصــال 
باملجاهــد بســام اكتيــع، ولكنــه مل جيبهــا فعلا أنــه معتقل 
ــوا حيققــون  ــرات الفلســطينية، وكان ــدى جهــاز املخاب ل
مــع املجاهــد بســام اكتيــع وعلمــوا أن ليــي أبــو ارجيلــة 
قــد تــم اعتقالــه مــن قبــل العــدو الصهيــوين يف ثــاين يــوم 
ــد  ــا املجاه ــاول حينه ــو”، وح ــرم “إلياه ــل املج ــن قت م
ليــي التمويــه حــول مــكان وجــود جثــة “إلياهــو” حتــى 
يتمكــن مــن تبقــى مــن أبنــاء املجموعــة مــن نقــل جثانــه 
إىل مــكان آخــر، فلــم يتمكــن أحــد مــن التوجــه إىل 
ــة يف رام اهلل. ــاع األمني ــة األوض ــن لصعوب ــكان الدف م

دور السلطة الفلسطينية
الســلطة  الصهيــوين  الشــاباك  جهــاز  بلــغ 
ــل املســتوطن  ــل موضــوع قت ــطينية حــول تفاصي الفلس
ــن  ــا م ــوا عليه ــي حصل ــات الت ــا للمعلوم ــو” تبًع “إلياه
التحقيــق مــع املجاهــد ليــي أبــو ارجيلــة، وذكــروا هلــم 
عــن مــكان وجــود اجلثــة، وأهنــا مدفونــة بالطــرة يف 
رام اهلل، فبــدأ كــال محايــل مســئول الوحــدات اخلاصــة 
ومحــزة  أهيــم  األبطــال  يســأل  الفلســطينية  بالســلطة 

األسر املجاهد/ أهيم كاجمي
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى
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إن  هلــا:  وقــال  العمليــة،  تفاصيــل  عــن  الطقطــوق 
عليهــا اعرافــات مــن قبــل ليــي أبــو ارجيلــة، وكذلــك 
إن بســام اكتيــع قــد اعــرف أيًضــا، وهنــا حــدث خطــأ 
ــد  ــوق للعقي ــزة الطقط ــد مح ــال املجاه ــث ق ــيم حي جس
كــال محايــل: “هــل تطلقــون رساح بســام اكتيــع يف حــال 
أخربناكــم التفاصيــل؟” فقــال هلــم: “نعــم وعــى الفور”، 
ــزة  ــم ومح ــن أهي ــلطة أن املجاهدي ــدت الس ــا تأك وعنده
ــم  ــد ت ــف، وكان ق ــة اخلط ــارشة يف عملي ــة مب ــا عاق هل
اإلعــان عــن اســميها كمطلوبــني للعــدو الصهيــوين.

العثور عىل جثة املستوطن
اجتــاح اجليــش الصهيــوين وبمســاعدة الســلطة 
الفلســطينية مدينــة رام اهلل، وحــارصوا منطقــة الطــرة 
ومعهــم األســر املجاهــد ليــي أبــو ارجيلــة وذهبــوا إىل 
مــكان دفــن املســتوطن “إلياهــو”، وحــاول إرباكهــم 
وإرشــادهم إىل أماكــن كثــرة ومتعــددة حتــى يومههــم 
أن اجلثــة مل تعــد موجــودة يف مكاهنــا إال أن كل حماوالته 
بــاءت بالفشــل، وتــم إخــراج جثــة “إلياهــو” مــن القرب. 
وبعــد 12 ســاعة من الوصول إىل جثــة “إلياهو” تعرض 
املجاهــدان محــزة وأهيــم إىل ماحقــات ومضايقــات 
الفلســطينية وأجهزهتــا األمنيــة،  الســلطة  قبــل  مــن 
ــطينية،  ــرات الفلس ــر املخاب ــادرا مق ــد غ ــا ق ــث كان حي
ــة االختفــاء  ــد مــن الشــباب يف عملي وســاعدمها العدي
ــبك،  ــو ش ــال أب ــال ك ــم األبط ــة رام اهلل، ومنه يف مدين
وكــال أبــو ســفاقة، وإيــاد الفــروخ، ورافقهــا عصــام 
البغــدادي، وبعــد يومــني مــن االختفــاء تــم نقلهــا 
إىل عــارة طنــوس يف رام اهلل، وجلســا عنــد حــارس 
ــات  ــه حم ــاك، ول ــا هن ــا هل ــذي كان صديًق ــارة ال الع

فأعطامهــا  املســاعدة،  تقديــم  منــه  وطلبــا  جتاريــة، 
ــغ  ــال وقــدم هلــم املســاعدة، وبعدهــا أبل ــا مــن امل مبلًغ
الســلطة الفلســطينية عــن مــكان تواجدمهــا، وحــدث 
تنســيق أمنــي مــع االحتــال فدامهــوا العــارة التــي 
ــوين،  ــل وصــول اجليــش الصهي اســتطاعا مغادرهتــا قب
ــيا بعــد مــرور 12  ــا كثــًرا والس ــاءت أوضاعه وس
األرض  يفرشــون  وأصبحــا  العمليــة،  مــن  يوًمــا 
ويلتحفــن الســاء بــا مــأوى وال مــال وال مابــس 
وال طعــام وال رشاب، واســتمرا يف هــذه املعانــاة إىل 
أن جاءمهــا صديقهــا عصــام البغــدادي وأخربمهــا أن 
األخ رمــزي عبيــد )أبــو الليــث( وكان يعتــرب مــن أهــم 
قــادة فتــح وقــادة الســلطة الفلســطينية يريــد رؤيــة أهيــم 
ومحــزة، وكان بينهــم يف املــايض تعــاون كبــر، ولشــدة 
ــا إن  ــال هل ــه، وق ــا إلي ــال توجه ــة وامل ــا للراح حاجته
الصهاينــة يبحثــون عنكــا يف كل مــكان، وإنــه عــى 
اســتعداد أن ينقلهــا إىل جنــني أو نابلــس بنفســه، أو 
ــا إىل مقــر املقاطعــة، وهــو غــر ضامــن هنــاك  أن يذهب
هلــم متاًمــا، فرفضــا ذلــك العــرض؛ ألهنــم كانــا خيافــان 
ــه الفضــل عليهــم بإيوائهــا  ــه ل عــى رمــزي عبيــد كون
ــهداء  ــب ش ــد كتائ ــو قائ ــايض، وه ــاعدهتا يف امل ومس
األقــى بالضفــة الغربيــة ذلــك الوقــت، ومل يكونــا 
يريــدان أن يســببا لــه مزيــًدا مــن العــداء، والســبب 
األهــم أن الســلطة الفلســطينية أثبتــت أهنــا رشيكــة 
ــة  ــال االنتفاض ــة أبط ــوين يف ماحق ــال الصهي لاحت
حيــث حاولــت أكثــر مــن مــرة قتــل املجاهديــن محــزة 
وأهيــم الطقطــوق عــرب إطــاق النــار عليهــا حيــث 
يتبعــان  أوامــر لعســاكرهم أن محــزة وأهيــم  أعطــوا 
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ــة،  ــة الغربي ــب الضف ــدان ختري ــاس، ويري ــة مح لتنفيذي
ــد  ــأل املجاه ــا س ــل، وهن ــا بالقت ــض عليه ــذا حتري وه
محــزة الطقطــوق املجاهــد رمــزي عبيــد: مــاذا بالضبــط 
طلبــوا منــك؟ فقــال هلــم أن تذهبــا برفقتــي إىل املقاطعة 
بــرط أن يكــون إىل جانبهــا أبــو الليــث، وظنــا حينهــا 
أنــه ال يمكــن للســلطة أن تغــدر برمــزي عبيــد، فجــاء 
ــه يف  ــو فضــة ونائب مســئولو الســلطة ومنهــم مــروان أب
الفلســطينية  للســلطة  العامــة  االســتخبارات  جهــاز 
وكان يتواجــد أيًضــا يف مقــر الســلطة حممــود دمــرة 
كافــة  مــن  ســلطة  أمــن  ورجــال  العــوض(،  )أبــو 
ــم إدخاهلــا إىل إحــدى الغــرف وأغلقــوا  األجهــزة، فت
البــاب وقالــوا هلــا أنتــم مســجونان عــى ذمــة الرئيــس، 
وعندهــا أدرك رمــزي عبيــد أنــه قد وقع يف فخ الســلطة 
الفلســطينية، وقــام برفــع ســاحه عــى أحــد العســاكر 
يف املقــر، وخطــف أحــد العســاكر وتوجــه بــه إىل مــكان 
ــم  ــن أهي ــب بإطــاق رساح املجاهدي ــدأ يطال ــن، وب آم
ومحــزة، وتــم إنــزال املجاهديــن حينهــا إىل زنازيــن 
التحقيــق يف البالــوع يف رام اهلل، ثــم طلبــوا مــن املجاهد 
أهيــم اخلــروج مــن املقــر ملســألة مــا، فــا أن خــرج حتــى 
ســارع العســاكر ودخلــوا املقــر وتركــوه يف اخلــارج 
ــار  ــرات األمت ــه ع ــد عن ــال يبع ــش االحت وكان جي
فقــط، فعلــم حينهــا أهنــم يريــدون أن يســلموه للعــدو 
الصهيــوين، وأن هنالــك قــراًرا يف ذلــك، وعنــد الفجــر 
ــم  ــم حمــارصة املقــر، وت ــوم 2006/07/04م ت مــن ي
اعتقــال األبطــال بســام اكتيــع ومحــزة الطقطــوق وأهيــم 
كممنجــي، والتحقيــق معهــم ميدانًيــا، ومــا هــي إال 
ســاعات حتــى وجــدوا أنفســهم يف حتقيــق املســكوبية، 

وكان ذلــك اليــوم هــو يــوم هنايــة صفحــة مرقــة 
مــن صفحــات املقاومــة واجلهــاد، صفحــة ســيخلدها 
يتحــدث  كبــًرا  جــزًءا  هبــا  أن  ســيا  وال  التاريــخ 
األرسى،  لتحريــر  صهيــوين  مســتوطن  أرس  عــن 
ــبيل اهلل.  ــد يف س ــاد املجاه ــي جه ــا أن ينته ــن عبًث ولك

هناية مرشقة ومرحلة جهادية مرشقة
فمنــذ اليــوم األول العتقــال املجاهــد أهيــم، 
أن  عــى  أقســم  باملؤبديــن  عليــه  حكــم  أن  ومنــذ 
ودرب  املجاهديــن  درب  عــى  يســر  دوًمــا  يبقــى 
العــامل  أحــرار  ودرب  األنبيــاء  ودرب  الشــهداء 
والرفــاء والطاحمــني للحريــة واالنعتــاق مــن املحتــل،

واســتطاع هــذا املجاهــد البطــل أن حيــول حياتــه يف 
ســجون العــدو إىل حيــاة مفعمــة باألمــل رغــم األمل، 
ومفعمــة بالعلــم رغــم سياســة التجهيــل؛ حيــث متكــن 
مــن االجتهــاد واملثابــرة، فحصــل عــى بكالوريــوس 
ــدرس يف جامعــه القــدس  ــزال ي ــخ وال ي ــم التاري يف عل
ــد  ــى العدي ــل ع ــد حص ــر وق ــص آخ ــة بتخص املفتوح
مــن الشــهادات اهلامــة واملتنوعــة يف داخــل ســجون 
عــى  يبخــل  يكــن  مل  الوقــت  وبنفــس  االحتــال، 

األسر املجاهد/ أهيم كاجمي
برفقة والده الصابر خال زيارته له يف السجن
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النضاليــة  خطواهتــم  بمشــاركتهم  األرس  يف  إخوانــه 
ــن  ــا م ــام وغره ــن الطع ــة ع ــات املفتوح ــرب اإلرضاب ع

اخلطــوات.

وشــاء القــدر أن جيتمــع بأخيــه عهــد الــذي تركــه 
صغــًرا فــإذا بــه يقــف أمامــه يف ســجن ريمــون يف العــام 
ــاء  ــذا اللق ــكان ه ــًدا، ف ــا عني ــا صلًب ــاًبا قوًي 2018م ش
كــا يســميه األرسى هــو بمثابــة اللقــاء الراجيــدي 
والكوميــدي يف آن مًعــا، فاجتمــع النقيضــان الفــرح 
واحلــزن يف نفــس الوقــت وال يــزال املجاهــد أهيــم عــى 
قناعــة راســخة كــا مجعــه اهلل مــع أخيــه داخــل الســجن 
بعــد ســنوات طويلــة مــن البعــد والفــراق ســيجمعه مــع 
ــاب إن  ــول غي ــد ط ــام بع ــني القس ــه يف جن ــه وأهل عائلت

ــاء اهلل. ش
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ســام عليــك أهيــا املجاهــد وقــد بلغــت البطولــة 
األوان،  فــوات  قبــل  ولكــن  األوان،  قبــل  وليــس 
جاهــدت حــني عــز اجلهــاد ونــدر الرجــال، فطابــت 
ــاق  معــك أحــام النــر والتمكــني، وتطاولــت األعن
باألريــج والشــذى،  وارشأبــت، وفاضــت األجــواء 
ــه  ــل في ــن ق ــت يف زم ــد، كن ــا املجاه ــك أهي ــام علي س
الفعــل ونــدرت فيــه الرجولــة، وتقــارصت النيــات 
واهلمــم وتطأطــأت اجلبــاه والقمــم. فســام اهلل عليــك 

ــرب. ــو ال ــر أب ــد عم ــا املجاه أهي

امليالد والنشأة
ــة  ــرب يف قري ــو ال ــد املجاهــد البطــل عمــر أب ُول
ــة مــن  ــة فلســطينية الجئ ــة جنــني لعائل جلبــون يف مدين
ــون  ــة جلب ــكن يف قري ــة لتس ــان املحتل ــة بيس ــرى مدين ق
ــر  ــاش عم ــرب. ع ــو ال ــم أب ــاء عائلته ــن أبن ــرب م بالق
طفولتــه املعذبــة يف ظــل أرسة بســيطة متواضعــة، ال 
متلــك مــن الدنيــا ســوى غرفــة واحــدة جتمــع أفــراد 
العائلــة حتــت ســقفها لتقيهــم الــربد واحلــر، فــاألب 
بالــكاد يســتطيع توفــر مــروف البيــت بعــد جهــد 
كبــر يبذلــه يف عملــه يف زراعــة األرض، وكان الوضــع 
املأســاوي هلــذه العائلــة قــد انعكــس عــى حيــاة املجاهــد 
عمــر منــذ طفولتــه، فعــى الرغــم مــن أنــه مل ينــِه املرحلــة 
االبتدائيــة يف املدرســة إال أنــه أرص عــى مســاعدة عائلتــه 
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الفقــرة والتخــي عــن عــامل الطفولــة الــذي مل يــذق 
طعمــه يوًمــا، فتوجــه إىل أحــد أقربائــه ويدعــى إبراهيــم 

ــيارات. ــك س ــة ميكاني ــه يف ورش ــل مع ليعم

أصبــح عمــر مــن املميزيــن واملهــرة يف ميكانيــك 
الســيارات، وأراد أن يطــور أداءه يف العمــل فتوجــه إىل 
ــا  ــد قلندي ــا إىل معه ــني، ومنه ــة يف جن ــة الصناع مدرس
ليــدرس علــم امليكانيــك بشــكل مهنــي وممنهــج، وهــذا 
كلــه مــن أجــل مســاعدة عائلتــه الفقــرة، والســيا 
يف الفــرة التــي تــم فيهــا اعتقــال والــده يف ســجون 
االحتــال الصهيــوين ملــدة ثــاث ســنوات، وحينــا بلــغ 
ــبب  ــًدا أن الس ــا أدرك جي ــر عاًم ــبعة ع ــره س ــن عم م
احلقيقــي يف مأســاته ومأســاة عائلتــه هــو االحتــال 
ــة  ــه اخلاص ــى طريقت ــه ع ــام من ــرر االنتق ــوين، فق الصهي
عــرب االســتياء عــى الســيارات الصهيونيــة وإحضارهــا 
إىل مدينــة جنــني وبيعهــا بثمــن رخيــص ليتمكــن هبــذا 
احلياتيــة  الظــروف  حتســني  يف  املســاعدة  مــن  املــال 
واملعيشــية لعائلتــه. ويف أحــد األيــام مــن العــام 1999م 
عندمــا قــام باالســتياء عــى إحــدى الســيارات كان 
 ،)M16( ــوع ــن ن ــاح م ــة س ــن قطع ــر م ــا أكث بداخله
وبعــد ماحقــة ومطــاردة هلــذا املجاهــد تــم اعتقالــه 
ــف معــه  ــق عني ــة، وبعــد حتقي وإعــادة الســيارة املروق
مــن قبــل الرطــة الصهيونيــة أنكــر وجــود ســاح 
يف الســيارة، ونتيجــة لذلــك ُحكــم عليــه ملــدة مخــس 
ــمى  ــا يس ــوين ب ــال الصهي ــجون االحت ــنوات يف س س

ــي. ــدين اجلنائ ــجن امل بالس

انضاممه إىل حركة اجلهاد اإلسالمي
اهتــم عمــر بنفســه داخــل الســجن وســط أمل 

ــاز مــن  ــراه عــى شاشــات التلف ــا كان ي وحــزن شــديد مل
قيــام اجليــش الصهيــوين بقمــع الشــعب الفلســطيني؛ 
ــام 2004م،  ــة يف الع ــرج إىل احلري ــائل ليخ ــة الوس بكاف
وبــدأ مشــواره اجلديــد يف ظــل حركــة اجلهــاد اإلســامي 
يف فلســطني، وتــم تنظيمــه عــرب أقربــاء لــه يف بلــدة قباطية 
بمحافظــة جنــني، وانضــم بعدهــا إىل صفــوف رسايــا 
ــد أرشف  ــة املجاه ــن جمموع ــن ضم ــون م ــدس ليك الق
الســعدي ومســاعديه حممود إجليل وحممود أبو اجلحيم،

وبــدأ معهــم مشــواره العســكري واجلهــادي مؤمنـًـا بقوله 
تعــاىل: ىمحٱٰى  ري زي مي نيىي يي 
مــدرًكا   ]69 ]العنكبــوت:  خئيمح  حئ  جئ 
مفهــوم اجلهــاد واهلدايــة واإلحســان يف هــذه اآليــة، 
ــفة  ــوة ناس ــزرع عب ــام ب ــا ق ــا عندم ــك عملًي ــد ذل وجس
شــديدة االنفجــار عــى طريــق قباطيــة الزبابــدة يف مدينــة 

الشهيد القائد/ أرشف السعدي
استشهد بتاريخ 2007/02/28م
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جنــني ألحــد اجليبــات العســكرية الصهيونية الذي يســر 
يف هــذا الطريــق، ومــا أن تــم تفجرهــا باهلــدف املرصــود 
وتــم  االنفجــار،  لشــدة  اجليــب  هــذا  انقلــب  حتــى 
إصابــة معظــم أفــراده بجــراح، وأعلنــت رسايــا القــدس 

ــام 2004م. ــة يف الع ــن العملي ــؤوليتها ع مس

اســتمر عمــل املجاهــد عمــر يف كل االجتاهــات 
عــرب زراعتــه للعبــوات الناســفة وخوضه لاشــتباكات 
املســلحة، ويف أغلــب األحيــان كان ُيفضــل خــوض 
مــن  مســاندة  دون  لوحــده  املســلحة  االشــتباكات 
ــام يف  ــائل اإلع ــى وس ــرًبا ع ــمع خ ــا أن س ــد، وم أح
العــام 2005م، مفــاده وضــع األمــني العــام حلركــة 
وعــى  اإلرهــاب،  قائمــة  عــى  اإلســامي  اجلهــاد 
قائمــة األســاء املطلوبــة للتصفيــة مــن قبــل الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة والصهيونيــة، ووضعــوا جائــزة 
ماليــة ملــن يســاعد يف اغتيالــه؛ توجــه إىل قريــة جلبــون، 
ــد  ــى أح ــم ع ــرة احلج ــفة كب ــوة ناس ــة عب ــام بزراع وق
الشــوارع التــي تســر عليهــا املركبــات الصهيونيــة، 
وقــام بتفجرهــا بإحــدى الدوريــات الصهيونيــة مــا 
أدى إلصابــة جنديــني صهيونيــني، وأعلنــت رسايــا 
القــدس مســؤوليتها عــن العمليــة التــي أتــت كرســالة 
هتديــد للعــدو الصهيــوين يف حــال قيامــه بإيــذاء أو 
اغتيــال األمــني العــام للجهــاد اإلســامي. وإليــان 
قــرر  والــري  الفــردي  بالعمــل  عمــر  املجاهــد 
الذهــاب يف العــام 2006م إىل مدينــة رام اهلل ليمكــث 
ــادة كتائــب  ــة أحــد ق ــو هني ــزل صديقــه جهــاد أب يف من
شــهداء األقــى، ليتمكــن عــرب مســاعدة أصحابــه 
ــار  ــاق ن ــة إط ــذ عملي ــزل لتنفي ــن املن ــروج م ــن اخل م
عــى عــدد مــن اجلنــود الصهاينــة عــى حاجــز صهيــوين 

ــرب  ــا أن اق ــكري، وم ــب العس ــز اجلي ــمى بحاج يس
منهــم مســافة مخســة إىل ســبعة أمتــار حتــى فتــح نــران 
ــون  ــون ويبك ــم يرخ ــا جعله ــم، مم ــاحه باجتاهه س
صهيــوين  جنــدي  ملقتــل  ذلــك  وأدى  ويســتغيثون، 

ــرة. ــراح خط ــر بج ــة آخ وإصاب

فقــرر  عمــر،  املجاهــد  عــى  الدنيــا  ضاقــت 
ــل  ــه ال بدي ــا أن ــم حينه ــني ليعل ــة جن ــودة إىل مدين الع
ــزم  ــة فل ــع اجلاع ــد اهلل م ــي، وأن ي ــل اجلاع ــن العم ع
املجموعــة اجلهاديــة املكونــة مــن املجاهديــن أرشف 
اجلحيــم،  أبــو  وحممــود  إجليــل  وحممــود  الســعدي 
وقامــوا بــزرع عبــوة ناســفة عــى شــارع جنــني النــارصة 
إلحــدى الدوريــات الصهيونيــة، ومــا أن انفجــرت 
العبــوة الناســفة بالدوريــة العســكرية حتــى أتبعهــا 
املجاهــدون بسلســلة مــن إطــاق النــار باجتــاه اجلنــود 
اإلصابــات  مــن  العديــد  هبــم  فأوقعــوا  الصهاينــة، 
إضافــة إىل أرضار بالدوريــة، ولنجــاح أعــال هــذه 
املجموعــة اجلهاديــة العســكرية التــي ال خيلــو يــوم إال 
وخاضــت اشــتباًكا مســلًحا مــع العــدو الصهيــوين؛ 
قــرر عــى إثــر ذلــك جهــاز الشــاباك الصهيــوين اعتقــال 
ــال املجاهديــن أرشف وعمــر وحممــود إجليــل  أو اغتي
وحممــود أبــو اجلحيــم، وطلبــوا مــن عمائهــم ماحقــة 

ومتابعــة املجاهديــن.

قــرر  2006م  العــام  مــن  األيــام  أحــد  يف 
املجاهــدون عمــر أبــو الــرب وحممــود إجليــل وحممــود 
ــات  ــدى الدوري ــفة إلح ــوة ناس ــم زرع عب ــو اجلحي أب
ــة  ــات يف مدين ــة اجلابري ــدة يف منطق ــة املتواج الصهيوني
العبــوة  وزرع  اهلــدف  رصــد  تــم  أن  ومــا  جنــني، 
ــوين  ــط صهي ــة ضاب ــي أدت إىل إصاب ــا، والت وتفجره
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بجــراح خطــرة، ودار اشــتباك عنيــف بــني املجاهديــن 
تفاجــأ  حتــى  الصهيــوين؛  اجليــش  قــوات  وبــني 
ــار  ــاق الن ــي بإط ــرات األبات ــام طائ ــدون بقي املجاه
بكثافــة جتاههــم مــا أدى إلصابــة املجاهــد حممــود أبــو 
اجلحيــم يف رجلــه، وبصعوبــة بالغــة متكــن املجاهــدون 
مــن االنســحاب مــن مــكان العمليــة، ونقــل املجاهــد 
املصــاب إىل أحــد البيــوت يف خميــم جنــني ليتــم إحضــار 
طبيــب خــاص ملعاجلتــه مــن إصابتــه، والزمــه املجاهــد 
عمــر طيلــة فــرة العــاج ليخفــف عنــه أملــه ومصابــه، 
فــكان نعــم األخ ونعــم الصديــق ونعــم املجاهــد، فهذه 
هــي أخــاق املجاهديــن الذيــن عرفــوا معنــى اإليــان 
ــدوان. ــم والع ــى الظل ــاروا ع ــزام، فث ــي وااللت والوع

ــر  ــهر فرباي ــًدا يف ش ــهر، وحتدي ــي إال أش ــا ه وم
)شــباط( مــن العــام 2007م حتــى قــرر املجاهــد عمــر 
والنضــايل  اجلهــادي  ينهــي مشــواره  أن  الــرب  أبــو 
بالشــهادة يف ســبيل اهلل، انطاًقــا مــن قولــه تعــاىل: 
ىمحٱيك مل ىل يل ام مم رن زنمن نن ىن 
ــه  ــيا أن ــران: 169[، والس ين ٰى ري يمح ]آل عم
عشــق قــول احلبيــب حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_: 
ــْم يِف  ــَل اهللُ َأْرَواَحُه ــا ُأِصيــَب إِْخَواُنُكــْم بُِأُحــٍد، َجَع "مَلَّ
ــْن  ــْأُكُل ِم ــِة َوَت ــاَر اجْلَنَّ ــِرُد َأهْنَ ، َت ــْضٍ ــْرٍ ُخ ــَواِف َط َأْج
يِف  َقــٍة  ُمَعلَّ َذَهــٍب  ِمــْن  َقنَاِديــَل  إىَِل  َوَتــْأِوي  ثَِاِرَهــا، 
ــْم  هِبِ ــلِّ اْلَعــْرِش، َفَلــاَّ َوَجــُدوا طِيــَب َمْأَكِلِهــْم َوَمْرَ ظِ
ــِة  ــا يِف اجْلَنَّ ــا َأنَّ ــا َعنَّ ــُغ إِْخَواَننَ ــْن ُيْبِل ــوا: َم ــْم َقاُل َوَمِقيِلِه
َهــاِد َواَل َينُْكُلــوا يِف احْلـَـْرِب،  ُنــْرَزُق، لَِئــاَّ َيْزَهــُدوا يِف اجْلِ
ــَزَل اهللُ  ــْم، َفَأْن ــْم َعنُْك ُغُه ــا ُأَبلِّ : َأَن ــلَّ ــزَّ َوَج ــاَل اهللُ َع َفَق
ــا  ــبِيِل اهلل َأْمَواًت ــوا يِف َس ــَن ُقتُِل ِذي ــَبنَّ الَّ َس ــاىَل: َوال حَتْ َتَع

ــوَن”. ــْم ُيْرَزُق ِ ــَد َرهبِّ ــاٌء ِعنْ ــْل َأْحَي َب

قيامه بعملية استشهادية
ومــع ازديــاد تعمــق فهــم املجاهــد البطــل عمــر 
أكثــر فأكثــر حــول الــراع مــع العــدو الصهيــوين؛ مــا 
كان منــه إال أن يأخــذ قــراره الشــجاع بإعــداد العــدة 
لتنفيــذ عمليــة استشــهادية يف مدينــة تــل الربيــع املحتلــة 
العاصمــة األمنيــة واالقتصاديــة للكيــان الصهيــوين، 
تصنيــع  بقايــا  مــن  متفجــرات  شــنطة  جتهيــز  وتــم 
الســعدي،  لــؤي  الشــهيد  جمموعــة  يف  املجاهديــن 
ــر املجاهــد عمــر  وقــام املجاهــد حممــود إجليــل بتصوي
ــة االستشــهادية، ويف  ــو وأصبــح جاهــًزا للعملي بالفيدي
هــذه األثنــاء تقــدم اجليــش الصهيــوين إىل خميــم جنــني،

وبــدأ يقتحــم املنــازل وســط إطــاق كثيــف للرصــاص، 
فــا كان مــن املجاهديــن املحموديــن وعمــر إال اخلــروج 
الصهيــوين،  العــدو  هلــذا  والتصــدي  املنــزل،  مــن 
ــوا  ــوين قام ــدو الصهي ــع الع ــة م ــتباكات عنيف ــد اش وبع
باالنســحاب مــن خميــم جنــني، وعندمــا أيقــن املجاهــد 
عمــر أن موعــد العمليــة قد حــان واقرب جتهــز للعملية 
وأعــد العــدة، وانطلــق مــن مدينــة جنــني باجتــاه مدينــة 
ــث  ــة يف 2007/02/20م، حي ــب” الصهيوني ــل أبي “ت
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كان لديــه اخلــربة الكبــرة يف معرفــة كل تفاصيــل احليــاة 
اليوميــة يف تــل الربيــع التــي عمــل فيهــا كثــًرا ســابًقا.

ــارة  ــة وكان عب ــه بدق ــار املجاهــد عمــر هدف اخت
عــن حافلــة صهيونيــة حتمــل 110 راكًبــا ونــوع احلافلــة 
احلافلــة  إىل  عمــر  املجاهــد  صعــد  حيــث  “زمــربك” 

وقــوف  منتصفهــا  يف  ووقــف  الكبــرة،  الصهيونيــة 
ــل،  ــز وج ــر اهلل ع ــًدا وذك ــي أب ــي ال تنحن ــجار الت األش
وأقســم أن جيعــل مــن جســده شــظايا يقتــل هبــا كل 
ــة وصــاح: اهلل أكــرب! اهلل أكــرب!  مــن باحلافلــة الصهيوني
ــم  ــة، ث ــر احلقيب ــم تنفج ــر، فل ــى زر التفج ــط ع وضغ
عــاود الكــرة فلــم تنفجــر، ثــم عــاود مــرة أخــرة بــإرادة 
ــاك  ــا أن هن ــم حينه ــف، فعل ــة ال توص وإرصار وعزيم
خلــًا مــا قــد أصــاب احلقيبــة، ومــا أن قــام ســائق 
ــى أرسع  ــة حت ــواب احلافل ــح أب ــوف وفت ــة بالوق احلافل
ونــزل مــن باحلافلــة، وهــو يصيــح بأعــى صوتــه خمــرب 
خمــرب )حمبيــل حمبيــل باللغــة العربيــة(، فــدب الرعــب 
ــى  ــاًء ع ــة بن ــن يف احلافل ــة املتواجدي ــوب الصهاين يف قل
ــل”  ــد “حمبي ــة يوج ــأن يف احلافل ــر ب ــد عم رصاخ املجاه
ــس  ــرددون نف ــة، ي ــة الصهاين ــح عام ــرب وأصب أي خم
الكلمــة، وهكــذا اســتطاع املجاهــد عمــر الواثــق بــاهلل _

عــز وجــل_ والــذي شــعر حينهــا أن هنــاك مــن يرشــده 
مــن املائكــة للخــاص مــن قبضــة العــدو الصهيــوين.

تذكــر املجاهــد عمــر وجــود صديــق لــه يف “تــل 
أبيــب” مــن عائلــة أبــو خضــر، فاتصــل بــه وطلــب منــه 
أن يرســل لــه ســيارة لتأخــذه إليــه وجلــس معــه يف منزله 
لعــدة ســاعات، ومــا أن علــم هــذا الشــاب بــأن املجاهــد 
عمــر كان ينــوي القيــام بعمليــة استشــهادية حتــى غافله 
وأبلــغ عنــه الرطــة الصهيونيــة التــي قامــت بمحارصة 
املنــزل، واعتقــل ليعلــم بعدهــا أن اخللــل الــذي حــدث 

يف العمليــة، هــو قيــام أحــد العمــاء بالدخــول إىل املنزل 
الــذي كان يتواجــد بــه املجاهــدون يف خميــم جنــني أثنــاء 
ــم، ومــا أن خرجــوا  ــوين للمخي اقتحــام اجليــش الصهي
منــه للتصــدي للجيــش الصهيوين حتــى دخــل العميل، 
وأحــدث خلــًا يف حقيبــة املتفجــرات، وقــد اعتقــل هذا 
العميــل لــدى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، واعــرف 
هبــذا املوضــوع بــكل التفاصيــل، فــا كان مــن املجاهــد 
ــدر اهلل  ــني وق ــد هلل رب اهلل العامل ــول: احلم ــر إال الق عم

ومــا شــاء فعــل.

اعتقاله واحلكم عليه
يــوم 2007/02/20م مل  يبــدو أن  وعــى مــا 
يكــن لينتهــي باستشــهاده، وإنــا انتهــى ذلــك اليــوم 
باعتقالــه، وقــد حكــم عليــه بالســجن املؤبــد، وهــذا 
عضــد  مــن  ليفــت  يكــن  مل  واجلائــر  الظــامل  احلكــم 
املجاهــد عمــر، ومل يكــن ليجعلــه يراجــع أو يتخــى 
عــن واجبــه اجلهــادي املقــدس، وال يــزال املجاهــد 
البطــل عمــر يعيــش داخــل ســجون العــدو الصهيــوين، 
صهيــون،  لبنــي  والكراهيــة  باحلقــد  مــيء  وقلبــه 
منتظــًرا ســاعة احلريــة مهــا طــال الزمــن أو قــر.

ــتطاع  ــة اس ــر حمط ــد عم ــجن للمجاه وكان الس
وجــل_،  _عــز  اهلل  كتــاب  حيفــظ  أن  خاهلــا  مــن 
شــهادة  عــى  ليحصــل  وعلمــه  بنفســه  يرتقــي  وأن 
البكالوريــوس يف  إىل شــهادة  باإلضافــة  التوجيهــي، 
علــم التاريــخ مــن جامعــة األقــى بغــزة، فأضــاء عقلــه 
بالعلــم وأنــار قلبــه وزينــه بنــور اهلل وكتابــه املبــني الــذي 
يــيضء لــه طريــق الظــام، وبــه ســيهيء اهلل مــن خيرجــه 
مــن ظلــات الســجون إىل فجــر احلريــة واالنعتــاق مــن 

ســجون العــدو الصهيــوين املجــرم إن شــاء اهلل.
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األسير المجاهد
أدهم محمد عبد العزيز يونس

المجاهد الجريء القلب

تاريخ الميالد: 1984/12/18م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عالر - محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ االعتقال: 2007/07/26م

الحكم: 5مؤبدات و20 عامًا

حديثنــا اليــوم عــن فــارس مــن فرســان فلســطني 
ــا القــدس ليكــون أحــد أعضــاء  انتمــى لصفــوف رساي
جمموعــة الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي، محــل األمانــة 
وطولكــرم  عــار  بلــدة  يف  وســار  إخــاص،  بــكل 
وجنــني وخميمهــا، حيمــل بيــده عدتــه وعتــاده الــذي 
ــل  ــم املحت ــه، وهياج ــاحه وذخرت ــي س ــه وه ال يفارق
ــن،  ــد املؤم ــاح بي ــون الس ــف يك ــه كي ــوين لري الصهي
فــكان ســاحه وتكبــره يفزعهــم ويرعبهــم وكان بــإذن 
اهلل شــوكة يف حلوقهــم، ورضب للنــاس مثــااًل يف الصرب 
ــد  ــر املجاه ــو األس ــنا ه ــدام. ففارس ــجاعة واإلق والش

ــا القــدس. ــن رساي ــس اب أدهــم حممــد يون

امليالد والنشأة
ُولــد املجاهــد أدهــم بتاريــخ 1984/12/18م 
يف بلــدة عــار الصمــود بمحافظــة طولكــرم، ودرس يف 
مدارســها االبتدائيــة وأهنــى الصــف الســابع األســايس، 
ومل يكــن اجتهــاده املــدريس كــا جيــب أن يكــون، فاجتــه 
ــب  ــده ويتع ــد بي ــًا يك ــح عام ــل وأصب ــوق العم إىل س
مــن أجــل أن يعيــش حيــاة كريمــة، تربــى يف أرسة مجعت 
أربعــة مــن األوالد واثنتــني مــن البنــات، وعــاش أمجــل 
أيامــه يف بلدتــه عار تلــك البلدة اجلميلــة بمناظر جباهلا 
اخلابــة، البلــدة التــي خرجــت املجاهديــن والثائريــن، 
وقدمــت والتــزال عــرات الشــهداء واألرسى مــن 
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األوىل  االنتفاضــة  يف  ســواء  ورجاهلــا  شــباهبا  خــرة 
ــى 2000م. ــة األق 1987م أو يف انتفاض

امليالد والنشأة
ــة  ــاهد رشاس ــم مش ــل أده ــا البط ــاش جماهدن ع
ــم  ــذي ال يفه ــوين ال ــال الصهي ــم االحت ــة ظل وعنجهي
ــزل  ــاد، وكان من ــار والفس ــرام والدم ــة اإلج ــوى لغ س
املجاهــد أدهــم عرضــة القتحامــات اجليــش الصهيــوين 
الــذي اعتقــل والــده أكثــر مــن مــرة، باإلضافــة إىل 
البحــث عــن خالــه، وهــو املجاهــد صقــر كتانــة الــذي 
تــم اغتيالــه يف 1994/09/25م، وعاشــت والدتــه 
كابوًســا ال يــزال يطاردهــا حتــى اليــوم ممــا أدى إىل 
ــا عــى أخيهــا الشــهيد  تعرضهــا ألمــراض عديــدة حزًن
للوطــن،  وإخاًصــا  حًبــا  جماهدنــا  وامتــأل  صقــر، 
ــياهنا، وكان  ــن نس ــداث ال يمك ــه بأح ــألت ذاكرت وامت
ــعة يف  ــاركته الواس ــرب مش ــره ع ــا انتظ ــد طامل ــى موع ع
انتفاضــة األقــى رغــم أنــه مل يتجــاوز عمــره 16 عاًمــا، 
ومــع ذلــك فقد كان أســًدا هصــوًرا يف ميادين االشــتباك 
مــع العــدو، يشــارك شــباب ورجــال طولكــرم يف رمــي 
ــات  ــارة والزجاج ــوين باحلج ــال الصهي ــود االحت جن
احلارقــة، ولشــجاعته وبســالته يف املواجهــات مــع العدو 
كان يطلــب منــه أبطــال االنتفاضــة تقديــم املســاعدة 
ــل  ــرم والداخ ــني طولك ــائكة ب ــاك الش ــص األس يف ق
املحتــل، ومتكــن حينهــا املجاهــدون مــن تنفيــذ عمليات 
إطــاق النــار عــى قطعــان املســتوطنني والعودة بســام، 
فــكان ُيــضب بــه املثــل يف جرأتــه بإلقــاء احلجــارة 
الصهيونيــة  الدوريــات  عــى  احلارقــة  والزجاجــات 

ــاح. ــدف بنج ــب اهل ــت تصي ــب كان ــي يف األغل والت

ــه  ــح قلب ــى أصب ــام 2003م حت ــاء الع ــا أن ج وم
وعقلــه متعلًقــا بحــب حركــة اجلهــاد اإلســامي لكثــرة 
املحتــل  ضــد  واالستشــهادية  العســكرية  عملياهتــا 
ــل  ــادة مجي ــم الق ــا، ومنه ــره بمجاهدهي ــوين، وتأث الصهي
جعــار ورائــد عجــاج وســعيد األشــقر ومعتصــم جعــار 
ونضــال أبــو ســعدة وزاهــر األشــقر والقائــد الكبــر لؤي 
الســعدي، فــكان دائــم املســاعدة هلــؤالء املجاهديــن، 
وتركــزت مســاعدته لقــادة وكــوادر رسايــا القــدس عــى 
بعــض األعــال اللوجســتية والضوريــة إىل أن تم اغتيال 
املجاهــد مجيــل جعــار بتاريــخ 2005/09/23م، وكان 
حينهــا أبطال رسايــا القدس متواجديــن يف منزل املجاهد 
أدهــم يونــس يف بلــدة عــار عندمــا جاءهــم نبأ استشــهاد 
عجــاج؛ ورائــد  األشــقر  وســعيد  مجيــل  املجاهديــن 

الشهيد القائد/ مجيل جعار
استشهد بتاريخ 2005/09/23م
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ليعيــش هــؤالء األبطــال يوًمــا حزينًا عــى فــراق أحبتهم، 
وتــم إحضــار جثــان الشــهيد مجيــل إىل بلــدة عــار، 
ووضعــه يف أحد املســاجد إللقاء نظرات الــوداع األخرة 
عليــه، وتوقــف حينهــا املجاهــد أدهــم ووضــع يــده عــى 
صــدر الشــهيد مجيــل، وأقســم بــاهلل أن يثــأر لدمــه عاجًا 
أو آجــًا، ومــا أن تــم دفــن الشــهيد واالنتهــاء مــن 
مراســم العــزاء حتــى بــدأ املجاهــدون نضــال أبــو ســعدة 
ومعتصــم جعــار بالبحــث عن املجاهــد أدهــم، واهلدف 
هــو تقديــم املســاعدة املطلوبــة لعمليــة استشــهادية.

