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كلمة شـــكـر وتـقـديـر... 

متكني،  من  أعانين  ما  على  وتعاىل  سبحانه  هلل  والشكر  باحلمد  أتوجه 
وسطرت  سطعت  كوكبة  سرية  وتأريخ  لكتابة  وأناة  قدرة  من  به  وأهلمين 
حلرية  مهورا  أرواحهم  فرسانها  رهن  جلية،  ناصعة  جمد  صفحات  بفعلها 
واالستقالل،  احلرية  حنو  عبور  جسور  بأجسادهم  وشكلوا  وشعبهم،  وطنهم 
أعمارهم  ربيع  وأفنوا  الشريف،  القدس  وعاصمتها  العتيدة  الدولة  وإقامة 

األسر، ويف مسرية نضال وطين مارثوني.  خلف قضبان 

والشكر كذلك موصول للذين هم امللهم واملرشد والعقل والروح والدينمو الذي 
حرك هذا اجلهد؛ ليكون فعاًل راسخاً وفكراً مكتوباً بني أيدي القراء، فإليهم مجيعاً 
املفتوحة؛  القدس  جامعة  بالذكر  وأخص  واالمتنان،  التقدير  وعظيم  الشكر  جزيل 

ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور/ يونس عمرو.

والذين  والنشر  والتدقيق  باإلشراف  الذين شاركوا  وإىل جانب هؤالء كل 
عين  اهلل  وجزاهم  والوفاء  التقدير  بالغ  مين  فلهم  جمهولني...  جنودًا  يشكلون 
جامعة  يف  العليا  والدراسات  العلمي  البحث  عميد  بالذكر  وأخص  جزاء  خري 

القدس املفتوحة األستاذ الدكتور/ حسن  السلوادي. 

والشكر موصول لكل الذين تلقوا هذا الكتاب فقاموا بتصميمه وإخراجه الفين 
واملونتاج    اجلرافيك  مصمم  بالشكر  فأخص  النهاية،  حتى  وتابعوه  به؛  يليق  الذي 

يف جامعة القدس املفتوحة األستاذ/ كـميل غالب زيــد.

ثم الشكر والتقدير لكل أولئك الذين وقفوا إىل جانيب بإسداء النصح واملساندة 
القابعني  األخوة  أولئك  النور، سواء  حيز  إىل  اجلهد  والفعلية إلخراج هذا  املعنوية 
على هذا  للحفاظ  حصيناً  درعاً  لي  مبؤازرتهم  ومثلوا  األحياء،  مدافن  أنا يف  حيث 

العمل من الفقدان والضياع واملصادرة. 

املــــؤلـــــف



اإلهـداء... 

احلمد هلل حتى يرضى والصالة والسالم على املبعوث رمحه للعاملني.. إىل روَحْي 
والديََ طيب اهلل ثراهما وغفر هلما وأسكنهما فسيح جناته... إىل أسرتي وأبنائي 
وفلذات  أبنائهم  على  ما ضّنوا  الذين  عامة  الطيبني  بلدي  أهل  إىل  الصابرين... 
أكبادهم، حيث أحاطوهم بالعناية والتقدير واخلشية عليهم من ضيم األعداء وسطوه 
آوت  اليت  األسر  تلك  إىل  االستقبال...  وحسن  والكرم  بالدفء  فغمروهم  اجلالد 
وآزرت وتكبدت عناء اقتحامات جيش االحتالل وبطش جنده، وظلت ساهرة على 
راحة املناضلني أيام مطاردتهم ومالحقتهم من قوات االحتالل وخمابراته وأعوانه، 
فقدموا كل عون ومثلوا حصناً ومالذاً آمناً إىل أن حلَّ حكم القدر لريتقي بعضهم إىل 
جوار ربه، ويستمر الباقون على ذات الدرب شهداء مع وقف التنفيذ،... إىل أرواح 

شهداء مدينتنا خاصة وشهداء شعبنا عامة.. 

مالحظة: 

األسرى وأسرهم الذين كانوا حضناً حانياً ومصدر ثقة وأمان، ثم تبدل دورهم 
إىل كد وعناء وصرب وع�ض على النواجذ بعد أن انتزعنا القدر لُيزج بنا األعداء يف 

غياهب السجون، ومقابر األحياء إىل أن يشاء اهلل ويأذن لنا بالفرج.... 

إىل كل أولئك الذين عرفونا وقدروا دورنا وتأملوا ألملنا وذكرونا مبا هو أصل فينا 
من قليل خري فأحيوه وأبرزوه وكثري شر وسوء َفَسَتوه ووأدوه..... هلم مجيعاً نهدي 
هذا اجلهد املتواضع، ضارعني إىل اهلل سبحانه وتعاىل بأن يوفقنا وإياهم ملا فيه اخلري 



لوطننا وأبناء شعبنا، وأن يفرج كربنا وجيمع مشلنا على ثرى وطننا احلبيب وحتت بيارق 
دولتنا العتيدة إنه مسيع جميب الدعاء. 

مالحظة: 

يبقى هذا العمل مبا حيويه من العثرات مظنة عجز وقصور، وهذا جّله من زالت 
اخلطأ وحمدودية املعرفة، فمن قَدر إنين ملت عليه بإجحاف وجمانبة للحقيقة والصواب، 
فهذا ليس إال سهواً وسوء تقدير، وله مين االعتذار، وأملي فيه الصفح والعفو، ومن 
قرأ واستمتع فرجائي أن جيزل لي بالدعاء باخلري والتوفيق والفرج، ومن مل يسره هذا 
أن يسامح ويعفو، ويلتمس لي العذر، واهلل هو غفار الذنوب وهلل احلمد يف األوىل 

واآلخرة. 

املــــؤلـــــف



تـمـهـيـد
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متهيد 

اإنها البداية... بداية احلكاية حكاية من �صاءت االأقدار اأن جتمع بينهم منذ 
نعومة اأظفارهم، حيث ارتبط م�صريهم من على مقاعد الدرا�صة االبتدائية، فكانت 
ال�صحبة الربيئة التي اأخذت تنمو وتكرب رويداً رويداً، وتزداد الروابط و�صط اأجواء 

االألفة واملحبة واالأخوة ال�صادقة الواعدة. 

نعم لقد منت براعم حّب احلياة وع�صق احلرية مع توايل ال�صنني، اأيام �صبا 
و�صقاوة، و�صغب رقيق، فال�صباب والن�صج، واحلكمة واالتزان مرحلة ميالد جديد 
ذات طابع اآخر، ومنحنى مغاير له ميزاته وخ�صائ�صه وغاياته النبيلة واملرتبط 

بهدف �صام وق�صية عادلة. 

لقد تدرجت االأيام هبوطاً و�صعوداً واعرتاها كثري من امل�صاعب واملعوقات.. 
ظروف اجتماعية، متطلبات حياة كال�صفر من اأجل التح�صيل العلمي، قرب وبعد 

تفريق ق�رشي، �صجن واعتقال للبع�ص.. الخ... .

ورغم كل ذلك كان االأ�صل ثابتاً، و�رشعان ما كانت عودة املياه ملجاريها 
فيلتم ال�صمل من جديد، وجتتمع الروح واالأع�صاء يف اجل�صد الواحد بقوة ومتانة، 
ويعود احلراك والن�صاط وحيوية الفعل، فرتت�صم �صورة غاية يف اجلمال تكافل 
واأخوة، وذووو قربى، متاآزرون متنا�رشون ال  اأ�صدقاء  وتكافوؤ،.... �صحبة ورفقة 

يفرقهم �صيء حتى فارق العمر اأو طبيعة العمل. 
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امل�صار!؟  ور�صم  امل�صرتك  امل�صري  معامل  حدد  الذي  القدري  النامو�ص  كاأنه 
الوطني  ال�صعبي  الن�صال  ورمبا  والفداء..  والت�صحية  والعطاء  الوفاء  ورمبا 
وامل�صاركة يف حتقيق احللم الوطني باحلرية واال�صتقالل واإقامة الدولة..؟! تقدم 
الزمن وتطورت املراحل، وازداد الفعل والعمل، متخذاً اأ�صكاال واأمناطاً مما اأدى اإىل 
تغيري االأماكن و�صاحات اللقاء، فها هو مكان اللقاء اجلديد، ي�صفي رونقاً مميزاً، 
ة اأ�صمى واأقوى فعالً وقوالً.  ويج�صد حقيقة الروابط ال�صادقة التي حتولت اإىل اأخوَّ

يف  اجلامعة  والكلمة  ال�صامية  بال�صفة  �صديقه  ينادي  بات  فال�صديق 
مفهومها ودالالتها، اأخي... اأخي... نعم اأ�صبحت هذه ال�صفة جت�صيداً جم�صداً على 
االجتماع يف حجرة �صغرية مب�صاحتها، كبرية مب�صمونها  ال�صاعة، حيث  مدار 
املقربة  تلك  االأحياء..  مقربة  املرة يف  هذه  الق�رشي  االجتماع  رغم  وحمتواها، 
التي اأعدت على اأيدي دعاة التح�رش والدميقراطية واالإن�صانية! قبور ومقابر تاأوي 
والقهر..  الن�صيان...  ثنايا  بني  االأمل  مع  الكل  يعي�ص  �صعبنا،  اأبناء  من  االآالف 
واحلرمان، ي�صارعون املوت البطيء مرات ومرات، يف حتد و�صموخ لعل وع�صى 

اأن يدركهم من يجيب؟! 

واقع اآخر ومفردات اأخرى لكنها يف ال�صياق ذاته، اإِنها معامل الطريق املتجهة 
نحو قر�ص ال�صم�ص... نحو احلرية والتحرير وبلوغ الهدف، فال البعد وال الغربة 
وال االأحكام اجلائرة واملوؤبدات الرتاكمية، وحتى اجلدران واالأ�صالك ال�صائكة لي�ص 
مبقدورها اأن تفل احل�صن املنيع الذي يتح�صن به كل اأولئك االأخوة الذين اق�صموا 
ق�صم الدم واأعطوا عهد الوفاء لربهم ووطنهم و�صعبهم بان يكملوا امل�صوار �صائلني 
اهلل التوفيق واملنة بالفرج واالنعتاق واحلرية حتى ترفع بيارق الدولة امل�صتقلة 

وعا�صمتها القد�ص ال�رشيف وهلل احلمد يف االوىل واالآخرة. 
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كلمة البد منها: 

لي�صت ال�صداقة كلمة عابره بال م�صمون اأو معنى، ولي�صت �صعاراً ف�صفا�صاً 
يتغنى بها املرء اأينما ومتى �صاء، وال هي جمرد عالقة عادية تبنى مبجرد لقاء 
اأ�صباب املجاملة..  اللقاء، ل�صبب من  الودية وطيب  من  ياأخذ �صيئاً  عر�صي، قد 
بني  بها  املعمول  اللقاءات  واآداب  )بر�صتيج(،  اأو  عادات  عن  الناجم  والتقدير 
ا�صتمرارها  اآلية  تكن  ومل  االأفراد،  حتى  اأو  والدول  واملوؤ�ص�صات  املجتمعات 
واحلفاظ عليها باالأمر ال�صهل املنال على نحو العالقات االأخوية الوطيدة، اأخوة 

الدم والقرابة. 

إذن فالصداقة: 

جملة من ال�صلوكيات واالأفعال وامل�صاعر املتكاملة القادرة على خلق االأجواء 
واملناخ املالئم لتنتج هذه العالقة يف تربة الثقة واالحرتام املتبادل، وحتتاج 
االأعذار  والتما�ص  والتعقل  كالتحمل  املنا�صب،  البناء  اأدوات  على  االعتماد  اإىل 
وامت�صا�ص موجات الغ�صب الطارئة، وتوخي ردات الفعل االنفعالية، واملحافظة 
على �صعرة التوا�صل واملحبة واملجاملة واملودة. ، وم�صاركة النا�ص يف املن�صط 
واملكره وموؤازرتهم، والوقوف اإىل جانبهم اأوقات احلزم وال�رشورة، وتقدير االأمور 
تقديراً اإيجابياً، وحما�صبة الذات وانتقادها، ومراجعتها، حر�صاً على هذا البناء 
البناء والتوطيد، كيف ال؟ ونحن نحيك  من  الذي ياأخذ وقتاً طويالً  االجتماعي 
و�صائجها عروة تلو االأخرى، اإىل اأن تقوى اأوا�رش التعا�صد االأخوي، وكلما قطعنا 
�صوطاً ا�صتدعانا ذلك اأن نكون اأكرث حكمة و�صرباً وحمافظة ومتا�صكاً، وتوؤيده يف 

احلكم على هذه العالقة وت�صنيفها. 
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من هنا جاء القول: )اإن �صديقك من �صَدقك ال من �صدَّقك( اأي لي�ص كل من 
ي�صدقك هو بال�صديق، فال�صديق يظهر اأوقات ال�صدة ويف االأوقات احلرجة، فهو 
ال ي�صحي ب�صديقه، كما اأنه ال ي�صاوم عليه مهما كلفه ذلك، اإذ جتده نا�صحاً... 

اأميناً.. وفياً خمل�صاً ُموؤازراً منا�رشاً ملن يتخذه �صديقاً. 

ال�صديق ر�صي اهلل عنه،  اأبا بكر  اأن  العطرة: نرى كيف  ال�صرية  ومن خالل 
كان �صديقاً للر�صول عليه ال�صالم قبل نزول الوحي عليه، وكان م�صدقاً له منذ 
نزول الوحي، و�صادقا معه يف ن�رشته و�صحبته والدفاع عنه وحفظ �رشه، ومن 
هنا �صمي بال�ّصديق، وهذا هو الدليل الوا�صح على ال�صداقة احلقيقة، واإال الختلفا 

باختالف امل�صالح اأو حل�صده على ما نزل عليه من ر�صالة. 



 )1( رامـــون )2011( : 

بـئر الـسبـع. 
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وال غرابة اأن جند العرب قدميا ميجدون ال�صداقة ويتغنون بها واأكدوا على 
ال�صداقة  ونبذوا  واالأدبية  ال�صعرية  واملناظرات  الق�صائد  من  العديد  يف  ذلك 
املبنية على امل�صالح الدنيوية، وحطوا من �صاأنها واعتربوها دنيئة يف غايتها 

فيما اعتربوا ال�صداقة مبرتبة االأخوة احلقيقية وتغنوا بذلك فقالوا: 

�صديق���ي من يقا�صمن���ي همومي
وين����رشين اإذا م���ا غب���ت عن���ه

ويرم���ي بالع���داوة م���ن رم���اين
الزم���ان ط���ول  وّده  واأرج���و 

االأخ  بني  فرق  ال  اأنه  يعني  وهذا  اأمك(  تلده  مل  لك  اأخ  )رَب  اأي�صا  وقيل 
وال�صديق ال�صادق؛ الأنه بحر�صه ون�صحه ي�صبح يف املقام ذاته. 

وال ميكننا قيا�ص ال�صداقة ب�صلوك طارئ وموقف عابر وحمدد؛ الأنَّ االإن�صان 
من طبعه خطاء ويتاأثر باملوؤثرات اخلارجية التي جتعله يقوم ببع�ص ال�صلوكيات 
اخلارجة عن اإرادته يف بع�ص االأحيان، كما اأنه يعتقد اأحيانا اأن ال�صلوك ما من 
وجهة نظره �صائباً؛ فيما يراه االآخرون عك�ص ذلك؛ ولذلك فهو باأعماله جمتهد 
)ولكل جمتهد ن�صيب( ومقايي�ص النا�ص لالأ�صياء تختلف باختالف زاوية الروؤيا، 
الإن�صان  اأن ال ف�صل  االأمر  االأ�صل يف  اأن  التي ينظرون من خاللها، مع  والغاية 
للغري  فيها من حمبة  والت�صامي، ومبا  نف�صه من احلب  اإال مبا يف  االآخر  على 
ونفع للمجتمع، فاالإن�صان ال ي�صتطيع اأن يعزل ذاته عن النا�ص؛ الأن اهلل �صبحانه 
وتعاىل خلقنا وجعلنا �صعوباً وقبائل لنتعارف، حيث قال تعاىل: }وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا{.... احلجرات 13، ولذلك جاء الت�صنيف يف االأن�صاب والروابط، وكل 

ح�صب درجة القرابة بدءاً من االأب فاالأخ... فالقريب ال�صديق... فاجلار.. فابن البلد.. 
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ة وال�صداقة يف ال�صف ذاته.. )رب اأخ لك مل تلده اأمك( ،  الخ، وجعل عالقة االأخوَّ
ومن هنا جاءت موؤاخاة الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم بني الهاجرين واالأن�صار؛ 

ليوؤكد اأهمية هذه العالقة ال�صامية. 

 وهلل احلمد يف االأوىل واالآخرة. 



الـفـصـل األول: 

عجلة التاريخ تدور للوراء



رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد

                                           لألسير / خليل محمود يوسف أبو عرام
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الفصل األول: 

عجلة التاريخ تدور للوراء 

اإن�صان كائناً  باأننا �صنتعر�ص حلياة  االأيام  من  مل يخطر على بالنا يوماً 
من كان، مهما كانت اخللفية اأو املعتقد، وبغ�ص النظر عن اجلن�صية اأو اللون اأو 
اأو معركة جديدة  انتفا�صة ثانية  اأننا مل نكن مع موعد النطالق  اجلن�ص،. كما 
مع  اأو  ناحية،  من  وم�صتوطنيه  االحتالل  قوات  مع  الفل�صطيني  فيها  يتواجه 
عمالئه واأعوانه من ناحية ثانية، على االأقل يف تلك املرحلة التي تلت توقيع 
اتفاقية اإعالن املبادئ عام 1993، وحلول ال�صلطة الوطنية وتوليها اإدارة �صوؤون 

ال�صعب احلياتية. 

االحتالل  ملمار�صات  تبعاً  وتت�صارع  تتالحق  االأحداث  هي  هكذا  لكن 
كما هو  اإنذار، متاماً  �صابق  وبال  التوقعات،  كل  تاأتي عك�ص  التي  وا�صتفزازاته، 
من  وقليل  الدماغية  ال�صكتات  اأو  القلبية  كاجللطات  بل  ال  بغتة،  ياأتي  املوت 
الكَرة من  اأحد منا انه �صياأتي يوما وتعود فيه  ينجو منها، ومل يكن يف وارد 
جديد، ال �صيما بعد تلك ال�صنني الذهبية، التي �صاد فيها الهدوء، وتخللها �صيء 
من اال�صتقرار و�صبه حاالت التطبيع، وما واكبها من تطورات �صيا�صية دراماتيكية 
واتفاقات اأمنية كانت قد كبلت ال�صلطة الوطنية وانتزعت منها اأحقية املقاومة، 
وفر�صت عليها حفظ االأمن، وفر�ص القانون حلماية تلك االتفاقيات، وعدم خرقها 
من الطرف الفل�صطيني، حتى واإن �صابها االجحاف بحق اأبناء �صعبنا يف اأوقات 
تلك  الفل�صطينية، وبخا�صة  للتنظيمات  الوطني  الكبت  و�صادتها حاالت  كثرية، 

املعار�صة لتلك االتفاقية. 

للمرة االأوىل نلم�ص اأن عجلة التاريخ تدور للوراء، رمبا الأننا نتعامل مع 
ونق�ص  والغطر�صة  والعن�رشية  الفا�صية  حيث  من  طبيعته  يف  خمتلف  كيان 
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الدوار  الباب  �صيا�صة  واتباع  عليها  وااللتفاف  االتفاقيات  من  والتحلل  العهود 
واملراوحة يف املكان ذاته لهدر الوقت وتغيري االأو�صاع على االأر�ص دومنا تقدمي 
�صيء، ورمبا ذلك ياأتي من الطبيعة ذاتها لبني يهود الذين جبلوا عليها منذ فجر 
التاريخ حيث اجلدال والت�صكيك واختالق االأعذار والذرائع كل ذلك برد م�صاعر 
الغرابة والده�صة التي اعرتتنا، واأكدت لنا بقرب العودة للمربع االأول، وخا�صة 
ال�صلطة  قيادة  بني  دارت  التي  املارثونية  التفاو�ص  وجل�صات  اللقاءات  بعد 
ناهيك  االأماكن  من  وغريها  ديفيد  كامب  ال�صهيوين يف  الكيان  وقادة  الوطنية 
وامل�صوؤولني  القادة  بع�ص  ت�رشيحات  من  ر�صحت  التي  الت�صاوؤم،  اإ�صارات  عن 
التي تداولتها و�صائل االإعالم، فاأوحت لنا ب�رشورة اال�صتعداد للعا�صفة القادمة 

والبقاء على جاهزية الإمكانية مواجهة و�صيكة. 

لكننا مل ن�صع يف ح�صاباتنا اأن اأية مواجهة �صتندلع �صت�صل اإىل هذا احلد 
اأهدافها  دون حتقيق  االعوام  �صت�صتمر طوال هذه  انها  اأو  والعنف،  الدموية  من 
املرجوة، ومل يتناَم العتقادنا اأن االأمور �صتنحو هذا املنحى اخلطري الذي ا�صت�صهد 

فيه االآالف من اأبناء �صعبنا. 

ومنهم خرية اخلرية من قيادات ال�صلطة الوطنية ورموز التنظيمات، عالوة 
على عدد االأ�رشى يف ال�صجون االإ�رشائيلية والذي فاق عددهم ع�رشة اأالف اأ�صري 
واأ�صرية، بعدها تقل�ص عددهم يف اأعقاب اتفاقية اأو�صلو اإىل ب�صع مئات، كانوا 
ينتظرون احلرية مع كل اإ�رشاقه �صم�ص، ومع اإي بارقة اأمل قد تلوح يف االأفق، ومل 
يراودنا التفكري اأن تعم حالة الفو�صى، وت�صل البو�صلة الوطنية طريقها وين�صطر 
الوطن وي�صل باملنا�صل اإىل حالة الندم لو انه مل يدرك ذلك اليوم، ويرجو عودة 

االأو�صاع اإىل حيث كانت عليه من ذي قبل. 

ومل ياأت يف واردنا اأننا �صنعي�ص جوالت من “االك�صن” العنف الفعلي، والأننا 
ل�صنا )رامبو اأو فان دام( ، وكذلك مل نكن عنرتة بن �صداد، واأي�صا ل�صنا باجلبناء اأو 
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الرويب�صات الذين يتنازلون عن حقنا ملحتل غا�صب، اأو ال نغار ملقد�صاتنا التي 
تنتهك �صباح م�صاء، اأو ال نثور الأوطاننا املحتلة واأر�صنا التي �صلبت ودن�صت. 

ومع عدم رغبتنا باأن نكون “فان دام” اأو عنرتة اأو نبوخذ ن�رش وغريهم، 
ما  منها  وال�صقتهم،  منا  كثري  كثرية الحقت  وكنى  واألقاب  اأ�صماء  هناك  اأن  اإال 
العمل ودواعي احليطة واحلذر حلظات  ا�صتجد ل�رشورات  اأ�صيال ومنها ما  كان 
املواجهات التي تواجه فيها اأبطالنا مع اأعدائهم ال�صهاينة، ومنها ما حلق لهوؤالء 
االأ�صاو�ص للتجميد واملفاخرة، وكل ذلك هو حق لهم، بالرغم من اأننا مل جند من 
بيننا من يبحث عن حق �صخ�صي اأو يح�صد �صديقا اأو اأخا على ما كَني به من 

كنى واألقاب الفخار والبطولة. 

ال�صيت  حيث  من  ال  و�صلوا  حيث  اإىل  اأبطالنا  ي�صل  اأن  اأحٌد  يت�صور  ومل 
واالحرتام واملكانة يف نفو�ص ذويهم وحمبيهم، وال من حيث مكان االإقامة الذي 
اأ�صبح هو االأخر مكان اجلميع وماأواهم منذ �صنني عدة، رغما عنهم مع اأنهم مل 
يف�صلوه على غريه من م�صري حمتوم كانوا قد متنوه وعملوا الأجله، كيف ال؟ وان 
غاية املنى لكل منا�صل ي�صري على الدرب ذاته هو نيل اإحدى احل�صنني، اإما الظفر 
واإما ال�صهادة، فاأما االأ�رش فكان اآخر النهايات املتوقعة، وهكذا اقت�صت اإرادة اهلل 

�صبحانه وتعاىل. 

وتتدحرج  ح�صابات  كثري  اأو  تعقيدات  بال  االأمور  ت�صري  النحو  هذا  وعلى 
االأحداث حدثاً تلو االأخر، متاما ككرة الثلج املتدحرجة، فكل حدث يثري خلفه 
جدالً وزوبعة اإعالمية من ال�صجب واالإدانة واال�صتنكار، ويتلوه رد فعل من الطرف 
املنوال  هذا  وعلى  وت�صفيات،  وت�صعيد  اعتقال  حمالت  ذلك  ويتخلل  النقي�ص 
يتدرج امل�صري، وينخرط يف املقاومة اأ�صخا�ص جدد، وكل يوم مير لي�ص ك�صابقه 

ال من حيث اال�صتقرار والهدوء، وال من حيث درجة العدائية. 
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التقارب  اأو حتى حالة  النقي�صني  وتاأزماً بني  التي تزداد عمقاً  والكراهية 
والتوحد بني �صفوف الطرف ال�صحية، خا�صة اأولئك االأفراد الفاعلني يف �صاحات 
الن�صال، فكل يوم يدخل اإىل �صاحة املقاومة بطل جديد بغ�ص النظر عن النتيجة 
اأو الدور الذي �صيناط به اأو اإليه، وبدون كثري اأ�صئلة عن املكانة واملال مل�صريه 

وم�صري اأبنائه واأهله من بعده. 

الوطني  الوعي  �صواء على �صعيد  عابرين  اأبطال ق�صتنا �صخو�صاً  مل يكن 
مكانتهم  حيث  من  اأم  ال�صيا�صية،  واأبعادها  بتاريخها  الفهم  وعمق  لق�صيتهم 
االجتماعية والن�صالية اأو حتى الوظيفية والدرجات العلمية، فكل منهم له مكانته 
االجتماعية الالئقة �صواء بني اأ�رشته وع�صريته اأم بني اأبناء بلده وجمتمعه، ولكل 
منهم ما�صيه الن�صايل واإن �صغر �صن بع�صهم، ومل يكتب له �رشف الن�صال �صابقا 
فهو من دون �صك من اأ�رشة عانت ويالت االحتالل ولوعة النكبات واأملها، التي 
توالت على �صعبنا وطالت اجلميع بال ا�صتثناء، وها هو دوره، قد حان يف هذه 
املرحلة واأخذ دوره واأثبت ذاته و�صطر اأ�صطورة جمد اإ�صافية ت�صاف اإىل ر�صيد 

�صابق كان قد حققه. 

خا�صة  ب�صمائل  قد متتعوا  الرجال  هوؤالء  فاإن  لل�صك،  يدع جماالً  ال  ومبا 
وا�صتقاللية فريدة من حيث املكانة االجتماعية التي ينحدرون منها، فهم ينت�صبون 
الكرمية،  واحلياة  الالئق  املاأوى  لهم  يتوافر  احلال،  ومي�صورة  متوا�صعة  الأ�رش 
فال�صواد االأعظم منهم يعيل اأ�رشته، فيما اآخرون كانوا ي�صتعدون لتاأ�صي�ص اأ�رش 
جديدة، وافتتاح بيوت الزوجية، ومقبلني على احلياة بكل ما تعنيه من جينات 
وقيم اجتماعية واإن�صانية وتعاون و�رشاكة، كما اأنهم لي�صوا بجهلة، فلكل منهم 
فبينهم  اأحداث و�رشاعات،  يدور حوله من  الكامل بق�صيته ومبا  واإملامه  فهمه 
اأكادميية، ومنهم من قطع �صوطاً ال باأ�ص به من  حملة �صهادات علمية واألقاب 
الدرا�صة لكن ظروف الدهر حالت دون موا�صلة م�صرية العلم والتعليم، فالتجاأ اإىل 

جمال التدريب والعمل املهني اأو الوظيفي يف اأجهزة ال�صلطة الوطنية. 
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اإذا اجلميع منهم لديه عمله ووظيفته واأ�رشته وحمبوه من اأبناء اإخوة واأهل 
وجمع  دهم  وحَّ نبيل،  وهدف  �صامية  غاية  على  التقوا  اأي�صاً  لكنهم  واأ�صدقاء، 
بينهم وقوى روابط االألفة واالن�صجام وعزز اأوا�رش االإخوة والرتابط الن�صايل وحب 
الت�صحية والفداء، بعيداً عن امل�صالح واحل�صابات املادية والفخرية، فما جمعهم 
احتل  الذي  الغا�صم  املحتل  هذا  ومقاومة  والبذل  والعطاء  الوطن  ع�صق  �صوى 
االأر�ص و�رشد االإن�صان، واقتلع ال�صجر واحلجر، فاأ�صبح هدف التحرر من براثن 
املحتل هو عامل التوحيد خلطاهم، وح�رش اآمالهم نحو وجهة واحدة عنوانها 
نيل احلرية واال�صتقالل وبناء الدولة امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ص ال�رشيف متاماً 

كما هو هدف اجلميع من اأبناء �صعبنا وقيادته ال�رشعية. 

مل يكن التقاء منا�صلينا حم�ص �صدفة، اأو حديث عهد واإن كان بينهم فارٌق 
يف �صنوات العمر و�صيٌء يف التجربة الن�صالية والعلم، فهذا يتم عن تكاملية 
االأدوار بني االأجيال وميثل �صمام اأمان و�رش للنجاح والتوا�صل والدميومة، التي 
وحمبة  واأخوة  ثقة  تزداد  وو�صائجها  ومتانة،  متا�صكاً  تزداد  عراها  انفكت  ما 

وت�صحية وفداء. 

وال يعني هذا اأن عالقتهم خالية من اخلالفات والع�صبيات والرنفزات االآنية 
فلي�ص هذا هو ال�صحيح، وال �صيما اأن لديهم كثرياً من االأفكار، وتتعدد اأفكارهم 
الأجل  خالف  دوماً  لكنه  النظر،  وجهات  يف  اخلالف  يولد  ما  وهذا  بتعدادهم، 
امل�صلحة العامة والهدف الواحد وحول االأجنح واالأمثل من االآليات وال�صبل لبلوغ 
الهدف وحتقيق الغاية، ي�صود حديثهم الهرج واملرج، واجلدية والتعمق يف نقا�ص 
االأعظم عليه  ال�صواد  راأي واحد ُيجمع  اأفكار، لكنهم ير�صون على  ما يطرح من 
توحداً وحمبة  ازدادوا  فكرة  اختلفوا على  كلما  ويدافع عنه اجلميع  فيتبّنونه، 
على عك�ص ما يحدث لدى بع�صهم؛ الأَنَّ ما يربطهم اأ�صمى من الروابط العادية 
)كرابطة الزمالة اأو رابطة الدم والقرابة( وهذا يعود خللو املغر�صني واالنتهازيني 
بينهم، ولعدم وجود املت�صلقني الباحثني عن الذات، هذا اإن وجد منهم من يقبل 
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لذاته �صفة من هذه ال�صفات، الأهداف غري واقعية ولي�ص لها اأثر يف حياتهم ال 
يف احلقيقة وال يف الطموح، فكيف �صيبحثون عن هدف دينء والواحد منهم يحمل 

روحه على كفه، ويرنوا اإىل نيل املجد والعال وال�صهادة اأ�صمى اأمانيه. 

قد جند الغرابة يف ع�رش متلوؤه الفو�صى ويعج بالو�صوليني و�صعار اأفراده 
الرنج�صية، وفيه من عالمات ال�صاعة العجب العجاب، اأن جند اأفرادا مب�صتوى هذا 
الغرية واحلر�ص على بع�صهم ويتحلّون  التام وبهذه  والّتاآخي �صبه  االن�صجام 
بهذا الفداء والت�صحية، لقد ذكرين ذلك بحال والدتي رحمها اهلل وا�صكنها ف�صيح 
جناته حينما كنت اأت�صاجر اأنا و�صقيقي الذي ي�صغرين �صنتني بالتمام والكمال 
ح�صب �صجل ميالدنا، وذلك اأيام ال�صبا حيث كان الواحد مّنا يطيح باالأخر �رشباً 
وكاأننا »ديكان«، يريد الواحد منا اأن يهزم االأخر اأو بطالً م�صارعاً ُحرّاً، والكل 
الوالدة امل�صكينة حتاول  االنت�صار، لكن  الثاين وي�صجل عليه  فينا يريد �صحق 
جاهدة الف�صل بيننا خوفاً علينا، ولهفة وحت�صباً من اأن نوؤذي بع�صنا بع�صا، فال 
ت�صتطع فتجل�ص عاجزة خائرة القوى تكيل الدعوات علينا ولي�ص لنا، متوعدة 
باأخبار والدي رحمه اهلل واأ�صكنه يف عليني، لكنها �رشعان ما تتفاجاأ بنا وقد 
ترا�صينا وبداأنا بال�صحك واللعب معا، فتقول والدتي كان اهلل يف عوين، هكذا 
ية، )اأي الذين يولدون على التوايل دون اأن يف�صل بينهم اأحد( وهذا فهم  هم الرو�صِّ
خا�ص لدى الوالدين الكبار وامل�صنني، باأن من يولد بعد الثاين مبا�رشة يغار منه 
على حب الوالدين له، وعلى اأية ق�صية قد ين�صف بها، اإمنا هذه الغرية تتبدل 
اأبطال  كان  ويتولد لديهم حر�ص �صديد على بع�صهم، وهكذا متاماً  حمبة ووداً 

ق�صتنا. 

والت�صحية  والعطاء  والتفاين  ة  االأخوَّ فيه  بلقاٍء حميم،  القدر  لقد جمعهم 
والت�صابق للعمل واخلدمة، وحملوا بداخلهم روح امل�صوؤولية والغرية واحلر�ص 
ال على امل�صالح اخلا�صة اإمنا على تلك الق�صايا والهموم الكبرية الأبناء �صعبنا، 
منا  ت�صتحق  التي  لبلدنا  اإ�صافة  واالإيثار،  الوقوف  اجلميع  من  ت�صتدعي  التي 
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الكثري، وندين لها بالف�صل واجلميل، وخدمتنا لها متثل جزءاً من تلك امل�صوؤوليات 
اجل�صام، التي ي�صتدعيها الواجب الوطني واالأخالقي. 

وكلنا على ادارة �صوؤون احلياة التنظيمية داخل املدينة، وذلك مبا حبانِا به 
اهلل �صبحانه وتعاىل بقليل املعرفة وطول النف�ص وال�صرب، ال �صيما بعد اأن ابتلي 
بع�صنا بامتحان االأ�رش باكراً، االأمر الذي وهبنا معرفة اإ�صافية، ومنحنا اإمكانية 
على التعامل مع املواقع تنظيمياً، واأَعطانا الثقة وقدرة حتمل، ناهيك عن دور 
اجلماهري االإيجابي الذين اأحاطونا بطيب اخللق وح�صن االلتزام وقومي املعاملة 
والدعم الكايف، ولوال هذا االحت�صان واالهتمام مب�صيئة اهلل ملا ا�صتطعنا ال�صمود 
الودي اخلايل من  التفاعل  الذي عك�ص �صورة  النجاح  واال�صتمرار وحتقيق ذلك 
اال�صكاليات على هذا ال�صعيد، االأمر الذي مكننا من رفع ا�صم مدينتنا يف �صجالت 

الن�صال ال�صعبي والوطني. 

عزم اأبطالنا على امل�صري ف�صدوا اأ�رشعة مراكبهم املتوا�صعة، وخا�صوا بها 
بحراً متالطم االأمواج، �صارعوا علو االأمواج تارة، و�رشعة الرياح التي تقاذفت 
مراكبهم ودفعت بها مينة وَي�رشه واأطاحت بها هبوطاً و�صعوداً تارة اأخرى، لكنهم 
مت�صكوا بحبال النجاة وحافظوا على اأ�رشعة املراكب م�رشعة وم�صدودة االأوتار، 
ورغم م�صاعب البحر وعتو الرياح ومكدرات ال�صفر، اإ�صافة لتوا�صع اخلربة يف 
اأن متنعهم من  الهائج، كل تلك املعوقات التي حاولت عبثاً  ركوب هذا البحر 
َر يف  ال�صري، اإال اأن �صفنهم اأبحرت واإن كان عامل التعطيل قد اأعاق الو�صول، واأَخَّ
بكور الزرع، �صواَء على �صعيد املواجهات الداخلية، اأم تلك التي كانت خارجة 
عن االإرادة، اإذ علينا اأن ال نن�صى �ُصح االإمكانات ونق�ص اخلربة، اأو انح�صارها يف 
جماالت دون اأخرى، وعدم البحث عن م�صادر بديلة، اإذا ما كان الق�صد اأحياناً هو 
عدم البوح ب�رشية العمل، وعدم الرغبة باالنفتاح على االآخرين كاإجراء وقائي 
لدواعي ال�صالمة واحليطة واحلذر من عملية الوقوع يف اأخطاء قاتلة �صواًء على 
�صعيد اأفراد املجموعات اأم على �صعيد تعري�ص املواطنني وممتلكاتهم للخطر 
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بال�صكل  وفعاليته  دوره  يظهر  ولالأ�صف مل  الذي  التنظيمي  بالت�صل�صل  والتزاما 
املطلوب. 

حاولنا جاهدين تذليل ال�صعاب، وجتاوز ما اعرت�صنا من عراقيل، فر�صنا 
ح�صورنا بح�صن االأداء واحللم واالأناة وبالتعامل املتزن واحل�صور املتوا�صل، اإىل 
اأن اأ�صبح لنا دورنا واحرتامنا التنظيمي واالجتماعي، �رشنا بخطى ثابتة واإن 
الهدف، لكن يف حلظة ما  كانت وئيدة ومتاأنية يف قطع امل�صافات نحو بلوغ 
�صادنا �صعور باأن هناك �صيئاً من الت�رشع اأو التهور يف بع�ص الزوايا، واإن كان 
هناك خالٌف باملعنى الدقيق للكلمة، اإال اأننا وقعنا فري�صة هذا الت�رشع الذي ال 
ميهلنا وقتاً طويالً ومل ميكننا من قطف وجني املزيد مما نطمح اإليه من نتائج. 

تكون  اأن  وحاولنا  العمل  اأخطاء  يف  الوقوع  االإمكان  قدر  جتنبنا 
خطاوؤون  اأننا  الب�رش  كباقي  حالنا  لكن  وجلية،  و�صائبة  مدرو�صة  خطواتنا 
لذلك  يخطئ(  ال  يعمل  ال  ومن  يخطئ  يعمل  )من  قاعدة:  علينا  وتنطبق 
اأنف�صنا  بحق  وقا�صياً  موؤملاً  كان  ما  منها  الكبوات،  بع�ص  م�صريتنا  تخلل 
على  الندم  اأ�صابع  ع�ص  حالة  يف  يوقعنا  كاد  ما  ومنها  اأهلنا،  وبحق 
التنظيمي  واالنتحار  والعتاب  التالوم  اأتون  يف  بنا  تزج  النها  بها  القيام 
االأ�صيل  الكرم  ثم  ومن  وعنايته  اهلل  رعاية  ولوال  نتائجها،  لو حتققت  فيما 
وب�صلوكنا  بنا  ال�صابقة  ومعرفتهم  لنا  وتفهمهم  الطيبني  مدينتنا  الأهل 
وروح  الدعم  اأعطانا  الذي  اجلانب  هو  رمبا  وهذا  واأهدافنا  وتوجهاتنا 
واالحباط  الياأ�ص  حالة  اإىل  الو�صول  لعدم  اإ�صناد  عامل  وكان  املوا�صلة، 
جانب  اإىل  هذا  امل�صوار،  وموا�صلة  اال�صتمرار  عن  التنحي  اأو  واالنتكا�ص 
االأَعمال ما  اإن هناك من  االنت�صار،  الق�صية وحتمية  العميق بعدالة  اإمياننا 
كارثية  �صتكون  نتائجها  الأن  جناحها؛  لعدم  واأخرى  تنفيذها،  لعدم  �رشرنا 
على  اهلل  حمدنا  ولذلك  النجاح؛  لها  كتب  لو  فيما  وباأهلنا  بنا  وم�رشة 

اهلل.  اختار  فيما  واخلرية  وقدره  ق�صائه 
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واحل�ص  التي جتمعنا  ال�صداقة  ورابطة  ووحدتنا  ان�صجامنا  اإن  �صك يف  ال 
بامل�صوؤولية والقدرة على التحمل واالإميان بالقدر كل ذلك بعد اإرادة اهلل �صبحانه 
الوقوع يف  اال�صتمرارية وعدم  التي مكنتنا من  االأ�صباب  اأهم  كان من  وتعاىل، 
التحمل،  قدرة  يفوق  منها  كان جزء  وان  لبع�صها،  اال�صت�صالم  اأو  كبرية  اأخطاء 
واأعرافها وترابطها  ال �صيما يف مدينة كمدينتنا متما�صكة بعاداتها وتقاليدها 

الع�صائري مبا نعك�صه من �صورة م�صغرة ملجتمعنا و�صعبنا باأ�رشه. 

وال ميكننا اإغفال دور اأهايل تلك املدينة الطيبة بطيب اأهلها الكرماء الذين 
مل يبخلوا علينا ومل يدخروا جهدا يف امل�صاعدة واالإيواء واملوؤازرة، ب�رشف النظر 
عما �صينجم من خماطر وما �صيعود عليهم من اأ�رشار اأو ما يطالهم من اأعباء 
البيوت،  هدم  اأو  امل�صايقات...  ال�صهادة...  ال�صجن..  فيها  يكون  قد  وم�صوؤوليات 
وهذا كله فعال قد حدث لكثري من االأ�رش، التي دفعت ثمناً باهظاً جراء م�صاندتها 
ووقوفها اإىل جانب منا�صلينا، وال ي�صعنا اإال اأن ننحني اإجالالً واإكباراً لهذه االأ�رش 
التي فقدت عزيزاً من اأبنائها لريتقي �صهيداً اأو ليقع بع�صهم االأخر اأ�صريا، وذلك 
كله حدث لي�ص اأال لوقفة عز و�صهامة واأ�صالة وقفوها اإىل جانبنا نحن اأبناءهم 
واإخوانهم الذين ال ولن نن�صى لهم الف�صل واجلميل الذي �صيبقى ديناً يف اأعناقنا 

اإىل يوم الدين. 

خمامرة،  خالد  الربرة  �صهدائنا  ا�صتذكار  اإىل  الواجب  ويدعونا 
ق�صوا  الذين  الطاهرين  �صهدائنا  وكل  رجب  بو  اأ براهيم  واإ بدير  وحممود 
ال�صيافة  كرم  اأن  موؤكدين  ورحمته  ربهم  جوار  اإىل  وارتقوا  نحبهم 
جمرد  لي�ص  والفداء  والت�صحية  ال�صديق  عن  والدفاع  املنا�صلني  يواء  واإ
يف  را�صٌخ  واأ�صل  فعل  هي  بل  م�صمون،  بال  ف�صفا�صة  وكلمات  �صعارات 
ال�صهداء  يها  اأ اخللد  جنات  فاإىل  وعقولهم،  �صعبنا  بناء  واأ اأهلنا  نفو�ص 
نربا�ص  لنا  وذكراكم  خطاكم  و�صتبقى  و�صعبنا،  مدينتنا  �صهداء  وكل 

 . ية ا هد
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ويف املقابل ال يخلو ال�صق االآخر من ال�صورة من �صلوكيات واأفعال م�صينة 
يندى لها اجلبني خجالً الأولئك املاأجورين واالأوغاد الذين رموا باأنف�صهم ليكونوا 
عيونا لالأعداء ولي�صبوا نار حقدهم ودناءة نفو�صهم وي�صبحوا اأحجار �صطرجن 
�صبق  ل�صهوة  اإ�صباٍع  اأو  زائل  فتات  مقابل  جلدتهم،  اأبناء  �صالح  غري  تدار يف 
اإىل م�صتنقع الرذيلة واالنحطاط، وليتحولوا  حيوانية، �صيطرت عليهم وجرتهم 
بلدهم  عن  للدفاع  اأنف�صهم  رهنوا  اأبطال،  حركات  َتر�صد  ظالم  بذلك خلفافي�ص 
واأبناء �صعبهم، وف�صلوا ال�صهر على راحة النا�ص واأمنهم، فاإن كل الف�صل واجلميل 
والعرفان والتقدير هو االإكليل الذي نتوج به روؤو�صنا واالأمانة التي نعلقها يف 
اأعناقنا يف تلك الفئة االأوىل، التي مل تروعها �صطوة اجلالد وعقوباته عن القيام 
بواجبها الوطني، فال ي�صعنا يف الفئة الثانية اإال اأن نلفظها من بيننا ونعريها 
باأ�رشه  املجتمع  وندعو  رحمه،  وال  هوادة  بال  احلرب  عليها  ونعلن  ونقاطعها، 
كي ينظر األيها بنظرة غ�صب واحتقار، والنبذ واالزدراء ملا يقومون به من ادوار 
خيانية ال متيز بني فرد واأخر من �رشفاء املدينة وال�صعب باأ�رشه، وملا يجرّونه 

علينا من عار وخ�صة ودن�ص باأنتمائهم لهذا ال�صعب االأبي. 

وبالقدر الذي نتحدث فيه عن عامة النا�ص وخا�صتهم، فعلينا اأن ال نن�صى 
الوادعة  املدينة  تلك  يف  الوطنية  ل�صلطتنا  والع�صكرية  االأمنية  االأجهزة  اأفراد 
اأ�صوة ببقية مدننا وقرانا يف الوطن، حيث كان لهم مواقف �صجاعة واأ�صيلة، واإن 
تباينت بني جهاز واأخر، اإال اأن مواقفهم ال ميكن اإنكارها اأو اإ�صقاطها والتغا�صي 
القرار  كان  واإن  االأجهزة حتى  هذه  اأبطال  من  كثرياً  بيننا  واأن  ال؟  كيف  عنها، 
يف ان�صمامهم وانخراطهم يف �صفوف جمموعات وخاليا العمل الفدائي طوعيا 
كل  وحتت  فردياً  اأو  طوعياً  اأكان  �صواء  جميعاً  عملنا  اإن  نقول  لكننا  وفرديا، 
احل�ص  ميتلك  من  اندماج  تعق  ومل  حتا�صبهم  مل  اأي�صاً  اأجهزتهم  فاإن  الظروف 
والغرية وامل�صوؤولية بالواجب، جتاه �صعبه ووطنه ويرغب بتاأدية الدور املنوط 

به على هذا ال�صعيد. 
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وقد ي�صاور بع�صهم الظن اأن فر�صاننا مل يلتحفوا ال�صماء ومل يفرت�صوا االأر�ص 
اأو ي�صكنوا الكهوف واأنهم كانوا ينعمون بوافر العي�ص، وينامون على اأرائك احلرير، 
�صيما واأننا نعي�ص يف انتفا�صة االأق�صى وع�رش مقاومة ون�صال اختلفت و�صائله 
واأ�صكاله ومفاهيمه، لكن لي�صت هذه هي احلقيقة، فهم فعالً القوا الرتحاب والكرم 
و�صبح  احلارقة  ال�صم�ص  و�صلي  القار�ص،  الربد  �صقيع  اأن�صاهم  ما  واالحت�صان 
اجلوع، واأمل التعب ولوعة البعد عن االأبناء واالأهل اأثناء تنقلهم ومطاردتهم برغم 
ق�رش الفرتة الزمنية التي ق�صوها بني الكهوف واأح�صان اجلبال وبطون االأودية. 

مل يكن جل وقت اأفراد اخلاليا التنظيمية الفاعلة املقاومة ومقارعة االحتالل 
لكنهم اأي�صا لي�صوا اإ�صتعرا�صيني يف �صلوكهم وعملهم وال متوا�صلي االختباء داخل 
املغر والكهوف، ومل يكونوا بال ح�صيب على �صلوكهم وت�رشفاتهم واأفعالهم اأذا ما 
خرجت عن اإِطار املعقول واملنطق، كما اأنهم يعي�صون على الب�صاطة، يتفاعلون 
مع قاعدتهم اجلماهريية، ي�صاركون النا�ص اأفراحهم واأتراحهم، يختبئون حلظات 
التنظيميون  م�صوؤولوهم  فلهم  لذلك،  االأمر  ا�صتدعاهم  كلما  ويظهرون  ال�رشورة 
الذين انخرطوا يف ميادين العمل الفدائي والقادرون على اأخذ القرار، رمبا اأن ما 
كان يفرزهم يف اأغلب االأحيان وي�صنفهم ويفر�ص عليهم حتمل عبء امل�صوؤولية، 
عقاباً  اغتيالهم  اأو  عليهم  القب�ص  اإلقاء  على  واإ�رشاره  العدو  مت�صك  مدى  هو 
لدورهم الن�صايل وعملهم الذي قاموا به، وهذا ما يجعل القائد اأكرث بروزاً وتقع 
عليه م�صوؤولية حمل اللواء اإىل حني ينظر اهلل يف اأمره، باأن يقع اأ�صرياً اأو يرتقي 
�صهيداً، وياأتي من يخلفه وفق ذات االآلية والتدرج، وهكذا ت�صري االأمور على هذا 

النحو خا�صة يف قيادة اجلناح الع�صكري وخالياه العاملة. 