عملية “نتانيا” البطولية
بعــد اجتــاع املجاهديــن نضــال أبــو ســعدة 
ومعتصــم جعــار ووجيــه أبــو خليــل مــع املجاهــد 
أدهــم يف بلــدة عــار تــم التوجــه إىل مدينــة جنــني، 
ليحــدث االجتــاع الثــاين الــذي ضــم األبطــال أدهــم 
يونــس ونضــال أبــو ســعدة ومعتصــم جعــار ومعتــز أبو 
خليــل وقالــوا حينهــا إنــه قــد جــاء موعــد الثــأر لدمــاء 
ــد  ــذل كل جه ــم ليب ــد أده ــتعد املجاه ــهداء، واس الش
ــق هــذا األمــر، وذكــر حينهــا املجاهــدان  ممكــن لتحقي
ــو ســعدة ومعتصــم جعــار أن االستشــهادي  نضــال أب
ــة،  ــع العملي ــار موق ــى اختي ــز، وبق ــة جاه ــذه العملي هل
ــأن هنــاك ثاثــة مواقــع مهمــة  وقــال املجاهــد أدهــم ب
يف الكيــان الصهيــوين يعرفهــا جيــًدا تصلــح ألن تكــون 
هدًفــا للعمليــة القادمــة، وذكــر هلــم هــذه املواقــع وهــي 
ــع عــى  ــا” واتفــق اجلمي ــا” و”نتاني ــل أبيــب” و”بنيامين “ت
اهلــدف  هــي  الصهيونيــة  “نتانيــا”  مدينــة  تكــون  أن 
القــادم لرايــا القــدس، ويف تلــك الفــرة كان اجليــش 
الصهيــوين منتــًرا يف الضفــة الغربيــة، وخاصــة يف 
ــوا  ــرم، وكان ــني وطولك ــي جن ــة يف مدينت ــال الضف ش

رسايــا  مــن  مزلــزل  رد  هنــاك  يكــون  أن  يتوقعــون 
ــوين كان متأكــًدا  القــدس، وأن جهــاز الشــاباك الصهي
بــأن رسايــا القــدس ال يمكــن أن تســكت عــن جريمــة 
نــر  قوهتــم  بــكل  وحاولــوا  شــهدائها،  اغتيــال 
جنودهــم يف كل مــكان، وكانــت طائــرات االســتطاع 
الشــعب  إن  حتــى  وجنــني  طولكــرم  ســاء  فــوق 
ــايس  ــرد الق ــب بال ــه كان يطال ــكل أطياف ــطيني ب الفلس

ــال. ــم االغتي ــى جرائ ع

أحداث يوم العملية
هلــذه  القــدس  رسايــا  أبطــال  جتهــز  أن  بعــد 
العمليــة خــرج املجاهــدون أدهــم يونــس ونضــال أبــو 
ســعدة ومعتصــم جعــار ومعتــز أبــو خليــل يف فجــر يــوم 
ــني  ــة جن ــني بمحافظ ــدة برق ــن بل 2005/12/05م م
بلــدة عــار بطولكــرم؛ لالتقــاء باالستشــهادي  إىل 
ــو  لطفــي أبــو ســعدة وهــو ابــن عــم املجاهــد نضــال أب
ســعدة الــذي كان يعمــل يف أحــد معامــل الطــوب،
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ومــا أن رآه املجاهــد أدهــم حتــى قــام باحتضانــه وتقبيل 
جبينــه الطاهــر، وقــال حينهــا االستشــهادي لطفــي 
أمــام املجاهديــن: “أســأل اهلل أن يوفقنــي بالعمليــة، وأن 
تكــون عمليــة مزلزلــة إن شــاء اهلل”. ثــم بــدأ املجاهــدان 
مابــس  وارتــداء  مابســها  بتغيــر  ولطفــي  أدهــم 
ــاء كان  ــك األثن ــة، ويف تل ــذه العملي ــب ه ــدة تناس جدي
أبــو خليــل  أبــو ســعدة ومعتــز  نضــال  املجاهــدون 
ــة  ومعتصــم جعــار جيهــزون شــنطة املتفجــرات الازم
هلــذه العمليــة، وكانــت عبــارة عــن شــنطة ســوداء كبــرة 
احلجــم تــزن 16 كيلــو جراًمــا مــن املتفجــرات، وتوجــه 
واالستشــهادي  ونضــال  أدهــم  املجاهــدون  بعدهــا 
لطفــي مــن بلــدة عــار إىل ضاحيــة شــويكة بمحافظــة 
طولكــرم، وأوقفــوا ســيارهتم هنــاك وقــام املجاهــد 
نضــال بــوداع املجاهــد أدهــم وابــن عمــه االستشــهادي 
لطفــي، وتــم تســليم املجاهــد أدهــم بلفوًنــا صغــًرا مــن 
أجــل أن يرســل عــربه ثــاث رســائل، األوىل عندمــا 
يصــل إىل مدينــة طولكــرم ويكتــب بالرســالة كلمــة 
“مرحًبــا”، والثانيــة عندمــا يصــل إىل مدينــة القــدس 

املحتلــة ويكتــب بالرســالة “الســام عليكــم”، والثالثــة 
ــب “مــع  ــة ويكت ــا” املحتل ــة “نتاني ــا يصــل إىل مدين عندم
الســامة”، وأوىص حينهــا املجاهــد نضــال أن تبقــى 
شــنطة املتفجــرات مــع املجاهــد أدهــم يونــس إىل حــني 

الوصــول إىل اهلــدف يف “نتانيــا”.

االنطالق لتنفيذ العملية
العمليــة  تفاصيــل  كافــة  أصبحــت  أن  بعــد 
االستشــهادية جاهــزة، حتــرك املجاهــدان أدهــم يونــس 
واالستشــهادي لطفــي أبــو ســعدة مــن ضاحيــة شــويكة 
إحــدى  يف  ركبــا  هنــاك  ومــن  طولكــرم،  مدينــة  إىل 

الســيارات املتجهــة إىل مدينــة رام اهلل، وأثنــاء الطريق عند 
ــيارهتا، وكان  ــاف س ــم إيق ــكري ت ــارة العس ــز جب حاج
ــي تتعــرض للتفتيــش  ــد مــن الســيارات الت ــاك العدي هن
مــن قبــل اجليــش الصهيــوين، وطلــب اجلنــود الصهاينــة 
مــن ركاب الســيارة النــزول منهــا مــن أجل إجــراء عملية 
التفتيــش، ونــزل مجيــع الــركاب مــن الســيارة، وقــال 
حينهــا املجاهــد أدهــم لاستشــهادي لطفــي يف حــال تــم 
العثــور عــى شــنطة املتفجــرات عليــه أن ينفــي أيــة عاقة 
ــل مــن أجــل  ــه ذاهــب إىل الداخــل املحت ــه بذلــك، وأن ل
احلصــول عــى عمــل، وبــدأ املجاهــدان يدعــوان اهلل _عز 
وجــل_ أن حيفظهــا ويبعــد أنظــار العــدو الصهيــوين عــن 
ــود  ــإذا باجلن ــق ف ــي إال دقائ ــا ه ــرات، وم ــنطة املتفج ش
الصهاينــة ينتهــون مــن عمليــة تفتيــش الســيارة ويطلبون 
ــد  ــد جه ــوا بع ــرهم، ووصل ــة س ــركاب مواصل ــن ال م
ــود  ــس، وكان اجلن ــة نابل ــوارة بمدين ــز ح ــر إىل حاج كب
الذيــن يقفــون عــى احلاجــز الصهيــوين يقومــون بتفتيــش 
الســيارات بشــكل عشــوائي بحيــث مــن بــني كل ثــاث 
أو أربــع ســيارات يتــم إيقــاف ســيارة واحــدة، وملــا 
ــف،  ــيارة بالتوق ــارة إىل الس ــم اإلش ــاك ت ــوا إىل هن وصل
ومــا أن توقفــت حتــى نظــر الضابــط الصهيــوين إىل 
ــم  ــة، ث ــرة رسيع ــا نظ ــن بداخله ــيارة، وإىل م ــل الس داخ
طلــب منهــا مواصلــة التحــرك، وكأن مائكــة الرمحــن 
ــرا  ــا كادا يس ــق، وم ــح الطري ــن يف فت ــاعد املجاهدي تس
حتــى تعرضــا إىل حاجــز صهيــوين آخــر يف منطقــة وادي 
احلراميــة قــرب مدينــة رام اهلل، وتــم جتــاوز هــذا احلاجــز 
بــكل يــر وســهولة؛ ليكــون أمامهــا أهــم وأخطــر 
حاجــز صهيــوين يف الضفــة الغربيــة وهــو حاجــز قلنديــا، 
وهنــاك نــزل املجاهــدان مــن الســيارة وكان اجليــش 
الصهيــوين جيري تفتيشــات مكثفــة يف ســيارات املواطنني 
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ــي  ــم ولطف ــدان أده ــا املجاه ــرر حينه ــطينيني، وق الفلس
أخــذ اســراحة بعــد ســفرهم الطويــل، فجلســا يف مــكان 
قريــب مــن احلاجــز الصهيــوين وكانــت الســاعة هــي 
العــارشة صباًحــا، وقــررا حينهــا تنــاول طعــام اإلفطــار، 
ــة إىل  ــاورما باإلضاف ــات ش ــن ساندويش ــارة ع وكان عب
زجاجــات الســربايت، وبــدآ يتجاذبــان أطــراف احلديــث 
فطلــب املجاهــد أدهــم مــن املجاهــد لطفــي يف حــال 
ــهيد  ــى الش ــلم ع ــهادية أن يس ــة االستش ــذه العملي تنفي
مجيــل جعــار كثــًرا، وخيــربه أن أدهم ســيلحق بــه قريًبا إن 
شــاء اهلل، وبــدأ املجاهــد أدهــم بإضحــاك املجاهــد لطفــي 
عــرب حديثــه الشــيق واملضحــك يف نفــس الوقت، ومــا أن 
رأى املجاهــد أدهــم البطــل لطفــي وهــو يضحــك حتــى 
شــعر املجاهــد أدهــم أنــه ســيبكي؛ ألن هــذه الضحكات 
لــن يســمعها بعــد ســاعات عندمــا يغــادر املجاهــد لطفي 

ــا إىل عــامل اآلخــرة عــامل الشــهادة. هــذه الدني

وملــا انتهيــا مــن طعــام الفطــور، بــدأ املجاهــد 
ــة  ــول إىل مدين ــاعدمها يف الوص ــن يس ــث عم ــم يبح أده
“نتانيــا” ووافــق أحــد الســائقني عــى إيصاهلــا إىل مدينــة 
لــه  “نتانيــا” بــرط أن يعطيــاه ألــف شــيكل، وقــال 
ــوم  ــرط أن تق ــن ب ــد ولك ــا تري ــك م ــم: ل ــد أده املجاه
ــز  ــرب احلواج ــر ع ــا” دون أن مت ــة “نتاني ــا إىل مدين بإيصالن
ــاء الطريــق، فــا أن وافــق  ــة ودون التوقــف أثن الصهيوني
ســائق الســيارة حتــى صعــدا معــه إىل الســيارة، وانطلــق 
ــا” دون  ــة “نتاني ــا يف رام اهلل إىل مدين ــرب قلندي ــن مع ــا م هب
ــا هــي إال  ــق يذكــر، وم ــق أي عائ أن يصادفهــا يف الطري
ســاعة مــن الزمــن حتــى وصــا إىل قلــب مدينــة “نتانيــا”، 
الــذي يريــدان  املــكان  وســأهلا ســائق الســيارة عــن 
النــزول فيــه فأشــار إليــه املجاهــد أدهــم أن يوصلهــا إىل 

مــكان قريــب مــن املجمــع التجــاري يف مدينــة “نتانيــا”، 
ومــا أن نــزال مــن الســيارة قبــل املجمــع حتــى قــام 
ــد  ــرات للمجاه ــنطة املتفج ــاء ش ــم بإعط ــد أده املجاه
ــه  ــال كتف ــى م ــه حت ــى كتف ــا ع ــا أن وضعه ــي، وم لطف
مــن شــدة ثقلهــا والســيا أهنــا تــزن 16 كيلــو جراًمــا مــن 
املتفجــرات، وطلــب حينهــا املجاهــد أدهــم مــن املجاهد 
لطفــي أن جيعــل ظهره مســتقيًا عندمــا يتوجــه إىل مدخل 
ــاءت  ــه، وج ــد في ــك أح ــى ال يش ــاري حت ــع التج املجم
اللحظــات األخــرة للعمليــة، وودع املجاهد أدهــم أخاه 
ــه  ــرارة، وحضن ــه بح ــلم علي ــي وس ــهادي لطف االستش
ــل رأســه، ودعــا لــه بالتوفيــق، وطلــب منــه قبــل أن  وقبَّ
ــة  ــم مخس ــد أده ــي املجاه ــه أن يعط ــر نفس ــوم بتفج يق
دقائــق ملغــادرة املــكان، ونظــر حينهــا املجاهــد أدهــم إىل 
ــاطع،  ــر الس ــه كالقم ــإذا ب ــي ف ــهادي لطف ــه االستش وج
وتغــرت مامــح وجهــه وازدادت مجــااًل ونــوًرا وهبــاًء، 
كان وجهــه يوحــي بقــدر مــا بــه مــن فــرح وســعادة 
ــف ال وهــو ســيقابل الرمحــن بعــد حلظــات  ورسور، كي
معــدودة، وســيجتمع مع األنبيــاء والشــهداء والصديقني 
والصاحلــني، وســتزفه احلــور العــني، وكان يف عجلــة مــن 
أمــره، وتوجــه إىل مدخــل املجمــع التجــاري، وهنــاك قام 
أحــد الضبــاط الصهاينــة مــن حــراس املدخــل بالشــك به 
لثقــل شــنطة املتفجــرات التــي كانــت عــى ظهــره، وكان 
عــدد كبــر مــن الصهاينــة جيتمعــون أمــام املدخــل، ففجر 
نفســه الريفــة هبــم حمدًثــا انفجــاًرا ضخــًا جــًدا ومزلزال 
كــا كان يتمنــى؛ ليوقع مخســة قتــى وعــرات اإلصابات 
ليكــون يــوم 2005/12/05م هــو يوًمــا خالــًدا يف 
بطــوالت املقاومــة يف فلســطني، يــوم أن انتــرت رسايــا 
ــي  ــة الت القــدس لدمــاء شــهدائها رغــم الظــروف األمني

ــوين.  اختذهــا العــدو الصهي
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املــكان،  مغــادرة  مــن  أدهــم  املجاهــد  متكــن 
ــل  ــث يف الداخ ــكان املثل ــد س ــى أح ــا ع ــرف حينه وتع
املحتــل، وقــرر مغــادرة مدينــة “نتانيــا” معــه، وأعطــى 
املجاهــد أدهــم ذلــك الشــاب مبلــغ 100 شــيكل؛ ليدفع 
عنهــا أجــرة احلافلــة التي ســتنقلها مــن مدينة “نتانيــا” إىل 
مدينــة اخلضــرة، ولذلــك الشــاب ســيارته اخلاصــة هناك 
فاســتقاها وتوجهــا إىل بلــدة َجــت يف الداخــل املحتــل، 
ــه إىل  ــم طريق ــد أده ــع املجاه ــدة تاب ــا إىل البل ــا وص ومل
مــكان العمــل الــذي يعمــل بــه يف الســابق، ومــا أن وصل 
إليــه حتــى وجــد أن معظــم العــال الفلســطينيني الــذي 
يعملــون هنــاك مــن مدينــة طولكــرم، وقالــوا للمجاهــد 
أدهــم إن هنــاك عمليــة استشــهادية وإن مــن نفذهــا 
حُيتمــل أن يكــون مــن بلــدة عــار يف طولكــرم، وطلــب 
حينهــا املجاهــد أدهــم مــن العــال عــدم املبيــت يف ذلــك 
املــكان، ونــام ليلتــه يف مــكان قريــب مــن ذلــك املوقــع، 
ويف ســاعات الليــل إذا باجليــش الصهيــوين مدعوًمــا 
بطائــرات االســتطاع يقــوم بتفتيــش املنطقــة، واعتقلــوا 
مئــات العــال الفلســطينيني، ومــا أن شــاهد املجاهــد 
أدهــم اجليــش الصهيــوين حتــى ســارع واختبأ يف أشــجار 
ــا ليلــة كاملــة إىل أن تــم انســحاب  الزيتــون، وبقــي خمتبًئ

اجليــش الصهيــوين مــن املــكان يف ســاعات الصبــاح 
الباكــر، وتوجــه إىل أحــد ســائقي الســيارات وطلــب منــه 
ــع  ــه إىل طولكــرم؛ ليكــون عــى موعــد غــر متوق إيصال
مــع األمــن الوقائــي الفلســطيني الــذي كان حيــارص منزل 
املجاهــد أدهــم يونــس يف بلــدة عــار، ومــا أن متكــن 
ــن  ــراد األم ــاول أف ــى ح ــزل حت ــول املن ــن دخ ــا م حينه
الوقائــي اعتقــال املجاهــد أدهــم الــذي تعــرض ألســئلة 
كثــرة مــن أبيــه وأمــه وزوجــة أبيــه وأفــراد عائلتــه حــول 
ــى  ــًرا ع ــزال م ــو كان ال ي ــة، وه ــذه العملي ــه هب عاقت
عــدم معرفتــه بــا يتحدثــون عنــه، وملــا جــاء إليــه ضبــاط 
األمــن الوقائــي خــرج إليهــم مــن املنــزل ورفــع قميصــه 
مشــًرا إليهــم أنــه حيمــل مسدًســا، وملــا وضــع يــده عــى 
خــره وصــاح: اهلل أكــرب! هــرب ضبــاط وأفــراد األمــن 
الوقائــي الذيــن ظنــوا أن املجاهــد أدهــم ســيطلق عليهــم 
املنــزل  مــن  وخــرج  عائلتــه،  إىل  فرجــع  الرصــاص، 
وتوجــه إىل منــزل صديــق لــه يف البلــدة لينــام عنــده، ويف 
نفــس هــذه الليلــة اقتحــم اجليش الصهيــوين منــزل عائلة 
املجاهــد أدهــم يونــس وتــم اعتقــال والــده وأخيــه، وتــم 
هتديــد والدتــه وقالــوا هلــا إن مل يقــم بتســليم نفســه فــإن 
اجليــش الصهيــوين ســوف حيــضه يف كيــس أســود كــا 

ــام 1994م. ــا يف الع ــع أخيه ــدث م ح

 ويف صبــاح اليــوم التــايل توجــه املجاهــد أدهم إىل 
خميــم جنــني، والتقــى هنــاك باملجاهــد أرشف الســعدي 
ــا القــدس، وكان يعرفــه يف املــايض فقــام  مــن قــادة رساي
عــى الفــور املجاهــد أرشف الســعدي بإعطائــه مسدســه 
الشــخي، ومبلًغــا من املــال كي حيمي نفســه من اجليش 
الصهيــوين، وأوصلــه ملجموعــة الشــهيد لؤي الســعدي، 
ــه، ــدأ املجاهــدون يعانقون ومــا أن وصــل إليهــم حتــى ب

القتى الصهاينة يف عملية “نتانيا” االستشهادية 
بتاريخ 2005/12/05م
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ومل يكونــوا يصدقــون أنــه قــد اســتطاع أن يعــود بعــد 
عمليــة التوصيــل لاستشــهادي لطفــي، وتــم منحــه 
ــا  ــرة ومبلًغ ــنكوف وذخ ــاح كاش ــايل س ــوم الت يف الي
مــن املــال، وأصبــح مــن ذلــك اليــوم أي مــن تاريــخ 
2005/12/07م أحــد أعضــاء رسايــا القــدس وأحــد 
أبنــاء جمموعة الشــهيد لؤي الســعدي، وبشــكل رســمي.

بداية املشوار اجلديد
إيصــال  يف  أدهــم  املجاهــد  نجــاح  بعــد 
“نتانيــا”  االستشــهادي لطفــي أبــو ســعدة إىل مدينــة 
ــوين، وكان  ــدو الصهي ــا للع ــح مطلوًب ــة أصب الصهيوني
بإيصــال  قيامــه  حــال  يف  بالغــة  صعوبــة  ســيواجه 
استشــهادي آخــر، ولشــدة حاجــة قــادة رسايــا القــدس 
إىل مــن يوصــل االستشــهاديني، قــام املجاهــد أدهــم 
بإخبارهــم أنــه يســتطيع أن يوصــل هلــم االستشــهاديني، 
وأحــض هلــم حينهــا املجاهــد أيمــن جعــار مــن ســكان 

بلــدة عــار بمحافظــة طولكــرم، ووافــق عــى مســاعدة 
االستشــهاديني،  توصيــل  يف  القــدس  رسايــا  قــادة 
وكان قــد تــم جتهيــز استشــهاديني لعمليــة مزدوجــة 
مهــا االستشــهادي عــاء الســعدي مــن خميــم جنــني 
واالستشــهادي صهيــب ياســني )العجمــي( من ســكان 
بلــدة عتيــل بمحافظــة طولكــرم، وقــام املجاهــد أيمــن 
جعــار باصطحــاب االستشــهاديني صهيــب وعــاء من 
طولكــرم إليصاهلــا إىل موقــع العمليــة يف مدينــة القدس 
حاجــز  بوجــود  فوجئــوا  الطريــق  وأثنــاء  املحتلــة، 
صهيــوين أوقــف ســيارهتم وطلبــوا مــن مجيــع الــركاب 
ــهاديان  ــا االستش ــض حينه ــيارة ورف ــن الس ــزول م الن
النــزول، وملــا جــاء إليهــا اجلنــود والضبــاط إلخراجهــا 
ــة وكان  ــود الصهاين ــيها باجلن ــرا نفس ــيارة فج ــن الس م
هــذه  وكانــت  2005/12/29م،  بتاريــخ  ذلــك 
العمليــة للــرد عــى جرائــم العــدو الصهيــوين الغتيالــه 
ــزة.  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــدس يف الضف ــا الق ــادة رساي ق

بــدأت أحــوال املجاهديــن تســوء يوًمــا بعــد 
ــة  ــة الغربي ــوين عــى الضف ــوم بســبب التشــديد الصهي ي
الصهيونيــة،  احلواجــز  ونــر  التجــوال  منــع  عــرب 
واعتقــال  املجاهديــن،  وماحقــة  املنــازل،  وهــدم 
ــا، باإلضافــة إىل قــوة التنســيق األمنــي بــني  املئــات يومًي
الســلطة الفلســطينية واألجهــزة األمنيــة الصهيونيــة، 
وبالرغــم مــن ذلــك متكــن قائــد رسايــا القــدس املجاهــد 
ــم  ــن )معتص ــاعديه املجاهدي ــع مس ــقر م ــاس األش إلي
جعــار، حممــد العامــودي، أدهــم يونــس( مــن التخطيــط 
إلعــادة ترتيــب صفــوف رسايــا القــدس، وجتنيــد أكــرب 
ــدأ املجاهــد  عــدد ممكــن مــن الشــباب يف صفوفهــا، وب
استشــهادية  لعمليــة  بالتحضــر  األشــقر  إليــاس 

األسر املجاهد/ أدهم يونس )وسط(
برفقة الشهيدين املجاهدين حسام جرادات وأرشف السعدي
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جديــدة التــي نفذهــا االستشــهادي ســامر محــاد بتاريــخ 
2006/04/17م وقتــل هبــا أحــد عــر صهيونًيــا 
آخــر  العمليــة  تلــك  وكانــت  العــرات،  وأصــاب 
عمليــة استشــهادية ملجموعــة الشــهيد لــؤي الســعدي، 
االستشــهادية لرايــا  العمليــات  أقــوى  مــن  وهــي 
ــان  ــى لس ــطينية وع ــلطة الفلس ــل الس ــا جع ــدس مم الق
ــرة  ــا حق ــة بأهن ــف العملي ــاس تص ــود عب ــها حمم رئيس
حيــث كان يف اجتاعــات ضمــت الســلطة الفلســطينية 
ــان الصهيــوين وباســتضافة األردنيــني مــن أجــل  والكي
إعــادة إحيــاء عمليــة الســام مــن جديــد، وكان رد 
رسايــا القــدس رســالة واضحــة للعــدو الصهيــوين بأنــه 
ال جمــال إلحيــاء العمليــة الســلمية، وأن رسايــا القــدس 
ال تــزال قــادرة عــى قيــادة االنتفاضــة وردع العــدو 
ــهادية،  ــكرية واالستش ــا العس ــرب عملياهت ــوين ع الصهي
وأصبــح الشــعب الفلســطيني وكل أحــرار العــامل يقفون 
إىل جانــب رسايــا القدس مســتنكرين ترحيــات حممود 
ــن  ــزة األم ــدأت أجه ــة، وب ــذه العملي ــول ه ــاس ح عب
ــة  ــضب املقاوم ــعها ل ــا بوس ــل كل م ــطينية تفع الفلس
الفلســطينية، فــا كان مــن أبطــال رسايا القــدس إال أخذ 
ــون  ــوا يتعرض ــم أصبح ــديد؛ ألهن ــذر الش ــة واحل احليط
مشــركة،  فلســطينية  صهيونيــة  أمنيــة  ملاحقــات 
اختذهــا  التــي  األمنيــة  االحتياطــات  مــن  وبالرغــم 
أبطــال رسايــا القــدس متكــن جهــاز الشــاباك مــن حتديــد 
مــكان املجاهديــن القائديــن إليــاس األشــقر ومعتصــم 
جعــار يف أحــد البيــوت يف بلــدة قباطيــة الصمــود، وتــم 
حمــارصة البلــدة واإلحاطــة باملنــزل مــن كل جانــب، 
وبــدأ املجاهــدان إليــاس ومعتصــم يمطــران اجلنــود 
ــوين  ــش الصهي ــتخدم اجلي ــاص، واس ــة بالرص الصهاين
القنابــل وقــام بقصــف املنــزل بعــدة صواريــخ، ممــا أدى 

إىل استشــهاد القائــد إليــاس األشــقر واســتمر املجاهــد 
معتصــم بإطــاق النــار رافًضــا االستســام أو اهلزيمــة 
أو الراجــع، فكيــف يستســلم ويرفــع الرايــة وصديقــه 
ــلم  ــف يستس ــة؟! وكي ــبقه إىل اجلن ــد س ــه ق ــق درب ورفي
يف هــذا اليــوم وهــو 2006/05/14م الــذي يصــادف 
ــك  ــطني؟! ذل ــة فلس ــني لنكب ــة واخلمس ــرى الثامن الذك
ــذي  ــخ الشــعب الفلســطيني وال ــوم األســود يف تاري الي
العــام  )األمــني  الدكتــور رمضــان شــلح  عنــه  قــال 
ــوم الذكــرى  ــوم هــو ي حلركــة اجلهــاد اإلســامي(: “الي
الكــربى، ذكــرى نكبــة فلســطني األليمــة عــام 1948م. 
ذكــرى أكــرب جريمــة ســطو مســلح وعمليــة تطهــر 
عرقــي يف تاريــخ اإلنســانية، حــني تــم اغتصــاب أرض 
ــني  ــا األصلي ــد أهله ــاب وتري ــل وإره ــطني، وقت فلس
وباملجــازر  الســاح  بقــوة  الرعيــني،  وأصحاهبــا 
أتبــاع  مــن  آخــر  اخــراع شــعب  وتــم  الصهيونيــة، 
الديانــة اليهوديــة املنتريــن يف أنحــاء العــامل، الذيــن 
جلبتهــم احلركــة الصهيونيــة ليســتوطنوا فلســطني حتــت 
ــذا  ــل ه ــوا يف مث ــاين، وليعلن ــال الربيط ــراب االحت ح
اليــوم، قيــام دولــة هيوديــة صهيونيــة عــى أرض وطننــا، 
فلســطني، الــذي ال نملــك وال نعــرف لنــا وطنًا ســواه”.

الشهيدان املجاهدان/ إلياس األشقر )يمني( ومعتصم جعار
استشهدا معًا بتاريخ 2006/05/14م
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رايــة  يرفــع  أن  معتصــم  للمجاهــد  فكيــف 
ــه  ــاق درب ــيقول لرف ــاذا س ــع؟ وم ــام والراج االستس
ــاذا  ــم؟ وم ــم وآبائه ــيقول ألمهاهت ــاذا س ــهداء؟ وم الش
ســيقول ملــرى احلبيــب حممــد صــى اهلل عليــه وســلم؟ 
فــا كان منــه إال أن اســتجمع قوتــه ومــا تبقــى معــه مــن 
ــا أدى إىل  ــة، م ــود الصهاين ــى اجلن ــه ع ــاص ليطلق رص
ــوين  ــش الصهي ــل اجلي ــن قب ــف م ــف عني ــه لقص تعرض
ــر  ــه الطاه ــزف دم ــة ون ــة بالغ ــده إصاب ــى بع ــب ع أصي
عــى األرض، وكتــب بدمــه عــى جــدار الغرفــة الــذي 
حتصــن هبــا عبــارات )ال إلــه إال اهلل، حممــد رســول اهلل، 
واهلل أكــرب(، ثــم استشــهد ليلحــق برفــاق دربــه ليصــدق 
جم  يل  ىل  مل  ىمحٱخل  تعــاىل:  قولــه  فيــه 
ىن  من  خن  حن  جن   يم  ممىم  خم  حم 

]األحــزاب: 23[. يهيمح  ىه  مه  ينجه 

ومــا أن تأكــد اجليــش الصهيــوين مــن استشــهاد 
ــات  ــت جراف ــى قام ــم حت ــاس ومعتص ــن إلي املجاهدي
بجثــاين  والتنكيــل  عليهــا،  املنــزل  هبــدم  صهيونيــة 
البطلــني، وَعلــم حينهــا املجاهــد أدهــم  الشــهيدين 
الــذي كان متواجــًدا يف بلــدة اليامــون بمحافظــة جنــني 
خــرب استشــهاد القائديــن، وشــعر بأنــه قــد بقــي وحيــًدا 
ــح  ــه أصب ــعدي وأن محل ــؤي الس ــهيد ل ــة الش يف جمموع

ــًدا. ــًا ج ثقي

مرحلة جديدة يف العمل العسكري
بعــد استشــهاد البطلــني إليــاس ومعتصــم توجــه 
املجاهــد أدهــم إىل قلعــة األبطــال خميــم جنــني؛ ليكــون 
وحســام  الســعدي  أرشف  املجاهديــن  جانــب  إىل 
جــرادات ووليــد العبيــدي الذيــن أخــربوه أن قيــادة 
احلركــة تعزيــه باستشــهاد القائديــن البطلــني، وتطلــب 

ــة عــن استفســارهم عــن اســم  ــة كناي ــة أفــراد العائل بقي
املجاهــد الــذي أصبــح مســؤواًل عــن جمموعــة الشــهيد 
إليــاس  القائديــن  استشــهاد  بعــد  الســعدي  لــؤي 
ومعتصــم، فتــم إرســال رســالة هلــا تفيــد بــأن املجاهــد 
أدهــم هــو الــذي أصبــح املســؤول عــن هــذه املجموعــة، 
وبــدأ حينهــا بالعمــل عــى إعــادة ترتيــب صفــوف رسايا 
القــدس، وحــاول مــراًرا احلصــول عــى املــواد األوليــة 
التــي تدخــل يف صناعــة املتفجــرات، ولكــن معظــم 
املحــاوالت بــاءت بالفشــل، وكل مــا تــم حتقيقــه جتهيــز 
عــدد بســيط مــن العبــوات الناســفة فقــط، ولذلــك قــرر 
الركيــز يف العمــل اجلهــادي عــى خــوض االشــتباكات 
املســلحة وزرع العبــوات ضــد الدوريــات الصهيونيــة، 
وأصبحــت لــه عاقــات مميــزة مــع قــادة وكــوادر رسايــا 
ــاح  ــة، ص ــام عيس ــدون )حس ــم املجاه ــدس ومنه الق
صوافطــة، زيــاد مايشــة، حممــود نــزال، خالــد حســني، 
العمــري،  راشــد  العبيــدي،  وليــد  كركــور،  صالــح 

حســام جــرادات، أرشف الســعدي(. 