حتدينا الواقع وواجهنا العديد من االإ�صكاليات التي كانت اأحياناً فوق طاقة 
التحمل من قبل بع�ص مواطنينا، الذين ال يختلف دورهم واأداوؤهم عن دور بقية 
املواطنني االآخرين، الذين كانوا ُيحّملون املنا�صلني م�صوؤولية جلب الدمار واإعطاء 
املربرات والذرائع لالحتالل يف اقتحام البلدات، ال �صيما املواطنني الب�صطاء الذين 
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يقطنون املناطق املحاذية للطرق االلتفافية اأو بجوار امل�صتوطنات، ويظنون اإننا 
منتلك قوة خارقة واإمكانات ت�صتطيع دحر املحتل واإيقاع الهزمية بجي�صه، وهذا 
اإِن دل على �صيء فاإمنا يدل على الب�صاطة و�صطحية التفكري وطيب النف�ص يف 
اغلب االأحيان، وقد التم�صنا لهم العذر، واإِن تخلل ذلك بع�ص النفو�ص املري�صة 
التي حتاول خلط االأوراق وت�صوي�ص االأجواء وخلق حالة التنافر بني املواطنني 
عرب  مهمات  من  اإليه  اأوكل  ما  تنفيذ  جاهداً  يحاول  الذي  واملقاومة  الب�صطاء 

اإمكاناته املتوا�صعة واإ�رشاره على املقاومة. 

واالأحداث  بالتناق�صات  واملليئة  والقا�صية  البديعة  ال�صورة  وبهذه  وهكذا 
املتوالية ت�صري االأمور بب�صاطتها وعفويتها ودورها املر�صوم لها، بني كّد وتعب، 
اأحيانا، ويف الق�صور  مطاردة ومالحقة، ت�صرت وظهور، كر وفر، ونوم يف العراء 
وعلى الفرا�ص الوثري اأحياناً اأخرى، عي�ص فوق روؤو�ص اجلبال وبني بطون االأودية، 
نتالوم ونتعاتب، نلقى املوؤازرة وامل�صاندة مرة ونذوق لوعة البحث عن ماأوى 
اإيجاده �صدة احلذر واخلوف من القدر  مرات ومرات، وقد يكون ال�صبب يف عدم 
املجهول والذهاب للبحث عن االأكرث اأماناً واأمناً ولي�ص لعدم اإيجاد املاأوى كماأوى 

بعينة. 

ا�صتمر حالنا على هذا املنوال وبهذه الطريقة والكل ي�صعى ويجتهد، لكننا 
ال ندري من اأ�رشع نحن اأم القدر؟ فال �صيء عاَد يهمنا اإال اأن نلقى اهلل �صبحانه 
وتعاىل وهو را�ٍص عنا، نحاول اأن ننجح باال�صتمرار، والعدو يحاول اأن ي�صل اإلينا 
يف اأ�رشع فر�صة ممكنة، والقدر هو الذي �صيفر�ص نف�صه علينا وال ندري ل�صالح 
باأن اخلرية فيما  االإميان  تاأكيد لدينا  االأطراف �صيكون حكمه، لكن بكل  اأي من 
اختار اهلل �صبحانه وتعاىل ال يف اختيار العبد، واإن كان االأ�صعب هو النازل بنا 

فنحن به را�صون. 



الـفـصـل الـثانـي: 

تالقي الغايات يوطد العالقات
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الفصل الثاني: 

تالقي الغايات يوطد العالقات: 

التفاهم واالن�صجام يلتقي ثلة من االأخوة وحدَّهم  االأر�صية من  على هذه 
الهدف وجمعتهم الغاية، من خالل معرفة �صابقة، حيث جمعهم تالقي وتعارف 
من كانوا اأيام �صباهم على مقاعد الدرا�صة، واملدار�ص التي كانت احلا�صنة االأوىل 
ل�صبكة عالقاتهم االأخذة بالتعزز �صيئا ف�صيئا، وهكذا دواليك تتفاعل العالقات 
وتقوى مع انق�صاء ال�صنني، �صيما واأن هناك بع�ص روابط القرابة وال�صداقة اأو 
وبازدياد  والتاآلف،  التالقي  االأخرى يف  هي  �صاعدت  التي  العمل  روابط  بع�ص 
الثقة يبداأ بع�صهم بالتنفي�ص عن مكونات نف�صه، واأ�رشار عقله الباطني احلبي�صة، 
التي حتمل عنف الفتوة و�صهامة ال�صباب، ويبداأون بالبحث عن اآلية للتعبري عما 

تختلج به نفو�صهم من اأفكار الإخراجها اإىل دائرة التطبيق الفعلي. 

من  عليها  يرتتب  وما  االأ�رشار  بهذه  للبوح  والرهبة  الرغبة  بني  ما 
الفرد  �صعيد  على  قا�ٍص  ثمن  لها  يكون  فقد  عقباها،  حتمد  ال  قد  خماطر 
االن�صحاب  يتبعها  ثم  اأخرى  والت�رشيح  تارة  التلميح  يبداأ  لذلك  واجلماعة؛ 
اأحاديث، ويختلط اجلد بالهزل وتغيب املواقف والقرارات، بني  دار من  مما 
للوراء  العودة  ثم  اخلطر  خط  من  واالقرتاب  والكلمات  باالألفاظ  التالعب 
�صيئا  وكاأن  التن�صل،  ثم  بدر  عما  االأعذار  واإبداء  االأمان  خطوات، حيث خط 
الع�صف  البع�ص، خا�صة يف حاالت  بال  تغيب عن  لن  الفطنة  لكن  ُيقْل،  مل 
وتغلي  اأح�صاوؤهم  تتوقد  الذين  ال�صباب،  هوؤالء  بعقول  تع�صف  التي  الفكري 
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الغا�صب،  املحتل  على  والثورة  الوطنية  م�صاعر  من  نفو�صهم  يف  يدور  مبا 
القمع  ممار�صات  من  و�صخطهم  واال�صت�صالم  واخل�صوع  للذل  وكراهيتهم 
وال�صغط  والقنوط  الياأ�ص  من  حالة  اإىل  النا�ص  اأو�صلت  التي  اليومي، 
اإنذار،  �صابق  بال  ينطلقوا  لن  الوثابة  الروح  هذه  كل  مع  اأنهم  اإال  النف�صي 
لتدلل  الوالدة  كاأعرا�ص  متاماً  �صتاأتي  واإ�صارات،  مقدمات  من  لهم  البد  اإذ 
ميكن  االأَعرا�ص  وهذه  وااللتحام،  االنطالق  و�رشورة  املوعد؟!  قرب  على 
اجلميع  اأذهان  يف  حا�رش  �صك  بال  هو  الذي  ال�صبب،  توافر  ما  اإذا  اإيجادها 

ناظرهم.  واأمام 

البحث عن  وت�صتدعي  اإىل وجوده،  ت�صري  دوماً  املر�ص  اأعرا�ص  بالتاأكيد 
فكيف  كثرية  اأ�صلفنا  كما  واالأ�صباب  عالجه،  اأو  امل�صبب  ال�صتئ�صال  االأ�صباب 
يغيب عنا ال�صبب؟! وال يوجد مدينة اأو قرية اإال واأقيم على اأر�صها م�صتوطنه 
من  الدومنات  مئات  بذلك  ليق�صم  التفايف  طريق  و�صطها  �صق  اأو  اأكرث،  اأو 
االأرا�صي، وهناك الع�رشات بل املئات من االأ�رشى القابعني يف ال�صجون، ولها 
وفيه  اإال  يوماً  يخلو  وال  االحتالل،  �صيء  توايل  مع  ال�صهداء  من  وافر  ن�صيب 
ذكرى نكبة اأو مذبحة اأو جمزرة ففريو�صات املر�ص والعدوى متوافرة وبكرثة، 
النف�ص  عن  للرتويح  ك�رشارة  ا�صتغاللها  من  البد  التي  الب�صائر  تبقى  لكن 

للبدء.  املنا�صب  الطرف  واختيار 

االإخوة  من  كوكبة  عقول  يف  احلبي�صة  االأفكار  تختمر  النحو  هذا  وعلى 
مل  الأنهم  وريادي؛  قيادي  دوٌر  اآنذاك  لهم  يكن  مل  واإن  وتن�صج،  واالأ�صدقاء 
ميليه  مبا  والقيام  العمل،  يف  االنخراط  اأرادوا  ما  بقدر  ذلك  عن  يبحثوا 
عليهم ال�صمري ويفر�صه الواجب الوطني واالأخالقي الديني، وفعال ا�صتطاعوا 
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بذلك اأن ياأخذوا دورهم وي�صريوا يف ركب املقاومة، وتركوا ب�صماتهم جلية، 
معادلة  على  ذاتهم  وفر�صوا  االأوىل،  باخلطوة  الن�صايل  م�صوارهم  وبداأوا 
حملت  الزمن،  من  ردحاً  امل�صرية  هذه  ولت�صتمر  املحتل،  ومقارعة  الن�صال 
يف ثناياها ما قدر لها من اأحداث و�صرَي وبرغم التباعد واالنف�صال والفجوة 
اأن  اإال  للبع�ص،  الطويلة  االعتقال  �صنوات  ب�صبب  بينهم  فيما  حالت  التي 
متينة  ل�صل�صة  م�رشقة  �صورة  على  حمافظاً  بقي  وفكرياً  اجتماعياً  التوا�صل 
قاهرة،  ظروف  يف  اأوا�رشها  ن�صجوا  التي  ال�صادقة  ال�صداقة  عالقات  من 
للدور  الطريق  التي مهدت  الدرب  ورفقة  والثقة  االإخوة واملحبة  قوامها  كان 
زادت  التي  احلا�رشة  ال�صداقة  الثانية وعالقات  الن�صالية  ال�صرية  الثاين من 

وتوحداً.  ان�صجاماً 

باملعجزة  تكون  ما  اأ�صبه  ظروٌف  وتاأتي  اهلل،  اإرادة  تتحقق  ال�صرب  ومع 
اأن حالة  �صيما  ال  �صعبنا،  اأبناء  من  الب�صطاء  النا�ص  لعامة  بالن�صبة  خا�صة 
العدائية وال�رشاع الدموي ل�صعبنا الفل�صطيني وثورته املعا�رشة ب�صكل عام 
العطاء،  اأوج  وانتفا�صة احلجارة على وجه اخل�صو�ص مع املحتل كانتا يف 
وتزداد �رشاوة ودموية، ومل يكن هناك ب�صائر �صالم تلوح يف االأفق القريب اأو 
البعيد، بل زيادة على ذلك اأن احلديث جله كان يدور عن الت�صعيد، والعنوان 
�رشاع  العدو  مع  ال�رشاع  واأن  الفل�صطيني،  الرتاب  كامل  عن  املحتل  دحر 
اأو ال وجود؟! لذلك فاإن ما حدث كان معجزة  عقائدي ووطني، �رشاع وجود 
اإلهية كمعجزة تاأمني ذئب جائع على حمل وديع، فهل يخطر ببال اأحد يوماً؟ 
ويتخيل كيف �صيكون عليه احلال؟ وهل يت�صور انه ميكن لذئب اأن يرتك حمالً 
اأن  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  اإرادة  احلقيقة هي  لكن  يت�صور جوعاً،  و�صاأنه وهو 
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تق�صي بالقول لل�صيء كن فيكون وان يغري االأحوال، ويلتقي االأعداء ليجل�صوا 
على طاولة واحدة، يتفاو�صوا ويت�صافحوا ويوقعوا اإتفاقية �صالم ال�صجعان، 
اأ�صدقاء العمر  اأ�صري من �صجون االإحتالل ويجتمع  اآالف  ويتحرر قرابة ع�رشة 

ورفاق الدرب من جديد بعد اأن كان القدر قد �صتت �صملهم وحزمتهم. 



الـفـصـل الـثالـث 
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الفصل الثالث: 

املربمج  غري  الفعل  هام�ص  على  االأوىل  والتجربة  ال�صقل  مرحلة  انتهت 
وتويل  امل�صوؤولية  اأعباء  مرحلة حتمل  اإىل  لتنتقل  ال�صبابي  الطي�ص  وع�صوائية 
زمام االأمور وان كانت هذه املرحلة هي مرحلة ا�صرتاحة مقاتل وهدوء وا�صتقرار 
حتت م�صمى عملية ال�صالم، ولكن بكل تاأكيد فاإن نظرة النا�ص اإلينا قد تغريت 
العام تغريات جّمة، فمن  الواقع  ومطالبهم مّنا كذلك، وكان هناك على �صعيد 
طالب  واأ�صبح  كرب  قد  ال�صغري  ليجد  ال�صجن  من  الزمن، خرج  من  اعتقل ملدة 
الخ من هذه  اأو �صاحب م�رشوع...  اأ�رشة  رب  اأو  مدر�صة،  اأو معلماً يف  جامعة، 
االأمور، ومن كان منا�صالً يف �صفوف االإنتفا�صة االأوىل حتول اإىل جندي اأو �صابٍط 
ع�صكري يف اأحد اأجهزة ال�صلطة الوطنية، اأو تبواأ مركزاً قيادياً يف اإحدى موؤ�ص�صات 
الأن  ح�صل  هذا  كل  احلال،  كان  وهكذا  التنظيمية،  املواقع  اأو  املدين  املجتمع 
حينما  يتفاجاأ  ولكنه  ال�صجن،  دخوله  جمرد  تتوقف  احلياة  اأن  يعتقد  االأ�صري 
يتحرر ويلقى الواقع فيلم�ص الفرق والتغريات دفعة واحدة، والتي فيها بالتاأكيد 
ال�صلوكيات واملفاهيم  والتغيري يف  العمراين  التطور  وال�صلبي، حيث  االإيجابي 
الزمني احل�صاري  التطور  التي طراأت مع  االجتماعية  احلياة  واأمناط  واالأعراف 

والتعليمي والتكنولوجي والدميقراطي. 

وترعرعوا  و�صبوا،  فيها طفولتهم  َن�َصوؤوا  التي  مدارجهم  اإىل  االأ�صدقاء  عاد 
ذكرياتهم  اإىل  عادوا  الطاهرة،  �صداقتهم  عالقات  فيها  ون�صجوا  �صبابهم،  اأيام 
بها  والت�صبث  تبنيها  ثمن  دفعوا  التي  والطموحات  االأفكار  تلك  واإىل  اجلميلة، 
توقفت،  حيث  من  حياتهم  م�صوار  ليبداأوا  عمرهم،  اأيام  واأجمل  �صبابهم،  ربيع 
يخو�صونها بكل ما فيها ومبا حتمله من موا�صيع واأحاديث م�صتجدة وخمتلفة 
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يف ر�صانتها ومكانتها عما كان يف املا�صي، فاالأفكار هذه املرة بناءة وتاأخذ يف 
نقا�صها اجلدية واملو�صوعية والعقالنية والتعمق بالفهم بعيداً عن ردات الفعل 
والع�صوائية ال�صابقة وال�صبيانية والهزل الذي كان، فالكل اأ�صبح يعرف ما يدور 
يف خلد االآخرين، واأي اأفكار يحملون والأي جهة ينتمون اأو يتبعون، واحلديث بات 

جلياً باأبعاده ومراميه �رشيحاً باألفاظه ومعانيه. 

ال  كيف  توقف،  بال  احلياة جمراها  تاأخذ  اأو  االأيام  وتتواىل  االأمور  وت�صري 
معها  فتتوقف  اهلل  ي�صاء  اأن  اإىل  ا�صتمرارها  تقت�صي  اهلل  و�صّنة  بذلك  لها  يوؤذن 
الذي كان معجزة  ال�صجعان  اإ�رشافيل، وها هو �صالم  اأو بنفخة  احلياة باملوت 
اأر�ص  اإىل  الفل�صطينية والفدائيون  الثورة  اآنذاك قد وقع وعادت طالئع  املرحلة 
التي بداأت باالنت�صار داخل مدن  الفل�صطينية  ال�صلطة  الوطن، وياأذن اهلل بقيام 
الوطن وقراه، وتت�صلم اإدارة االأمور فيها ويكون ن�صيب مدينتنا من بني تلك املدن 
التي انت�رشت فيها ال�صلطة اأخرياً، وبانت�صارها وا�صتالمها �صوؤون ومرافق احلياة 
اأخر جندي من جنود االإحتالل من داخلها فيما بقيت امل�صتوطنات على  خرج 
عانوا  الذين  االأهايل،  اأو�صاط  الفرحة  عمت  احلدودية،  ومرافقها  املدينة  تخوم 
املواطنون  وتنف�ص  وجنده  االحتالل  �صلوكيات  جراء  اليومي  والقهر  اال�صطهاد 
ال�صعداء وابتهجوا و�صادهم ال�رشور، كيف ال تكون الفرحة يف بلد قدمت ال�صهداء 
واالأ�رشى واجلرحى وقامت بواجبها الوطني وما عليها من م�صتحقات املقاومة 
وال�صمود، متاماً كما هو احلال يف باقي املدن والقرى واملخيمات الفل�صطينية 
اإذاً من حقها اأن تفرح وت�صهل ومترح وتتزين ويبتهج فر�صانها وتن�رشح �صدورهم 

ويتباهون اأمام جماهريهم وحمبيهم. 

لقد طاب لالأ�صدقاء واملنا�صلني اأن يحتفلوا ويبتهلوا هلل على هذا الن�رش، 
واأن يرتكوا العنان الأزيز الر�صا�ص كي يزغرد يف �صماء املدينة اأ�صوة بكل املدن 
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نعومة  منذ  ال�صالح  ع�صق  من  فهم  العر�ص،  لذات  احتفلت  التي  واملخيمات 
وهو  االحتالل  وعوا  اأن  فمنذ  قدومه،  وحتمية  اليوم  بهذا  وحلموا  اأظافرهم، 
يغت�صب فل�صطني، ويحتل ويعتقل ويبط�ص، ب�صكل يومي ومتوا�صل بال ح�صيب 
عوا حليب الوطن فطرياً وت�رشبوا مفاهيم الثورة وتعاليم الن�صال،  اأو رادع، ر�صِ
حينما كانوا ي�صرتقون ال�صمع ل�صوت الثورة الفل�صطينية الذي كان يبث ل�صاعة 
واحدة من بغداد، وما يتخلله من اأغاين الثورة و�صوت الريغول والناي وحديث 
اأبو باج�ص، الي�ص من حقهم؟ اأن يعربوا عن �صعادتهم وفرحهم وتفتح �صهيتهم 
ويتفاخرون على املارقني واخلونة من الطابور اخلام�ص، ويتوعدوهم بقرب يوم 
التي راح  الراية  راية فل�صطني، هذه  التي رفعت  الوطنية  ال�صلطة  ح�صابهم من 
هوؤالء  اأذهان  راود  ذلك  كل  واجلرحى،  واالأ�رشى  ال�صهداء  من  قوافل  �صبيلها  يف 
االأبطال، لكنهم ف�صلوا التحلي بالرزانة وعدم ال�صماتة ممن اأوقع بهم االحتالل 
يف �صباكه، وقرروا الرتفع على ال�صغائر يف زمن طابت فيه الفرحة وم�صاركة 

النا�ص م�صاعرهم واحتفاالتهم. 

تفهم منا�صلونا املوقف احلركي وراء توقيع هذه االتفاقية، واعتربوا اأن ما 
حدث خطوة مهمة تاأتي على طريق التحرر واال�صتقالل وبناء الدولة، وان كانت 
م�صرية  اأن  القائلة:  بالفكرة  املوؤمنني  من  وهم  اأهميتها  يرون  ال  كيف  ناق�صة، 
الليل تبداأ بخطوة ومن جند القائد الرمز ال�صهيد الذي قال: اإننا يف ربع ال�صاعة 
االأخرية نحو اإقامة الدولة العتيده وعا�صمتها القد�ص ال�رشيف، فقد اعترب اأن ذلك، 
ثمرة واجناز انتفا�صة احلجارة التي كانوا من جنودها، وهذا ما زاد من ثقتهم 
من  اأمام قاعدتهم اجلماهريية، وف�صح لهم جماالً  الريادي  و�صاعف من دورهم 
التفاعل وتكاملية االأدوار من م�صوؤوليات املجتمع املدين القائمة، ال �صيما بعد 
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اأن التحق العديد منهم باجلامعات اأو بالوظائف الع�صكرية اأو املدنية، واخذوا 
دورهم بامل�صاركة الفعلية يف م�صرية البناء. 

وتبقى روابط ال�صداقة م�صتمرة، الأنها لي�صت اآنية اأو مرهونة بزمان اأو مكان 
الفداء  اأو غاية مادية، بل هي تعبري �صادق عن عالقة �صامية وظاهرة قوامها 
جديدة  وطرق  باأ�صاليب  لكن  ويتوا�صل،  العطاء  وي�صتمر  واالإيثار،  والت�صحية 
الزيت،  كبقعة  متاماً  باالت�صاع  العالقات  دائرة  واأخذت  ال�صابق،  عن  وخمتلفة 
اجلماعة،  اإىل  االأفراد  دور  فمن  اأو�صع،  اأخرى  اإىل  اأ�صيق  دائرة  من  ينتقل  حيث 
تاأثري  معادلة  بذلك  لي�صكلوا  واأ�صدقائهم  االأ�صقاء  فاالأخوة  فاالأبناء،  فاالأ�رشة 
بارزة، وتعزز �صبكة ال�صداقة بالتوا�صل االأ�رشي و�صادها التزاور وبع�ص روابط 
امل�صاهرة والن�صب وهذا اأ�صفى عليها عوامل قوة اإ�صافية خا�صة، واأن العالقات 
االأ�رشى يف  اأبنائهم  لزيارة  معاً  اأثناء خروجهم  توطدت  قد  واالأ�رشية  العائلية 
�صجون االإ�رشائيلية، وكاأننا مع انبالج الفجر مبوعد، اإذ بدا القدر يفتح لنا ثغره 
مبت�صماً، واأ�رشق ال�صبح بنوره وبداأ ينري لنا الدرب، ويبدد اإ�رشاف عتمة كانت قد 
طوقتنا منذ زمن، لكنها كانت فرتة الهزيع االأخري لتكون مع الفجر، مع مرحلة 
تقرر  فقد  و�صائجها،  العالقة ومتنت  هذه  �صدق  على  النجاح  عوامل  من  اأخرى 
عملية فرز تنظيمي الأبناء احلركة وانتخاب قيادة تنظيمية الإدارة املواقع، كان 
هذا العمل اأمراً طارئاً على �صعيد احلركة الوطنية داخل الوطن ومل يعتْد اأبناء 
احلركة من ذي قبل اختيار قيادتهم بهذا ال�صكل الدميقراطي احلر والعلني، لكننا 
وكما اأ�صلفنا فاإن مرحلة العمل داخل ال�صجن واجلامعات واملوؤ�ص�صات، اكت�صبنا 
بع�ص التجربة واأوجدت لدينا فهما تنظيمياً وادارياً على هذا ال�صعيد وبالتايل، 
مل نرتدد من خو�ص غمار هذه املرحلة وما �صتحمله يف قادم االأيام من مزايا 

واأحداث. 
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وياأتي دخولنا يف هذه املعركة الدميقراطية الأ�صباب عدة فجماهرينا تتطلع 
اإلينا بالر�صا والثقة واالأمل بان نقدم لها ما نقدر عليه من خدمات وم�صاندة، 
وت�صعر اأنها تقدم لنا حقاً يف هذا اجلانب فيما نحن نتطلع لهذه االأمانة كمجال 
ات تنظيمية  خلدمة اأهلنا، ولعلّنا كذلك ن�صتطيع القيام مبا يوكل الينا من مهمَّ
وخدماتية، اإ�صافة لرغبتنا يف اكت�صاب جتربة عملية يف جمال خدمة اجلماهري 

داخل موؤ�ص�صات التنظيم. 

ونخو�ص تلك التجربة على �صعيد القواعد التنظيمية داخل الوطن، ون�صق 
كمجموعة  اإننا  رغم  �صيفوز،  ملن  تطلع  اأو  خ�صية  دون  واثقة،  بخطى  طريقنا 
اأ�صدقاء متثل قالبا واحداً من العادات والفهم والطباع، ومنلك من زمام املبادرة 
واأوراق النجاح والتاأثري ال�صيء الكثري، ال بل ال نذيع �رشاً اأن قلنا، اإننا كنا منثل 
دينامو حركة وا�صحة، وكّنا نقي�ص االأمور ونقراأ الواقع جيداً، ونتوقع بدقة ما 
هو يف �صاحلنا وما هو عك�ص ذلك، على الرغم من حداثة التجربة يف هذا االأمر. 

اأع�صاء  اختيار  الذكر، متكنا من  اآنفة  النجاح  واأمام ما منلك من مقومات 
حال  ال�صاحق يف  الفوز  بل  الفوز،  وحتقيق  واملناف�صة  االن�صجام  على  قادرين 
اإجراء االنتخابات ومال اخلط ل�صاحلنا، هذا ما حدث وما عملنا الأجله، بالرغم 
تلك  �صالح  كانت يف  اأي�صاً  لكن  متاماً،  ذلك  عك�ص  على  �صارت  االأمور  اأن  من 
الثلة، وما كان ذلك ليتحقق لوال ح�صن �صورة هوؤالء االأخوة يف عيون قاعدتهم 
يف  ورغبتها  باأبنائها  وثقتها  القاعدة  تلك  ولطيب  ناحية،  من  اجلماهريية 
مكافاأَتهم واإعطائهم دورهم وفرحتهم بالعمل ال �صيما الهيئة العامة “�صاحبه 

حق االقرتاع “ والت�صويت ل�صالح تلك اللجنة. 
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اأو كاأنها الربق، واإذا بنا اأمام  ومتر االأيام وتنق�صي الليايل كلمح الب�رش، 
يوم االنتخابات الذي انتظره ابناء مدينتا من م�صجعني ومر�صحني واأ�صحاب 
حالة  بني  طرق  مفرتق  من  اليوم  هذا  ميثله  ملا  ال�صرب،  بفارغ  االقرتاع  حق 
الع�صوائية التي كانت �صائدة �صابقاً ومفرو�صة بالتعينيات، وبني حاله الرتابة 
والفرز الدميقراطي الذي ي�صارك فيه اأع�صاء احلركة الختيار قادة امليدان، وما 
يحمل لنا ذلك من ب�صائر اأمل ودالالت �صيا�صية �صامية لها وقعها اخلا�ص يف 
نفو�ص االأع�صاء وخ�صو�صاً املهتمني واأ�صحاب ال�صاأن الذي �صي�صاركون يف هذا 
العر�ص الوطني، وذلك مبا حباهم به اهلل ومكنهم من حرية النتخاب ممثليهم 
ب�صورة حرّة وبعيده عن �صبح املالحقات االأمنية من خمابرات العدو، وحمالت 
اأبناء �صعبنا، قبيل  االعتقال االحرتازي، التي كان جي�ص االحتالل ينفذها �صد 
اأَي انتخابات ملجال�ص الطلبة اإذا ما بدا له اأن هناك ميوالً تنظيميه اأو توجهات 

�صيا�صية الأي فرد. 

نقابية  انتخابات  كاأي  الطبيعي  جمراها  والرتتيبات  اال�صتعدادات  وتاأخذ 
قراءة  ا�صتطاعوا  فقط  جيد،  ب�صكل  املعنيون  االأخوة  وي�صتعد  موؤ�ص�صاتية،  اأو 
الواقع وح�صاب االأمور ح�صابا ًدقيقاً، اإال اأن النتيجة واحل�صم تبقى رهن التغريات 
“قاعة  التنظيمي  املوؤمتر  مكان عقد  اإىل  ذهبوا  االأخرية،  اللحظات  الطارئة يف 
االنتخابات” يف املدر�صة االأ�صا�صية للبنات التي كانت قدمياً املدر�صة الثانوية 
�صبه  املعركة  اأن  اأو  بالن�رش،  الواثق  ذهاب  لكنه  املدينة،  للذكور يف  الوحيدة 
التي  والقراءات  والتح�صريات  واملداوالت  اجلهود  كل  بعد  �صيما  ال  حم�صومة، 
اأو�صلتهم اإىل هذا اال�صتنتاج امل�صبق واملطمئن، والذي ي�صري باأن اأع�صاء اللجنة 
املر�صحني والذين نحن جزء منهم قد يحظوا بالتزكية، وذلك يعود ملحدودية 
عدد املر�صحني ولغياب مناف�صة قوية اأمامهم، ال تخفي ما �صاورنا من خ�صية. 
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بداية امل�صوار معتربين اأن ذلك الطرح لي�ص �صوى خدعة و�رشك انتخابي، لكن 
�رشعان ما تال�صى هذا ال�صك واأكد اخلرب، وتاأتي خ�صيتنا انطالقا من وعينا باأن 
هناك معار�صة وا�صحة ولها �صوتها املوؤثر بال ريب، وهذا ما نعتز به، وميثل 
لنا �صمام اأمان كي ال نقع يف غرور النف�ص القاتل، ونعتقد اأننا ملكنا الكون يف 

انتخابات كهذه. 

الت�صويت..  اأ�صحاب حق  العامة  الهيئة  واأع�صاء  الكرمي،  احت�صد جمهورنا 
على  االأ�رشاف  عملية  �صيتولون  الذين  املراقبون،  وح�رش  املر�صحون،  وا�صطف 
�صري العملية الدميقراطية، الذين يكن لهم اجلميع كل التقدير واالحرتام، فمنهم 
من ق�صى نحبه ومنهم من ينتظر وال ي�صعنا اإال اأن نطري ملن ارتقى اإىل العليا، 
الرحمة وح�صن املاأوى وخا�صة رئي�ص بلدية يطا �صابقا املربي الفا�صل خليل 
يون�ص )اأبو جمال( واملنا�صل الكبري ال�صهيد اأبو ف�صل النجار، كما ندعو للبقية 
الباقية على الدرب ذاته بدءاً من اأمانة ال�رش واأع�صاء جلنة اإقليم اجلنوب اآنذاك 
وال�صادة ال�صيوف الكرام وجميع الكادر التنظيمي والوطني الذين لبوا الدعوة 
و�رشفوا العملية الدميقراطية ح�صورا بالتوفيق والنجاح يف خدمة �صعبهم واأبناء 

مدينتهم. 

وعلى هذا النحو جتري بنا االأحداث وت�صري ال�صفينة كما خطط لها وقبل 
فتح �صندوق االقرتاع، �رشعان ما يتقدم اأحد اأع�صاء جلنة االأ�رشاف وبعد ت�صاوره 
مع االآخرين ليعلن تزكية اأع�صاء اللجنة املر�صحني باالإجماع داعيا مبايعتهم 
والدعاء لهم بالتوفيق والنجاح يف خدمة اأبناء �صعبهم ومدينتهم، لبى االأخوة 
نداء اللجنة وقبلوا املبايعة واأبدوا ارتياحهم ف�صكروا احل�صور �صيوفا ومراقبني 
وجهد  طاقة  من  و�صعهم  يف  ما  ُجلَّ  �صيبذلون  اأنهم  عهداً  وقطعوا  وجماهرياً، 
ويحدوهم االأمل باأن يكونوا عند ح�صن ظن جماهريهم بهم، موؤكدين اأن جهدهم 
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يبقى عاجزا عن الوفاء ولن يوؤدي ما هو منوط به من اأدوار ولن يكلل بالنجاح 
مبعزل عن موؤازرة وتعا�صد اجلميع منهم. 

اأما املوقع الذي جرت فيه عملية الفرز فهو موقع ال�صهيد كمال ال�رشيع فيما 
ثالثة مواقع اأخرى تابعة للمدينة والإقليم اجلنوب وهي موقع ال�صهيد اأبو جهاد، 
موقع ال�صهيد ف�صل النجار، موقع ال�صهيد اأبو احل�صن القا�صم فقد مت فرز جلانبها 

خالل اأيام االأ�صبوع بالتوايل. 

�رشعت مراكبنا بامل�صري و�صط بحر متالطم االأمواج مل نعتد االإبحار فيه من 
قبل، عقدنا العزم على ال�صري رغم كل ال�صعاب، لكن بثقة تامة، وح�صاب لكل 
خطوة، ح�صاب للكلمة، لل�صلوك للموقف، ملن ي�صاند ومن يعار�ص، من يوؤيد، ومن 
يقف على م�صافة واحدة من كل ذلك ح�صابات كثرية ودقيقة، البّد من معرفتها، 
كّنا قبل ذلك يف موقع  لقد  اأو ذلك،  الطرف  اأن ح�صبنا على هذا  لنا  مل ي�صبق 
التحلل من امل�صوؤولية، الأننا متطوعون وغريُ حما�صبني على النتائج، اأما االآن 
فالو�صع خمتلف كلياً، فالكل ينظر اإلينا وينتظر منا الكثري، ويتوقع ما يحاوله 

ويحكم كما ي�صاء له اأن يحكم. 

اأنها  �صحيح  ال�رش،  اأمانة  وفرز  املهّمات  بتوزيع  اللجان  اأع�صاء  ويقوم   
منا�صب �صكلية، لكنها اإىل حد ما لها اأهمية ورمزية، وكثريون من يختلفون عمن 
اإننا مل نواجه يف هذا االأمر بالذات كثري خالف،  ياأخذ هذه احلقيبة اأو تلك اأال 
لي�ص الأننا غري طموحني اأو اأكرث زهداً وتعففاً من غرينا، اأو اأننا قادمون من كوكب 
غري كوكب االأر�ص، واإمنا كوننا كما اأ�صلفنا نتحدث عن جمموعة اأ�صدقاء مل يكن 
يف وارد اأي منهم مناف�صة اأخيه على مكانة اأو مركز بقدر ما كانت الغاية التوحد 
االن�صجام  على  واملحافظة  للخدمة  كمجال  للمهمة  والنظر  للنجاح  والتطلع 
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وعلى هذه ال�صداقة املميزة واعتبار النجاح اإجنازاً للجميع، ومن هنا مل نواجه 
يف توزيع املنا�صب كبري جهد بل �رشعان ما انتهينا من هذه اخلطوة ال�صكلية 
يف نظرنا، ثم جاء دورنا املميز والتكاملي يف العطاء، ولو على �صعيد االإقليم 

اخلا�ص كامل التعديل. 

واجهتنا بع�ص املعوقات واملعار�صة، غري اأن هذه الثغرات مل تكن قادرة 
على اإيقاف �صري وا�صتمرارية حتركنا كلجان اأو كمجموعة اأ�صدقاء؛ الأنها كانت 
اأقل تاأثرياً وقدرة من ت�صكيل جمموعة �صغط حقيقية على قرارنا، كما اأن قادم 
االأيام التي تلت تلك املرحلة جمعت بني املعار�صة والبقية املوؤثرة فت�صارع 
القوم، ومل يكن لذلك اأثر كبري يف نفو�ص اأخوة اأدركوا اأن املهم يف االأمر املناف�صة 
االأمور  دفعت  التي  فامل�صوؤولية هي  واحلر�ص  فيه،  ب�صمات  وترك  العمل،  على 
بهذا االجتاه، واللب�ص يف حقيقة املعرفة لنوايا واأفكار بع�ص االأخوة هي التي 
اأدت الإدارة الظهر لهم وجتاهلهم يف بع�ص االأحيان، فيما قلة منهم ال جند حرجاً 
من تهمي�صهم والتنكر لهم، وقد مثلوا ببعدهم وهجرهم للعمل، عامالً م�صاعداً 
القا�صي  موقفنا  بربهنة �صحة  كفيلة  كانت  التالية  االأيام  اأن  كما  ملجانبتهم، 
اأدوارهم، هذا ناهيك عن اأن عملنا كان رهن اجتهادات قد ن�صيب وقد  بتجاهل 
نخطئ، وكما يقال: لكل جمتهد ن�صيب، وهكذا كان عليه حالنا، وما رجاوؤنا اإال 
باهلل باأن يغفر لنا ذنوبنا واأن يعفو عَنا ثم توجهنا الأهلنا وجاهرينا بال�صفح 

لنا عما وقع منا من زالت. 

اإخفاقات  التنظيمي من  والعمل  العطاء  مراحل  املرحلة من  ال تخلو هذه 
هنا وهناك، خا�صة واإننا نعي�ص يف جمتمع حتكمه الع�صائرية اأكرث من احلالة 
التنظيمية، هذا عدا عن حاالت املناف�صة التنظيمية واملعادالت التي مل تكن يف 
واردنا، ومل نعتد على ن�صجها بهذه ال�صورة، اإ�صافة اإىل ق�رش جتربتنا، واالأهم من 
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كل ذلك هو �صح االإمكانات وتعدد املرجعيات وغياب الرعاية التنظيمية العليا 
اأعطانا ف�صحة لالجتهادات  اأو احلماية مما  التوجيه والرقابة  و�صواء من حيث 
ذلك  مدنا  لقد  احليان،  اأغلب  يف  م�صبوطة  كانت  واإن  والع�صوائية،  ال�صخ�صية 
وحدود  املعقول  اإطار  االجتهاد يف  على  و�صجعنا  الذات،  على  االعتماد  بقدرة 
املتوافر من االإمكانات التي هي يف معظمها اإمكانات خا�صة، وبالرغم مما تخلل 
تلك احلقبة من م�صاعب واإ�صكاالت، اإال اأَنها كانت فعالً مرحلة حية ومميزة �صواء 
من حيث التفاعل مع اجلماهري والنا�ص، اأو من حيث اكت�صاب التجربة وال�صرب 
اأو  خ�صية  بدون  واالآخرين،  الذات  نقد  على  واجلراأة  وال�صجاعة،  النف�ص  وطول 
مواربه، وبدون طعن اأو جتريح ق�صدنا بذلك الت�صحيح والتطوير، الأننا فعال مل 
نكن نخ�صى على من�صب اأو مرتبة، وهذا ما اأعطانا قوة �صخ�صية اإ�صافية لقوتنا 

احلقيقية يف االأداء واالإدارة. 

وال نذيع �رشاً اأن قلنا وب�رشاحة اإن بع�صاً من امل�صوؤولية يف املواقع والقرى 
 ، الد�صم(  ال�صم يف  )د�ص  دائماً  كانوا يحاولون  لنا  املناف�صة  املجاورة  واملدن 
باالإ�صارة اإىل اأن مدينتنا متثل عقبة اأمام تقدم �صري االنتخابات للمرحلة الثانية 
اأن احلقيقة كانت عك�ص ذلك متاماً، رغم  اإال  واالأخرية، انتخابات جلنة االإقليم، 
وجود بع�ص االإ�صكاليات االإجرائية وال�صكلية عندنا كما هو احلال يف اأغلب الدوائر 
التنظيمية االأخرى، لكن احلديث عنها كان يتم يف �رشاديب العمل الدبلوما�صي 
والتنظيمي ومن حتت الطاولة فيما املبا�رش يف النقد كان يوجه اإىل مدينتنا، 
االإقليم  ثلث  متثل  كانت  فقد  وتنظيمياً،  �صكانياً  ثقال  متثل  كونها  من  انطالقا 
من  واأكرث  نف�صه  االإقليم  يف  ال�صكان  ثلث  من  واأكرث  التنظيمية  مواقعها  بعدد 
ثلث القاعدة اجلماهريية تنظيماً على م�صتوى االإقليم كما اإنها متثل ما ن�صبته 
15% من عدد �صكان املحافظة مبجملها وهذا ما كان يثري اخل�صية لدى الكادر 
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يف املناطق املناف�صة، الذين كانوا يرون يف مدينتنا ندا لهم وخ�صما عنيدا ال 
موطن حتالف كما هو احلال يف املواقع ال�صغرية، ال �صيما اأن كادرنا كان مميزا 
تنظيمياً واجتماعياً واإدارياً وموؤهالً للمناف�صة على قيادة االإقليم وال نبالغ اإن 
قلنا باأن جمموعة االأ�صدقاء الذين مثلوا جلنة موقع ال�صهيد كمال ال�رشيع كانوا 
وان�صجاماً على �صعيد االإقليم التنظيمي باأ�رشه مع عدم جتاهل  االأكرث جناحاً 
امل�صوؤولني  �صهادة  وهذه  واالقليم،  املدينة  �صعيد  على  االأخرى  املواقع  ادوار 

التنظيميني يف االأقاليم ونعتز بها. 

�صار القوم باملركب روادا اأمناء، ومنهمكني يف خدمة جماهريهم ومنا�رشيهم، 
احلركي  ح�صورهم  الإثبات  خدمات  من  با�صتطاعتهم  ما  اأف�صل  لتقدمي  �صعوا 
واأفراحهم،  همومهم  النا�ص  فيها  �صاركوا  �صنوات  ب�صع  مدار  وعلى  والتنظيمي 
و�صاندوا القطاعات كلها بدون ا�صتثناء بدءاً بقطاع الطلبة يف اجلامعات املحلية 
واملتابعة  والتاأطري  واال�صتقطاب  واالإر�صاد  للتوجيه  ما�صة  بحاجه  هو  الذي 
واإن مل  الطارئة  التنظيمية واالجتماعية  االإ�صكاليات  امل�صتمرة، وكذلك متابعة 
اإ�صكاليات اجتماعية معقدة وم�صتع�صية،  يكن لنا تاأثري مبا�رش وبالغ يف حل 
الأ�صباب منها ما هو خارج عن االرادة والقدرة، ومنها ما يقع حتت طائلة ق�صور 
بني الب�رش الذي يقع فيه كل النا�ص ومن هذا نرجو العفو من اهلل اأوالً وال�صفح 

ممن له علينا واجب الوقوف معه و�صعر اأننا مل نِف بالواجب ثانياً. 

من  اأوتينا  ما  وبكل  واإخال�ص  بجد  نعمل  اأن  منا  مطلوب  بل  واجبنا  من 
اأو جميالً على ما قدرنا عليه اهلل من عمل،  ه  منَّ اأحداً  قوه، وال َنحمل يف ذلك 
كواهلنا  امللقاة على  امل�صوؤوليه  وا�صتدعته  وال�صمري  الواجب  اأماله علينا  وما 
اأن نقوم به، وعلى الرغم من ح�صا�صية املرحلة فلم ننقطع خاللها من موا�صلة 
اأن�صطتنا واأعمالنا اخلا�صة وكذلك مل نكن متفرغني للعمل التنظيمي ولرمبا كان 
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هذا �صبباً يف توزيع اجلهد وتبذير الطاقات واحلد من النتائج، �صيما اأننا مل نكن 
مفرغني مالياً اأو تنظيمياً بقدر ما كان عملنا التنظيمي طوعياً ورمزياً، وهذا رمبا 
كان وراء عدم و�صع خطط مربجمة، وبالتايل كان كل واحد منا يحر�ص على 
املحافظة على ح�صوره االجتماعي واالأ�رشي بني اأفراد اأ�رشته واأبنائه وعائلته 
والذي  الوظيفي،  اأو  املهني  العمل  ح�صوره يف جمال  ثم  واأ�صدقائه  وع�صريته 
غالباً ما يتخلله تقدمي الدور اخلدماتي واالإر�صادي من خالل فهم تنظيمي، وهذا 
اخل�صو�صية،  وبهذه  النحو  هذا  على  بيننا  فيما  االأدوار  تق�صيم  اإىل  دعانا  ما 
االجتماعي  للعمل  واأخر  الطالبي،  القطاع  ملتابعة  متفرغاً  �صخ�ص  يكون  كاأن 
اأن نكمل ادوار  اأو املخيمات ال�صيفية واأخر للعالقات اخلارجية وهكذا �رشيطة 
بع�صنا البع�ص دون ترك ثغرات قد ينجم عنها خماطر �صوب احلركة واإفرادها. 

التعارك واملناف�صة واالنخراط باأحداثها  وتن�صاب بنا احلياة يف معمعان 
والهني،  التعقيد  واملتو�صط  والب�صيط  املعقد  احتوت  با�صتمرار حيث  املتجدده 
لنا فوق طاقاتنا ظنا اأننا منتلك  فوجدنا فيها من يلتم�ص لنا االأعذار، ومن ُيحمِّ
الكون، وما ذلك اإاِل لالختالف والتفاوت يف التفكري وعدم التقدير اجليد للم�صوؤولية 
واأعبائها ودور القائمني عليها وقدرتهم واإمكانيتهم على امت�صا�ص اأزمات العمل 
وتقلبات النفو�ص اأو ل�صيق االأفق، ناهيك اأن ذلك كله ينطلق من حاجة النا�ص 
للخدمة التي يطلبها من هو بحاجة ما�صة اإليها، فهو كالغريق الباحث عن ق�صة 
للنجاة، فاإن مل حتققها له ليقينك باأنها لن ت�صعفه ب�صيء، فاإنك بال �صك متهم 
بالتق�صري وال ن�صتثني اإننا قد حتدثنا عن جمال للمناف�صة �صمن احتمالية وجود 
احل�صاد والطاحمني واملناف�صني الذين ال يرغبون لنا يف حتقيق النجاح الأن ذلك 

�صيكون على ح�صاب اأوقاتهم. 



الـفـصـل الـرابـع



رحـلـة صـداقـة
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الفصل الرابع: 

تعج  منطقة  يف  والطارئة  ال�رشيع  املناخات  تغريات  مع  التاأقلم  اعتدنا 
اأننا  لدرجة  متالحقة  مناخية  تقلبات  وذات  ال�صيا�صية  وال�رشاعات  باالأحداث 
نعي�ص ف�صول ال�صنة االأربعة يف اليوم الواحد خا�صة يف منطقة ال�رشاع االأكرث 
تعقيداً ودموية ومركزية يف ال�رشق االأو�صط فمنذ مطلع القرن الع�رشين وحتى 
واإن  امل�صتمر،  والن�صال  والثورة  والثورة  التوتر  من  حالة  نعي�ص  ونحن  اأالن 
تفاوت ذلك بني مد وجزر الأ�صباب خا�صة بطبيعة ال�رشاع والظروف املحيطة به، 
فاملنطقة باأ�رشها تعي�ص على فوهة بركان اأو ت�صهد اأجواًء قطبية واإن اختلفنا 
بني التعبريين الثلج والربكان، فاالختالف يكون يف ارتفاع درجات احلرارة اأو 
انخفا�صها، فيما الواقع والتاأثري لهما �صيان، فحاله اجلمود ال�صيا�صي بال �صك 
لها حماذيرها، واإن �صادها �صبه الهدوء، فهو ما قبل العا�صفة وحالة الغ�صب 
والغليان والرد على الغطر�صة والت�صعيد هي الو�صف الطبيعي حلالة املقاومة 
ورف�صها  والوطنية  الن�صالية  الظاهرة  ل�صحة  احلقيقي  واملوؤ�رش  املحتل  �صد 

لواقع االحتالل. 

حل  الأي  والراف�صة  العن�رشية  العدو  وطبيعة  املتقلب  الواقع  هذا  واأمام 
حقيقي، فاإننا مل نتفاجاأ ملا �صتوؤول اإليه االأو�صاع خا�صة واأن ب�صائرها كانت 
وما  الت�صعيدية،  االإعالمية  الهبات  من  جلياً  ذلك  ويرى  عليها،  ودالة  �صابقة 
بعد مماطلة  �صيما  ال  القادة  لبع�ص  ووا�صحة  تخللها من ت�رشيحات �رشيحة 
االأخرية  املرحلة  مبتطلبات  االيفاء  عن  وتلكوؤها  ال�صهيوين  الكيان  حكومة 
والنهائية من مراحل اتفاقية ال�صالم التي من املفرو�ص دخولها حيز التطبيق 
الفعلي لعام 1999 لقد كانت جل هذه املقدمات متثل عالمات على قرب حلول 
اإال بانتظار �رشارة ال�صاعقة االأوىل وبدء هزمي  اأو االنفجار، وما نحن  العا�صفة 
ِة الربق التي تعترب �صفارة االنطالق القادم غري الوا�صح نتاجه. ففي  الرعد َوَوْم�صِ
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الوقت الذي مل نتفاجاأ فيه باملوؤ�رشات اإال اأن املفاجاأة كانت بو�صول االأو�صاع 
اإىل ما و�صلت اإليه وت�صارع االأحداث بهذه الوترية املتالحقة، واإىل هذا احلد من 
العنف والعنف امل�صاد، وما حتدثه االأمور من منحنيات خطرية اأدت اإىل ما اأدت 
األيه من �صعف ال�صلطة الوطنية وبلوغها هذا احلد من الوهن والرتهل، باأ�صت�صهاد 
قائدها ورمز ال�صعب وزعيمه الروحي، و�صعود قوى جديدة يف االنتخابات بهذا 
احلجم وا�صت�صهاد ثلة من قادة الف�صائل والتنظيمات الفل�صطينية ال�صيا�صية من 
ال�صفني االأول والثاين عدا عن قادة العمل امليداين التنظيمي والع�صكري، اإ�صافة 
ال�صجون،  يف  املنا�صلني  من  االالف  بع�رشات  والزج  وال�صهداء،  اجلرحى  الآالف 
وتدمري مراكز ال�صلطة واجتياح املناطق وا�صتباحتها، وحماولة اإجها�ص ال�صلطة 
ودورها خا�صة بعد تلك االأزمة التي ع�صفت بالواليات املتحدة االأمريكية يف 
احلادي ع�رش من اأيلول عام 2000 وما اأحدثته من ترددات اأّثرت ب�صداها على 
حماربة  م�صطلح  فر�ص  من  تالها  وما  الثانية،  العراق  حرب  وكذلك  ق�صيتنا، 
االإرهاب، ناهيك عن فوز حكومة ميينية متطرفه يتزعمها ال�صفاح �صارون وغريها 

من االأحداث التي كان لها اأي�صا تاأثريات واإن كان ذلك بدرجات متباينة. 

ال جند غرابة ب�رشعة قدوم تلك االأعرا�ص املقروءة اأ�صال، فحكومة ايهود باراك 
اآنذاك مل تكن معنية ولي�ص عندها اجلاهزية اأو الرغبة املطلوبة، لتقدمي متطلبات 
املرحلة النهائية، كاالن�صحاب من االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة عام 1967 بهذه 
اال�صتحقاق، وهذا  البحث عن قارب جناه يجنيه هذا  ال�صهولة؛ ولذلك الّبد من 
ما  وبالتايل  ومماته،  حياته  له يف  مالحقاً  �صيبقى  الذي  ال�صيا�صي؟  الكابو�ص 
كان منه اإال اال�صتجابة باإعطاء ال�صوء االأخ�رش وي�صمح للمجرم �صارون بتدني�ص 
عتبات امل�صجد االأق�صى املبارك االأمر الذي فجر الو�صع من جديد ولتبداأ مرحلة 
اأ�صالً، ولكنه َخفت قليالً  الذي مل يتوقف  ال�صعبي والدموي،  ال�رشاع  اأخرى من 

الإعطاء فر�صة لل�صالم، ثم عاد بعزم ووترية اأقوى واأ�صد. 
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وهذه  العناء؟  هذا  ت�صتحق  الزيارة  هذه  كانت  وهل  يقول  من  ياأتي  وقد 
املعركة؟ اأم اأن هناك مقا�صد اأخرى هي ما جرتنا وحدت بنا اإىل الو�صول اإىل هذا 
املربع؟! حمق من ي�صاأل وحمق من يجيب باالإيجاب، وكذلك من يجيب بال�صلب 
وهذه فل�صفة خا�صة بنا نقولها؛ الأننا كما اأ�صلفنا نختلف يف وجهات النظر ويف 
اأكرث  االأمر  اإذا كان  واحداً، هذا يف الو�صع الطبيعي، فكيف  االأفكار ول�صنا قالباً 
تعقيداً مما نت�صور، حيث هناك معادلة التناف�ص بني التنظيمات التي تن�صوي يف 
اإطار منظمة التحرير واأخرى خارجها، وكذلك املناف�صة حتى بني تنظيمات هذه 
املنظمة فمنها املوؤيد ومنها املعار�ص، وكذلك املعار�ص �صكالً املتفق جوهراً؟! 
ناهيك عن اأن التنظيم االأ�صا�صي حركة فتح حتمل وجهتي نظر من هذه االتفاقية 
وثمرة ن�صال طويل  اأو�صلو” حتى واإن كانت اجنازاً  اإعالن املبادئ -  “اتفاقية 
توَّج انتفا�صة احلجارة، لكنها اأي�صاً مل تلبِّ الطموح با�صتحقاقاتها واجنازاتها 
وهذا ما ال يختلف عليه اثنان، اإ�صافة لهذا كله ال نن�صى اأن االحتالل نف�صه غري 
را�ِص عنها وهو الكيان ذاته الذي اغتال زعيمه ورئي�ص حكومته اإ�صحاق رابيني 

على خلفية توقيع هذه االتفاقية عام 1995. 

وال نريد الولوج اإىل دوامة االختالف حول االأ�صباب وامل�صببات؛ الأنها لي�صت 
هي جمال الرتكيز ومو�صوع االهتمام الذي ن�صعى اإليه، مع اأننا دوماً ال ن�صتطيع 
للتذكري  تاأتي  فاالإ�صارات  وبالتايل  واأحداثه،  الواقع  عن  وف�صلها  اأنف�صنا  �صلخ 

بت�صاوق االأحداث وتتابعها. 

وتتالحق االأحداث وب�رشعة غري م�صبوقه ال يف �صريها وال يف اآليات ال�صري، 
وقراه  الوطن  ومداخل  �صوارع  لتعم  العارمة  اجلماهريية  الهبات  انتقلت  حيث 
وجمتمعاته، من �صماله اإىل جنوبه ومن �رشقه اإىل غربة، ويف ال�صفة والقطاع 
بال انف�صال بني �صطري الوطن فالكل يف ال�صفينة ذاتها، كاجل�صد الواحد وتبداأ 
موجات العنف والرد امل�صاد على هذا العنف والغطر�صة، وبالرغم من اأنها بداأت 
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كهبات جماهريية و�صعبية وانتفا�صية �صلمية، اإال اأنها �رشعان ما تطورت لتتحول 
هذه االأن�صطة والفعاليات اإىل انتفا�صة م�صلحة، واتخذت منحى اأخر وخمتلفاً يف 
تاريخ الق�صية، اإذا مل ي�صبق منذ احتالل فل�صطني عام 1948 وبعد تلك املعارك 
التي دارت اآنذاك وغريها من املعارك وبعد حرب االأيام ال�صتة 1967 اأن تواجه 
�صعبية  حرب  النريان يف  من  الغزارة  وبهذه  بال�صالح  وال�صهيوين  الفل�صطيني 

جماهرية بهذا ال�صكل على ار�ص الوطن الفل�صطيني. 

اإن االنتفا�صة هي فكرة و�صناعة فتحاوية، و�رشارتها  القول  اإذن ن�صتطيع 
انطلقت مع تلك الزيارة ال�صارونية امل�صتهرتة بحجم ال�صغط والكبت الذي يعي�صه 
ابناء �صعبنا باأ�رشه، جراء ممار�صات االحتالل واإجراءاته التي مل تراِع املتغريات 
ال�صيا�صية التي اعقبت توقيع اتفاقية ال�صالم، وحجم االعباء وال�صغوطات التي 
كانت ال�صلطة تتحملها للموازنة يف املحافظة على حياة ال�صعب وادارة �صوؤونه 
من جهة وعلى اتفاقية �صالم ال ترغب اأو�صلو وجمرى املفاو�صات، وبالذات من 
حركة فتح والذين اأطلقوا على اأنف�صهم بفتح البندقية واملبداأ واتهموا االخرين 
بفتح اأو�صلو اأو املتوازرين، وبالتايل جاءت االحداث بهذا ال�صكل الذي يطمع اإليه 
اأ�صحاب املبداأ والبندقية الذين مل يتوانوا يف ركوب املوجه وال�رشوع باملواجهة 
مع قوات االحتالل و�صلوك نهج املقاومة التي بداأت �صعبية و�صلمية يف بدايتها 
حيث اأداروا االأمور من قريب ومن بعيد فيما الغري كان يتحني الفر�صة لركوب 

موجات البحر اجلماهريي الهادر وا�صتغاللها متاماً ل�صاحله كالعادة.

التي  التطور  واآليات  االنتفا�صة  عن  واحلديث  االإبحار  ب�صدد  هنا  ل�صنا 
اأخذت االرتقاء لتطوير االأحداث وموجات العنف التي تقوم بها اإدارات االحتالل 
وحكوماته املتتالية، وجنده يف امليدان، الذين مل يقراأوا عنوان املكتوب جيداً 
بل يف م�صتنقع احلرب ال�صعبية التي ي�صعب ك�رشها، اأو حتقيق ن�رش فيها، واإمنا 
نحن هنا ب�صدد الطريقة التي ركبنا فيها موجة الن�صال اأ�صوة بكل جمموعات 
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املقاومة يف الوطن، ولب�صنا ثوب الن�صال ثانية والذي هو بال �صك ثوبنا ولي�ص 
غريباً علينا. 

ال �صك يف اأن تواجدنا كاأ�صدقاء يف اجلامعات ويف اأماكن عملنا ووظائفنا 
امليدان  جنود  بحق  فنحن  والنا�ص،  اجلماهري  مع  التوا�صل  يعني  املختلفة 
لنا  وامليادين جتد  واحلقول  الزوايا  كل  ففي  وطلبة،  و�صيا�صيون،  اجتماعيون، 
الذين  التنظيم  ل�صباب  يتطلع  والكل  تتالحق  االأحداث  لكن  وب�صمة،  ح�صوراً 
اُنتخبوا قبل ب�صع �صنوات، ماذا �صيعملون؟! وماذا �صيكون دورهم يف هذه االأحداث؟ 
فاالأق�صى ٌيدن�ص باأقدام �صارون، وهناك �صلطتنا الوطنية توا�صل مفاو�صتها مع 
حكومة االحتالل، وهناك حالة غليان جماهريي و�صعبي داخل اجلامعات ويف 
ال�صارع الفل�صطيني عموماً، وهناك من يدفع نحو الت�صعيد، ومن مييل للتهدئة 
ومن يدعو للعقالنية، وهناك قطعان امل�صتوطنني الذين ي�صبون الزيت على النار، 
فيبط�صون، وي�رشبون، ويخربون احلقول، حالة احلرية ت�صيطر على هوؤالء االإخوة، 
ماذا �صيفعلون؟! وما هو املوقف الواجب اتخاذه فلي�ص هم �صناع القرار �صيا�صياً 
اأو ن�صالياً، فهناك من يعلوهم رتبة، ال بل هناك القائد الرمز قائد ثورة اجلماهري 
والقائد االأعلى لقوات العا�صفة، الذي كان يحاول املحافظة على م�صافة مت�صاوية 

بني العمل ال�صيا�صي والتوجه نحو املقاومة، فهل يتمردون على القرار؟! 

االأرفع رتباً تنظيماً وع�صكرياً مي�صكون الع�صا من و�صطها، فهم مع ال�صلطة 
ع�صاكر و�صباط، كيف ال؟! وهي من ترفع لهم رواتبهم وم�صتحقات وظائفهم، وبها 
يتدرجون يف ال�صلم الوظيفي وعند التنظيم هم امل�صئولون والقادة ويعود لهم 
القرار، فهذا املزج الوظيفي مل يكن ومل ياأت من فراغ، باعتقادنا بل من خالل 
ما مل�صناه جند اأنه نتاج �صيا�صة مق�صودة ومدرو�صة جيداً، واإن جاءت تتويجاً 
ملرحلة تنظيمية تتخللها ال�صري خلف الطموحات الفردية يف ظل غياب حقيقي 
ترددت  داخلي  تنظيمي  �صينجم عنها من عجز  وما  التنظيمية  املوؤ�ص�صة  لدور 
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احلركة يف معاجلته اأوال باأول. كما اأدى اإىل تراكم االأخطاء االإدارية والتنظيمية 
وتاأجيلها، لذا جاءت هذه ال�صيا�صة كخطوة ذكية من القائد الرمز بهذا االجتاه، 
وبخا�صة اأنه كان يدرك اأن هناك معار�صة تنظيمية داخلية من التنظيم املحوري 
هذا  من  اخلروج  له  فكيف  اأو�صلو،  التفاقية  التحرير  منظمة  نف�صه يف  الرئي�ص 
املاأزق بدون خ�صائر على �صعيد احلركة، وهو من يتقن بل يجيد اللعب على 
التناق�صات واالأزمات، ويتفنن يف ال�صري و�صط حقول االألغام، وهذا ما يعرفه عنه 

اجلميع، فهل يرتك االأمر لل�صدفة اأو القدر ليخل�صه؟ حتماً ال. 

هت لهم االأوامر بهذا االجتاه من  اإذاً فهْم مع ال�صلطة ومع املفاو�صات اإذا ُوجِّ
جهة، وهم مع احلالة الن�صالية �صد االحتالل من جهة اأخرى، فهم يجيدون الرق�ص 
على احلبال، ولكن ما دورنا نحن كمجموعة اأ�صدقاء؟ واأين موقعنا ومكانتنا من 
واإذا حاولنا  اإخراجها قطعت،  اإذا حاولنا  كبالع مدية  �صك  بدون  ذلك؟ نحن  كل 
بلعها ال ن�صتطيع الأنها اأي�صاً �َصُتقطع، نحن بني خيارين اأحالهما مرّ وحالنا ال 
َي�رش �صديقاً. حقيقة مل منر بهذه التجربة من ذي قبل، ففي االنتفا�صة االأوىل كانت 
الن�صال غاية وهدفاً، والكل يدعو لركوب  االأمور خمتلفة ب�صكل تام، حيث كان 
املوجة، فيما االآن االأمر خمتلف، واأي قرار خاطئ قد يحملنا امل�صوؤولية، وقد ُنتِّهم 
بتقوي�ص جهود ال�صالم، فنحن يف حرية من اأمرنا، وهذا يعني الق�صور والتهرب اأمام 
جماهرينا، ويعني اأي�صاً التخلّي عن املقاومة، والنكو�ص اأمام امل�صككني واملزايدين، 
الوطني يعني تخلي  التحرير لبع�ص بنود ميثاقها  اإلغاء منظمة  باأن  والتاأكيد 
احلركة واأع�صائها عن الن�صال وعن نهج املقاومة كاأ�صلوب لتحرير فل�صطني، وهذا 
يعني اأننا اأ�صبحنا ال نختلف عن غرينا من الباحثني عن الذات يف احلركة، وذلك 
بقبولنا االنتخابات، كونها مرحلة ح�صار وطني، واأن دورنا بات ينح�رش يف خدمة 
اجلماهري اجتماعياً والقيام باأدوار خدماتية ال اأكرث، وهذا ال يحتاج لتفكري كثري، 
اإذ اإنَّ املتناف�صون ُكرث من داخل البيت وخارجه على حد �صواء، فهناك التنظيمات 
االإ�صالمية والوطنية، والكل يزايد على الكل، ويدعي �صوابية راأيه، وال اأحد يدري اأين 

طريق النجاة؟ ولو علمنا الغيب الخرتنا الواقع. 
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يجتمع االأ�صدقاء يف جل�صة ت�صاور وحوار وتقومي جاد، الكل يبدي ما يف 
جعبته من اأفكار وت�صورات ومقرتحات، ويطرح وجهة نظره منها، ي�صود اجلل�صة 
باأن  يتخيلون  امل�صتمعون  املقاطعة،  ثم  النقا�ص  واجلدية يف  املرتفع  ال�صوت 
�صجاراً يدور بني االأ�صدقاء، ال حدود وال �صوابط للحوار وال مدير للجل�صة، وال 
جدول اأعمال، ترفع اجلل�صة، ثم يخرج اجلميع، ويذهب كل يف طريق ثم يُدعون 
للجل�صة الثانية الثالثة، ويرتقبون االأحداث، فهم على متا�ص بال�صارع والنا�ص 
تكن لهم االحرتام، ولكن ينتظرون منهم فعالً وموقفاً ال قوالً، فحان وقت الزرع 
ينجح  فهل  العملي،  املحك  وعلى  ن�صابها  يف  االأمور  وو�صع  االأداء،  وتقومي 
االإيقاع وفر�ص احل�صور، وهل يتمكنون  اأ�صدقاوؤنا يف اجتياز االمتحان و�صبط 
من اأخذ موقف �صليم وجريء، واأي املواقف يعد �صليماً، اهو الذي ير�صي اجلماهري 
ويدغدغ عواطفها، ويغ�صب امل�صتوزرين والراق�صني على احلبال؟ ّ! اأم العك�ص هو 
ال�صحيح؟! هل االنخراط يف �صف املقاومة وترك االأحداث لتاأخذ جمراها بغ�ص 
النظر عما �صتوؤول اإليه النتائج؟! اأم الرتيث وعدم االكرتاث مبوقف اجلماهري التي 
اإىل ملعب  القفز  اأم   ! اإليهم باالحرتام؟ ّ الن�صايل وتنظر  الدور  ال زالت تقدر لهم 
الراق�صني على احلبال، والرق�ص على احلبلني وم�صك الع�صا من و�صطها متاماً 
والتغريد يف  بالدبلوما�صية  ذلك  بهم معللني  وليقتدوا  االآخرين،  كما هو حال 

ال�رشب. 

بالطبع ال نتحدث عن اأ�صخا�ص ذوي مركز �صلطوي اأو تنظيمي رفيع امل�صتوى، 
بل عن كوادر وقادة ميدان نا�صئني، وهذا يعني اأن االأنظار تتجه �صوبهم، كما اأن 
بعدهم عن اجلماهري وعن االأحداث يعني قتلهم تنظيماً، متاماً كما هو احلال مع 
االأ�صماك عند اإخراجها من املاء، فهم ما زالوا يبنون م�صتقبلهم خطوة خطوة، 
فهل ي�صحون بهذا امل�صتقبل وااللتفات حلياتهم االأ�رشية اأم العك�ص؟! كما اأننا ال 
ن�صتذكر اأ�صباه رجال ركبوا موجة امل�صوؤولية لغياب الرجال؟؟ وال يدور احلديث 
عن و�صوليني ت�صلقوا على اأكتاف غريهم؟؟ بل عن رجال ت�صلحوا الرجولة باكراً 
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وجاءوا لهذه املواقع بالتزامهم وان�صباطهم و�صدق انتمائهم واأفعالهم، كما اأن 
حديثنا ال ياأتي عن اأ�صخا�ص بال اإح�صا�ص اأو تفكري اأو جهلة، فهم يقراأون امل�صهد 
اأن  وعلموا  فطرياً،  وطنهم  حب  على  و�صبوا  جيداً،  ال�رشاع  وطبيعة  ال�صيا�صي 
الثورة عطاء وت�صحية وفداء واختاروها عن طيب خاطر، اأدركوا اأَن ال�صهداء هم 
وال�صري على  عليه  احلفاظ  من  بد  ال  الذي  الن�صايل  واالإرث  امل�صطفاة  ال�صفوة 
خطاهم ووهج �صريتهم واالهتداء بهديهم، فعليهم تقع امل�صوؤولية واأمانة عظيمة، 
واالأهم من كل هذا اأنهم التقوا منذ ال�صبا، وتعاهدوا على ال�صري يف هذا الطريق 
الغاية  باأن عظيم  موؤمنني  واأَخطار،  �صيواجههم من م�صاعب  النظر عما  بغ�ص 
فكرهم  من  غري  قد  الرباق  وزخرفها  الدنيا  نعيم  اأن  اأما  وامل�صاب،  االأمل  يهون 
وطريقة تفكريهم، ورغد العي�ص قد طاب لهم اأن كان ذلك ما حدث لهم؟؟ فما هو 
الفرق بينهم وبني االآخرين؟! وملاذا مل يرف�صوا خو�ص االنتخابات؟! وليرتكوها 
ملن هم اأجدر واأقدر على حمل االأمانة اأم اعتربوا اأن تلك املرحلة كانت حلظة 
قطف ثمار وغاب فيها ال�صمري؟؟ اأ�صئلة كثرية ميكن اأن تراود االأذهان، وقد جتد لها 
اإجابة، وقد تقنع البع�ص بع�صاً من الوقت؟؟ لكن “اإر�صاء النا�ص غاية ال تدرك”. 

فال�رشاع  االأو�صاع،  هذه  املوقف يف  �صيد  هو  االرتباك  فاإن  �صك  ادنى  بال 
الزج  وعدم  بامل�صوؤولية  ال�صعور  وبني  والنخوة من جهة،  والقيم  املبادئ  بني 
بالنا�ص يف اأتون انتفا�صة ال يعلم نتائجها اإال اهلل، وبني اخلوف من القدر وما 
اأو �رشاً، وبني خ�صية  يخفيه لهم املجهول رغم اإميانهم مبا هو حال بهم خرياً 
االتهام بتقوي�ص االأمن واالإخالل به، فقد كانت االأحاديث كثرية، واملربرات اأكرث، 
لكن ال ّبد من موقف �صجاع وجريء، فهذا ال�صيء الذي يلقى االإجماع، ف�صارون قد 
دخل االأق�صى وخرج، فما امل�صكلة يف ذلك؟! وهل هناك فرق بني دخول �صارون 
اأو حتى بني  يومي،  وب�صكل  م�صاء؟  �صباح  يدخلون  الذين  اليهود  من  اأو غريه 
اجلنود املدججني بال�صالح الذين يجوبون باحات امل�صجد وهم يطاردون ال�صبان 
الفل�صطينيني، وحتى لو دخلوا يف اأي زاوية حلقوا بهم، اإذا كان االأمر يتعلق بعدم 
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خلع حذائه؟! فهذه امل�صكلة ميكن حلها يف املرات القادمة حتى واإن ح�صل ذلك 
هذه امّلرة؟! اأمل يكن من واجب امل�صلني تنبيهه كي يخلع حذاءه؟! فهو يعلم اأن 
يدخل الكني�ص اليهودي باحلذاء، ال فاالأمر لي�ص بهذه البا�صطة؟! بل اكرب من ذلك 
اأو  اأو عن غباء  واأبعد! فهذا �صارون!! لن يقدم على هذه الفعلة مبح�ص �صدفة، 
�صذاجة؟! بل عن حكمة كاملة ودهاء ووعي وتخطيط م�صبق، فهو يريد ا�صتفزاز 
م�صاعر االأمتني العربية واالإ�صالمية على حد �صواء لكي يرى ما هي ردة الفعل 
واجلاهزية لديهم؟! فيما لو اأقدموا على هدم االأق�صى، اأو فيما لو انهار امل�صجد 
عام  االأق�صى  حرق  يكن  اأمل  دخوله  وحتى  من حتته،  اجلارية  احلفريات  اأثناء 
ة الفعل بهذا احلجم؟ باهلل عليكم كفوا عن هذا التفكري  1969 اأخطر؟ فلماذا اإذا ردَّ
ع�رش  خم�صة  عددهم  يتجاوز  ال  العامل  يهود  فكل  واخلرافات؟!  االأ�صاطري  وهذه 
مليون يهودي، وامل�صلمون اأمة املليار والربع مليار.. ؟ اأجننتم واأنتم تفكرون بهذا 
االأ�صلوب ال�صطحي؟! حتى لو كان هذا هو االعتقاد ال�صحيح واالفرتا�ص احلقيقي 

الذي جال يف خلده، فهو يعرف ردة الفعل م�صبقاً، 

منذ عام 1969م وبعد حرق االأق�صى وكذلك بعد جمزرة احلرم االإبراهيمي 
اأعاد الكرة وللتاأكد مما �صيحدث  يف اخلليل بتاريخ 25/ 2/ 1994م حتى لو 
فبدالً من الزيارة كان باإمكانه اأن ير�صل اأحد م�صتوطنيه!! اإىل اأحد امل�صاجد اأو 
االأ�صواق املزدحمة، اأو... الخ، ويرتكب جمزرة؟! اأو حتى داخل االأق�صى نف�صه، وبهذا 
يحقق الغاية واإذا ما �صعر باأن هناك فعالً اإح�صا�ص وم�صاعر غ�صب من امل�صلمني!! 
فمن ال�صهل عليه التن�صل من كل ذلك ولرمبا كي ال ي�صجل تاريخه الت�صبب يف 
انتفا�صة دامية؟! ال زالت يف اأول طريقها فقط الأجل زيارة، اإال اأذا و�صل لنتيجة 
للمقد�صات  االنتقال  من  ّبد  وال  وامل�صلمني!!  العرب  م�صاعر  ال حترك  الدماء  اأن 
وامل�صا�ص بها وتدني�صها، وهذا هو التفكري ال�صاذج بعينه؟! ف�صارون ال يهمة ماذا 
�صيكتب التاريخ عنه، �صفاح.. جمرم.. دموي.. ؟! ما يهمه فقط اأن ال يكتب عنه انه 
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تنازل عما ي�صمى بحلم دولة اإ�رشائيل.. اأو تق�صيم العا�صمة االأبدية لهذا احللم 
“القد�ص”، هذا هو اخلط االأحمر اأمامه، اإ�صافة اإىل اأنه ينوي املناف�صة على رئا�صة 
الوزراء والدم الفل�صطيني هو خري دعاية اأو اأجود زيت الإ�رشاج قناديل و�صولهم 
لذلك الكر�صي، اإذاً ملاذا ال يريق املزيد من هذه الدماء كي ينيرب دربه نحو رئا�صة 

احلكومة القادمة، ويجعل من هذه الدماء نربا�ص هداية للناخب ال�صهيوين. 

االأحداث تت�صارع ويزداد عنفوانها ويت�صاعد تعداد االإ�صابات ويرتفع عدد 
ال�صهداء واجلماهري تخرج لل�صارع، واأ�صدقاوؤنا يذهبون مع جماهريهم حلظات 
الن�صالية  احلالة  ي�صاركونهم  قرب  وعن  كثب  عن  الو�صع  يرقبون  املواجهة، 
بقرار  لي�صت  لكنها  لديهم،  اال�صتعدادية  تبداأ حاالت  وا�صح،  بحياء وبال موقف 
مّد ج�صور  يحاولون  تخطيط،  وبدون  تامة  بعفوية  ياأتي  �صيء  فكل  موقف،  اأو 
ثقة بني اجلماهري الغا�صبة واحلاقدة على املحتل، وبني مقرات ال�صلطة واأفراد 
الع�صاكر املتواجدين فيها داخل املدينة علّهم ي�صتطيعون قراءة املوقف ب�صكل 
االأخري والنوايا احلقيقية للقيادة  ال�صلطة  اأكرث و�صوحاً، وذلك كي يعرفوا قرار 
الفل�صطينية العليا، التي هي امل�صوؤول االأول واالأخري عن اأخوتنا، فهم ال يريدوا 
اإذاً  الذهاب مع رغبة اجلماهري العاطفية، ويندمون على قرار قد يكون خاطئا، 
التي  واملواقف  االأفكار  بني جممل  واملزج  واملنطق  العقل  ا�صتخدام  من  بّد  ال 
ا�صَت�َصّفوها من قبل االأطراف كافة على ال�صاحة الفل�صطينية، احلالة التنظيمية 
التنظيمي  املوقف  واأجهزتها.. اجلماهري ورغباتها...  الوطنية  ال�صلطة  الداخلية.. 
للقوى ال�رشيكة.. ، لهذا فال مندوحة من قراءة هذه املواقف كلها ب�صكل دقيق، 

واأخذ قرار م�صوؤول وحا�صم. 

وطي�صها،  ويحمي  �رشاوتها  ت�صتد  االأحداث  ولكن  االآخر،  تلو  االأ�صبوع  مير 
والقائد الرمز ي�رشخ اأننا ذاهبون للقد�ص �صهداء باملاليني، فكيف �صنذهب للقد�ص؟ 
فهل �صنذهب مع االأجهزة االمنية املنق�صمة على ذاتها يف حينه؟! فكل جهاز يتبع 
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امل�صوؤول وميثل اإِقطاعية خا�صة، اأم مع م�صوؤويل التنظيم الذين التحقوا بال�صلطة 
اأم مع اجلماهري امل�صللة براأيها الذي اختلط فيه  وميثلوا التنظيم باملرا�صلة؟! 
التنظيمات  فاالأمر حمري!!  القرار،  ا�صتقاء  بالنابل يف ظل تعدد م�صارب  احلابل 
كانت  التي  فهي  زاويتها،  االأمور من  وتقي�ص  االأحداث  تتلكاأ وترتقب  االإ�صالمية 
منذ قدوم ال�صلطة، قد ركبت موجه الن�صال الأنها ترف�ص اأو�صلو وتكيل االتهامات 
الوطني  امليثاق  بنود  �صطب  بعد  املقاومة”،  عن  تخلت  “باأنها  فتح  حلركة 
الفل�صطيني الذي يدعوا ملقاومة املحتل، وحينما حان دور املقاومة جندهم قد 
توقفوا؟! فال ندري ما هي الغاية من هذا التوقف؟! واإن برروا ذلك مبوقف اخل�صية 
من لعبة جديدة وخدعة ع�صكرية و�رشك من ال�صلطة عنوانه االنتفا�صة لاللتفاف 
عليهم والتخل�ص منهم، لكن هذا ال يعدو كونه عذراً اقبح من ذنب، فكيف يكون 
ذلك؟! فهم مل يخ�صوا ال�صلطة؟ منذ عام 1993 وحتى العام 2000 اأي قبيل اندالع 
انتفا�صة االأق�صى، حيث كانت موجة عملياتهم يف اأوجها، واإن اّدعوا اأنها كانت 
رداّ على جمزرة احلرم، لكن ملاذا مل يكن لهم ن�صيب منها يف انتفا�صة النفق 
عام 1997 وكذلك يف االأ�صهر ال�صتة االأوىل من عمر االنتفا�صة اأم اأن هناك هدفاً 

وا�صحاً ومبا�رشاً واأهدافاً م�صتورة وغري مبا�رشة؟! 

وتنق�صع الغيوم وت�صفو ال�صماء وتنجلي ال�صورة �صيئا ما، وتتبلور املواقف 
املواقع  الرمز وخطاباته، وت�رشع جلان  القائد  بت�رشيحات  امل�صرت�صدة  االأولية 
بالقيام ببع�ص املبادرات االيجابية وذات االإيحاءات ال�صحيحة التي من �صاأنها 
تلطيف االأجواء واحلفاظ على �صعرة معاويه، حيث يتم االإعالن عن فتح دورات 
اإ�صعاف اأويل ملجموعة من ال�صبان حتت اإ�رشاف جمعية الهالل االأحمر الفل�صطيني 
واأخوة متطوعني فيها، وذلك لتاأهيل طواقم م�صاعدة لنقل امل�صابني يف �صاحات 
الر�صا�ص  اأو  بالغاز  امل�صابني  ترك  عدم  بنا  اجلدير  فمن  اليومية،  املواجهة 
املطاطي الذي كان ُي�صتعمل بكرثة مع بدء اندالع هذه االنتفا�صة يف امليدان، 
واالأهم من ذلك هو طريقة حمل ونقل امل�صاب فال ّبد اأن تكون طريقة �صليمة كي 



رحلة صداقة من املهد إىل اللحد 64
األسري/ خليل حممود يوسف أبو عرام

ال نزيد من تاأثري االإ�صابة اأو نت�صبب باأ�رشار نحن يف غنى عنها الإخواننا واأبناء 
�صعبنا املنا�صلني، لكن من الواجب اأن تكون هناك خطوات اأكرث و�صوحا و�صجاعة 
وجراأة، وال ندعي اأن هذه اخلطوات كانت تاأتي كقرارات عليا واإمنا هي ا�صتخراج 
وا�صتقراء حلالة �صيا�صية وتنظيمية عامة واجتهادات داخل جلان املواقع تنتقل 
تقت�صي  اأخرى  ذلك خطوة  تتلو  ثم  اأخرى،  اإىل  املناف�صة من منطقة  مع عدوى 
ت�صكيل وتفعيل دوريات املناوبة التنظيمية الليلية وال�صهر داخل املدينة وعلى 
مداخلها كم�صانده لدوريات ال�صلطة الوطنية التي ال تكفي اأ�صال من حيث العدد 
اأ�صبح احل�صور التنظيمي يفر�ص ذاته  والعدة وال تفي مبتطلبات املدينة، وقد 
فعلياً ليالً ونهاراً، وبات النا�ص �صبه را�صني عن دور اللجان التنظيمية على االأقل 

يف هذه املرحلة. 

وراء كل خطوة واأخرى يجل�ص اإخواننا جل�صات تقومي الأدائهم وي�صتمعون 
الأراء ال�صارع فيتدار�صونها، واإن كانوا ي�صريون خلف العواطف اجليا�صة اأحياناً، 
االحتالل  قوات  ارتكاب  حال  يف  �صيما  ال  الثائرة،  جماهريهم  حال  فحالهم 
املجازر بحق ابناء �صعبنا، فالدم واحد ولن ي�صبح ماًء مهما حاولوا التخفيف 
اأم  ن ارتكبها �صواًء كان جنديا  من امل�صاب، واجلرمية واحدة ب�رشف النظر عمَّ
م�صتوطناً، مري�صاً نف�صياً اأو بكامل قواه العقلية واجل�صدية، فكلهم ))اأمام الق�صاء 
مر�صى وجمانني(( ، الآن القا�صي وال�رشطي هما ال�صورة طبق االأ�صل، فهم جاءوا 
جميعاً الأر�صنا بال حق لهم، وبال رغبة مّنا، احتلوا االأر�ص وا�صتباحوا املقد�صات 
ونهبوا اخلريات، ولكن هل يكتفي فر�صاننا يتوقفون عند هذا القدر من العطاء اأم 
يرتاجعون ليعطوا الدور لغريهم؟! واإِْن �صلموا الراية للغري، فماذا �صيكون دورهم؟ 
هل يتخلفون وي�صلمون االأمر يف هذه املرحلة احلا�صمة اأم اأنهم �صي�صطفون اأمام 
وي�صفي  اجلر�ص  لها  يعلق  تتطلع ملن  وهي  كحالها  حالهم  وي�صبح  اجلماهري 

غليلها وينقذها من خطر داهم. 
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كل ذلك حدث واأكرث الأننا حافظنا على خيط التوا�صل دون تخبط، واإن كانت 
اخل�صية والريبة من الف�صل هما الهاج�ص الذي يعنون تفكرينا وح�صاباتنا لتلك 
املرحلة، اإال اأن ا�صتمرارنا وثباتنا ي�صجل لنا كنجاح، وبالرغم من عدم اكتفائنا 
مبا قدمناه، فقد �رشعنا بخطوات ومبادرات واجتهادات جديدة هدفها تطوير اآليات 
العمل وتفعيلها، من بينها على �صبيل املثال للح�رش التفكري برتتيب ورديات 
املناوبة وال�صهر واآليات حتركها واإمكانية ت�صليحها ببع�ص االأ�صلحة اخلفيفة، 
اإذا ال بّد من مناق�صة هذا املو�صوع ب�صكل جدي ومو�صوعي، ولكن كيف �صنحمل 
اأ�صلحة؟! وهناك �صلطة �رشعية وهي املخولة باحلرا�صة واملناوبة وحماية البلد، 
والت�صرت  ال�رشية  اإطار  �صيبقى ذلك يف  اأم  ال�صلطة على �صالحنا؟!  �صتطلع  وهل 
وطي الكتمان؟! وماذا �صيكون موقف ال�صلطة الراف�ص اأ�صالً لع�صكرة االإنتفا�صة؟! 
فهل �صتقوم باعتقال من يحمل ال�صالح بدون اأذنها، مهما كان اأمر حامله واأيا 
تنتظر  وبخا�صة حما�ص  االإ�صالمية،  الف�صائل  فعالً  هل  �صالحه  وم�صادرة  كان، 
هذه اللحظة، ملعرفة ما �صري�صو عليه احلال على االأقل بهذا ال�صاأن ))اأي حمل 
ال�صالح والع�صكرة به(( اأم اأن لديها ح�صابات اأخرى خا�صة بها؟! من اأين �صياأتي 
بال�صالح؟ وكيف؟ . ومتى؟ وفيَم �صي�صتخدم؟ هل �صي�صتخدم يف املقاومة؟! اأم فقط 
�صيحمل من باب احليطة والرب�صتيج، وبخا�صة اأن احلديث ما يزال عن انتفا�صة 

�صعبية يف �صكلها، ))انتفا�صة حجارة وتظاهرات �صليمة(( . 

وعدم  املقاومة  �صالح  �رشية  حول  العام  الفهم  اإىل  االإ�صارة  بنا  جدير 
مدننا  وانت�صارها يف  الوطنية  ال�صلطة  قدوم  وبعد  اأي�صا  الأنه  به؛  اال�صتعرا�ص 
وقرانا �صاد اعتقاد لدى املنا�صلني واأبناء ال�صعب، اأن من حق ال�رشفاء واملنا�صلني 
اإ�صناد ال�صلطة والوقوف بجانبها يف االأزمات ويف مرحلة بناء اأجهزتها االأمنية، 
اأن يربز  اأحيانا من كان يحمل �صالحاً �صخ�صياً  وعملية االإ�صناد هذه ت�صتدعي 
�صالحه، خا�صة واأن احلديث عن �صلطة ما زالت يف طور االإن�صاء وعديدها وعتادها 
ال يغطيان م�صتلزمات حماية البلدات واملدن التي انت�رشت بها، ال بل ال ميكنها 
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تلبية متطلبات التدخل االأمني داخل تلك املدن والقرى، وبالتايل ا�صتندت على 
منا�صلي ومواطني البلدات الذين تعاطفوا مع اأفراد ال�صلطة ورغم غياب الثقة 
والأ�صباب كثرية،  �صخ�صياً  الذين ميلكون �صالحاً  املطلقة لدى بع�ص املواطنني 
ومعرفة يف جمتمعنا الفل�صطيني ذي الطابع الع�صائري، بني بع�ص اأفراد االأجهزة 
االأمنية الذين انتهزوا فر�صة ظهور ال�صالح لتحديد كمياته واأماكن تواجده انطالقاً 

من طبيعة الرتبية االأمنية واالحرتازية التي يتلقونها. 

ال�صالح ب�صكل  بذلك، وتبداأ حاالت نقل  قراراً  االأمر للنقا�ص، واتخذوا  طرح 
فردي، لكنه �صالح �صخ�صي وغريموحد، ومما يجود به احلال وبنوعية خجولة 
حاله  اإجراء  هو  االأول  ل�صببني،  نخفيه  ما  �رشعان  ال�صالح  نقلنا  كلما  حيث 
ا�صتخراج وفح�ص للظاهرة اأمام الراأي العام من جهة وال�صلطة الوطنية من جهة 
هناك خ�صو�صية  اأن  وتعترب  بالعلن  ال�صالح  نقل  نعتد  الأننا مل  وثانياً  اأخرى، 
اأنه منعوت باملقاومة وبالتايل فهو لي�ص  اإال  انه �صخ�صياً،  ال�صالح ورغم  لهذا 
لال�صتعرا�ص، هذا ناهيك على اأننا اأردنا تثبيت موقف متفق عليه ولو �صمنياً مع 
ال�صلطة الوطنية لتجنب الت�صادم والوقوع يف اإ�صكاالت نحن يف غنى عنها يف 
حال حدوث عمل اأو مت متابعة بع�ص اخلاليا امل�صلحة اأثناء جتوالها يف ورديات 

املناوبة اأو يف اأي مهمة خا�صة. 

بني التعقل والتهور، واالرتباك واخل�صية، واحلياء من الظهور مبظهر الع�صاكر 
لنا  الوا�صحة  غري  االأمنية  االأجهزة  ومواقف  اخلجل؛  حاجر  ك�رش  على  واجلراأة 
نحن  كما  متاماً  وح�صن  ك�صند  �رشيف  مواطن  ولكل  لنا  بحاجة  فهم  باالأ�صل 
بحاجة لهم كحاٍم و�صاهر على االأمن.. وبني ال�رشورة حلمل ال�صالح يف العلن 
اأو اال�صتغناء عنه ب�صبب االفتقار اإليه، مرت ب�صعة اأ�صابيع على �صري االنتفا�صة 
املقاومة  بوتائر  واملت�صاعدة  للمحتل  والتحدي  بااللتحام  االأخذة  ال�صعبية 
يتعدَّى  ال  فر�صاننا  ودور  وتزداد،  تتالحق  امل�صابني  اأعداد  اليومية،  واملواجهة 
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عن موقف املتابعة والت�صامن واملوؤازرة الوجدانية واالإ�رشاف من بعيد وم�صاركة 
النا�ص راأيهم واأفكارهم اإ�صافة اإىل ورديات املناوبة وال�صهر الليلي التي يقومون 
بها، هذا اإ�صافة لالإ�رشاف على بع�ص الدورات التنظيمية ودوريات االإ�صعاف االأويل 
التي قمنا بعقدها حتت اإ�رشاف كادر الهالل االأحمر واأيام العمل الطبي املجاين 
التي متت باإ�رشاف الكوادر الطبية من اأطباء و�صيادلة اأبناء املدينة واأ�صدقائهم 
العاملني فيها اآنذاك الذين مل يبخلوا على بلدهم ال باجلهد وال باالأدوية التي 
وكما  اأفعالهم.  بعظيم  جمهولني  جنوداً  هوؤالء  ويبقى  �صيدلياتهم،  بها  جادت 
اإنذار،  تاأتي عفوية، وبال �صابق  “الع�صكرة”  اأ�صلفنا فالتطورات يف هذا املجال 
فاالأمور  املواقف،  هذه  مثل  اجلميل يف  ال�صيء  هو  وهذا  م�صبق،  تخطيط  وبال 
لكنها  املجازفة واملخاطرة  واإن كانت حتمل يف طياتها  فر�صاً،  نف�صها  تفر�ص 
فعالً جتنبنا خطر التفكري الطويل الذي قد يو�صلنا اإىل مرحلة اجلنب والرتاجع 
اأو االختالف يف بع�ص االأحيان. تطور جريء وغري م�صبوق يك�رش حاجز الرهبة 
وكرثة  البداية  اأحاطت يف  التي  اال�صتفهام  عالمات  من  بالرغم  اجلليد،  ويزيل 
اأنه قد جاء بعد حدث مماثل حدث قبل ذلك  الت�صاوؤالت التي ترددت، ال �صيما 
باأيام حينما قام و. اأ. �ص باإطالق طلقة من بندقية �صيد م�صنوعة حملياً من و�صط 
اجلماهري والحقاً تبني اأنه مرتبط مع خمابرات العدو، بعد اإلقاء القب�ص عليه 
يف اأحدى حمافظات الوطن بتهمة امل�صاركة يف ت�صفية اأحد قيادات االنتفا�صة، 
و�صدر بحقه حكم بال�صجن 15 عاما، ولذلك فاإن التطور الالحق اأخذ باحل�صبان 
هذه الفر�صية يف البداية ومت التحري والتمحي�ص الحقاً ثم تبنى احلادث، الذي 
متثل بقيام اأحد االأخوة باإطالق ب�صع طلقات من بندقية اأوتوماتيكية اأثناء هّبة 
جماهرييه، االأمر الذي اأثار التخوف من تعر�ص اجلماهري لردة فعل حمقاء من 
قبل جنود االحتالل ب�صبب هذه الفعلة التي بدا اال�صتياء منها جلياً ومت التحقيق 
يف املو�صوع، وتدخلت ال�صلطة حماولة م�صادرة قطعة ال�صالح، لكن بعد ات�صاح 
ال�صورة واحت�صان املنا�صل الذي اأطلق النار بنوبة عاطفية وتبني اأنه يعمل يف 
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اأحد االأجهزة االأمنية، حيث نقل بعدها اإىل حمافظة اأخرى لتغطية احلدث اأمنيا 
وخ�صية عليه، اإال اأننا نعترب اأن هذا احلادث ت�صجيل الأول عملية اإطالق نار على 

�صعيد املدينة باجتاه قوات االحتالل يف هذه االنتفا�صة. 

وللحقيقة نقول اأن هذه الطلقات وبالرغم مما اأحدثته، من ارتباك وا�صتياء 
حاجز  ك�رشت  اأنها  اإال  وت�صاوؤالت  من خماوف  اإثارته  ومبا  املواقف  بع�ص  يف 
ال�صمت والرهبة، وبالتايل بات النا�ص يدركون اأن هناك �صالحاً ميكن اإن ي�صوب 
�صد العدو يف حلظة ما هذا من ناحية فيما بات نوع من اجلراأة للتحرك وفر�ص 
موقف وا�صح على اأفراد االأجهزة االأمنية باأننا قد نلجاأ حلمل ال�صالح والظهور 
بالعلن ورمبا ال�صتخدامه، وال بّد من حمايته وغ�ص الب�رش واالعتياد على هذا 
من  �صكل  باأي  وال  لل�صلطة  بدال  ميثل  ال  انه  على  تاأكيدنا  مع  اجلديد،  الواقع 
االإ�صكال، وفر�صنا القاطع الأن يكون ا�صتعرا�صياً وقاطع طريق ولغر�ص البلطجة. 

اأبناء التنظيم داخل املواقع، الذي  اأذهان  بداأت االأفكار جتول وتع�صف يف 
اآليات مقبولة  اأفراده يتهياأون ويتاأقلمون مع الو�صع اجلديد والبحث عن  بات 
ومرنة لرت�صيخه على االأر�ص بطريقة �صل�صة وهادئة بعيداً عن خلق التوترات، 
تنظيميا  تواكب حدثاً  تنظيمية  اخلروج مب�صرية  البع�ص  عقول  حيث جال يف 
بارزاً اأو منا�صبة وطنية مهمة كذكرى انطالق حركة التحرير الوطني الفل�صطيني 
فتح “األثورة املعا�رشة “ ودار نقا�ص حول هذه امل�صرية التي �صتجوب �صوارع 
املدينة بعد ح�صد اجلماهري يف اإحدى املدار�ص ولالنطالق بها معلنني خاللها بدء 
مرحلة جديدة من العمل الن�صايل والتحرك التنظيمي الأبناء العا�صفة، وخالل 
النقا�ص وتداول االأفكار، وم�صت فكرة اخلروج مب�صرية م�صلحة، وكان وقعها كوقع 
حبات املطر لالأر�ص العط�صى، االأمر الذي لفت انتباه بع�ص االإخوة، خا�صة اأولئك 
الذين يتعط�صون ملواجهة املحتل.. الفكرة اأثارت الغرابة والت�صاوؤالت حول بع�ص 
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وتدقيق  وحتليل  ودرا�صة  دون متحي�ص  لتمر  ترتك  مل  لكنها  املحورية  النقاط 
وا�صتنتاج للو�صول اإىل قرار حكيم بهذا ال�صاأن. 