التــي  املســلحة  االشــتباكات  لقــوة  ونتيجــة 
ــال  ــوات االحت ــد ق ــم ض ــد أده ــا املجاه كان خيوضه

األسر املجاهد/ أدهم يونس
برفقة جمموعة من الشهداء واملجاهدين يف خميم جنني
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اغتيــال، ومــن  الصهيــوين تعــرض لعــدة حمــاوالت 
تلــك املــرات مــا حــدث معــه يف حــارة الدمــج يف خميــم 
ــوادر  ــادة وك ــني ق ــاق ب ــم االتف ــد ت ــث كان ق ــني حي جن
ــرة  ــدس بتقســيم أنفســهم ملجموعــات صغ ــا الق رساي
يتــم توزيعهــا عــى كافــة حمــاور خميــم جنــني مــن أجــل 
منــع اجليــش الصهيــوين مــن اقتحــام املخيــم والوصــول 
إىل األماكــن التــي يتواجــد هبــا املطلوبــون، ويف أحــد 
ــام شــعر حينهــا املجاهــد أدهــم بالتعــب الشــديد،  األي
ــد  ــب ألح ــًا، وذه ــرة لي ــة ع ــاعة الثاني ــت الس وكان
ــن أرشف  ــرك املجاهدي ــًا، وت ــاح قلي ــي يرت ــازل لك املن
الســعدي ووليــد العبيــدي وحســام جــرادات وحممــود 
ــرة  ــي إال ف ــا ه ــج، وم ــارة الدم ــون ح ــان حيرس رسح
زمنيــة قصــرة حتــى قــام املجاهــدون صــاح صوافطــة 
ــاد مايشــة وحســام عيســة بالطلــب مــن املجاهــد  وزي
أدهــم باخلــروج فــوًرا مــن مكانــه حيــث إن اجليــش 
الصهيــوين بــدأ يتقــدم مــن منطقــة اجلابريــات إىل حــارة 
الدمــج، وملــا جهــز املجاهــد أدهــم نفســه ومحل ســاحه 
وخــرج مــن البــاب اخللفــي للمنــزل الــذي كان يتواجــد 
فيــه إذا بــه يــرى مجوًعــا مــن اجلنــود الصهاينــة يف الزقــاق 
القريــب مــن املنــزل يوجهــون فوهــات بنادقهــم إىل 
الغرفــة التــي كان ينــام هبــا، فقــام بإمطارهــم بزخات من 
الرصــاص، وأوقــع هبــم أربــع إصابــات، وقــام اجلنــود 
ــتمر  ــرذان، واس ــكان كاجل ــن امل ــروب م ــرون باهل اآلخ
حينهــا االشــتباك مــع اجلنــود الصهاينــة ملــدة ثــاث 
القــدس  أبطــال رسايــا  ســاعات متقطعــة، وحــاول 
ــلح  ــتباك مس ــم الش ــرب خوضه ــه، ع ــار عن ــك احلص ف
عنيــف مــع اجلنــود الصهاينــة؛ ليتمكــن املجاهــد أدهــم 
مــن االنســحاب مــن املــكان متوجًهــا إىل أحــد األفــران 

ــة الليــل. ــه طيل ــأ ب واختب

ــد  ــوين ق ــش الصهي ــاح إذا باجلي ــع الصب ــا طل ومل
انســحب مــن خميــم جنــني، وكان االعتقــاد الــذي ســاد يف 
خميــم جنــني أنــه قــد تــم استشــهاد املجاهــد أدهــم يونس، 
ــيا  ــدون والس ــأ املجاه ــى تفاج ــم حت ــرج إليه ــا أن خ ف
أن االشــتباك الــذي خاضــه املجاهــد أدهــم مــن مســافة 
الصفــر، وتــم تغيــر مابســه وإعطــاؤه كميــة كبــرة مــن 
ــادرة  ــدس مغ ــا الق ــادة رساي ــه ق ــب من ــاص، وطل الرص
خميــم جنــني حتــى ال يعــود اجليــش الصهيوين مــرة أخرى 
القتحــام املخيــم الســيا أنــه املــكان الوحيــد الــذي تبقــى 
للمجاهديــن مــن حيــث احلاضنــة االجتاعيــة والثوريــة، 
وبالفعــل توجه املجاهد أدهــم إىل مدينة طولكرم ليميض 
هنــاك عــرة أيــام، ثــم قــرر العــودة إىل خميــم جنــني مــرة 
أخــرى، وكان العــدو الصهيــوين قــد فشــل أكثــر مــن مــرة 
يف حماوالتــه الغتيــال أو اعتقــال املجاهــد أدهــم يونــس،

وعــى مــا يبــدو قــرر الشــاباك الصهيــوين اســتخدام 
طريقــة جديــدة للقضــاء عــى املجاهــد كونــه آخــر حلقــة 
يف جمموعــة الشــهيد لــؤي الســعدي، واملطلــوب األول 

األسر املجاهد/ أدهم يونس )وسط(
برفقة الشهيد املجاهد/ حممود نزال والشهيد املجاهد/ حسام صوافطة
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للجيــش الصهيــوين يف ذلــك الوقــت، وكانــت الطريقــة 
ــام  ــة الع ــي بداي ــاء، فف ــتخدام العم ــي اس ــدة ه اجلدي
2007م كان املجاهــد أدهــم يونــس يف خميــم جنــني، 
وأرســل إليــه الشــاباك الصهيــوين أحــد العمــاء الــذي 
طلــب منــه الســاح لــه بالعمــل يف صفــوف رسايــا 
القــدس، وأنــه يريــد أن يستشــهد وبــدأ املجاهــدون 
ــه  ــب من ــي، وُطل ــمه صدق ــاب واس ــذا الش ــار ه باختب
حينهــا الذهــاب إىل مدينــة “تــل أبيــب” جللــب مــادة 
ــاد  ــرات، وع ــة املتفج ــل يف صناع ــي تدخ ــك الت النيري
أنــه ذهــب  يــوم وزعــم  بعــد نصــف  العميــل  هــذا 
إىل “تــل أبيــب” ومل جيــد تلــك املــادة، وأحــض بــداًل 
ــت  ــلجان، وكان ــوع األش ــن ن ــرات م ــادة متفج ــا م منه
الكميــة قليلــة جــًدا، وغــر صاحلــة لاســتخدام، فبــدأ 
املجاهــدون أدهــم يونــس وزيــاد مايشــة وإبراهيــم 
يف  يشــكون  األقــى  شــهداء  كتائــب  مــن  عابــد 
ــل صدقــي، وحتــدث حينهــا املجاهــد أدهــم مــع  العمي
ــه إن  ــال ل ــث ق ــياق احلدي ــهداء، ويف س ــد الش ــد أح وال
العميــل صدقــي يريــد العمــل مــع رسايــا القــدس، فــا 
أن ســمع هــذا الــكام حتــى طلــب والــد الشــهيد مــن 
املجاهــد أدهــم ومــن معــه مــن املجاهديــن اخلــروج 
مــن مكاهنــم فــوًرا، وأخربهــم أن هــذا الشــاب عميــل 
ولديــه أدلــة دامغــة عــى ذلــك، وتوجــه املجاهــد أدهــم 
حينهــا إىل هــذا الشــاب صدقــي وأخــذ هاتفه الشــخي 
وكل مــا بحوزتــه وتــم ربطــه باحلبــال، وملــا بــدؤوا 
حيققــون معــه تفاجــأ املجاهــدون أدهــم وزيــاد وإبراهيم 
بوجــود القــوات اخلاصة الصهيونيــة يف املــكان، ودارت 
االشــتباكات فيــا بينهــم، ومــا أن انســحبوا مــن املــكان 
حتــى نجــح ذلــك العميــل باهلــروب إىل مــكان وجــود 
ــذه  ــى ه ــف حت ــاق املل ــم إغ ــة، ومل يت ــوات اخلاص الق

اللحظــة، وكل املعلومــات تشــر إىل أن هــذا العميــل 
وتعــرض  الصهيــوين،  الشــاباك  مســاعدة  يف  يعمــل 
بعدهــا املجاهــد أدهــم للعديــد مــن مثــل هــذه احلــاالت 

ــة. ــادي كتان ــل ف ــة العمي ــا قص وكان آخره

قصة العميل فادي
يف  الصهيونيــة  املخابــرات  فشــلت  عندمــا 
الوصــول إىل املجاهــد أدهــم يونــس ســواء عــرب اعتقالــه 
أو اغتيالــه أو إرســال عميــل لتصفيتــه تــم حبــك قصــة 
ــة  ــاء بطريق ــد العم ــا زرع أح ــن خاهل ــم م ــدة يت جدي
ذكيــة جــًدا ومتقدمــة، ومــن الصعــب عــى أحــد الشــك 
ــد أحــد العمــاء وهــو  ــم جتني هبــا يف ذلــك الوقــت، وت
ــجوًنا  ــرم، وكان مس ــكان طولك ــن س ــادي م ــل ف العمي
يف ســجون االحتــال الصهيــوين، وتــم جتنيــده لصالــح 
وقبــل  جيــد،  بشــكل  وتدريبــه  الصهيــوين  الشــاباك 
ليقــوم  إرســاله إىل ســجن جمــدو  تــم  اإلفــراج عنــه 
بالتعــرف عــى والــد املجاهــد أدهــم يونــس الــذي 
ــد االحتــال، وحــاول حينهــا التقــرب  ــه عن ــم اعتقال ت
ــه  ــراج عن ــل اإلف ــًرا، وقب ــم كث ــد أده ــد املجاه ــن وال م
ــد املجاهــد أدهــم  ــة مــن وال ــل فــادي كتان طلــب العمي
أن يســاعده يف الوصــول إىل ابنــه املطــارد أدهــم يونــس، 
ــدأ  ــى ب ــجن حت ــن الس ــل م ــذا العمي ــرج ه ــا أن خ وم
يبحــث عــن املجاهــد أدهــم فلــم جيــده، ويف أحــد األيــام 
احتــاج املجاهــد أدهــم كميــة مــن الذخــرة فاتصــل 
بوالــده الــذي تــم اإلفــراج عنــه مــن ســجون االحتــال، 
وطلــب منــه أن يوصــل لــه الذخــرة، فــا كان مــن 
والــد املجاهــد أدهــم إال الوثــوق بذلــك العميــل الــذي 
تعــرف عليــه يف الســجن حتــى يقــوم بإيصــال هــذه 
الذخــرة إىل املجاهــد أدهــم، ونجــح هــذا العميــل بنقــل 
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هــذه الذخــرة مــن طولكــرم إىل خميــم جنــني، وكان قــد 
وضعهــا يف أحــد أبــواب ســيارته، وطلــب حينهــا هــذا 
العميــل العمــل مــع املجاهــد أدهــم، فرفــض طلبــه كون 
هــذا العميــل متزوًجــا ولديــه أبنــاء وقــد خــرج مــن 
الســجن قبــل فــرة قصــرة، وبعــد إرصار كبــر مــن قبــل 
العميــل فــادي كتانــة وافــق املجاهــد أدهــم عــى تشــغيله 
يف صفــوف رسايــا القــدس، ومــا هــي إال أيــام حتــى تــم 
اعتقــال والــد املجاهــد أدهــم وحكــم عليــه ملــدة ثاثــة 
شــهور بتهمــة مســاعدة ابنــه املجاهــد أدهــم بتوفــر 

ــأ األول. ــا كان اخلط ــه، وهن ــرة ل الذخ

ويف تلــك األثنــاء كان العميــل حيــاول البحــث 
للمجاهــد أدهــم عــن مــكان لاختبــاء بمدينــة طولكرم، 
فجــاء هــذا العميــل إىل خميــم جنــني واجتمع مــع املجاهد 
ــا يف بلــدة قفــني  أدهــم، وقــال لــه إنــه قــد وجــد لــه مكاًن
بمحافظــة طولكــرم، فذهبــا إىل ذلــك املــكان، وكان قريًبا 
مــن األرايض املحتلــة عــام 1948م، وقرر حينها املجاهد 
أدهــم النــوم يف ذلــك املــكان تلــك الليلــة، والحــظ 
ــال  ــة، وق ــات الصهيوني ــف للدوري ــاط مكث ــود نش وج
للعميــل فــادي: هــل بالعــادة يكــون اجليــش الصهيــوين 
ــه يف العــادة  ــل فــادي بأن ــه العمي يف هــذه املنطقــة؟ فأجاب
ــب  ــكان، وطل ــذا امل ــن ه ــة م ــات الصهيوني ــر الدوري مت
املجاهــد أدهــم مــن هــذا العميــل االســتعداد لتنفيــذ 
عمليــة يف املــكان، وعــادا يف اليــوم التــايل إىل خميــم جنــني، 
وبــدأ املجاهــدون أدهــم وزياد مايشــة وحممــود رسحان 
ــم  ــد أده ــا املجاه ــدع حينه ــفة، وخ ــوة الناس ــز العب جتهي
ــاه  ــفة وأعط ــوة الناس ــلمه العب ــة وس ــادي كتان ــل ف العمي
مسدســني لــه ولصديقــه الــذي سيســاعده يف ذلــك كــي 
يقومــا بحايــة نفســيها، ويف نفس الليلة تــم تفجر العبوة 

الناســفة، واعــرف العــدو الصهيوين بإصابــة ثاثة جنود 
صهاينــة، واقتحمــت القــوات اخلاصــة الصهيونيــة بلــدة 
عــار بحًثــا عــن املجاهــد أدهــم، وبعــد ذلــك جــاء هــذا 
العميــل فــادي إىل خميــم جنــني، وذكــر هلــم أنه تعــرض إىل 
حماولــة اغتيــال عــرب إطــاق القــوات اخلاصــة الصهيونية 
ــدون إىل  ــا املجاه ــر حينه ــيارته، ونظ ــى س ــاص ع الرص
ــار كثيــف  الســيارة فوجدوهــا قــد تعرضــت إلطــاق ن
والزجــاج حمطــم فلــم يشــك حتــى ذلــك الوقــت يف هــذا 
العميــل، وقــال حينهــا املجاهــد أدهــم هلــذا العميــل بــأن 
يبقــى يف خميــم جنــني وعــدم اخلــروج إال بقــرار منــه، وأنــه 
أصبــح حتــت مســؤولية ومحايــة املجاهــد أدهــم يونــس، 
وتــم تأمــني ســاح كاشــنكوف وذخــرة لــه، وشــارك 
مــع املجاهــد أدهــم يف معظــم االشــتباكات املســلحة 
ضــد اجليــش الصهيــوين، وبعدهــا بفــرة قصــرة رصــد 
املجاهــد أدهــم موقًعــا صهيونًيــا يف بلــدة يعبــد، وطلــب 
مــن العميــل فــادي ومعــه شــاب آخــر يف وقــت الظهــرة 
ــة  ــى احلافل ــار ع ــاق الن ــدف، وإط ــك اهل ــه إىل ذل التوج
الصهيونيــة التــي تقــل عــادة قطعــان املســتوطنني، وعــاد 
ــني وأخــرب املجاهــد  ــم جن ــادي إىل خمي ــل ف بعدهــا العمي
ــأ املجاهــد أدهــم  ــة، واختب أدهــم بتفاصيــل هــذه العملي
يونــس ومعــه العميــل فــادي وآخــرون يف أحــد املنــازل يف 
خميــم جنــني مــدة ثاثــة أيــام، وكان هــذا العميــل قــد علم 
بمراســلة املجاهــد أدهــم لقيــادة حركة اجلهاد اإلســامي 
العســكرية عــن طريــق اإلنرنــت، وطلب املجاهــد أدهم 
مــن العميــل فــادي كتانــة أن يذهــب إىل مقهــي اإلنرنــت 
ويرســل لــه الرســائل إىل قيــادة احلركــة العســكرية، وبعــد 
فــرة بســيطة أرســل اإلخــوة يف قيــادة احلركــة العســكرية 
رســالة مشــفرة إىل املجاهــد صــاح صوافطــة بــأن خيــرب 
املجاهــد أدهــم بــأن اخلــط الــذي يتواصــل بــه مــع قيــادة 
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احلركــة العســكرية يوجــد بــه خلــل، ويتمنــون عليــه أخذ 
احليطــة واحلــذر الشــديد، فقــام املجاهــد أدهم عــى الفور 
ــد،  ــادة احلركــة العســكرية بنفســه مــن جدي بمراســلة قي
ومنــع العميــل فــادي مــن التواصــل معهم، وشــعر حينها 
املجاهــد أدهــم أن هنــاك أمــوًرا غــر مفهومــة حتــدث معه 
ومــع قــادة وكوادر رسايا القدس وال ســيا بعد استشــهاد 
املجاهديــن صــاح صوافطــة وحســام عيســة وزيــاد 
ــد  ــو اخلــر وخال مايشــة وأرشف الســعدي ومهــدي أب
درويــش وحممــود نــزال، واألهــم أن املكان الــذي يذهب 
إليــه املجاهــد أدهــم يصبــح ثكنــة عســكرية بعــد ذلــك.

ففــي أحــد األيــام كان متواجــًدا يف قريــة كفــر دان 
ــاك  ــهداء، وكان هن ــد الش ــييع أح ــني لتش ــة جن بمحافظ
حماولــة الغتيــال املجاهــد أدهــم عــرب اســتخدام قنــاص، 
واســتطاع اخلــروج مــن كفــر دان إىل خميــم جنــني، وكانت 
الوحــدات اخلاصــة الصهيونيــة منتــرة يف ذلــك الوقــت 
بــني  العنيفــة  االشــتباكات  ودارات  املخيــم،  داخــل 
أبطــال رسايــا القــدس واجليــش الصهيــوين والوحــدات 
ــاة  ــان والفت ــود رسح ــد حمم ــهد املجاه ــة، واستش اخلاص
وكان  2007/04/21م،  بتاريــخ  برجيــس  بــرى 
ــا أن خيــرج مــن  ــًرا عــى املجاهــد أدهــم، ف الضغــط كب
كمــني صهيــوين حتــى يقــع يف آخــر، فأبلــغ قــادة وكــوادر 
رسايــا القــدس أن هناك شــيًئا غريًبــا حيدث معــه، وبدأت 

ــراود املجاهــد أدهــم وباقــي املجاهديــن. الشــكوك ت

اعتقاله واحلكم عليه
ــًدا  ــم متواج ــد أده ــام كان املجاه يف أحــد األي
شــهداء  كتائــب  ابــن  الطويــل  حممــد  املجاهــد  مــع 
الوحــدات  وكانــت  جنــني،  خميــم  يف  األقــى 

حمــاور،  ثاثــة  مــن  املخيــم  دخلــت  قــد  اخلاصــة 
ــارة  ــن ح ــاين م ــني والث ــفى جن ــن رشق مستش األول م
الدمــج والثالــث مــن مدخــل ســاحة خميــم جنــني،

وقــال حينهــا املجاهــد أدهــم للمجاهــد حممــد أنه يشــعر 
بــأن الوحــدات اخلاصــة حتيــط بــه مــن كل مــكان، ويف 
أدى  الرصــاص  مــن  لوابــل  تعرضــوا  معينــة  حلظــة 
ــد  ــة املجاه ــل، وإصاب ــد الطوي ــل حمم ــهاد البط الستش
االنســحاب  مــن  ومتكــن  بشــظايا،  يونــس  أدهــم 
بتاريــخ  ذلــك  وكان  بالغــة،  بصعوبــة  املوقــع  مــن 
املجاهــد  كان  التــايل  اليــوم  ويف  2007/07/25م، 
أدهــم نائــًا يف أحــد املنــازل ومعــه عــدد مــن املجاهدين، 
مــن بينهــم العميــل فــادي كتانــة، وطلــب العميــل فادي 
مــن املجاهــد أدهــم مسدســه مــن أجــل اخلــروج لقضــاء 
ــدي  ــد العبي ــد ولي ــاهد املجاه ــد ش ــه، وكان ق ــة ل حاج
قــد اســتعار مــن املجاهــد أدهــم مسدســه، ولذلــك 

األسر املجاهد/ أدهم يونس
خال مشواره اجلهادي يف انتفاضة األقى



من سير أبطال فلسطين )3(

302

كان متأكــًدا مــن أن املجاهــد أدهــم ســيعطيه مسدســه، 
ثــم خــرج وعــاد بعــد أربــع ســاعات، وأعــاد املســدس 
ــوم 2007/07/26م  ــاح ي ــم، ويف صب ــد أده للمجاه
ــادة احلركــة العســكرية أن هنالــك  جــاء اتصــال مــن قي
لزاًمــا  الــرد عليهــا، وكان  مــن  رســائل هامــة البــد 
عليــه اخلــروج إىل مقهــى اإلنرنــت، فأخــذ مسدســه 
وتــرك قطعــة الســاح مــن نــوع )M16( يف املنــزل مــع 
العميــل فــادي، وأخــذ منــه مفاتيــح الســيارة وخــرج من 
املنــزل، وكانــت طائــرات االســتطاع الصهيونيــة فــوق 
ســاء خميــم جنــني، ونــزل حينهــا مــن الســيارة فغــادرت 
الطائــرات ســاء خميــم جنــني، ثــم ركــب يف الســيارة مــرة 
أخــرى يف الســاعة احلاديــة عــرة والنصــف مــن خميــم 
جنــني متوجًهــا إىل مقهى اإلنرنت يف مدينــة جنني، وإذا 
بالوحــدات اخلاصــة الصهيونيــة منتــرة يف كل مكان يف 
شــوارع خميــم جنــني دون أن يعلــم املجاهــد أدهــم هبــا، 
ــه  ــم إذا ب ــن املخي ــروج م ــد اخل ــيارته يري ــار بس ــا س ومل
يقــع يف كمــني حمكــم بحيــث كانــت ســيارة الوحــدات 
اخلاصــة وراءه وســيارة أخــرى مــن أمامــه وأخــرى عــى 
جانبيــه باإلضافــة لوجــود القناصــة وعــدد مــن اجليبات 
الصهيونيــة التــي جــاءت إىل املــكان وبرعــة كبــرة، فــا 
أن رآهــم املجاهــد أدهــم حتــى بــدأ بالتشــهد، وأدرك أنه 
ميــت ال حمــال، وبــدأ اجليــش الصهيونيــة باملنــاداة عــى 
ــزول مــن الســيارة وتســليم نفســه،  املجاهــد أدهــم بالن
إال أنــه رفــض ذلــك، وجهــز مسدســه ووضــع احلبــة يف 
بيــت النــار، وتــم إطــاق النــار عــى إطــارات الســيارة 
التــي يركبهــا حتــى ال يســتطيع احلركــة، وتوجــه ضابــط 
ــيارة  ــاه س ــدام باجت ــى األق ــًيا ع ــة مش ــة الصهيوني احلمل
املجاهــد أدهــم الــذي كان قــد جتهــز إلطــاق النــار عــى 

هــذا الضابــط، ومــا أن اقــرب الضابــط الصهيــوين مــن 
املجاهــد أدهــم مــن مســافة صفــر حتــى رفــع مسدســه 
ــى  ــس ع ــوين وكب ــط الصهي ــه إىل رأس الضاب ــار ب وأش
ديــك املســدس إال أن الرصاصــة مل ختــرج، وحــاول 
مــرة أخــرى إال أهنــا مل ختــرج، وقــال لــه حينهــا الضابــط 
ــوين ال حتــاول مــرة أخــرى فذلــك عبــث، إنــك  الصهي
لــن تســتطيع أن تطلــق النــار ألن مسدســك ال يوجــد بــه 
ــة إلطــاق الرصاصــة، وأدرك حينهــا  ــرة الضوري اإلب
أنــه قــد وقــع يف مصيــدة الشــاباك الصهيــوين، وأن فــادي 
كتانــة هــو عميــل ودرب جيــًدا وأنــه هــو الــذي كســب 
ثقــة أبطــال وقــادة رسايــا القــدس، وتــم حينهــا اعتقالــه 
ــني،  ــم جن ــعادة يف خمي ــرش الس ــة ح ــاده إىل منطق واقتي
ــا  ــاس إنن ــا الن ــوين: يقــول عن ــط الصهي ــه الضاب ــال ل وق
ــا، وتــم اقتيــاده بعدهــا  جمرمــون وهــا نحــن تركنــاك حًي
ــوين  ــاباك الصهي ــاط الش ــام ضب ــة، وق ــق اجللم إىل حتقي
بالدخــول عــى املجاهــد أدهــم يف غرفــة التحقيــق، 
وقامــوا بعمــل احتفــال بســبب اعتقالــه، وقالوا لــه: اآلن 
نجــح الشــاباك بإغــاق ملــف جمموعــة لؤي الســعدي، 
وقــال هلــم املجاهــد أدهــم: إنــه لــوال ذلــك العميــل 
فــادي ملــا اســتطعتم اإلمســاك يب، فقالــوا لــه: مــن قــال 
لــك بــأن فــادي عميــل؟ وأمــى حينهــا املجاهــد أدهــم 
نحــو 76 يوًمــا يف التحقيــق، ومــا أن خــرج مــن التحقيق 
ــادة احلركــة العســكرية مــن  حتــى حــاول االتصــال بقي
أجــل إخبارهــم بــا حــدث معــه، إال أن التشــديد األمني 
عليــه عــرب منعــه مــن التواجــد يف ســجن يوجــد بــه 
أجهــزة خلويــة مهربــة منعــه مــن التواصــل، ومــا هي إال 
أشــهر حتــى اختفــى العميــل فــادي عــن املشــهد بعــد أن 

اكتشــف أمــره.
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لقــد تســبب هــذا العميــل يف اغتيــال قــادة وكــوادر 
رسايــا القــدس، وكانــت غلطــة كبــرة جــًدا مــن قبــل 
ــم  ــدم قيامه ــدس يف ع ــا الق ــادة رساي ــم وق ــد أده املجاه
باالستفســار جيــًدا عنــه، والســيا أن بعــض األعــال التي 
قــام هبا كانت حمل شــكوك، فكان يــوم 2007/07/26م 
هــو اليــوم الــذي متكــن فيــه جهــاز الشــاباك الصهيــوين من 
ــك  ــعدي، تل ــؤي الس ــهيد ل ــة الش ــى جمموع ــاء ع القض
املجموعــة التــي كتبــت بدمــاء شــهدائها أروع وأمجــل 
حكايــة يف تاريــخ الشــعب الفلســطيني، فلكــم املجــد 
ــؤي  ــد ل ــدًءا مــن الشــهيد القائ والفخــار أهيــا األبطــال، ب
الســعدي مؤســس هــذه املجموعــة إىل الشــهيد املجاهــد 
حممــد أبــو خليــل وأخيــه الشــهيد املجاهــد عــي أبــو خليل 
والشــهيد املجاهد إلياس األشــقر والشــهيد املجاهد معتز 
ــل والشــهيد املجاهــد عــادل الغــاوي والشــهيد  ــو خلي أب
املجاهــد وجيــه أبــو خليــل والشــهيد املجاهد مجيــل جعار 
والشــهيد املجاهــد نضــال أبــو ســعدة والشــهيد املجاهــد 
معتصــم جعــار واألســر املجاهد معتصــم رداد والشــهيد 
ــد  ــفيق عب ــد ش ــهيد املجاه ــاج والش ــد عج ــد رائ املجاه
ــدون  ــا املجاه ــرم، أم ــة طولك ــن مدين ــم م ــي، وكله الغن
مــن مدينــة جنــني فهــم الشــهيد املجاهــد هنــاد أبــو غانــم 
واألســر املجاهــد إيــاد أبــو الــرب والشــهيد املجاهــد 
أرشف الســعدي واألســر املجاهــد أمحــد صبح والشــهيد 
املجاهــد أمحــد طوبــايس والشــهيد املجاهــد جماهــد الســبع 
والشــهيد املجاهد جهاد الســحو والشــهيد املجاهد أرشــد 
ــة  ــرب، باإلضاف ــو ال ــود أب ــرر حمم ــر املح ــل واألس كمي
إىل مــن قــدم املســاعدة إليصــال االستشــهاديني وأصبــح 
جــزًءا مــن املجموعــة وهــم األســر املجاهــد أدهــم يونس 
واألســر املجاهــد مجــال جعــار واألســر املجاهــد حممــد 
رداد واألســر املجاهــد حممــد قشــوع واألســر املجاهــد 

أيمــن جعــار واألســر املجاهد عســاف زهــران، باإلضافة 
لألســر املجاهــد حممــد العامــودي الــذي كان لــه الفضــل 
الكبــر ليــس فقــط يف إيصال االستشــهادي ســامر محاد بل 
كان جــزًءا أساســًيا يف هــذه العمليــة ويف عمليــات أخرى، 
وبذلــك تكــون هــذه الصفحــة املرقــة يف تاريــخ الشــعب 
ــد اكتملــت، ســائلني املــوىل عــز وجــل أن  الفلســطيني ق
يكــون هنــاك مــن حيمــل الرايــة بعدهــم ليواصــل ما بــدأوه 

وعســى أن يكــون ذلــك قريًبــا.

يف  يقبــع  يونــس  أدهــم  املجاهــد  يــزال  وال 
عليــه  حكــم  وقــد  الصهيــوين،  االحتــال  ســجون 
باملؤبــد مخــس مــرات باإلضافــة إىل عريــن عاًمــا، 
واســتطاع أن يســتغل وقتــه الطويــل يف داخــل الســجون 
عــرب الدراســة يف جامعــة القــدس املفتوحــة يف ختصــص 
االجتاعيــات، باإلضافــة إىل حصولــه عــى العديــد 
مــن الــدورات الثقافيــة املختلفــة، وال يــزال العــدو 
الصهيــوين يمنعــه بــني فــرة وأخــرى مــن زيــارة والدتــه 
ــض  ــاب املري ــاه إهي ــع أخ ــك يمن ــًدا، وكذل ــة ج املريض
ــم  ــد أده ــزال املجاه ــم ال ي ــة، واأله ــب والصدفي بالقل
ــه  ــة بأن ــال القادم ــم األجي ــراًرا تعلي ــراًرا وتك ــاول م حي
العــدو الصهيــوين جيــًدا وفهمــه  البــد مــن معرفــة 
بشــكل جيــد قبــل اإلقــدام عــى مواجهتــه، متخــًذا ممــا 
ــوة  ــا لدع ــادي، منطلًق ــل ف ــة العمي ــه يف قص ــدث مع ح
أبنائهــا  وتدريــب  تعليــم  يف  الفلســطينية  الفصائــل 
املســائل األمنيــة والعســكرية وكيفيــة اختيــار األعضــاء، 
ــم  ــا ورضورة تعليمه ــا وأخاقًي ــم أمنًي ــة فحصه وكيفي
أســاليب التحقيــق والعصافــر حتــى يكونــوا أكثــر وعًيا 
ويقظــة ألســاليب الشــاباك الصهيــوين التــي تتجــدد 

ــوم. ــد ي ــا بع يوًم
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تاريخ الميالد: 1985/01/17م

الحالة االجتماعية: متزوج وله ولدان

مكان السكن: مخيم شعفاط - محافظة القدس
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الحكم: 25 عامًا

متيــز بــروح وطنيــة عاليــة، تنتابــه نخــوة وشــهامة 
وصابــة جبليــة متينــة، شــعر بالظلــم واإلذالل نتيجــة 
ــني  ــل للمواطن ــن تنكي ــم م ــال الغاش ــات االحت ممارس
املقدســات، والتضييــق  املقدســيني وتدنيــس حلرمــة 
عليهــم مــن خــال فــرض قوانــني عنريــة هبــدف 
طردهــم وهــدم بيوهتــم ومصــادرة أرضهــم، ممــا دفعــه 
أن يرهيــم قــوة بأســه خاصــة أنــه ال يطأطــئ رأســه 
للظلــم والظاملــني، ويمتلــك روًحــا رياضيــة عاليــة 

ــه. ــة حركت ــه وخف ــده وصابت ــوة جس ــرت بق ظه

امليالد والنشأة
ُولــد املجاهــد لــؤي أبــو نجمــة يف خميــم شــعفاط 
بمحافظــة القــدس بتاريــخ 1985/01/17م، ذلــك 
ــة لنضــاالت شــعبنا، وكان  ــم الــذي شــكل حاضن املخي
ومــازال أحد العناويــن البــارزة يف االنتفاضات املتاحقة 
ــن أرسة  ــل م ــا البط ــدر جماهدن ــعبية، وينح ــات الش واهلب
تعــود أصوهلــا إىل حــارة الرف يف القــدس الريف التي 
ســارعت قــوات االحتــال إىل هدمهــا مــع حــارة املغاربة 
ملجاورهتــا للمســجد األقــى املبــارك منــذ اللحظــة 
األوىل الحتــال اجلــزء الرقــي مــن بيــت املقــدس 
مســتخدمة اجلرافــة التــي متثــل القــوة الدينيــة األســطورية 
يف إعــادة رســم احليــز اجلغــرايف والديمغــرايف بتشــويه 
وتقبيــح الطابــع العــريب واإلســامي التليــد الضــارب يف 
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أعــاق التاريــخ، والشــاهد عــى عروبــة وإســامية املدينة 
املقدســة ليحــل مكاهنــم مســتعمرون غربــاء، واســتبدلوا 
باســم احلــي العــريب اســًا هيودًيــا ُيدعــى بحــارة اليهــود.

تــزوج والــد املجاهــد لــؤي مــن امــرأة قبــل أمــه، 
ــا واحــًدا، ثــم توفاهــا اهلل، وبعــد ثــاين  وأنجــب منهــا ابنً
ــني  ــه ب ــه، وقامــوا بربيت ــي أنجبت ــزوج أمــه الت ســنوات ت
ــذ نعومــة أظفــاره  ــارك، من كنفــات املســجد األقــى املب
برامــة  معــه  أحياًنــا  يتعامــل  كان  والــده  إن  حتــى 
وبشــدة ليصنــع منــه رجــًا فــًذا وســوًيا يتحــى بأخــاق 
ــاجد،  ــوات يف املس ــى أداء الصل ــب ع ــام، ويواظ اإلس
فكانــت طفولتــه مليئــة باألحــداث بحكــم طبيعــة املخيم 
الــذي يســكن فيــه مــن حيــث االزدحــام الســكاين، فعدم 
وجــود حدائــق ومنتزهــات خاصــة باألطفال كــي يلعبوا 
ويمرحــوا ويعــربوا عــن بــراءة طفولتهــم؛ ســبب لــه 
ــلوك ال  ــات وس ــه ترف ــدرت من ــرة، وص ــاكل كث مش
يــروق لألهــل، فأزعجهــم كثًرا لكثــرة شــكاوي اجلران 

مــن غلظتــه يف التعامــل معهــم رغــم صغــر ســنه.

ــه  ــام يف طفولت يســتذكر املجاهــد لــؤي أحــد األي
ــه  ــر من ــاء األصغ ــه ع ــع أخي ــده م ــه وال ــني اصطحب ح
بعــام واحــد إىل املســجد األقــى املبــارك لصــاة الفجــر، 
وآثــروا البقــاء يف املســجد املبــارك حتــى صــاة الضحــى، 
ــا  ــة، وبين ــرة املرف ــة الصخ ــجد قب ــوا إىل مس ــني ذهب ح
والــده يصــي مــع شــيخه ركعتني صــاة الضحى اســتغل 
املجاهــد لــؤي وأخــوه عــاء انشــغال والدهــم بالعبــادة، 
ليجــدوا فرصتهــا باللعــب واملــرح داخــل قبــة الصخــرة 
املرفــة، مــا أدى إىل التشــويش عــى املصلــني وصــدور 
صــوت ضجيــج عــال، وامــا فــرغ والــده مــن الصــاة بدأ 
يبحــث عــن مصــدر اإلزعــاج، فــإذا بــه يتفاجأ بــأن ولديه 

مهــا اللــذان قاما بذلك فشــعر باحلــرج وقام بضهبــا أمام 
النــاس لتعليمهــا االنضبــاط واألدب يف املســاجد، لكــن 
املجاهــد لــؤي انتابــه الغضــب، وبــدأ يتهرب مــن الصاة 
يف املســاجد دون أن يــدرك بــأن والــده يتابعــه ويراقبــه عن 
قــرب، فــا أن يعــود مــن املســجد حتــى يســأله عــن تأديــة 
الصــاة، فــإن قــال لــه بأنــه أداهــا، ســأله الســؤال الــذي 
يليــه يف أي مســجد أديــت الصــاة؟ ومــن هــو اإلمــام؟ 
ولســوء حظــه أو ربــا حلســنه يكتشــف والــده بأنــه غــر 
ــي  ــده يص ــه كان وال ــه ل ــذي وصف ــجد ال ــادق، فاملس ص
بــه، فلــم يكــن أمامــه مفــر مــن املواظبــة عــى الصــاة أمام 
والــده ويف نفــس املســجد الــذي يصــي فيــه، حتــى يشــعر 
ــد كان  ــه. وق ــه ل ــه وطاعت ــه وحســن التزام ــده بصدق وال
والــده ميســور احلــال، ُيغــدق عليهــم ممــا أنعــم اهلل عليــه 
مــن مــال، ممــا جعــل املجاهــد لــؤي يعيــش يف بحبوحــة 
ورغــد يف العيــش، ونتيجــة قــوة بــأس والــده الــذي كان 
ــه، رغــم  ــا للكاراتي ــا حمرًف ــه مدرًب ــاس خيشــونه لكون الن
عــدم أذيتــه أو تعرضــه ألي إنســان؛ ألنــه كان خيشــى 
ــه إال أن املجاهــد لــؤي كان  اهلل تعــاىل، وحيافــظ عــى دين

خيشــاه ظنًــا منــه بأنــه قــاٍس عليــه.

ــه  ــني ل ــى تب ــه حت ــج عقل ــؤي ونض ــرب ل ــا أن ك م
ــل  ــة ألج ــه برام ــن معاملت ــدف م ــده كان هي ــأن وال ب
اســتقامته، فتغــرت نظرتــه لوالــده إىل أمجــل وأهبــى 
ــدأ يطيعــه يف كل  ــه، وب ــا ل ــه حًب صــورة حتــى امتــأل قلب
صغــرة وكبــرة، ويف املنشــط واملكــره ممــا يــريض اهلل _

عــز وجــل_ وتعلــق قلبــه باملســاجد، نتيجــة تربيــة والــده 
لــه، وقــد كان والــده يصطحبــه معــه إىل مركــز تدريــب 
الكاراتيــه راضًيــا أو ُمكرًهــا هبدف أن يصقل شــخصيته 
ــا وليصنــع منــه رجــًا شــديد املــراس. ويصبــح رياضًي
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ــا  ــك روًح ــدأ يمتل ــى ب ــؤي حت ــد ل ــرب املجاه ــا أن ك وم
ــوة  ــك الق ــذه بتل ــد أخ ــرور ق ــن الغ ــة، لك ــة عالي رياضي
اجلســدية التــي وهبــه اهلل إياهــا، فلجــأ إىل افتعال املشــاكل 
ــوج  ــة نض ــن يف حال ــربر، ومل يك ــن دون م ــاس م ــع الن م
عقــي ووعــي لترفاتــه وتداعياهتــا، نتيجــة صغــر ســنه، 
ــي  ــه ك ــذي يؤهل ــن ال ــل إىل الس ــو مل يص ــرب فه ــا ك فمه
يكــون منضبطــا ومســؤواًل عــن ترفاتــه جتــاه النــاس، 
فهــو مــازال يف الثانيــة عــرة مــن عمــره، ثــم شــيًئا فشــيًئا 
حتولــت تلــك الطاقــة الســلبية إىل طاقــة إجيابيــة بتحــول 
مســار ســلوكه مــن التعــرض للعــرب إىل رشــق احلجــارة 
جتــاه ســيارات املســتوطنني الذيــن كانــوا يمــرون بجانــب 
ــكنون  ــي يس ــق الت ــاب إىل املناط ــام بالذه ــل ق ــم، ب املخي
ــرة  ــص املث ــن القص ــم، وم ــر داره ــم يف عق ــا ليضهب هب
للدهشــة إقدامــه عــى رضب امــرأة يف العيــد كانت حتاول 

ــة حتــرش، وقــد كانــت تلــك  اإليقــاع بالشــباب يف قضي
ــم  ــض عليه ــة فانق ــة الصهيوني ــع الرط ــل م ــرأة تعم امل
املســتعربون، وتــم اعتقالــه األول مــع صديــق لــه، وُأفرج 
عنــه بعــد ســاعات معــدودة، لكــن املجاهــد لؤي اقتــادوه 
ــة واحــدة مــع  ــه ليل ــام في ــذي أق إىل ســجن املســكوبية ال
شــباب أكــرب منــه ســنًا، وكان يرتــدي مابــس جديــدة، 
وحــاول هــؤالء الشــباب أخذهــا منــه إال أنــه مل يكــن 
بالطفــل الســهل، فأبــى أن يعطيهــم شــيًئا، فقــام أحدهــم 
بــرش املــاء الســاخن عليــه مــن الغرفــة املجــاورة، وحــني 
حــض الســجان ليســأله عمــن ســكب املــاء عــى األرض 
بعــد تنظيفهــا أشــار إىل األشــخاص الذيــن قامــوا برشــه 
ــًا  ــه كان طف ــدرك أعــراف الســجن؛ ألن ــاء دون أن ي بامل
غــر مؤهــل لدخــول ذلــك الســجن، فقــام الســجان 
بنقلهــم مجيًعــا ووضــع بعضهــم يف الزنازيــن، وعنــد 
التــايل ســأله أحــد األرسى قائــًا  اليــوم  الصبــاح يف 
ــه  ــه بعــدم معرفت ــؤي؟ فأجاب ــا ل ــاذا فعلــت هــذا ي ــه: مل ل
أعــراف الســجون، ثــم جــاء أخــوه األكــرب إىل املســكوبية 
وكفلــه، فأطلقــوا رساحــه بعــد أربــع وعرين ســاعة من 
ــا. ــى عــر عاًم االحتجــاز، وكان عمــره ال يتجــاوز اثن

دوره يف انتفاضة األقىص
وبعــد عامــني ونصــف اندلعــت رشارة انتفاضــة 
األقــى يف 2000/09/28م، إثــر تدنيــس الســفاح 
ــجد  ــوده للمس ــارون وجن ــل ش ــك أرئي ــوين اهلال الصهي
األقــى املبــارك، وكان املجاهــد لــؤي مولًعــا بحــب 
ــرت يف  ــه وج ــورة يف نفس ــار الث ــت ن ــى، فتأجج األق
دمائــه ورشايينــه، فانتفــض يف وجــه األعــداء صاًبــا 
جــام غضبــه نحوهــم دفاًعــا عــن عقيــدة املســلمني 
وأوىل القبلتــني وثالــث احلرمــني الريفــني ومــرى 

األسر املجاهد/ لؤي أبو نجمة
برفقة والده الصابر خال زيارته له يف السجن
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احلبيــب حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_ وأخذ يرشــقهم 
باحلجــارة والزجاجــات احلارقــة متحدًيــا جربوهتــم 
وآلتهــم التدمريــة التــي تــزرع الدمــار واخلــراب يف كل 
شــرب مــن أرض فلســطني، وتســتهدف البــر والشــجر 
واحلجــر واملقدســات، فــكان االعتقــال الثــاين مــن قبــل 
2000/11/14م،  بتاريــخ  الصهيــوين  االحتــال 
وتوجيــه االهتــام لــه برشــق احلجــارة عــى جنــود العــدو 
وقطعــان مســتوطنيه، فتــم اقتيــاده إىل ســجن مــدين 
لعــدم وجــود متســع لــه بــني األرسى األشــبال الذيــن تم 
اعتقاهلــم عــى قضايــا تتعلــق بمقاومــة االحتــال، وكان 
ــدأ  ــم هي ــا، فل ــر عاًم ــتة ع ــاوز س ــره ال يتج ــا عم وقته
ــال  ــدأ بافتع ــم، وب ــجامه معه ــدم انس ــم لع ــال بينه ــه ب ل
ــه يف الســجن  ــة فــرة مكوث املشــاكل مــع املجرمــني طيل
ــون  ــه ليك ــرج عن ــم أف ــهر، ث ــة أش ــتمرت أربع ــي اس الت
املســجد األقــى املبــارك أول حمطــة لــه قبــل الذهــاب إىل 
أهلــه، وهنــاك التقــاه والــده وشــيخه واحتضنــاه بحــرارة 
ممــا ولــد لــه شــعوًرا غريًبــا اجتاح جســده، وشــعر بنشــوة 
عاليــة، وارتفعــت روحــه املعنويــة حتــى بلغــت أوجهــا 
وكأن والــده يقــول لــه: يــا لــؤي إن مــا فعلتــه هــو مصــدر 
والصــواب،  احلــق  بطريــق  فامــض  واعتــزاز،  فخــر 
والــذود والدفــاع عــن املقدســات، وهــذا األمــر كان لــه 
أثــر إجيــايب يف حياتــه، ثــم عــاد إىل عملــه كاملعتــاد يف مهنــة 
تصليــح الســيارات يف قلنديــا التــي تعلمها بعــد أن خرج 
ــان،  ــا إتق ــا أي ــن، فأتقنه ــف الثام ــة يف الص ــن املدرس م
ولكنــه مل يســتمر يف عملــه يف تلــك املنطقة لشــدة عنفوان 
االنتفاضــة وإغــاق املحــات حــداًدا عــى الشــهداء 
ــه  الذيــن يســقطون عــى أيــدي االحتــال، ممــا ســبب ل