مل تكن الغرابة يف طرح الفكرة بذاتها بل يف املوافقة على ذلك من ِقبل 
اأع�صاء التنظيم الذين مل يكن لديهم موقف تنظيمي ر�صمي لع�صكرة االنتفا�صة 
واخلروج بال�صالح اإىل هذا احلني، اأما املوقف من خروج ورديات ال�صهر امل�صلحة 
اخلا�صة  و�صوابطها  ودواعيها  �رشوراتها  لها  الأن  متاماً  خمتلفة  حالة  فهو 
ظهوراً  اأَن  اإذ  كليا،  اأمر خمتلف  فهو  امل�صلحة  امل�صرية  عن  احلديث  بينما  بها، 
لي�ص مب�صتوى التح�صري قد ي�رش بواقع احلركة واأبنائها يف تلك املدينة الذين 
�صيتخذون قراراً، ويقومون بهذه اخلطوط املهمة ال �صيما اإن اأي م�صرية �صتظهر 
بعر�ص ع�صكري �صتحتاج لل�صالح وال�صالح ال ياأتي حجمه منا�صبا فهذا يعني 
عجزا تنظيمياً اأمام قرار ال�صلطة الراف�ص للع�صكرة والظهور امل�صلح اأ�صال، وثانيا 
اأزمات  اأمام  ي�صعنا  هنا  والواقع  املطلوبة؟  والكمية  بال�صالح  �صناأتي  اأين  من 
وحتديات حقيقية وفعلية فالتنظيم الفتحاوي مل يكن لديه يف ذلك الوقت اأية 
قطعة �صالح تنظيمية على االأقل يف االإقليم والذي نحن جزء منه، وامل�صوؤولون 
التنظيميون يف االإقليم اعجز من اأن يدعمونا اأو ميدونا بال�صالح �صواء مادياً اأو 
لوجي�صتياً، ل�صببني اثنني، عدم القدرة من جهة، ومن جهة ثانية خوفا من خروج 
االأمور من اأيديهم وتخوفاً. مما �صيرتتب على ذلك م�صتقبال، اإذا من �صيتحرك لنا 
على هذا ال�صعيد ونحن اأع�صاء جلان املواقع القادة امليدانيون والنا�ص تطالبنا 
الرجوع  ال�صاأن دون  بهذا  نحن ولي�ص امل�صوؤولني عّنا، فكيف بنا �صنتخذ قراراً 
الأحد منهم، وكيف �صيكون عليه حالنا اإذا ف�صلنا اأما امل�صوؤولني واأمام ال�صلطة 
تعلق  التي  جماهرينا  اأمام  وكذلك  مواجهتها  يف  واخلجولة  للموقف  الراف�صة 
علينا اآماالً كبرية فهل نرتاجع، اأم نعقد العزم ونتوكل على اهلل �صبحانه وتعاىل 

ون�صري مع القرار االأ�صعب. 
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بالرغم من جل ال�صعوبات التي تواجهنا واالختالف يف وجهات النظر حول 
مّنا،  االأعظم  ال�صواد  لدى  االإعجاب  القت  امل�صرية  فكرة  فاإن  امل�صائل،  من  كثري 
ولذلك �رشعنا يف عملية ح�صابات طويلة ودقيقة لكل ما توقعنا اأن يعرت�صنا، 
وكدنا ن�صل اإىل طريق م�صدود ونرتاجع فيما جالت اأفكار واجتهادات كان اأحدها 
اخلروج باالأ�صلحة البي�صاء ))بلطا ت �صكاكني... الخ(( لكن كما يقول رب العزة 
{من يتق اهلل جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه إن اهلل 

بالغ أمره قد جعل اهلل لكل شيء قدرًا} �صدق اهلل العظيم )الطالق 3( . 

حري باالإ�صارة اإىل اأنا جمتمعنا جمتمع قبلي ومعظم الروابط فيه ع�صائرية، 
وهذا يعني اأن هناك اأ�صلحة �صخ�صية لدى كثري من االأ�رش، وحال مدينتنا غري 
م�صتثنى من هذا احلال ورمبا االأمر اأي�رش مما نتوقع خا�صة واأن الرابط الع�صائري 
اأقوى من التنظيم ب�صبب حاالت الدم والثاأر، وهذا قد ي�صهل علينا املهمة وكما 
يقول املثل ال�صعبي ))بيت ال�صبع ال يخلو من العظام(( لذلك لن َنعدم الو�صيلة 
ا�صرتطوا  لكنهم  فيهم،  ظننا  يخيبوا  ومل  علينا  ي�صنوا  مل  مّمن  كثريون  وهناك 
يا   - البع�ص:  قال  حيث  كم�صلمات،  بها  فاأخذنا  فيها حمقني  وكانوا  �رشوطاً، 
اأبناءنا ال�صالح لي�ص باأغلى من اأرواحكم وهو لالأزمات، ولكن اعلموا اإننا دفعنا 
دم قلوبنا فيه، ويحتاج للمحافظة واحلماية ال�رشية، وقال اآخر يا اأبناءنا ال�صالح 
ال يعار ولكن اإذا مل نخرجه يف هذه املرحلة فاإىل متى �صيبقى خمباأ واأخر قال 
هذه القطعة ورثتها عن رحمة والدي الذي حارب فيها االجنليز ف�رشطي الوحيد 
اأن حتافظوا عليها كما حافظت عليها اأنا طوال هذه ال�صنني، وق�ص�ص وحكايات 
الو�صول  اإليها حني  �صناأتي  وموؤثرة  نادرة  اأثلجت �صدورنا، وق�ص�ص  �صمعناها 
ملوقعها ال�صحيح من هذه احلكاية لكنها، حفرت يف ذاكرتنا اأن �صعباً فيه اأمثال 
هوؤالء النا�ص لن يهزم ولن تزيدنا مواقفهم اإال اإ�رشاراً وت�صميماً على امل�صي قدما 
قول  تاأكيد على �صدق  وهذه  املوا�صلة،  والتاأكيد على  بال�صرب  اإال  ولن ميدونا 
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ر�صولنا امل�صطفى عليه ال�صالم ))اخلري يّف ويف اأمتي اإىل يوم القيامة(( وت�صديقا 
لقول ال�صاعر الذي قال: 

فال بد اأن ي�صتجيب القدراإذا ال�صعب يوماً اأراد احلياة

تلقينا وعوداً �صادقة واإيجابية مفعمة باال�صتعداد والر�صا، وتفاءلنا خرياً 
بدءا بالبحث والعمل والتح�صري، فيوم االنطالقة لي�ص ببعيد لكنه يوم له و�صع 
االأع�صاء  واإخبار  الوعد  عن  االإعالن  ثم  له جيدا،  اال�صتعداد  من  بد  وال  خا�ص، 
مع  �صيخرجوا  الذين  النا�ص  وح�صد  والتجمهر  احل�صور  ب�رشورة  املنا�رشين 

امل�صرية. 

اأمام هذا التطور الذي جرى االإعداد له طراأ تطور اأخر مل نلِق له باالً، ومل نورده 
يف ح�صاباتنا قبل ذلك، حيث و�صلتنا دعوة لعقد االجتماع بني اأع�صاء املواقع 
التنظيمية وم�صوؤويل بع�ص اأجهزة ال�صلطة يف املدينة لتدار�ص الو�صع ب�صكل عام، 
وقد اجمع احل�صور على �رشورة التن�صيق بني مواقع التنظيم واأجهزة ال�صلطة، 
وعلى اأهمية اال�صتعداد للدفاع عن االأهايل ومواجهة قوات االحتالل وم�صتوطنيه، 
ايجابية وفاحتة خري من  الدعوة بادره  النا�ص الأي طارئ، ومثلت هذه  واإعداد 
قبل اأجهزة ال�صلطة الوطنية، وتركت انطباعاً جيدا ًواإ�صارة طماأنة اإ�صافية القت 
االإعجاب لدى اأع�صاء التنظيم ال �صيما بعد اأن اأبدى م�صوؤولو االأجهزة ا�صتعدادهم 
لفرز بع�ص كوادرهم لتدريب عنا�رش التنظيم يف دورة ع�صكرية مكثفة ال تتجاوز 
ب�صعة اأيام، وما كان اأمامنا اإال القبول وتقدمي ال�صكر لهم على هذا اجلهد وهذه 
املبادرة امل�صوؤولة. واأما االأمر امللفت فهو قيام اأحد مديري االأجهزة االأمنية وهو 
املواقع  اأع�صاء  جل�صة  واأثناء  احلركة،  ن�صايل يف  ما�ٍص  وذو  بالطبع  ع�صكري 
التنظيمية معه وتباحث االأو�صاع حيث اأوعز الأحد اأفراد جهازه باإح�صار مادتي 
البنزين والكلكل وعدد من الزجاجات الفارغة، و�رشع باإلقاء حما�رشة عن كيفية 
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اإعداد الزجاجات احلارقة ))امليليتوف(( �صخرنا وا�صتغربنا منه وا�صتهجنا من 
الفكرة يف اأنف�صنا دون اإ�صعاره، فنحن جيل انتفا�صة احلجارة وامليليتوف وهذا 
قائد ع�صكري يطلب منا تعبئة زجاجات ميليتوف وتخزينها للحظات الطوارئ، 
فيما كنا نتوقع اأن ميدنا بال�صالح والبنادق لكن معرفتنا لالإمكانات املتوافرة 
بني يديه ول�صخ�صية الرجل وطيبة و�صعة �صدره ودماثة خلقه وب�صاطته وروح 
الدعابة لديه التم�صنا له عذرا وقدرنا له هذا املوقف الذي اعتقدنا للوهلة انه 

ي�صخر منا فيه. 

انف�ص االجتماع وخرج اأع�صاء التنظيم و�صّمة التفاوؤل تعلو حمياهم، ملاذا 
ال يتفاءلوا وهم مل يتوقعوا اأن تاأتي االأمور على هذا النحو وبهذا الي�رش، تدار�صوا 
مو�صوع اللقاء وناق�صوه بتمعن فوجدوا اأن اأمر دورات التدريب حيوي، وال منا�ص 
من ال�رشوع فيه، �صارعوا بالت�صجيل لتلك الدورات فلي�ص لديهم ما يخ�رشونه، 
بل على العك�ص فهم تواقون لكل جديد، ولكل فكرة اإبداعية من �صاأنها اأن تغري 
وتطور وتنتج، توقعوا اأن ال ي�صجل اأحد خ�صية ت�رشب االأ�صماء ووقوع بع�صها بني 
اأيدي ا�صتخبارات االحتالل، لكن املفاجاأة كانت عند تزاحم االأعداد املقبلة على 
الت�صجيل يف هذه الدورات فالكل يريد اأن يتدرب ويلتحق بركب التنظيم، هذه 
ب�رشى خري لكنا اأي�صاً ال ن�صتطيع تدريب اجلميع، كما ال يفوتنا العلم باأن هناك 
كثري من القادمني هم على دراية تامة باال�صتخدام االأويل لالأ�صلحة اإ�صافة اإىل 
ع�صقهم الفطري لهذه الو�صيلة وملحاربة املحتل ومقارعة م�صتوطنيه، رمبا �صهل 
ذلك من تخريج الدورة ب�رشعة وخف�ص عنا عبء الرماية احلقيقية ملا يرتتب 

عليها من خماطر اأمنية واأعباء مادية. 

فرغنا من مرحلة التدريب الع�صكري االأويل للدورة التنظيمية التي كنا نقوم 
بنقل اأفرادها من مكان الآخر وب�صكل يومي وبدون �صابق اإنذار. حيث ا�صتخدمنا 
ال�صكن وتنقلنا  اأمكان  والبعيدة عن  امل�صكونة  ال�صكاكني واملحالت غري  بع�ص 
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عرب مركباتنا اخلا�صة وب�صورة ال تثري االنتباه اأو الف�صول، وذلك كاإجراء وقائي 
اإىل عملية  ولداعي احليطة االأمنية حان الوقت لتخريج الدورة الذي �صيحتاج 
الرماية احلية وهذا ي�صتدعي ح�صور بع�ص ال�صخ�صيات التنظيمية والع�صكرية، 
اأثار االأمر لدينا بع�ص املخاوف االأمنية التي قد ي�صكلها االحتالل وذلك باإمكانية 
ق�صف اأي جتمع يتم ر�صده خا�صة اإذا ما تبني اأن لديهم اأ�صلحة، وحينها ال ميكننا 
درء اخلطر الداهم ولي�ص لدينا اأي م�صادات جوية اأو و�صائل دفاعية ثقيلة حيث 
اأن ما يتوافر لدينا من و�صائل ال يتعدى ب�صع بنادق يف يد اأفراد ال�صلطة وعددهم 
يف املدينة لي�ص بالعدد الكبري بل اإِذا ما اجتمعوا جميعا فال يتجاوز عدد اأفراد 
جميع االأجهزة االأمنية يف املدينة ب�صع ع�رشات، لذلك مت تاأجيل االأمر اإىل ظروف 
اأن تتدبر اأمرها بنف�صها وتتوىل  اأماناً وترك املجال لكل جمموعة �صغرية  اأكرث 

جانب الرماية العملي اإذا ما ا�صتطاعت اإىل ذلك �صبيالً؟! 

لقد �صعرنا باأننا حققنا بع�ص االجنازات من خالل االنتهاء من هذه الدورات 
التدريبية، هذا اإ�صافة اإىل تطور العالقات وانفتاحها بني التنظيم ومديري واأفراد 
االأجهزة االأمنية يف املدينة حيث بداأ هناك تزاور بني مقرات التنظيم وال�صلطة 
وعالقات الت�صاور والتن�صيق وتبادل املعلومات ب�صاأن التطورات واالهتمام باأمن 
بع�صنا بع�صاً، انطالقا من اإننا ج�صٌد واحٌد ي�صهر لراحة اجلماهري، فيما بقي يوم 

التخرج الفعلي للدورات اإىل اأجل غري م�صمى. 

وت�صري احلياة برتابة وي�رش دون اأن يوؤثر تفكري وتخطيط بني الب�رش، لكنهم 
التوقعات  غري  يف  اأحيانا ً ذلك  جاء  وان  طارئ،  كل  ملواجهة  ي�صتعدون  اأي�صا 
فهم  يريد،  مبا  يق�صي  وهو  اهلل،  على  والتوكل  لال�صتعداد  يدعوهم  فالواجب 
يعملون بن�ص احلديث القائل )اعقل وتوكل( والتح�صري يجري على قدم و�صاق 
اأولوياتها،  �صلم  على  بات  القرار  هذا  هو  املوعودة،  وامل�صرية  االحتفال  ليوم 
وقد اأخذ من احل�صابات كثري وال داعي للنكو�ص اأو الرتاجع، فالكل ياأخذ دوره 
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هذه  بانطالق  يليق  لي�صجلوا جناحاً  املعتاد  اجلمع  اأو  اجلماهريي  احل�صد  يف 
امل�صرية التي �صتذكرهم مبا�ٍص عزيز على قلوب اأبناء احلركة الفتحاوية، اأنه يوم 
انطالقة �صعلة الكفاح امل�صلح )يوم العا�صفة( وما حملته من تغري، فهل تنجح 
م�صريتنا، وتكون بداية مرحلة ن�صالية جديدة يف ظل الظروف امل�صتجدة، وفيها 

من التعقيدات وامل�صاعب ال�صيء الكثري. 

امل�صتوطنني  �صيارات  ور�صق  اليومية،  التظاهرات  تتوا�صل  ذلك  جانب  اإىل 
وقوات االحتالل باحلجارة، ي�صتمر كلما �صمحت الفر�صة بذلك وكلما متر �صياراتهم 
ودورياتهم من الطرق االلتفافية املحاذية للمدينة واملارة من اأرا�صيها كما هو 
التنظيم يتابعون كل ما  اأع�صاء  الوطن،  احلال يف باقي املدن وقرى خميمات 
اإىل  والوقوف  امل�صابني  بعيادة  يقوم  ُكثب  عن  اأحداث  من  االأر�ص  على  يجري 
جانبهم واىل جانب املنا�صلني واالأهايل فهم جزء منهم وهمّهم ذات الهم، لكن ال 
احد يعلم الغيب وما يخفيه القدر ولو كنا كذلك الخرتناه قال تعاىل: {لو كنت 

أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء} )االأعراف 188(. 

ثمانني  ليزيد عن  املدينة  امل�صابني يف  ويرتفع عدد  توتراً  االأمور  تزداد 
جريحا ما بني االإ�صابة بالر�صا�ص احلي واملطاطي مع االأيام االأوىل، هذا عدا 
اإىل التظاهرات  عن حاالت االختناق بالغاز امل�صيل للدموع وتنهمر اجلماهري 
للم�صاهدة  اإليها  تتدفق  واحل�صود  القدم  لكرة  مباراة  هناك  وكاأن  يوم  كل  يف 
ل�صاحة  الذهاب  م�صاألة  ميتهن  كمن  ال�صبان  من  العديد  ويرى  واال�صتمتاع 
املواجهة ور�صق احلجارة كمهنة ر�صمية فال يتغيب عنها وتلقى بع�ص البيانات 
يتخللها  اجلماهري،  وتتداولها  ال�صارع  اإىل  التنظيم  عن  ال�صادرة  االإر�صادية 
والت�صامنية  التجارية  كاالإ�رشابات  جماهريية  وفعاليات  اأن�صطة  عن  االإعالن 
بهموم  وال�صعور  الوجدانية  امل�صاركة  من  كنوع  وذلك  ال�صهر،  اأيام يف  لب�صع 

ال�صعب والق�صية والتفاعل معها. 
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االأ�صدقاء يف �صباق مع الزمن، فامل�صرية بات موعدها على االأبواب، وال ّبد 
من االنطالق بها، لكن ال نريد اأن تخرج عن ال�صياق املاألوف وت�صيء للنا�ص اأو 
تت�صبب يف خماطر نحن ل�صنا ب�صددها، اأو تزيد االأمور تعقيدا. هذه التخوفات 
لي�صت  فامل�صوؤولية  وحقيقية  واقعية  فهي  اجلميع  اأذهان  تراود  كانت  وغريها 
�صهلة، فاأي خطاأ اأو ت�صادم قد يوؤدي اإىل اأخطار و�صعوبات واإ�صكاليات لي�ص من 

ال�صهل اإيقافها وال�صيطرة عليها اإذا ما اندلعت. 

ح�صمت االأمور ومل يبق اأمامنا جمال للرتاجع، فغدا يوم االنطالقة، وموعد 
االجتماع ال�صاعة العا�رشة ومكانه مدر�صة االأمني االأ�صا�صية، وهكذا فالكل بات 
على علم، وكل االأ�صياء ح�صبت، ومل يتبقَّ اإال معرفة النتيجة لهذا العمل وهذا 
االإعداد فكما يقول املثل ال�صعبي ))نريد العنب ال الناطور(( وما نريده هو حجم 
هذا  وكل  �صتعك�صه،  الذي  واملوقف  وترتيبها  �صريها  واآلية  وزخمها  امل�صرية 
�صنعرفه ال حقاً، بعد االنطالق ومراقبة الراأي العام واالنطباع الذي �صترتكه على 

اأر�ص الواقع. 

ليل  الذهبية مبددة ظلمة  اليوم املوعود بقرونها  اأطلت علينا غزالة ذلك 
لنا  تاأذن  وكاأنها  النجاح  ب�صائر  لنا  يحمل  اأن  اأمل  على  زواله  انتظرنا  طويل 
تاأخري،  اأو  لغياب  الأحد مربر  يبق  وا�رشاقه ومل  بنوره  بدا  قد  فيومنا  بامل�صري، 
اأعادوا  ا�صتعدادهم،  ا�صتكملوا  موقعه،  كل يف  التنظيمية  املواقع  اأع�صاء  جتمع 
اأو  النظر بخطة االنطالق ودققوها مرّة اأخرى، لرمبا قد �صقط منهم �صيئ �صهواً 
تنا�صو اأمراً ما، وجدوا االأمور على خري حال، اأحت�صد منا�رشو التنظيم وجتمهرت 
اجلماهري التي �صتنطلق بامل�صرية يف مدر�صة االأمني للبنني، املعلن عنها م�صبقاً 
ملا  واالنتظار  الرتقب  بلحظات  تكون  ما  اأ�صبه  حلظات  متر  للتالقي،  كمكان 
�صيحدث، اأو لكاأنها حلظات ا�صتعداد اأخرية، وفجاأة يجوب بحر اجلماهري الراكد 
ع�رشات امللثمني، يحملون على اأكتافهم نوعيات خمتلفة من البنادق، منها القدمي 
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ومنها احلديث، هذا ما جاد به اأهل املدينة لدعم م�صرية ذكرى انطالق ثورتهم، 
عيون اأع�صاء التنظيم تعد البنادق اأكرث مما تعد النا�ص، غري م�صدقني ما يحدث 
بالن�صبة لهم كان م�صاألة �صهلة املثال وميكن  اأمر احل�صد اجلماهريي  اأمامهم؟! 
تدبرها، اإذ باإمكانهم االعتماد على اأع�صاء التنظيم ومنا�رشي احلركة وحتري�ص 
�صاعات  نهاية  مع  ليتزامن  االنطالق  وقت  وتاأخري  االنتظار  اأو  املدار�ص  طلبة 
الدوام الدرا�صي اإذا ا�صتدعى االأمر ذلك، فيما مو�صوع ال�صالح ال ميكن جمعه بهذه 
اأحدهم يحمل بندقية حديثة،  البداية؟! ي�صاهدون  الب�صاطة وال نريد الف�صل من 
واأخر بندقية اأكرث طوالً واأخر اأق�رش، تلك اأكرث حداثة، ويزداد العدد وهم ينظرون 
يف عيون بع�صهم تارة وتارة اأخرى يف البنادق املعلقة على عواتق امللثمني، 
وكاأن ل�صان حالهم يقول يف ح�رشة ومتني؟! اآه لو اأن تلك البندقية هي ملك يل، 
الأفعلن كذا وكذا؟! واآخر يقول ما �صاء اهلل بندقية الرجل ذو املوا�صفات كذا جميلة 
جداً ولطيفة--- واآخر يقول هذه من نوعية كذا – اآخر ق�صة ))موديل(( وهكذا 
حتولت االأحاديث بالعيون ال باالأفواه، حلظات �صادها �صمت مطبق وجتهم يف 
ظل حراك وجتول امل�صلحني لكن اأ�صوات اجلماهري املتزاحمة تتعاىل وتتداخل 

وتك�رش حاجز ال�صمت، ينتهي التجمهر والكل ينتظر اإِذناً بالتحرك واالنطالق. 

ال�صهول  بني  جاِر  نهر  ين�صاب  كما  املدر�صة  بوابة  من  اجلماهري  وتن�صاب 
والوديان، وكلما امتد �صريه رقدته اجلداول وال�صهول املنحدرة من قمم اجلبال 
واأح�صان الطبيعة، فهذا حال م�صريتنا التي انطلقت جتوب �صوارع املدينة بخطى 
وئيدة وهامات مرفوعة وال�صواد االأعظم فيها ملثم بقناع اأو كوفية كي ال يعرف 
الوطنية  واالأنا�صيد  االأهازيج  زاد ح�صدها، وتعالت فيها  للجميع، وكلما �صارت 
وال�صعارات احلما�صية املنددة باالحّتالل، وا�صلت ال�صري اإىل ن�صب �رشح ال�صهيد 
الذي يتو�صط املدينة وبداأت خطوة اأخرى تكملة ملا بداأوا به، اإنها مرحلة اإلقاء 
الكلمات والبيانات لكن يرافقها زخات اإطالق النار يف الهواء اأزيز الر�صا�ص يعلو 
كل اال�صوات، حالة هم�ص وغمز على نوعيات ال�صالح وقوتها وقوة �صوتها و�رشعة 
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طلقاتها وكاأنها حالة غزل بالبنادق، نعم فكل من لديه خربة يف هذا املجال 
التي  البندقية  ويعرف نوعية بعينها يقوم بال�رشح الأ�صدقائه عن نوعية تلك 
كان يحملها �ص اأو �ص من امللثمني، رمبا اأن الف�صول وحب املعرفة واال�صتطالع 
ي�صتمر  ذلك؟!  االأ�صئلة ال �صري يف  اإثارة كل هذه  �صبب  لل�صالح هما  الع�صق  اأو 
ال�رشح والتعليق فالن توقفت بندقيته وفالن �صاحب القناع االأ�صود اأطلق العنان 
لبندقيته كي تزغرد بالعايل، وفالن يخ�صى على اإ�صاعة حبات الذخرية معه حق 
اإذا مل يطلق النار اليوم ويف مثل هذه املنا�صبة فاإىل متى يدخرها؟!  يا رجل، 
يا  اآخر يغ�صب وماذا يعني ذلك..   !! اننا من مدينة..  اأو ن�صيت  لالأعرا�ص!!  رمبا 
رجل هوؤالء منا�صلون؟! واأي عر�ص اأغلى من هذا العر�ص!! يا اأخي مل نقل �صيئاً 
يغ�صب؟! كال.. بل قلت اأكرث.. ! يتدخل اأخر ماذا يا اأخوة؟! هيا لنكمل �صري م�صريتنا، 
تاأخذ اجلماهري خط �صريها، نهايته وت�رشع بالتفرق كما خطط لها يذهب كل 
�صخ�ص اإىل حال �صبيله حال كوكبة االأ�صدقاء واأع�صاء التنظيم جميعاً هو نف�ص 
احلال، فهم من �صيقوم بتقومي امل�صرية ومعرفة ردود الفعل وراأي ال�صارع والنا�ص 
وال�صلطة من كل ذلك، كذلك موقف امل�صوؤولني التنظيميني يف املدينة، بالتاأكيد 
يف جل�صات املواقع الر�صمية �صيو�صع كل �صيء على طاولة النقا�ص والتباحث 
للتعرف على االخفاقات والنجاحات، وحجم التاأييد والر�صا اأو اال�صتياء وكل ما 

يتعلق بامل�صرية من اأداء ووجهات نظر. 

مرحلة التقومي وقراءة النتائج وا�صتخال�ص الدرو�ص منها بداأت يف اأجواء 
ودية، لكنها جاءت خالل جل�صة من جل�صات االأ�صدقاء املعهودة وغري الر�صمية، 
التي غالباً ما يطرحون فيها موا�صيعهم كافة على ب�صاط البحث والنقا�ص بال 
حتفظ، ال �صيما اأن جمموع اأع�صاء موقع ال�صهيد كمال ال�رشيع.. هم من كوكبة 
االأ�صدقاء الذين يدور احلديث عنهم اإ�صافة اإىل جمموعة اأ�صدقائهم ومنا�رشيهم 
الذين اأ�صبحوا من بني هذه الكوكبة، واإن كانوا ال يح�رشون جميع االجتماعات 
ال ل�صيء اإمنا بحكم فارق ال�صن الذي ي�صنفنا ويق�صمنا اإىل جماعتني لكل منهما 
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جل�صاته ال�صبابية اخلا�صة به يف اأغلب االأحيان، لكن ال يرافق ان�صمام اجلميع 
يف جمل�ص معني اأو ح�صور اأفراد من هذه املجموعة اإىل جل�صة املجموعة االأخرى 
اأي ا�صتياء اأو رف�ص، فال فرق يف التفكري اأو االأحاديث اإال ما اأخفته ال�صداقة يف 
موا�صيع اجتماعية اأو ذكريات واأ�رشار �صبا، وان كّنا دوما ومن باب املزاح نقول 
ال اأ�رشار بعد او�صلو، ونكملها فيما بيننا ))واملخباأة ب�صندوق(( اإال اأننا نوؤمن باأن 
هناك خ�صو�صيات بني بع�ص االإخوة وال داعي للبحث عنها اإذا ما خرجت عن 

اأطار العمل اجلماعي. 

يتغيب عنها  فال  يومية  �صبه  فاجلل�صات  ر�صمية،  داعي الجتماعات  ال  اإذا 
اأحد وال حتتاج اإىل جهد كبري لرتتيبها، اإِذا ما دعت ال�رشورة لذلك، فاإبريق �صاي 
اأو دعوة لوجبة ع�صاء اأو قطايف ))حلويات رم�صانية اأو ما �صابه ذلك(( ، والكل 
اأو قهوة،  �صاي  فاإبريق  االأحيان يكون احل�صور بال دعوة  اأغلب  يلبي ولكن يف 
اأو على راأي اأحد االأ�صدقاء اإبريق ع�صري فكك ))اأي ع�صري ميزج ويحلل باملاء(( 

وجميعها حت�صيل حا�صل يف حالة احل�صور وميثل الدعوة. 

يدور النقا�ص والكل يبدي راأيه و�صط حالة من ال�صخب وال�صجيج والرف�ص 
اأو اخلروج من اجلل�صة متفقني واأحيانا ي�صود  والتاأييد واملعار�صة واملقاطعة 
اأجواء  االمتعا�ص، لكنه �رشعان ما يتبدد وينتهي كل التوتر، وال ينعك�ص على 
جدول  هناك  ال جند  كما  االأ�صدقاء،  يوحد  ما  �رشاً  هناك  وكاأن  ب�صيء  العالقة 
اأعمال جلل�صاتهم ففي جل�صة واحدة يناق�صون اأمور الكون باأ�رشه، من �رشقه اإىل 
غربة من �صماله جلنوبه ويف املجاالت كافة فال يرتكون ال �صاردة وال وارد ة اإال 
ويناق�صونها، لقد كنت اأمتنى لو اأن واحداً فينا �صجل ما يدور يف جل�صاتنا عرب 
�رشيط ت�صجيل فيديو م�صور من دون علم وحينها فعال �صنلم�ص مدى الرتابط 
اأو  �صخ�صية  لي�ص على م�صالح  والقلق  االهتمام  الذي يوحدهم جميعا، ومدى 
خا�صة، بل على اأهداف عامة وق�صايا تهم الوطن واملواطن كما اأن ت�صجيال كهذا 
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�صينقلنا للعي�ص حلظات جميلة من الدراما وال�صحك على جل�صاتنا التي كانت 
تعج بال�صحك واأجواء املرح، لدرجة اأن �صقيقي الذي كان واحدا من بني اأفراد 
الكوكبة يف كثري من االأحيان انه كان يقول لنا اإننا �صنموت ونحن ن�صحك ب�صبب 
بالهزل  والهزار وخلط اجلد  وال�صخرية  الدعابة  ما كان يجدنا فيه من حاالت 
واملرح بالرتح، حيث النكت والطرفات والنوادر ال �صيما يف اأوقات ال�صدة، فكلما 
اأو خرب عاجل؟!  قال واحد لالآخر اهلل يعلم ماذا �صيكون عليه م�صريك �صاروخ 
كناية  وذلك  مهيبة  له جنازة  �صنعمل  باأ�ص  ال  باردة  باأع�صاب  اآخر  عليه  يرد 
عن جنائز ال�صهداء، الأنها كانت تبهجهم ويعتربونها ح�صَد خرٍي وعر�صاً مالئكياً 

ووطنياً ي�صارك فيه اجلميع و�رشف ملن ي�صطفى ويحظى بال�صهادة. 

للعيان حيث  ووا�صحة  مقروءة  النتائج  وبدت  التقومي  مرحلة  من  فرغنا 
كانت عالمات الغيظة جلية وبارزة على حميا كل من مل يتوقع لهذه امل�صرية 
باخلروج اإىل التنفيذ متاماً كما مل يخطر يف باله اأَن ح�صوداً بهذا العدد والعدة 
�صت�صارك فيها بغ�ص النظر عن م�صادر تلك العدة، فيما هناك من كان �رشوره 
حلجم احل�صد اجلماهريي الذي القته امل�صرية ومنهم من �صعر باالرتياح التفاق 
ومنهم،  ومنهم..  وموحده..  واحده  م�صرية  يف  للخروج  جميعها  املواقع  جلان 
لعالقات طيبة  وفاحتة خري  ناجحة  ما  اإىل حد  م�صرية  النهائية  املح�صلة  اإِذا 
وتن�صيق كامل ووا�صع بني املواقع التنظيمية واأجهزة ومكاتب ال�صلطة الوطنية 
يف املدينة، واحرتام متبادل ور�صا وقبول وتعاطف من النا�ص وال�صارع عموماً. 

اأَوجها  على  والتظاهرات  واالنتفا�صة،  الليايل  وتتواىل  االأيام  وتنق�صي 
وم�صطلح التنظيم بات يدق اأ�صماع النا�ص واآذانهم، واالحتالل يردده يف و�صائل 
اإطار  الن�صطاء املن�صوين يف  و�صفة ينعت بها كل  اأ�صبح تعريفاً  اإعالمه، فقط 
)حركة التحرير الوطني الفل�صطيني - “فتح”( الذين ميار�صون مقاومة املحتل 
ال�صاعة، ففي �صاعات املواجهة وعند  الكلمة حديث  واأ�صبحت هذه  ومقارعته، 



رحلة صداقة من املهد إىل اللحد 80
األسري/ خليل حممود يوسف أبو عرام

نظرات  ترى  التظاهرات  مكان  اإىل  التنظيم  ملكاتب  التابعة  ال�صيارات  قدوم 
االإعجاب والتقدير واالحرتام، وتبداأ الهم�صات جاء التنظيم وذهب التنظيم وهكذا 
فالعيون اإىل التنظيم با�صتمرار يف ذهابه واإيابه، ح�صوره وغيابه وكل �صكناته 
التنظيم،  باجتاه  وا�صحاً  بات  فالتوجه  جتاوز،  اأو  اإ�صكالية  حدوث  حال  ويف 
اإذا فالتنظيم فر�ص ح�صوره بالفعل ال بالقول، والقى االحرتام والب�صا�صة بني 
النا�ص و�صكن قلوبهم، وبات النا�ص مييزون بني ادوار التنظيم واأدائهم و�صلوكهم 
وينتقدونهم على اإخفاقاتهم و�صلوك واأخالق بع�ص االأفراد منهم، لقد باتوا يرون 
فيهم القدوة احل�صنة ويريدونهم باأح�صن �صورة، كيف ال وهم يعلمون اأن التنظيم 
حب  التنظيم  اأبناء  تعلمها  التي  الثورية  امل�صلكية  قواعد  ومن  ال�صعب،  مراآه 
اجلماهري واحرتامها وم�صاركتها همومها هذا يف الو�صع الطبيعي فما بالنا اإذا 

كانت االنتفا�صة �صعبية واجلماهري هي التي تتظاهر ومتدنا بالعزم. 

اأم�صت تلك امل�صرية التي اأ�صغلت اجلميع بع�ص الوقت حتى اأجنزناها وفق 
ما نطمح خلف ظهورها، وانهينا كذلك الدورة التدريبية الأفراد التنظيم ومنا�رشيه 
وبع�ص املتطوعني، حيث ُدرِّبوا على اأيدي اأفراد من جهاز امن الرئا�صة، لقد فتحت 
علينا هذه الدورة نافذة جديدة مل تكن يف احل�صبان بل مل تخطر لنا على بال، 
اأخرى من االأ�صبال  اأنه �صياأتي لنا بعدها دفعة  اآنذاك  فكل ما جال يف عقولنا 
وال�صبان الراغبني بالتدريب، لكي نقوم باإعدادهم �صواء يف املجال الع�صكرية اأم 
االإ�صعاف االأويل اأو اأَي جمال من جماالت احلياة التنظيمية واالجتماعية، لكن ما 
مل نتوقعه اأن يتوافد علينا اأعداد من االإخوة الذين تلقوا التدريب بطلب ال�صالح، 
ينق�صنا  وما  �صالح  لدينا خمازن  اأن  اعتقد  فالكل  االحتالل،  للخروج ملحاربة 
�صوى املنا�صلني، فهم ال يعلمون اإننا مل ن�صتطع تدبر اأمرنا لت�صليح امل�صرية اإال 
ب�صق االأنف�ص، وذلك با�صتعارة ب�صع ع�رشات من البنادق وقطع ال�صالح املختلفة 
ومنها  العاملية،  احلرب  عا�رش  الذي  جدا  والقدمي  القدمي  منها  كان  واملتنوعة 

ب�صع قطع حديثة، ُجمعت الإجناح خروج م�صريتنا ل�صاعات معدودة. 
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الذين يظنون يف  املتحم�صني  االإخوة  لهوؤالء  �صنقول  ماذا  الكربى..  الطامة 
التنظيم خريا، هل ن�صدهم ونرف�ص طلبهم دون تو�صيح ال�صبب!! ما هو ال�صبب؟! فهم 
يقدمون اأرو احم رخي�صة وال يطلبون اأكرث من قطعة �صالح للخروج بها ملواجهة 
قوات االحتالل!! اأم نداريهم ونتما�صى مع مطالبهم بالت�صويف واملماطلة ون�صري 
االأخرى  التنظيمات  اإىل  يذهبوا  ال  ولكي  ال نخ�رشهم،  رويداً، حتى  رويداً  معهم 
التي قد يتوافر لديها املال، ومن ميلك املال باإمكانه اإن يح�صل على ما يريد، 
مع عدم اإغفال املناف�صة التنظيمية وحالة الت�صابق على ا�صتقطاب اجلماهري، اأم 
هل نحاول اأَن نزج بهم يف اأتون املظاهرات، وقد جترهم عاطفتهم وجراأة ال�صباب 
الأن يلتحموا باجلي�ص ب�صدورهم العارية وي�صت�صهدوا ونتحمل نحن م�صوؤولياتهم 
اأمام االأهل الأننا نحن من بعث بهم، وخزات ال�صمري؛ الأننا اأر�صلناهم بال اإعداد وال 
عدة اأو على االأقل مل مننعهم، كل هذه الت�صاوؤالت جالت يف اأذهاننا، ولكن كانت 

االإجابات لدينا كثرية ولي�صت واحده على كل �صوؤال واأخر من هذه االأ�صئلة. 

نوعية وغري معهودة يف مثل هذه  قفزات  وتقفز  وت�صتد  االإحداث  تتالحق 
املواجهات، ونحن يف مدينتنا ل�صنا مبعزل عن كل هذه التطورات، التي اأ�صبحت 
تخرج عن طور التظاهرات واإلقاء احلجارة والزجاجات الفارغة اأو احلارقة على 
حد �صواء، فقد اقت�رشت كل هذه االأن�صطة والفعاليات على املواجهات اجلماهريية 
اليومية، فيما بات �صق اآخر للمقاومة مكمل يحدث ليالً وبعيداً عن اأعني اجلماهري 
اآخذا طابع ال�رشية، وال ن�صتغرب يف مثل هذه االأَحداث على �صعبنا وعلى اأع�صاء 
هذه التنظيم الذين ع�صقوا ال�صالح، اأن يقوموا ببع�ص االأدوار والفعاليات املميزة، 
فها هو ال�صالح بني اأيديهم، ويجوبون مبا توافر منه ليالً �صوارع املدينة وي�صهرون 
الوطنية �صيطرة كاملة وت�صنف  ال�صلطة  واإدارة  التابعة ل�صيطرة  على تخومها 
باملناطق )اأ( لذلك مل ي�صتطيعوا اإن يبقوا ال�صالح للوجاهة واال�صتعرا�ص، وبال 
واال�صتيالء  لالنتقا�ص  يحمله  ومن  ال�صالح  �صيعر�ص  ا�صتخدامه  عدم  فاإن  �صك 
بدرجة  والرقي  لالأمام  خطوة  التقدم  من  بد  فال  اإذا  اجلماهري،  قبل  من  العام 
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التفكري والعمل ال �صيما وان االحتالل قد رفع من وترية الت�صعيد، ومل يكن معنياً 
بالهدوء، ولو كان هذا هو ال�صحيح ملا قام ال�صفاح �صارون بتدني�ص عتبات اأوىل 
امل�صلني يف  ومواجهة  النار  باطالق  قواته  اأمر  احلرمني، وملا  وثالث  القبلتني 
باحات احلرم القد�صي ال�رشيف، حيث قتلوا من قتل وجرحوا من جرح، ولو اأراد 
باراك الذي كان حني ذاك رئي�صا للوزراء وحكومته التهدئة لتداركوا االأمر، مبنع 
�صارون بدال من ال�صماح له بالدخول، اأو التن�صل من املوقف بعد حدوثه مبا�رشة، 
اإال اأنهم �رشبوا بعر�ص احلائط نداءات ال�صلطة الوطنية املحذرة واملجتمع الدويل 

واأ�صموا اأذانهم وا�صتكربوا ا�صتكبارا، الأن هذه هو ديدنهم على الدوام. 

حقيقة الواقع لو اأدركت القيادة االإ�رشائيلية بدءا من براك ومن بعده �صارون 
وكل من توالوا على رئا�صة الوزراء اأن االأمور �صتتطور وتوؤول اإىل هذا الدرك من 
االنحدار وال�صوء رمبا مل يقدموا على ما اأقدموا عليه، لكن توقعاتهم كانت تقودهم 
اإىل اأن الو�صع �صيبقى حتت ال�صيطرة واأَنهم بهذا �صي�صكلون �صغطا اإِ�صافيا على 
ال�صلطة الوطنية، لثنيها عن املطالبة با�صتحقاقات املرحلة النهائية التفاقية 
اإعالن املبادئ، وذلك من خالل اإ�صغال ال�صلطة يف مواجهة اجلماهري وحرفها عن 
مركز ال�صري وبهذا �صتجرب للقبول باالأمر الواقع خوفا على مكانته من ناحية، 
تاأِت مبا ال  الرياح مل  اأن  يبدو  لالأف�صل  الظروف  اإىل حني تغيري  عليها  و�صرباً 
الر�صالة مل تفهم كما يجب، وان التوقعات  ت�صتهيه ال�صفن باراك و�صارون وان 
مل تاأِت وفق ح�صاباتها، وبالتايل خرجت االأمور من اأيديهم، خا�صة ان ال�صعب 
الفل�صطيني مل يرْث على �صلطته كما ظنوا بل ثار على املحتل وحاول التفريغ 
من حالة الكبت والغليان التي اكتنزها وعا�صها املواطنون جراء �صغط حكومة 
حركته،  اإعاقة  وحماولة  الفل�صطيني  ال�صعب  على  جي�صه  وممار�صات  االحتالل 
قراءة  ا�صتطاعت  الفل�صطينية  القيادة  اأن  كما  احلياتية،  �صوؤونه  يف  والتدخل 
لكنها  نف�صه  والرتفيه عن  للتنفي�ص  لل�صعب  العنان  واأرخت  اآنذاك جيدا  الواقع 
مل ت�صتطع اإيقاف �صيل اجلماهري اجلارف وفلتت زمام االأو�صاع من االإِحكام رغم 
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اأنها كانت تريد من االنتفا�صة اأن ت�صكل ورقة �صغط ل�صالح ال�صيا�صة واملفاو�ص 
انطالقا من فهم اأن ال�صيا�صة واملقاومة ت�صريان يف خطني متوازيني ففي حني 
والعمل  الفعل  بقوة  االأعداء وي�صغط  نفو�ص  الرعب واخلوف يف  املواطن  يزرع 
ويفر�ص نف�صه، حينها فقط ي�صتطيع اأن يفاو�ص ال�صيا�صي واأن يحقق املطالب 
ال�صعف،  ويح�صد النتائج االيجابية بل ينتزع حقه انتزاعا، الأنه ال �صالم مع 
وكما يقول املثل ال�صعبي ))احلق غري امل�صنود بقوة حق �صائع((؟! كما اأن اأحد 
قادة الكيان ال�صهيوين قال نحن ال ن�صتجيب اإال اإذا و�صع امل�صد�ص يف روؤو�صنا، 
فيما يقول رب العزة {وأعدوا هلم مااستطعمتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو 

اهلل وعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم.. } )االأنفال 60(. 

لهذا جند اأن كل طرف من اأطراف ال�رشاع يحاول ت�صخري االنتفا�صة خلدمة 
االإ�رشائيلية  فاحلكومة  اجلميع،  مل�صالح  لت�صتجيب  جاءت  اأنها  بل  م�صاحله، 
االأهلية  واحلرب  االإرباك  من  حالة  وخلق  الفل�صطيني  اجلانب  اإ�صغال  اأرادت 
اآلية التن�صل من اال�صتحقاقات املوعودة، فيما  الداخلية لكي ت�صرتيح وت�صمن 
ال�صلطة الفل�صطينية تنوي اإحالتها اإىل ورقة �صغط �صد االحتالل لتحقيق مك�صب 
�صيا�صة  جراء  واحلانقة  الغا�صبة  اجلماهري  باإرادة  التلويح  خالل  من  �صيا�صي 
املماطلة والت�صويف وال�صغط االإ�رشائيلي، اأَما اجلماهري ال�صاخطة فقد ا�صتغلت 
ذلك للخروج من حالة كبت مل تعتدها من ذي قبل �صيما ان �صعبنا كله يتحكم 
بنف�صه دون ح�صيب اأو رقيب، وقدوم ال�صلطة و�صعه حتت طائلة قانون مل يعتده، 
كما اأن جزءاً من هذا القانون كان ي�صوده بع�ص اخللل وفيه ثغرات حتتاج اإىل 
لل�صارع  اخلروج  اأن  وجد  لذلك  النقد  يحتمل  ال  تطبيقه  على  وامل�رشف  تعديل 
والتعبري عن غ�صبه �صد االحتالل خري له من الت�صادم الداخلي، الأنه كان يدرك 
اأن الدم الفل�صطيني خط احمر، وله حرمته وال يجب اال�صتهانة اأو اال�صتهتار به 

اأو جتاوز هذا اخلط. 
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الفصل اخلامس: 

عنفاً  االأكرث  اأنها  اإال  تبداأ  الفل�صطيني  ال�صعبي  الن�صال  من  جديدة  مرحلة 
وال�رشاع  الق�صية  تاريخ  يف  �صواء،  حد  على  ال�صعبني  لكال  ودموية  واإيالماً 
الفل�صطيني ال�صهيوين، تلك املرحلة التي مل يبَق اأمام اجلماهري املنا�صلة “اإال 
ركوب االأ�صنة مركباً” فهي اإذاً مرحلة اإِثبات الذات وكيل ال�صاع �صاعني للمحتل، 
واإفهام هذا العدو الغا�صم اإن اإرادة ال�صعوب لن تك�رشها قوة غا�صب مهما جترب 
درب  موا�صلة  عن  تثنيه  ولن  ال�صعب  ع�صد  يف  جربوته  يفت  ولن  وتغطر�ص، 
الن�صال واملقاومة، حتى حترير اأر�صه واإقامة دولته امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ص 

ال�رشيف. 

�صائر مدن  باأ�رشه يف  ال�صعب  رد  بل هو  ردنا نحن،  الرد هو  يكن هذا  مل 
وقرى وخيمات الوطن وبجميع ف�صائله املقاومة واأطيافه ال�صيا�صية، هذا خياره 
باإطالق  واملتحكم  املبادرة  �صاحب  فهو  وال حياد،  عنه  رجعة  ال  الذي  وقراره 
�رشارة الكفاح امل�صلح، ولقد اأدرك ال�صعب اأن االحتالل مل يعد يفهم لغة احلوار 
من  همجياً  وبط�صاً  عنيفاً  رداً  احلجر القت  لغة  وان  والدبلوما�صية،  وال�صيا�صة 
قبل جي�ص �صم�صون اجلبار، ومل يبَق اأمام هذا ال�صعب االأعزل اإال الدفاع عن ذاته، 
والع�رشين، عله  احلادي  للقرن  نبوخذ ن�رش  البحث عن  اأو  كرامته،  والذود عن 
يخل�صه من �رش بني �صهيون، كل هذا التطور كان بعد مرور ب�صعة اأ�صهر على 
�صارون،  ال�صفاح  وحلف  عنجهية  على  لرتد  اندلعت  التي  ال�صعبية  االنتفا�صة 
ولتعلمه اإن اإرادة ال�صعوب ال تقهر، هذا التحول جاء للرد على هذا القاتل املجرم 
بعد فوزه يف االنتخابات وتروؤ�صه حكومة اإجرامية وتهديده بوقف النتفا�صة يف 

ب�صعة اأ�صابيع اأو خالل مائة يوم كحد اأق�صى. 

اإذن كان هذا قرار ال�صعب يف كل اإرجاء الوطن واإذا كان راأيه ب�رشورة الثاأر 
لدماء اأبنائه التي اأُريقت على عتبات احلرم القد�صي فما بالنا نحن هل ننتظر 
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اجلارف  اجلماهريي  ال�صيل  هذا  مع  ت�صري  اأم  اجلماهري؟  وتلفنا  الوقت  مير  اأن 
ناأخذ  اأم  جماعي؟  ب�صكل  �صننطلق  وهل  االإمكانات؟  لدينا  وهل  ح�صابات  دون 
االأدوار وعدم حرق  بع�ص االإجراءات والتدابري االأمنية الوقائية ونحاول توزيع 
جانبنا  اإىل  االأخرى  التنظيمات  �صتقف  هل  كافة،  وخيارات  اأوراق  من  ما منلك 
اأنها �صتبقى حيادية، خا�صة تلك التي تاأخرت عن االنخراط مع بداية هذه  اأم 
االنتفا�صة الأ�صباب وح�صابات خا�صة بهم وهل �صتتعاون االأجهزة االأمنية معنا؟ 
والتي حتتكم لقرار ال�صلطة الوطنية الراف�صة لع�صكرة االنتفا�صة، وهل �صتتوحد 
االأجهزة االأمنية مع بع�صها؟ هل �صنوحد مواقع التنظيم كافة وتتفق على و�صع 
االحتالل  قوات  مع  �صتتواجه  هل  للمقاومة  موحدة  واحدة  ا�صرتاتيجية  خطة 
النف�ص وتلقي  الدفاع عن  �صنبقى يف حالة  اإننا  اأم  املبادرين  مبا�رشة، ونكون 
عديدة  اأ�صئلة  وهل..؟!  وهل..  امل�صتوطنني..  اأم  اجلي�ص  �صنقابل  هل  ال�رشبات.. 
وخمتلفة كانت تطرح نف�صها، منها ما يلقى االإجابة لكن الغالبية العظمى ال 
جتد اإجابة �صافية وتبقينا يف حال حرية وارتباك. وذلك الأ�صباب عدة، منها عجز 
االإمكانيات املادية واللوج�صتيه وخا�صة لدى تنظيم حركة فتح، وذلك الأ�صباب 
قد يكون لها مربراتها التي ال نعلمها؟ وكذلك عدم التكافوؤ يف القوى بيننا وبني 
العدو، حتى يف حالة اجتماع كافة التنظيمات واالأجهزة االأمنية فلي�ص هناك 
تكافوؤ وت�صاٍو يف القوى، فهذه دولة الكيان ال�صهيوين دولة اإ�رشائيل القوة االأوىل 
يف ال�رشق االأو�صط ع�صكريا وهي التي هزمت عدة دول عربية جمتمعة يف حربي 
عام 1948، 1967. فما بالنا نحن ال�صعب االأعزل الذي ال ميلك من االإمكانات اإال 

االإرادة والعزمية واالأميان بعدالة الق�صية وحتمية االنت�صار. 

بع�ص  تعرت�صنا  كانت  وان  املواجهة،  عن  يثنينا  ومل  يرهقنا  مل  ذلك  كل 
التحديات الداخلية، ال �صيما ممن عا�رشوا هذا املحتل قدمياً وعرفوا بط�صه، فهم 
يدركون اأن اللعب مع اجلي�ص لي�ص باالأمر ال�صهل ورمبا اأن جزءاً من هوؤالء كان 
حمقاً يف بع�ص اجلوانب، خا�صة اأولئك الكبار وامل�صنني الذين اكت�صبوا التجربة 
اأثناء م�صاركتهم مع جي�ص التحرير بعد عامي 1948، و1967 وعا�رشوا احلروب 
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مع هذا العدو فباتوا يحذروننا ويوجهوننا باإر�صاداتهم واأقوالهم يف هذا اجلانب 
كثرية نذكر منها للتدليل ))هذه الدولة دولة ما لها �صاحب اأحفظوا روؤو�صكم عند 
خمالفة الدول.. الخ من هذه االأمثلة، ، هل ي�صمع ال�صباب ويرتاجعون.. فهم على 

راأي الكبار طائ�صون اأو مندفعون اأو دمهم حاٍم((. 

اإ�رشائيل لن ت�صتطيع  اأن  اأعتقد  ال�صباب يحمل بندقية  راأى نف�صه من  ومن 
ال�صمود اأمامه بل هي مهزومة ال حمالة، وتوقع اأن كل الدنيا ال ميكنها الوقوف 
يف وجّهه، هكذا هي العناد واالإ�رشار اأو التهور اأو ال�صجاعة، فكلها م�صطلحات 
لكن بني معنى واأخر �صعرة، فقد يكون النقي�ص، ومن يحدث ال�صباب وهو منهم 
بلغة العقل يتحول يف نظرهم من حالة ال�صجاعة اإىل اجلنب ومن حالة التحدي 
اإىل التطبيع واالنحناء للعا�صفة، والكل حتما �صريى االأمور من زاويته/ هو، ال 

من زاوية االآخرين. 

حوادث اإطالق النار تتكرر يف مناطق عدة من الوطن، والرد عليها كان موؤملاً 
اإال اأنهم لغاية االأن مل يطراأ اإي تغيري على ا�صرتاتيجيتنا من الناحية  وقا�صياً، 
الفعلية فاالأمور ما زالت حتت ال�صيطرة، لكن اإىل متى �صيبقى الو�صع على هذه 
ال�صاكلة، حالة التململ بال �صك باتت تطفو وت�صكل ظاهرة بني ال�صباب، خا�صة 
عندما ق�صمنا االأ�صدقاء واأع�صاء التنظيم اإىل جمموعات وورديات �صهر للتناوب 
اأ�صلفنا فجزء من عنا�رش هذه الورديات هم من االإخوة الذين  واحلرا�صة، وكما 
تتو�صط اأعمارهم منت�صف العقد الثالث والكل منهم قد ع�صق ال�صالح لكن حالة 
عليه  اأن  ويعلم  امل�صوؤولية  موقع  يكون يف  من  بني  تختلف  بالتاأكيد  التفكري 
الالئمة يف حالة حدوث اأَي خلل اأو اإخفاق ومن يبحث عن العمل دون اكرتاث 
�صياأخذ  العمل  اأن  عن  ناهيك  هذا  العمل  ونتائج  امل�صوؤولية  الأعباء  حتمل  اأو 
�صتواجه  التي  االحتالل  قوات  وهناك حماربة  �صكل،  من  واأكرث  اجتاه  من  اأكرث 
بحزم و�رشامة كل من يعرت�ص طريقها لكنه خيار ال بديل عنه، واأمر البد منه، 
وهناك حماربة اأعوان االحتالل وعمالئه الذين باتوا ي�صكلون خطراً، يجب احلذر 
منهم فيما امل�صا�ص بهم اأي�صاً �صيفتح علينا اأبواباً جديدة اآخذين بعني االعتبار 
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العميل  اأهل  يتعاطف  اأن  مبكان  ال�صهولة،  ومن  بطبعه،  ع�صائري  اأن جمتمعنا 
معه ويت�صامنوا للدفاع عنه يف حالة تعر�صه للخطر، هذا ناهيكم عن حماربة 
الظواهر االجتماعية الطارئة والغريبة كعدم االلتزام بالقرارات اأيام االإ�رشابات 
ومظاهر اأخرى ال تليق باملوقف الوطني وال�صعبي العام وت�صيء حلالة الن�صال 

الوطني برمته. 

�صباب  من  اإي  اإقدام  حال  كلها  االأمور  هذه  �صنواجه  وكيف  العمل؟  ما  اإذا 
تاأديتهم  اإثناء  اأو يف  العمالء  اأو �صد  التنظيم بالقيام بعمل �صواء �صد اجلي�ص 
فكيف  العك�ص،  اأو  ب�صوء  املعر�صني  املواطنني  اأحد  واعرتا�صهم  العمل  واجب 
ونرتك  نتخلى  اأم  وحكمه  بوعي  االأمر  ونواجه  نقف  هل  احلال؟  عليه  �صيكون 
تدخل  للعجز ونطلب  ن�صت�صلم  اأم  دورها وحتل حملنا؟  لتاأخذ  للع�صائر  احلال 

ال�صلطة وبالتايل العودة اإىل املربع االأول. 

مل تنق�ص �صبابنا اجلراأة وال�صجاعة واحلما�ص، كما اأن طيب القلوب و�صدق 
لهم  املميزة  وال�صمائل  االأبرز  ال�صمات  كانت  والفداء  الت�صحية  االنتماء وحب 
وعبء  اجليا�صة  والعاطفة  التفكري  تباين  ب�صبب  التفاوت  �صادها  وان  جميعاً، 
امل�صوؤولية والتجربة، ولكننا وهلل احلمد مل جند بيننا من �صحى باأخيه لينجو 
البع�ص  واإمام حماوالت  لنا جميعاً،  وو�صام نختاره  بنف�صه هذا �رشف عظيم 
للخروج للعمل بخاليا منفردة، فهي داللة وا�صحة على حرية التعبري و�صبل 
التجربة القيادية الدميقراطية الفعلية، وحق خا�ص لكل من يرغب بال�صري مع 
جمموعة اأ�صدقاء من جيله لتلبية طموحاته مدركني اأن االأ�صخا�ص واإن حتابوا 
اإن�صان  بني  ويتباين  يختلف  والثقة  التحابب  جمال  فاإن  وان�صجموا،  جميعاً 
وروابطها  اأ�رشارها  خلية  لكل  اأن  جند  اأن  الغرابة  من  فلي�ص  وبالتايل  واأخر، 
من  كثرياً  له  فاإن  ال�صلبيات،  بع�ص  له  كان  اإِن  وهذا  اخلا�صة،  االجتماعية 
االإيجابيات، ما مل يخرج عن اإطار االلتزام والتوحد وو�صل اإىل حالة العبثية 
والتخريب وهذا احلال بف�صل اهلل مل ن�صل اإليه، وان وقفنا يف بع�ص االأحيان 
الزرع  يف  والت�صابق  املناف�صة  حالة  اأن  اإال  حدوده،  اإىل  االنزالق  �صفري  على 
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بقيت الظاهرة العامة واالأبرز لكن كما قيل: مل تاأِت الرياح مبا ت�صتهي ال�صفن 
واالأ�صدق قوالً يف ذلك هو رب العزة حيث يقول تعاىل: {فلم تقتلوهم ولكن اهلل 

قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى} )االأنفال 17(. 

ومن الالفت لالنتباه اأن جند حتى من اأَفراد املجموعة من كان يزاوج عمله 
مع اأكرث من خلية، وله اأ�رشار مع هذه اخللية واأ�رشار وحكايات مع االأخرى، وان 
قلة  عن  ينم  كان  ما حدث  اأن  اإال  ال�صداقة،  وطيب  العالقة  يفرحنا ح�صن  كان 
اإالّ،  لي�ص  بالعمل  والرغبة  القلوب  �صفاء  على  ويدلل  بالذات  االأمنية  التجربة 
ويوؤكد لنا على االأ�صالة والب�صاطة، وان كان ذلك املزج �صبباً لبع�ص االختالف 
ي�صتطيع  حيث  مدينتنا،  باأبناء  خا�صة  ميزة  رمبا  ولكنها  النظر،  وجهات  يف 
كل �صخ�ص منا اأن يدعي باأنه على عالقة مع اجلميع ويعرف اأفراداً من جميع 

اخلاليا العاملة يف املدينة. 

مل تقت�رش عمليات اإطالق النار على قوات االحتالل وم�صتوطنيه يف تخوم 
منا�صلي  من  الطريق  هذا  اختاروا  اأخر، ممن  دون  فرد  اأو  غريها،  دون  املدينة 
املدينة، بل الكل فيهم اجتهد وبادر وحاول وعمل وفق اإمكاناته، وبقدر ا�صتطاعته 
ال بل هناك كثريون ممن �صاركوا يف الن�صال، ولكنهم كانوا يعملون يف اخلفاء 
كجنود جمهولني، اأو اقت�رش ظهوره على اأفراد بعينهم ممن يثقون بهم، ويعتقدون 
اأنهم ميتلكون التجربة، ويحفظون ال�رشَّ، ولهذا جند اأنهم مل يقعوا يف االأ�رش وبقي 
�رشهم حمفوظ وهذا فخر لهم وملن عملوا معهم ولل�صعب الذي اأجنب مثل هوؤالء 

القادة احلا�رشين يف الوجدان غائبون عن دائرة الذكر والتفاخر العلني. 

فمنهم  الن�صايل،  الدور  بهذا  القيام  وعن  الواجب  اأداء  عن  املق�رشون  اأما 
اأبنائهم،  و�صجاعة  بقدرة  ي�صككون  كانوا  اإذ  غراب،  من  اأعجز  هو  من  ولالأ�صف 
اأبناء هذه  وي�صتخفون باأفعالهم واأدوارهم، بل هناك من كان ي�صكك باأن يكون 
املدينة على قدر تلك العمليات التي حدثت فيها، ون�صتغرب منهم هذا الطعن 
بدورهم  ن�صري  من  وهوؤالء  واال�صتخفاف،  ال�صخرية  باب  من  كان  اإن  والت�صكيك 
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الهدام، فيما هناك الب�صطاء، الذين رمبا كثرياً ما كانوا يثريون هذه ال�صكوك لي�ص 
من باب الغرابة واالزدراء، واإمنا من باب الف�صول وحب املعرفة والتيقن، وهوؤالء 

ال نقيم لده�صتهم وا�صتغرابهم كبري اهتمام. 

اأع�صاء  لدى  واالأخرى  الفينة  احل�صا�صيات بني  بع�ص  تثار  كانت  ما  كثرياً 
اخلاليا واالأ�صدقاء، ال �صيما اإذا ما �صعروا اأن هناك بع�ص االأ�رشار تدور بني اأحد 
للثقة  انعدام  ذلك هو  اأن  العاملني خارجها، معتربين  واالآخرين  الكوكبة  اأفراد 
وخروج عن االإطار، وهذا حق لهم يف االأمور احلياتية الطبيعية واملاألوفة، اأما 
امل�صتجدة  ال�صلوكيات  على  االعتياد  فعليهم  واملقاومة  الن�صال  موا�صيع  يف 
املثال  �صبيل  اخللية، على  اأفراد  اخلا�صة بني  العمل  اأ�رشار  ببع�ص  كاالحتفاظ 
لي�ص من باب الثقة وعدمها، اإمنا من باب ال�رشورات االأمنية و�صبل احليطة التي 

ال تلغي احلذر. 

وي�صتح�رشنا بع�ص ال�صواهد احلية على نوعية و�صكل تلك املناكفات التي 
كانت تدور يف بداية امل�صوار، لكنها �رشعان ما تبددت وتال�صت مع الزمن ومع 
توايل هذه احلوادث والتذكري ب�رشورة توخيها، واكت�صاب التجربة واإدراك اجلميع 

باأهمية ال�رشية. 

ذات يوم هّم ثلة من االأخوة باخلروج اإىل منطقة ما للقيام بعملية اإطالق 
اإما نقطة  االأهداف،  اأغلب  اإي هدف يتمكنون من و�صوله، وقد كانت  النار على 
الطرق  اإحدى  على  مارة  اإ�رشائيلية  �صيارة  اأو  م�صتوطنة  باجتاه  اأو  ع�صكرية 
االأخوة من  العمليات، حيث خرج  اأوىل  املحاولة  االلتفافية، ورمبا تعترب هذه 
اجلهة اجلنوبية ال�رشقية من املدينة، وقد اأخربوا بذلك اأحد االأخوة يف التنظيم، 
وثقوا به، واأخذوا منه عدداً من الطلقات الإحدى البنادق التي ا�صتعاروها من اأحد 
االأجهزة االأمنية التي يعملون فيها، وما اأن حل الليل وخيم الظالم وحان موعد 
اأن يحاول اخلروج اإىل منطقة  االنطالق، كان على هذا االأخ الذين ا�صتاأمنوا به 
قريبة من مكان الهدف، لكي يوفر بع�ص التغطية الالزمة وامل�صاعدة اإذا لزم االأمر 
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اأو واجه االأخوة اإي طارئ، لكنه لي�ص ب�صدد ف�صح املو�صوع واإ�صعار االآخرين باأنه 
يعلم بخروجهم، وذلك انطالقا من قواعد ال�رشية املطلوبة التي تعلمها، وهذا 
ي�صتدعي خطة حمكمة ال تثري �صبهة اأمام جمموعة االأ�صدقاء الذين ينوي اأخذهم 
معه، حتى ال يلفت انتباههم اأو ي�صعرهم بعلمه مبا �صيجري، اإال اإذا اأ�صطر يف 
النهاية لذلك، وكما متت االإ�صارة يف اأكرث من مكان، فاإن االأ�صدقاء كانوا يتحركون 
ليال يف ورديات �صهر جتوب �صوارع املدينة، ويكونون على متا�ص مع تخومها 
ومداخلها واملحاذية لل�صوارع االلتفافية، وهذا �صهل املهمة كبداية، خرج اأخونا 
ومعه كوكبة من اأ�صدقائه الذين ال يعلمون ب�صيء �صوى اأنهم ي�صريون يف وردية 
حرا�صة اعتيادية وان وجهتهم اإىل تلك املنطقة جاءت بدون تخطيط، لكنهم اأي�صاً 
لي�صوا بهذه ال�صذاجة وال ينق�صهم الذكاء اأو القدرة على التحليل خ�صو�صاً بعد 
من  والتوجه  واالقرتاب  التوجه  ومت  اخلرب  وذاع  النار  اإطالق  اأن حدثت عملية، 
النقطة االأدنى من الفر�صان وااللتقاء بهم واالطمئنان عليهم فثارت احل�صا�صية 
والع�صبية والطعن بعدم الثقة بهم ب�صبب عدم و�صعهم بال�صورة م�صبقاً، لكي 
ياأخذوا ا�صتعدادهم، لكن كما اأ�صلفنا تخطينا هذه امل�صائل مع مرور االأيام وتكرار 
ت�صري  االأمور  واأ�صبحت  احلاجة،  الزائدة عن  املعرفة  وتبيان خماطر  االأحاديث 
ب�صكل �صليم وتفاهم تام، وان كانوا ي�صودها بني الفرتة واالأخرى امل�صادات االآتية 

والطبيعية من هذا القبيل. 

تاأكدنا من عودتهم �صاملني، مل يحققوا  الفر�صان من غزوتهم ب�صالم،  عاد 
نتائج ملمو�صة اإال اأنهم حاولوا واجتهدوا وان اعرتى مهمتهم بع�ص الهفوات، فكل 
عمل فيه اأخطاوؤه وله ايجابياته و�صلبياته، لقد كانت الرثثرة هي اخلطاأ واخلطر 
االأبرز كما اأن حاالت التقاطر والتباهي اأحيانا كانت تبدو بن�صبة معينة خا�صة 
االأمنية  للتجربة  يفتقر  والذي  العمل،  على  وامل�صتجد  ال�صبابي  العن�رش  لدى 
ال�صليمة حيث كان ب�صذاجته يعتقد اأن االحتالل لن ي�صتطيع الو�صول اإليه يف 

مناطق �صيطرة ال�صلطة الوطنية. 
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حوادث اإطالق النار اأ�صبحت ت�صكل ظاهرة ومتثل نهجاً، فقد بات ال يخلو 
اأ�صبوع بال ا�صتباك هنا اأو مناو�صة هناك يف خمتلف اأنحاء املدينة وتخومها، 
وكلما حدث ا�صتباك اأو عملية اإطالق نار يف جهة ما، �رشعان ما ي�صتعد االأخوة 
واأع�صاء التنظيم وينطلقون �صوب املكان، وقد يظن النا�ص اأن حتركهم هذا �صريد 
الغزاة على اأعقابهم ويحرر البلد فيما يعتقد اآخرون اأنها جوالت من اال�صتعرا�ص 
وي�صاء،  يرتئي  كما  يحلل  اأن  �صخ�ص  كل  من حق  اأن  نقول  ونحن  والرب�صتيج، 
الفهم اخلا�ص به �صواء كان  النا�ص غاية ال تدرك والتنظيم يعمل من  فاإر�صاء 
اأو من باب  اأو اجلاهزية، حت�صبا الأي طارئ،  ذلك من التواجد من باب املوؤازرة 
فهم  التنظيم  اأع�صاء  من  يكونوا  مل  اإِن  بالعمل  يقوم  من  الأن  احل�صور،  اإثبات 
بالتاأكيد من املنا�رشين له، وال بّد من تبينهم والدفاع عنهم وت�صهيل مهمتهم 
قدر االإمكان، الأن اأَي تاأخري اأو اإعاقة لي�ص يف �صاحلهم، وهذه هي اإِحدى الواجبات 
واندفاعهم  وقفتهم  اأن  ناهيك عن  ا�صتقطاب اجلماهري، وهذا  واآليات  التنظيمية 
باجتاه املواقع ال�صاخنة وح�صورهم بني النا�ص يعزز اليقني يف نفو�ص االأهايل، 
ويبعث على الثقة باأن من يقومون بهذه االأَعمال لي�صوا من العابثني، واإمنا هم 
من اأفراد التنظيم واأَتباعه، وبالتايل لهم مرجعية ميكن الرجوع اإليها يف حال 
حدوث اأي خلل اأو اإ�صكالية، كما اأن ذلك يزيد من طماأنه اجلماهري ويوفر االأمن 

واالأمان لهم باأن التنظيم حا�رش وعلى دراية وعلم بكل ما يح�صل. 

قد ي�صاور الكثريين الظن باأن التنظيم وبتلك الطلقات قد حرر الوطن ودمر 
املحتل، وامتلك القوة وزمام املبادرة فيما يرى اآخرون اأن هذه الطلقات ال تعدو 
بامل�صالح  واأ�رشّت  واملواطن  للوطن  الدمار  وجلبت  اأَعرا�ص،  فرقعات  كونها 
االلتفافية  والطرقات  لل�صوارع  املحاذية  االأ�صجار  اقتلع  قد  فاجلي�ص  العامة، 
االإ�صرتاتيجية بني  التمركز  ال�صاخنة، وو�صع احلواجز ونقاط  ومواقع االحتكاك 
�صخ�ص  لكل  اأن  نرى  فيما  اأعظم  والقادم  املناطق  اأو�صال  وقطع  والقرى  املدن 
فل�صفته ووجهة نظره اخلا�صة بهذا ال�صاأن، لكننا اأي�صا نرد بهذا املنطق الذي ال 
ّبد اأي�صا من فهمه وتر�صيخه يف االأذهان والعقول، وهو قول اهلل �صبحانه وتعاىل 
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حيث يقول {قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهلل ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من 
اخلري وما يف السوء إن أنا إال نذير وبشري لقوم مؤمنون} �صدق اهلل العظيم االأعراف 188. 

واملوافقة  الر�صا،  على  دليل  بالواقع  والقبول  ال�صكوت  اأن  كذلك  )ونقول 
�صمت  ولو  واال�صت�صالم،  الر�صوخ  يعني  الرف�ص  وعدم  املحتل  اإجراءات  على 
�صعبنا منذ بدء االحتالل الأر�صه، ومل يتحرك ويرث ملا كان لنا هوية وملا اأقمنا 
نوؤكد  فاإننا  وكذلك  ون�صاله،  ال�صعب  لهذا  ورمزية  كعنوان  الوطنية  �صلطتنا 

املثل القائل “الطلقة التي ال ت�صيب حتدث دو�صة”. 

�صيا�صة  وان  موجودون  اأننا  املحتل  لنذكر  الن�صال  يكون  الفهم  هذا  ومن 
االإمالءات وفر�ص الوقائع بالقوة لن تفيد، ولن مت�صح من ذاكرتنا اأن يوم رحيله 
قادم ال حمالة قادم، عاجال، اأم اآجالً فاالأر�ص لنا والدهر ال يغري الواقع وال ي�صقط 

احلق بالتقادم. 

ال نود االإبحار يف اخليال والت�صور بان التنظيم جي�ص عرمرم وميتلك من 
اإىل  لي�صل  امل�صلح  والعمل  الهجوم  مرحلة  اإىل  وانتقل  الكثري،  والقوة  القدرة 
القادم، فهذا �صيء مبالغ فيه واأكرب  مرحلة احلرب الكال�صيكية وحتقيق الن�رش 
مّنا، فالتنظيم هو جمموعة من النا�ص يتجددون با�صتمرار الأنهم انبثقوا من رحم 
اأرواحهم  تقدمي  عليهم  فهان  الن�رش،  وبحتمية  ق�صيتهم  بعدالة  وامنوا  ال�صعب 
ثمناَ حلرية �صعبهم، وال�صعب هو احل�صن احلامي واحل�صن املنيع وم�صنع االإمداد 
بالرجال، وعملنا يندرج يف اإطار حرب التحرير ال�صعبية الطويلة االأمد والعمل 
الفدائي املتوا�صع والدائم هو االأ�صلوب االأجنع يف ا�صتنزاف قوى العدو واأخذه 
على حني ّغرة يف هذا املوقع اأو ذاك بعملية فدائية قد ت�صيب العدو، وتوقع يف 
�صفوفه خ�صائر مادية اأو يف االأرواح، وقد توؤدي با�صت�صهاد اأو اإ�صابة اأو اعتقال 
الن�صايل  بالعمل  املمزوجة  التنظيمية  احلياة  ت�صري  دواليك  وهكذا  فدائيينا، 
الع�صكري اأحيانا وبالن�صال االجتماعي وال�صيا�صي والتطوعي يف اأحيان كثرية، 
فالن�صال من وجهة نظرنا كل متكامل فهو بندقية ثاأر، وري�صة فنان وقلم كاتب 
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هي  ال�صاحلة  واملواطنة  للجميع  والوطن  الخ،  فالح...  ومعول  طبيب  ومب�صع 
مبقدار خدمة الوطن واملواطن وال�صمود وعدم الوقوع يف �رشك املحتل، فاخللق 

عيال على اهلل اأحبهم اإليه اأنفعهم لعياله “�صحيح م�صلم”. 

اإ�رشائيل  وت�صغط  فاأكرث،  اأكرث  االنتفا�صة  وطي�ص  وي�صتد  االأحداث  تتفاعل 
الن�صال  حلالة  حد  بو�صع  ال�صلطة  وتطالب  ع�صكرياً،  بثقلها  وتلقي  �صيا�صياً، 
املت�صاعد، فيما ال�صلطة تطالب اإ�رشائيل باالإيفاء با�صتحقاقات ال�صالم واتفاقية 
اإعالن املبادئ واال�صتجابة للمطالب واحلقوق الفل�صطينية، االأيام متر مرّ ال�صحاب 
و�صارون الذي قطع وعدا ل�صعبه بوقف االنتفا�صة خالل مئة يوم كحد اأق�صى مل 
ي�صتطع الوفاء بوعده رغم البط�ص واجلربوت والعنجهية التي مار�صها جي�صه، 
وازدياد،  تعاظم  يف  االأ�رشى  وتعداد  ارتفاع  يف  واجلرحى  ال�صهداء  اإح�صائية 
م�صطلح احلرب على االإرهاب يطّل علينا وي�صبح هدفا عاملياً ومربراً لرفع وترية 
البط�ص والقتل والتدمري ال�صهيوين الالمتناهي اأ�صالً، خا�صة بعد تلك الهزة التي 
االأمريكية يف  الدفاع  االأبراج التجارية يف نيويورك ومبنى وزارة  تعر�صت لها 
احلادي ع�رش من �صبتمرب “ اأيلول 2001 “ لندخل بعدها يف نفق مظلم اآخر وازداد 
الو�صع �صوءا اإبان احلرب الثانية على العراق التي حرفت امل�صار ووجهت االأنظار 
عن الق�صية الفل�صطينية اإىل تلك الوجهة، تتجول اأمريكا راعية الدميقراطية وراأ�ص 
نظام احلكم يف العامل املنحازة اأ�صال الإ�رشائيل لت�صبح طرفاً بل راأ�ص حربة يف 
حماربة الدول وال�صعوب امل�صطهدة واملطالبة باال�صتقالل واحلرية بحجة رعاية 
هذه الدول لبوؤر االإرهاب ح�صب زعمها، وهذا يعني على راأي املثل القائل “اإذا 
كان غرميك القا�صي فلمن ت�صتكي” وبالتايل بقي علينا ال�صرب وال�صمود والدفاع 
عن كرامتنا وحقوقنا، رمبا يحل اهلل علينا بعهد يكون اأف�صل حاالً من هذا العهد 
الذي بات العامل باأ�رشه يقف مع اجلالد �صد ال�صحية اأو حتى ياأتينا )ت�صامربلن 
ثاٍن علَّه ين�صفنا من حالة الظلم وازدواجية املكاييل( ت�صامربلن: �صابط بريطاين 

كان يطالب بحل اأزمة فل�صطني ويعترب ال�صهاينة هم اأ�صا�ص البالء( . 
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ومع توايل االأيام وانق�صاء االأ�صابيع، وا�صتعارت نريان االنتفا�صة، بات الدم 
هو العنوان والعنف هو الظاهرة الطاغية، فحوادث اإطالق النار والقتل واجلرح 
يف ذروتها والعواطف جيا�صة و�صلطة تنا�صد العامل لو�صع حد ل�صيا�صة التطرف 
باملقاومة  يلوح  فتارة  و�صطها  من  الع�صا  مي�صك  الرمز  والرئي�ص  ال�صهيوين 
واأخرى بال�صيا�صة و�صارون يوا�صل عناده وعنجهيته، وعامل غارق يف احلروب 
االأمريكي يف احلرب  التحالف  اإىل جانب منظومة  وعرب متورطون يف وقفتهم 
على العراق واأفغان�صتان واالأبراج التجارية دمرت وتنظيم القاعدة بات ي�صتحوذ 
االإعالم املرئي وامل�صموع وياأخذ زخماً جملجالً غطى على لغة  على �صا�صات 
العقل واملطالبة باإيجاد حل لل�رشاع العربي الفل�صطيني االإ�رشائيلي والكل جائز 
فما العمل؟! اإ�رشائيل مل تعد توافق على مطلب ال�صلطة، بل ت�صغط بكل جربوتها 
تقدمه  فعلي  اجناز  اأو  حل  اأي  بيدها  لي�ص  وال�صلطة  الرتاجع،  على  لتجربها 
لل�صعب �صوى التم�صك بالثوابت وخيار املقاومة ميثل لها طوق النجاة، االنتفا�صة 
تت�صاعد لكن وبحوادث اإطالق النار يف هذه املدينة اأو تلك وان مل ت�صب اإال اأنها 
ترعب امل�صتوطنني الذين يتنقلون بني م�صتوطنات ويف ال�صوارع االلتفافية املارة 
بني املدن والقرى الفل�صطينية وهذا ا�صتدعى اجلي�ص لبذل جهد اإ�صايف لتوفري 
االأمن، وبات الرد االإ�رشائيلي اأكرث عنجهية ووح�صية واأ�صبح ي�صتخدم الدبابات 
واملدفعية واالبات�صي وال�صواريخ، وتعداها ذلك اإىل الق�صف بطائرات “F16” كما 
حدث يف �صجن نابل�ص، ولل�صهيد مروان زلوم واأبو علي م�صطفى و�صالح �صحاده 
وقائمة طويلة من ال�صهداء الذين �صقطوا بالق�صف االإ�رشائيلي اإىل اأن و�صل االأمر 
وكل  �صنب،  واأبو  يا�صني  احمد  وال�صيخ  والرنتي�صي  اأبو عمار  الرمز  ال�صهيد  اإىل 
هوؤالء وقد ا�صتخدمت كل و�صائل القوة الإجها�ص االنتفا�صة واإنهائها، ولكن بال 
جدوى، اأال اأن �صيالً من االأ�صئلة يبقى بحاجة اإىل االإجابة، فهل ي�صت�صلم ال�صعب؟! 
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وهل يرفع �صاحب الكوفية الراية البي�صاء وعيونه ترنو دوماً للقد�ص وال�صهادة؟ 
ال�صغري  وعقول  اأذهان  راودت  �صك  بال  اأ�صئلة  هذه  قراراته؟  عن  يرتاجع  وهل 
والكبري االأمي واملتعلم على حد �صواء متاماً كما راودت األباب وب�صائر القادة 
الذين قراأوا الواقع واخلارطة فوجدوا اأن اال�صت�صالم معناه التنازل عن كل �صيء 
بل والنهاية مل�صتقبل الق�صية برمتها، اإذا لي�ص اأمامنا من خيار �صوى اال�صتمرار 
اأن ي�صنعه  يف املقاومة ال�صعبية بو�صائلها واأ�صكالها املختلفة لرنى ما ميكن 
هذا املحتل يف ثورة �صعب قارع املحتل على مدار اأكرث من �صتني عاماً وال زال. 

اأبو عمار كعادته عودنا على املفاجات والت�رشيحات النارية التي حتمل 
م�صامني وحتليالت عديدة وخمتلفة، فهو القائد ال�صيا�صي الذي ينادي بال�صالم 
والع�صكري ال�رش�ص الذي يجيد حمل البندقية واملفاو�ص البارع الذي يحمل غ�صن 
عقولها  وي�صتعطف  اجلماهري  اأمام  مي�صي  الذي  ال�صعبي  واجلماهريي  الزيتون 
وقلوبها، وتطري ت�صفيقاً له واعجاباً بكلماته، والتي كثريا ما يرددها ذاتها اإال اأن 
جماهريه جتد خلطابه حالوة ورونقاً خا�صاً كلما رددها فهو يعرف جيدا دغدغة 
عواطف اجلماهري وما يريده ال�صعب الرازح حتت نري االحتالل والطامح للحرية 
واال�صتقالل ويعرف طبيعة عدوه جيداً ويدرك ما يدور يف خلد القيادات ال�صعبية 
الوطنية  والف�صائل  التنظيمات  تريده  ما  اأي�صاً  وكذلك  حوله،  من  وال�صيا�صية 
املقاومة، فهو له لغته واأ�صلوبه اخلا�صة به والتي ي�صحر به م�صتمعيه واأنا هنا 
الكارزمة  و�صاحب  الرمز  القائد  هذا  �صخ�صية  اخلو�ص يف حتليل  ب�صدد  ل�صت 
اأطوارها ومكوناتها والذي يختلف معه النا�ص، ومل يختلفوا عليه  الغريبة يف 

بقدر ما اأردت التو�صيح واالإ�صارة وفق ما ا�صتدعته �رشورة الكتابة. 

ومت�صي ال�صهور ال�صتة االأوىل من عمر االنتفا�صة بني املد واجلزر واحلرية 
من  ميتلكه  مبا  يناور  الرمز  والقائد  وقفها،  اأو  با�صتمرارها  والتوقع  واالرتباك 
اأوراق فتحاوية �صيا�صية وع�صكرية، بل يلوح با�صم ال�صعب باأ�رشه حتى وان كان 
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التاأخر وعدم االنخراط يف �صف املقاومة هو حال جزء ال ي�صتهان به من ال�صعب، 
اإال انه ال يوجد منازع بان الرئي�ص هو االأمر الناهي و�صاحب ال�صلطان والكلمة 

الف�صل مبا ميتلكه من رمزية ومكانة قيادية واعتبارية �صيا�صية و�صعبية. 

يتململ ال�صعب وتبداأ املناف�صة الف�صائلية وتنخرط قوى املقاومة االأخرى 
واحلركات االإ�صالمية التي التزمت احليادية والرتيث مع بدء االنتفا�صة لتت�رشبل 
موجة املقاومة وت�صلك درب الن�صال وليبداأ م�صوار اأكرث �رشاوة وعنفاً وب�صالة، 
ومما ي�صتدعي قدراً كبري من احلكمة و�صبط النف�ص والتحلي بال�رشية اأكرث من 
جديدة  وجهة  يحمل  بدا  الف�صل  هذا  ال�صهيوين يف  الرد  اأن  �صيما  ال  ال�صابق 
ومعادلة ال بد اأي�صاً من حتمل نتائجها، والتي قد تكون بدون �صك قا�صية كيف 
ال وهي �صتحمل يف طياتها طابع القتل الذي مل يعتده االحتالل من ذي قبل؟؟ 
تنظيم  على  تقت�رش  مل  والتي  واال�صت�صهادية،  الفدائية  العمليات  طابع  اإنه 
دون االأخر بل الكل �رشع يناف�ص ليتبواأ ال�صدارة يف اإيالم العدو واإيقاع اأق�صى 
غر�صه  ليغر�ص  ال�صانحة  الفر�ص  ويتحني  العدة  يعد  �صار  الكل  اإذا  ال�رشبات 
فهل �صيكون الأ�صدقائنا اأي�صا زرع اأو ح�صاد؟ اأم اأنهم �صيخ�صون �صطوة االأعداء 
ويلتزمون جانب االأمان وينجون باأنف�صهم مكتفني بال�صمت والرب�صتيج باأنهم 
اأع�صاء تنظيم؟ ! اأم يخو�صون غمار البحر الهائج بال خ�صية من اأمواجه وغري 

اآبهني مبا �صيحمله القدر. 

ال�صنة يهل علينا،  اأخر من ف�صول  االأ�صابيع واالأ�صهر �رشيعاً، ف�صل  وت�صري 
قو�ص قزح يطوق ال�صماء، ورياح مو�صم جديد تب�رش بخري قادم وحتط رحالها، 
اإال  املطر،  هطول  انتظر  الذي  الفالح  على  وما  االأر�ص،  من  تدنو  ال�صتاء  غيوم 
اال�صتعداد لرمي بذار اأر�صه وحبوب زرعه، هكذا هي جنوم هدايتنا لليل يحمل 
املجهول اأو يف �صحاري ربعنا اخلايل، ب�رشف النظر اإن جاءنا فيها الب�صري اأو 
النذير، فاال�صتعداد لكليهما معاً هو االأ�صا�ص، حتى وان خرج لنا القدر من بني 
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االأمن  قوات  تن�صحب  مقدمات  اأو  وبال حتذيرات  و�صدفة  املعلوم،  الواقع  ثنايا 
الوطني من احد احلواجز الواقعة على املدخل اجلنوبي ال�رشقي للمدينة وبالذات 
يف قرية الكرمل ليرتاجع عن مكانه االأ�صلي مل�صافة تزيد عن الكيلومرتات للوراء، 
وبدون اأي مربر من وجهة نظرنا ومبعرفتنا االأولية للخرب، مل ن�صدق بداية االأمر، 
طرنا اإىل املنطقة لر�صد اخلرب وتاأكيده، وقبل و�صول املكان امل�صبق مب�صافة تقل 
اأو تزيد عن الكيلومرتين وجدنا حاجز االأمن الوطني يعرت�صنا، اأدركنا احلقيقة 
ومل يبق جمال لل�صك، طرحنا التحية، واردفناها باأ�صئلة اال�صتف�صار واال�صتي�صاح، 
ذلك  اهتمام، معللني  كثري  االأمر  نوِل  واال�صتنتاج، مل  التحليل  الأنف�صنا  تاركني 
باإمكانية اإن يكون خطة ع�صكرية واإجراء حيطة وحذر ملعرفة الع�صاكر اأكرث منا 
اإىل حيث انطلقنا، حيث هناك بقية االأ�صدقاء  اإدراجنا  ال�صاأن، عدنا  خربة بهذا 

واأع�صاء التنظيم. 

حقيقة لقد اأثار هذا الرتاجع ت�صاوؤالً كبرياً، واأ�صعل �صمعة حمراء، وبخا�صة اأن 
املنطقة التي كان فيها هذا احلاجز يقطنها احد اأع�صاء احلركة واملطارد بتهمة 
العنبية”،  “اأبو  الدباب�صة  عي�صى  االأخ  وهو   ،1997 عام  امل�صتوطنني  احد  قتل 
للعمل  انخرطوا  الذين  االأ�صخا�ص  ببع�ص  موبوءة  باتت  ذاتها  القرية  ان  كما 
اأَن اأ�صقطوا يف �صباك رجال املخابرات العدو  يف �صفوف الطابور اخلام�ص بعد 
اإن عني اهلل ورعايته حالت دون  اإال  اإىل هذا املنا�صل  مل�صاعدتهم يف الو�صول 
�صيء  بيدنا  ل�صنا  نحن  لكن  االنتفا�صة  �صبقت  التي  االأعوام  اإليه يف  و�صولهم 

نفعله �صوى ال�صمود واحلذر والر�صا بالواقع. 

مل مت�ِص اإال اأيام معدودة على ان�صحاب اأَفراد احلاجز املذكور، ولتلك اخلطوة 
الذي كنا نخ�صاه ووقع  اأ�صا�صا حيث جاء اخلرب  لها  التي مل نرحت  امل�صوؤومة، 
اخلا�صة  الوحدات  من  قوة  القرية  اقتحمت  اإْذ  الندم،  ينفع  ال  وبات  املحظور 
“امل�صتعربني” معززة بقوات اجلي�ص ومتكنت من الو�صول اإىل املنا�صل عي�صى 
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الدباب�صة يف و�صح النهار لرتديه بر�صا�صات حقدها وترتقي روحه الطاهرة اإىل 
بارئها، ويعلن خرب ا�صت�صهاده فيما اأ�صيب جنله االأخر بر�صا�صة برتت على اأثرها 

�صاقه. 

ما العمل؟! لقد اأدركنا اأَن تراجع قوات االأمن من املكان مل يكن لعبث بل كان 
مبثابة اإنذار دق خالله ناقو�ص اخلطر، لكن هل ياترى كانت قوات االأمن متورطة 
يف موؤامرة؟! ال نن�صى اأَن االحتالل يرتب�ص بنا وي�صتغل كل ما من �صاأَنه اأَن يزرع 
ال�صك واخلالف بني �صفوف �صعبنا، لذلك حري بنا توخي احلذر من كل ما يحيط 
بنا، اإذا هل نقبل مبربرات واأعذار؟! هل نفهم ونوؤكد ال�صك باليقني ال �صيما بعد 
هذه الفعلة االإجرامية، هذا حقاً اأمر لي�ص �صهالً، فهل يعقل اأَن يكون الرتاجع جاء 
بال تخطيط؟! اأو بدون تن�صيق اأَمني بني ال�صلطة وقوات االحتالل فمن املعروف 
اأ�صال اأن الدخول اإىل املنطقة امل�صنفة يكون بعد تن�صيق م�صبق، فهل كان دخولها 
يف  �صاركت  ال�صلطة  فعالً  وهل  بعلمهم؟!  ال�صهولة  بهذه  اجلرمية  هذه  لتنفيذ 
ت�صفية هذا املنا�صل، وغداً �صتكون �رشيكة يف التن�صيق لت�صفية اآخرين؟! بدون 
�صك فان هذه االأ�صئلة وغريها تراود اأذهان كل من قام باملتابعة للحدث للوهلة 
لكنه  القلق  النفو�ص وحرك م�صاعر  ادخل احلدث اخل�صية يف  وبالتايل  االأوىل؟! 

�صيكون دافعاً للبحث عن احلقيقة. 

اإذا؟! فحالة عدم اليقني تثري التوتر والت�صاوؤل، فهل نختفي عن  ما العمل 
اأنظار ال�صلطة وننزع الثقة بهم؟! بالتاأكيد ال، فاحلقيقة ال تكون كذلك، واملتهم 
اأن ال�صلطة هي من تولت عملية حماية املنا�صل  اإدانته، كما  يرى حتى تثبت 
اأثناء �صنوات مطاردته اإىل حني ا�صت�صهاده، وقد انخرط عدد من اأَفراد هذه االأجهزة 
يف خاليا ع�صكرية من التنظيم، فيما االآخرون على تعاون وثيق واحرتام متبادل 
مع اأَفراد التنظيم، ال داعي للت�رشع واجلزم باأحكامه م�صبقاً؟! فرمبا كانت هناك 
اأ�صباب غام�صة، واأَن خفاي�ص الظالم عملوا على ر�صده باأمر خمابراتي كي يوقعوا 
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االأمنية  االأجهزة  االأمنية والتنظيم من ناحية وبني  ال�صك والريبه بني االجهزه 
وقبائل  �صعوب  اإىل  النا�ص  وتق�صيم  الفنت  خللق  اأخرى  ناحية  من  واجلماهري 

انطالقاً من قاعة فرق ت�صد. 

جانباً،  التحري  يف  العقل  واإ�صغال  واخل�صية  االإحكام  اإ�صدار  االآن  لن�صع 
اإىل بارئها، وال بد من عمل �صيء  ال�صهيد �صعدت  فلقد حدث ما حدث، فروح 
ما الأجلها هناك اأفراد التنظيم لهم ترتيبهم اخلا�ص بهم، كيف ال وهو ال�صهيد 
تاأبني يليق به  املدينة وال بد من عمل حفل  االنتفا�صة يف  االأول خالل هذه 
وبدوره الن�صايل، فقد اأمر بقتل امل�صتوطن الذي �صلب اأر�صه ورعي زرعه عنوه، 
مل ي�صتطع ال�صرب على ظلم وعدوانية هذا امل�صتوطن الطارئ على اأر�صه، حيث 
اأَبطال  من  بطل  �صك  بال  فهو  اإذا  �صالحه،  واخذ  اإخوته  مراأى  بقتله وعلى  قام 
الواقع،  باالأمر  وير�صى  امل�صتوطنني  يرتك  اإن  باإمكانه  كان  لقد  املدينة  هذه 
اأبى ذلك و�صحى  لكنه  الروؤو�ص........”،  راأ�صه بني  “اإن ي�صع  املثل  وكما يقول 
بحياته وم�صتقبله مقابل عي�ص كرمي الأهله و�صعبه، فهو �صاحب احلق، ولي�ص 
ذاك امل�صتوطن الطارئ القادم من اأ�صقاع املعمورة لياأخذها وينعم بها، اإال انه 

ت�صدى له وظل له باملر�صد وو�صع حداً له. 

فاملدينة  اجتمع االأ�صدقاء كالعادة يف مكتب التنظيم وكما ا�رشنا �صابقاً 
مق�صمه اإىل اأربعة مواقع تنظيمه، وكل موقع له مكتبه واأع�صاوؤه وجلانه اخلا�صة 
اأي�صا يقطن يف  به، تداول االأمر بجديه فال�صهيد هو ابن املدينة جميعاً، لكنه 
لذلك  ال�رشيع،  كمال  ال�صهيد  موقع  م�صئولية  اإطار  يف  تاأتي  جغرافية  منطقة 
وكاأع�صاء  املوقع متاماً،  هذا  كاأهمية ح�صور  مهم  االأ�صدقاء  فح�صور جمموعة 
التنظيم يف املواقع االأخرى فواجب التنظيم احل�صور والقيام بالدور املنوط به، 
واإبداء االأهمية وامل�صئولية حيال ال�صهيد واأهله، فهذا هو دور املناف�صة اخلدماتية 

واالجتماعية واملوؤازرة. 

قد حان، ولذلك لن مير على احلادث مرور الكرام، وال بد من القيام بحفل 
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تاأبني يرقى مب�صتوى مقام ال�صهيد، وترتيب عر�ص ال�صهيد ترتيباً مناف�صاً من اأَلفه 
اإيل يائه، يظهر مدى االهتمام واالن�صجام واحلفاوة يف التنظيم لهذا العر�ص، من 
حيث مرا�صم ت�صييع رفات ال�صهيد ون�صب خيمة اال�صتقبال وا�صتقبال ال�صيوف 
والوفود التي توؤم اخليمة االآتية من املدن والقرى املجاورة، وحت�صري م�صتلزمات 
ال�صيافة املتعارف عليها يف اأعرا�ص ال�صهادة من �صور وب�صرتات وكل ما يتطلبه 
ذلك من اأمور مادية وكذلك من ترتيب حفل التاأبني، وعرافة هذا احلفل وكلمات 
التاأبني وكل ذلك، لكن يف املقابل بات اأمامنا اأمر اأكرث اأهمية وتعقيداً واخذ وقتاً 
كبرياًمن النقا�ص واجلدل، اأَال وهو مكان الت�صيع والدفن ومكان التاأبني، الذي يجب 
اإن ي�صتمر التواجد فيه للحد االأدنى لثالثة اأيام متتالية؟! وتنبع االأهمية هنا يف 
اخل�صية من قيام قوات االحتالل باقتحام مكان االحتفال؟! فان�صحاب حاجز االأمن 
الوطني..... ، و�صقوط ال�صهيد بعدها باأيام معدودة الزاال ماثلني اأَمام اأنظارهم؟؟ 
واأَثار اخل�صية مل تفارق اأذهانهم، وي�صتدعيانهم ال�صتخال�ص العرب واخذ باأ�صباب 
احليطة واحلذر، ال �صيما يف القرية التي يقيم فيها ال�صهيد وهي اأحد قرى املدينة 
املتاخمة للطريق االلتفايف وال يف�صلها عن امل�صتوطنات �صوى م�صافة ال تتجاوز 
ثالث دقائق �صفر بال�صيارة، عالوة على اأَن بع�ص الدبابات تتخندق على م�صارف 

القرية وقد ت�صل اإىل خيمة العزاء يف غ�صون دقيقتني اإذا ما ق�صدت ذلك. 

املعوقات  كافة  اخذ  من  بد  وال  والي�رش،  الب�صاطة  بهذه  لي�ص  الو�صع  اإذاً 
النتائج  اإىل  والو�صول  والتحليل  النقا�ص  بعد  وذلك  باحل�صبان،  وال�صعوبات 
واملواقف، قد يعرب كل �صخ�ص عن راأيه لكن من الواجب مراعاة م�صائل اأخرى 
ال ميكن اال�صتهانة بها اأو تهمي�صها، فبيت ال�صهيد يف تلك املنطقة وكذلك اأبناء 
الت�صييع  مرا�صم  اإجراء  عدم  منهم  يطلب  اأن  الالئق  فمن غري  وع�صريته،  اأ�رشته 
الذين �صيح�رشون،  التنظيم  اأَفراد  على  والدفن والتاأبني يف تلك املنطقة خوفاً 
اأ�صقطوا وجندوا  الذين  الطابور اخلام�ص  اأَفراد  اأن املنطقة يقطنها عدد من  كما 
اأو قبل ذلك فيما عدد منهم  ال�صهيد  اأَثناء مطاردة  العدو يف  ل�صالح خمابرات 
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اأو قوات  التجاأ لالإقامة داخل دولة االحتالل وهذا ما �صهل و�صول امل�صتعربني 
االحتالل اإىل ال�صهيد، كما اأَن جمازفة اأَفراد التنظيم يف الذهاب اإىل تلك املنطقة 
دون اكرتاث اأو ح�صاب براأي االآخرين، ي�صعهم يف دائرة التهور، الأن ذهابهم قد 

يجعلهم يف دائرة االأ�صتهداف واخلطر. 