ــة فانتقــل إىل مــكان آخــر. ضائقــة مادي

قــرب  اجلــوز  وادي  منطقــة  يف  لــؤي  عمــل 
املســجد األقــى ملــدة ســبعة أشــهر، مــن أجــل حتســني 
وضعــه املــادي، ثــم انتقــل للعمــل يف املخيــم، أي خميــم 
شــعفاط وكان يتقــاىض مبلــغ 1200 شــيكل، وهذا غر 
كاف ملواطــن مقــديس يتعــرض لظلم االحتــال وقهره، 
ففــرض الضائــب الباهظــة عليــه التــي ترهقــه وجتعلــه 
دائــًا مدينًــا دون أن يتطلــع إىل بنــاء مســتقبله ليبقــى 
يــراوح مكانــه، وضــاق صــدره مــن الدنيــا لذلــك قــرر 
ــه كان  ــده؛ ألن ــون وال ــن جن ــل، فج ــن العم ــروج م اخل
شــديد احلــرص عــى تعلمــه إتقــان املهنــة بعــد خروجــه 
ــزًءا  ــه ج ــه بإعطائ ــط علي ــاول الضغ ــة، وح ــن املدرس م
مــن املــال زيــادة عــى معاشــه لرغيبــه يف االســتمرار 
يف العمــل، لكــن دون جــدوى، فلــم يعــدل عــن قــراره 
وذهــب للعمــل يف البنــاء وتصليــح البيوت وتقــاىض فيه 
معاًشــا أفضــل بكثــر مــن الســابق، ومل ينصــع املجاهــد 
لــؤي لنصيحــة والــده بتوفــر املــال، واألخــذ منــه بقــدر 
حاجتــه، ودارت األيــام ومــر عليــه عــام كامــل دون 
عمــل ممــا ســبب لــه مشــاكل يف حياتــه بســبب الضائقــة 
قبــول  عــدم  نتيجــة  منهــا  عانــى  التــي  االقتصاديــة 
نصيحــة والــده، فهــذا العنــاد وصــل بــه إىل هــذا احلــال 
ــم،  ــوء ضالته ــاب الس ــد أصح ــا وج ــوء، وهن ــن الس م
ــن  ــا م ــه الدني ــت علي ــئًيا وضاق ــيئا فش ــه ش ــوا علي فالتف
كثــرة املشــاكل مــع النــاس، فــكان لذلــك األثــر الســلبي 
عــى نفســية والديــه. وحــني بلــغ الثامنــة عــرة صاحــب 
رفيًقــا لــه مــن املخيــم، وكان هــذا الشــاب شــديد البــأس 

ــريب. ــودي وع ــني هي ــز ب ــاس دون متيي ــش بالن يبط

اشــرى والــد ذلــك الشــاب جيًبــا مــن طــراز 
حديــث البنــه ممــا زاد كربياءمهــا، أي لــؤي وصديقــه حتى 
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إهنــا ذات مــرة وبينــا مهــا ذاهبــان للعمــل يف يــوم يســوده 
ــوج  ــرة والثل ــه األمطــار الكث ــربد القــارس، وهتطــل في ال
ــتغال  ــا باس ــاء؛ قام ــا البيض ــكان بحلته ــو امل ــي تكس الت
الظــروف اجلويــة الســيئة للنيــل مــن اليهــود لكــون النــاس 
متواجــدة يف بيوهتــا، ونتيجــة لذلــك وخشــية عــى حياهتــا 
بــدآ برســم خطــة يقومــان مــن خاهلــا بــضب عــدد مــن 
اليهــود الذيــن يقطنــون بأحــد األحيــاء اخلاصــة هبــم، ثــم 
خيتفيــان برعــة، وقامــا بابتــكار أســلوب خدعــة لتحقيق 
ــان  ــضب قطع ــتمتاع ب ــل االس ــن أج ــك م ــا وذل أمنيته
املســتوطنني اجلاثمــني عــى أرضهــا، والذيــن يعيثــون يف 
األرض فســاًدا ويدنســون املقدســات، وكانــا يناديــان عــى 
أحــد املســتوطنني فيــأيت إليهــم فيقــوالن لــه: هــل تعــرف 
ــل  ــا داخ ــا ومه ــي بيدمه ــورة الت ــذه الص ــب ه ــن صاح م
الســيارة فيدخــل ذلــك املســتوطن أو اليهودي رأســه قليًا 
مــن الشــباك لراهــا، فيقــوم املجاهد لؤي بصفعــه كًفا عى 
وجهــه بــكل مــا أويت من قــوة ويلــوذان بالفرار مــن املكان، 
ــرات. ــدة م ــر ع ــذا األم ــررا ه ــد، وك ــا أح ــل أن يرامه قب

ــلوب  ــذا األس ــن ه ــه م ــال نصيب ــظ ن ــوء احل لس
ــا مــن املــكان  شــاب عــريب، والذ املجاهــد لــؤي مرًع
والضحــكات متــأل شــفتيه، فعاقبــه اهلل أثنــاء ســرمها يف 
التلــة الفرنســية بــأن لقيــا رجــًا هيودًيــا أســرالًيا يتعلــم 
ــؤي مــن اجليــب  ــزل املجاهــد ل ــة، فن يف اجلامعــة العربي
وقــام بضبــه رضًبــا مربًحــا وصعــد إىل اجليــب برعــة، 
ــة  ــني غفل ــى ح ــم ع ــل املخي ــد، ودخ ــراه أح ــل أن ي قب
مــن أمــره ثــم ذهــب إىل البيــت، وبعــد دقائــق معــدودة 
ــى  ــم، وكان ع ــن املخي ــا م ــه ليخرج ــه صديق ــل ب اتص
أطــراف املخيــم حاجــز عســكري صهيــوين، وحــني 
اقربــا منــه أمرمهــا اجلنــود بإحضــار هويتيهــا وتفقــدوا 

رقــم اجليــب وقامــوا مبــارشة باعتقاهلــا، وحــني ســأال 
الضابــط عــن ســبب االعتقــال قــال اجلنــود هلــا: حينــا 
تذهبــان إىل مركــز حتقيــق املســكوبية ســتعرفان مــا هــو 
املوضــوع، وتــم بالفعــل اقتيادمهــا إىل حتقيق املســكوبية، 
الطالــب  يــدور حــول رضب  التحقيــق  وكان حمــور 
اليهــودي مــع نفيهــا أي عاقــة هلــا هبــذا املوضــوع إال 
ــم اجليــب،  ــد ســجل رق ــني أن هــذا املســتوطن ق ــه تب أن
ــوات  ــارشة ق ــدأت مب ــوًرا، وب ــا ف ــاغ عنه ــام باإلب وق
ــني  ــادات ب ــارب اإلف ــة لتض ــا، ونتيج ــال تتبعه االحت
ــا  ــؤي حينه ــد ل ــى املجاه ــه تبن ــؤي وصديق ــد ل املجاه
هــذا األمــر برمتــه وأخــرج صديقــه منــه، وتــم تقديمهــا 
إىل املحكمــة بتاريــخ 2003/02/27م، وتــم اإلفــراج 

ــا. ــة ماليــة، وحبســه حبًســا منزلًي عــن صديقــه بكفال

ــم  ــك وحك ــن بذل ــد ُأدي ــؤي فق ــد ل ــا املجاه أم
عليــه بالســجن املــدين عــرة أشــهر، ومكث يف الســجن 
ســتة أشــهر وأفــرج عنــه يف حمكمــة “شــليش”، أي بعــد 
ــال  ــذا االعتق ــجن، وكان ه ــدة يف الس ــي امل ــه ثلث قضائ
الثالــث لــه. وبعــد خروجــه مــن الســجن حدثــت معــه 
ــن  ــم م ــرة ه ــذه امل ــن ه ــاس، لك ــع الن ــاكل م ــدة مش ع
ــم،  ــه عليه ــدروا ردة فعل ــتفزازه دون أن يق ــادروا باس ب
قتــل  بارتــكاب جريمــة  لــه  يتســبب  أن  ذلــك  وكاد 
أحدهــم ال ســمح اهلل، وحينهــا بــدأ والــده يبحــث عــن 
طريقــة لتصحيــح مســاره يف هــذه احليــاة حتــى ال جيلــب 
ــزواج مــن  ــه ال ــًدا مــن املشــاكل، فاقــرح علي ــه مزي علي
ابنــة عمتــه، وفعــًا غــرت هــذه اخلطــوة مســار حياتــه، 
فهــداه اهلل _عــز وجــل_ إىل طريــق الرشــاد والصــواب، 
وأعلــن توبــة نصوحــة إىل اهلل خاصــة أنــه يعلــم الكثــر 
ــا  ــى عليه ــي ترب ــاق الت ــام، واألخ ــادئ اإلس ــن مب ع
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ــده يف ســن مبكــرة، لكــن  ــاه عليهــا وال يف املســجد ورب
ظــروف احليــاة وقســوهتا حرفتــه عــن مســاره الصحيح، 
فلــم يطبقهــا إال يف فــرات متفاوتــة، وحــان اآلن موعــد 
التطبيــق، فأعلــن توبتــه إىل اهلل عــز وجــل بالعقانيــة 

ــاس. والوعــي يف التعامــل مــع الن

ــن  ــؤي م ــد ل ــاة املجاه ــُل حي ــك مل خت ــم ذل ورغ
ــب  ــه أغض ــاء خطبت ــي أثن ــتثناءات، فف ــاكل واالس املش
أبــاه كثــًرا ممــا أثــاره عليــه، وانتابــه يشء مــن الغضــب، 
ــا ال  ــًا هلــا: “أن ــه قائ ــا إىل والــدي زوجت فذهــب مرًع
أريــد تزويــج ابنــي لــؤي ألننــي ال أضمنــه لكــم”، وهــذا 
ــر يف نفســيته كثــًرا فحــزن حزًنا شــديًدا، حتى  املشــهد أثَّ
فاضــت عينــاه مــن احلــزن عــى والــده صاحــب الفضــل 
الكبــر يف تربيتــه وهدايتــه، وعانــى كثــًرا مــن ترفاتــه 
ــرة،  ــن املبك ــذه الس ــه يف ه ــدم نضج ــؤولة لع ــر املس غ
فجلــس مــع نفســه يف خلــوة يســأهلا: ملــاذا ال أطيــع 
والــدي؟ ملــاذا ال أصاحبــه وهــو مــن تعــب وعانــى مــن 
أجــي وربــاين فأحســن تربيتــي، ووفــر يل ســبل العيــش 
الكريــم؟ ومــا الــذي يريــده أيب منــي؟ إنــه يريــد أن يــراين 
ــا  بجانبــه يف الزاويــة الصوفيــة، وأن أكــون رجــًا صاحلً

ــا عــى صــايت يف املســجد. مواظًب

عقــد املجاهــد لــؤي العــزم أن يطيــع والــده 
ويلبــي طموحاتــه ويمحــو عنــه آثــار اهلــم واحلــزن 
ــه يف  ــده بجانب ــوم رآه وال ــه بســببه. وذات ي ــذي أصاب ال
الزاويــة الصوفيــة، فســأله متعجًبــا: مــا الــذي أتــى بــك 
إىل هنــا يــا بنــي؟ فقــال لــه: يــا أبتــي قــد أعلنــت توبتــي 
ــا، وســأبقى  ــًدا مــا دمــت حًي ــإذن اهلل لــن أفارقــك أب وب
طائًعــا لــك وبــاًرا بــك، فشــعر املجاهــد لــؤي بالــرور 
يمــأل وجنــات وجــه أبيــه الوضــاء، فكأنــه ملــك مفاتيح 

كنــوز الدنيــا بعودتــه إىل اهلل، حينهــا انتــاب املجاهــد 
لــؤي شــعور باالرتيــاح، وغمــرت الســكينة والطمأنينــة 
ــا  ــر عاًم ــعة ع ــني تس ــك احل ــره يف ذل ــه، وكان عم قلب
فأجابــه والــده قائــًا: كل مــن يقصــد هــذه الزاويــة 
ــه إىل  ــه، وضم ــد بإذن ــا يري ــه م ــده، ويعطي ــذ اهلل بي يأخ
صــدره لشــدة حبــه لــه ودعــا اهلل لــه بالتوفيــق والرضــا، 
ــًرا، ومنــذ ذلــك  ــا كب وكذلــك لقــي مــن الشــيخ ترحيًب
ــا، وتيــرت أمــوره  ــواب الدني احلــني فتحــت أمامــه أب
وبــدأ يشــعر بالراحــة والســعادة يف حياتــه، وتــزوج بعــد 
ثاثــة شــهور مــن توبتــه الصادقــة ووهبــه اهلل بابنــه البكر 
)حممــد( يف العــام األول مــن زواجــه، ثــم بــدأ يعمــل يف 
ــان  ــة إىل داخــل الكي هتريــب العــال مــن الضفــة الغربي
إلطعــام  العيــش  لقمــة  عــى  للحصــول  الصهيــوين 
ثــاث  عليــه  القبــض  فألقــي  وأرسهــم،  أطفاهلــم 
مــرات، وتــم إيداعــه الســجن املــدين للمــرة الرابعــة ملــدة 
شــهرين، وخــرج مــن الســجن أشــد صابــة ومتســًكا يف 

ــه. ــة عــل صات ــه ومواظب دين

ــؤي  ــد ل ــة املجاه ــت زوج ــرة محل ــك الف ويف تل
بابنــه الثــاين )عبد اهلل( وظل بجانبها حتى الشــهر الســابع 
مــن احلمــل وهــي تدعــوه بــأن ال يركهــا وحدهــا أثنــاء 
الــوالدة، كــا حصــل مــع ابنهــا البكــر الــذي أنجبتــه وهو 
يف الســجن، ووعدهــا بذلــك، لكــن ال أحــد يعلــم كيــف 
تســر األمــور وظــروف احليــاة وأيــن ســيحط بــه القــدر، 
فقــد أتــاه رفيقــه يف الزاويــة الصوفيــة املجاهــد حممــد 
عدنــان أبــو ســنينة حيــث كانت تــراوده نفســه باجلهــاد يف 
ســبيل اهلل، لكنــه مل يعــرف كيــف يصــل إىل هدفــه، فــكان 
ــذ  ــه من ــى مع ــد ترب ــه، فق ــة األخ ل ــد بمثاب ــد حمم املجاه
نعومــة أظفارمهــا عــى يــد أحــد مشــايخ املســجد األقى 
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املبــارك، وتتلمــذا عــى يــده التباعــه طريقــة صوفيــة 
ــن  ــد ع ــدة كل البع ــوة بعي ــج النب ــى هن ــر ع ــة تس معتدل
البــدع واخلزعبــات، فنــا حــب اهلل _عــز وجــل_ وحب 
اجلهــاد يف قلبيهــا، إىل أن نضجــت الظــروف ويــر اهلل 
لــه وللمجاهــد حممــد أبــو ســنينة مــا تصبــو إليه نفســامها.

ــة  ــذ عملي ــد نف ــنينة ق ــو س ــد أب ــد حمم كان املجاه
ــا  ــا جندًي ــي رصع فيه ــعفاط الت ــم ش ــس يف خمي رأس مخي
مــن حــرس احلــدود الصهيــوين، وأصــاب جمنــدة أخــرى 
واســتوىل عــى بندقيــة مــن نــوع )M16(، فوجــد املجاهد 
لــؤي يف تلــك العمليــة النوعيــة واجلريئــة التــي شــاهدها 
عــن قــرب بــأم عينيــه بــأدق تفاصيلهــا مــن نافــذة البيــت 
دون أن يعــرف بــأن مــن نفذهــا هــو صديــق عمــره الــذي 
تربــى معــه بــني جنبــات املســجد األقــى املبــارك، وهــذا 
األمــر أثــر يف نفســه بشــكل إجيــايب، ومتنى لــو أنــه كان هذا 
الصنديــد الــذي متيــز بفــن املباغتة للعــدو واالختفــاء بعد 
أن دك حصوهنــم مــن حيــث مل حيتســبوا، فدفعــت قــوات 
االحتــال حينهــا بمئــات اجلنــود القتحــام البيــوت 
واملســاجد بحًثــا عــن املنفــذ الــذي أصاهبــم يف مقتــل دون 
أن تعثــر عــى أي أثــر يــؤدي للوصــول إليــه، ومتكــن مــن 
االنســحاب بنجــاح بفضــل اهلل تعــاىل بعــد أن أظفــره اهلل 

هبــم، وزاد مــن شــغفه للجهــاد يف ســبيل اهلل للنيــل مــن 
ــاح  ــك الس ــه ال يمل ــايل، لكن ــب اإلح ــدو الغاص الع
وال يعــرف وســيلة المتاكــه باإلضافــة إىل خشــيته مــن 
العمــل اجلاعــي الــذي يــرى بــأن أمــره قصــر وال ينجــح 
يف كل مــرة، وهــذا األمــر دفعــه إىل عــدم الركــون والعيش 
عــى التمنيــات، بــل بــذل أقــى جهــوده المتــاك قطعــة 
ــان  ــا لقطع ــده موقًع ــد رص ــك بع ــاش، وذل ــاح رش س
املســتوطنني يعتــرب مركــًزا لتجمــع حمطــة باصــات صغرة 
ــه  ــتوطنون في ــون املس ــرق يك ــرق ط ــى مف ــع ع ــًدا تق ج
ملتصقــني ببعضهــم بعًضــا مــن شــدة االزدحــام، ويقــدر 
ــايل ســيكونون  ــني، وبالت ــة ومخســني أو بائت عددهــم مائ
فريســة ســهلة ألي عمليــة تــض هبــم وترع منهــم عدًدا 
ــتمرار  ــدم االس ــم بع ــه عليه ــه تداعيات ــيكون ل ــًرا س كب
أو مواصلــة تعدياهتــم  الغربيــة  بالضفــة  باالســتيطان 
باهــاك احلــرث والنســل، وهــذا األمــر بحاجــة إىل قطعة 
ســاح تفعــل فعلهــا هبــم، وتقطــع دابرهــم يف تلــك 
املنطقــة، ولكــن األقــدار حالــت بينــه وبــني هــذه العمليــة 
بعــدم امتاكــه وســيلة يغيظ هبا أعــداء اهلل وأعــداء الدين.

زاد تصميــم املجاهــد لــؤي عــى االنتقــام مــن 
كان  التــي  املضايقــات  عــى  رًدا  الصهيــوين  العــدو 
ــى  ــجد األق ــواب املس ــى أب ــلمون ع ــا املس ــرض هل يتع
ــض  ــا بع ــا يصحبه ــة أحياًن ــات مهين ــن تفتيش ــارك م املب
االعتــداءات عــى املصلــني الــذي يعمــرون املســجد 
األقــى لعبــادة رهبــم، ويســتذكر املجاهــد لــؤي يف يــوم 
اخلميــس مــن ذلــك الشــهر بينــا كان هيــم بالذهــاب إىل 
الزاويــة الصوفيــة فــإذا باملجاهــد حممــد أبــو ســنينة يتصــل 
ــأ  ــق وأطف ــه يف الطري ــي قطعت ــيارته الت ــاح س ــه إلص ب
ــؤي  ــد ل ــة املجاه ــال مهن ــذا يف جم ــد كان ه ــا، وق حمركه
كميكانيكــي ســيارات، فاســتجاب لــه مبــارشة ووصــل 

األسر املجاهد/ حممد أبو سنينة
حمكوم مدى احلياة، واعتقل بتاريخ 2008/08/20م
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إليــه يف فــرة زمنيــة وجيــزة إىل كــراج يف بــاب األســباط 
يدعــى كــراج بحــر نســبة إىل صاحبــه الــذي يعمــل فيــه، 
وكان الوقــت متأخــًرا والليــل أســدل ســتاره وحــني قــام 
بفحــص الســيارة مل يظهــر لــه أي خلــل فيهــا، فقــال لــه: 
نذهــب إىل الزاويــة وبعدهــا نفحصهــا بتــأٍن، وفعــًا قامــا 
بذلــك، وبينــا مهــا يف الطريــق قــال لــه املجاهــد حممــد: يــا 
إهلــي كــم أنــا بحاجــة إىل الســيارة يف هذه الليلــة! لضورة 
األمــر، فأجابــه بتقديــم ســيارته لــه، وليذهــب هبــا حيــث 
ــل  ــد الذهــاب إىل اخللي شــاء، فقــال املجاهــد حممــد: أري
جللــب بعــض البضائــع، ومل يــدرك املجاهــد لــؤي مغزى 
حديثــه أو الــر يف ذلــك، فكانــت األمــور غامضــة 
بالنســبة لــه، فكشــف لــه املجاهــد حممــد رس عمليــة راس 
مخيــس، فظــن أنــه يازحــه ومل يصــدق أن املجاهــد حممــد 
هــو الــذي نفذهــا بســبب االحرافيــة العاليــة يف تنفيذهــا 
ــذ  ــه من ــه ل ــال صداقت ــن خ ــه م ــم بصدق ــه يعل ــوال أن ل
الصغــر والتجــارب التــي خاضهــا معــه يف احليــاة، لكنــه 
ســأله عــن مغــزي البــوح لــه بــر العمليــة، فقــال لــه بأنــه 
يرغــب يف تنفيــذ عمليــة نوعية أخــرى ويســتويل فيها عى 
ســاحهم. وكان املجاهــد لــؤي ينتظــر مــن زمــن بعيــد 
تلــك الفرصــة التــي حيصل فيها عى ســاح ليلبــي رغبته 
يف اجلهــاد يف ســبيل اهلل وطلب من املجاهــد حممد إعطاءه 
ــاركة  ــه املش ــرض علي ــد أن ع ــه، بع ــتخر رب ــة ليس فرص
معــه فيهــا، وبعــد أن اســتخار ربــه يف الزاويــة الصوفيــة.

مشاركته يف عملية جهادية
رد املجاهــد لــؤي بشــكل إجيــايب بأنــه ال مانــع 
ــبيل اهلل،  ــاد يف س ــد يف اجله ــع حمم ــاركة م ــن املش ــه م لدي
وبــدآ يتدارســا مــع بعضهــا بعًضــا الوضــع واخلطــط فيــا 
ــى  ــا ع ــه، واتفق ــة والتنبي ــد واملتابع ــات الرص ــص آلي خي
أن مهمــة املجاهــد لــؤي تتلخــص يف مراقبــة ورصــد 

حتــركات اجلنــود يف املوقــع املســتهدف، وانتظارهــم حتى 
حلظــة جلوســهم، ألنــه كان يف املوقــع مكعــب إســمنتي 
جيلســون عليــه، ومــن خلفــه ســور ال يكشــف الــذي يأيت 
مــن خلفهــم، فبــدأ املجاهــد لــؤي برصــد املوقــع مــن عى 
تلــة تقابلهــم مــن داخــل ســيارته، فهــو يراهــم وال يرونه؛ 
ألنــه يف مــكان مرتفــع وأعــى منهــم، وكان ذلــك يف ليلــة 
اخلميــس حيــث تزدحــم فيهــا حركــة املركبــات بســبب 
كثــرة األعــراس، فقــررا تأجيــل العمليــة وذهبا إىل ســيارة 
املجاهــد حممــد عدنــان أبــو ســنينة لفحصهــا وختبئــة 
الســاح يف داخلهــا، وقــد تــم تشــغيلها مــن غــر مصباح 
ــاء أن  ــرب الكهرب ــذي كان هُي ــلك ال ر اهلل للس ــدَّ ــا، وق هل
يتصــل بالبطاريــة وتشــتغل الســيارة، فأودعــا الســيارة يف 
مكاهنــا، وعــادا إىل البيــت يف ســيارة املجاهــد لــؤي عــى 
أن يرجعــا يف اليــوم التــايل، وفعــًا يف يــوم اجلمعــة التقيــا 
ــاء إىل  ــاة العش ــد ص ــا بع ــة، وانطلق ــة الصوفي يف الزاوي
ــدى  ــة، وارت ــذ العملي ــتعدا لتنفي ــود، واس ــدف املرص اهل
املجاهــد حممــد القنــاع وتفقــد الســاح، وســار املجاهــد 
حممــد بســيارته حتــى وضعهــا يف مــكان يبعــد عــن موقــع 
العمليــة مســافة ثاثائة مــر تقريًبــا، وســار املجاهد لؤي 
بســيارته إىل املــكان املحــدد لــه للمراقبــة، ونــزل كل منها 
يف موقعــه، وقــد اختــار املجاهــد حممــد املــرور مــن املقــربة 
ــاعة،  ــف س ــرا نص ــة، وانتظ ــع العملي ــن موق ــة م القريب
وكانــت األمــور كــا خططــا هلــا، وحــني جلس اجلنــود يف 
املــكان الــذي جيــب أن جيلســوا بــه، أعطــى املجاهــد لــؤي 
املجاهــد حممــد اإلشــارة املتفــق عليهــا، وقــام عــى الفــور 

بمباغتتهــم مــن نقطــة الصفــر.

أطلــق املجاهــد حممــد النــار عــى اجلنــدي فــأرداه 
ة مــرة أخــرى بتصويب  قتيــًا عــى الفــور، ثــم أعــاد الكرَّ
املســدس عــى الرطــي الصهيــوين اآلخــر، ولكــن 
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لســوء احلــظ حــدث خلــل مــا يف املســدس وهــرب 
ــد  ــن املجاه ــه، لك ــد فرائص ــكان ترتع ــن امل ــي م الرط
حممــد مل ييــأس، وحــاول مــرة أخــرى فنجــح يف إصابتــه 
بخارصتــه، فــرد الرطــي بإطــاق النــار عــى املجاهــد 
حممــد وهــو منســحب مــن املــكان، ويف انتظــاره املجاهد 
لــؤي إىل أن وصــل املجاهــد حممــد إىل نقطــة االنطــاق 
مــع لــؤي، وانســحبا مــن املــكان بســيارهتا بســام فــإذا 
بالتعزيــزات الصهيونيــة حتــارص املكان وتبــارش بإطاق 
النــار عــى ســيارة املجاهــد لــؤي بعــد أن انتبهــوا إليــه، 
ــن  ــور، وم ــل الط ــة إىل جب ــق املؤدي ــرب الطري ــارا ع وس
هنــاك افــرق ان كل منهــا يف طريــق معــني، فذهــب 
املجاهــد لــؤي إىل جبــل املكــرب، واملجاهــد حممــد إىل 
خميــم شــعفاط، وقامــا باالطمئنــان عــى بعضهــا بعــد أن 

متــت العمليــة بســام وفــق املخطــط املرســوم هلــا.

اعتقاله واحلكم عليه
ــى  ــتياء ع ــن االس ــد م ــد حمم ــن املجاه مل يتمك
ســاح اجلنــود، ونتيجــة لذلــك تأجلــت العمليــة التاليــة 
التــي كان خمطًطــا هلــا بعــد هــذه العمليــة بأيــام معــدودة، 
ــة  ــه الطبيعي ــة حيات ــا إىل ممارس ــد منه ــاد كل واح ــد ع لق
حتــى يتســنى هلــا احلصــول عــى ســاح لتنفيــذ العمليــة 
ــن  ــا م ــف أمرمه ــدار أن يكش ــاءت األق ــن ش ــة، لك الثاني
قبــل العــدو الصهيــوين نتيجــة االتصــاالت التــي جــرت 
بينهــا، فقامــت قــوات االحتــال باقتحــام بيــت املجاهد 
حممد أبو اســنينة بتاريخ 2008/08/20م، وتم اعتقاله 
والعثــور عــى الســاح يف بيتــه، وكان هــذا اخللــل الثــاين 
ــا، ويف نفــس  ــا عنيًف ــا ميدانًي فأجــروا معــه مبــارشة حتقيًق
الليلــة تــم اعتقــال املجاهــد لــؤي مــن بيــت نســيبه مــن 
جبــل املكــرب، وأجــروا معــه حتقيًقــا ميدانًيــا حــول مــكان 
ــي  ــات الت ــن املعلوم ــك م ــر ذل ــق وغ ــه، ويف أي طاب بيت

تســاعدهم عــى حتقيــق اهلــدف الذي يســعون إليــه، ثم تم 
اقتيــاده إىل مركز حتقيق املســكوبية، وجــرى التحقيق معه 
حــول تنفيــذ عــدة عمليــات جــرت يف القــدس الريف، 
فقــام بنفــي التهــم املنســوبة إليــه، ثــم بــدأ املحقــق يســأله 
عــن عاقتــه مــع املجاهــد حممــد أبــو اســنينة، فــأدرك أن 
املوضــوع قــد كشــف رغــم حماولتــه نفــي أي عاقــة معــه 
ســوى أنــه صديقــه يف املســجد، وزبــون لديه كونــه يعمل 
ميكانيكًيــا للســيارات إال أن ذلــك مل يســعفه نتيجــة عثور 
ــة عــى الســاح املســتخدم  رجــال املخابــرات الصهيوني
ــنينة،  ــو اس ــد أب ــد حمم ــت املجاه ــة يف بي ــذ العملي يف تنفي
فلــم يكــن خيــار أمــام املجاهــد حممــد ســوى االعــراف 
عليــه وإال ســيوجه أصابــع االهتــام إىل والــده الــذي حتــرر 
ــادل األرسى عــام 1985م. ــل لتب يف صفقــة أمحــد جربي

ــر أي  ــرف العصاف ــن إىل غ ــاد املجاهدي ــم اقتي ت
العمــاء، فاعــرف بتفاصيــل العمليــة ألنــه مل يكــن 
مؤهــًا لدخــول الســجن، ومل يكــن لديــه اخلــربة الكافية 
والوافيــة عــن معنــى العصافــر، أي العمــاء، ففــي 
الســجن رصاع أدمغــة وإرادات بــني املعتقلــني ورجــال 
املخابــرات الصهيونيــة، ولألســف الشــديد فمعظــم 
األرسى يدخلــون الســجون غــر مؤهلــني لذلــك، وال 
ــة  ــق وكيفي ــاليب التحقي ــن أس ــة ع ــم خلفي ــد لدهي يوج
التعامــل معهــا لعــدم وجود جهــات أو مؤسســات تقوم 
بتوعيتهــم حتــى ال يدفعــوا ثمــن حياهتــم يف الســجون 
وحيــاة آخريــن، وقــد ُصــدم األهــل والزوجــة للوهلــة 
األوىل حــني علمــوا ســبب اعتقــال املجاهــد لــؤي، 
لكنهــم اســتوعبوا األمــر فهــم مؤمنــون بــاهلل، وشــعروا 
بــأن ابنهــم مصــدر فخــر واعتــزاز هلــم، وقامــوا بدعمــه 
معنوًيــا ومســاندته يف حمنتــه، فنعــم الزوجــة واألهــل هم 
وقــد طلبــوا منــه حفــظ القــرآن الكريــم واســتغال وقته 

فيــا يــريض اهلل _عــز وجــل_.
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لعائلتــه،  لــؤي  املجاهــد  األســر  اســتجاب 
وأصبــح مــن حفظــة كتــاب اهلل _عــز وجــل_، وقد حكم 
عليــه بالســجن املؤبــد، ثــم اســتأنف حكمه، فاســتقر عى 
25 عاًمــا، وقــد كانــت مرحلــة الســجن من أهــم حمطات 
ــده  ــرس جه ــاب اهلل ك ــه كت ــة إىل حفظ ــه فباإلضاف حيات
يف التعلــم بمختلــف املجــاالت دينًيــا وسياســًيا وثقافًيــا، 
دورات  عــدة  وأهنــى  شــهادات  عــدة  عــى  وحصــل 
تعليميــة، وزاد إيانــه بــاهلل _تبــارك وتعــاىل_، وهــو مؤمن 
أن اهلل لــن يضيعــه وأهلــه وأنــه ســبحانه لــن يضيــع مــن 
ــرج  ــن خي ــوله، وم ــًرا إىل اهلل ورس ــه مهاج ــن بيت ــرج م خ
ــوت  ــه امل ــم يدرك ــوله، ث ــًرا إىل اهلل ورس ــه مهاج ــن بيت م
ــز  ــى اهلل _ع ــره ع ــع أج ــد وق ــراح فق ــجن أو اجل أو الس
ــا  ــن جندًي ــجن، وك ــردى أو الس ــى ال ــا ختش ــل_، ف وج
مــن جنــود اهلل فــاألرزاق بيــد اهلل واآلجــال عنــد اهلل، 
كــا قــال تعــاىل ىمح ىن ين ٰىري  زي مي ني ىي 
 ،]34 ]األعــراف:  يمح  خئ  حئ  جئ  يي 
وقــال عليــه الصــاة والســام: “ال ينقــص أجــل ابــن آدم 
حتــى يســتكمل رزقــه”، فلــم يتــواَن األخ املجاهــد لــؤي 
عــن خدمــة إخوانــه املجاهديــن مــن خــال انخراطــه يف 

العمــل التنظيمــي يف حركة اجلهاد اإلســامي يف ســجون 
االحتــال التــي انتمى إليها منــذ اللحظــة األوىل لدخوله 
الســجن، مؤمنـًـا بفكرهــا وهنجهــا القويــم مع رفيــق دربه 
املجاهــد حممــد أبــو اســنينة، وخاض عــدة إرضابــات عن 
الطعــام مــع إخوانــه األرسى، وقــد وهبــه اهلل ابنــه الثــاين 
عبــد اهلل وهــو يف الســجن حيــث كانــت زوجته حامــًا به 
قبــل اعتقالــه، فأصبــح لديــه طفــان مقدســيان مهــا حممد 
وعبــد اهلل، فنعــم املجاهــد لــؤي، وهــو مدرســة كاملــة يف 
األخــاق واالنضبــاط وتنظيــم الوقــت، ومــازال األمــل 
حيــدوه باحلريــة القريبــة بــإذن اهلل للقــاء األهــل والزوجــة 
واألبنــاء واألحبــة، فلــم يتــرب اليــأس إىل نفســه؛ 
ألنــه يمتلــك خمزوًنــا كبــًرا مــن املعنويــات العاليــة التــي 

يســتمدها مــن إيانــه اليقينــي بــاهلل _عــز وجــل_.
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األسير المجاهد
)محمد خليل( عدنان داود أبو اسنينة

بطل جهادي فريد صنعه إيمانه القوي

تاريخ الميالد: 1987/08/02م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة سلوان - محافظة القدس

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ االعتقال: 2008/08/20م

الحكم: مؤبدان و40 عامًا

رجــل ظهــر حبــه للجهــاد يف عمــر الطفولــة، 
ــى  ــدس واألق ــكن الق ــه، أس ــه ب ــه نفس ــت حتدث وكان
يف عقلــه وقلبــه، وعاشــت يف ضمــره؛ ألهنــا جــزء مــن 
عقيدتــه وعقيــدة مليــار وســبعائة مليــون مســلم حــول 
العــامل، وهــبَّ للدفــاع عنهــا وافتدائهــا بروحــه ومالــه، 
ــى  ــجد األق ــد املس ــال ض ــات االحت ــت ممارس وكان
ــع  ــل م ــه يف التعام ــه وغلظت ــته وبطش ــارك وغطرس املب
املواطنــني املقدســيني منبهــة وموقظــة لــه، هتــزه مــن 
األمــة يف ســباهتا، وهــم  وقــت غرقــت  الداخــل يف 
يف غفلــة معرضــون، ويف أحســن األحــوال يعــربون 
ــى،  ــجد األق ــدس واملس ــم للق ــم ووفائه ــن دفاعه ع
بالشــعارات الرنانــة واملؤمتــرات اجلوفــاء والترحيــات 
الفارغــة التــي ال حتمــي قدًســا وال تنقــذ أقــى وال حترر 

ــلوبة. ــة مس ــد كرام ــا وال تعي وطنً

امليالد والنشأة
فبعــث اهلل مــن هــذه األمــة رجــًا بألــف رجــل 
لبــى نــداء املســجد األقــى والقــدس الريــف عندمــا 
ــا! كفــى  ــا مســلمون كفــى كاًم ســمع رصاخهــا: أن ي
ــي  ــم محايت ــإن أردت ــا! ف ــى تدنيًس ــا! كف ــى أمًل ــًا! كف ظل
حتمــوا  مل  وإن  بأقوالكــم،  ال  بأفعالكــم  فأنقــذوين 
وأرواحكــم  بدمائكــم  والقــدس  األقــى  املســجد 
ــايض،  ــى أنق ــوم ع ــم املزع ــرتفع هيكله ــم س وأموالك
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ــيتعرض  ــة، وس ــن كرام ــى م ــا تبق ــم م ــلب منك وسيس
الســكان األصليــون يف بيــت املقــدس إىل مزيــد مــن 
الســحق والطحــن واإلبــادة عــى يــد العــدو الصهيــوين 
الــذي تفــوق بإجرامــه عــى كل مــدارس اإلجــرام عــرب 
التاريــخ، ففــي القــدس الريــف أبر األســر املجاهد 
حممــد أبــو اســنينة النــور بتاريــخ 1987/08/02م 
ذلــك العــام الــذي تفجــرت فيــه االنتفاضــة األوىل حــني 
تفتحــت عينــاه عــى احليــاة بســبب عنجهيــة وغطرســة 
دمــاء  عبــق  منهــا  ليتنفــس  الصهيــوين  االحتــال 
الشــهداء الــذي رسى يف دمــه منــذ أن كان طفــًا رضيًعــا 
وعــاش وســط عائلــة متدينــة جماهــدة مرتبطــة بــاألرض 
ــن  ــارك، ربــت أبناءهــا عــى الدي واملســجد األقــى املب

ــن. ــاء للوط ــاح واالنت والص

محــل املجاهــد حممــد رايــة اجلهــاد عــى درب 
تبــادل األرسى  أفــرج عنــه يف صفقــة  الــذي  والــده 
عــام 1985م التــي متــت بــني اجلبهــة الشــعبية )القيــادة 
العامــة( بزعامــة أمحــد جربيــل وبــني العــدو الصهيــوين 
وأحيــا  بفرحتــه  الكــون  شــهد  وعيــد  عــزة  يــوم  يف 
األمــل يف النفــوس، يف نفــوس آالف عائــات األرسى 
الفلســطينيني الذيــن عانوا عقــوًدا طويلة مــن ظلم وقهر 
وجــربوت االحتــال بعد أن رسق الســجن أمجل ســنني 
أعــار آبائهــم وأبنائهــم وإخواهنــم وأمهاهتــم وزوجاهتم 
وأخواهتــم، وســار عــى هنــج خالــه داود دنديــس الــذي 
ارتبطــت قضيتــه مــع الشــيخ املجاهــد املحــرر فــؤاد 
ــه  ــقيق جدت ــه بش ــق قلب ــودة، وتعل ــى ع ــرازم وموس ال
الــذي خطــف الطائــرة يف مطــار اللــد عــام 1972م، 
ــت متجهــة مــن بروكســل  ــج 707 وكان ــوع بوين مــن ن
متنهــا 100 راكــب ومــاح،  الربيــع وعــى  تــل  إىل 