لذلك فال�رشورة تقت�صي اجللو�ص معاً وتدار�ص االأمر ب�صكل دقيق وجدي، 
واخللو�ص اإىل موقف جماعي، لقد اجتمعوا و�صاد احلديث ال�صد والرخي، وطرح 
وجهات النظر تخللها بع�ص االختالفات واالآراء، لكن خل�ص اجلميع اإىل قرار 
النظر  بغ�ص  التاأبني  مكان  هو  راأ�صه  وم�صقط  ال�صهيد  �صكن  مكان  يكون  اأن 
وا�صتعدادنا  جهوزيتنا  رفع  على  �صنعمل  ولكن  االأو�صاع،  اإليه  �صتوؤول  عما 
فاالأخذ  وتوكل”  “اعقل  القائل  احلديث  بن�ص  �صناأخذ  اأي  طارئ،  اأي  ملواجهة 
واجلنب،  التقاع�ص  حد  اإىل  ذلك  يو�صلنا  اأَال  �رشيطة  �رشوري  اأمر  باالأ�صباب 
قوة  من  الع�صرية  مبع�صار  تقا�ص  ال  �صعبنا  اإمكانات  جميع  اأن  وال�صيما 
االحتالل فهل يعني ذلك اأَن ال نثور عليه اأما مكان الت�صيع والدفن فهو اأي�صا 
لنا  ولي�ص  اأنف�صهم،  ال�صهيد  ذوي  قرار  واإمنا  خياراً  لي�ص  وهذا  نف�صه  املكان 

فيه حق املناق�ص اأو طرح وجهات النظر. 

لقد زف ال�صهيد بعر�ٍص جنائزي مهيب والئق، حيث كان له اأكرب عر�ص وطني 
يف املدينة، ووري جثمانه الرتاب و�صيع اإىل مثواه االأخري، وانتهت م�صرية الت�صيع 
لهذا الغر�ص  اأقيمت خ�صي�صاً  التاأبني داخل خيمة  ب�صالم وخري، وبداأت مرا�صم 
يف مدر�صة القرية، واأمت الوفود بيت العزاء لتاأدية واجب العزاء، مل ينقطع اأفراد 
التنظيم ومنا�رشوه عن املكان حيث توافدوا ب�صكل منظم ووفق ترتيبات خا�صة 
اأيام، وقد كان هناك  ا�صتمر طيلة ثالثة  به حافظوا فيها على ح�صور �صيا�صي 
بع�ص التدابري واالحتياطات التي اتخذوها حت�صباً للمفاجاآت، فجعلوا ح�صورهم 
ن�صطاً ووا�صحاُ اأمام النا�ص كما اأن ح�صور اأفراد االأجهزة االأمنية، اأي�صا بدا جلياً 
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العاملني  اأبناء املدينة  التنظيمني من  االإخوة  وملمو�صاً، وال نن�صى دور بع�ص 
يف االأجهزة االأمنية، وهذا الت�صافر والتكامل كان له ايجابياته، وقد مثل اأع�صاء 
التنظيم وكل الذين نا�رشوهم من اأفراد االأجهزة االأمنية و�رشفاء املدينة الذين 
اأ�رشوا على الذهاب اإىل القرية واإقامة حفل التاأبني فيها حتدياً للطابور اخلام�ص 
واثبات الذات اأَمامهم هذا من ناحية، واإجالالً واإكباراً وتقديراً لل�صهيد الذي ولد 

وا�صت�صهد على تراب قرية الكرمل من ناحية ثانية. 

ومت�صي اللحظات االأوىل من ت�صيع جثمان ال�صهيد، ويوارى ج�صده الطاهر 
وما  العزاء،  اإىل خيمة  ال�صهادة  عر�ص  �صاركوا  الذين  امل�صيعون  وينف�ُص  الرثى 
اإن مرت �صاعات على ال�رشوع مبرا�صم التاأبني والبدء باإلقاء اخلطابات وكلمات 
الرثاء من الوفود التي اأمت اخليمة حيث جاءت تلك ال�صويعات التالية لتحمل 
ب�صيارة  تفاجاأنا  لقد  حدوثه،  وخ�صينا  توقعنا  قد  كنا  النذير مما  ثناياها  يف 
ب�صع  اإال  القرية  مدر�صة  عن  تبعد  وال  املكان،  من  تقرتب  �صهيونية  ع�صكرية 
الكرمل  لقرية  ال�رشقية  ال�صمالية  البوابة  من  دخلت  فهي  االأمتار،  من  ع�رشات 
م�صقط راأ�ص ال�صهيد، لكنها مل تكن بالقوة التي تهدد حياتنا اأو تخيفنا، اإال انه 
القادم هو خلفها واأعظم من  االأول لل�صيد، وان  الطعم  اإال  �صادنا �صعور ما هو 
ذلك، اأخذت املركبة الع�صكرية م�صارها يف الطريق الرئي�ص للقرية، انتظرنا قليالً 
لنحدد وجهتها بال�صبط، كانت تتجه �صوب منزل ال�صهيد ولي�ص منزل العزاء، 
هذا االأمر بدد م�صاعر اخلوف التي حاول احل�صور اإثارتها حر�صاً وخ�صًية على 
االإخوة اأع�صاء التنظيم الذين اآثروا البقاء يف مكان التاأبني اإكراما واإجالالً لل�صهيد 

وتقديراً لدوره الن�صايل ولذويه. 

االأ�صباب الكامنة وراء دخول هذه الدورية ال زالت حتى هذه اللحظة مبهمة 
اقتحام  االحتالل  جي�ص  باجتاه حماولة  تذهب  التقديرات  وكل  معروفة،  وغري 
خيمة العزاء، هذا اأول ما يتبادر لالأذهان يف مثل هذه احلاالت، وهذا ما كان اأفراد 



رحلة صداقة من املهد إىل اللحد 106
األسري/ خليل حممود يوسف أبو عرام

اإجراءات احليطة واال�صتعداد ملواجهة  التنظيم واجلميع توقعوه واخذوا بع�ص 
خطر من هذا القبيل، لكن يجب التاأكيد والتيقن من �صحة اخلرب، ويجب متابعة 
ال�صيارة الع�صكرية عن كثب ملعرفة ما يدور حولنا، فاملكان موبوء بالفريو�صات 
وخفافي�ص الليل واجلي�ص باإمكانه الو�صول بدقائق حمدودة، اأفراد التنظيم وهم 
مطلوبون لقوات االحتالل ومتواجدون يف املكان، اإذاً هذه فر�صة ثمينة للجي�ص، 
ويوجد ما يربر االقتحام اإذا ما علم بوجودهم ونوى ذلك اقرتبت دورية اجلي�ص 
من منزل ال�صهيد، اأمامها ن�صاء واأطفال يتجمهرون، توقفت ثم رجعت للوراء قليالً 
وا�صتدارة واإعادة وجهتها اإىل حيث اأتت، يف طريق عودتها دنت ثانية من مكان 

املدر�صة، لكنها م�صت راجعة اأدراجها. 

َهم النا�ص من خيمة العزاء لي�صاهدوا تلك ال�صيارة... اأنها الف�صولية وحب 
اال�صتطالع، اقرتبوا من ال�صارع الذي متر فيه، مل يكن بداخلها �صوى ثالثة جنود 
اإن  اإذا  لذلك،  جادة  رغبة  هنالك  كانت  وقد  العرتا�صها،  بداأت حماولة  غري،  ال 
دخول دورية بهذا ال�صكل غري املح�صن وبعدد قليل من اجلنود اإىل منطقة واقعة 
لالنق�صا�ص  �صائحة  فر�صة  يعد  فهذا  كاملة،  الوطنية  ال�صلطة  �صيطرة  حتت 
النوايا كانت  والنية ملهاجمتها  اال�صتعداد واجلهوزية  ما كان هناك  اإذا  عليها 
اأخذ ح�صابها يف بادئ االأمر، نعم يف بادئ االأمر!!  متوفرة واال�صتعداد بال �صك 
لكن املفاجاأه التي مل تكن يف احل�صبان هي �صبب االإعاقة يف اعرتا�ص الدورية 
ومهاجمتها، لقد كان لدينا بع�ص البنادق التي اأح�رشت معنا يف اإحدى مركبات 
التنظيم املتواجدة بجانب خيمة العزاء، وذلك ال�صتخدامها يف حال ال�رشورة، 
ويف مثل هذا احلادث الطارئ حيث وجدنا اأخوين من اأفراد التنظيم قد ا�صتغلوا 
�صاعات الهدوء االأوىل وحلظات الدفن واخذوا ما كان موجوداً يف ال�صيارة دون 
اإ�صعار اأ�صدقائهم وانطلقوا ب�صيارة ثانية �صوب احد ال�صوارع االلتفافيه للقيام 
بعملية ثار وانتقام لروح ال�صهيد قبل دفنه، كل ذلك حدث دون علم االآخرين، 
اإمنا جتلى ذلك من خالل اال�صتي�صاح واال�صتقرار حلالة دخول دورية جي�ص التي 
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و�صلت املنطقة ناهيك عن دورية اأخرى من مركبتني ع�صكريتني تبني اإنهما كانتا 
اآخر ووجهة ثانية علهما  الدورية، لكنهما �صلكتا طريقاً  على تن�صيق مع هذه 
يلحقان بالفر�صان الذين قاموا فعالً باإطالق النار على �صيارة م�صتوطن �صهيوين 
لكن اإرادة اهلل مل ت�صاأ لزرعهم ا ن ياأتي بنتائج ملمو�صة مع اأَن الدالئل اأ�صارت 
وقتاً  ياأخذوا  الذين مل  االإخوة  وق�صد  العملية جراأة  واأحداث  ال�صيارة،  باإ�صابة 

للتفكري والتخطيط بل ذهبوا للتنفيذ حاالً. 

االأمر  حقيقة  ملعرفة  واحلذر  الرعب  من  وحاله  مرت،  قد  ع�صبية  حلظات 
والوجهة التي �صلكتها تلك املركبات الع�صكرية وان كان هناك دوريات غريها 
يف املكان، خا�صة من قبل االإخوة املتواجدين يف خيمة العزاء والذين باتوا بال 
تغطية وبال عتاد، وما هي اإال دقائق معدودة حيث بدا ي�صمع زخات الر�صا�ص، 
اأعاد ذلك لالأذهان بع�ص احل�صابات واأَثار اخل�صية والف�صولية ملعرفة ما يحدث، 
واجلهة التي يدور فيها اإطالق النار وال�صبب ذلك، واإمكانية تطور االإحداث، وف�صل 
القرية عن املدينة، هذه االأ�صئلة دارت �رشيعاً يف عقول االإخوة الذين بقوا بني 
الأزيز  ال�صمع  وا�صرتاق  االأمر  ال�صتطالع  جانباً  مكاناً  اأخذنا  املعزين،  جماهري 
الر�صا�ص، ومن خالل التحري واملراقبة ال�رشيعة لوحظ اأن عملية اإطالق النار 
تدور يف منطقة حاجز االأمن الوطني، التي ا�صتقر فيها بعد ان�صحابه من املكان 

ال�صابق. 

حددنا املكان لكن بقي ال�صبب والنتيجة، واإمكانية النجدة، مل ياأخذ ذلك 
مّنا كثري ح�صاب، وال ّبد من التحرك، هرع النا�ص املتواجدون يف اخليمة باجتاه 
مكان  اإىل حيث  التي جترهم  فالعاطفة هي  ا�صتعداد،  اأو  دون تخطيط  احلاجز 
قرابة  احلاجز  وبني  بيننا  الفا�صل  ال�صبب،  �صيعرفون  فقط  هناك  النار،  اإطالق 
كيلومرتين اأو اأكرث بقليل، قد يحتاج و�صول النا�ص على االأقل خم�ص دقائق، الن 
اجلميع ي�صريون م�صياً على االإقدام، طالئع النا�ص و�صلت املكان، االأَخبار بداأت 
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تقهقروا...   ، به.....  اخلا�صة  باأ�صلوبه وطريقته  منهم يحدث  واحد  وكل  تتوارد، 
تراجعوا.... نك�صوا على اإعقابهم... انت�رشوا... ال�صباب ما �صاء اهلل عليهم... الرد 
على النار بالنار... الخ!! و�صلنا املكان تاأكدنا من اخلرب!! احلقيقة اإن الدورية 
مالحقتها  واأثناء  ع�صكريتني  جيب  عربتي  من  واملكونة  الثانية  االإ�رشائيلية 
باال�صتباك  احلاجز  اأفراد  فقام  الوطني،  االأمن  حاجز  من  اقرتب  للفر�صان، 
معهما، وقد تزامن ذلك مع عودة اأحد دوريات جهاز اأمن الرئا�صة “القوة 17” 
العائدة من بيت العزاء باجتاه مقر االأمن يف املدينة، فكان و�صولها امل�صادف 
عامل تنبيه وم�صاندًة الأفراد االأمن املتواجدين على احلاجز، وبداأت املواجهة، 
فاأجربت دوريات العدو للعودة اأَدراجها بعد ا�صتباك مل يكن خمططاً له، اإال انه 
اظهر جانب احليطة واليقظة واالإ�رشار والتعاون، وجتلت ال�صجاعة التي حتلى 
بها اأَفراد االأجهزة االأمنية والتنظيم واأهايل املدينة، فقد كان هذا احلادث االأول 
ال�صهادة  عر�ص  ّمر  وبالتايل  والتاأبني  الت�صيع  حفل  اأيام  تًخلل  الذي  واالأخري 

وانتهى على خري وبدون اأي اإعاقات تذكر. 
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الفصل السادس: 

اأعباء جديدة تلقي بنف�صها على جمموعة االأ�صدقاء، فهل يثبتون ويبدون 
القدرة على التحدي واملوا�صلة والت�صدي يف وجه االأعا�صري واالأَ�رشاك التي حتيط 
ويرفعون  االن�صياع  يعلنون  اأم  وتنتهي،  متر  حتى  للعا�صفة  ينحنون  اأم  بهم، 
الراية البي�صاء، فال�صهيد االأول يف املدينة خالل هذه االنتفا�صة قد ارتقى اإىل 
بّينة  كانت  اإليها  امتدت  التي  واليد  ووا�صحة،  جلية  ال�صهادة  واأ�صباب  العلى، 
وماثلة، فامل�صتعربون الذين و�صلوا اإليه قد ي�صلون يف اأية حلظة الأي �صخ�ص من 
اأفراد التنظيم، لكن غري موؤكد ومل ُيح�صم بعد هو من هو الذي زود قوات االحتالل 
باملعلومات عن مكان وجود ال�صهيد والزمان الذي تواجد فيه، وكافة التفا�صيل 
االأخرى، فهذا ما زال يكتنفه الغمو�ص واملعروف فقط اأن هناك اأفراداً من الطابور 
اخلام�ص قد ا�صتغلوا �صغلهم، وا�صتطاعوا حتقيق خرٍق ما وجنحوا يف الو�صول 
اإىل لل�صهيد، ولكن للوقوف عند احلقيقة بعينها ومعرفة اجلناة والو�صول اإليهم 
الذين ميكن  املك�صوفون  العمالء  هناك  ومتحي�ص، حيث  جهٍد  كثري  اإىل  حتتاج 
التخمني بدورهم ومعرفة مدى خطورتهم وحجمهم وحجم تاأثريهم، اإال اأن اخلطر 
االأكرب يكمن فيمن مل يعرفوا بعد وال زالوا ينتقلون بني ظهرانينا بحرية و�صهولة 
�صباح م�صاء، فالو�صول اإليهم بدون �صك حتتاج اإىل وقت و�صرب وحكمة ومتابعة 
وحتٍر ومتحي�ص ودقة وخربة وطول نف�ص وعدم الوقوع يف معوقات قد ي�صعها 

جهاز اال�صتخبارات الإرباكنا وخلط اأوراقنا والتغطية على عمالئه. 

اإذاً فمتغريات جديدة قد حدثت، فال�صهيد االأول قد رحل عن عامل الدنيا اإىل 
الوطني  االأمن  �صاقه، حاجز  برتت  بر�صا�صة  اأ�صيب  الذي  وابنه  االأعلى  الرفيق 
الطابور  اأفراد  على  ذلك  �صّهل  وبالتايل  اآخر،  مكاناً  لياأخذ  مكانه  عن  تراجع 
اخلام�ص الفارين من تلك القرية اإىل داخل دولة الكيان بالعودة والتنقل بحرية 
اأمام  اأ�صبحوا  القرية  يف  املتواجدون  وم�صئولوهم  الوطني  االأمن  اأفراد  وي�رش، 
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الو�صول  ن�صتطيع  فهل  ذلك؟!  عك�ص  اإثبات  اإىل حني  بالتواطوؤ  متهمني  االأهايل 
اأم اأنها  للحقيقة؟ وهل هذه غاية اأفراد التنظيم؟ وهل فعالً ميكن الثاأر لل�صهيد 
وت�صري  جماريها  اإىل  املياه  تعود  وبعدها  الدم  وثورة  الغليان  حلظات  جمرد 
التنظيم والذي بال �صك ينتهج  احلياة وكاأن �صيئاً مل يح�صل؟! هل ي�صبح دور 
اخلط الع�صكري واإن كان ذلك يف اإطار خاليا العمل ال�رشي كواحد من اأ�صاليب 

الن�صال، فهل يقت�رش على اإحياء حفالت التاأبني وح�صب؟! . 

مل يتوقف اأفراد التنظيم يف املدينة عامة، وجمموعة االأ�صدقاء خا�صة عن 
تاأدية واجباتهم التنظيمية، يف �صتى امليادين اإىل جانب وقفتهم وعدم تاأخرهم 
عن اأخذ دورهم يف اإحياء حفل التاأبني والقيام بعر�ص ال�صهيد وواجب العزاء، 
فكانوا يوا�صلون جهدهم يف مناحي العمل االأخرى �صعبياً وتنظيمياً واجتماعياً 
اأن يتن�صلوا من م�صوؤولياتهم ملعرفة ما  ون�صالياً بال كلل، ولكن هذا ال يعني 
حدث ومواطن اخللل والثغرات التي اأخذوا منها، واأو�صلت امل�صتعربني اإىل ال�صهيد 
والنيل منه، كي ال يتكرر احلدث ثانية، حتى واإن كان البع�ص ال يويل هذا اجلانب 

كبري اهتمام، ناهيك عن م�صاألة الثاأر لل�صهيد. 

بدون �صك فاإن العمل التنظيمي يبقى جهداً جماعياً تراكمياً واالأداء فر�ص 
كفاية ال فر�ص عني، خا�صة يف جمال املقاومة، فاإذا قام به فرد ت�صقط امل�صوؤولية 
اإجراء املحا�صبة التنظيمية داخل االأطر احلركية،  عن االآخرين، لكن ال خري يف 

وتعرية املق�رشين وتثمني اجلهد االإيجابي ومن قام به. 

تراجع من االأ�صل قائمة وحمافظة على وتريتها، اإ�صافة ملحاوالت التناو�ص 
االحتالل وم�صتوطنيه كلما  قوات  التنظيم ومنا�رشيه مع  اأفراد  واال�صتباك بني 
اخل�صائر يف  واإيقاع  باالأخر  الرتب�ص  يحاول  جانب  وكل  الفر�صة،  لهم  �صنحت 
اأَفراد  �صفوفه، وذلك ح�صب االإمكانيات واجلهود املتوا�صعة املتوافرة بني اأيدي 

التنظيم ملواجهة املحتل واآلة بط�صه وعتاده احلربي املتفوق. 
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التوتر  اإىل  تتجه  واأحداثها  بالغليان،  وياأخذ  ي�صتعر  االنتفا�صة  اأوار 
والت�صعيد، وال بوادر للتوقف اأو الرتاجع اأو احلل من قبل قوات االحتالل وقيادتها 
الفل�صطيني  �صعبنا  واأما  �صواء،  حد  على  والع�صكري  ال�صيا�صي  امل�صتويني  يف 
فلي�ص لديه خيار �صوى ال�صمود واال�صتمرار، الأن خيوط احلل بيد حكومة االحتالل 
التي ت�صتبيح االأر�ص وال�صماء ومتلك موازين القوى املادية والع�صكرية، فها هي 
االنتفا�صة تدخل عامها الثاين و�صباب التنظيم على نف�ص العزم وبنف�ص الهمة 
الأ�صماء  ال�صهيونية  املخابرات  معرفة  هو  تطورات  من  طراأ  ما  لكن  واالإِ�رشار، 
بع�ص املنا�صلني، فاأ�صبحوا يف اأعداد املطلوبني لقوات االحتالل، وبالتايل �صار 
املطلوب منهم يتوخى احليطة واحلذر يف اأثناء تنقله وحتركاته وحتركهم فجي�ص 
االحتالل لن يتورع عن ق�صف وت�صفية اأي مطلوب اأو اعتقاله اإذا ما حدد مكان 

تواجده. 

عليها  وت�رشب  والقرى  املدن  م�صارف  على  تع�صكر  باتت  االحتالل  قوات 
املدينة  وبني  وقراها  مدينة  كل  بني  التوا�صل  اأو�صال  وتقطع  جائراً،  ح�صاراً 
واملدن االأخرى وت�صتعد الجتياحها واحدة تلو االأخرى، ومل يكن حال مدينتنا 
باأح�صن حاالً اأو مبناأى عن االجتياح وعما يحدث حولها من اأحداث، ففيها عدد 

من املطلوبني البارزين. 

وقد توجهت حكومة االحتالل بطلب لل�صلطة الوطنية كي تقوم بت�صليمها 
ال�صلطة  اأن  نعلم  نحن  الوطنية،  ال�صلطة  �صجون  يف  احتجازهم  اأو  املطلوبني 
اإعالن املبادئ ومن �صمن بنودها ما يجيز للطرف  الوطنية حمكومة باتفاقية 
االآخر بالتوجه بطلب احتجاز بع�ص املنا�صلني اإذا ما �صعرت اأنهم ي�صكلون خطراً 
احلاالت  لبع�ص  ال�صاخنة  باملطاردة  القيام  وكذلك  وامل�صتوطنني  اجلي�ص  على 
التامة  اجلغرافية  للوالية  تخ�صع  التي  املناطق  اأو  القرى  تلك  يف  الن�صالية 
لل�صلطة، لكن لي�ص يف مثل هذه الظروف احلرجة التي يتخذ فيها كل طرف تدابري 
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الوقاية واحلذر فالطرف االآخر هو من اخرتق االتفاقية، بل امل�صتوى ال�صيا�صي 
نف�صه من بادر بخرقها، فهل تلتزم ال�صلطة باملطلوب منها بهذا ال�صاأن؟! اأم اأنها 
�صتغ�ص الطرف ومترر االأمر، مع االإ�صارة اإىل هوؤالء املنا�صلني الأخذ حذرهم؟! اأو 
تخريهم اإذا ما رغبوا بت�صليم اأنف�صهم لالأجهزة االأمنية اأم ال، لكن فيما لو اأقدمت 
ال�صلطة على و�صعهم يف احد مقراتها، فهل ت�صمن ال�صلطة �صالمتهم وعدم قيام 
�صجن  تق�صف  اأمل  بالطائرات؟!  ق�صفهم  اأو  واعتقالهم  املكان  باجتياح  اإ�رشائيل 
نابل�ص بطائرات “F16” للتخل�ص من مطلوبني كانوا حمتجزين فيه، واقتحمت 
�صعدات ومن معهم من  والقائد  ال�صوبكي  فوؤاد  املنا�صل  واعتقلت  اأريحا  �صجن 
ال�صلطة حماية  ت�صتطيع  وهل  دولية؟!  �صمانات  وجود  رغم  ومنا�صلني،  كوادر 

اأفرادها لو قررت اإ�رشائيل اجتياح املنطقة؟! 

االأخوة،  هوؤالء  قبل  من  قرار م�صريي  الأخذ  وبحاجة  االأمر خطري وح�صا�ص 
فهم اأ�صحاب ال�صاأن، فهل يقبلون ت�صليم اأنف�صهم لل�صلطة؟! فهم يعلمون الو�صع 
اأَنهم يف�صلون العي�ص كالن�صور فوق قمم اجلبال؟!  اأم  جيداً وما �صيرتتب عليه، 
وغدره،  ال�صهيوين  االحتالل  مكر  ياأمنون  وهل  حالهم،  اهلل يف  ينظر  حني  اإىل 
وبالتايل يقعون بني تاأنيب ال�صمري من ناحية، واتهام ال�صلطة من ناحية ثانية، 
ويكون  اأو�رش؟!  القدر من خري  وير�صون مبا يحمله  باأنف�صهم  اأمرهم  يتولون  اأم 
حالهم بذلك حال من ا�صت�صهدوا اأو وقعوا يف االأ�رش، لكنهم يبقوا رهن احلرية ما 

�صاء اهلل لهم ذلك. 

اأوقات ال�صدة تظهر معادن الرجال، وتتجلى ال�صجاعة وي�صدر القرار امل�صوؤول، 
ففر�صاننا اأ�صحاب جتربة ن�صالية واعتقالية، ويعرفون طبيعة املحتل ويعلمون 
يريدون  وال  الوطنية،  ال�صلطة  لدى  احتجازهم  حد  عند  تتوقف  لن  مطالبه  اأن 
الدخول يف دوامة اإلقاء اللوم اأو الندم لذلك كان املوقف اجللي لن ن�صت�صلم ولن 
ولن  الن�رش،  اأو  ال�صهادة  فغايتنا  ا�صت�صهدوا  باأف�صل ممن  ول�صنا  اأنف�صنا،  ن�صلم 
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نحيد عن طريق اخرتناه طوعاً ومبح�ص اإرادتنا، هكذا كان الرد، �صنبقى على درب 
ال�صهداء ما�صون ولعهدهم حافظون ويهديهم وم�صريتهم مقتدون اإىل اأن ينظر اهلل 
يف حالنا، ولن نكل اأو نلني، هذا لي�ص حال االأ�صدقاء وحدهم بل حال كل الذين 
�صاروا على ذات الدرب يف هذه املدينة وغريها، فمنهم من ق�صى نحبه ومنهم 

من ينتظر وما بدلوا تبديالً... 

من  ذلك  يغري  مل  لكن  االأ�رش،  يف  وقع  ومن  �صهيداً  ارتقى  من  هناك  نعم 
اأحٌد  ي�صلم  فلم  اإ�رشار،  على  اإ�رشاراً  زادهم  بل  قرارهم،  يوؤثر على  ومل  اأفكارهم 
اأفراد االأجهزة االأمنية ولالإن�صاف مل يدخروا جهداً  منهم نف�صه لل�صلطة كما اأن 
يف حتذيرهم وم�صاندتهم بقدر اال�صتطاعة وح�صب االإمكانيات املتوفرة �صيما واأن 
اأغلب اأفراد االأجهزة هم على عالقة �صداقة وتعاون مع اأفراد التنظيم، عالوة على 

اأنهم ابناٌء للوطن وال�صعب ومنا�رشون للتنظيم. 

اأن،  يريد  فالكل  اأ�صدها،  على  التنظيمية  املناف�صة  وحالة  االأيام،  وت�صري 
النتائج مرهونة بيد  االجتهاد من طرفه ويعمل، لكن  ال�صباق، ويحاول  يكون 
اهلل، نحن علينا الزرع واإمنا مناوؤه وثمره بيد اهلل �صبحانه وتعاىل، ولكن اأي�صاً 
اعملوا  تعاىل: {وقل  قوله  من  انطالقا  االإمكان  قدر  باالأ�صباب  االأخذ  من  بد  ال 
“من  القائل:  احلديث  وكذلك   ،)105 )التوبة  واملؤمنون}  ورسوله  عملكم  اهلل  فسريى 

عمل منكم عمالً فليتقنه”. 

ون�صهد حالة من التقارب يف وجهات النظر بني جمموعة من اأفراد التنظيم، 
وُت�صكل بع�ص خاليا وجمموعات التنظيم، حيث بداأوا التفكري بطريقة اأكرث جدوى 
علّها توؤتي ثمارها، �رشعوا بالرتتيب لبع�ص العمليات الفدائية، ال�صهيد ارتاح 
يف �رشيحه حتت الرثى، وروحه تعلق يف عنان ال�صماء، لكن من بقي حياً عليه 
م�صوؤوليات الوفاة لروح ال�صهيد ودماء من �صبقوه على الدرب، فهل يقفون عند 
هذا الوعد اأم يرتكون االأمر وي�صموا اآذانهم ويغ�صوا اأب�صارهم، مي�صي ال�صهر االأول 
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ويحل الثاين على غياب ال�صهيد، لكن وعد احلر دين عليه، فهل يبقى االإ�رشار 
بدينهم؟! مهمات كثرية و�صعها الفر�صان ن�صب عيونهم وتنتظر التنفيذ، وال بد 

من الوفاء بها اأو بالنزر الي�صري منها، فهل يحدث هذا؟! 

جمموعة االأ�صدقاء كما اأ�صلفنا منق�صمة اإىل جماعتني، وذلك ح�صب اجليل 
لي�ص اإال اجليل االأول هو �صاحب القرار التنظيمي يف امليدان، ويعود ذلك اإىل كون 
اأفراده ميثلون اأع�صاء وجلان املواقع التنظيمية والكادر �صاحب التجربة لذلك 
اأخذوا هذا الدور، دون االنتقا�ص من اأدوار االآخرين، فيما اجليل الثاين لي�ص اأقل 
اأهمية فهو العن�رش الفني والذراع ال�صارب والوريث التنظيمي امل�صتقبلي الذي 
الف�صولية  اأن لديه حالة من  �صيحمل لواء امل�صوؤولية والقيادة، ومن هنا جند 
وحب اال�صتطالع، ملعرفة ما يدور يف اجلل�صات التنظيمية املغلقة من قرارات 
اإىل  ناهيك عن امتالكه لعزمية �صبابية عالية وانفعالية كانت تو�صل النقا�ص 
حالة من اجلدية واملناكفة يف بع�ص االأحيان، وال�صيما واأن االأكرث �صبابية يعرف 
التنظيمي بالعمل الع�صكري ولي�ص دونه، وهذا �صبب بع�ص اخلالف يف  العمل 
وجهات النظر يف كثري من االأوقات، واحلل املالئم لهذا هو اإيجاد و�صيط مي�صك 
الع�صا من و�صطها ويحافظ على �صعرة التوا�صل بني اجليلني، بحيث ال نخ�رش 
عنا�رش القيادة التنظيمية امليدانية، الذين مييلون للعقالنية والتوازن وحتمل 
اأعباء امل�صوؤولية واالإدارة وال نفقد العن�رش ال�صبابي الن�صط والفاعل يف امليدان 
الع�صكري لكنه مييل لالنفعالية والت�رشع والتعامل بردات الفعل بعيداً عن عمق 
التفكري اأحياناً، كل ذلك كان �صبباً للقاء بني كادر واأع�صاء اأكرث من موقع تنظيمي 

داخل املدينة، ممن تالقت بينهم االأفكار وتوحدت املواقف والغايات. 

واالجتهادات  النظر  وجهات  يف  والتعدد  التناف�ص  حالة  فاإن  �صك  وبدون 
والعمل  الن�صال  جمال  يف  وبخا�صة  وتالحمها،  االآراء  لتداول  جماالً  فتح  قد 
الع�صكري، الذي كثرياً ما كان يفتح، لكنه ال يرقى اإىل ذروة اأخذ القرار الفعلي 
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بالقيام بعملية هجومية بقدر ما يرتكز على حالة الدفاع والت�صدي الأي خرق 
اإذا ما حاولت التوغل داخل املدينة، وذلك باملواجهة  من قبل قوات االحتالل، 
واال�صتباك معها، وكثرياً ما كان يحدث ذلك، ال �صيما اأن قوات اجلي�ص قد حاولت 
التوغل مرات عديدة من اأكرث من مدخل واملناورة وج�ص النب�ص ومعرفة نقاط 

ال�صعف. 

مل يتوان �صباب التنظيم من القيام بواجب الدفاع واملقاومة، حيث كانوا 
على جاهزية وا�صتعداد تاميني ودائمني، كما هب اأهايل املدينة ومل يتاأخروا ومل 
يبخلوا يف امل�صاندة وامل�صاهمة يف مواجهة القوات الغازية، وللحقيقة نقول اإن 
م�صاركة االأهايل والتي كانت تاأتي غالباً بال تخطيط اإال اأنها كانت ذات مغزى 
وي�صتح�رشنا  والفخار،  للعز  ومناراً  التنظيم  �صباب  نفو�ص  عظيمة يف  وفائدة 
بع�ص االأمثلة العظيمة بعظم اأ�صحابها، ولي�ص ذلك للح�رش بقدر ما اأننا ن�صت�صهد 
االأحداث،  هذه  ت�صطري  م�صاركتنا يف  اأثناء  باأنف�صنا يف  ومل�صناه  �صاهدناه  مبا 
وما حملته تلك االأمثلة من ت�صحية وفداء و�صجاعة وافرة و�صهامة، وللتعريف 
�صنورد اأ�صماء لهوؤالء العظماء باحلرف االأول توخياً للحيطة وال�رشورة االأمنية 
على الرغم من اأنهم معروفون بني منا�صلينا واأهايل مدينتنا ويكن اجلميع لهم 

التقدير واالحرتام. 

ب�صمعة طيبة  املدينة وكبارها ويحظى  الأحد رجال  االأول فهو  اأما احلدث 
وذي ما�ص ن�صايل وا�صمه اأ. م. اأ. ق ففي اإحدى الليايل ويف �صاعة متاأخرة من 
الليل، �صمع �صوت اإطالق نار واأزيز ر�صا�ص كثيف يف االجتاه الغربي للمدينة، 
جاءت ات�صاالت النفري والتحذير، والتي مل يتوان كل من ي�صاهد اأو يعلم بدخول 
القيام  من  نارية  اأعرية  �صوت  اأو  با�صتباكات  ي�صمع  اأو  املدينة،  اجلي�ص  قوات 
باالت�صال مبا�رشة مع �صباب التنظيم حمذراً وم�صتف�رشاً وهذا طبعاً اأ�صلوب اعتاد 
عليه املواطنون كم�صاركة وجدانية وحالة من التعاطف اجلماهريي مع �صباب 
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التنظيم الذين يهتمون بذلك وي�صتقبلون االأمر برحابة �صدر وبتقدير لهذا الدور 
االأحداث،  فيه  تدور  الذي  للمكان  بالو�صول  منهم  كل  ي�صارع  وكالعادة  املهم، 
وحال ما و�صلوا املكان ب�صياراتهم واأخذوا اأماكنهم وجدوا هذا املنا�صل امل�صن 
قد �صبق كثرياً من ال�صباب يف تاأدية الواجب وتواجده معهم يف املكان حيث 
كان يحمل على كتفه بندقية كارلو بور �صعيد ويتو�صط ال�صباب ويطمئن عليهم 
وي�صاأل عن االأو�صاع، هذا عدا عن مواقف اأخرى يكن له عليها االحرتام والتقدير 
اإذ كانت له اإ�صهامات جلية يف الدفاع عن مواقف التنظيم وحل بع�ص االإ�صكاالت 

الع�صائرية يف املدينة. 

لندرتها وملا حتمله من  الغرابة  الثانية فهي خمتلفة وحتمل  الق�صة  اأما 
اأثر وحتمل الأعباء الت�صحية، فهي ق�صة رجل كان قد جتاوز الثمانني من عمره 
اآنذاك ثم انتقل بعد اأعوام اإىل رحمة اهلل تعاىل، وا�صمه احلاج “ع. اأ. ر”، وهو رجل 
اأحد مداخل املدينة  التي اقتحم فيها اجلي�ص  اإحدى املرات  م�صتور احلال ويف 
ال�صمالية، وا�صتبك مع �صباب التنظيم، ف�صاهد هذا الرجل امل�صهد فعز االأمر يف 
نف�صه وخد�ص كربياءه فهو كبري ال�صن وال ميلك بندقية، كما ال يتوافر لديه املال 
بذلك  تذكر  �صيء،  فعل  عن  عاجزاً  يقف  وهو  املحتل،  تقارع  والنا�ص  ل�رشائها، 
اأيام �صبابه نا�صياً اأنه �صيخ هرم. ويف اليوم الثاين ذهب اإىل �صديق له من اأبناء 
اأحزانه وي�صكو له همومه وما حل به ويبحث عن بندقية عله  له  جيله يبث 
ي�صتعريها اأو ي�صرتيها اإذا نا�صبه االأمر ومتكن من دفع الثمن، وحل�صن حظه وجد 
اأثر ذلك املوقف يف نف�صه فوعد  اأحد �صباب التنظيم حا�رشاً عند �صديقه، وقد 
مب�صاعدته للح�صول على بندقية حتى واإن كانت من نوع قدمي، وفعالً بعد مرور 
اأن يدفع  اإ�رشاره  اأح�رشوا له بندقية متوا�صعة احلال واجلودة وكان  اأيام  عدة 
ثمنها من ماله اخلا�ص، حيث قام بتق�صيط ثمنها الذي كان متوا�صعاً فدفع بدالً 
من النقود كمية من الر�صا�ص كان يجمعها اأبناوؤه من خلف مع�صكرات اجلي�ص 
ومن مكب النفايات يف املدينة، تاأتي اإليه �صيارة اجلي�ص لرمي نفاياتهم حيث 



119عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

كان له اأبناء فتية من زوجة ثانية كان قد تزوجها يف �صن متاأخرة، فيعملون 
على جمع املعادن واخلردة وبيعها ليعتا�صوا منها، وعند �صوؤال هذا العجوز عن 
�صبب طلبه للبندقية اأجاب قائالً يا عم اأتر�صى يل اأن اأرى اجلي�ص يدخل بلدنا 
ويدن�ص اأر�صنا ويدو�ص كراماتنا ويقتل اأبناءنا اأمام اأعيننا واأنا اأقف بني الن�صاء 

عاجزاً عن مقاومته. 

اأما احلكاية الثالثة فهي حالة مغايرة متاماً عن �صابقتها، وقد تثري الغرابة 
ب�صبب جراأة اأبناء التنظيم وقدرتهم على حبكها واملوافقة على القبول بحدوثها 
اإذ يدور احلديث فيها عن رجلني يف اخلم�صينيات من عمريهما وهم  و�صبطها 
اثنان من عائلتني ال تربطهما روابط قرابة بل على العك�ص من ذلك توجد بينهم 
عداوة وثاأر، وذلك ملقتل قريب الأحدهما على اأيدي اأقارب االآخر، وهذا معناه يف 
القانون الع�صائري اأن من يقع يف طريق االآخر فهو هدف للثاأر منه، لكن لدى 
االثنني رغبة جاحمة للقيام بواجب الدفاع عن وطنهما وال�صري مع اأبناء التنظيم، 
كما هو حال الكثريين من اأبناء املدينة، وقد اأعربوا عن رغبتهم بذلك واأخربوا بها 
جمموعة االأ�صدقاء الذين ا�صتجابوا لطلبهم وقبلوا ان�صمامهم، خا�صة اأن كل واحد 
منهما له عالقة �صداقة مع بع�ص من اأفراد التنظيم، هذا ناهيك عن امتالك كل 
منهم لبندقية وهذه فر�صة مواتية ملجموعة االأ�صدقاء للموافقة، قبل االأ�صدقاء 
اإذ  خا�صاً  ترتيباً  لذلك  رتبوا  لكنهم  الليلي  ال�صهر  لورديات  الرجلني  ان�صمام 
جعلوا االثنني منفردين فكل منهم �صيكون يف �صيارة من �صيارات التنظيم ومعه 
جمموعة من االأ�صدقاء كما اأن الكل منهم �صيكون ملثماً بقناع اأو كوفية، وينادى 
با�صم حركي ما عدا بع�ص االأخوة الذين يوكل لهم دور التن�صيق، وحاملا يتم 
التقاء ال�صيارتني، يكون كل منهم مع جماعته ويف �صيارته وعلى جهة منعزلة 
وحموطة باأع�صاء التنظيم دون علمه، هكذا كانوا يلتقون يف خدمة الوطن وهم 
ال يعلمون عن بع�صهم مع اأنهم يجوبون االأر�ص بحثاً عن بع�صهم بع�صاً، للثاأر 

من بع�صها فيما ال يدرون اأنهم يتجولون يف الوردية نف�صها. 
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وهناك العديد من املواقف والق�ص�ص، التي كانت َم�رْشباً للروعة والفخار، 
وبث العزمية يف نفو�ص اأبناء التنظيم لدرجة اأننا كنا نقف عاجزين عن تقدمي 
ال�صكر والثناء لهم على ما مدونا به من عزم ومعنويات، وب�صبب وقفات ال�صهامة 
الرائعة التي وقفوها، لكن اأي�صاً كان هناك بال �صك النقي�ص، وهذا لي�ص غريباً عن 
واقع مدينة يزيد عدد �صكانها عن املائة األف ن�صمة، وال �صيما اأن وجود النقي�ص 
ونقي�صه هو من �صمات اخللق يف االأ�صياء لكنها حاالت فريدة، وال نبحث عنها 

كونها لي�صت عنوان حكايتنا. 

وال نن�صى حكاية ذلك الوالد امل�صن، والد اأحد اأفراد التنظيم وكوكبة االأ�صدقاء، 
والذي كان عمره ينوف عن الثمانني عاماً، فحينما كان يجتمع �صباب التنظيم 
وجمموعة االأ�صدقاء اأمام منزله ليالً، وكثرياً ما كان يحدث ذلك، فكان يقول لهم 
اذهبوا الأخذ ق�صط من الراحة والنوم، واأنا علي ال�صهر هذه الليلة وال تخافوا، 
حيث كان ياأخذ باإحدى البنادق وغالباً تكون من النوعيات القدمية لرغبته يف 
هذه النوع من ال�صالح االأملاين، ويبدو كاأنه عاد �صاباً من جديد، فتبداأ عملية 
املزاح واإلقاء النكات عليه وعلى كلماته الطيبة وروحه ال�صبابي و�صعة �صدره 

رغم كرب �صنه. 

االأ�رش  بع�ص  تاأخذها  كانت  التي  االأدوار  عن  ناهيك  واأكرث  حدث  هذا  كل 
امل�صتورة احلال، والتي كنا نختلف معها على ال�صخاء والكرم الذي كنا نرف�صه 
راأفة بحالتهم املادية، اإال اأنهم كانوا ينزعجون ويغ�صبون بل ي�رشون ويرف�صون 
اال�صتجابة لرجائنا لهم قائلني: يا بني ح�صور ال�صيوف من ن�صيب ال�صعوف 
“اأو العيال” اأي االأبناء وهذا من واجبكم، وكل بيت من البيوت التي كنا ندخلها 
التنظيم  اأفراد  لنوم  مكان  لتوفري  يتناف�صون  النا�ص  وكان  وحكاية،  حكاية  له 
املطاردين واإكرامهم، وكاأنهم فعالً �صيوف اأعزاء، هذه اأمثلة حية كنا نلم�صها يف 
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مدينة الكرم وبلد ال�صهداء، وال ميكننا اأن نن�صى هذا الطيب واحلفاوة واملعروف 
التي اأحاطنا بها اأهلنا يف مدينة يطا. 

جماالً  ولدت  قد  الفريقني،  بني  التناف�ص  حالة  فاإن  بالذكر  اأ�صلفنا  وكما 
اأو�صع للحديث ونقا�ص اخليار الع�صكري كخيار م�صاند للعمل التنظيمي، بحيث 
وحماولة  وامل�صتوطنني  االحتالل  قوات  ومهاجمة  التناو�ص  طياته  يف  يحمل 
اإيقاع اخل�صائر يف �صفوفهم، من خالل عمليات اأي نتيجة ملمو�صة، ال يف االأرواح 
اأكرث  فال�صباب  اجلي�ص  يتوغل  كان  وهناك، حاملا  هنا  العدو  مع  واالحتكاكات 
مغامرة من غريهم ويريدوا اخلروج دون التفكري بعواقب االأمور، �صيل من االأفكار 
ال�صاأن، ولكنها تثري  للنقا�ص بهذا  االأحاديث  انهمر، وبداأت تطرح اخلطط وتقي 
الرغبة واحلمية والنخوة نحو هذا التوجه، كاأن يقول اأحدهم اأنا م�صتعد اأن اأ�صل 
النقطة كذا فقط اأعطوين بندقية.. واآخر يقول اأنا اأ�صتطيع عمل كذا وكذا وما اأريده 
هو و�صيلة نقل وبع�ص الو�صائل القتالية.. واآخر.. واآخر، هذه مناف�صة بانت جلية 
وقد  الكثري  بالروح  واجلود  واالإ�رشار  واملغامرة  التحدي  روحيه  من  فيها  وبدا 
القيام برد  التنظيم وت�صتدعي منهم  اأحداث تفر�ص بنف�صها على �صباب  جاءت 
منا�صب، ومنها على �صبيل املثال ما اأ�صلفنا به ا�صت�صهاد املنا�صل الدباب�صة، ومل 
ياأخذ بثاأره بعد، اإ�صافة للعديد من ال�صبان الذين اأ�صيبوا اأثناء املواجهات ومل 
توقع لغاية االآن اأي خ�صارة يف �صفوف اجلي�ص وم�صتوطنيه على االأقل كرد من 

اأبناء حركة فتح.. التنظيم يف هذه املدينة. 

التناف�ص يف العمل قائم على اأ�صده والكل ي�صعى الأن يكون غر�صه اأف�صل، 
لكن يبدو اأن اإرادة اهلل مل ت�صاأ بعد، وبني زحمة االأفكار وجلة التناف�ص، ياأتينا 
ات�صال من اإحدى املجموعات العاملة يف حمافظة اأخرى من حمافظات الوطن 
تدعونا للعمل معاً، وتطلب منا القيام بعملية خالل اأربع وع�رشين �صاعة كحد 
اأق�صى، اعتربنا ذلك بداية تن�صيق جيد، وميكن اأن ي�صهم بتعزيز اجلبهات، وي�صكل 
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فاحتة خري لالنفتاح على املجموعات العاملة االأخرى، لكننا ال ندري ماذا يحمل 
لنا القدر بهذا االنفتاح، واإن كنا على ثقة عالية بال�صخ�ص الذي اأجرى االت�صال 
معنا، اتفقنا معه على ذلك، واأخذنا االأمر على حممل اجلد، وبداأنا التحرك يف هذا 
االإطار، وانهمكنا بالبحث عن الو�صائل التي �صنحتاجها الإجناز املهمة املطلوبة، 

ال �صيما اأنه لي�ص لدينا ما يكفي يف ظل االإمكانات املادية وندرة الو�صائل. 