حيــث نفــذ العمليــة رجــان وامرأتــان )عــي طــه، 
تريــزا هلســه، ريــا عيســى، عبــد الــرؤوف األطــرش( 
إىل  بالطائــرة  واجتهــوا  جدتــه،  شــقيق  ضمنهــا  مــن 
مطــار اللــد الصهيــوين، وكان اهلــدف مــن العمليــة هــو 
إطــاق رساح 100 مــن املعتقلــني الفلســطينيني داخــل 
ســجون العــدو الصهيــوين، وانتهــت العملية باستشــهاد 
الفدائيــني وأرس الفدائيتــني وإصابــة إحدامهــا بجــراح، 
وإصابــة عــدد مــن جنــود الكومانــدوز الصهيــوين، 
فكثــًرا مــا كان يــردد عــى مســامعه مــن والديــه وجدتــه 
ــعر  ــم، فيش ــادرة وبطولته ــجاعتهم الن ــن ش ــاس ع والن
ــزاز بســبب رابطــة الــدم، بينهــم فتمنــى أن  بفخــر واعت

ــبيل اهلل. ــاد يف س ــم يف اجله يرثه

وبعــد خــروج والــده مــن الســجن عــام 1985م 
تــزوج أمــه التــي أنجبتــه، وبــدأ يعمــل كســائق إلعالــة 
أرستــه التــي متيــزت بوضــع اقتصــادي متوســط احلــال، 
واضطــر والــده إىل تغيــر مــكان الســكن عــدة مــرات؛ 
ــا وهــم مــن  ــدة عنات ــزل الرئيــي موجــود يف بل ألن املن
ــة  ــة اهلوي ــة، وألهنــم مــن محل ــة الضفــة الغربي ــة هوي محل
ــم  ــر عليه ــدس(، وحيظ ــة يف الق ــق املواطن ــاء )ح الزرق
اإلقامــة يف غــر القــدس أو يف منطقــة خــارج صاحيــة 

أرسى حمررون يف صفقة تبادل األرسى 
مع العدو الصهيوين )1985م(
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ــة  ــات اهلوي ــحب بطاق ــيتم س ــال وإال س ــة االحت بلدي
ــة،  ــم األصلي ــش يف أرضه ــن العي ــم م ــاء وطرده الزرق
فقــد ســكنوا ســنة يف منطقــة عــني اللــوزة، وســتة شــهور 
يف بيــت حنينــا، وعــر ســنوات يف منطقــة رأس مخيــس 
التــي نفــذ فيهــا عمليتــه اجلريئــة، واملاصقــة ملخيــم 
شــعفاط، وقامــوا بــراء بيــت جدهــم يف ســلوان يف 
ــي  ــًدا يف ح ــر ج ــزل صغ ــو من ــوب، وه ــر أي ــة بئ منطق
مكتــظ بالســكان، وحتتــاج للصعــود عــرب درج كبــر 
حتــى تصلــه يف ســفح جبــل جنــوب املســجد األقــى 
بــاألرض،  التشــبث  لرائــه  الدافــع  وكان  املبــارك، 
وتثبيــت وجودهــم عــى أطهــر وأقــدس بقعــة يف العــامل 
التــي ال تقــدر بــأي ثمــن، فاملواطــن املقــديس يف رصاع 
مــع العــدو عــى كل شــرب مــن أرضــه ومقدســاته، أمــا 
منزهلــم يف عناتــا فقــد كانــت تســتغله العائلــة يف أوقــات 
اإلجــازات للذهــاب إليــه لرحابتــه والتواصــل مــع 

ــم. ــم يف بيوهت ــن جياوروهن ــم الذي ــه وأبنائه أعام

بلــغ املجاهــد حممد اخلامســة مــن عمــره، وكانت 
أجــواء االنتفاضــة األوىل تطغى عى األحــداث ويف أوج 
عنفواهنــا، بــدأ مشــواره الــدرايس بالتحاقــه يف مدرســة 
داخليــة يــرف عليهــا رجــال الدعــوة يف منطقــة بيــت 
عــور التحتــا بمحافظــة رام اهلل ليتعلــم خمــارج احلــروف 
وحفــظ مــا تيــر مــن كتــاب اهلل، وتعلــم فــن اخلطابــة، 
ــبوع،  ــن كل أس ــزل م ــًدا إىل املن ــا واح ــود يوًم وكان يع
ــل  ــة صق ــر يف بداي ــر الكب ــا األث ــة كان هل ــذه املدرس وه
شــخصيته اإليانيــة، وقــد ترجــم مــا تعلمــه واقعًيــا مــن 
ــرى  ــبات كذك ــة يف املناس ــب الديني ــاء اخلط ــال إلق خ
اإلرساء واملعــرج واملولــد النبــوي الريــف واهلجــرة 
ويف  املبــارك،  األقــى  املســجد  يف  الريفــة  النبويــة 

الزاويــة األفغانيــة التــي كان والــده يصطحبــه معــه إليها، 
وهــي زاويــة صوفيــة معتدلــة يــرف عليهــا الشــيخ عبد 

ــارك. ــم األفغــاين يف جــوار املســجد األقــى املب الكري

ــوم  ــث كان يق ــنه حي ــابًقا لس ــه س ــد كان عقل فق
ــد،  ــن أح ــن دون إذن م ــا م ــة وأحياًن ــك يف السادس بذل
والــده  يســاعد  املدرســية  اإلجــازات  أوقــات  ويف 
وعمــه يف التجــارة، وبالبيــع للســائحني يف منطقــة بــاب 
ــة يف القــدس الريــف، ومســاعدة عمــه اآلخــر  املغارب
يف بيــع احللويــات ليجنــي بعــض املــال ليكــون مصــدًرا 
لرزقــه، يــرف منــه أثنــاء دراســته عــى مــا ينقصــه 
ــاه والــداه عــى االعتــاد عــى  مــن احتياجــات، فقــد رب
والــده وأعامــه يف  بمســاعدة  يقــوم  وبينــا  الــذات، 
البيــع، يقــوم االحتــال بمطــاردة الباعــة املتجولــني، 
ويصــادر بضاعتهــم التــي هي مصــدر رزقهــم، ويفرض 
الشــواكل  باهظــة تصــل إىل آالف  عليهــم غرامــات 
ــاة التاجــر املســكني الــذي يقــيض يومــه  ــه بمعان غــر آب
يف احلصــول عــى قوتــه، فيتــم حماربتــه يف لقمــة عيشــه. 
هــذا اإلجــراء التعســفي تــرك آثــاًرا قاســية عــى نفســية 
املواطــن املقــديس وكبــده خســائر ماديــة فادحــة أثــرت 
ــه، لكــن املجاهــد حممــد كان  ــاة أطفال عــى ظــروف حي
يســتغل صغــر ســنه وخفــة حركتــه للنجــاة ببضائــع 
دوريــات  مــن  والتملــص  ومحلهــا،  وعمــه  والــده 
االحتــال الصهيــوين التــي تاحقهــم يف كل مــكان.

ــة؛  ــه هوي ــدم حيازت ــك ع ــى ذل ــاعده ع ــا س ومم
يكــن  مل  وبالتــايل  القانــوين،  الســن  يكمــل  مل  ألنــه 
باســتطاعتهم خمالفتــه، ثــم تابــع دراســته االبتدائيــة 
ــة،  ــا احلكومي ــة عنات ــف األول يف مدرس ــول الص بدخ
بذكائــه  املعلمــني  وهبــر  الصــف،  عــى  األول  وكان 
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بفضــل مــا اكتســبه مــن معرفــة يف مدرســة رجــال 
الدعــوة ونتيجــة التزامــه بالصــاة يف وقتهــا. وبينــا 
أذان  املجاهــد  ســمع  الصــف  خــارج  األســتاذ  كان 
الظهــر، حــي عــى الصــاة، حــي عــى الصــاة، حــي 
الفــاح، حــي الفــاح، فوضــع لــه لوحــة كرتونيــة عــى 
األرض وصــى عليهــا، فدخــل األســتاذ وهــو يصــي، 
وحــاول إيقافــه ظنًــا منــه أنــه يلعــب، لكنــه مل يلــِق بــااًل 
ــه خاشــًعا هلل _عــز  ملحــاوالت األســتاذ وأكمــل صات
وجــل_ حينهــا أدرك األســتاذ جديتــه، وأنــه يصــي، 
فركــه وبعــد االنتهــاء مــن صاتــه أثنــى عليــه، وذهــب 
بــه إىل مديــر املدرســة وقــدم لــه هديــة، وأخــرب ابــن عمه 
ــه إىل مدرســة خاصــة  عــن احلادثــة، ونصحهــم بإدخال
لتنميــة مواهبــه وذكائــه، فتــم نقلــه إىل مدرســة ســرين 
املختلطــة إلكــال املرحلــة االبتدائيــة، وهــو غــر راٍض 
عــن نظــام االختــاط فيهــا؛ ألهنــا تناقــض مبادئــه 
ــاًرا  ــح مستش ــى أصب ــا حت ــى عليه ــي ترب ــه الت وأخاق
لزمائــه الطــاب وكمرجعيــة هلــم، يلجــؤون إليــه 
أمامــه  وينتقــدون  واإلرشــادات،  النصائــح  ألخــذ 

بعــض ترفــات زمائهــم بشــأن االختــاط.

تأثري الرصاع مع العدو عىل نفسه
ــة، كان هلــا  ــا متتالي يف تلــك الفــرة عــاش أحداًث
أثــر يف صقــل شــخصيته اجلهاديــة، والدافــع األســايس 
بالنســبة لــه للجهــاد يف ســبيل اهلل، ومنهــا جمزرة املســجد 
1994/02/25م  بتاريــخ  اخلليــل  يف  اإلبراهيمــي 
املوافــق 15 رمضــان 1414هـــ، وما تاهــا من عمليات 
الشــهرة  ليــد  بيــت  عمليــة  وخاصــة  استشــهادية، 
ــاكر  ــاح ش ــكر وص ــور س ــدان أن ــا املجاه ــي نفذه الت
 22 خاهلــا  ورصعــا  1995/01/22م  تاريــخ  يف 

ضابًطــا وجندًيــا صهيونًيــا، وأصابــا العــرات بجــراح 
خمتلفــة، وتبنتهــا حركــة اجلهــاد اإلســامي يف فلســطني،

وعمليــة اغتيــال الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي 
األمــني العــام حلركــة اجلهــاد يف فلســطني يف مالطــا 
الصهيــوين،  املوســاد  يــد  عــى  يف 1995/10/26م 
1996م،  )أيلــول(  ســبتمرب  يف  النفــق  وانتفاضــة 
لبنــان،  جنــوب  يف  اجلريئــة  اهلل  حــزب  وعمليــات 
بطــوالت  عــن  لــه  جدتــه  أحاديــث  إىل  باإلضافــة 
جمموعــة والــده وأخيهــا التــي عــززت لديه فكــرة اجلهاد 
اإلســامي، وجعلتــه يتطلــع إىل ترمجــة هــذه الفكــرة 
مــع  ذلــك حمــور حديثــه  الواقــع، وكان  عــى أرض 
زمائــه منــذ املرحلــة االبتدائيــة، والتطلــع إىل مســتقبل 
يكونــون فيــه رمــوًزا للجهــاد واملقاومــة حتــى إهنــم 
ــتمدوا  ــزب اهلل، اس ــم ح ــة الس ــة مرادف ــوا جمموع أسس
ــوا  ــد اهلل( فاتفق ــم وهــو )جن ــرآن الكري اســمها مــن الق
ــم  ــذا احلل ــتمر ه ــد اس ــف، وق ــورة الص ــظ س ــى حف ع
ــه،  ــى رسيت ــون ع ــه وحيافظ ــدون علي ــم ويتعاه يراوده
وينمــو معهــم حتــى فرقتهــم الدنيــا، لكــن املجاهــد 
ــب  ــى أغل ــى ع ــة تطغ ــات املقاوم ــت خمطط ــد ظل حمم
تفكــره، يتحــني الفرصــة خلطــة العمــل ضــد االحتال، 
ثــم تابــع مشــواره التعليمــي يف مدرســة ثانويــة األقــى 
ــاب  ــني ب ــارك، ب ــى املب ــجد األق ــل املس ــة داخ الرعي
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األســباط وبــاب حطــة، ودار حمــور دراســته حــول 
العلــوم الرعيــة والدراســات األدبيــة، وحصــل منهــا 
عــى شــهادتني للثانويــة العامــة، األوىل أديب والثانيــة 
رشعــي مــن وزارة األوقــاف األردنية بمعــدل 70%، أما 
األوىل فمــن وزارة الربيــة والتعليــم الفلســطينية، وكان 
هلــذه املدرســة دور كبــر يف تعزيــز املفاهيــم اإلســامية 
الصحيحــة يف نفســه، وفهــم مقاصــد اإلســام العظيــم، 

ــه. ــي تواجه ــات الت ــع التحدي ورف

دوره يف انتفاضة األقىص
املباركــة  األقــى  انتفاضــة  رشارة  اندلعــت 
بتاريــخ 2000/09/28م، وســعى املجاهــد حممــد 
ليكــون أصغــر استشــهادي فيهــا، مــن خــال التواصــل 
مــع الشــهيد أجمــد العجلــوين جــاره يف إحــدى بســطات 
البيــع عنــد أبــواب املســجد األقــى، وحــاول احلصــول 
عــى ســاح مــن خــال ترصــد بعــض املســتوطنني 
الذيــن يمــرون مــن الــوادي الرقــي للمســجد األقــى 
املبــارك عنــد بعــض املعــامل األثريــة، فمكــث فــرة طويلة 
ــه عــى  ــام بمهامجت ــر بأحدهــم وق يرصدهــم إىل أن ظف
رأســه باســورة مظلــة كان قــد مألهــا بالــراب لتصبــح 
ــه، وبعــد أن  ــة يف القضــاء علي ــادة قــوة الضب ثقيلــة لزي
ــكان  ــن امل ــحب م ــة انس ــات متتالي ــدة رضب ــه ع ــه ل وج
الرطــة  قبــل  مــن  أمــره  يكشــف  أن  قبــل  مرًعــا 
الصهيونيــة، وســار مســافة جبــل الطــور وجبلــني بعــده 
ــا،  ــه يف عنات ــل إىل منزل ــى وص ــدام حت ــى األق ــًيا ع مش
وواصــل مقاومتــه للمحتــل الصهيــوين، بإلقــاء احلجارة 
قلنديــا،  مطــار  منطقــة  يف  االحتــال،  جنــود  عــى 
برفقــة صديقــه الشــهيد عــي خليفــة، وذلــك بعــد دوام 
املدرســة، حتــى غافلــه إحــدى اجلنــود يف أحــد املــرات 

النــار باجتــاه  بصعــوده فــوق مبنــى جمــاور، وأطلــق 
ــه  ــه نجــا بفضــل مــن اهلل، ثــم وجــه مقاومت رأســه، لكن
وصــب جــام غضبــه جتــاه ســيارات املســتوطنني، بإلقــاء 
الشــارع  يف  عليهــم  احلارقــة  والزجاجــات  احلجــارة 
ــا  ــلوًبا نوعًي ــر أس ــم ابتك ــا، ث ــا وعنات ــني حزم ــع ب الواق
الصهيــوين،  لاحتــال  املقــاوم  العمــل  يف  متقدًمــا 
أعــاد لألذهــان مظاهــر وبطولــة وإبــداع االنتفاضــة 
األوىل عــام 1987م يف العــام الــذي ولــد فيــه، وهــو 
وتعــرض  بالشــعبة  الصهاينــة  بعــض  اســتهداف 
لإلصابــة بالرصــاص املطاطــي، يف املســجد األقــى 
املبــارك يف يــوم مجعــة، فأخذهــا واقســم بــاهلل أن يصيــب 
صهيونًيــا هبــا بالشــعبة، وقــد نجــح بذلــك، بإصابتــه هبــا 
عــرب نافــذة البــاص أثنــاء ذهابــه إىل املدرســة، ويف إحدى 
أيــام اجلمعــة صعــد عــى ســطح منطقــة بــاب األســباط، 
ومل يكــن معــه حينهــا قنــاع ليخفــي وجهــه بــه، فوضــع 
كيًســا مــن النايلــون عــى رأســه بعــد أن فتــح ثقوًبــا 
مــكان العينــني للنظــر وللتنفــس، وكان حيمــل مقاًعــا 
فحــاول أحــد أفــراد الرطــة الصهيونيــة إطــاق الغــاز 
عليــه، فباغتــه بحجــر فــوىل الرطــي مذعــوًرا مدحــوًرا 
دون أن يصــاب املجاهــد حممــد بــأذى منــه، فلــم يشــِف 
غليلــه مــا قــام بــه مــن عمــل مقــاوم، فبــدأ يبحــث عــن 
وســيلة بارعــة حتقــق مــا يصبــو إليــه باإلثخــان بالعــدو 
الصهيــوين، فلجــأ إىل العمــل العســكري بمفــرده، بعــد 
ــى  ــول ع ــتطاع احلص ــك، فاس ــروف لذل ــأت الظ أن هتي
ومســدس  ســيارة  ورشاء  الســيارة،  لقيــادة  رخصــة 
التــي  األمــوال  فجمــع  عملياتــه،  يف  الســتخدامها 
اشــرى هبــا الســيارة واملســدس مــن خــال عملــه 
ضمــن جمموعــات متحــف )روكفيلــر( يف حفريــات 
العــال  لنقــل  كســائق  عملــه  إىل  باإلضافــة  اآلثــار 
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والتجــار، وبعــد نجاحــه يف احلصــول عــى األدوات 
املاديــة التــي تســتخدم يف العمــل العســكري قــال يف 
نفســه: مل يبــق لــك عــذر يــا حممــد، فاحلــرب تســتعر عــى 
القــدس واملســجد األقــى املبــارك، فقــد دقــت ســاعة 

ــا. ــا وإذاللن ــا وتطويعن ــتطيعوا تركيعن ــن يس ــأر فل الث

تطور أدائه اجلهادي
اختــذ حممــد قــراره املصــري الــذي طاملــا انتظــره 
ــا  ــر ب ــوين، والظف ــدو الصهي ــة الع ــه بمنازل ــذ طفولت من
يســتطيع منهــم، ففــي بدايــة عــام 2008م انطلقــت 
ــدف األول  ــد اهل ــام برص ــكري، فق ــه العس رشارة عمل
وهــو حاجــز صهيــوين للمشــاة عنــد املدخــل الثــاين 
ملخيــم شــعفاط يف منطقــة رأس مخيــس يتواجــد فيــه 
جنديــان صهيونيــان يتفننــان يف التنكيــل باملــارة والعــال 
والفلســطينيني، وإذالهلــم، وكان املــكان مصمــًا بشــكل 
وغرفــة  كبــرة  حتصينــات  فيــه  يوجــد  حــذر  أمنــي 
ــات، ومقابلهــا عــى بعــد مســافة بضعــة  لفحــص اهلوي
ــوم كل  ــر، ويق ــدي اآلخ ــا اجلن ــف فيه ــة يق ــار منص أمت
ــة لآلخــر يف حــال تعــرض  مــن اجلنديــني بتوفــر احلاي
أي منهــا للخطــر، لكــن لكثــرة شــعورمها باألمــان كانــا 
جيتمعــان مــع بعضهــم بعًضــا وكان املجاهــد حممــد يمــر 
مــن عندمهــا باســتمرار، ويتفحــص كل نقــاط الضعف، 
باإلضافــة إىل أنــه يعــرف املوقــع بدقــة متناهيــة، والطرق 
املؤديــة إليــه ممــا جعــل هــذا املوقــع يقــع حتــت اختيــاره، 
ــار إىل  ــن األنظ ــا ع ــد متوارًي ــد حمم ــاش املجاه ــد ع وق
وقــت الفعــل الصاعق ضــد العــدو الصهيــوين. ويف ليلة 
بــاردة مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2008/01/23م 
ــكري  ــز العس ــف احلاج ــل خل ــفح اجلب ــى س ــس ع جل
ــان يف  ــع اجلندي ــر أن جيتم ــاعة ينتظ ــدة س ــوين م الصهي

الغرفــة ويــركا املنصــة التــي ســتكون مرًحــا للعمليــة 
ومهــا فيهــا غــر آمنــني خصوًصــا أهنــا يف مــكان مظلــم 
ــب،  ــن كل جان ــا م ــط هب ــي حتي ــات الت ــم التحصين رغ
عيــار  مــن  مسدًســا  يمتلــك  حممــد  املجاهــد  وكان 
)9 ملــم(، مــن نــوع “باربيلــو” أملانًيــا، قديــًا ومليًئــا 
باخلــدوش، وأحياًنــا تســقط منــه بعــض القطــع، اشــراه 
ــاره  ــخي، واخت ــه الش ــن مال ــار أردين م بـــ 1200 دين
بالــذات؛ ألن لــه ســبطانة طويلــة تتيــح لــه املجــال 
ــذ  ــد أن اخت ــه، وبع ــوت علي ــم ص ــب كات ــة تركي ملحاول
قــراره بتنفيــذ العمليــة واســتعد هلــا تــم إلغاؤهــا يف اليــوم 

األول، لعــدم اكتــال اإلجــراءات الازمــة.

يف اليــوم التــايل أدى حممــد صــاة العشــاء يف 
الــذي  الدينــي  الــدرس  األقــى، وحــض  املســجد 
متحــور احلديــث فيــه عــن نعــم اهلل. ويف إحــدى البيــوت 
املجــاورة للمســجد األقــى، وبعــد أن انتهــى مــن 
حلقــة الذكــر والدعــاء، انطلــق إىل ســيارته املركونــة عند 
ــع  ــن بي ــال م ــض امل ــي بع ــث كان جين ــة حي ــاب املغارب ب
الســياح. وملــا وصــل احلاجــز العســكري الصهيــوين 
ــد الغرفــة  إذا باجلنــود يقفــون الوقفــة التــي انتظرهــا عن
التــي يتــم فيهــا فحــص بطاقــات هويــات املواطنــني 
الفلســطينيني، فســارع عــى الفــور بالذهــاب إىل البيــت 
وأحــض املســدس، وأقســم عــى نفســه أال يــرك تنفيــذ 
ــال  ــك، وق ــة لذل ــة مواتي ــت الفرص ــا كان ــة طامل العملي
ــت  ــي ريب إن ترك ــب ع ــرات: يغض ــاث م ــه ث يف نفس
تنفيــذ العمليــة، طاملــا كان هنالــك جمــال لتنفيذهــا، وقــد 
ــه بالفعــل، وانطلــق باجتــاه  ــرَّ قســمه وجتســدت مقولت ب
احلاجــز، وأوقــف ســيارته قبــل احلاجــز بحــوايل 30 
ــكينًا  ــه وس ــل مسدس ــم حيم ــا إليه ــزل متجًه ــًرا، ون م
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ولبــس  جــًدا  بــارًدا  اجلــو  وكان  احتياطًيــا،  اســبانًيا 
ــا  ــتاء، وم ــرد الش ــن ب ــه م ــة لتحمي ــتوية ثقيل ــس ش ماب
أن وصــل إىل احلاجــز حتــى طلــب منــه اجلنــدي إظهــار 
بطاقــة هويتــه، فأظهرهــا لــه، فهــز اجلنــدي رأســه، وكان 
رأســه ووجهــه بلــون القرعــة الصفــراء، فعلــم املجاهــد 
حممــد بــأن ملــك املــوت بانتظــار هــذا الوغــد الــذي طاملا 

ــعبه. ــاء ش ــن يف إذالل أبن تفن

وقــف املجاهــد حممــد عــى الشــارع خلفــه دون 
أن يتســلل اخلــوف إىل نفســه، وحــزم أمــره بعــد انتظــار 
مــرور بعــض املــارة والســيارات حتــى ال يصــاب أحــد 
بــأي أذى، ويف هــذه األثنــاء مــرت دوريــة عســكرية 
صهيونيــة، مــن املــكان فركهــا متــر دون التعــرض هلــا، 
ألهنــا ليســت هدفــه، وكان يضــع رصاصــة جاهــزة 
ــه  ــوح وتوج ــان مفت ــن أن زر األم ــد م ــاق، وتأك لإلط
ــطء،  ــر بب ــو يس ــه وه ــن خلف ــوين م ــدي الصهي إىل اجلن
وبالتحديــد  رأســه،  منتصــف  يف  املســدس  ووضــع 
بــني أذنيــه مــن اخللــف، وكان يقــف عــى بــاب الغرفــة 
وأمامــه جمنــدة صهيونيــة جتلــس عــى الكــريس وتبادلــه 
ــق  ــى أطل ــات حت ــي إال حلظ ــا ه ــث، وم ــراف احلدي أط

ــب  ــًا، وانقل ــأرداه قتي ــرب ف ــو يك ــه وه ــاص علي الرص
عــى ظهــره إىل اخللــف، وقــد اخرقــت الرصاصــة 
رأســه وخرجــت مــن جبينــه، ثــم اســتمر بإطــاق النــار 
عــى املجنــدة الصهيونيــة التــي كانــت تلبــس درًعــا واقًيا 
مــن الرصــاص ورفعــت ســاحها مصوبــة عليــه إال 
ــل  ــرأة ق ــاص بج ــق الرص ــو يطل ــا وه ــدم نحوه ــه تق أن
نظرهــا فهــوت عــى األرض دون اإلجهــاز عليهــا 
بالكامــل؛ ألنــه مل يتبــق معــه ســوى رصاصتــني ادخرمها 
ألي طــارئ قــد حيــدث معــه ال قــدر اهلل، ونجــح يف 
ــوين وهــو مــن  ــط الصهي االســتياء عــى ســاح الضاب
ــه  ــن جبين ــق م ــدم يتدف ــال ال ــوع )M16(. ورأى ش ن
بغــزارة، ثــم انســحب مــن املــكان برعــة، وحــاول 
االســتياء عــى ســاح املجنــدة، لكنــه مل ينجــح يف 
ــل وصــول  ــر االنســحاب بأقــى رسعــة قب ذلــك، وآث
املنــزل،  الصهيونيــة متجًهــا بســيارته إىل  التعزيــزات 
ليأخــذ منــه كل مــا لــه عاقــة بإثــارة الشــبهات حولــه، 

ــا. ــز حزم ــاه حاج ــا باجت ــق مرًع ــم انطل ث

وملــا وصــل احلاجــز بعــد حــوايل ثلــث ســاعة 
إذا باجلنــود قــد أتاهــم خــرب العمليــة اجلريئــة، فســارعوا 
وجوههــم  عــى  ظهــر  وقــد  دروعهــم  ارتــداء  إىل 
ــة اجلمعــة يف  ــس ليل ــوم اخلمي ــاك، وكان هــذا يف ي االرتب
ــروره  ــاء م ــم أثن ــاه اهلل منه ــد نج 2008/01/24م، وق
عــى احلاجــز؛ ألن ســيارته تشــبه ســيارات املســتوطنني 
الذيــن يمــرون مــن املــكان، باإلضافــة إىل ارتبــاك اجلنــود 
حيــث كانــت فرائصهــم ترتعــد مــن شــدة اخلوف خشــية 
أن يصيبهــم مــا أصــاب زميليهــا يف موقــع العمليــة، 
ــاز  ــد أن اجت ــه. وبع ــن اهلل ورعايت ــق م ــك بتوفي وكل ذل
احلاجــز وصــل الــدوار األول يف مســتوطنة “جفعــات 

احلاجز الصهيوين للمشاة 
يف منطقة راس مخيس بالقرب من خميم شعفاط بالقدس
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ــب  ــة بنص ــة الصهيوني ــيارة الرط ــت س ــف”، فقام زئي
ــام،  ــاوزه بس ــم جت ــل، وت ــاه املقاب ــار يف االجت ــز طي حاج
وكذلــك جــرى األمــر يف احلاجــز الثــاين، فعلــم بــأن 
ــة اخلليــل.  عــني اهلل ترعــاه، وواصــل مســره نحــو مدين
ويف منتصــف الطريــق أصابــه يشء مــن اخلــوف بعــد 
مشــاهدته حركــة مركبــات صهيونيــة غــر اعتياديــة قرب 
ــني  ــه، لكــن تب ــه كمــني ل ــًدا أن ــون”، معتق مفــرق “عتصي
فيــا بعــد أن جماهديــن مــن قريــة بيــت أمــر باخلليــل قامــا 
ــة  ــة طعــن ضــد املســتوطنني يف نفــس الليل ــذ عملي بتنفي
واستشــهدا يف هــذه العمليــة. ومــا أن وصــل اخلليل حتى 
خــرَّ ســاجًدا شــاكًرا هلل، وقــام بتفقــد الســاح وتفكيكــه 
خشــية أن حيتــوي عــى جهــاز تعقــب أو ترصــد، فطلــب 
مــن ابــن عمتــه بيــع الســاح حلاجتــه للــال لــراء كاتــم 
صــوت للمســدس ليتمكــن مــن تنفيــذ عمليــات أخــرى 

ــه. ــد ل ــة أح ــرأة ودون ماحظ ــر ج أكث

حممــد  جماهدنــا  نــدم 
ــك  ــع ذل ــا شــديًدا عــى بي ندًم
وبعــد   ،)M16( الســاح 
ــاوالت  ــن حم ــهور م ــة ش أربع
رشاء كاتــم للصــوت اشــرى 
“بريتــا”  نــوع  مــن  مسدًســا 
مــع كاتــم صــوت، لكنــه كان 
غــر صالــح لتنفيــذ عمليــات 
بعــض  منــه  تتفلــت  حيــث 
ــه،  ــدرب علي ــاء الت ــع أثن القط
ومل يكــن باإلمــكان إرجاعــه، فاضطــر إىل اســتثنائه مــن 
العمــل إال يف حالــة إصاحــه وإجــراء تعديــات عليــه، 
وأن يتــم إطــاق النــار منــه وهــو مغطــى بكيــس نايلــون 

أو قطعــة فــاش حتــى ال تظهــر عليــه أي بصمــة تــؤدي 
ــم الصــوت  إىل كشــف أمــره، وقــد حــاول تركيــب كات
ــه مل يتمكــن مــن  عــى مســدس “الباربلــو” األملــاين، لكن
ذلــك بســبب ضيــاع قطعــة منــه مل يكــن يعلــم بضياعهــا.

ــة  ــذ عملي ــط لتنفي ــد بالتخطي ــد حمم ــدأ املجاه ب
ــا مناســًبا هلــا، وبينــا هــو يصــي  أخــرى، واختــار موقًع
ــا  ــه تنفيذه ــض إىل ذهن ــى ح ــجد األق ــر يف املس الظه
عنــد بــاب األســباط، فقــام بتبييــت ســيارته بجانــب 
بــاب األســباط لرصــد حتــركات اجلنــود الصهاينــة مــن 
خاهلــا. وبعــد قرابــة أســبوعني مــن الرصــد، حــدد 
ــا صهيونيــني ينــكان  ــا ورشطًي هدفــه الــذي كان جندًي
باملواطنــني املقدســيني. ويف يــوم 2008/07/10م، 
وصــل إىل قــرب املوقــف عــى طــرف الســور الرقــي 
للبلــدة القديمــة فــإذا بســيارته تتعطــل، فقــام بعــض 
املــارة بمســاعدته، ثــم قــام باالتصــال بصديقــه العزيــز 
الــذي تربــى معــه يف املســجد املجاهــد لــؤي أبــو نجمــة، 
ــني  ــد فحصهــا مل يتب ــح الســيارات وعن ــه يف تصلي خلربت
لــه ســبب العطــل، وحــني نــادى املــؤذن لصــاة املغــرب 
آثــرا أن يصليــا صــاة اجلاعــة يف املســجد، ويعاجلــا 
اخللــل يف اليــوم التــايل يف وضــح النهــار، وأثنــاء الطريــق 
ذكــر لــه املجاهــد حممــد عــن مــدى رضورة حاجتــه 
للســيارة، فعــرض عليــه ســيارته قائــًا لــه: اذهــب هبــا 
إىل حيــث شــئت! فأعجــب بكرمــه ونخوتــه وشــهامته، 
فحدثتــه نفســه أن يعــرض عليــه االنضــام للعمــل 
ــود  ــر يق ــل آخ ــة إىل رج ــه بحاج ــه، كون ــكري مع العس
الســيارة أثنــاء تنفيــذ العمليــة والرصــد، وبــدأ يقــدر 
ــد  ــه ول ــزوج ولدي ــؤي مت ــد ل ــر، فاملجاه ــب األم عواق
ــه  ــه بعــد رشائ وزوجــة حامــل، والديــون مراكمــة علي
ــه األمــر،  ــا جتــرأ وعــرض علي ــزاًل، لكــن رسعــان م من
ــوى  ــه: ال يشء س ــال ل ــه، فق ــوب من ــن املطل ــأله ع فس

اجلندي الصهيوين
 “رومي زواري”

قتل يف عملية راس مخيس 
بتاريخ 24/01/2008م
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رصــد حتــركات اجلنــود الصهاينــة املفاجئــة أثنــاء عمليــة 
ــة األوىل  ــاوال يف الليل ــر، وح ــى األم ــق ع ــذ فواف التنفي
رشاء بطاقــة رشحيــة لاتصــال كــي ال يتــم التواصــل من 

ــة. ــا املعروف أرقامه
مل يكــن حممــد ولــؤي 
عــى معرفــة بأنــه يمكــن حتديــد 
هويــة املتحــدث مــن خــال 
بصمــة الصــوت رغــم أهنــا 
عــرب  التواصــل  أن  اعتقــدا 
القصــوى  للــضورة  الرمــوز 
وبعــد  أمرمهــا،  يكشــف  ال 
قيامهــا برصــد اهلــدف عنــد 
أجــا  الرمحــة،  مقــربة  بــاب 
تنفيــذ العمليــة لكثــرة حتــركات 
الدوريــات الصهيونيــة. ويف اليــوم التــايل وهو يــوم اجلمعة 
2008/07/11م، موعــد تنفيــذ العمليــة، وبعــد صــاة 
العشــاء خرجــا إىل جــوار املســجد األقــى املبــارك حيــث 
التنفيــذ، وأحــضا معها رشائــح جديدة للتواصــل، وبعد 
حــوايل ســاعتني من االنتظار والرصــد والدعــاء إىل اهلل بأن 
يأخــذ مــن دمائها وأعارمهــا وأمواهلا حتى يــرىض، وبعد 
ــوين أوصلــت الطعــام  ــال الصهي ــة لاحت مغــادرة دوري
ــتهدف؛  ــع املس ــن يف املوق ــي املتواجدي ــدي والرط للجن
حصــل اتصــال بينــه وبــني املجاهــد لؤي شــعر خالــه بأن 
الرمــوز غــر آمنــة، وخطر ببالــه تأجيل العمليــة، لكنه دعا 
اهلل عــز وجــل أن ال يصلــوا هلــذه املكاملــة ويتنصتوا عليها، 
ومل يكــن يــدري أو ضمــن حســاباته أن هنــاك فرًقــا كاملــة 
متخصصــة يف رصــد املكاملــات ومنهــا الوحــدة )8200( 
حتــى لــو بــني آالف املكاملــات يتــم كشــفها وحتليلهــا 

ــم. ــض عليه ــا والقب ــة أصحاهب ومتابع

تــوكل عــى اهلل وتوجــه إىل املقــربة اليوســفية 
ــوس  ــة جل ــو نقط ــدم نح ــباط، وتق ــاب األس ــوار ب بج
قفــز  أن  ومــا  الرمحــة،  مقــربة  بــاب  عنــد  اجلنــود 
بجانبهــم وبشــكل فجائــي حتــى أطلــق رصاصتــه 
ــوا  ــث كان ــه حي ــوا إلي ــر، فالتفت ــافة صف ــن مس األوىل م
ــوت يف  ــب وامل ــرأى الرع ــوي ف ــاز اخلل ــون باجله يلعب
عيــون الــذي ُكتــب عليــه املــوت، فســدد لــه رصاصــة 
ــدىل  ــداه وت ــت ي ــارشة، فارخت ــه مب ــرق رأس ــة لتخ ثاني
فقــام  رشيكــي  دافيــد  واســمه  قتيــًا  وأرداه  رأســه 
زميلــه الرطــي الصهيــوين أيمــن غديــر برمــي جهــاز 
ــة  ــة صدم ــو يف حال ــد، وه ــد حمم ــى املجاه ــوي ع اخلل
الــذي  ورعــب شــديد، ورصخ مــن شــدة اخلــوف 
انتابــه، وأفقــده أعصابــه وتفكــره، فباغتــه املجاهــد 
حممــد برصاصــة نحــو رأســه، لكنهــا أصابــت صــدره، 
مدبــًرا ومل  فــوىل  واقًيــا  درًعــا  يرتــدي حينهــا  وكان 
ظهــره،  يف  رصاصــة  مبــارشة  إليــه  فســدد  يعقــب 
أن  إال  رأســه  بضــع رصاصــات يف  إفــراغ  وحــاول 

املســدس تعطــل.

يقــف  املصــاب  الصهيــوين  الرطــي  شــاهد 
املــكان وخيــرج ســاحه، ويقــوم  خلــف ســيارة يف 
ــد  ــد حمم ــا املجاه ــادر حينه ــه فب ــع قاعدت ــال م باالتص
باالنســحاب الفــوري متــدارًكا املوقــف ومتذكــًرا أيــام 
ــال يف  ــة االحت ــياحة وبلدي ــة الس ــن رشط ــروب م اهل
القــدس يف أيــام طفولتــه، فســارع الرطــي الصهيــوين 
وبشــكل رسيــع باجتاهــه إال أن رعايــة اهلل لــه مكنتــه 
ينــال  مــن االنســحاب بســام مــن املــكان دون أن 
ــت  ــو يتفت ــاص وه ــاهدته الرص ــم مش ــه رغ ــدو من الع
حتــت قدميــه ويســمع صوتــه وهــو يمــر بجانــب رأســه 

األسر املجاهد/
 لؤي أبو نجمة

حمكوم 25 عامًا، واعتقل 
بتاريخ 2008/08/20م
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وحولــه ومــن كل اجتــاه. وعــاد مــن حيــث أتــى إىل 
ــد  ــل باملجاه ــيارته، واتص ــم إىل س ــفية ث ــربة اليوس املق
ــه  ــة؛ ألن ــره وبرع ــر أم ــأن يتدب ــربه ب ــذي أخ ــؤي ال ل
أيًضــا يتعــرض لوابــل مــن الرصــاص مــن القــوات 
الصهيونيــة التــي حــضت إىل املــكان بعــد أن أبلغهــم 

ــة. ــذه العملي ــن ه ــاب ع ــوين املص ــي الصهي الرط

رغــم اخللــل يف ســيارة املجاهــد حممــد بســبب 
ــه  ــدر اهلل ل ــة؛ ق ــلك البطاري ــاب س ــذي أص ــل ال العط
وللمجاهــد لــؤي النجــاة، ومــن شــدة الرعــة اضطــر 
إىل جتــاوز شــارة املــرور احلمــراء رغــم وجــود ســيارة 
للرطــة الصهيونيــة يف الطــرف املقابــل إىل أن وصــل 
ــاد  ــره وع ــر أم ــيارة فتدب ــت الس ــور، فتعطل ــل الط جلب
املتواضعــة  اإلمكانيــات  فرغــم  بســام،  البيــت  إىل 
ــاطة  ــنينة، وبس ــو اس ــد أب ــد حمم ــا املجاه ــي امتلكه الت
ــه  ــخي إال أن ــه الش ــن مال ــراه م ــذي اش ــه ال مسدس
أذهــل العــدو الصهيــوين وصدمــه، لكــن لســان حالــه 
يقــول هلــم وهــو يســدد إليهــم بضعــة رصاصــات 
أنتــم  األوغــاد!  أهيــا  مضــٍن:  جهــد  بعــد  امتلكهــا 
غــر حمصنــني فتلــك الرصاصــات القليلــة هــي التــي 
ســتحد مــن عنجهيتكــم وتوقــف صلفكــم ومتاديكــم 
يف العــدوان عــى شــعبنا وعــى مقدســاتنا، وهــي التــي 
ــم  ــم وجربوتك ــن ظلمك ــى م ــدس واألق ــي الق حتم
وطغيانكــم، وهــي رســالة قويــة إىل دعــاة الشــعارات 
ــة  ــات الفارغ ــاء والترحي ــرات اجلوف ــة واملؤمت الرنان
واألقــى  القــدس  ألن  اإلعاميــة؛  والثرثــرات 

ــوال. ــس إىل أق ــال ولي ــة إىل أفع بحاج

اعتقاله واحلكم عليه
وبعــد أقــل مــن شــهر عــى عملية بــاب األســباط 
النوعيــة اســتيقظ املجاهــد حممــد عــى صــوت طرقــات 
ــم  ــا، وه ــدة عنات ــره يف بل ــم تفج ــن ث ــاب، وم ــى الب ع
ــه بمكــربات الصــوت بتســليم نفســه؛ ألن  ــادون علي ين
البيــت حمــارص، وكان يف حالــة رصاع مــع النفــس، هــل 
ــج  ــت يع ــد كان البي ــتباك أم ال؟ فق ــم اش ــوض معه خي
ــن  باألطفــال الصغــار الذيــن حــضوا حلفــل زفــاف اب
عمتــه يف اليــوم التــايل، باإلضافــة إىل أن املســدس مل يكن 
ــا  حمشــًوا بالرصــاص، فاضطــر إىل تســليم نفســه، متيقنً
بــاهلل بأنــه عائــد مهــا طــال األرس، ومهــا طــال الزمــن، 
تعــرض  وقــد  2008/08/20م،  يف  ذلــك  وكان 
ــاليبه  ــق وأس ــه بالتحقي ــة جهل ــداين، ونتيج ــق مي لتحقي
وتقديــره بعــدم قــدرة جســده عــى التحمــل، وخشــيته 
مــن تكــرار مــا حــدث مــع والــده املحــرر يف صفقــة 
تبــادل األرسى عــام 1985م حيــث مكــث شــهرين 
ال يمكنــه التحــرك إال عــى الكــريس النقــال مــن شــدة 
ــى  ــراره ع ــن بإق ــم أدي ــه، ث ــرض ل ــذي تع ــب ال التعذي
اعرافــات غــره، وألجــل كل هــذا، وللعثــور عــى 
ســاحه يف البيــت، قــرر االعــراف بأنــه ال مفــر لــه مــن 
ــي  ــام حمقق ــه أم ــن اعراف ــع ع ــر وتراج ــم أنك ــك، ث ذل
الرطــة واملحكمــة، ولكــن دون جــدوى، وقــد نســبوا 
لــه هتمــة التخطيــط الغتيــال ضابــط رشطــي صهيــوين 
ــن  ــه م ــيارته إىل بيت ــادر بس ــى كان يغ ــجد األق يف املس
أمامــه يف منطقــة بــاب املغاربــة بمعرفتــه بمكانــه ومــكان 
ســكنه وماحقتــه، وكذلــك امتــاك ثاثــة مسدســات 
مــع كاتــم صــوت تــم مصادرهتــا مــن املنــزل مــع دراجــة 
ناريــة وعــدد مــن الطلقــات باإلضافة إىل التهم الرئيســية 
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ــي  ــعفاط الت ــم ش ــرب خمي ــس ق ــة رأس مخي ــي عملي وه
قتــل فيهــا ضابــط صهيــوين وأصيبــت جمنــدة صهيونيــة، 
وخطــف ســاح الضابــط، وعملية بــاب األســباط التي 
قتــل فيهــا جنــدي وأصيــب آخــر، وقــد اعتقــل معــه يف 
ملحقــات قضيتــه حــوايل ســبعة عر شــخًصا معظمهم 
ــن  ــا م ــة، أم ــكام خفيف ــه بأح ــم علي ــه أو حك ــم توقيف ت
حكــم عليــه بحكــم عــال فهــو املجاهــد لــؤي أبــو نجمة 
مــن خميــم شــعفاط بـــ 25 عاًمــا، واملجاهــد حممــد مجيــل 
اجلــوالين بالســجن ثاثــة عــر عاًمــا، وابن عمتــه حممد 

ــا. طــال أبــو اســنينة بالســجن 12 عاًم

وبعــد قضــاء فــرة التحقيــق اقتيــد إىل الســجن 
ــل  ــم ين ــه، فل ــدة مــن مراحــل حيات ــة جدي ــدأ مرحل ليب
الســجن مــن معنوياتــه وكــرس جهــده لبنــاء ذاتــه، 
فهــو ال هيــدر وقتــه فيــا ال طائــل منــه وال يفــارق 
كتــاب اهلل مــن يديــه فهــو دليلــه وملهمــه ومرشــده 
يف كل حياتــه، ولديــه شــغف بالكتابــة واملطالعــة وقــد 
حصــل عــى شــهادة البكالوريــوس يف التاريــخ مــن 
ــادة مؤسســات املجتمــع  ــوم قي جامعــة األقــى، ودبل
املــدين، ودورة متقدمــة يف اإلدارة، باإلضافــة إىل مــا 
تعلمــه قبــل االعتقــال حيــث كان طالبــا يف كليــة القرآن 
الكريــم والدراســات اإلســامية يف جامعــة القــدس - 
أبــو ديــس، وأهنــى ثاثــة فصــول قبــل أن يتــم اعتقالــه.

ــة ومعــارك األمعــاء  وشــارك يف ماحــم البطول
ــن  ــوق األرسى م ــزاع حق ــرة النت ــن م ــر م ــة أكث اخلاوي
بــني أنيــاب الســجان ورغــًا عــن أنفــه. ومنــذ أن أهنــى 
التحقيــق ودخــل الســجن انضــم إىل جانــب إخوانــه 
يف حركــة اجلهــاد اإلســامي، وهــو يشــعر بالفخــر 
حلســن اختيــاره هلــذا التنظيــم الــذي كان بعيــًدا كل 
عــى  ومأخــذه  السياســية،  الســجاالت  عــن  البعــد 
حركــة محــاس دخوهلــا املجلــس التريعــي يف ظــل 
االحتــال وأعطــى لديــه صــورة غــر واضحــة عــن 
توجهاهتــا. ثــم إن اجلهــاد اإلســامي يتســم بالوضــوح 
والواقعيــة، وثبتــت أكثــر مــن مــرة صوابيــة رأيــه وتوازنه 
يف التعامــل مــع األحــداث السياســية ووعيــه ونضجــه 
ــه يف  ــا أن تأمل ــادي، ك ــه اجله ــوح خط ــيايس ووض الس
واقــع املســلمني واحلــركات اإلســامية اليــوم عــزز 
مــن اســتقرار رأيــه لانضــام حلركــة اجلهــاد اإلســامي 
يف فلســطني بنفــس ثقافــة االحــرام املتبــادل والتعــاون 
واملحبــة والتنســيق وصــواًل إىل االحتــاد بــني اجلاعــات 
ــم  ــا، فل ــارهبا واهتاماهت ــاف مش ــى اخت ــامية ع اإلس
يتــوان حلظــة واحــدة يف خدمــة إخوانــه األرسى مــن 
خــال العمــل التنظيمــي، ويتميــز ببعــض اآلراء التــي 
تنــم عــن نضجــه ووعيــه الســيايس والدينــي، فهــو 
يعتــرب أن األمــة متــر بمرحلــة احلكــم اجلــربي الــذي 
يســبق اخلافــة عــى منهــاج النبــوة، كــا بــر بــه رســولنا 
الكريــم حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_ فقــد ضاعــت 
األمانــة عنــد كثــر مــن النــاس حكاًمــا وحمكومــني، 
وولــوا أمــر أمتهــم إىل الكافــر ليكونــوا تبًعــا لــه وينفقــوا 
ــة  ــه ومســاندته وتدمــر بلداهنــم وحمارب أمواهلــم لنرت
كل مــن يســعى للنهــوض وبنــاء قــوة للمســلمني لتكون 
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رمــًزا لعزهتــم وكرامتهــم. واألدهــى مــن ذلــك حرفهــم 
املتعمــد ألســس الــراع وعنوانــه مــن رصاع عــريب 
إيــراين.  أو صهيــوين إىل رصاع صهيــوين  “إرسائيــي” 
أمــا رأيــه يف اتفــاق “أوســلو” املشــؤوم فهــو ال يقــل أثــًرا 
عــن نكبــة فلســطني عــام 1948م يف تداعياتــه ونتائجــه، 
فــكان ثعلــب السياســة الصهيــوين شــمعون بــرس 
اهلالــك يــدرك مــا يقولــه حــني قــال عنــه بأنــه االنتصــار 

ــطينية. ــة الفلس ــد النكب ــوين بع ــان الصهي ــاين للكي الث

تلــك هــي صــورة مرقــة إلحــدى أروع الناذج 
اجلهاديــة الفرديــة يف بيــت املقــدس فافتــدى القــدس 
واألقــى بالــه وروحــه وعمره. والشــعب الفلســطيني 
واّلد بأمثــال املجاهــد حممــد أبو اســنينة الذين ســيغرون 
موازيــن القــوى املختلــة لصالــح الشــعب الفلســطيني، 
ويغــرون التاريــخ لصالــح أمــة اإلســام بــإذن اهلل عــز 

وجــل.
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األسير المجاهد
ماهر )حمدي زهير( رشدي الهشلمون

بطل جهادي أكبر من أن تمدحه الكلمات

تاريخ الميالد: 1984/03/10م

الحالة االجتماعية: متزوج ولديه ولد وبنت

مكان السكن: بلدة حلحول - محافظة الخليل

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ االعتقال: 2014/11/10م

الحكم: مؤبدان و3.275.000 شيكل غرامة

نقــف اليــوم للحديــث عــن أحــد األبطــال ممــن 
ــد  ــم، فق ــت بنظراهت ــاهتم وأرشق ــاة بلمس ــاءوا احلي أض
حتركــوا ونــور التقــوى يــيضء هلــم الطريــق، فأصبحــت 
نفوســهم صافيــة، نفــوس صاغهــا اإليــان، نفــوس 
اهلل عليــه  _صــى  احلبيــب حممــد  يــد  إليهــا  امتــدت 
وســلم_ تذكــًرا باآلخــرة ودفًعــا حازًمــا إىل مياديــن 
ــم  ــوط هب ــال املن ــم الرج ــا لعزائ ــاد، وإيقاًظ ــد واجله اجل
محــل تلــك الرســالة املحمديــة، فصاغتهــم هذه الرســالة 
صياغــة جعلــت هلــم املقــدرة عــى جماهــدة النفــوس أن 
تتقاعــس عــن املعــايل وجهــاد العــدو، وهلــذا ســوف 
ــر  ــل ماه ــد البط ــال املجاه ــن أمث ــاذج م ــذه الن ــى ه تبق
ــل األرض  ــان األرض أله ــا وبره ــلمون أنموذًج اهلش
عــى امتــداد الزمــن ال لــيء ســوى أن ماهــر جعــل 
ــادي  ــبء اجله ــل الع ــى مح ــادًرا ع ــا ق ــه جندًي ــن نفس م
مهــا غــا الثمــن، عــى طريــق أولــه االســتجابة لدعــوة 

ــبيل اهلل. ــهادة يف س ــره الش ــاة، وآخ احلي

امليالد والنشأة
بتاريــخ  األردن  يف  ماهــر  املجاهــد  ُولــد 
بامتيــاز،  فلســطينية  لعائلــة  1984/03/10م، 
تواجــدت يف األردن الشــقيق كــا هــو حــال مئــات 
ــن إمــا  ــاء شــعبنا الفلســطيني، مــن الذي اآلالف مــن أبن
أو  النكســة،  أو  النكبــة  بســبب  األردن  يف  تواجــدوا 
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حلاجتهــم املاســة إىل فــرص للعمــل، والتــي يف الغالــب 
ــه  ــم يف األردن رغــًا عن ــم بشــكل دائ جتعــل طالبهــا يقي
ليعيــش كبقيــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــرارة الغربــة 
ــوب  ــؤالء ص ــون ه ــى عي ــك تبق ــع ذل ــتها، وم ووحش
ــم  ــن أو قــر، وقلوهب ــم الزم ــال هب ــا ط ــطني مه فلس

تبقــى دافئــة بحــب فلســطني وتراهبــا وهوائهــا.

عاشــت عائلــة املجاهــد ماهــر يف منطقــة تســمى 
القصــور بالعاصمــة األردنيــة عــان، ثــم انتقلــوا بعدهــا 
يمــيض  أن  اهلل  ليكتــب  طرببــور  منطقــة  يف  للعيــش 
املجاهــد ماهــر معظــم ســنوات طفولتــه هنــاك بــني 
عائلتــه وأصحابــه، وليشــعر كل مــن رآه أو تعامــل معــه 
بتميــزه الشــديد ســواء بــني إخوتــه أو عــن باقــي أفــراد 
العائلــة أو عــن أصدقائــه، ولذلــك كانت طفولتــه هادئة 
مــرت كالنســيم، ومتواضعــة كالعــامل املائكــي اجلميــل، 
ال يطلــب إال حلاجــة وال يثــور إال يف النــادر القليــل، 
فــكان مؤدًبــا خلوًقــا منــذ صغــره غــر مــؤٍذ يف اللعــب، 
فهــذه هــي الصــورة األوىل التــي شــكلتها وأبدعتهــا 
مامــح الطفولــة هلــذا الفتــى الناشــئ، فهــي لوحــة فنيــة 
متميــزة لفتــت األنظــار وأمالــت هلــا القلــوب، نبتة تشــبه 
الكثــر مــن النباتــات باســمها وشــكلها العــام، بيــد أهنــا 

ــأرسك بمذاقهــا اخلــاص ورحيقهــا العــذب. ت

ــا  ــه األوىل خطوًط ــر بخطوات ــل ماه ــم البط رس
مســتقيمة، وأخــذ عــى نفســه عهــًدا أال يتجاوزهــا، 
هــي  فتلــك  املدرســة،  إىل  املســجد  إىل  البيــت  فمــن 
البوصلــة التــي هيتــدي هبــا إىل طريقــه املســتقيم، وال 
ــمة  ــاز باحلش ــة متت ــل أرسة متدين ــاش يف ظ ــه ع ــيا أن س
واملحافظــة، وحتــرص كل احلــرص عــى تعليــم أبنائهــا 
ــى  ــك ع ــر ذل ــم، فظه ــايل العظي ــام الرس ــم اإلس تعالي

اخلطــب  بســاع  تأثــره  عــرب  املجاهــد  هــذا  ســلوك 
الدعويــة واألناشــيد اإلســامية، باإلضافة إىل األناشــيد 
ــطني  ــن فلس ــدث ع ــي تتح ــك الت ــة تل ــة وخاص الثوري
وأرضهــا ومقدســاهتا وقدســها وهوائهــا، ممــا جعلــه 
يــدرك أن اهلــواء الــذي يستنشــقه يف األردن ليــس كهواء 
فلســطني، وأن املــاء ليــس بطعــم املــاء يف فلســطني، 
وهلــذا بــدأ حيلــم بالعــودة الدائمــة إىل فلســطني، وإىل 
ــه  ــي اهلل _علي ــم نب ــة إبراهي ــة، مدين ــة الرائع ــك املدين تل
ــا،  ــن خره ــأكل م ــا وي ــى أرضه ــش ع ــام_، ليعي الس
فلــم يكــن يصــل إىل درجــة اإلشــباع مــن فلســطني 
أثنــاء زيــارة العائلــة يف خليــل الرمحــن عنــد االنتهــاء 
ــض  ــة إىل بع ــة باإلضاف ــل الصيفي ــة والعط ــن الدراس م

املناســبات اخلاصــة.

ــة يف  ــا العائل ــت تقضيه ــي كان ــدة الت ــم أن امل رغ
اخلليــل تســتمر أحياًنــا ألكثــر مــن شــهر، إال أن املجاهــد 
ماهــر كان يشــعر بأهنــا يــوم أو بعــض يــوم لشــدة تعلقــه 
بمدينــة اخلليــل، تلــك املدينــة التــي كانــت يف ذلــك 
الوقــت ازدادت محلــة الضغــوط الصهيونيــة الراميــة 
إىل هتويدهــا، وحماولــة طــرد أهلهــا مــن البلــدة القديمــة 
ممــا جعــل حيــاة الفلســطينيني فيهــا شــبه مســتحيلة، 
ــكني  ــن متمس ــل صامدي ــايل اخللي ــي أه ــك بق ــع ذل وم
ببيوهتــم وحماهتــم التجاريــة وشــوارعهم وأرضهــم، 
رغــم الصلــف الصهيــوين الداعــم لقطعــان املســتوطنني 
وخاصــة يف كريــات أربــع ليكــون املجاهــد ماهــر حينهــا 
عــى موعــد جديــد مــع هــذه األحــداث التــي مل يكــن قد 
ــًدا  ــش يف األردن، وبعي ــه يعي ــيا أن ــا والس ــاد عليه اعت
ــا  ــدو، وأدرك حينه ــذا الع ــع ه ــكاك م ــؤر االحت ــن ب ع

ــوين. ــل الصهي ــذا املحت ــة ه ــية وغطرس ــدى وحش م
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بــدأت تتســلل إىل املجاهــد ماهــر أفــكار جديــدة، 
أمههــا اجلنــة واحلــور العــني والشــهادة واجلهــاد يف ســبيل 
ــا  ــا أمًل ــل. وازداد حينه ــن قب ــمعها م ــد س ــن ق اهلل، ومل يك
ومــرارة والســيا عندما شــاهد إحــدى الصــور يف إحدى 
الصحــف األردنيــة يف العــام 1994م، وســأل والدتــه 
عــن تلــك الصــورة، فأخربتــه بــأن هــذه صــورة ملجــزرة 
صهيونيــة ارتكبهــا جمــرم هيــودي صهيــوين اســمه بــاروخ 
غولدشــتاين يف احلــرم اإلبراهيمــي يف اخلليــل حيــث كان 
املصلــون يف شــهر رمضــان املبــارك يؤدون صــاة الفجر، 
ــرم  ــتوطن املج ــذا املس ــول ه ــؤون بدخ ــم يتفاج ــإذا هب ف
عليهــم، وبإطــاق النــار ال لــيء ســوى أهنــم مؤمنــون 
موحــدون فلســطينيون، ومــا كادت والدتــه تنهي كامها 
حتــى متنــى املجاهــد ماهــر لــو كان يف خليــل الرمحــن ويف 
املســجد اإلبراهيمــي ليحمــي املصلــني هنــاك، وليشــارك 
أطفــال وفتيــان اخلليــل يف رضهبــم للحجارة عــى اجليش 
الصهيــوين، كــا حيــب أن يفعــل دائــًا يف أوقــات زيارتــه 

لعائلتــه يف اخلليــل.

ــى  ــى وع ــك الفت ــراود ذل ــهادة ي ــم بالش ــدأ احلل ب
مــدار الوقــت، وبدأ يدعو اهلل أن يعيد عائلته إىل فلســطني 
ليحقــق أمنيتــه بالشــهادة عــى أرضها، ومــا أن جــاء العام 
1998م إذا بجدتــه قــد أصاهبــا املــرض وأرص والــد 
املجاهــد ماهــر عــى التوجــه إىل مدينة اخلليــل لاطمئنان 
عــى والدتــه، وقــرر العمــل عــى إعــادة عائلتــه مــن 
األردن واإلقامــة الدائمــة يف مدينــة اخلليــل، وكانت تلك 
اللحظــات مــن أســعد اللحظــات التــي عاشــها املجاهــد 
ــدأ  ــد ازداد وب ــطني ق ــوقه إىل فلس ــيا أن ش ــر، والس ماه
يتضاعــف عاًمــا بعد عــام، خاصــة بعد رؤيته ومشــاهدته 
لصــور جمــزرة احلــرم اإلبراهيمــي ليســجل هــذه املجــزرة 

العــدو  ارتكبهــا  التــي  واملجــازر  املذابــح  ســجل  يف 
الصهيــوين بحــق الشــعب الفلســطيني عــى مــر الزمــان،

وهلــذا كان يــر رغــم صغــر ســنه أن هــذه اجلريمــة 
التــي اقرفهــا العــدو جيــب الــرد عليهــا حتــى يتــم إنــزال 
العقــاب الــذي يســتحقه هــؤالء املجرمــون النازيــون 
الذيــن انطلقــوا مــن أكثــر األماكــن ظاًمــا ودمويــة ورعًبا 
يف جنبــات التاريــخ، وأنــه جيــب أن يبــذل الفلســطينيون 
كل جهــد ممكــن ملواجهــة العصابــات الصهيونيــة املتمثلة 

ــتوطنني. ــان املس ــال وقطع ــش االحت يف جي

أدرك املجاهــد ماهــر أن هــذا مــا جيــب أن يفعلــه 
العــامل احلــر والريــف ضــد هــذه العصابــة الصهيونيــة 
حتــى ال يــأيت يــوم يقــول فيــه أطفــال العــامل الذيــن 
ســيأتون ويعرفــون تاريــخ تلــك املذابــح: ملــاذا كان عــى 
آبائنــا أن حيملــوا عــار الصمــت عــى القتلــة الصهاينــة؟ 
ــا هــذا اإلرث مــن العــار؟ فــا أن متــت  وملــاذا تركــوا لن
ــى  ــل حت ــة اخللي ــر إىل مدين ــد ماه ــة املجاه ــودة عائل ع
ســارع إىل مســاندة األبطــال مــن أبنــاء جيلــه يف التصدي 
للجيــش الصهيــوين يف منطقــة بــاب الزاويــة وســط 
ــد  ــة ق ــت اجلمــوع احلاشــدة املؤمن ــل، فكان ــة اخللي مدين
خرجــت إىل الشــوارع يف مســرات حاشــدة وهــي تــردد 
الشــعار اخلالــد: اهلل أكــرب! اهلل أكــرب! فتخشــع لــه قلــوب 
املؤمنــني بينــا اهتــزت قلــوب الصهاينــة خوًفــا وفزًعــا، 
واقربــت اجلمــوع مــن جنــود االحتــال الصهيــوين 
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ــات  ــاص وهج ــوات الرص ــع أص ــر م ــط التكب واختل
اجلنــود وســالت الدمــاء احلمــراء لتختلط بــراب اخلليل 
الطاهــر، وأرسع حينهــا املجاهــد ماهــر للمواجهة، وهو 
الــذي اعتــاد عــى اإلرساع يف اخلــرات والعمــل املبارك، 
ــة،  ــة مطاطي ــب برصاص ــات أصي ــك املواجه ــاء تل وأثن
ــا ومــع ذلــك اســتمر يف رجــم جنــود  وتــم عاجــه حملًي

ــارة. ــال باحلج االحت

بداية عالقته بحركة اجلهاد اإلسالمي
ماهــر  املجاهــد  عــام  1998م  العــام  كان 
ــى  ــام ع ــك الع ــرف يف ذل ــه تع ــيا أن ــلمون، والس اهلش
أحــد شــباب اجلهــاد اإلســامي يف مدينــة اخلليــل، 
وكان هــذا الشــاب يــدرس حينهــا يف جامعــة اخلليــل، 
الشــاب  ذلــك  مــع  العاقــة  أصبحــت  ثــم  ومــن 
فيــا  عائليــة  عاقــة  لتصبــح  وتطــورت  وطيــدة، 
بعــد، وبــدأ هــذا املجاهــد يصحــب املجاهــد ماهــر 
إىل كل مــكان فيــه نشــاط حلركــة اجلهــاد اإلســامي 
ــامية  ــة اإلس ــطة اجلاع ــاهدة أنش ــة ومش ــة لرؤي خاص
يف جامعــة اخلليــل، وهــي اإلطــار الطــايب حلركــة 
اجلهــاد اإلســامي يف اجلامعــات واملــدارس، وبذلــك 
ــادة  متكــن املجاهــد ماهــر مــن التعــرف عــى معظــم ق
وكــوادر اجلهــاد اإلســامي يف مدينــة اخلليــل ليصبــح 
مــن أهــم أبنــاء اجلاعــة اإلســامية يف مدرســة ابــن 
رشــد، وليفــرض أفــكاره اجلهاديــة اجلديــدة داخــل 
املدرســة عــرب قيامــه بإنشــاء جملــة حائــط تعــرب عــن فكــر 
وأطروحــات ومواقــف حركــة اجلهــاد اإلســامي، 
فلــم يمــر يوًمــا إال ويكــون مشــارًكا يف أنشــطة اجلاعــة 

اإلســامية ســواء يف اجلامعــات أو املــدارس.

بــدأت دائــرة املعــارف ملاهــر تتســع شــيًئا فشــيًئا، 
ــد  ــد مؤي ــو املجاه ــه، وه ــاء جيل ــد أبن ــى أح ــرف ع فتع
اإلســامي حممــد  اجلهــاد  القائــد يف  نجــل  ابريــوش 
ابريــوش، وأصبحــت عاقاتــه تتعمــق مــع قــادة وكــوادر 
وأبنــاء اجلهــاد يف خليــل الرمحــن، وامتــأل قلبــه إياًنــا مــن 
مفــرق رأســه إىل أمخــص قدميه، وتســلح بســاح العقيدة 
فــكان يثق بصدق أفكار وأطروحات اجلهاد اإلســامي، 
ويؤمــن بــأن اإلســام هــو الفكــرة الوحيدة التي تســتحق 
التقديــر، وأن غرهــا مــن األفــكار الباطلــة ليســت ســوى 
رساب ســتعصف بــه ريــح اإلســام القويــة بإذنــه تعــاىل.

ومــن هنــا فقــد تســلح املجاهــد ماهر بعزم راســخ 
كاجلبــال وصــرب قوي، فهــو يعلم أن دعــوة اهلل وأن تطبيق 
أفــكار حركــة اجلهاد اإلســامي ومنطلقاهتــا ومبادئها لن 
تشــق طريقهــا عــرب بســاتني شــقائق النعــان والرياحــني، 
ــن، وهلــذا  ــل عــرب عــرق وجــراح وابتــاءات املجاهدي ب
مدينــة  اإلســامية يف  اجلاعــة  أبنــاء  أحــد  إىل  توجــه 
اخلليــل يريــد منهــم املســاعدة للوصــول إىل طريــق يؤدي 
للشــهادة يف ســبيل اهلل، فبــدأ هــذا الشــاب حيــاول مــراًرا 
وتكــراًرا أن يثنــي املجاهــد ماهــر عــن عزمــه عــى ذلــك 
تــارة عــرب ترغيبــه يف إرســاله إلكــال تعليمــه خــارج 
فلســطني، وتــارة عــرب تذكــره يف أنــه ال يــزال شــاًبا 
ــه  ــرب إعطائ ــرى ع ــارة أخ ــر، وت ــل العم ــًرا يف مقتب صغ
مواعيــد كثــرًة بــا توقــف، وهلــذا كان البــد مــن قيامــه 
بأخــذ زمــام األمــور بنفســه فاتفــق مــع صديقــه املجاهــد 
مؤيــد ابريــوش عــى قيامــه بتنفيــذ عمليــة عســكرية عــرب 
رضهبــم للزجاجــات احلارقــة عــى دوريــات اجليــش 
الصهيــوين وبالفعــل متكنــا مــن رشاء البنزيــن، وحتضــر 
الزجاجــات احلارقــة واختــارا موقــع فــرش اهلــوى يف 
مدينــة اخلليــل كــون هــذا املوقــع عرضــة لســر الدوريات 
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الصهيونيــة فيــه، واســتعدا للعمليــة يف يــوم مــن أيــام 
الصيــف القائــظ وعنــد األصيــل حيــث تداعــب نســات 
اهلــواء القليلــة وريقــات الشــجر وتعبــق بروائــح الــورود 
وشــذا الياســمني يف منطقــة فــرش اهلــوى، وهنــاك خــرج 
املجاهــدان ماهــر اهلشــلمون ومؤيد ابريــوش ويف أعينها 
ــني  ــة تارك ــذ العملي ــى تنفي ــزم واإلرصار ع ــزم والع احل
الدنيــا وراءهــم بــكل ملذاهتــا، فإذا مــا جترأ أحد بالســؤال 
ــذه  ــا يف ه ــن بيتيك ــا م ــذي أخرجك ــا ال ــم: م ــول هل ليق
ــم  ــون يف بيوهت ــم جيلس ــاء جيلك ــث إن أبن ــاعة؟ حي الس
التلفــاز ويشــاهدون  وعنــد أهلهــم وأمــام شاشــات 
ويتمتعــون، ســيجيبون بلســان املؤمــن املجاهــد الواثــق 
بأهنــا قــد خرجــا بشــعارمها اخلالــد الربــاين: “وعجلــت 

إليــك ريب لــرىض”، منشــدين:

إهنا اجلنة تبغي ثمنًا      عز إال من رشايني الشهيد

اعتقاله األول
ــة  ــات الصهيوني ــان الدوري ــدان يرمي ــدأ املجاه ب
بالزجاجــات احلارقــة، زجاجــة تلــو األخــرى، وإذا 
ــم  هبــم يتعرضــان إلطــاق كثيــف مــن الرصــاص، وت
2000/08/31م،  بتاريــخ  واعتقاهلــا  حمارصهتــا 
وتــم اقتيــاد املجاهــد ماهــر إىل التحقيــق معــه يف ســجن 
عســقان املركــزي، ومكــث يف الزنازيــن االنفراديــة 
وســط التعذيــب اجلســدي والنفــي 57 يوًما، ثــم انتقل 
ــجن  ــد إىل س ــال، وبالتحدي ــجون االحت ــل س إىل داخ
جمــدو، وكان حينهــا أصغــر املجاهدين ســنًا فيه والســيا 
ــى  ــرف ع ــدأ بالتع ــط، فب ــا فق ــر عاًم ــتة ع ــن س ــه اب أن
املجاهديــن مــن أبنــاء حركــة اجلهاد اإلســامي يف قســم 
4 يف ســجن جمــدو، ومنهــم أرســان أبــو خضــر ومهند 
أبــو رومــي وحممــد حجــة وأيمــن الزعاقيــق ومــراد 

العصــا وعزيــز ردايــدة. وعندمــا دخــل إىل الســجن 
اعتقــد أنــه قــد دخــل إىل العيــش يف ظــل دولــة إســامية 
مصغــرة، ومــا أن دخلــه حتــى رأى املشــهد احلقيقــي 
ــه ال يعيــش  ــع األرسى واملعتقلــني، وأن للســجن ولواق
ــه،  ــمه يف خميلت ــد رس ــذي كان ق ــايل ال ــع املث ــك الواق ذل
وأدرك أن خيــاره باالنتــاء حلركــة اجلهــاد اإلســامي 
ــه  ــن إخوان ــاعدة م ــدأ وبمس ــا، فب ــا وموفًق كان صحيًح
ــة، وحفــظ  مــن اجلهــاد اإلســامي بتعلــم اللغــة العربي
ــيطة،  ــرة بس ــك يف ف ــل_ وكل ذل ــز وج ــاب اهلل _ع كت
فبــدأ يتنقــل مــا بــني األقســام يف ســجن جمــدو، وتعــرف 
ــم  ــامي ومنه ــاد اإلس ــوادر اجله ــادة وك ــرة ق ــى خ ع
يوســف  واملرحــوم  عــوض  مصطفــى  املجاهديــن 
العــارف )أبــو مالــك( وأنــور العصــا والشــهيدان حممــد 
أبــو خزنــة وأخــوه عــي والشــهيد هنــاد أبــو غانــم الــذي 
كان دائــًا ينشــد للمجاهــد ماهــر: “يــا أخي كفانــا نعيش 

ــن. ــن املجاهدي ــد م ــد العدي ــام” والعدي باألوه

األسر املجاهد/ ماهر اهلشلمون )يمني(
برفقة جمموعة من األرسى يف سجون االحتال
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انتقــل املجاهــد ماهــر مــن ســجن جمــدو إىل 
ســجن “عوفــر”، ومــن ثــم إىل ســجن النقــب، ومــن ثــم 
إىل ســجن نفحــة ليكــون يف العــام 2004م عــى موعــد 
مــع اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام الــذي بــدأ بتاريــخ 
2004/08/18م، وشــارك بــه مجيــع أبنــاء احلركــة 
ــا  ــوين رفًض ــال الصهي ــجون االحت ــرة يف كل س األس
لسياســة مصلحــة الســجون الصهيونيــة التعســفية بحــق 
ــت  ــد علق ــوع األرسى ق ــت مج ــرة، فكان ــة األس احلرك
ــذي يف  ــج هــذا اإلرضاب ال أحامهــا وآماهلــا عــى نتائ
ــل يف  ــوف تنتق ــرة س ــة األس ــإن احلرك ــه ف ــال نجاح ح
معيشــتها اليوميــة يف الســجون نقلــة نوعيــة، تعينهــا عــى 
قضــاء أيامهــم ولياليهــم يف ســجون الظلــم الصهيــوين. 
وكان املجاهــد ماهــر مقتنًعــا جــًدا بفكــرة اإلرضاب 
ويؤمــن بــأن قيــادة اإلرضاب لــن هتــزم يف هــذه املعركــة، 
ــجون  ــض الس ــا، وبع ــدة 19 يوًم ــتمر اإلرضاب مل واس
تراجعــت وعلقــت إرضاهبــا يف اليــوم العــارش، وبعضها 
بعــد ذلــك بقليــل حتــت وعــود مــن مصلحــة الســجون 

كلهــا كانــت وامهــة وكاذبــة.

بقــي األرسى يف بضعــة ســجون مســتمرين   
التــي  والســجون  الطعــام،  عــن  املفتــوح  بإرضاهبــم 
اســتمرت هــي أوهليكــدار ونفحــة وإيشــل حتــى اليــوم 
ــذا  ــرة أن ه ــة األس ــاء احلرك ــأ أبن ــر، فتفاج ــع ع التاس
ــد  ــل املجاه ــاب أم ــا، فخ ــًا ذريًع ــل فش اإلرضاب فش
ماهــر مــن هــذه النتيجــة، فكيــف يفشــل قــادة اإلرضاب 
ــات  ــو جرام ــن الكيل ــرات آالف م ــع ع ــف تضي وكي
مــن أجســاد املجاهديــن يف ســجون االحتــال؟ وكيــف 
يمكــن للمجاهــد ماهــر أن تضيــع أحامــه وآمالــه 
يطــرح  وبــدأ  اإلرضاب.  هــذا  نجــاح  عــى  املعلقــة 

األســئلة الكثــرة: أيــن اخللــل؟ فتــارة يعــزو األمــر 
إىل قــوة مصلحــة الســجون يف إفشــاهلا لــإلرضاب، 
ومــرة أخــرى تــراه يعــزو األمــر إىل أن قيــادة اإلرضاب 
الســبب، وأخــرى يعــزو األمــر لعــدم قــرب املجاهديــن 
ــة  ــية صعب ــة نفس ــا بحال ــب حينه ــاىل، وُأصي ــن اهلل تع م
ســجون  يف  األخــرة  أيامــه  يف  عليــه  أثــرت  جــًدا 

االحتــال وامتــدت إىل خــارج الســجون.

حرية األسري ماهر عام 2005م
أهنــى املجاهــد ماهر حكمــه البالغ أربع ســنوات 
ونصًفــا ليكــون عــى موعــد مــع احلريــة واالنعتــاق مــن 
ــتقبله  ــوم 2005/02/13م واس ــال ي ــجون االحت س
أبنــاء عائلتــه ومجاهــر غفــرة مــن مدينــة اخلليــل وقــادة 
وكــوادر وأعضــاء حركــة اجلهــاد اإلســامي وســط 
ــام  ــات وأع ــط راي ــة ووس ــعارات وطني ــات وش هتاف
ــه  ــد بحصول ــه، ليؤك ــوق رأس ــن ف ــرف م ــطني ترف فلس
عــى حريتــه أن حريــة اإلنســان وحريــة األرسى أســمى 
ــر  ــدف كل ح ــرى ه ــة امل ــن حري ــاة، ولك يشء يف احلي
وكل رشيــف عــى مــر الزمــان، وهــي قريبــة بإذنــه تعاىل.