خارج  كان  وقع  ما  اأن  اإال  نريد،  ما  تخطيه وحت�صيل  كان ميكن  ذلك  كل 
احل�صابات والتوقعات، بل و�صعنا على املحك من البداية لنمتحن �صربنا وقدرة 
حتملنا وردة فعلنا ومدى تعاطف النا�ص معنا مع بدء الطريق، حاولنا اخلروج 
من ماأزق �صح االإمكانات، ببيع بندقية اأحد اأفراد املجموعة وهي من نوعية ثمينة 
وا�صتبدالها ببندقتني من نوعية اأخرى اأقل ثمناً، وبهذا نتمكن من ت�صليح اأخوين 
لكن ذلك كان يتطلب ب�صعة اأيام، وال�صعي للح�صول على الو�صائل يف ظل مرور 
ال�صاعات التي حددت بع�صنا اأمام حتٍد، ويزج بنا يف اإطار العمل غري املح�صوب، 
ويف هذه االأثناء احلرجة حاولنا احل�صول على م�صد�ص من اأحد املواطنني، اأردنا 
تنفيذ مهمتنا به، اإال اأن العجلة حملت لنا االأمل والندامة، حيث انطلقت ر�صا�صة 
خطاأ لتخرتق ج�صد اأحد اأفراد جمموعة االأ�صدقاء، لقد �صكل لنا هذا املوقف عقدة 
ذنب ومثل اأ�صعب اأدق اللحظات التي وقفها االأ�صدقاء اأمام امل�صهد الذي بدون 
�صك �صيبقى ماثالً اأمام االأخوين الذين وقعا يف هذا اخلطاأ �صواء امل�صاب اأو الذي 
انطلقت من يديه الر�صا�صة، �صيما واأن الرابطة التي تربط االأخوين هي عالقة 
وعمقا  االأمل  �صاعفا  وهذان  االأوىل،  الدرجة  من  والقرابة  الدم  ورابطة  ال�صداقة 
اجلرح، ناهيك عن املوقف الرجويل الذي اأبداه امل�صاب م�صجالً موقف عز وفخار 
عز نظريه ثم اأ�صعف امل�صاب الإجراء العمليات اجلراحية الالزمة الإنقاذ حياته، 
وكذلك اإبالغ اجلهات االأمنية التي قامت بالتن�صيق مبا حدث واجلهات التنظيمية 

امل�صئولة، واأجل العمل اإىل اأجل غري م�صمى. 
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يف  لنا  ليحمل  املتقلبة  االأجواء  ذو   2002 عام  من  �صباط  �صهر  وياأتي 
االأ�صدقاء  نفو�ص  بداخل  علها حتيي  جديدة  اأمل  ب�صائر  للدفء  املائلة  �صحبه 
بتنفيذ  العمل  اإحدى جمموعات  قامت  حينما  وذلك  والن�رش،  بالراحة  ال�صعور 
عملية اإطالق نار اأثناء جتاوز �صيارة اإ�رشائيلية على ال�صارع االلتفايف املوؤدي 
كانت  املرة  هذه  لكن  املدينة،  اأرا�صي  على  اأقيمت  التي  امل�صتوطنات  الإحدى 
اإذ جادت باكورة العمل امل�صرتك باإ�صابة اثنني  النتائج خمتلفة عن �صابقتها، 
من امل�صتوطنني، حيث حدثت هذه العملية بتاريخ 22 �صباط- 2002 حني قامت 
جمموعة من االأخوة مق�صمة اإىل ثالث خاليا وكل خلية ت�صتقل �صيارة، ال�صيارة 
االأوىل ي�صتقلها اأحد االأخوة غري املطلوب يف حينه ومهمته ال�صري على الطريق 
االلتفايف ال�صتطالع وا�صتك�صاف الطريق واملنطقة ور�صد الهدف، واالإيعاز للفريق 
يف ال�صيارة الثانية والتي يتكون طاقمها من اأخوين اثنني حيث �صيكون دورهم 
التجاوز عن الهدف واإطالق النار عليه من نقطة التجاوز، فيما الفريق الثالث كان 
مكوناً من اأربعة اأخوة، يكونون على م�صافة للمتابعة والنجدة يف حالة حدوث 
اأي طارئ، وقد كانت هذه العملية االأوىل من نوعها يف املدينة وبداية تن�صيق 

مثمر بني خاليا العمل امليداين. 

حتركت ال�صيارة االأوىل كما حدد لها متاماً، مروراً بنقطة االنطالق والعودة 
ومل  الطريق،  على  احلركة  يعوق  �صيئاً  تلق  ملا  لكنها  االلتفايف،  الطريق  على 
تلقها اأي �صيارة، اإال اأن فريق التنفيذ يف املركبة الثانية اأبى العودة دون القيام 
بواجبهم وعلى اأكمل وجه فانتظروا �صيارة كانت تلحق بهم من اخللف �صاهدوها 
عرب مراآة �صيارتهم، خففوا ال�رشعة اإىل اأن حلقت بهم وجتاوزت عنهم، تاأكدوا من 
هويتها فقاموا باإطالق النار عليها من خلفها الأنها اأ�صبحت ت�صري اأمامهم وهم 
من خلفها يف عملية مطاردة اأ�صابوا اثنني من ركابها بجروح متو�صطة، حيث 
اإن اإرادة اهلل ثم نوعية ال�صالح، التي اأعاقت اال�صتخدام ب�صبب عدم معرفة اأحد 
االأخوة باال�صتخدام االأمثل واملنا�صب لتلك البندقية، حاال دون اإمكانية حتقيق 
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بهدوء  االنطالق  نقطة  اإىل  الفر�صان  وعاد  لديهم،  واملف�صلة  املرجوة  النتيجة 
و�صالم ودون اإثارة اأي �صكوك فيما كان �صالحهم يف هذه العملية م�صد�صاً وبندقية 

كارلو بور �صعيد قدمية. 

ومع اأن هذه املرحلة من االنتفا�صة قد �صهدت غزارة يف العمل، لكن النتائج 
كانت �صحيحة ومل ترق للمطلوب، حاول اجلي�ص مراراً التوغل اإىل داخل املدينة 
لكن خطة �صريه كانت مقطوعة، ومل تبلغ هدفها ب�صبب يقظة املواطنني واإ�رشار 
�صباب التنظيم على الت�صدي واال�صتباك معهم، وقد كانت هناك بع�ص املحاوالت 
اجلادة التي حاول فيها العدو �صاغطاً علّه ينجح يف التوغل ويحدث اخرتاقاً، 
اإال اأنه تفاجاأ مبقاومة با�صلة وعناد عنيف وثبات على املقاومة وكثافة نريان 
وال  ال�صدد  بهذا  القول  ميكننا  ورمبا  الف�صل،  اأذيال  وجر  الرتاجع  على  اأجربته 
نبالغ يف ذلك باأن �صدة املقاومة وغزارة النريان قد انعك�صت بذاتها على قرارات 
من  يعترب  باأن  موفاز  �صاوؤول  اآنذاك  اأركانها  ورئي�ص  وا�صتدعت حكومته  العدو 
االجتياح يف  تلك احلادثة ويدخل بقوات معززة وكبرية بل ومبالغ فيها يوم 
ال�صاد�ص من ن�صيان 2004، لكي ال يقع يف �رشك كذاك اليوم الذي واجهت فيه 
قواته �رشا�صة وحتدي اأهايل املدينة، وقد �رشح حينها موفاز قائالً اأن مدينة يطا 
تعد خمزن بارود فيها كميات كبرية من االأ�صلحة، وال بد من التعامل معها بحزم 

وب�صورة مغايرة كما هو معهود يف املحافظات واملدن االأخرى. 

بات  العدو  اأن  �صعرنا  االأوىل حيث  املعركة  ال�صورة يف  هكذا كانت عليه 
يح�صد جل طاقاته ويعد خططه القتحام املدينة، وقد جتلى ذلك حينما حاول 
رتل من الدبابات التوغل داخل املدينة من اأحد مداخلها الغربية، وكان ذلك يف 
�صاعات الليل االأوىل، انت�رش اخلرب بوجود ح�صود لقوات االحتالل واقرتابها من 
ذلك املدخل، ف�رشعان ما هب �صكان املدينة و�صباب التنظيم ليواجهوا جيوب تلك 
اجلهة للدفاع واملقاومة، وقد دار ا�صتباك عنيف، خا�صة واأن قوات اجلي�ص كانت 
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الكثيفة وعلى  امل�صاكن  مدينة بني  اأهايل  فيما  يف منطقة مك�صوفة منخف�صة، 
منطقة مرتفعة واأكرث حت�صناً، و�رشعوا باإطالق النار بغزارة على قوات العدو التي 
بادلتهم النريان بر�صا�صاتها لكن يبدو اأن �صاعات الليل ف�صحت املجال لكن من 
ميلك قطعة �صالح من اأهايل املدينة بغ�ص النظر عن دافع امتالكه �صواء كانوا 
تابعني للتنظيم اأم ال، اأن يخرجوا �صالحهم وي�صتبكوا مع اجلي�ص جنباً جلنب مع 
كل �صباب التنظيم، مما خيل للكثريين وللبلدان املجاورة اأن جبهة حرب فعلية 
قد فتحت على املدينة، ا�صتمر اإىل �صاعات الفجر حيث ا�صطرت قوات االحتالل 
ال�صتدعاء مروحيتني الإ�صناد القوات االأر�صية والراجلة الإخراجها من املاأزق، لكن 
الغزاة  وان�صحاب  امل�صلحني  وكل  التنظيم  �صباب  اختفاء  بعد  اال�صتباك  توقف 

وعودة قواتهم اأَدراجها. 

اأما املعركة الثانية فقد كان لها وقع خا�ص و�صعرت فيها قوات اجلي�ص باأزمة 
حقيقية، حيث توغلت االآليات الع�صكرية من املدخل ال�صمايل للمدينة، وجتاوزت 
امل�صموح به قانونياً، وفق ت�صنيفات احلدود والوالية على االأر�ص يف اتفاقية 
اإعالن املبادئ، ت�صدى اأحد اأفراد االأمن الوطني بطلقات حتذيرية الإيقافها، توقفت 
ثم تراجعت لكن ان�صمت اإليها املركبات وعاودت من جديد، يف هذه االآونة كان 
اأفراد التنظيم قد علموا باالأمر وتوجهوا اإىل املكان الذي دخلت منه تلك االآليات، 
كان امل�صاء قد حل ودار ا�صتباك عنيف، لدرجة اأن تلك امل�صفحات اأرغمت على 
الرتاجع والتقهقر اأمام �رشاوة النريان املن�صبة عليها لكن هذه املرة حدث ما مل 
يحدث يف املرة ال�صابقة فقد قام املع�صكر الرئي�صي على قمة جبل “تل زيف” 
الواقع على مدخل املدينة والكا�صف للمنطقة جميعها باإطالق ثالث �صورايخ الْو 
على �صباب التنظيم املتواجدين يف املكان، ويديروا اال�صتباك ومعهم بع�ص اأفراد 
االأمن الوطني، مل يقهم �رش ذلك اخلطر وتلك الليلة اإال عناية اهلل ورعايته، التي 
واملمتلكات،  املنازل  بع�ص  اأ�صابت  التي  ال�صواريخ  بتلك  االإ�صابة  من  حمتهم 

التي كان اأ�صدقاوؤنا يتخذونها �صواتر ويتخفَّون بجوارها حلظة اال�صتباك. 
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ا�صتباك  عمليات  هناك  بل  الوحيدتان،  هما  احلادثتان  هاتان  تكن  مل 
مع  دارت  واأحيانا  االأ�صدقاء،  من  فيها جمموعة  وكان  دارت  وعديدة  طويلة 
خاليا العمل االأخرى يف املدينة، ومعظمها كانت تظهر ب�صالة اأفراد التنظيم 
ا�صتدعيتا  املذكورتني  العمليتني  اأن  رمبا  ولكن  امل�صاركة،  االأمنية  واالأجهزة 
التوغل،  حاول  من  هو  االحتالل  وكان  معاً،  وال�صعبية  التنظيمية  امل�صاركة 
معهود  هو  ما  ح�صب  معه  لال�صتباك  ذهبوا  من  هم  التنظيم  �صباب  ولي�ص 
نقاط  اإىل  تذهب  التي  العمل  وخاليا  التنظيم  اأفراد  لدى  عليه  ومتعارف 

التما�ص للتناو�ص واال�صتباك مع قوات االحتالل. 

التي  املميزة  وال�صمة  املرحلة  عنوان  املواجهات  يف  ال�صخونة  اأ�صبحت 
للدرا�صة  بحاجة  االأمر  واأ�صحى  ال�صاحة،  على  نف�صها  وتفر�ص  بظاللها  تلقي 
اإن اجلي�ص  اإذ  والتخطيط واحلكمة، ومل يعد احلال كما كان عليه يف البداية، 
نوايا  اأو  بوادر  وكاأن هناك  التوغل،  املبادرة يف حماوالت  زمام  ياأخذ  اأ�صبح 
جدية، بل اأوامر عليا يف كافة املناطق اخلا�صعة لل�صلطة الوطنية وامل�صنفة 
واملقاومني  للنا�صطني  اال�صتهداف  عمليات  اأن  كما  وا�صتباحتها،  )اأ(  مبناطق 
قد  التنظيمات  اأن جميع  �صيما  اأ�صبحت جلية، ال  كافة  وقراه  الوطن  يف مدن 
انخرطت يف الن�صال، وحالة التناف�ص فيما بني التنظيمات وقدرتها على اإيقاع 
اأكرب اخل�صائر يف �صفوف االأعداء �صارت على اأ�صدها، وتوجت ذروتها فيما عرف 
بالعمليات اال�صت�صهادية داخل فل�صطني املحتلة عام 1948 �صواء با�صتهداف 
للحافالت اأو مواقع اجلي�ص اأو التجمعات العامة، والتي جاءت كنتاج الإعادة 
اال�صتهداف  وعمليات  املرتكبة  املجازر  على  وكرد  الرعب،  توازن  من  �صيء 
اليومية  �صبه  واملجموعات  االأفراد  اعتقال  اأو  وت�صفيات  اغتيال  الوا�صحة يف 
حيث بات ال يخلو يوم اإال ويكون فيه �صهيد اأو جمزرة اإثر الق�صف ال�صهيوين 

لهذه املدينة اأو تلك فيما اجلرحى واالعتقاالت جارية على قدم و�صاق. 
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واأمام �صخونة االأحداث وحجم اال�صتهداف املت�صاعد للمنا�صلني، ازداد عدد 
املطلوبني لقوات االحتالل، واأ�صبح من ال�رشورة مبكان اإتباع اإ�صرتاتيجية وقائية 
جديدة لتاأمني حياتهم و�صمان اال�صتمرارية انطالقاً من مفهوم اأن النجاح لي�ص 
فقط يف اإيقاع اخل�صائر يف �صفوف االأعداء، واإمنا يف دميومة التوا�صل الن�صايل 
واملد الثوري واإرباك العدو، وعدم متكينه واإعطائه فر�صة حتقيق جناحات �صواء 

يف اإلقاء القب�ص عليهم اأو ت�صفيتهم اأو الو�صول اإىل مرحلة اإخماد االنتفا�صة. 

ا�صتدعى قدراً  الواقع من خماطر جمة و�صعوبات  اأن ما حمله  ال �صك يف 
من الدقة يف التحرك والتنقل واالختباء من طائرات العدو حينما جتوب �صماء 
املنطقة، واالبتعاد عن عيون الطابور اخلام�ص واأعوانهم واتخاذ و�صائل واإجراءات 
احليطة االأمنية واحلذر التام، كما يتطلب االأمر �رشورة احلفاظ على �صرية وطنية 
واأخالقية حميدة كونها تورث حالة من التعاطف معهم واالإقتداء بهم من قبل 
النا�ص ولترتك اأثراً طيباً يف نفو�ص جيل ال�صباب الذي اإن مل يتحرك للمقاومة 
بروحه الوطنية االأ�صيلة، فاإنه بال �صك �صيتحرك بدافع الغرية والعاطفة اجليا�صة 
الهبات  الطرق، و�رشعان ما تتحول هذه  اأق�رش  التي هي  ال�صخ�صية  والعالقات 

العاطفية اإىل دافعية ن�صالية ذات انتماء وطني متاأ�صل. 

لي�ص مبعزل عن حال  االأ�صدقاء  كوكبة  ينطبق على  ما  فاإن  االأمر  حقيقة 
االآخرين من املنا�صلني، فقد اأ�صبح جزء منهم مطلوباً لقوات االحتالل، ويعي�ص 
لن�صاطهم  اإ�صافة  اأمنية  �صوابق  لهم  كان  الذين  اأولئك  خا�صة  املطاردة  حياة 
وخمابراته  االحتالل  �صلطات  جلعل  اأخرى  اإ�صافية  نقطة  �صكل  الذي  امللحوظ 
ت�صلط االأ�صواء عليهم فيما البقية االأخرى غري متقنة اال�صتهدافية اأو عدمها اإال 
اأحد  اال�صتهدافية ولذلك فال  دائرة اخلطر، وحتوم عليها �صبهات  اأنها ت�صري يف 
اأن الكل يف دائرة املطاردة واملالحقة االأمنية واإن تباينت درجات  يعلم �صوى 
االأهمية واخلطورة، وبالتايل مطلوب منهم غر�ص ثقافة املقاومة يف اأذهان االأجيال 
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النا�صئة كما هو احلال لدى االآخرين حلمل لواء الن�صال والتوا�صل كونه ممثل 
التحدي االأ�صعب للمحتل الذي يعني ذلك جيداً وقد عرب عن ذلك اأحد املفكرين 
ال�صهاينة )األون اأملوفيت�ص/ اإ�رشائيل اليوم( قائالً: “ما مل ي�صد ال�صالم منطقتنا 
ف�صيوجد رجال منظمات دائماً وحتى لو اعتقلنا جزءاً ف�صين�صاأ اآخرون كالقطر 
الدم بات ي�صكل ر�صالة وثقافة جديدة ووحدوية،  اإن اختالط  بعد املطر”. كما 
فالدم الفل�صطيني واحد بغ�ص النظر عن االنتماءات ال�صيا�صية اأو اجلغرافية، وال 
يجب التفرقة بني �صهيد واآخر ب�صبب انتمائه اأو مكانته االجتماعية اأو القيادية 
اأو املوقع اجلغرايف واالأ�صل يف االأمر ال�صري على خطى ال�صهداء متوحدين ما دام 
اجلميع ي�صري يف الطريق ذاته، والهدف جدير باالإ�صارة اأن املدينة �صهدت افتتاح 
الوطنية  احلالة  باإثراء  �صاهم  مما   2001 عام  املفتوحة  القد�ص  جامعة  فرع 
النا�صئة  االأجيال  بني  التوا�صل  عملية  من  و�صهل  ومنا�صلني،  بكوادر  ورفدها 
والفتية من اأبناء املدينة، والبدء بحملة من التعبئة والتوعية الوطنية وواإثارة 
يف  وتنميه  الن�صايل،  احل�ص  حتيي  اأن  �صاأنها  من  التي  ال�صيا�صية،  النقا�صات 
عقول جيل ال�صباب الواعدين ونفو�صهم، خا�صة واأن عدداً من االأ�صدقاء هم من 
طلبة هذه اجلامعة، وقاده يف احلركة الطالبية ناهيك عن اأن موؤ�ص�صي ال�رشح 
العلمي ومعظم طواقمه االإدارية والتعليمية م�صنفون تنظيمياً وي�صغلون مواقع 
َل عامل اإ�صهام اإ�صافياً لرتك ب�صمات جلية ورا�صخة  قيادية يف احلركة وهذا مثَّ
يف املجال الن�صايل، و�صوف ندلل على ذلك مبثال حَي من وحي الواقع العلمي 
اليومي ال �صيما اأننا اأ�صلفنا بالقول اأن هناك تق�صيماً لالأدوار يف العمل التنظيمي 
بني اأع�صاء اللجان وجمموعة االأ�صدقاء، فكل �صخ�ص له مهمة ودور مكمل الأدوار 
االآخرين، رغم اأن هناك بع�ص االأدوار حتتاج اإىل نوع من املجازفة واملخاطرة، 
وهذه توكل ملن هم اأكرث ا�صتهدافاً وباتوا يف عداد املطلوبني، اأما مثالنا على 
هذا ال�صعيد فهي ق�صة اأحد االأ�صدقاء الذي كان طالباً يف اجلامعه ويجل�ص مع 
الطالب اجلدد داخل حرم اجلامعة الوليدة يف املدينة ومعه جمموعة من الزمالء 
الطلبة الذين هم على توا�صل معه، ونظراً ل�صيق الوقت والإميانه ب�رشورة ترك 
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الطلبة اجلدد، كان يجل�ص معهم باجتماع طالبي هام�صي، ويفتح  ب�صمة لدى 
النقا�ص يف احلياة الطالبية واالأكادميية، و�رشعان ما يتحول اإىل نقا�ص �صيا�صي 
وطني فاجلميع من اأبناء �صعبنا م�صي�ص حيث يجد هذا ال�صديق جماالً و�رشورة 
للتعبئة الوطنية الوحدوية الثورية، فيبداأ احلديث: يا اإخوتنا االأعزاء لقد اختلط 
و�صيلة ولي�ص غاية، وال  فالتنظيم  واآخر،  الدم وما عاد هناك فرق بني تنظيم 
داعي للمغاالة، انظروا كيف اأن هناك عمليات فدائية م�صرتكة الأكرث من ف�صيل، 
هي  هذه  كانت  اإذا  دن�صه،  من  الوطن  وحترير  املحتل،  دحر  هو  الهدف  األي�ص 
ري من االنتماء  اأكرب من اجلميع واأكرب من كل التنظيمات، ال �صَ الغاية فالوطن 
لالأحزاب والف�صائل �رشيطة اأن يكون االأ�صا�ص انتماء وطنيا، ويتدخل القدر لتاأتي 
امل�صادفة لتخدم الهدف، خا�صة عندما تقع عملية فدائية م�صرتكة لف�صيلني اأو 
اأكرث بالتزامن مع هذا الطرح، فاإنها تعزز الفهم وتنع�ص الذاكرة وحتقق املرجو 
وبالذات اإذا ما ا�صرتك يف العملية الي�صار واليمني واأحدهما مع الو�صط اأو احد 

الف�صائل االإ�صالمية مع ف�صائل منظمة التحرير. 

وهكذا ت�صري االإحداث لتاأتي املرحلة الثانية من مراحل التعبئة ويف املكان 
ذاته- اجلامعة- لكن بالتاأكيد لي�ص يف اليوم نف�صه وال يف اجلل�صة ذاتها، فيدور 
احلديث اإخواننا انظروا كيف اأن ابن فتح يثاأر البن اجلبهة اأو ابن حما�ص وابن 
اجلهاد يثاأر البن فتح �صحيح، األي�صوا جميعهم منا�صلني و�صهداء ق�صية واحدة 
واأبناء �صعب واحد، ويطول احلديث ويزداد ال�رشح والتو�صيح و�صوال للحظات 
احل�صم والذروة يف النوايا التي كانت م�صتورة، فيكون الطلب وا�صحاً من خالل 
القول: يا اإخوتنا انظروا كيف نن�صى املحتل عندما يقتل من اأبناء �صعبنا واأبناء 
يقتل  حينما  بلدنا  اأن  نن�صى  ال  فيما  عمومتنا،  واأبناء  اإخوتنا  وحتى  مدينتنا 
�صخ�ص من ع�صريتنا اأو من اأقربائنا، ال نبقى م�رشين على الثاأر له بعد ع�رشات 
يكون  ال  االأحيان  بع�ص  انه يف  رغم  الثاأر  نتنازل عن حقنا يف  وال  ال�صنوات، 
األي�ص هذا هو  اأو قد تكون احلادثة عر�صية وغري مق�صودة،  املقتول على حق، 
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اجلهل بعينه، والع�صبية املقيتة التي نهى عنها ر�صولنا عليه ال�صالم يف قوله 
دعوها فاإنها نتنة... اإنها ملفارقه عجيبة؟! ملاذا نتقاتل وَيقتُل بع�صنا بع�صاً على 
مرت من االأر�ص فيما االحتالل ي�صادر االآالف من دنومات االأرا�صي وي�صتبيح دمنا 

ونرتكه، وكاأن االأمور يف �صياقها الطبيعي واأن �صيئا غريبا مل يحدث. 

نعم هذه هي احلقيقة وهكذا كان الطريق االأق�رش لتعبئة اجليل النا�صئ يف 
اأوج العمل الن�صايل، وعدم التمكن من االجتماع مع هذا القطاع املهم من اأبناء 
نتائجها  بداأت  طيبة،  اآثاراً  النهج  �صعبنا ومدينتنا لفرتة طويلة، وقد ترك هذا 
ن دخلوا ال�صجن اأو التحقوا بركب الن�صال من  ملمو�صة حينما جند اأن عدداً ممَّ
اأبناء هذه املدينة، ما زال يتالحق جيال وراء جيل، كما اأن عدد من اعتقلوا من 
طلبة هذه اجلامعة زاد باأ�صعاف م�صاعفة عمن �صجنوا من اجلامعات االأخرى 
من اأبناء املدينة، ويندرج احلال على بقية املحافظات، ويعود ذلك اإىل تاأثرهم 
مبن �صبقهم من طلبة كانوا قد حترروا من االأ�رش �صابقا والتحقوا مبقاعد الدرا�صة 
يف فرتة الحقة حيث حملوا جتربة ن�صالية، فوجدوا من ال�رشورة اإي�صالها ملن 
العلمي  ال�رشح  هذا  طلبة  �صالته يف  الكادر  هذا  وجد  وقد  اأجيال،  من  يليهم 
الذي  الذاتي  ال�صقل  عن  ناهيك  هذا  ال�صن،  فارق  برغم  التقاهم  الذين  الوطني 
اأثناء  يف  الطلبة  من  كغريهم  القطاع  هذا  اكت�صبها  التي  والتجربة  به  �صقلوا 
االأطر الطالبية يف هذه  التعبوية والن�صالية مع  اأن�صطتهم الطالبية  ممار�صتهم 
اجلامعة التي كانت متثل م�صنعاً ورافداً ن�صاليا حلالة الن�صال ال�صعبي والوطني 

خالل االنتفا�صات املتالحقة. 

اأننا ركزنا جهدنا واعتمدنا على طلبة اجلامعات دون  ال يعني ذلك قطعاً 
غريهم، بل اأن كل من كان قريباً من دائرة الثاأر بال�صداقة اأو القرابة وملك قرار 
نف�صه �صار معنا اأو خلفنا، حتى واإن كان نا�صئا يف اجليل الذي تال هوؤالء االأجيال، 
فطرية  وطنية  برتبية  متاأثراً  الر�صد  �صن  و�صوله  بعد  ذاته  الدرب  وم�صى على 
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وراثية جتاه املحتل، عززها يف ذاكرته وحركها �صرية من �صبقه من منا�صلي 
املدينة الذين اعتقلوا اأو ا�صت�صهدوا، لذلك ال غرابة اأن جند اأن اأبناء املدينة الذين 
وا�صلو الن�صال هم باالأ�صل ينحدرون من اأ�رش منا�صلة كابراً عن كابر، اكتوت بنار 
االحتالل على مدار �صنوات وطئه لرتاب اأر�صنا ووطننا فل�صطني، وبالعودة لالأ�رش 
املنا�صلة واإجراء درا�صة بحثية، واإح�صائية دقيقة ل�صري هذه االأ�رش التي ا�صت�صهد 
لها اأبناء اأو اعتقل اأحد اإفرادها اأو اأ�صيب �صواء يف هذه االنتفا�صة اأو انتفا�صة 
احلجارة عام 1987، �صنجد ومبا ال يدع جماالً لل�صك اأن الن�صال الفل�صطيني يف 
�صواده االأعظم م�صبوغ بالبعد االأ�رشي والوراثي، واإن بدت الرتبية الوطنية وكره 
املحتل فطرية، فعلى �صبيل املثال ال للح�رش عائلة احل�صيني بدءاً من ال�صهيد 
مو�صى كاظم احل�صيني ثم تاله ابنه احلاج اأمني فعبد القادر احل�صيني ثم حفيده 
�صهيد القد�ص في�صل احل�صيني، وعليه ميكن القيا�ص على بقية االأ�رش املنا�صلة 
منذ مطلع القرن التا�صع ع�رش واإىل يومنا هذا، وهكذا جند اأن اأحد االأبناء على 

االأقل من كل اأ�رشة قد خطا درب �صلفه وهكذا دواليك. 

االأ�صدقاء، وتعرت�ص  التي كانت تواجه جمموعة  عظيمة هي امل�صوؤوليات 
م�صريتهم ال�صاعية للتوا�صل وموا�صلة العمل وا�صتمراريته، وكاأن هنا عهد على 
القتالية،  والو�صائل  االإمكانيات  �صحيح  من  ما ميتلكونه  على  احلفاظ  �رشورة 
فهي عبارة عن بع�ص البنادق التي امتلكوها ب�صكل �صخ�صي و�صبه تعاوين فيما 
بينهم، اأو ورثها بع�صهم عن والده، وبالتايل فاإن فقدان واحدة من هذه البنادق 
التي ال تتجاوز اأ�صابع اليد بكثري، كان �صيمثل عبئاً مادياً كبرياً، لعدم القدرة 
اإلقاء  حالة  االحتالل يف  لقوات  وُت�صلَّم  فقدت،  ما  اإِذا  مكانها،  التعوي�ص  على 
القب�ص على اأحد اأفراد اخلاليا، ولذلك كان االتفاق والو�صية والعهد اأن يحاول كل 
من يقع يف االأ�رش، ال�صرب واالحتمال قدر االإمكان، وعدم االعرتاف اأو البوح على 
ال�صالح اأو مكانه ملدة زمنية تكفل لبقية االأ�صدقاء نقل ال�صالح اإىل مكان اآخر 
اأكرث اأماناً هذا اإِن ح�صل طارئ اأو �صعف وانهار يف التحقيق، بل كان هناك تفاهم 
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اأكرث �رشامة وو�صوحاً يف حال عدم العثور على ال�صالح بحوزة املنا�صل حلظة 
اأ�رشه، وتعر�ص ل�صغط التحقيق، ومل يتمكن من ال�صمود، فليكن االعرتاف باأنه 
اأعطى ال�صالح الأحد ال�صهداء الذين ا�صت�صهدوا يف تلك الفرتة، اأو الأحد املطاردين 
الذين كانوا يعّدون يف عداد ال�صهداء مع وقف التنفيذ، اإىل حني يكون قدره االأخري 
بال�صهادة اأو االعتقال، وحينها �صيكون لكل حادثٍة حديث، وعليه تقٍع م�صوؤولية 

ن�صج ق�صة حتاكي الواقع واإجابة تفي بال�صوؤال الذي �صيواجهه حينذاك. 

لقد �صبق وذكرنا اأن حاالت املناف�صة بني اخلاليا من جهة، وحالة الغرية 
والطموح يف اإيقاع اخل�صائر يف �صفوف االأعداء، ومرور فرتة من عمر االنتفا�صة 
الن�صال  خاليا  بني  النقا�ص  واحتدام  الغر�ص  كرثة  رغم  ملمو�صة،  نتائج  بال 
والعمل  التعاون  الرغبة يف  د  وولَّ االأفكار  يف  تقارباً  اأحدث  ذلك  كل  املختلفة، 
امل�صرتك فيما بني املجموعات، وبات احلديث ياأخذ جمرى اجلدية يف العمل لدى 
اأن الو�صع اأ�صبح اأكرث �رشا�صة  البع�ص والتخوف واخل�صية لدى اآخرين، ال�صيما 
وخطورة، وحتول اجلي�ص اإىل نازية اأكرث من النازية، واأفرط يف ا�صتخدام البط�ص 
والقتل، فلم تتوان مروحياته يف ق�صف واغتيال بع�ص القادة واملنا�صلني، مبجرد 
و�صول اإخبارية عنهم حتت حجة اأنهم ميثلون قنابل موقوتة، اأو يخططون ل�صن 
لهم  بالن�صبة  واالأمور  اأمنية  خطورًة  لهم  ي�صكل  فهذا  اإِذاً  ا�صت�صهادية،  عمليات 
لي�صت بال�صهلة، وال يعني ذلك انتقا�صاَ من دور من باتوا يتخوفون ويخ�صون 
وال فخر ملن هم اأكرث حتم�صاً من غريهم، فاالأمر يعود للتفكري العميق وال�صعور 
بامل�صوؤولية مهما �صيوؤول اإليه م�صري هوؤالء، ورمبا دخل يف ذلك- وبدون اأدنى 
�صك- بع�ص احل�صابات اخلا�صة، كعدم الرغبة باملوا�صلة اأو الو�صول اإىل نقطة 
العرب  النظر:  وجهات  فريقني يف  اإىل  منق�صمني  العرب  بات  وهكذا  الالرجعة، 
فريق  نظلم  ال  ولكي  اأي�صاّ-  لكن  ذكره،  مرّ  ما  وهذا  والعقالنيون،  املغامرون 
القول  �صبق  كما  الأنه  و�صطها،  من  الع�صا  اأن مي�صكوا  فقد حاولوا  العقالنيني- 
يف ثنايا ال�رشد ال توجد رغبًة لدى اإي طرف يف خ�صارة االآخر اأو هجره، فالكل 
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يحافظ على �صعرة معاوية كي ال تنقطع، وعليه جاء االقرتاح باختيار اأخوين 
ملتابعة واإدارة العمل الع�صكري، كانت هذه بادرة اإيجابية ولفتة من البع�ص ميكن 
ا�صتغاللها بالرغم من اقرتانها ببع�ص ال�رشوط، اإال اإنها اأثلجت �صدور العقالنيني 
و�صكلت خمرجاً مقبوالً من ماأزق التمرت�ص خلف املواقف وتاأزم العالقات، وقد 
كان ال�رشط االأول ممثالً باأن ال ن�صتقبل بيننا ثالثة اإخوة من اجليل الثاين وهم 
من االأخوة االأكرث ن�صاطاً وا�صتعدادية وجراأة للعمل معنا، وهذا بحد ذاته ميثل 
اأنه مت  البداية وللحقيقة واالإن�صاف  و�صع الع�صي يف دواليب املغامرين، منذ 
وكانت  ال�رشط”  “اأ�صحاب  املعرت�صني  وبدون علم  املعنيني  اإخوتنا  ال�صري مع 
باكورة الزرع على اأيديهم، لكن املعرت�صني مل ينزعجوا ومل يبدوا اأي اعرتا�ص اأو 
رف�ص اأو حتى تدخل، وهذا ميكن احت�صابه ل�صاحلهم، ونحن نعلم اأن هناك بع�ص 
تعليقا  يبد  ومل  لنف�صه  باملعلومة  فاحتفظ  منهم  للبع�ص  و�صلت  الت�رشيبات 

ايجابياً كان اأم �صلبياً. 

االأحداث ت�صري ب�صكل متالحق وبوترية مت�صارعة، فهناك االجتياحات اجلزئية 
التحابب  اإىل  وميل  االأفكار  يف  تقارب  وقراه،  الوطن  مدن  من  لكثري  الكلية  اأو 
والتوادد، ورغبة يف التعاون والعمل امل�صرتك بني املجموعات وعمليات الت�صفية 

واالغتياالت للقادة امليدانيني والن�صطاء. 

ت�صري على قدم و�صاق، وكلما �صنحت الفر�صة وطالتهم يد الغدر، وال�صارع 
الفل�صطيني يغلي وباأم�ص احلاجة اإىل من ي�صفي غليله وينظر اإىل عمليات ثاأرية، 
بينما الظروف اآخذة بالتعقيد، فغزة ها�صم اأم�صت حما�رشة، وخميم جنني ُدمر 
بعد معركة املخيم، ونابل�ص جبل النار دكَّ �صجنها بطائرات “F16”، والرئي�ص 
الرمز اأبو عمار حما�رش يف املقاطعة، ورام اهلل على و�صك االجتياح، ويف بيت 
حلم الكني�صة حو�رشت واأبعد من حت�صن فيها، اأما خليل الرحمن فت�صهد عمليات 
وحالة  املجاورة  مدنها  من  ولعدد  تخومها  لي�صل  بل  وح�صب  جزئي  اجتياح 
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داخل  �صواء  كافة،  التنظيمية  واملواقع  املجموعات  بني  التنظيمي  االن�صجام 
التنظيم الواحد اأو حالة التعاون بني التنظيمات االأخرى ال تب�رش بخري، وتقوم 
على املناق�صة الع�صوائية غري امل�صبوطة، وكذلك ال�صورة الغوغائية بني االأجهزة 
االأمنية وغري املوحدة، واملنق�صمة اإىل اأجهزة عدة، كل هذه الت�صابكات ال ت�رش 
�صديقاً وال توحي بالتفاوؤل، واإن كان عنوانها االإ�رشار على املقاومة والت�صدي، 
ومنظمًة  وا�صحًة  اآليًة  ن�صهد  لكننا  موحدة،  اأجهزة  اإنها  ظاهرياً  تبدو  فبينما 
كتوزيع القوات اأو تعزيزها اأو مد احلواجز بالعدد والعتاد، وكذلك مل جند اأن هناك 
خطًة مدرو�صة ال�صتنها�ص الهمم ال من قبل ال�صلطة وال من قبل التنظيمات، ومل 
نلم�ص اأن هناك ترتيب لالأدوار بني التنظيم واأجهزة ال�صلطة، فكل االأمور مرتوكة 
للع�صوائية والبديهية ولالجتهادات واالآراء واملواقف الفردية املرجتلة من هذا 
امل�صوؤول اأو ذاك، يتخذها وفق ما يفر�صه الطارئ والواجب وال�صمري، وال تقومي 
للنتائج واالآراء باأي حال من االأحوال، قد نلتم�ص غدرا لالأجهزة يف عدم قدرتها 
على  و�صيطرته  االحتالل  ب�صبب  اأخرى،  اإىل  والتنقل من حمافظة  التحرك  على 
املمرات لكن ال ن�صتطيع ا�صتيعاب عدم توحدها واإ�صتاد بع�صها يف اإ�صرتاتيجية 
دفاعية ذات مغزى يف كل حمافظة اأو مدينة من املحافظات التي حتت �صيطرتها 

الكاملة. 

ال �صك يف اأن حال االأ�صدقاء يف مدينتهم لي�ص باأف�صل من حال غريهم من 
اأبناء التنظيم يف االإقليم باأ�رشة، فهناك حالة التناف�ص على امل�صوؤولية التنظيمية 
الوجود هذا  واثبات  الواقع  االأمر  الظهور وفر�ص  بدايته حب  ياأخذ يف  والعمل 
الر�صميون  امل�صوؤولون  فيما  موقعه،  منهم  فلكل  امليدانيني  القادة  �صعيد  على 
تنظيما اأ�صحاب الكلمة الف�صل واملرجعية العليا، قد غابوا اأو غيبوا اأنف�صهم عن 
ال�صاحة قي �صاعات ال�صدة، وتركوا االأمر، وخلفوا معه عبئا ثقيالً واإِرثاً خالفياً 
للقادة امليدانيني من جلان املواقع التنظيمية الذين انخرطوا يف العمل وركبوا 
من  والغرية  وامل�صوؤولية  الواجب  دافع  من  انطالقا  واملقاومة،  الن�صال  موجة 
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ناحية، ومن دافع االجنرار واالنزالق خطوة اإثر خطوة يف دوامة العمل واملقاومة 
اأنف�صهم منجرّين  اأن و�صلوا نقطة الالعودة من ناحية ثانية، وبهذا وجدوا  اإىل 
الإثبات دورهم يف تلك املرحلة املعقدة، وفر�ص ح�رشوهم التنظيمي يف ال�صارع، 
و�صرت عيوب الق�صور والالم�صوؤولية التي ورثوها من حالة الرتهل العامة، وباأن 

تاأثريهم على اأر�ص الواقع ملمو�صاً، وان كلفهم ذلك ثمناً باهظاً. 

للخروج من حالة املناف�صة اأو املناكفة التي مل تزدنا اإال �رشذمًة واختالفاً 
يف االأداء وانق�صاما يف املواقف، كان البّد من التفكري واالإبداع مع بع�ص االإخوة 
بالظاهرة  تاأثروا  وكغريهم،  االأ�صدقاء  كوكبَة  اأن  وخا�صة  احلال،  اآملهم  الذين 
الغالب  بات  وبالتايل  واملجموعات،  املواقع  باقي  يف  الو�صع  هو  كما  متاما 
القا�صي  الراأي  يف  معهم  التقى  ومن  االأ�صدقاء  من  املندفعني  املجموعة  راأي 
الهدام،  من ال�رشاعات غري املجدية والتناف�ص  ب�رشورة العمل واال�صتعداد بدالً 
وامل�صوؤولية  باالأمل  واالإح�صا�ص  والوطني  الفكري  التالقي  هذا  نتاج  كان  وقد 
اخلروج بالعملية االأوىل التي ورد ذكرها كباكورة للعمل امل�صرتك يف املجال 
اخلروج  و�رشورة  اخللية  اأفراد  بني  تنظري وحتري�ص  ولت�صبح جمال  الن�صايل، 
الواقع،  يف  والكتمان  بال�رشية  يدور  االأمر  كان  وان  امل�صار،  ذات  على  باأخرى 
املندفعني  جمموعة  عليهم  اأطلق  من  ال�صيما  االأ�صدقاء،  غليل  ي�صِف  مل  هذا 
الثاأر  خلية  م�صمى  حتت  ع�صكرية  خلية  بت�صكيل  بادروا  الذين  املغامرين  اأو 
ثم  االأ�صدقاء  كوكبة  بني  من  اأفراد  خم�صة  من  االأوىل  نواتها  وكانت  لل�صهداء، 
اأ�صيف �صاد�ص من خلية عمل ثانية لي�صبح ركناً اأ�صا�صياً يف جمال عمل اخللية، 
للعملية  واالإعداد  التخطيط  عملية  من  االأخرية  اللحظات  يف  ان�صمامه  وكان 
الثانية ومثلت هذه العملية التي اأ�صبحت االأهم من حيث النتائج حجر زاوية 
مع بقية االأخوة املنفذين، وقد اق�صموا الق�صم املتفق عليه معا، وحافظ هوؤالء 
البدء  اآثروا  لكنهم  االأ�صدقاء،  فريق  اأع�صاء  بقية  مع  توا�صلهم  على  االأخوة 
بالعمل منفردين، بعيداً عن بريوقراطية العمل التنظيمي وحاالت ال�صدِّ والرخي 
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بدء  وبعد  اأنهم الحقاً  اإال  الع�صكري،  العمل  ب�صاأن  االأقل  على  القرارات  اأخذ  يف 
العمل وجدوا اأنف�صهم جميعاً يف املركب ذاته، وقد �رشعوا باال�صتعداد لالنطالقة 
لكتائب التابعة  لل�صهداء  الثاأر  خلية  ميالد  خاللها  يعلنون  جديدة،   بعملية 
االأق�صى، وليتبنوا بذلك العمليات ال�صابقة التي قاموا بتنفيذها، فيما تبناها يف 
حينه كتائب الق�صام واأخرى من اخلاليا التابعة لكتائب االأق�صى، مع العلم اأن 
وال�صورة  الفيديو بال�صوت  العملية ب�رشيط  قوا تبني  وثَّ اأفراد اخللية كانوا قد 
الأفراد اخللية، معلنني فيه عن االتفاق على الغاية االأ�صا�صية، وذلك من خالل ن�ص 
الق�صم التايل: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم: قال تعاىل: {أن اهلل اشرتى من املؤمنني أنفسهم 
وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل 

والقرآن من أويف بعهده اهلل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم}- �صدق 

اهلل العظيم – )التوبة 111( ويتلون بعدها الق�صم التايل: )اأق�صم باهلل العظيم، 
اأق�صم ب�رشيف ومعتقداتي اأن اأكون خمل�صاً هلل والوطن وم�صتعداً للدفاع والت�صحية 
للفداء الأجل حترير فل�صطني، واأن ال اأبوح ب�رشية العمل، واإن ما دعاين للن�صال 
واملقاومة لي�ص حباً يف مال اأو وجاهة اأو مك�صباً دنيوياً اأو من�صباً، واإمنا احلال 
ق�صم حق  العن�رشية، هذا  االحتالل وممار�صاته  نتيجة  �صعبنا  اإليه  الذي و�صل 

واهلل على ما نقول �صهيد(. 



الـفـصـل الـسـابـع 



رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد

                                           لألسير / خليل محمود يوسف أبو عرام
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الفصل السابع: 

واحلرية،  باحلياة  ننعم  زلنا  ما  ونحن  2002م،  عام  الربيع  ف�صل  اأقبل 
ولكن  ل�صاحلنا،  زال مييل  ما  القدر  اأن  اإال  اأكفنا،  على  اأرواحنا  نحمل  كّنا  واإن 
تبا�صري هذا الف�صل اجلميل جاءت مغايرة عما اعتاده النا�ص وكوكبة االأ�صدقاء 
لهذا الف�صل يف املوا�صم ال�صابقة املعهودة، فبدالً من اخ�رشار االأر�ص وروعتها 
وتو�صحها بالزهور واحلنون وجمال الطبيعة اخلالب، حمل لنا ربيع هذا العام 
واملوت البارود  ورائحة  وقراه،  الوطن  ملدن  واالجتياحات  والعنف   الت�صعيد 
كذلك  لنا  وحمل  الوطنية،  ال�صلطة  ملقرات  والتدمري  والت�صفيات  واالغتياالت 
خمطط احلقد وامللف ال�صهيوين وال�رشا�صة ونبذ العهود، والذي هو لي�ص غريباً 
عن دينهم واإمنا هي �صيا�صة قدمية اأعيد جتديدها كي تبقى �صرية بني �صهيون 
على الدرب ذاته من منظمات االت�صيل واأ�صترين والهاجاناه، وتاأ�صياً ببني قريظة 

وقينقاع و�صوالً هذا الوقت الذي فيه باراك و�صارون وغريهم. 

لقد كان ن�صيب مدينتنا مثلما حظيت به بقية املحافظات واملدن االأخرى، 
فقد كانت بداية ني�صان، بداية حا�صمة، ففي الرابع من هذا ال�صهر جاء اجتياح 
اإ�صارة وا�صحة القرتاب مرحلة اخلطر ملدينتنا، ففيها  مدينة دورا، وهذه كانت 
عدد من املطاردين، ولقد �صبق التوعد لهذه املدينة من قبل قوات االحتالل التي 
حاولت مراراً اقتحامها، لكنها كانت ترتاجع اأمام ال�صمود واملقاومة، ما هما اإال 
االإ�صارات  بعد تلك  النتيجة املعروفة واملتوقعة �صلفاً  اإال، وكانت  يومان لي�ص 
املتكررة، حيث وقع االجتياح واأ�صبحت املنطقة اأكرث خطورة و�صيقا يف عيون 
الأكرث  ومنق�صمة  متباينة  نظر  وجهات  ال�صاأن  بهذا  اأي�صا  لهم  الذين  االأ�صدقاء، 
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من اجتاه، وكل طرف يتمرت�ص خلف نظريته، وله مربراته يف ذلك بغ�ّص النظر 
نعتمد  اأننا  �صيما  ال  ذلك،  ال�صديد يف  الراأي  �صاحب  هو  ومن  املحق  هو  ن  عمَّ
على حتليالت واجتهادات �صخ�صية ومتوا�صعة وم�صادر ا�صتقاء معلوماتنا بهذا 
ال�صاأن اأو ات�صاالتنا حمدودة ويف اأغلب االأحيان نعتمد على التنبوؤات، حتى اإن 

امتلكنا بع�ص املوؤ�رشات، فاإننا ال نعتمد القيا�ص عليها ب�صكل مطلق. 

من  خمتلفان  راأيان  االأ�صدقاء  لدى  االأقل  على  كان  فقد  اأ�صلفنا  وكما 
على  الفر�صة  وتفويت  املواجهة  بعدم  يقول  فاالأول  االجتياحات،  م�صاألة 
واالعتقال  والقتل  واالإرهاب  البط�ص  ملمار�صة  ب�رشا�صة  القادمة  االحتالل  قوات 
يف  وقفها  اأو  ردها  ي�صعب  واإمكانات �صخمة  معززة  بقوات  وياأتون  والرتويع 
يف  واملربر  وعتادهم،  عديدهم  اأمام  تذكر  تكاد  ال  التي  والعدة  االأعداد  ظل 
اأنها متتلك  العلم  رام اهلل وبيت حلم مل ت�صمد مع  االأخرى مثل  اأن املدن  ذلك 
ال�صلطة  مقرات  هناك  حيث  نحن،  منلك  مما  م�صاعفًة  اأ�صعافاً  االإمكانيات  من 
اأما  الفتات  اإال  لدينا  لي�ص  نحن  فيما  والعتاد،  التنظيم  و�صباب  والع�صاكر 
امل�صتطاع،  وقدر  اأمكن  مبا  والدفاع  باملواجهة  تنادي  فهي  الثانية   الوجهة 
�صتى، فيما يهمنا هنا ذوي القربى من  وانق�صم املنا�صلون يف هذا اليوم فرقاً 
كوكبة االأ�صدقاء، حيث كان االآخرون منق�صمني اإىل فريقني، اأحدهما كم قلنا بقي 
اآثر االختفاء وتفويت الفر�صة ال اأحد يعلم  م�صمماً على املواجهة بينما االآخر 
والدالئل توحي  التبا�صري  وان كانت  االجتياح احلقيقي،  �صيكون  بال�صبط متى 
املوؤامرة  حلقات  لتكتمل  االآخر  تلو  واحداَ  واالإ�صارات  الدالئل  وتهّل  ذلك.  بدنو 
والتكالب حتى يوم الرابع من ني�صان، اإال اأن التح�صريات التي حدثت يف اجلهة 
الغربية بني مدينتي يطا ودورا اجتهت نحو مدينة دورا واجتاحتها فيما كانت 
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الثاين  اليوم  التوغالت اجلزئية لتخوم مدينة يطا، وتال ذلك يف  تقوم ببع�ص 
اجتياح ملدينة الظاهرية ويف م�صاء اليوم اخلام�ص من ني�صان، فاجاأتنا طائرتان 
القنابل  باإطالق  وقامت  ليالً،  املدينة  اأجواء  يف  بالتحليق   ”F16“ حربيتان 
 امل�صيئة لتحيل �صماءها اإىل نهار، ا�صتبعدنا اأن يكون ذلك بداية لالجتياح، الن
قوات االحتالل مل تتبع هذا االأ�صلوب يف مدينتي دورا والظاهرية، كما اأن الليلة 
كانت ليلة ال�صبت، وهو يوم عيد لدى اليهود وتفكرينا قادنا باأنهم ال ي�صنون 
اأن عملية االجتياح حتتاج  اإ�صافة لعدم توقعنا  حمالت االجتياح يف االأعياد، 

منهم اإىل كل هذا التح�صري. 