كان ماهــر متشــوًقا جــًدا إىل احلريــة والســيا أن 
ــجون  ــو يف س ــت وه ــة اندلع ــى املبارك ــة األق انتفاض
االحتــال، فــكان دوًمــا يتمنــى لــو أنــه كان يف اخلــارج 
ليقــف إىل جانــب أهلــه وشــعبه يف مواجهــة االحتــال 
الصهيــوين، وملــا خــرج يف العــام 2005م إذا باألحــوال 
واألوضــاع قــد تغــرت وحتولــت، وأصبــح اهتــام 
العديــد مــن النــاس هــو الوضــع االقتصــادي فقــط، 
الصهيــوين،  االحتــال  ومواجهــة  مقاومــة  وليــس 
الوقــت  ذلــك  يف  الفلســطينية  الســلطة  أن  والســيا 
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أحكمــت قبضتهــا عــى الضفــة الغربية، وكانــت تاحق 
املجاهديــن مــن أبنــاء محــاس واجلهــاد اإلســامي، فلــم 
يكــن يســتطيع املجاهــد ماهــر حينهــا أن يفهــم كيــف أن 
الضفــة الغربيــة أرض حمتلــة، وهنــاك مــن يريــد حتريرهــا 
عــرب املقاومــة، ويف نفــس الوقــت هنــاك مــن يقــوم 
باعتقــال املجاهديــن مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، 

ــه. ــه وبعائلت ــام بنفس ــراًرا باالهت ــذ ق فأخ

بــدأ ماهــر مشــواره اجلديــد عــرب االنتســاب 
ــامية،  ــة اإلس ــص الريع ــل يف ختص ــة اخللي إىل جامع
يعــود  عمــل  عــن  بالبحــث  بــدأ  الوقــت  وبنفــس 
عليــه باملــال لبنــاء مســتقبله والقــدرة عــى الــزواج، 
فعمــل بالعديــد مــن الــركات واملصانــع، ومتكــن 
رشكــة  يف  وظيفــة  ليجــد  املحاســبة  دراســة  مــن 
ــم،  ــت حل ــة يف بي ــة النتش ــاف لعائل ــن واألع للدواج
وإدارًيــا، مالًيــا  مديــًرا  أصبــح  أن  إىل  فيهــا  وترقــى 

وبــدأ ينســق بــني العمــل والدراســة، ونتيجــة لتحســن 
أوضاعــه املاليــة متكــن مــن الــزواج يف العــام 2007م، 
فأكرمــه اهلل بزوجــة صاحلــة مــألت دنيــاه خــًرا وأمــًا 
يف املســتقبل، وأغدقــت عليــه الدنيــا مــن نعيمهــا نتيجــة 
تعبــه وســعيه وراء رزقــه، وقــرر أخــذ زوجتــه وأبنائــه 
للســفر معــه إىل العمــرة، وإىل ســوريا واألردن وديب 
ورشم الشــيخ، وإىل أي مــكان يمكــن أن يفــرح بــه 

ــاءه. ــه وأبن زوجت

حاولــت الدنيــا اجتذابــه إال أنــه بقــي صامــًدا يف 
وجههــا مســتعًدا للعبــور منهــا إىل اجلنــة، وبدأ شــوقه إىل 
اجلنــة يــري يف جنبــات روحــه والســيا بعــد العــدوان 
الصهيــوين عــى قطــاع غــزة عــام 2014م، ومــا تاهــا 
مــن هبــة جهاديــة عظيمــة للدفــاع عــن مــرى رســول 
ــل  ــه املحت ــا يف وج ــلم_ وقوًف ــه وس ــى اهلل علي اهلل _ص
األقــى  املســجد  تدنيــس  أراد  الــذي  الصهيــوين 
ــك  ــامية، تل ــة اإلس ــات األم ــث بمقدس ــارك والعب املب
املقدســات التــي تعتــرب خًطــا أمحــر لــكل إنســان غيــور 
ــل  ــهيد البط ــى الش ــر لألق ــه، فانت ــه ووطن ــى دين ع
يف  اإلســامي  اجلهــاد  حركــة  ابــن  حجــازي  معتــز 
عــكاري  إبراهيــم  املجاهــد  بعــده  ومــن  فلســطني، 
ليلحــق هبــا العديــد مــن األبطــال الشــجعان، فدعــا 
املجاهــد ماهــر اهلل _عــز وجــل_ أن يمكنــه مــن القيــام 
ــة  ــن الصهاين ــدًدا م ــا ع ــل فيه ــهادية يقت ــة استش بعملي
ــح  ــارك، وأصب ــى املب ــجد األق ــن املس ــا ع ــأًرا ودفاًع ث
يف كل يــوم حيلــم بالشــهادة، ويــزداد شــوًقا وحنينًــا 
ــهداء  ــني والش ــاء والصديق ــن وإىل األنبي ــة الرمح إىل جن

والصاحلــني.
األسر املجاهد/ ماهر اهلشلمون

برفقة أطفاله قبل اعتقاله
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االستعداد للعملية
وقطعــان  الصهاينــة  اعتــداءات  اشــتداد  بعــد 
املســتوطنني عى املســجد األقــى املبــارك دون أن حيرك 
أحــد مــن العــرب ســاكنًا؛ علــم حينهــا املجاهــد ماهــر 
بــأن القــدس هــي كاشــفة العــورات، لذلــك أراد حينهــا 
أن ينفــذ عمليــة استشــهادية يعيــد فيها قضيــة القدس إىل 
مــكان اهتــام العــرب واملســلمني؛ بــأن يتذكــروا القدس 
اجلــرح الدامــي والنــازف بــا توقــف، وأن جيعلوهــا يف 
ــي  ــن الوع ــة م ــموا بوصل ــم، وأن يرس ــب اهتامه صل
والفكــر واملارســة اجلــادة امللتزمــة باجتاههــا، وعليهــم 
أن هيبــوا للدفــاع عنهــا وهــي تئــن ليــل هنــار، وهــي حتت 
احلصــار الصهيــوين تــرخ بأعــى صوهتــا: أن هبــوا يــا 
املســتوطنني!  اعتــداءات  مــن  وأنقــذوين  مســلمون 
ــه  ــيء نفس ــرر أن هي ــر، وق ــد ماه ــا املجاه ــمع نداءه فس
لتنفيــذ العمليــة، فقــام بكتابــة وصيتــه لألمــة وللشــعب 
وألحــرار ورشفــاء العــامل، واشــرى ســيارة جبليــة مــن 
ــة إىل ســكني حــاد، وكان  ــوع )مــازدا أم 75( باإلضاف ن
العمليــة،  هــذه  اهلل ســيوفقه يف  أن  إىل  مطمئنًــا جــًدا 
بمراقبــة  وبــدأ  وجــل_  _عــز  اهلل  إىل  أمــره  وفــوض 
حتــركات اجلنــود الصهاينــة وقطعــان املســتوطنني يف 
مفــرق عتصيــون الســيا أنــه كان يعمــل يف بيــت حلــم،

ــن  ــر م ــم يم ــت حل ــن بي ــه م ــه وإياب ــوم يف ذهاب ويف كل ي
تلــك املنطقــة التي وضعهــا هدًفا لعمليتــه القادمــة، وقرر 
ــرس  ــه ع ــد ب ــذي يوج ــوم ال ــة الي ــوم العملي ــون ي أن يك
إلحــدى قريبــات زوجتــه، وارتــدى أمجــل وأهبــى الثياب 
واصطحــب زوجتــه وابنه عبــادة وابنتــه مريــم إىل الغداء، 
ومــن ثــم قــرر اصطحاهبــم إىل أحــد املجمعــات التجارية 
ــة،  ــات الضوري ــض احلاج ــراء بع ــل ل ــة اخللي يف مدين
ــك  ــف يف ذل ــعادة ال ُتوص ــاؤه يف س ــه وأبن ــت زوجت كان
ــة  ــار وأن اجلن ــال االنتظ ــد ط ــه ق ــا أدرك أن ــت، وهن الوق
تناديــه، فقــرر اخلــروج مــن املجمــع التجــاري، ومــن 
دون أن تنتبــه إليــه زوجتــه، وقــام بتوديــع عبــادة ومريــم 
وعانقهــا العنــاق األخــر، وأوصامهــا أن هيتــا بوالدهتــا، 
وقــال هلــا إنــه ســيذهب إىل بيــت حلــم، ثــم يعــود وتــرك 
ســيارته يف اخلــارج، وكان كتبهــا باســم زوجتــه، وتركهــم 

ــة اهلل. يف حفــظ ورعاي

ــل  ــن أج ــراها م ــي اش ــيارته الت ــتقل س ــم اس ث
العمليــة وتوجــه هبــا إىل الشــوارع االلتفافيــة، وبــدأ 
يبحــث عــن جنــود ومســتوطنني، ومضــت نحــو نصف 
ســاعة دون أن يعثــر عــى أي أحــد، فقــرر الذهــاب 
إىل مســتوطنة “آلــون شــيفوت” عنــد عتصيــون وهــو 
يدعــو اهلل أن يوفقــه يف هــذه العمليــة، وأن جيــد يف تلــك 
املســتوطنة جنــوًدا أو مســتوطنني لكــي يقــوم بدهســهم 
واإلجهــاز عليهــم بالســكني، وبــدأ يفكــر هــل ســتنجح 
ــه للشــهادة  ــة ويلقــى اهلل شــهيًدا والســيا أن حب العملي
ــه،  ــرت بعيني ــا، فصغ ــى كل يشء يف الدني ــى ع ــد طغ ق
ــا أســف عليهــا وال حــرات؛ ألن الشــهادة درجــة  ف
ــهادة،  ــق الش ــة وعش ــق اجلن ــامقة، فعش ــة س ــة وقم عالي
وكيــف ال يكــون املجاهــد ماهــر عاشــًقا للشــهادة وهــي 
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ــه العــدو؟! ــد املجاهــد يقلــق ب ســاح بي

الشــهادة إشــعاع ونفــوذ منقطــع النظــر تتغلغــل 
يف األعــاق، وتشــعل النــور والــدفء واحلــرارة يف العــامل 
أمجــع ويف القلــوب الذابلــة واحلزينــة، وتبعــث احليــاة 
والنشــاط واألمــل واحلركة يف اإلرادة العاجزة واملشــلولة 
والظلــات  اجلامــدة  واألفــكار  املهــزوزة  واملواقــف 
املراكمــة، فالشــهادة متنــح اإلنســان البصــرة بــدل البر 
ــارة )ال  ــدل عب ــوح وتب ــل والطم ــي األم ــاء، وحتي والرج
يمكــن أن نعمــل أي يشء( إىل العبــارة األروع وهــي 
ــأس  ــز والي ــب العج ــا تقل ــيًئا(؛ ألهن ــل ش ــد أن نعم )الب
واخلنــوع إىل أمــل مــرق مجيــل، فــأدرك املجاهــد ماهــر 
يف حلظاتــه األخــرة أن الشــهيد ال خيتــار املــوت ليهــرب 
مــن الواقــع ويفــر مــن املشــاكل والصعوبــات، وال خيتــار 
املــوت لينكمــش ويفــر مــن الزحــف، وإنــا خيتــاره ليبــدأ 
هجومــه الكاســح، فالشــهيد يضــخ دمــاء احليــاة والثــورة 
واحلركــة يف عقــول وقلــوب البــر وخاصــة املجاهديــن 
منهــم، فــدم الشــهيد قبــس ونور وشــموع تــيضء الطريق 
للعيــون التــي ابتليــت بالعمــى يف ظلــات االســتبداد 
واالســتعار، فلــم تعــد تــرى خــط احلــق وطريــق اهلــدى 
وال تقــوى عــى متييــز احلق ومعرفــة وجوه احلقيقــة، وكل 

مــا تــراه فســاد فــوق فســاد.

لذلــك فإنــه حــدد معــامل طريقــه جيــًدا، فبــدأ 
ــل  ــيفوت”، وقب ــون ش ــتوطنة “آل ــق مس ــر إىل طري بالس
موقــف  هنــاك  كان  مــًرا،  إليهــا بخمســني  وصولــه 
للمشــاة، وإحــدى املســتوطنات الصهيونيــة تقــف يف 
ذلــك املوقــف، فأشــارت بيدهــا إىل املجاهــد ماهــر 
ليقلهــا معــه يف طريقــه، والســيا أنــه قــد وضــع لوحــات 
ــد  ــيارة ألح ــيارة س ــأن الس ــاء ب ــيارته لإلحي ــراء لس صف

املســتوطنني الصهاينــة، وكان أظهــر نفســه عــى أنــه 
ــة  ــى جه ــاز ع ــضب الغ ــا ب ــام حينه ــا وق ــس عربًي لي
اليمــني حتــى يوهــم تلــك املســتوطنة بأنــه يريــد التوقف 
وجيعلهــا تركــب معــه الســيارة، ولكــن ويف اللحظــة 
األخــرة داس بــكل قوتــه عــى دعســة البنزين فــازدادت 
رسعتــه بشــكل كبــر جــًدا، واجتــه نحوهــا بأقــى 
اليمــني، ثــم دهســها بشــكل مبــارش، وبعــد ذلــك أوقف 
الســيارة ونــزل منهــا مرًعا نحو املســتوطنة الصهيونية، 
ووقــف يف ســاحة اجلهــاد وهــو مبتســم للمــوت ويتطلع 
إىل الشــهادة ويعيــش حلظــات هــي لآلخــرة أقــرب منهــا 
إىل الدنيــا، وقــف املجاهــد عنــد املســتوطنة ووجدهــا ال 
تــزال عــى قيــد احليــاة، وكانــت تــرخ بأعــى صوهتــا 
ــر  ــد ماه ــات املجاه ــذوين...” إال أن طعن ــذوين أنق “أنق
كانــت هــي األقــرب هلــا، بــدأ بطعنهــا يف كل أنحــاء 
جســمها، وآخــر طعنــة كانــت يف رأســها لتلفظ أنفاســها 

ــاة. ــارق احلي ــرة وتف األخ

ــق ورأى  ــن الطري ــر م ــب اآلخ ــر إىل اجلان ونظ
ســيارتني ملســتوطنني ينظــرون إليــه، وغــر مصدقــني ما 
يشــاهدونه، فذهــب مرًعــا إليهــم متســلًحا بســاحه 
وهــو  الفتــاك  بســاحه  مصحوًبــا  الســكني،  وهــو 
املــوت، ونــزل بــه كالصاعقــة عــى رؤوس األعــداء 
وهــوى بــه كالســيف ليهشــم بــه هامــة املســتوطنني 
الصهاينــة، ومــا أن رآه املســتوطنون، ومن شــدة رعبهم 
ــوا  ــيارة وهرب ــواب الس ــوا أب ــم فتح ــم وجبنه وخوفه
منهــا، فقــام باللحــاق هبــم وأمســك بأحــد املســتوطنني 
وطعنــه يف وجهــه قائــًا لــه: هــذه مــن أجــل فلســطني، 
فقــام املســتوطن اآلخــر بــرش غــاز الفلفــل عــى وجــه 
املجاهــد ماهــر، ممــا جعلــه يبتعــد مــن اجلانــب اآلخــر، 
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“آلــون  ملســتوطنة  األمــن  ضابــط  ســيارة  وجــاءت 
املجاهــد  شــيفوت”، ومعــه مســدس فســأل حينهــا 
ــه  ــد أن ــا؟ وكان يعتق ــاذا حيــدث هن ماهــر باإلشــارة: م
ــرة،  ــدة فاخ ــس جدي ــا ماب ــه كان مرتدًي ــودي؛ ألن هي
ومل يكــن قــد ظهــر عليــه عامــات اإلجهــاد والتعــب، 
فتوجــه حينهــا األســد اهلصــور املجاهــد ماهــر إىل بــاب 
ســيارة ذلــك الضابــط وكان خيفــي وراءه الســكني، 
وأراد أن يطعنــه وأخــذ املســدس منــه، وملــا اقتحــم 
الســيارة ليطعنــه بالســكني أطلــق الرصــاص عليــه، 
ــه خــارج الســيارة،  ــه برصاصــة يف صــدره دفعت فأصاب
ــه إىل  ــيارة، وتوج ــن الس ــوين م ــط الصهي ــزل الضاب فن
ــه  ــق رصاص ــى األرض ليطل ــى ع ــر امللق ــد ماه املجاه
العمــل، عــن  تعطــل  قــد  باملســدس  فــإذا  احلاقــد، 

وأفقــده خاصيــة اإلطــاق، فــا كان حينهــا مــن املجاهد 
ــوين  ــط الصهي ــك الضاب ماهــر إال االنقضــاض عــى ذل
ليقــوم بطعنــه الطعنــة األوىل يف بطنــه وهــو يقــول: 
لــه هــذه مــن أجــل غــزة هاشــم، أتعلــم مــن هــي غــزة 
هاشــم؟ أهيــا املجــرم إهنــا العصيــة عــى االنكســار 
املحــارصة منــذ ســنني طويلــة مــا تراجعــوا وال اهنزمــوا.

يا أهل غزة صرًبا إن موعدكم     
جنان خلد لكم هتفو وتعتنق

فلن هتون ولن ترىض بذلتهم     
مادام يشهق يف أرواحنا رمق

ثــم عــاود املجاهــد البطــل ماهــر مــرة أخــرى 
وطعــن ذلــك الضابــط الطعنــة الثانيــة، وهو يــرخ بأعى 
ــا، ومــن أجلــك  ــا أقصان ــة ألجلــك ي ــه هــذه الطعن صوت
ــا،  ــا تنادين ــا أقصان ــك ي ــم أن ــا أعل ــا، فأن ــص أرواحن ترخ
وتقــول لنــا: “أنــا األقــى األســر فحــرروين.. ومــن ظلــم 
اليهــود فخلصــوين.. لقــد طالــت عذابــات الســنني وطــال 
ترقــب الفجــر املبــني”. فــرد املجاهــد ماهــر: أال لبيــك يــا 
أقــى فإنــا نفضنــا الــذل واإلذعــان عنــا، إليــك بــكل عزم 

قــد ســعينا وجئنــا واملشــاعل يف يدينــا.

ــن  ــرى بطع ــرة أخ ــر م ــد ماه ــاود املجاه ــم ع ث
ــك  ــس وزرائ ــن رئي ــه: أي ــول ل ــو يق ــط وه ــك الضاب ذل
نتنياهــو ينقــذك؟ أيــن جنــراالت جيشــك ليدافعــوا 
ــا،  ــه معن ــا واهلل بقوت عنــك؟ فهــذه األرض والقــدس لن
فمهــا جيوشــكم قــد احتشــدت فلــن هتزمنــا لــن هتزمنا، 
وبــدأ يطعنــه طعنــات عديــدة ممــا أدى إلصابتــه إصابــة 
ــط املســتوطنة اآلخــر، وشــاهد  ــم جــاء ضاب خطــرة، ث
فقــام  املجــرم،  ذلــك  يطعــن  ماهــر  املجاهــد  منظــر 

من املكان املستهدف بعملية األسر املجاهد/ ماهر اهلشلمون 
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بإطــاق رصاصاتــه احلاقــدة عــى جســد املجاهــد ماهر، 
وعندهــا فــرح فرًحــا شــديًدا بأنــه قد أقــدم عى الشــهادة 
ليبــدي عشــقه للحقيقــة بــأن القــدس عربيــة إســامية، 
فأحــاط بــه العــدو مــن كل جانــب يرخــون يف وجهــه 
وحياولــون اإلجهــاز عليــه، بينــا جماهدنــا البطــل ماهــر 
يعيــد لألشــياء يف فلســطني قيمتهــا ومكانتهــا ودورهــا، 
يف  واجلهــاد  واملقاومــة  الرفــض  زمــن  هــو  فالزمــن 
فلســطني، واالنتصــار للمســجد األقــى األســر، وبدأ 
حينهــا الضابــط الصهيــوين يمســك بــرأس املجاهــد 
ماهــر ويســأله مــن أنــت؟ مــن أنــت؟ مــن أنــت؟ أجب! 
وجماهدنــا الكبــر جييبــه بكلاتــه اخلالــدة “القــدس لنــا.. 

ــا”. ــا.. القــدس لن القــدس لن

مرحلة املستشفى
شــاء اهلل عــز وجــل أن يكتــب ملجاهدنــا البطــل 
الشــهيد احلــي ماهــر اهلشــلمون أن يبقــى عــى قيــد 
ال  الــذي  وإقدامــه  الشــديد  إرصاره  رغــم  احليــاة، 
يعــرف الراجــع عــى أن يكــون شــهيًدا، ورغــم أن 
الضابــط الصهيــوين قــد أطلــق عليــه رصاصاتــه القاتلــة 
يف كل أنحــاء جســده وخاصــة يف صــدره وتــرك فــرة 
مــن الزمــن وهــو ينــزف إىل أنــه مل يستشــهد، فقــد قــال 
جخ  مح  جح  مج  حج  مث  ىمحٱهت  تعــاىل: 
مخجس حس خس مس حص خص مص جض 
حض خض مض حط مظجع مع جغ مغ 
ــاىل: ىمحٱخل  ــال تع ــران: 140[. وق جفيمح ]آل عم
يم  ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
يهيمح  ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن  حن  جن  
ــذل  ــا ب ــان مه ــد أن اإلنس ــذا يؤك ــزاب: 23[، وه ]األح
مــن جهــد إيــاين عظيــم وطاقــة جهاديــة كبــرة يف 

مواجهــة العــدو الصهيــوين يف مياديــن القتــال فإنــه لــن 
ــك  ــأ ذل ــيئة اهلل مل تش ــا أن مش ــًدا طامل ــا أب ــل عليه حيص
وإن صــدق طالبهــا وكل ذلــك حلكمــة إهليــة ال يعلمهــا 
اإلنســان، ولكــن البــد أن يعلــم علــم اليقــني أن اهلل قــد 
أخــر عنــه الشــهادة خلــر عظيــم، ســيحصل عليــه إن مل 
يكــن يف الدنيــا، فســيكون يف اآلخــرة وهــي دار اجلــزاء.

لذلــك فــإن املجاهــد ماهــر كان قــد أصيــب 
يف  دخــل  إثرهــا  عــى  حرجــة  إصابــات  بعــدة 
يف  حينهــا  يعالــج  وكان  أيــام  ثانيــة  ملــدة  غيبوبــة 
املحتلــة، القــدس  يف  كارم  عــني  هداســا  مستشــفى 

تــرب خــرب إىل وســائل  قــد  ويف هــذه األثنــاء كان 
اإلعــام، ووصــل إىل عائلــة املجاهــد ماهــر بأنــه قــد 
استشــهد فــإذا بــه يســتيقظ مــن الغيبوبــة بعــد ثانيــة أيــام 

األسر املجاهد/ ماهر اهلشلمون
يف مرحلة تلقي العاج باملشفى الصهيوين
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وكان يقــف فــوق رأســه طبيــب صهيــوين، وبــدأ يتحدث 
معــه واملجاهــد ماهــر غــر مــدرك ملا يــدور من حولــه وال 
يعلــم ســوى أنــه ذهــب لتنفيــذ عمليــة استشــهادية، وأنــه 

تلقــى عــدة رصاصــات وأنــه قــد استشــهد.

ــد  ــى قي ــزال ع ــا ي ــه م ــدق أن ــن ليص ــر مل يك ماه
احليــاة، فبــداًل مــن أن يكــون يف اجلنــة، فــإذا بــه ممــدد عــى 
رسيــر وبني يــدي األطبــاء واملمرضــات واألجهزة الطبية 
حتيــط بــه مــن كل جانــب، والربابيــش ختــرج مــن جســده 
فحــزن حينهــا حزًنــا شــديًدا عــى عــدم استشــهاده، ومحد 
ــه  ــن أن اهلل أراد ل ــال، وأيق ــى كل ح ــل_ ع ــز وج اهلل _ع
خــًرا عظيــًا ال يمكــن أن يدركــه بســهولة، وكان ينــام ثم 
ــا جــًدا والســيا  يســتيقظ، وكان وضعــه الصحــي صعًب
أنــه قــد أصيــب يف صــدره وبالقــرب مــن منطقــة القلــب 
ــني  ــع البات ــم وض ــرى، وت ــده الي ــب بي ــك أصي وكذل
يف يــده باإلضافــة إىل جســم حديــدي يف يــده، وذلــك 
لوجــود عــدة كســور يف العظــم، وكان خيــرج مــن جســده 
الطاهــر أربعــة برابيــش مــن أجــل إدخــال الطعــام واملــاء 
وإخــراج الفضــات مــن اجلســم، وهــذا لكونــه ال يقوى 
عــى احلركــة، وكانــت هنــاك توقعــات مــن قبــل األطبــاء 
بأنــه ســيبقى مشــلواًل لفــرة مــن الزمــن، الســيا أنــه 
يوجــد رصاصــة مســتقرة بالقــرب مــن إحــدى فقــرات 
العمــود الفقــري ويف حــال إجــراء عمليــة وإزالتهــا؛ فإنــه 

ســيؤدي إىل الشــلل.

وملــا بــدأ جســد ماهــر يســتجيب إىل العــاج 
الرطــة  بمحققــي  إذا  لــه  خضــع  الــذي  املكثــف 
الصهيونيــة يقتحمــون عليــه الغرفــة يريدون أخــذ إفادته 
واالستفســار منــه عــن أســباب إقدامــه عــى تنفيــذ هــذه 
العمليــة، وهنــا أدرك أهنــم عاجــًا أم آجًا ســيحصلون 

عــى  حيصــل  أن  قــرر  ولذلــك  اعــراف،  عــى  منــه 
ــدأ معهــم  ــل أن يب ــل املحققــني قب ــات مــن قب عــدة طلب
احلديــث، وبــدأ ضبــاط الرطــة الصهيونيــة بطــرح 
األســئلة العديــدة عــى املجاهــد ماهــر لنــزع االعــراف 
منــه، وحينهــا مل ينطــق بحــرف واحــد فســألوه: ومــا هــي 
طلباتــك؟ فطــرح عليهــم طلباتــه، فقالــوا لــه أال يكفــي 
أننــا قــد أبقينــاك عــى قيــد احليــاة وعاجلنــاك يف مشــفى 
هداســا؟ ومــع ذلــك بقــي املجاهــد ماهــر مصمــًا عــى 
أن حيصــل عــى طلباتــه قبــل احلديــث، فــا كان مــن 
املحققــني إال اخلــروج مــن الغرفــة، وقالــوا ملاهــر ســنأيت 
ــروج  ــوا باخل ــا مه ــادة، ومل ــك اإلف ــذ من ــد، لنأخ ــوم غ ي
إذا باملجاهــد ماهــر يقــول هلــم: اســمعوا أهيــا الضبــاط، 
غــًدا عندمــا تأتــون إىل هنــا ســتجدونني مستشــهًدا، وأنا 
أعدكــم بذلــك وحينهــا جــن جنــون الضبــاط الصهاينة، 
وشــعروا بخطــورة املوقــف، وبــدأوا باالتصــال بضبــاط 
الشــاباك، فأمرهــم الشــاباك باالســتجابة إىل كل مطالب 
ــباب  ــى األس ــوف ع ــك للوق ــر، وكل ذل ــد ماه املجاه
ــط  ــة، وقــال الضاب ــذ العملي ــه لتنفي ــي دفعت ــة الت احلقيقي
ــال  ــد االتص ــم: أري ــال هل ــك؟ فق ــي طلبات ــا ه ــر: م ملاه
بوالــديت وزوجتــي، فقالــوا لــه: إن هذا األمر مســتحيل، 
ــه ال  ــة أن ــل وإدراك الصهاين ــاش طوي ــوار ونق ــد ح وبع
جمــال أمامهــم ســوى اخلضــوع لــروط املجاهــد ماهــر، 
وافقــوا عــى االتصــال، وبالفعــل اتصــل املجاهــد ماهــر 
بالوالــدة، ومــا أن ســمعت والدتــه صوتــه وهــو يقــول 
هلــا: “يــا يــا أنــا ماهــر... يــا” حتــى أجهشــت بالبــكاء، 
فــكان هــذا البــكاء بــكاء الفــرح الشــديد، والســيا أهنــا 
كانــت تعتقــد أنــه استشــهد، وحتــدث مــع زوجتــه، 
وحدثــوه عمــن تــم اعتقالــه مــن العائلــة وأصدقائــه 

ــور حممــد. وخاصــة أخــاه الدكت
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ــن  ــاط م ــب الضب ــا طل ــة، وعنده ــت املكامل انته
املجاهــد ماهــر احلديــث معهــم، فرفــض ذلــك بذريعــة 
أهنــم أهنــوا االتصــال مــع والدتــه دون أن ينهــي كامــه، 
فعــاود االتصــال مــرة أخــرى بوالدتــه ليتأكــد مــن بعض 
األمــور، وعندهــا أرص أن يقــوم الشــاباك بإطاق رساح 
ــم االســتجابة  ــل أن يتحــدث معهــم وت ــه حممــد قب أخي
هلــذا املطلــب بإطــاق رساح أخيــه الدكتــور حممــد، 
ــف  ــهر والنص ــارب الش ــا يق ــر م ــد ماه ــى املجاه وأم
يف ذلــك املستشــفى، ومــا أن حتســنت صحتــه حتــى تــم 

نقلــه إىل مستشــفى الرملــة.

مرحلة مستشفى الرملة
هنــاك اســتطاع املجاهــد ماهــر التعــرف عــى 
املجاهديــن األبطــال معتصــم رداد مــن قريــة صيــدا يف 
طولكــرم، واملصــاب بمــرض الرطــان يف األمعــاء، 
واملجاهــد معتــز عبيــدو مــن خليــل الرمحــن واملصــاب 
بالشــلل النصفــي، وكذلــك املجاهــد جعفــر عــوض 
مــن مدينــة اخلليــل الــذي استشــهد الحًقــا يف مستشــفى 
بعــض  فيهــا  تلقــى  معــه شــهرين،  وأمــى  الرملــة 
ــدأ يعتمــد عــى نفســه  ــة، فــا أن ب العاجــات الضوري
والوقــوف عــى قدميــه حتــى قامــت مصلحــة الســجون 
بنقلــه إىل ســجن “عوفــر” يف رحلــة األمل املمتــدة مــن 
ــر”،  ــجن “عوف ــة س ــى حمكم ــة حت ــجن الرمل ــادة س عي
ــة  ــد ملحكمــة ماهــر بمثاب ــد جدي ــخ متدي ــكان كل تاري ف
موعــد آخــر مــع العــذاب أو باألحــرى مــا تســمى هــذه 
ــا حمكمــة، غرفــة متنقلــة تســمى كرفــان قــد  زوًرا وهبتاًن
ــى  ــال، وع ــة اعتق ــة لغرف ــال يف أي حلظ ــا االحت حيوهل
احلائــط تظهــر صــورة كبــرة مليــزان العــدل، جمــرد صورة 
تكذهبــا البزة العســكرية التــي يرتدهيا مســتوطن، جيلس 

عــى كــريس القضــاء يف مثــل قضيــة فارســنا ماهــر 
يبــدو مشــهد املحكمــة أكثــر بشــاعة حيــث يعــرض 
عــى ثاثــة قضــاة مــن كبــار ضبــاط جيــش االحتــال؛ 
امللطخــة أيدهيــم بدمــاء أطفالنــا ونســائنا وشــيوخنا، وما 
كان هلــؤالء اإلرهابيــني أن جُيهــزوا عــى إرادة ماهــر أو 
إيانــه العميــق بعدالــة قضيتــه، فاحلاكــم هــو اهلل، وألن 
مجــع العــدو لــن يغــر قــدًرا كتبــه اهلل _عــز وجــل_ فقــرر 
ــه  ــة نقل ــن املحكم ــب م ــباب وطل ــذ باألس ــر األخ ماه
إىل ســجن “عوفــر” املجــاور للمحكمــة وبــرر طلبــه 
بخطــورة وضعــه الصحــي وتدهــوره أثنــاء نقلــه ذهاًبــا 

ــة. ــن وإىل املحكم ــا م وإياًب

عــى بوابــة قســم 15 يف ســجن “عوفــر” يقــف 
شــاب منهــك القــوى يبــدو للوهلــة األوىل أنــه قــادم 
ــاه تستكشــف ألول مــرة املــكان رغــم ذلــك  جديــد عين
ــد  ــن بعي ــس، وم ــة بالنف ــة عالي ــح ثق ــه مام ــر علي تظه

األسر املجاهد املريض/ معتصم رداد
حمكوم 20 عامًا، واعتقل بتاريخ 2006/01/12م



من سير أبطال فلسطين )3(

340

يعلــو صــوت أحــد أرسى اجلهــاد اإلســامي، إنــه يشــبه 
ماهــر اهلشــلمون، تعلو البســمة شــفاه األرسى يف ســاحة 
القســم بينــا وقــف آخــرون بلهفــة خلــف أبــواب الغرف 
املؤصــدة. وأســر آخــر صاحــب جتربــة أكــرب يف الســجن، 
ُيطفــأ أمــل اللقــاء فيقــول: مســتحيل؛ ألن إدارة ســجون 
االحتــال ال تدخــل ذوي األحــكام العاليــة، لســجن 
ــة  ــل الضف ــط رام اهلل داخ ــوده وس ــم وج ــر” بحك “عوف

ــادر  ــة وب ــذه احلقيق ــلم هب ــم األرسى س ــة، فمعظ الغربي
ــه  ــوا من ــتقباله، واقرب ــه واس ــار دخول ــم بانتظ ــدد منه ع
أكثــر ورسعــان مــا ارتفعــت أصــوات الرحيــب: ماهــر! 
ماهــر! ماهــر! أها وســها أهيــا البطل! فســارع األرسى 
مــن كافــة الفصائــل ملعانقتــه والرحيب به خاصــة أولئك 
الذيــن أمضــوا معه زهــرات شــباهبم أثناء اعتقالــه األول.

قســم 15 هــو قســم الوحــدة الوطنيــة، وهــو 
ــو  ــدو ومناضل ــه جماه ــط في ــذي خيتل ــد ال ــم الوحي القس
الفصائــل الفلســطينية داخــل معتقــل “عوفــر”، ومل يتــواَن 
هــؤالء باملســارعة يف زيــارة غرفــة اجلهاد اإلســامي التي 
يتواجــد فيهــا بطلنــا املجاهــد ماهــر يف األيام القليلــة التي 
قضاهــا داخــل هــذا الســجن، وكان أحــد أهــم اإلخــوة 
ــة  ــة اجلهادي ــة والربي ــي والثقاف ــر الوع ــاركني يف ن املش
ــظ. وكان  ــرات واملواع ــارضات والن ــال املح ــن خ م
ماهــر بــكل حــق شــعلة ومنــارة ونموذًجــا حًيــا يف اجليــل 

الباحــث عــن اجلهــاد واالستشــهاد.

احلكم عليه
ــس وّدع  ــوم مخي ــام، وكان ي ــد األي ــاح أح يف صب
األرسى أخاهــم ماهــر اهلشــلمون )أبــا عبــادة( كــا 
وّدعــوه يف أيــام خروجــه للمحكمــة ظانني أنــه لن يعود، 
ــة  ــامته يف مواجه ــات بابتس ــات الفضائي ــت شاش فتزين
قــرار احلاكــم الظــامل بحقــه بمؤبديــن، وترقــب األرسى 

بشــوق عــودة املجاهــد ماهــر، ومل يكونــوا وحدهــم مــن 
ينتظــر، فعــى مديــر الســجن أن يوفــق بــني قانونــني مــن 
ــًرا  ــل أس ــر” أن يتقب ــجن “عوف ــن لس ــا يمك ــة، ف ناحي
حمكوًمــا باملؤبــد، ومــن ناحيــة أخــرى ال توجــد نقليــات 
مــن “عوفــر” إىل ســجون أخــرى يــوم اخلميــس، ويف مثل 
هــذه احلالــة يبقــى األســر يف الزنازيــن حتــى ينتقــل يــوم 
األحــد، لكــن الوضــع الصحــي للمجاهــد ماهــر يمنــع 
ذلــك، فاختــذ املديــر قــراره بإعادتــه للقســم مشــرًطا أن 

يلتــزم األرسى باهلــدوء عنــد اســتقباله.

ــمة  ــم والبس ــاة للقس ــر احلي ــودة ماه ــادت ع أع
ــت  ــال، ومض ــتقبل األبط ــا يس ــتقبل ك ــاكنيه، فاس لس
يف  األرسى  ليصطــف  رسيًعــا  األســبوع  هنايــة  أيــام 
ــوم األحــد، وتوزعــت عــى  صفــني متقابلــني عــر ي
اهلتــاف  الــوداع، وارتفــع  وجــوه املكلومــني دمــوع 
والدعــاء الصــادق باللقــاء القريــب خــارج أســوار 
األرس، ومــى أبــو عبــادة يعانق قســوة األرس يف مواقع 
أخــرى، فرحــل جســًدا وبقيــت روحــه تســكن القلوب 
املتقــدة شــوًقا للقائــه، ومــن ثــم إىل ســجن ايشــل،

وحالًيــا اســتقر بــه املقــام يف ســجن ريمــون، ومتــت 
حماكمتــه يف العــام 2015م، وحكــم عليــه بمؤبديــن، 
ماهــر  املجاهــد  ووالــدة  ووالدهــا  زوجتــه  وكانــت 
وشــقيقته متواجديــن يف املحكمة، فا أن ســمعوا باحلكم 
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حتــى بــدأوا يرفعــون مــن معنويــات املجاهــد ماهــر 
وســط اعتزازهــم وافتخارهــم بــه، وقــال حينهــا املجاهــد 
ــا عشــت عــر ســنوات  ــوين: “أن ماهــر للقــايض الصهي
مل أقــم بــأي عمــل يف مواجهتكــم، ولكــن عندمــا قمتــم 
باالعتــداء عــى املســجد األقــى رمــز عقيدتنــا وهويتنــا 
ــإن األرواح ســتكون رخيصــة مــن  ــا، ف ــا وكرامتن وعزتن
أجلــه، وأن القــدس يف العيــون نفنــى وال هتــون..”، وكان 
أهــايل القتــى الصهاينــة موجودين يف املحكمــة، وحاولوا 
الوصــول للمجاهــد ماهــر وإيــذاءه رغــم أهنــم حاولــوا 
يف مــرة ســابقة اقتحــام مشــفى هداســا والوصــول إىل 
ــدة  ــاه مقي ــداه ورج ــت ي ــه، وكان ــداء علي ــه لاعت غرفت
ــرد  ــك وبمج ــع ذل ــة وم ــتطيع احلرك ــر، وال يس يف الري
أن رصخ هبــم قائــًا هلــم: اهلل أكــرب! اهلل أكــرب! إذا هبــم 

ــن. ــرون مذعوري ــدون ويندح يبتع

فقامــوا  إيذائــه،  مــن  الصهاينــة  يتمكــن  مل 
ــة  ــه الداخلي ــر غرف ــرب تفج ــل ع ــه يف اخللي ــدم منزل هب
الثالــث مــن  الطابــق  يقــع يف  أنــه  وإغاقــه الســيا 
إحــدى العــارات الســكنية يف مدينــة اخلليــل، ومــع 
ذلــك اســتطاع املجاهــد ماهــر أن يتغلــب عــى إصاباتــه 
ــجون  ــد يف س ــن جدي ــه م ــدأ حيات ــه، وب ــى جراح وع
ــت  ــى تثبي ــر ع ــغف كب ــل بش ــوين، ليقب ــدو الصهي الع
مــا حفظــه مــن كتــاب اهلل، فثبــت املصحــف الريــف، 
وأخــذ ســنًدا يف ذلــك، وأقبــل عــى العلــم عــرب دراســته 
يف جامعــة األمــة بتخصــص إدارة األعــال، وكذلك ال 
يــزال يــدرس يف جامعــة القــدس املفتوحــة يف ختصــص 
مــن  العديــد  عــى  وحصــل  اإلســامية،  الربيــة 
ــات  ــم املعلوم ــا نظ ــة ومنه ــة املتقدم ــدورات العلمي ال
إدارة  يف  ودبلــوم  البريــة  والتنميــة  واالقتصــاد 
مؤسســات املجتمــع املــدين، وقــد حصــل مؤخــًرا عــى 

شــهادة املاجســتر املهني يف ختصص إدارة املؤسســات،

ورغــم وضعــه الصحــي ورغــم انشــغاله الدائــم يف 
طلــب العلــم إال أنــه كان وال يــزال حيــب أن خيــدم 
العمــل  يف  ســواء  منــه  ُيطلــب  جمــال  أي  يف  إخوانــه 
التنظيمــي أو يف جمــال خطــب اجلمعــة أو يف جمــال إعطــاء 

اجللســات الثقافيــة.

اعتقــال  عــى  ســنوات  أربــع  مــرور  ورغــم 
املجاهــد ماهــر اهلشــلمون عاشــها يف ســجون االحتال 
الصهيــوين، يف وســط أوضــاع مأســاوية جــًدا ويف ظــل 
ــم إين ال  ــول: “الله ــه يق ــه فإن ــى كاهلي ــة ع ــال ثقيل أمح
ــا”. ــًرا قوًي ــألك ظه ــي أس ــا، ولكن ــًا خفيًف ــألك مح أس
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أحنقته جرائم العدو فانتقم منه

تاريخ الميالد: 1995/05/09م

الحالة االجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة العبيدية - محافظة بيت لحم

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ االعتقال: 2016/07/19م

الحكم: 12 عامًا

ألهنــا العبيديــة مصنــع الرجــال وملتقــى األبطال 
ونمــوذج التضحيــة والفــداء؛ فــا عجــب أن يــربق 
ملعــان نجــم آخــر مــن نجــوم اجلهــاد اإلســامي الذيــن 
ــه األســر البطــل  يتنافســون يف الســباق إىل الشــهادة. إن
حممــد يونــس أبــو حنــك، ابــن عائلــة العيســاوي نســبة 
لبلدة العيســاوية يف القدس الريــف، وزادت عائلة أمه 
ــا بســكنها ملدينــة القــدس أيًضــا، وحتديــًدا  )فــرج( رشًف
فقــد ســكنت هــذه العائلــة الكريمــة قريــة املاحلــة يف هذه 
املدينــة املقدســة. ومل يكــن عــام 1995م الــذي ولــد فيــه 
حممــد عاًمــا عادًيــا، بــل كان عاًمــا تتزاحم فيــه األحداث 
صفحاهتــا  االستشــهاديون  ســطَّر  ماحــم  اجلســام، 
ــوى  ــد كان للق ــة، فق ــرة الزكي ــم الطاه ــة بدمائه املرق
اإلســامية املجاهــدة )قســم( اجلنــاح العســكري حلركــة 
ــا،  ــب منه ــب طي ــطني نصي ــامي يف فلس ــاد اإلس اجله
فعمليــة بيــت ليــد البطوليــة بتاريــخ 1995/01/22م 
نذيــر شــؤم ياحــق جنــراالت اجليش الصهيــوين، كيف 
ال وقــد قتــل اثنــان وعــرون مــن جنودهــم وضباطهم، 
ــكان  ــة، ف هــذا فضــًا عــن عــرات اجلرحــى الصهاين
عمــًا مبدًعــا فــًذا نفــذه االستشــهاديان البطــان أنــور 
ســكر وصــاح شــاكر ببصمــة وختطيــط قــادة )قســم(، 
وعندمــا يذكــر املجاهــد حممــد أبــو حنــك عــام والدتــه 
الشــهيد  املؤســس  رحيــل  رسيًعــا  ذهنــه  إىل  يتبــادر 
الدكتــور فتحــي الشــقاقي، الــذي ارتقــى إىل العــا 
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شــهيًدا بتاريــخ 1995/10/26م عــى يــد املوســاد 
الصهيــوين يف جزيــرة مالطــا، وكان حينهــا طفــًا، لكنــه 
يــدرك اليــوم عمــق العاقــة بــني احلدثــني، استشــهاد أيب 
إبراهيــم الشــقاقي وعمليــة الطعــن التــي نفذهــا، فهــذه 

نتــاج تارخيــي لتلــك.

امليالد والنشأة
ُولــد املجاهــد حممــد أبــو حنــك يف يــوم مــن 
ــة  ــوم عرف ــو ي ــخ 1995/05/09م، وه ــام اهلل بتاري أي
ــارًكا  ــا مب ــون ابنً ــارك، ليك ــى املب ــد األضح ــة عي يف ليل
الســيا أنــه جــاء بعــد مخــس بنــات، وهلــذا فإنــه اســتحق 
ــع  ــة، وم ــة ورائع ــه مجيل ــت طفولت ــه، وكان ــة والدي عناي
يــوم  الطفولــة  هــذه  فرحــة  االحتــال  ــص  نغَّ هــذا 
ــخ  ــم( بتاري ــو اهليث ــرج )أب ــى ف ــهيد حيي ــه الش ــَد خال ُفِق
2000/09/29م يف ســاحات املســجد األقــى وهــو 
يدافــع عــن كرامــة أمتــه ورشف وطنــه الفلســطيني 
أرئيــل  الصهيــوين  املجــرم  حــاول  عندمــا  الذبيــح؛ 
فواجــه  األقــى  املســجد  باحــات  دخــول  شــارون 
مــرى  ليحمــي  العــاري  بصــدره  الغــدر  رصــاص 
الرســول حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_ وكان هلــذا 
احلــدث أمهيتــه اخلاصــة التــي ال تنســى يف حيــاة املجاهد 
ــى  ــرى األس ــو ي ــه وه ــراءة طفولت ــدم ب ــد ص ــد، فق حمم
ــم  ــه، فل ــه وأقارب ــه والدت ــى وج ــرة ع ــوع املنهم والدم
ــل لشــحن كل دواعــي  يكــن ذلــك ســبًبا لانكســار، ب
االنتقــام مــن عــدوه الــذي أصبــح اآلن قــادًرا عــى 
ــه. ــى جرائم ــت ع ــورة الصم ــخيص خط ــده وتش حتدي

ــاص،  ــوت الرص ــى ص ــد ع ــد حمم ــرِب املجاه َك
وَنــا أكثــر وأكثــر عــى هتــاف املجاهديــن، وصــوت 

فــكان  قلبــه،  يف  الوطــن  حــب  ليدخــل  تكبرهــم؛ 
ــداث  ــاهد أح ــاز ويش ــة التلف ــام شاش ــس أم ــا جيل دوًم
ــبع  ــن س ــو اب ــراًرا وه ــراًرا وتك ــاول م ــة، وح االنتفاض
ســنوات أن يشــارك يف رجــم جنــود االحتــال باحلجارة 
يف قريــة العبيديــة، إال أن الشــباب والرجــال الكبــار 
كانــوا يبعدونــه عــن جمــرى األحــداث خوًفــا عليــه 
لصغــر ســنه. وكان دائــم االســتاع إىل األناشــيد الوطنية 
ملحمــد الــدرة، وويــن املايــني، وأطيــاف االستشــهاد، 
ــود  ــة حمم ــهداء خاص ــاة الش ــن حي ــار ع ــاع األخب وس
طوالبــة وحييــى عيــاش، وتطــور األمــر شــيًئا فشــيًئا 
لــرى قطعــان الذئــاب املتوحشــة وهــي تطــرق أبــواب 
القريــة بحًثــا عــن املجاهديــن واملطارديــن، ويذكــر يــوم 
أن حــارصت قــوات االحتــال كنيســة املهــد ببيــت 
ــن، ــن املحارصي ــراب ع ــام وال ــت الطع ــم، ومنع حل

ــة،  ــد منهــم إىل خــارج الضفــة الغربي ثــم أبعــدت العدي
ــم  ــد إال كمعظ ــل حمم ــرنا البط ــة أس ــن طفول ــم تك فل
األرس والعائــات التــي تســكن الريــف حيــث الظروف 

ــية. ــاة القاس ــة واحلي ــة الصعب املادي

مشهد من حصار كنيسة املهد بمدينة بيت حلم )2002م(
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عمــل والــد املجاهــد حممــد يف البناء، وحتديــًدا يف 
جمــال البــاط، ورغــم أنــه يملــك قطعــة أرض يف منطقــة 
وادي النــار إال أنــه رفــض بيعهــا أو تأجرهــا فهــو 
متعلًقــا هبــذه األرض، وعنــه أخــذ أبناؤه حــب األرض؛ 
ألهنــا رمــز عزهتــم ووجودهــم، ومــن ناحيــة أخــرى فإن 
هــذه األرسة التــي نشــأ وترعــرع فيها حممــد أرسة حمافظة 
وملتزمــة دينًيــا، وقــد ســاهم هــذا يف ُحســن تربيــة األبناء 
ــع  ــدهتم م ــة أرش ــة متعلم ــم داعي ــة اهلل، فأمه ــى طاع ع
والدهــم املحافــظ عــى دينــه إىل طريق اهلدايــة والصاح 

والفــاح، فتعمــق حبهــم للديــن وآداب القــرآن.

بداية عالقته بحركة اجلهاد اإلسالمي
انضــم املجاهد حممــد يف العــام 2004م؛ لدورات 
تعليــم القــرآن الكريــم وحتفيظــه يف مســجد األبــرار، وقد 
ــطيني  ــامي الفلس ــباب اإلس ــاد الش ــًرا الحت ــى مبك انتم
والرياضيــة  الثقافيــة  املؤسســات  أهــم  أحــد  وهــو 
اإلســامي،  اجلهــاد  حلركــة  التابعــة  واالجتاعيــة 
ــة وقطــاع  ــة الغربي وانتــرت فروعــه يف كل مــدن الضف
غــزة، وكان لانتفاضــة الثانيــة، أي انتفاضــة األقــى 
املباركــة وقعهــا اخلــاص عــى حيــاة البطل حممــد وثقافته،

فاالستشــهاد واالعتقــال مشــهد يومــي صاحــب هــذه 
االنتفاضــة املشــتعلة يف كل مــدن وقــرى وخميــات 
ردايــدة  زيــاد  الشــهيد  وقصــة  اجلريــح،  الوطــن 
الذيــن  اإلســامي  اجلهــاد  حركــة  مــن  وإخوتــه 
كانــوا يعتقلــون كثــًرا شــاهدة عــى ذلــك. ويف العــام 
2006م انطلقــت يف منطقــة العبيديــة مســرة غاضبــة 
ضخمــة لتشــييع الشــهيدين عقلــة شــنايطة وخالــد 
شــنايطة مــن رسايــا القــدس اللذيــن ارتقيــا للعــا 
ــال،  ــوات االحت ــع ق ــلح م ــتباك مس ــهيدين يف اش ش
تنفيــذ  أثنــاء  العبيديــة  يف  حممــد  املجاهــد  يكــن  ومل 
هــذه اجلريمــة البشــعة، وعندمــا ســمع اخلــرب احلزيــن 
أثنــاء وجــوده يف بيــت جــده يف القــدس تــأمل؛ ألنــه لــن 

يســتطع املشــاركة يف وداع األبطــال.

القــدس كانــت ومازالــت ضحيــة ملخططــات 
التهويــد واحلصــار حتــى إن أســرنا املجاهــد حممــد 
ــنه،  ــر س ــم صغ ــام 2004م رغ ــا يف الع ــن دخوهل ــع م من
ــوين  ــال الصهي ــش االحت ــم جي ــام اقتح ــس الع ويف نف
منــزل عائلــة املجاهــد حممــد ليعتقــل أخــاه األكــرب إيــاد، 
وحكــم عليــه بالســجن الفعــي ســنة ونصًفــا بتهمــة 
االنتــاء حلركــة اجلهــاد اإلســامي ومقاومــة االحتــال، 
فتفتحــت عينــا حممــد أكثر عــى وقائــع وتفاصيــل اجلرائم 
املرتكبــة بحــق األرسى وذوهيــم، وبكــى لســاع صــوت 
ــرف  ــا، فع ــل األرس الحًق ــن داخ ــة م ــه يف أول مكامل أخي
طبيعــة املعركــة التــي ختوضهــا احلركــة األســرة لتهريــب 
أجهــزة االتصــال إىل الســجون واحلفــاظ عليهــا أمــام 
ــدات إدارة  ــنها وح ــي تش ــل الت ــع والتنكي ــات القم هج
مصلحــة الســجون الصهيونيــة خــال تفتيشــها وبحثهــا 
ــر  ــذا األم ــألرسى فه ــبة ل ــزة، وبالنس ــذه األجه ــن ه ع معرض للكتاب أقامته اجلاعة اإلسامية 

بجامعة القدس املفتوحة – بيت حلم )أرشيف 2004م(
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يعــد بنفــس أمهيــة األكســجني، فهــي املتنفــس والنافــذة 
التــي يطلــون مــن خاهلــا عــى أخبــار ذوهيــم. ولرحلــة 
العــذاب املمتــدة أثنــاء زيــارات األهــايل ألبنائهــم يف 
الســجون قصــة أخــرى مــع املجاهــد حممــد فقــد عانــى 
هــذا العــذاب، وكان ملشــقة الســفر والتفتيــش الــذي 
ــه،  ــة. وُأفــرج عــن أخي ــه أســاليب مهين قــد جيــري خال
ــن؛  ــدة عامــني آخري ــه يف العــام 2006م مل ــد اعتقال وُأعي
لتعــاين العائلــة جمــدًدا مــع الكثــر مــن عائــات األرسى 
يف العبيديــة، فــكان مــن بــني هــؤالء األرسى األبطــال أبو 
جماهــد حممــد العصــا واملجاهــدون ســليان العصــا وزياد 
ردايــدة وشــفيق ردايــدة ومنر شــنايطة وإبراهيم شــنايطة 
وحممــود ردايــدة وعامــر أبــو رسحــان وداود صبيــح 
ــنايطة. ــام الش ــا وس ــوب العص ــدة وأي ــاعيل رداي وإس

ــؤولية  ــل املس ــد بثق ــد حمم ــرنا املجاه ــعر أس ش
امللقــاة عــى كاهــل والــده، فقــرر العمــل االعتــاد عــى 
ــؤالء  ــه، ه ــار لوالدي ــباب الب ــن الش ــل م ــا يفع ــه ك نفس
الذيــن نــذروا أنفســهم عوًنــا لذوهيــم لــردوا ولو قســًطا 
ــابع  ــف الس ــته الص ــاء دراس ــل. وأثن ــن اجلمي ــًرا م يس
بــدأ يعمــل يف حقــل الزراعــة مــع زوج أختــه، ومــن 
ــن  ــوم، ويف س ــاج واللح ــع الدج ــال بي ــل يف جم ــم عم ث
الســابعة عــرة عمــل يف داخــل مدينــة القــدس املحتلة، 
أمــام  ماثلــة  وصورهــا  االحتــال  جرائــم  وبقيــت 
ناظــري البطــل حممــد، وأخــذ يبحــث عــن كل فرصــة 
يعــرب هبــا عــن غضبــه ورفضــه هلــذا الظلــم الــذي ينغص 
عــى أبنــاء شــعبنا كل مناحــي احليــاة، فهــا هــو يشــارك 
يف العديــد مــن املظاهــرات دون علــم العائلــة، وخاصــة 
خــال العــدوان عــى قطــاع غــزة يف عامــي 2008م 
و2012م، وأثنــاء عملــه يف القــدس كان يــرى غطرســة 

اليهــود وعنريتهــم فيــزداد كرًهــا هلــم، ويتمنــى لــو أنــه 
يســتطيع االنتقــام منهــم ورد الصــاع ملــا يقومــون بــه مــن 

ــة. ــات عدواني ممارس

ــذ الصغــر  ــك من ــو حن انتمــى املجاهــد حممــد أب
للجاعــة اإلســامية والتــي أصبحــت فيــا بعــد الرابطــة 
اإلســامية اإلطــار الطــايب حلركة اجلهاد اإلســامي يف 
فلســطني، وشــارك يف خميــم الشــهيد أمحــد مجال شــنايطة 
الــذي أقامــه احتــاد الشــباب اإلســامي يف العبيديــة، 
ــا  ــة وأفكاره ــن احلرك ــن ع ــث املجاهدي ــتمع حلدي واس
وقادهتــا، وكان حمبوًبــا جــًدا لــدى مجيــع أهــل بلدتــه ملــا 
عــرف عنــه مــن دماثــة األخــاق، وســمو الطبــاع التــي 
تربــى عليهــا منــذ نعومــة أظفــاره، ومل يكتــف املجاهــد 
ــث  ــذ حي ــل أخ ــب، ب ــجد فحس ــاة يف املس ــد بالص حمم
ــه يف  ــاركة ل ــت أول مش ــا كان ــك بين ــى ذل ــاءه ع أصدق
نشــاط تابــع حلركــة اجلهــاد اإلســامي هــي محــل راياهتــا 
خــال مهرجــان تأبــني خالــه الشــهيد حييــى فــرج عــام 
2002م، الــذي صاحبــه عــرض عســكري قــام بــه 

جماهــدو احلركــة.

البطــل  أســرنا  اجتــاز  2012م  العــام  يف 
ــف  ــدورة تكيي ــق ب ــاح، والتح ــي بنج ــة التوجيه مرحل
وتربيــد بمعهــد املنــار يف مدينــة رام اهلل، وكانــت رحلــة 
الذهــاب واإليــاب مــن وإىل رام اهلل فرصــة الكتشــاف 
وقائــع جديــدة، وماحظــات إضافيــة عــى ظلــم العدو 
ــة  ــكرية املغروس ــز العس ــى احلواج ــة ع ــه خاص وبطش
يف خــارصة فلســطيننا احلبيبــة، واالقتحامــات املتكــررة 
للمســجد األقــى. ومــن أبــرز األحــداث يف تلــك 
ــد  ــال القائ ــاة املجاهــد حممــد كان اغتي ــة مــن حي املرحل
يف رسايــا القــدس املجاهــد حممــد عــايص مــن قريــة 
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بيــت لقيــا يف رام اهلل يف العــام 2013م بعــد مطــاردة 
اســتمرت عاًمــا إثــر ختطيطــه لتفجــر البــاص الصهيوين 
بمدينــة تــل الربيــع املحتلــة يف العــام 2012م رًدا عــى 
اجلرائــم واملجــازر التــي ارتكبهــا االحتــال يف احلــرب 
التــي شــنها ضــد أهلنــا يف قطــاع غــزة يف نفــس العــام، 

ــم جنــني الشــهيد  ــال شــهداء خمي وكذلــك جريمــة اغتي
إســام طوبــايس، وهــو شــقيق الشــهيد أمحــد طوبــايس 
وشــقيق األســر املؤبــد ســعيد طوبــايس، فــكان كل 
ــيفعل  ــًدا س ــا ُمتق ــه هليًب ــم لدي ــًدا راك ــزا جدي ــك حاف ذل

ــام. ــادم األي ــه يف ق فعل

ــو حنــك بقــراءة  مــنَّ اهلل عــى املجاهــد حممــد أب
كتــاب وضعــه عــى طريــق حســم أمــره واختــذ قــراره، 
وهــو كتــاب تفاصيــل جمــزرة خميــم جنــني، جــوالت 
القصــف مــن الــرب واجلــو واهلــدم والتدمــر الكامــل 
لبيــوت املخيــم، فقــرأ عــن هوايــة القتــل التــي كان 
يارســها جنــود االحتــال يومًيــا يف ذلــك املخيــم، 
ولكنــه يف املقابــل أعجــب مــن طبيعــة املقاومــة الباســلة 
لذلــك العــدوان اهلمجــي والصفحــة البطوليــة الناصعة 
التــي قدمتهــا رسايــا القــدس يف مقدمــة الفصائــل التــي 
شــاركت يف تلــك املعركــة، وكم متنــى لو أنه كان الشــيخ 
القائــد الشــهيد حممــود طوالبــة الــذي قــاد معركــة املخيم 

مــع أخيــه الشــهيد القائــد أبــو جنــدل. ووقــف أســرنا 
املجاهــد حممــد أبــو حنــك ليعيــد حســاباته ويقلــب 
لقــد شــاركت  أفــكاره، وكان خياطــب نفســه: نعــم 
مثــل  الشــعبية  االنتفاضــة  فعاليــات  مــن  الكثــر  يف 
ــددة  ــرات املن ــاركة يف املس ــاد أو املش ــات اجله ــع راي رف
باالحتــال أو تلــك اخلاصــة بتشــييع الشــهداء، صحيح 
أننــي قاومــت بإلقــاء احلجــارة عــى جنــود االحتــال، 
فهــذا مهــم، لكنــه ال يكفــي، فيجــب أن أرتقــي إىل 
ــا هــو أكــرب  ــا أســتطيع فعــل م درجــة أعــى وأعــى، فأن
مــن ذلــك. ومل يكــن بحيــازة املجاهــد حممــد أي ســاح 
نــاري، ومل يكــن يملــك املــال الــكايف لرائــه، لكنــه 
يســتطيع احلصــول عــى الســاح األبيــض، الســكني 

املتوفــر يف كل مــكان.

أحــب املجاهــد حممــد الشــهادة منــذ صغــر ســنه، 
وهــو اليــوم يقــرر تنفيــذ عمليــة استشــهادية، مــن خــال 
أســلوب الطعــن، خطــط للعمليــة االستشــهادية منفــرًدا 
دون طلــب املســاعدة مــن أي أحــد، واســتقر رأيــه عــى 
اقتحــام احلاجــز العســكري املقــام عــى مفــرق جبــع يف 
ــه  ــكان يف طريق ــك امل ــن ذل ــا م ــر يومًي رام اهلل، وكان يم
ــر  ــة آخ ــا برفق ــا صهيونًي ــد جندًي ــد رص إىل رام اهلل، وق
مــن جنــود االحتــال، واســتمر الرصــد ملــدة ثاثــة أيــام 
ــة  ــوم تنفيــذ العملي ــة يف ي ــاعة احلقيق ــاءت س ــى ج حت

بتاريــخ 2013/12/23م.

جمريات أحداث العملية
خــرج جماهدنــا البطــل حممــد أبــو حنك مــن بيته 
يــوم األربعــاء 2013/12/23م يف الســاعة الثانيــة 
عــرة ظهــًرا بعــد أن عقــد النيــة وصــى ركعتــني، 
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واســتمر يف ترطيــب لســانه وطمأنــة قلبــه بذكــر اهلل 
جع  مظ  حط  ىمحٱمض  تعــاىل:  لقولــه  اســتجابة 
مع جغ مغ جف حف خف مف 
حقيمح ]األنفــال: 45[، ويف طريــق العــزة والكرامة 
التقــى حممــد بوالدتــه وجًهــا لوجــه أثنــاء خروجهــا 
مــن املنــزل، وكان لقــاًء مؤثــًرا بــني األم وفلــذة كبدهــا، 
للدراســة  كعادتــه  ذاهــب  ابنهــا  أن  األم  اعتقــدت 
املجاهــد حممــد متأكــًدا  بينــا كان  وســيعود مســاء، 
ــأرسع  ــا، ف ــر يف الدني ــاء األخ ــه اللق ــودة، وأن أن ال ع
مبــادًرا بالســام عــى والدتــه احلنــون، فقالــت لــه: “اهلل 
يــرىض عليــك”، كانــت تلــك الكلــات القصرة ســبب 
ارتفــاع معنوياتــه، وانطلــق بعدهــا حملًقــا كصقــر حر يف 
ســاء وطنــه، ورأى ابنــي أخويــه )لــؤي وليــث( فقبلها 
ــا  ــي فهمه ــع الت ــة اجلم ــا بصيغ ــا وأوصامه واحتضنه
ــة  ــل ملدين ــااًل، ووص ــوا رج ــأن كون ــمعها ب ــن س كل م
ــف،  ــب والتكيي ــارضة دورة التدري ــض حم رام اهلل وح
ــة  ــطني عاصف ــت فلس ــد رضب ــتاًء وق ــل ش وكان الفص
ــة تــم تســميتها بـــــ “أليكســا”، وخــرج إىل ســوق  ثلجي
رام اهلل، واشــرى ســكينًا مناســًبا بمبلــغ زهيــد، بـــ15 
شــيكًا، ثــم ركــب ســيارة أقلتــه إىل دوار جبــع، وتقــدم 
ــره،  ــوال عم ــره ط ــذي انتظ ــد ال ــيًئا إىل املوع ــيًئا فش ش
تقــدم إىل هنــاك يســكنه اإليــان واإلقــدام مــن غــر 
تــردد، وتذكــر اجلنــة ونعيمهــا بصحبــة خــر البــر 
حممــد _صــى اهلل عليــه وســلم_ واألنبيــاء والصديقــني 

ــني. ــهداء والصاحل والش

وصــل جماهدنــا البطــل حممــد إىل مبتغــاه وترجــل 
بثقــة كضغــام يصــول وجيــول، وكانــت الســاعة حينهــا 
الرابعــة عــًرا وأزمــة الســر خانقــة، واكتظــاظ النــاس 

واضًحــا بعــد انتهــاء يــوم أعاهلــم أو دراســتهم، فحــدد 
الرطــي  مــن  مناســبة  مســافة  عــى  ووقــف  هدفــه 
الصهيــوين يراقبــه، فتفاجــأ بــأن الرطــي الصهيــوين 
يقــف إىل جــواره جنــدي صهيــوين ممتشــق ســاحه 
ــع  ــوع )M16(، وانتظــر حممــد عــى دوار جب اآليل مــن ن
ســاعة ونصًفــا الفرصــة الســانحة البتعــاد اجلنــدي ولــو 
ــار  ــن االنتظ ــا يف زم ــن خاهل ــلل م ــرة يتس ــافة قص ملس
ــل  ــل يؤج ــكار: ه ــن األف ــر م ــه الكث ــب، وراودت الصع
تنفيــذ العمليــة؟ أم يرفــع درجــة املخاطــرة وينقــض عــى 
الرطــي مهــا بلغــت التكاليــف؟ لكنــه وعــى األغلــب 
سيستشــهد يف هــذه احلالــة إذا رآه اجلنــدي قبــل الوصــول 
ــق يف  ــرة، فدق ــا ح ــا بعده ــرة م ــت ح ــي، وكان للرط
عيــون القاتلــني، وكان يتخيــل الــدم يقطــر مــن أيدهيــم، 
ــد  ــدي ق ــك اجلن ــي، وذل ــك الرط ــد أن ذل ــن املؤك وم
شــاركا يف الكثر من املذابح ألبناء الشــعب الفلســطيني.

الصهيــوين  اجلنــدي  ابتعــد  فــرج  حلظــة  ويف 
بعــض الــيء، فقــد كان يــارس سياســة التضييــق عــى 
املواطنــني والتنكيــل هبــم. فاقتحــم املجاهــد البطــل 
حممــد أبــو حنــك املوقــع وأمســك برقبــة الرطــي، 
وطعنــه يف ظهــره، ودوى يف املــكان رصاخــه وبــكاؤه 
وعويلــه؛ ليلفــت انتبــاه اجلنــدي اآلخــر الــذي بــادر 

من املكان املستهدف بعملية األسر املجاهد/ حممد أبو حنك 
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بإطــاق النــار الكثيــف جتــاه املجاهــد أبــو حنــك الــذي 
انســحب برعــة مــن املــكان، واســتفاد املجاهــد حممــد 
مــن االزدحــام ليختفــي بــني الســيارات واملــارة وصــواًل 
ــاهد  ــون الش ــجار الزيت ــة بأش ــدة املليئ ــروم املمت إىل الك
عــى حقنــا الــذي رواه الــدم، ونجــا املجاهــد حممــد 
برعايــة مــن اهلل _عــز وجــل_ وعنايتــه مــن إطــاق 
النــار، وبعــد ســاعة مــن املطــاردة وصــل إىل مغــارة 
ــه، وأخــذ يدعــو إىل اهلل _عــز  ــأ فيهــا وأغلــق جوال اختب
وجــل_ بــأن حيميــه ويعمــي أعــني األعــداء عنــه، وهــو 
ــه تعــاىل: ىمحٱمم رن زن من نن  ىن  ــو قول يتل
ين ٰى ري زي مي نييمح ]يــس: 9[.

محلــة  الصهيونيــة  االحتــال  قــوات  شــنَّت 
مطــاردة وتفتيــش واســعة بحًثــا عــن البطــل حممــد، 
وانتــرت  عليــه،  رويــًدا  رويــًدا  اخلنــاق  وضــاق 
ــا أضــاءت  ــاح كاهبــم، في ــه أصــوات اجلنــود ونب حول
ــال  ــذا احل ــى ه ــا ع ــي جماهدن ــكان وبق ــم امل مصابيحه
يكابــد الــربد القــارس، لكنــه قــرر أال يستســلم، وســمع 
ــه  ــا فصــى بوضعيت أذان الفجــر فــازداد راحــة واطمئناًن
دون إثــارة أيــة جلبــة قــد تلفــت انتبــاه جنــود االحتــال، 
ــدوًءا  ــظ ه ــا الح ــابعة صباًح ــاعة الس ــن الس ــا م وقريًب
ــة  ــا خدع ــا أهن ــذره ظاًن ــه وح ــذ حيطت ــة، فأخ يف املنطق
ــم  ــروف عنه ــود مع ــو هي ــه، فبن ــتدرج إلي ــني يس أو كم
ــار  ــول انتظ ــد ط ــًرا وبع ــداع. وأخ ــدر واخل ــر والغ املك
خــرج مــن مكانــه، وبــادر بســؤال املواطنــني: مــاذا 
ــة؟  ــال بكثاف ــش االحت ــر جي ــاذا ينت ــا؟ مل ــدث هن حي
فأبلغــوه اخلــرب. فدائــي جماهــد بطــل طعــن رشطًيــا عــى 
الــدوار، وانســحب مــن املــكان، أمــا مــا تــراه فهــي محلــة 
واســعة للبحــث عنــه، فتظاهــر حممــد بالدهشــة وســار 

مســتكمًا طريقــه ُمــرع اخلطــا، قبــل أن يكتشــف 
ــة  ــه املمزق ــه، ومابس ــى يدي ــر ع ــدم املتناث ــر ال ــد أم أح
ــاه رام  ــافرة جت ــيارة مس ــتقل س ــم اس ــاردة، ث ــة املط نتيج
ــم إيقــاف الســيارة،  ــاء مرورهــم باحلاجــز مل يت اهلل، وأثن
وعنــد وصولــه إىل مدينــة رام اهلل اشــرى بنطــال بيجامــة 

ــزق. ــه املم ــتبدله ببنطال ليس

عــاد أدراجــه مســافًرا إىل بلــدة العبيديــة غــر 
ــه اهلل  ــد حفَّ ــاة، ولق ــد احلي ــى قي ــه ال زال ع ــدق بأن مص
ــان  ــود إىل أحض ــه ليع ــه ورعايت ــه وعنايت ــه ورمحت بحفظ
أرستــه التــي مل تعــرف أي يشء عــن عملــه البطــويل، 
وهــي التــي افتقدتــه، وبحثــت عنــه طــوال اليــوم والليلة 
ــه  ــوا علي ــت، وقلق ــه إىل البي ــد كعادت ــم يع ــة، فل املاضي
كثــًرا، لكنــه أجاهبــم عنــد اللقــاء بأنــه كان يــدرس عنــد 
صديقــه، واضطــر للنــوم عنــده بســبب تأخــر الوقــت، 
وانقطــاع املواصــات، ومل يكــن املجاهــد حممــد أبــو 
ــة  ــرح العملي ــه يف م ــد ل ــخيص أح ــّم تش ــد ت ــك ق حن
إال أنــه ظــل متوجًســا مــن إمكانيــة التقــاط صورتــه 
ــه واصــل  ــة املنتــرة، غــر أن بواســطة كامــرات املراقب
حياتــه بشــكل طبيعــي هــادئ، وبعــد أربعــة أشــهر 
ــه 5، فــأدرك  ــدم لدي ــه املــرض ووصلــت نســبة ال أصاب
أن هــذا مــن آثــار مبيتــه يف املغــارة حماًطــا بأنــواع الديــدان 
واحلــرات خاصــة أنــه حينهــا كان مصاًبــا بكثــًرا مــن 
ــاوزت  ــدة جت ــرض مل ــن امل ــًرا م ــى كث ــدوش، وعان اخل
عــرة أيــام، خضــع خاهلــا للعــاج يف املستشــفى 
بعــد مخســة أشــهر مــن ذلــك احلــدث يف تلــك العمليــة 
ــة  ــدين بغي ــاط امل ــد إىل االرتب ــب املجاه ــة. وذه البطولي
ــه  ــة متكن ــة ممغنط ــل وبطاق ــح عم ــى تري ــول ع احلص
مــن الدخــول ألراضينــا املحتلــة عــام 1948م، وخــي 
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ــق اهلل _ ــه بتوفي ــه، لكن ــوا علي ــره ويقبض ــف أم أن يكش
ــان  ــه بأم ــد أن ــح وتأك ــى تري ــل ع ــل_ حص ــز وج ع
وأن ال معلومــات لــدى جهــاز الشــاباك الصهيــوين 
حــول ضلوعــه يف عمليــة الطعــن، واســتطاع احلصــول 
عــى تريــح زيــارة لوالدتــه يف القــدس، واســتفاد 
ــث اســتطاع الدخــول إىل املســجد األقــى إىل  ــه حي من
ــام. ــرة أي ــا لع ــتمر مرابًط ــه، واس ــني في ــب املرابط جان

أمنــه  نجــح املجاهــد حممــد يف احلفــاظ عــى 
الشــخي بعدمــا كتــم رسه يف قلبــه، ومل يشــارك يف 
منتديــات اإلنرنــت، ومل يفتــح أي حســاب خــاص لــه 
ــتدرجه  ــي ال تس ــي ك ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ع
منشــورات  بكتابــة  السياســية  واألخبــار  األحــداث 
ــدو  ــا الع ــي ارتكبه ــازر الت ــت املج ــره، فكان ــح أم تفض
مســعى  غــزة  قطــاع  يف  أهالينــا  بحــق  الصهيــوين 
للمشــاركة يف فعاليــات ونشــاطات، مــع حرصــه عى أن 
يبقــى عملــه رسًيــا، كــا أنــه عــاش متأثــًرا بتلــك األيــام 
الصعبــة التــي تعاقبــت فيهــا االقتحامــات للمســجد 
األقــى حتــى اندلعــت انتفاضــة القــدس يف العــام 
2015م، والتــي اســتهلها الشــهيدان املجاهــدان ضيــاء 
التامحــة ومهنــد احللبــي ومهــا مــن نشــطاء الرابطــة 
اإلســامية اإلطــار الطــايب حلركــة اجلهــاد اإلســامي

ــات  ــت العملي ــم توال ــس، ث ــو دي ــدس أب ــة الق يف جامع
الفرديــة عــى غــرار العمليــة البطوليــة التــي نفذهــا 
ــة  ــت أزق ــك، وأصبح ــو حن ــد أب ــل حمم ــد البط املجاه
وحــواري وطرقــات فلســطني مواقــع للطعــن والدعس 
ــب يف  ــث الرع ــتوطنني، ويب ــان املس ــا قطع ــق فيه ياح
نفــوس جنــود االحتــال. وخــال العام 2015م ســافر 
املجاهــد حممــد إىل األردن وجتــاوز كل مراحــل الفحص 
والتفتيــش وعــاد إىل األرض ســامًلا، الحًقــا ألغــى العدو 
الصهيــوين تريــح العمــل لوالــده، فــكان لزاًمــا عليــه 
ــة  ــر للعائل ــكل جهــد ممكــن مــن أجــل أن يوف العمــل ب
متطلبــات احليــاة األساســية، ولذلــك عمــل يف أكثــر من 

جمــال يف نفــس الوقــت.

اعتقاله واحلكم عليه
حــض شــقيق املجاهــد حممــد )حممــود( مــن 
ــا  ــه، وبعده ــع عائلت ــان م ــهر رمض ــيض ش ــتان ليم باكس
يعــود إىل جامعتــه التــي يــدرس فيهــا اهلندســة، ووصــل 
مــن جهــاز الشــاباك الصهيــوين طلــب حضــور لــكل مــن 
ــاباك  ــط الش ــأهلا ضاب ــود، وس ــه حمم ــد وأخي ــد حمم وال
عــن مجيــع أفــراد األرسة مــا عــدا حممــد. بعــد يومــني مــن 
هــذه املقابلــة حــاول حممــود الســفر لــألردن بنيــة العــودة 
للباكســتان إال أن الصهاينــة أعــادوه مــن احلــدود األردنية 
الفلســطينية، ومل يســمحوا لــه باملــرور، فأحــس املجاهــد 
حممــد ضيًقــا يف صــدره إن شــيًئا مــا غــر معتــاد قــد طــرأ 
هنــاك، ولربــا لشــبهة تــدور يف أروقــة الشــاباك ضــد 
عائلتــه، فإشــارات غريبــة ومســتجدات خطــرة، حــاول 
جماهدنــا حممــد ربــط خيوطهــا بحًثــا عــن تفســر منطقــي 
هلــا، ويف مقابلــة الشــاباك ألخيــه حممــود عى اجلر ســأله 
ــه: يعمــل  ــط: مــاذا يفعــل أخــوك حممــد؟ فقــال ل الضاب
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داخــل القــدس املحتلــة، فقال الضابــط: إن احلائــط الذي 
يشــيده أخــوك حممــد بــني بيتــه وبيــت أخيــه إياد ســتكمله 
أنــت نيابــة عنــه بعــد خترجــك مهندًســا مــن الباكســتان. 
ــة  وكان املجاهــد حممــد حينهــا يعمــل يف القــدس املحتل
وخــاف والــده عليــه بعــد أن أدرك أن خطــًرا حمدًقــا 
حييــط بــه، فطلــب منــه تــرك العمــل، فنفــذ طلــب والــده 
يــوم االثنــني، ونــوى الســفر مــرة أخــرى يف اليــوم التــايل 
ــه أرسع  ــت ل ــة كان ــدر الصهيوني ــد الغ ــن ي ــل، لك للعم
فقــد اعتقلتــه قــوات االحتــال مــن بيتــه صبــاح الثاثــاء 
معســكر  إىل  اقتيــاده  ليتــم الحًقــا  2016/07/19م 
الفرديــس ومنــه إىل عتصيــون، ثــم إىل مركــز حتقيــق 
ــية  ــق النفس ــاليب التحقي ــه أس ــف يف وج ــة، ووق اجللم
ــام  ــة أي ــوم لثاث واجلســدية القاســية، وقــد حــرم مــن الن

متواصلــة عــى كــريس الشــبح.

تســلح جماهدنا حممــد باإليــان واإلرادة إضافة إىل 
مــا كان قــد اكتســبه مــن معلومــات حــول التحقيــق مــن 
بعــض األرسى املحرريــن، ومل يفلــح املحققــون يف نــزع 
أي اعــراف منــه، فأنزلــوه إىل غــرف العصافــر، ولكــن 
ــى مل ينطــق بكلمــة واحــدة، وعندهــا  دون جــدوى، حت
أعــادوه إىل غــرف التحقيــق، فتحايــل عليــه حمقــق ماكــر 
بأســلوب خبيــث، وســأل املجاهــد حممــد ســؤااًل خبيًثــا: 
هــل ســافر أخوك حممود للدراســة يف الباكســتان؟ فأجابه 
أحدهــم: كيــف نســمح لــه بالســفر وهــو الــذي ســاعد 
بتنفيــذ العمليــة، فقــال هلم املجاهد حممــد إن أخــاه حممود 
ــا  ال دخــل لــه يف العمليــة، واعــرف بــكل يشء، والحًق
ــم  ــه ت ــك أن اعتقال ــو حن عــرف أســرنا البطــل حممــد أب
ــد  ــابه عن ــق )DNA( املتش ــن طري ــه ع ــرف علي ــد التع بع
ــى  ــل ع ــد حص ــاباك ق ــاز الش ــة، وكان جه ــراد العائل أف

ــد  ــه، وبع ــة األوىل مع ــال املقابل ــده خ ــن وال )DNA( م
مرحلــة التحقيــق نقــل أســرنا البطــل إىل ســجن “عوفــر” 
اإلســامي  اجلهــاد  حركــة  وكــوادر  قــادة  ليحتضنــه 
داخــل الســجون، وقــد قــدر األرسى عالًيــا هــذه البطولة 
منقطعــة النظــر التــي قدمهــا املجاهــد حممــد، واألهم من 
ذلــك نجاحــه يف دفــن رسه يف صــدره مــدة ثاثــة أعــوام 

تقريًبــا قبــل اعتقالــه.

ممــن  العــربة  حممــد  املجاهــد  أســرنا  أخــذ 
ســبقوه داخــل األرس، وبــدأ بقضــاء وقتــه واســتثاره 
ــد، والتحــق بعــدة دورات وأكملهــا  ــا هــو مفي يف كل م
بتفــوق مثــل علــم التجويــد والتفســر والســرة وتزكيــة 
سياســية  لــدورات  إضافــة  هــذا  والنحــو،  األنفــس 
وأمنيــة، وحكمــت عليــه حمكمــة االحتــال العســكرية 
ــا، وثاثــة  يف “عوفــر” بالســجن الفعــي اثنــى عــر عاًم
ــة  ــة إىل غرام ــذا باإلضاف ــذ، ه ــف التنفي ــع وق ــوام م أع
تعويًضــا  ســتدفع  شــيكل  ألــف   30 قدرهــا  ماليــة 
ــد  ــغ ق ــذا املبل ــه، وه ــى إصابت ــوين ع ــي الصهي للرط
مــن  املجاهــد حممــد  املحكمــة حكــم  بــه  خفضــت 
ــن  ــني م ــد عام ــا، وبع ــر عاًم ــى ع ــا إىل اثن ــني عاًم ثاث
اعتقالــه نقــل إىل ســجن رامــون املركــزي، واســتقبله 
األرسى بحفــاوة بالغــة، وتعــرف عــى مزيــد مــن قــادة 
احلركــة األســرة، والتحــق بالدراســة يف جامعــة القدس 
املفتوحــة، ومــع كل هــذا فــإن أســرنا البطــل حممــد أبــو 
حنــك أعطــى مــن جهــده ووقتــه خلدمــة إخوانــه داخــل 
ج  ــرَّ ــجن. ف ــل الس ــق داخ ــدة مراف ــل يف ع األرس، وعم
اهلل عــن األســر حممــد يونــس العيســاوي )أبــو حنــك( 

وعــن مجيــع األرسى واملعتقلــني!
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