ق�صينا ليلتنا ونحن نتفقد املدينة، وجنوب �صوارعها كالعادة، واحلياة فيها 
�صاكنة والنا�ص نيام، حاولنا االفرتاق يف �صاعة متاأخرة من الليل، لعلنا نتمكن 
من اأخذ ق�صط من الراحة يف تلك الليلة التي ا�صتبعدنا فيها االجتياح، وا�صتعدادا 
ما  عك�ص  كان  حدث  ما  اأن  اإال  باالأحداث  حافالً  يكون  قد  قادم  اأ�صبوع  لبداية 
توقعناه، ففي ال�صاعة الثانية والن�صف ليالً كانت بداية التحول، فقد جاء النذير 
عرب ات�صال تلفوين يخرب بوجود اآليات ع�صكرية تدخل املنطقة اجلنوبية الغربية، 
“املحاجر”  عمرا  بيت  طريق  مبنطقة  يعرف  االأول  اثنني،  مدخلني  خالل  ومن 
والثاين مدخل قرية الريحية، وبداأت ات�صاالت التحذير بني اأفراد التنظيم جميعاً 
وجمموعة االأ�صدقاء، واإن كان ما يحدث قد اأثار اخل�صية اإال اأن ذلك مل يكن اأي�صا 
ليوؤكد خرب االجتياح، فكما ذكرنا �صابقاً فقد كان لنا مواجهات مع دوريات عدة 
بهذا ال�صكل �صواء يف تلك املنطقة اأو يف مواقع اأخرى يف البلدة، لكن رمبا اأن ما 
حدث ملدينتي الظاهرية ودورا يجعلنا ناأخذ يف ح�صاباتنا اإمكانية حدوث ذلك 

ونرفع من درجة التاأهب و�صقف التوقعات لي�ص اإال. 
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جاء االإح�صا�ص احلقيقي بعد االت�صاالت التحذيرية بدقائق اإذ تفاجاأنا باأن 
هناك يف املنطقة )اأ( الواقعة من الطرف ال�صمايل للمدينة، وتعد منطقة عمق من 
اأرا�صي ال�صلطة امل�صنفة ويقطنها بع�ص االأخوة املطلوبني، حيث بداأوا ي�صمعون 
اأ�صوات الطلقات النارية، لكنها لي�صت من جهة واحدة، وهذا كان عالمة حيوية 
اأخرى على بدء االجتياح.. ان�صحب االأخوة املطلوبون من املوقع الذي يقيمون 
ومعها  اإ�رشائيلية  دورية  هناك  اأن  فتبينوا  النار،  طالقات  مبتابعة  وبداأوا  فيه 
وحدات خا�صة كانت تق�صد منزل هوؤالء االأخوة حتت جنح الظالم وعلى حني 
غرّة، اإال اأن رعاية اهلل، ثم يقظة عنا�رش االأمن الوطني الذين ا�صتبكوا معهم قد 

منعتهم من الو�صول للهدف. 

ورفقاء  االأ�صدقاء  االت�صاالت بني  وبداأت  التنظيم،  اأبناء  اال�صتنفار بني  بداأ 
الدرب، وبالتايل بات الكل على ا�صتعداد ملواجهة م�صريه بالطريقة التي يحددها 
للتالقي  بالبحث عن بع�صهم وحّددوا موقعا  املواجهة �رشعوا  اأرادوا  هو، فمن 
اأرادوا غري ذلك، ذهب كل واحد منهم يف طريقه وبحث لنف�صه عن  عنده، ومن 

مالذ يتوارى فيه. 

قوات اجلي�ص  ان�صحبت  ما  اإذ �رشعان  املواجهة طويالً،  �صاعات  ت�صتمر  مل 
واالأجهزة  الوطني  االأمن  عنا�رش  مع  ات�صاالتنا  وبداأت  املنطقة،  من  ال�صهيوين 
الوطنية  ال�صلطة  بني  جرت  ات�صاالت  اأن  لّنا  اأكدوا  حيث  املدينة،  يف  االأمنية 
واجلانب االإ�رشائيلي واأخربهم اأن ان�صحابهم موؤقت، وطلبوا ب�رشورة اإخالء طرق 
ال�صلطة يف املراكز، الأن قوات  اأفراد  االأمن والتزام  املدينة و�صوارعها من قوات 
ان�صحابها  من  �صاعات  بعد  اأي  ال�صباح،  يف  املدينة  �صتدخل  االحتالل  جي�ص 
الذي عقب اال�صتباك الذي دار مع قوات االأمن الوطني فهم مل يتوقعوا فعالً يقظة 



143عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

االأمن الوطني، وقد طلبوا تعزيزات ليتخل�صوا من ال�رشك الذي وقعت فيه دورية 
الوحدات اخلا�صة.

بعد تخبط وارتباك وكّد ومعاناة وت�صرت بني بطون االأودية واأزقة احلارات 
الذين تعاهدوا على املواجهة  االأ�صدقاء  الليل، جتمع  االأخري من  الهزع  وحلكة 
مع بزوغ فجر اليوم الباكر يف مركز املدينة، ولكن عددهم مل يتجاوز اأ�صابع 
اليدين، كما اأن ما ميلكونه من و�صائل الت�صليح ال يكفيهم جميعا، اإال اأنهم رف�صوا 
اأن يخلّوا بالعهد، اأو اأن يتخلى الواحد عن �صاحبه، جي�ص االحتالل بات متمركزا 
على بع�ص املداخل اجلنوبية الغربية للمدينة ذات املداخل املتعددة وال�صوارع 
الكثرية واملت�صلة جميعها بع�صها ببع�ص بالرغم من ازدحامها بامل�صاكن وعدد 
بالتمركز  اأخذ  بل  ين�صحب  مل  اجلي�ص  مواطن،  األف  املائة  يفوق  الذي  ال�صكان 
تعززه الدبابات بني احلني واالآخر، االأ�صدقاء حائرون وال يدرون ما ينتظرهم، هل 
يواجهون تلك القوات املتمركزة ويكونون هم املبادرون، اأم يرتيثون وينتظرون 
االإمدادات وو�صول التعزيزات لهم؟! لكن من اأين �صياأتيهم املدد؟! وهم قد ح�صموا 
اأ�رشق و�صار معهم على موعد  قد  الفجر  اأن  االأخرية، كما  اأمرهم يف اجلل�صات 
فبات عليهم التوجه اللتقاء جمموعة اأخرى منهم مكونة من ثالثة اأخوة هم على 
توا�صل، لكنهم لغاية االآن مل يلتقوا ب�صبب الت�صوي�ص الذي طراأ كحالة مرافقة 
يخربهم  هذا  متتالية،  التحذيرية  االت�صاالت  اأربكتهم،  التي  التحذيرات  لكرثة 
اأخرى،  اإىل  اإ�صافية، وذاك ينبئهم بتحرك اجلي�ص من حارة  بتوافد قوات جي�ص 
وذاك يراقب لهم الطريق كي يقطعوا ال�صارع، وهكذا فيما اإمدادات اجلي�ص اآخذه 

بالتزايد، وخا�صة يف املنطقة ال�رشقية وال�صمالية. 
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وما هي اإال �صاعات قليلة، ويبزغ الفجر وت�رشق ال�صم�ص لليوم ال�صاد�ص من 
ني�صان، وكاأننا مع موعد احتالل جديد ولي�ص اجتياحاً لدورية اأو اثنتني، وكانت 
النتيجة التي خ�صيناها حقيقية حيث دخلت اأرتال من الدبابات جتتاح املدينة 
يكون  يوم.  ثاين  ل�صبيحة  االأوىل  ال�صاعات  ومع  واملداخل،  اجلهات  من جميع 
االأول جمال  ال�صهيد  اإىل جوار ربهم حيث كان  ارتقوا  االأول والثاين قد  ال�صهيد 
قرعي�ص الذي ا�صت�صهد داخل بيته الواقع يف البوابة ال�رشقية اأثناء دخول دوريات 
اجلي�ص من املنطقة، حيث اأطلقوا النار عليه وهو يحاول اأن يفتح نافذة منزله 
ال�صهيد  فيما  اأردته �رشيعاً،  ب�صلية  فبادره  هناك  من  املار  اجلي�ص  اإىل  وينظر 
الثاين نادر جميل الهدار ا�صت�صهد هو االآخر اأَثناء اجتياح قوات االحتالل الراجلة 
للمدخل اجلنوبي للمدينة حيث توغلوا بني امل�صاكن وعملوا كميناً للبحث عن 
بع�ص املطاردين هناك، لكنهم مل يفلحوا، اأوقعوا الفتى �صهيداً بر�صا�ص حقدهم 

االأعمى. 

ال �صك يف اأن من �صاهد حجم القوات التي اجتاحت املدينة، اأدرك- وب�صكل 
ال يقبل التاأويل- اأن املواجهة معهم �رشب من اجلنون اأو اإقبال على االنتحار، 
ن�صتطيع  ولذلك  اإخوة  ب�صعة  اإال  لي�ص  الت�صدي  على  اأ�رشوا  من  وان  وبخا�صة 
القول اإن من كان مع خيار االختفاء وتفويت الفر�صة يف ذلك اليوم بالذات، كانوا 
على حق و�صواب اأكرث من االآخرين، اإذاً لي�ص من العيب االعرتاف لهم بهذا، لكننا 
اأدركنا ذلك الحقاً �رشعان ما توزعنا اإىل خاليا مكونة من اأخوين، وتركنا لكل 
جمموعة حرية القرار، مف�صلني االن�صحاب والبحث عن مكان لالختباء واعتبار 
النجاح يف املوا�صلة وتفويت الفر�صة ولي�ص باالنتحار وهذا ما اأثبتناه الحقاً 

وما �صيبدو يف الف�صول القادمة. 
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الدبابات  اأرتال  �صوارعها  بالكامل، وجتوب  املدينة جمتاحة  اأ�صبحت  لقد 
ال  واجلنود  متركز  نقاط  تتخذ  والدبابات  �صمائها،  يف  حتلق  العدو  وطائرات 
التي �صيطرت على �صوارع  التجمع، ويتح�صنون داخل دبابتهم  يغادرون نقاط 

املدينة ومداخلها، وفر�صت منع التجوال ملدة ثالثة اأيام على التوايل. 

اأن  جند  بهم،  حل  ما  ومعرفة  عليهم  لالطمئنان  فر�صاننا  اإىل  وبالعودة 
اأمرهم يف مكان تلم�صوا  اأو من تلك اخلاليا الثنائية قد تدبروا  كل واحد منهم 
االأمن فيه، وظلوا يرتقبون االأخبار وعلى توا�صل فيما بينهم ويتابعون جمريات 
االأَحداث، وما اآلت اإليه االأمور عن كثب، بقوا كذلك اإال اأن حل الظالم حيث التقوا 
االأكرب من كوكبة  العدد  اأمناً، و�ّصم  اأكرث  انه  االأر�ص، �صعروا  يف مكان ما حتت 
االأ�صدقاء، فبداأوا يعتادون على الو�صع اجلديد ويتاأقلمون على التحرك يف ظل 
امل�صتجدات املفرو�صة على االأر�ص، مرت ثالثة اأيام وهم ينتظرون بفارغ ال�صرب 
حترك اجلي�ص املتمركز ملعرفة ما ينوي القيام به، فهل �صيبقى ثابتاً بال حراك 
اإىل االأبد؟! حتما ال؟! واىل بيت من �صيذهب اأوال؟! فمن �صيذهب اجلي�ص اإىل منزله 
�صيتاأكد بعدها اأنه يف قائمة املطلوبني، هل �صيعود احلال اإىل ما كان عليه قبل 
ان�صحابهم من املدينة بعد عام 1995على اثر اتفاقية اأو�صلو اأم اأنهم �صيغادرون 
املدينة، اأ�صئلة كثرية تراود اأذهان االأخوة الذين اأ�صبحوا اأحياء ولكن يف جتاويف 

اجلبال وبطول االأودية. 

ال�صوارع  داخل  بالتحرك  االحتالل  قوات  بداأت  الثالث  اليوم  نهاية  مع 
الفرعية للمدينة، ومداهمة بيوت املنا�صلني ومنازلهم العتقال كل من يقع حتت 
تلك  يف  باحلماية  اأحاطتهم  وعنايته  اهلل  اإرادة  الفر�صان،  هوؤالء  من  قب�صاتهم 
واحتلتها  املدينة  اجتاحت  التي  االحتالل  قوات  تلبث  ومل  احلا�صمة،  املرحلة 
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النريان وبجحافل دباباتهم  اأن خرجت حتت غطاء كثيف من  و�صيطرت عليها، 
وبع�ص الطائرات واملروحيات اال�صنادية، التي كانت تطلق نريان ر�صا�صاتها على 
االأودية،  بطون  وبني  باالأ�صجار  املكتظة  باملواقع  متحرك  اأو  م�صبوه  كل ج�صم 
فيما الدبابات كانت ت�صغل مكربات �صوت قوية جداً لت�صخيم اأ�صوات الر�صا�صات 
يف اأثناء اإطالقها النريان لبث حالة الرعب بني املواطنني وترويعهم، كما اأنها 
كانت تعيث خراباً يف املمتلكات العامة و�صيارات املواطنني املتوقفة بجانب 
اأيام من  ال�صارع وباالأزقة التي دخلوها، وهكذا تخرج هذه القوات بعد ب�صعة 
املدينة، تاركة خلفها دماراً وخراباً ي�صعب و�صفه واأ�صقطت �صهيدين، واأما �صبب 
تقلي�ص عدد ال�صهداء لهذا احلد فهو جتنبنا املواجهة مع تلك القوات الفا�صية 
واملتوح�صة وتفويتنا للفر�صة، ولعدم اإعطائها الذرائع للتدمري والتخريب ب�صكل 
اكرب، مع العلم اأنها تركت جرحاً يف نفو�ص النا�ص، خا�صة الب�صطاء منهم الذين 
كانوا يتوقعون اأن اليهود لن ي�صتطيعوا العودة اإىل املناطق التي ان�صحبوا منها 
اأن يقاوم  اأي دخول لهم يجب  وان  املبادئ،  اإعالن  اتفاقية  على خلفية توقيع 
املرة  هذه  خروجهم  لكن  ويخرجون،  يدخلون  هم  فها  باهظاً،  ثمناً  ويكلفهم 
الوطنية  لل�صلطة  املراكز  �صلموا  الذي حدث عام 1995م حيث  لي�ص كاخلروج 
الفل�صطينية واأجهزتها االأمنية، فيما االآن �صيعودون يف اأي حلظة يريدونها وذلك 
لرت�صيخ االأمر الواقع )االحتالل( ، واإلغاء اأي خطوط ُحمر متنعهم اأو تعوقهم من 
الدخول. خيم احلزن وال�صدمة واأَثار اخل�صية من املجهول يف نفو�ص االأ�صدقاء 
اأحالمهم، وبات  راأ�ص قوائم املطلوبني لقوات االحتالل وتبددت  الذين هم على 
امللل وال�صجر يت�صلل لبع�صهم والقلق مما ينتظرهم من م�صري غام�ص، و�صيطر 
االرتباك على �صلوكهم االأويل، فهل يوا�صلون م�صوارهم والقيام بدورهم الن�صايل؟! 
وفق  العمل  االآن  باإمكانهم  وهل  جانبا؟!  ون  ويتنحَّ للياأ�ص  ي�صت�صلمون  اأم 
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يغريون  اأم  عنوانه،  هما  االكرتاث  وعدم  الع�صوائية  كانت  الذي  ال�صابق  النهج 
ا�صرتاتيجياتهم ويبدلون اأ�صاليبهم واالآليات والو�صائل التي يعتمدونها لكن ما 
فالرتاجع  اإليه،  و�صلوا  الذي  احلال  هذا  بعد  ي�صتخدمونها  التي  الو�صائل  هي 
تلك  بان كل  والتاأكد  اال�صت�صالم واجلنب،  تلقائيا  يعني  املقاومة  والتخلي عن 
االأدوار التي كان اأع�صاء التنظيم يقومون بها ما هي اإال ا�صتعرا�صات وتبخرتات 
اأمام اجلماهري، مبجرد وقوع اخلطر احلقيقي ودخول اجلي�ص للمدينة، وجتوله 
اأرجائها واأ�صبح يتحرك داخلها وفيها �صاد الرتاجع واخلوف والتخلي عن  يف 
الواجب، فهل يقبل هوؤالء االأخوة بكل ما حتدثنا عنهم من �صفات و�صمائل �صابقة 
هذا ال�صلوك، ذلك ما �صيبدو ويتجلى مع قادم االأيام فال نريد الت�رشع يف احلكم 

ولنلتزم بقول ال�صاعر: 

وياأتيك باالأخبار من مل تزود�صتبدي لك االأيام ما كنت جاهال

ياأوي  اأو  ي�صاعد  من  كل  على  العقوبة  اإجراءات  ت�صاعف  االحتالل  قوات 
املطلوبني، اإال اأن ذلك مل يثن اأهايل تلك املدينة ومنا�صليها، الذين باتوا يقّدرون 
خطورة املوقف، ويعلمون اأنهم يقفون على اأبواب عهد جديد يتطلب اال�صتعداد 
واجلهوزية واحلذر، واجلنود االآن يدخلون املدينة بدبابتهم وم�صفحاتهم، وال بد 
اأننا  اأم  �صن�صهد مرحلة ت�صعيد جديدة  البحث عن طريقة ملقاومتهم، فهل  من 
�صنحافظ على الوترية ال�صابقة اأو اأن جذوة املقاومة �صتخبو، ومع االأيام اعتاد 
االأ�صدقاء على دخول الدوريات الع�صكرية للمدينة، واأ�صبحوا يقومون مبا يعرف 
بلعبة القط والفاأر، اأو الكر والفر ح�صب مفهوم العلوم الع�صكرية، حيث الظهور 
واحتاللها  رجوعها  اأثناء  واالختفاء  املنطقة  االحتالل  قوات  اإخالء  حاالت  يف 

وهكذا دواليك. 
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التي  لل�صهداء  الثاأر  اإن�صاء خلية  فكرة  اأن  اإال  النحو،  �صار احلال على هذا 
حتدثنا عنها يف الف�صل ال�صابق وت�صكيلها، بقيت ال�صغل ال�صاغل الذي يداعب 
عقولهم وي�صغل بالهم، بل اأ�صبحوا على قناعة تامة واإميان را�صخ بان املطارد 
اأن هذه بداية  االأعداء ولي�ص االختفاء من الوجود، وقد اعتربوا  مهمته مالحقة 
املعركة على الرغم من اأن خطرا اآخر بات يهدد حتركاتهم ويتوعدهم، وحتركات 
اأن دخول قوات اجلي�ص واحتاللها للمدينة من  الذين اعتربوا  الطابور اخلام�ص 
جديد، قد وفر لهم جواً مالئماً للتحرك، وبالتايل ظنوا اأن رياح موا�صمهم قد هبَّت، 
وال بد من اغتنامها، وهذا ما ا�صتدعى االأ�صدقاء الأخذ جانب احلذر واليقظة لكل 
خطوة يخطونها وان كان ذلك قد �صبب لهم بع�ص االإ�صكاليات التي �صنتعر�ص 

عليها الحقا. 



الـفـصـل الـثـامـن 



رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد

                                           لألسير / خليل محمود يوسف أبو عرام
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الفصل الثامن: 

احلقيقة،  �صطوع  تن�صد  ال�صم�ص، وعقولهم  قر�ص  ترنو نحو  االأحرار  عيون 
االأرواح  مهرها  احلرية  اأن  يعلمون  ال�رشف،  �صاحات  �صوب  اقدامهم  فتحملهم 
موؤمنني اأن �صعبنا ي�صتحق احلياة، وان فجر الن�رش اآت ال حمالة وليل االحتالل 
اإىل زوال اأكيد، عملهم ي�صبق قولهم، ويقينهم بان الفعل ابلغ عمقا وا�صدق من 
خطب البلغاء، يدركون باأن �صدور االأحرار مقابر لالأ�رشار، يت�صلحون بارادة ال 
تلني، وعزمية ال تكل، وعدالة حق ال ي�صوبها لب�ص، وحمية وحتمية ن�رش واعد، 
فال يثنيهم عن موا�صلة درب املقاومة والن�صال قوة باطل، وال غطر�صة حمتل 
وال جربوت �صم�صون، وال بط�ص اآالته، ي�صتمدون العزة من روح ال�صعب وكربيائه 
وال  الطريق  معوقات  توقفهم  ال  تك�رش؟!  اأو  ال�صعوب  اإرادة  تفل  فهل  و�صموده، 
من  اأو  العاجزين  اإرباكات  ن�صاطهم  من  وال حتد  العابثني،  عبث  اإىل  يلتفتون 
اأو  ذاتية  اأجماد  عن  يبحثون  ال  ح�صاب،  بال  اأرقاما  الطريق  قارعة  على  هم 
منا�صب، ولي�ص لكل ذلك مكانه يف نفو�صهم ومل ياأخذ حيزا يف تفكريهم بقدر 
ما كان ي�صغلهم اأمر الثاأر لل�صهداء من اأبناء �صعبهم الذين ق�صوا على يد جنود 
اإما  احل�صنيني،  بنيل  وطمعاً  رغبة  ذلك  وراء  �صعيهم  وم�صتوطنيه،  االحتالل 
اأن يكون  الظفر بالهدف الذي ال يعدو عن ّتنفيذ عملية فدائية متوا�صعة لهم 
ح�صادها مثمراً، اأو ال�صهادة وهي غاية املنى اإذا ما ا�صطفاهم اهلل لها.. {إنهم 

فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى} )الكهف 13( . 

عملهم،  لتبني  كثرياً  يكرتثوا  ومل  االإعالم  و�صائل  على  يتهافتوا  مل  كذلك 
ومل يطرقوا باب اأحد علهم يلقون االإطراء اأو جزاًء ممن يجيدوا الت�صعيد واإغداق 
الفاين،  الدنيا ونعيمها  فتات  والت�صدق مبا ميتلكون من  الذمم  االأموال، و�رشاء 
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بل جعلوا هجرتهم هلل  ذاك،  اأو  امل�صوؤول  هذا  بابت�صامه �صفراء من  اأو يحظون 
ولر�صوله، ومن عملهم واجباً وطنياً مفرو�صاً على كل من ي�صتطيع الدفاع والذود 
عن حيا�ص الوطن، ومن منطلق اإميانهم بقول اهلل تعاىل {ال يستوي القاعدون من 
املؤمنني غري أولي الضرر واجملاهدون يف سبيل اهلل بأمواهلم وبأنفسهم فضل اهلل اجملاهدين بأمواهلم 

وأنفسهم على القاعدين درجة وكال وعد اهلل احلسنى وفضل اهلل اجملاهدين على القاعدين أجرا 

عظيما} �صدق اهلل العظيم )الن�صاء 95( . 

وعلى الرغم من اأن املنطق والعرف التنظيمي يتطلب اأن تكون عملية التاأخري 
لالأ�صخا�ص والتنظيم يف خاليا العمل �صابقة للعمل نف�صه اإال اأن ما حدث كان 
مغايراً وعك�صياً، وال جتد يف ذلك غ�صا�صة اأو خلالً، وال نقول اإن وجهتنا كانت 
النحو، وبدون  االأحداث بت�صل�صلها على هذا  االإجتاه بقدر ما جاءت  ت�صري بهذا 
تخطيط م�صبق، فقط جاء الزرع ثم تاله تكوين اخللية، با�صمها الفعلي وتنبيتها 
عرب التوثيق امل�صجل بال�صوت وال�صورة علماً اإن النية الفعلية كانت ت�صري نحو 
الت�صجيل والت�صوير اأوالً، ثم االنطالق بالعمل الذي مل يتوقف ثانية، واإن كانت 
النتائج لي�صت مب�صتوى الطموح، ومع اأننا نقول اإنه مل يكن هناك بلوره تنظيمية 
لالأفراد، اإال اأن االأ�صخا�ص كما اأ�صلفنا هم من كوكبة االأ�صدقاء، واإن كان قد اأن�صم 
اليهم اآخرون من خاليا العمل االأخرى فهذا ياأتي يف اإطار التفاهم والتن�صيق الذي 
�صاد بني جمموعات العمل املختلفة، والذي بداأ يتبلور متاأخراً بعد �صعور هوؤالء 
من  وانطالقاً  الهدف،  اآلية تخدم  وفق  ال�صف من جديد  ترتيب  االأفراد ب�رشورة 

التقارب يف وجهات النظر بني االأفراد. 

والذي  اخللية،  الأفراد  الر�صمي  الت�صجيل  يف  التاأخري  الأ�صباب  وبالعودة 
النعتربه مدعاة للتفاخر بقدر ما نعده للذكريات وال�صبط التنظيمي من ناحية 
اأخرى، فقد كان �صببه اخفاقات �صكلية وطارئة متثلت بتاأخري اأحد اأفراد اخللية 
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الوالء  ق�صم  اأداء  من  ذلك  �صيتخلل  وما  للت�صوير  املحدد  بالوعد  احل�صور  عن 
والعهد مع اأن املجتمع قد اأحيط علمياً عن العملية االأوىل التي كانت قد نفذت 
فيها  غاب  والذي  اخللية  الأفراد  االأويل  الت�صوير  مع  ُوثقت  ثم  �صباط  �صهر  يف 
جديدة  عملية  عن  يدور  اأ�صبح  احلديث  اأن  العلم  مع  خا�صة،  الأ�صباب  اأفرادها 
يف �صهر متوز 2002، وبداأت املحاولة للتنفيذ منذ اللقاء االأول بني االأخوة، اإال 
اأن هذه املحاولة التي كان من املفرت�ص اأن تكون بداية اإعالن االنطالق الفعلي 
حتقيق  اأعاقت  التي  الفنية  املعوقات  بع�ص  اعرتاها  قد  لل�صهداء  الثاأر  خللية 
الغاية، واأخذتنا اإىل ب�صع اأيام لتاأتي العملية الناجحة وبالنتيجة التي انتظرها 

الفر�صان بفارغ ال�صرب لزمن طويل. 

الذاتية واملو�صوعة  لظروفه  ان�صاجاً  اأن كل عمل يحتاج  القول  �صبق  لقد 
كي يتحقق له النجاح، ال �صيما ونحن نتحدث عن مقاومة ون�صال وعدم توازن 
واإمكانات، اإذاً فال بّد من اختبار اأكرث الظروف مالءمة، واأف�صل االأماكن واالأزمنة 
مواتاة والهدف االأن�صب الذي ميكن الو�صول اإليه وحتقيقه بي�رش �صواء من حيث 
حتقيق النتائج، اأو من حيث اإحداث ال�صجة. والنفور اجلماهريي من جهة وكذلك 
رف�ص وا�صتنكار امل�صتوى ال�صيا�صي الذي له ح�صاباته اخلا�صة من ذلك من جهة 
اأو غري  ثانية، وال نعني بذلك ربط القرار الن�صايل بقرار ال�صلطة ب�صكل مبا�رش 
مبا�رش، اأو و�صعه حتت الو�صية، بقدر ما علينا اأن جنيد قراءة الواقع، واأن نعمل 
الوطني بعيداً عن  التحرير  اأهدافه وغاياته يف  وفق ما يخدم �صعبنا وحتقيق 

الو�صاية التبعية الأي اأجندات خارجية. 

االنتفا�صي  العمل  اأوج  يف  اأ�صبحنا  اأننا  ومبا  تقدم،  ما  كل  اإىل  وبالنظر 
ال�صهيونازية  واجلربوت  والغطر�صة  ال�رشا�صة  موجات  خ�صم  ويف  واملقاومة، 
دخلنا اإىل معمعان الرد والرد امل�صاد، لذلك نقول اإنا الأ�صباب اأ�صبحت متوافرة 



رحلة صداقة من املهد إىل اللحد 154
األسري/ خليل حممود يوسف أبو عرام

ااّل اال�صتعداد  وظروف العمل مهياأه من جوانبها كافة، وبالتايل ال نرى منا�صاً 
وتوفري االإمكانات املطلوبة وعقد العمل لل�رشوع بالتنفيذ. 

الرجال اال�صداء بل االأبطال على اأهبة اال�صتعداد وال�صجاعة، حتى اجلاهزية 
االإميائية واملعنوية واجل�صدية تفوق اخليال، وهذه اأهم اأركان العمل، حيث النية 
اإال  علينا  وما  جداً،  ومنا�صبة  نا�صجة  والظروف  اأفئدتهم،  ميالأ  ما  هي  والعزم 
اأهلنا يف  ال�صهيونية، قد �صنت غاراتها على   ”F16“ االنطالقة، فها هي طائرة 
قطاع غزة وقتلت يف عملية اإجرامية ا�صتهدفت خاللها ال�صهيد �صالح �صحادة، 
اأبرياء،  �صهداء  العلياء  اإىل  ارتقوا  اأطفال  معظمهم  �صهيداً  ع�رشه  خم�صة  ومعه 
حدث ذلك على م�صمع ومراأى العامل املتح�رش الذي مل يحرك �صاكناً، وال�صعب 
الفل�صطيني يف غزة ها�صم حما�رش وال ي�صتطيع الدخول لل�صفة الغربية، كما 
اأَن طوقاً اأمنياً قد فر�ص على مدن ال�صفة الغربية وقراها التي باتت تزرح حتت 
اجتياح كامل من قبل قوات االحتالل، حت�صباً الأي رده فعل اأو عمل نازي على 
هذه العملية االإجرامية، كوكبة االأ�صدقاء ينظرون ويرتقبون االأَحداث ويتابعون 
االأَخبار كحال اجلميع من اأبناء �صعبنا، ال �صيما ان عملية حتركهم وتنقلهم منذ 
ما يزيد عن ثالثة اأ�صهر اأي ما بعد عملية االجتياح مل تكن �صهلة، وقد اتفقوا على 
ت�صكيل خلية الثاأَر لل�صهداء التي عليها تنفيذ اأوىل عملياتها واقتنا�ص الفر�صة 

ال�صانحة والذهبية الإفهام العدو اللغة التي قد يفهمها. 

حلظات م�صريية وحا�صمة متر على عنا�رش اخللية امل�صغرة الذين اجتمعوا 
على عجل من اأمرهم اجتماعاً طارئاً يف اأوقات ع�صيبة يحاط بال�رشية والكتمان، 
على االأقل عن بقية الذين يحاولون معرفة ما يدور حولهم، ناق�صوا االأمر ودر�صوا 
االإمكانات، فبني اجلد والهزل والرغبة اجلاحمة للمقاومة وعدم اليقني بتحقيق 
�رشيعة،  ثاأرية  عمليه  لتنفيذ  باالنطالق  القرار  واتخذوا  اأمرهم  ح�صموا  الغاية 
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لكن كيف واأين هذا ما يجب معرفته، طبعاً ال ومل نتنكر اأن هناك حماوالت عمل 
كثرية... ومتنوعة وبدون توقف لذات االخوة ولغريهم من اخلاليا واملجموعات 
النوايا متوافرة ب�صكل دائم وم�صتمر، ونحن واالأعداء يف  النا�صطة يف املدينة، 
حالة ترب�ص وحتني للفر�صة املنا�صبة لعلَّ احد االإطراف يتمكن من النيل من 
خ�صمه، لذلك فنحن نبحث عن عملية رد �رشيعة وال حتتاج كثرياً من التفكري اأو 

طويل وقت اآخذين باملثل القائل: “الدواء عند احلاجة اإليه ال عند توافره”. 

جلو�ص  اأثناء  يف  اأكرث  اأفكاراً  وع�صفت  اأذهانهم  يف  جالت  كثرية  خواطر 
االإخوة، لكن ا�صتقر احلال على فكرة واحدة منها، كانت القت االإعجاب ونالت 
املوافقة باالإجماع، وكان ال بد من توفري مبلغ مايل يتجاوز الع�رشة اأالف �صيكل 
دفعة واحدة، �صحيح اإن املبلغ متوا�صع وب�صيط على م�صتوى التنظيم اأو ف�صيل 
فل�صطيني �صواء كان حزباً اأم حركة اأم غريه، اإال انه على م�صتوى خلية تنظيمية 
ابنائها  قوت  ذلك  �صبيل  يف  وتدفع  اخلا�صة،  باإمكاناتها  تنا�صل  جمموعة  اأو 

واأ�رشها قد يكون عبئاً ثقيالً وي�صعب حتمله. 

واملرعب،  امل�صحك  تخللها  فقد  عنها  احلديث  دار  التي  االأفكار  جملة  اأما 
ن نعتناهم باملندفعني  وكذلك املثري للجدل فيما لو مت تداولها بني جمموعة ممَّ
بني جمموعة  كان حم�صوراً  احلديث  اإن  اإال  االأ�صدقاء،  كوكبة  والعقالنيني يف 
الواحدة،  اليد  اأ�صابع  بالذات  اجلل�صة  هذه  يف  يتجاوز  ال  وعددهم  املندفعني 
ومن بني هذه االأفكار اخلروج ب�صيارة �صحن والتقاء �صيارة جيب ع�صكري كانت 
تتحرك كدورية حرا�صة على ال�صارع االلتفايف واال�صطدام بها ثم نزول االإخوة 
من ال�صاحنة لالإجهاز عليهم واخذ عتادتهم، واأمام العجز املادي، اأعدنا التفكري 
يف اإمكانية اخلروج بجرار زراعي “تركتور” للغر�ص ذاته، لكننا وجدنا اإن هذه 
لنا طائلة وخارج  بالن�صبة  اإىل ثمن ومبالغ تعدُّ  اأ�صلفنا حتتاج  الو�صائل كما 
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حدود اال�صتطاعة، كما اأن �رشاءها يجب اإن يكون بطريقة غري قانونية، اأي �صيارة 
م�رشوقة، ولي�ص من ال�صهولة مبكان توفري هذين النوعني من ال�صيارات يف الوقت 
املطلوب، لكن �رشعان ما وجدنا اإن هناك �صاحنة غري قانونية، لكنها م�صطوبة 
مالكها  العثور على  قانونية ميكن  اأوراقاً  لها  اأن  يعني  وهذا  ولي�صت م�رشوقة 
فيما لو مت تتبعها، ونتيجة لظروف خا�صة بهذا املو�صوع احجمنا عن �رشائها، 
لكن االأفكار متتالية والكل يبحث عن حلول، واحلما�ص لدى االإخوة يفتح اأفاق 
التفكري على م�صارعها، فواحد يقرتح �رشاء �صيارة جيب وطالءها بلون اجليبات 
املتاخمة  امل�صتوطنات  اإحدى  اإىل  به  اخلروج  ثم  االحتالل  جلي�ص  الع�صكرية 
حلدود املدينة والقيام بعملية انتقام وثاأر الأطفالنا يف غزة ولعملية اإجرامية 
اإحدى  اأطفالنا، وذلك بو�صع عبوات داخل  ارتكبوها بحق  كان امل�صتوطنون قد 
اإن عناية اهلل ولطفه ثم تزامن  اإال  االلتفايف  القريبة من اخلط  مدار�ص املدينة 
وجود االأطفال حلظة االنفجار، داخل ف�صول الدرا�صة، هما ما خفف حجم الكارثة 
وب�صاعتها، والتي نفذتها جمموعة حاقدة من امل�صتوطنني الذين قاموا باإطالق 
النار على �صيارات عدة يف املنطقة راح �صحيتها �صهيد واأ�صيب اآخرون، مل نوافق 
على �صيارة اجليب ب�صبب الو�صع املادي واإ�رشار �صاحبها الذي مل يكن على علم 
بالغاية من �رشائها، مل يقبل التنازل عن ع�رشة اأالف �صيكل مع علمنا اأنها مل 

تكلفه كثرياً. 

كل ذلك كان جمرد ع�صف ذهني واأفكار تتالحق علها تثمر اأخريا عن خطة 
نقا�صاتنا  كانت  هكذا  املطروحة،  اخليارات  كل  من  للتنفيذ  وقابلة  ذات جدوى 
من  خاب  “ما  ال�صالح  ال�صلف  ل�صان  على  قيل  وكما  دائماً،  تدور  وم�صاورتنا 
ا�صت�صار” فها هي االأفكار تتوارد اأثناء احلوار والنقا�ص، ال �صيما يف ظل االأجواء 
النوايا  تكون  ال  كيف  والفداء،  الت�صحية  النوايا وحب  بطيب  واملحملة  الودية 
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الأرواح  والثاأر  والن�صال  املقاومة  يدور عن  دام حديثنا  ما  بل طاهرة؟!  ح�صنة 
الدرا�صة كادت تكون يف عداد  بريئة ودماء طاهرة �صالت، واأطفال على مقاعد 
ال�صهداء اأثر جمزرة خطط لها م�صتوطنون جمرمون، قد يقال عنهم اإذا ما ك�صف 
اأمرهم، جمانني اأو مر�صى نف�صيون اأو اأي قول يخلي عنهم امل�صوؤولية، اإذاً فاالأجواء 
نقية و�صافية، وبكل تاأكيد �صتاأتي نتائجها على ذات ال�صكل وال�صورة باإذن اهلل 

وي�صتح�رشنا بهذا ال�صاأن قول ال�صاعر الذي قال: 

ولكن اأح���الم الرجال ت�صيقلعمرك ما �صاقت بالد باأهلها

فهل يا ترى �صتغلق الدنيا اأبوابها على ثلة رهنت حياتها دفاعاً عن الوطن؟! 
وهل �صتحجب الروؤيا اأَمامهم ويرتاجعون؟! اأم اأنهم �صيلجاأون الأحد اخليارات التي 

مر ذكرها؟! اأم اأنهم �صيجدون بديالً اأخر؟ لرنى ماذا �صيكون عليهم فعله. 

جاء احلل �رشيعاً وبدون كلفة مادية اأو كبري عناء، فقليالً من اجلهد �صيقرب 
لهم الهدف ويجعلهم يف متناول اليد، هذه فكرة مل تكن دارجة من قبل، فقد وقع 
الريبة  تثري  ال  بو�صيلة جديدة،  االأعداء  فكرة حماربة  عليها،  االأ�صدقاء  اختيار 
واخل�صية، ال �صيما ان الطريق االلتفايف، بات ممنوعاً على ال�صيارات الفل�صطينية 
التحرك وال�صري عليه، وبالتايل فهذه عقبة جديدة ال ّبد من اأخذها يف االعتبار 
واال�صتفادة منها يف خدمة الهدف املن�صود، واآلية تخطيها تكون يف ا�صتخدام 
�صيارات ذات لوحة اأرقام اإ�رشائيلية، توحي لقوات االحتالل باالأمان والطماأنينة، 
خا�صة اإذا ما كانت من املركبات املعهود حتركها على ذلك ال�صارع، وهكذا يكون 
اخليار قد ر�صى على �صاحنة مقطورة من تلك ال�صاحنات القادمة من داخل اخلط 
علينا  لذلك  املا�صية،  ملزارع  واالأعالف  الق�ص  باالت  لنقل  املدينة  اإىل  االأخ�رش 
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املنوط  بالواجب  والقيام  ال�صاحنات  اإحدى  الختطاف  املنا�صبة  الفر�صة  ترقب 
باخللية، وتنفيذه يف الزمان واملكان املنا�صبني. 

اأنهى االأ�صدقاء جل�صتهم وخرجوا كل يف طريقه، على اأمل اأن ياأتي الوقت 
املحدد الذي يجدون فيه �صالتهم، وتقع حتت اأيديهم �صيارة من النوع املطلوب، 
وما عليهم اإال القيام بخطفها لتنفيذ املطلوب، كل االحتماالت ت�صري اإىل اإن البحث 
عن ال�صاحنة �صيحتاج اإىل ب�صعة اأيام، ومل يتوقعوا اإن خروج اأحد االإخوة من 
اجلل�صة �صيزف لهم خرب العثور على ال�صاحنة املطلوبة بعد �صاعة اأو اأكرث بقليل، 
اإال اال�صتعداد  واإنها حتتاج ل�صاعات قليلة، للتخل�ص من حمولتها، وما عليهم 
لل�صيطرة عليا واالنطالق، جاء االت�صال قائالً هل انتم م�صتعدون؟! اأم اإن حديثنا 
كان جمرد اأقوال ذهبت اأَدراج الرياح... هاهي الو�صيلة متوافرة، ونحن قادمون 
على الفور، هكذا كان الرد، اإبق على توا�صل وتابعها بدقة، ويكون اللقاء يف زمن 
قيا�صي واإنهاء اال�صتعدادات النهائية، الأن امل�صاألة لي�ص فقط اأخذ ال�صاحنة، بل 
ال�صيطرة  يتم  مبا�رشة حاملا  املطلوبة،  الثار  لتنفيذ عملية  بها  اخلروج  اأي�صا 
�صيبقى يف  ومن  �صيخرج  من  التخطيط  من  ل�صيء  بحاجة  طبعاً  وهذا  عليها، 
املكان؟ وما هو املنوط بكل فريق من اأدوار؟! وماذا �صيكون عليه م�صري �صائق 
ال�صاحنة؟ وماذا وكيف �صيكون التعامل معه اإذا عار�ص اأو رف�ص ت�صليم املركبة، 
اأو حاول اإعاقتهم، �صحيح هو لي�ص من املنطقة، لكنه عربي فل�صطيني من �صكان 
فل�صطني املحتلة عام 1948 م، اأي انه يعي�ص داخل اخلط االأخ�رش، وماذا لو هب 
بخروج  �صتكون  التي  الفدائية،  العملية  لتنفيذ  �صيخرج  ومن  لن�رشته،  النا�ص 
ال�صاحنة وفيها اثنان من االإخوة امل�صلحني، يقودون ال�صاحنة املخطوفة وذات 
اللوحات االإ�رشائيلية على الطريق االلتفايف، ثم اال�صطدام مبا�رشة مع �صيارة 
املارة  امل�صتوطنني  مركبات  حرا�صة  على  تواظب  كانت  التي  الع�صكري  اجليب 
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على الطريق االلتفايف الذي يخرتق املدينة ثم النزول واالنق�صا�ص على اجلنود 
املتواجدين يف الدورية، وعددهم على االأغلب ثالثة واأخذ �صالحهم والعودة اإىل 
تامة  دراية  على  ال�صاحنة  قيادة  �صيتوىل  الذي  االإخوة  اأحد  كان  وقد  مكانهم، 
يتمكن  ال  كي  ال�رشر،  من  قدر  اأكرب  الإحلاق  اجليب  �صدم  �صيتم  التي  بالطريقة 

اجلنود من املقاومة، وكذلك كان يجيد �صياقة ال�صاحنات. 

اأ�صحى اجلميع م�صتعداً  حيث  طويالً  وقتاً  االأ�صدقاء  ت�صتغرق جهوزية  مل 
وينتظر اأخذ دوره املنوط به على اأكمل وجه، بداأوا ينتظرون حترك ال�صاحنة من 
املكان الذي توقفت فيه لتنزيل �صحنتها من احلبوب لدى اإحدى حمالت املدينة، 
�صائق ال�صاحنة القادم من �صمال فل�صطني ال يدري ماذا ينتظره، وال يعرف غري اأنه 
و�صل بحمولته واإنزلها، ومل يبَق عليه �صوى العودة الأهله بعد �صفرية ا�صتغرقت 
�صاعات نهاره الذي خرج فيه لتحميل احلبوب، من داخل االأرا�صي الفل�صطينية 
جبل  جنوب  منطقة  اإىل  والذهاب  موانئها،  اإحدى  من  اأو  1948م  عام  املحتلة 
اخلليل لتفريغها هناك، والعودة اإىل م�صقط راأ�صه، الذي تبني فيما بعد اأنه من 

مدينة الطيبة يف املثلث داخل اخلط االأخ�رش. 

فيها  تتواجد  التي  املنطقة  بتم�صيط  بداأوا  مركبتني،  اخللية  اإفراد  ا�صتقل 
ال�صاحنة، ينتظرون حتركها بفارغ ال�صرب، ويف اأثناء جتوالهم التقوا باأحد االإخوة 
الذين ان�صموا للخلية اأخرياً، واأ�صبح اأحد فر�صانها االأ�صا�صيني، حلظات االنتظار 
طويلة، والزمن ي�صري ببطء و�صعوبة، �صاعات النهار تو�صك على نهايتها، ال�صائق 
فرغ من اإنزال �صحنة احلبوب مع اقرتاب ال�صم�ص على االأفول، حترك ب�صيارته غري 
اأبه قا�صداً العودة اإىل حيث اأهله وبلده اأو مكان عمله اآمنا دون علم مبا يخفيه 
له القدر فال ندري اأين هي وجهته، مل يبعد كثرياً عن املكان الذي غادره للتو، 
بل مل يتجاوز م�صافة الكيلومرت الواحد، ليقف اأمام امتحان �صعب، وغري متوقع، 
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فيها  كان  ال�صيارتني،  اإحدى  اعرت�صنه  قبل،  ذي  من  اأوقفه  اأن  ي�صبق  مل  ورمبا 
ال�صائق  اإىل جانب  االإخوة �صعد مبا�رشة  احد  االإخوة امل�صلحني،  جمموعة من 
�صاهراً �صالحه، طلب منه مغادرة ال�صاحنة، تلكاأ الرجل حاول الرف�ص واجلدال، 
ال�صائق  باب  اإىل  الثاين  �صعد  احلاالت،  هذه  مثل  يفيد يف  لن  االعرتا�ص  لكن 
وفتحة، طلب منه النزول، حالة من الرهبة واالرتباك ت�صيطر عليه، ال يدري ماذا 
يفعل، ينزل من �صاحنته مغلوباً على اأمره، ي�صاأل بوجل ماذا تريدون؟! من انتم؟ 
ال�صيارة،  تلك  اإىل  ا�صعد  اأمروه  للحديث،  ال جمال  بال�صاحنة؟!  �صتفعلون  ماذا 
يتذكر �صيئاً، بخ�صية وتردد اأريد اخذ بطاقتي واأوراقي الثبوتية، ي�صمح له بذلك، 
�صعد ل�صاحنته واخذ ما اأراد، مل ي�صتغرق كل ذلك ب�صع دقائق، ثم نزل وركب يف 
�صيارة االأ�صدقاء، �صار االإخوة الذين ا�صتقلوا ال�صاحنة يف طريقهم، ووجهتهم هي 
ذلك الهدف املن�صود، بقية االأ�صدقاء اخذوا ال�صائق و�صاروا يطوفون به �صوارع 
انتظروا بها  التي  اأكرث �صعوبة من تلك  انتظار وترقب  املدينة، عا�صوا حلظات 
ال�صاحنة واأكرث قلقا وتوتراً من اوؤلئك الفر�صان الذين اأ�رشوا على اخلروج واآثروا 
بانف�صهم على هوؤالء رغم اأن اجلميع كان راغباً ويريد اخلروج اإال اإن �رشورات 

العمل ت�صتوجب توزيع االأدوار على هذا النحو. 

حترك فر�صاننا حال ا�صتالمهم ال�صاحنه وكل الظن اأنهم نالوا ما ارادوا من 
اأمرهم  االآخر من املهمة، عزموا  ال�صق  التنفيذ، وهو  اإال  و�صائل ومل يبق عليهم 
وانطلقوا بدون علم اأن عودة الرجل الأخذ اأوراقه مكيدة وغري بريئة املق�صد، لكن 
اأنها بداأت  اإال  دوماً قدر اهلل النافذ، حتركت ال�صاحنه لتخرج من حدود املدينة 
وفق  تعمل  الوقود  دوا�صة  اأن  من  الرغم  على  �صريها،  �رشعه  فجاأة يف  تتباطاأ 
املطلوب لغاية اإال اأن االأخوة يف املنطقة كان باإمكانهم الرتاجع من باب االأمان، 
لكن العناد واالإ�رشار هو طبعهم، فهل �صيرتاجعون؟ اأم اأنهم �صيوا�صلون م�صوارهم 
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دون اكرتاث؟ فهم مل ينتظروا هذه اللحظة ليعودوا قبل بلوغ الهدف؟ ينزل االأخ 
الفحو�صات امليكانيكية،  ال�صاحنه، يتفقدها ويجري لها بعد  الذي توىل قيادة 
ال جدوى  ثانية،  وينطلق  املقود  ليعود خلف  مركبات مبهمته،  ميكانيكي  فهو 
تكن  �رشعتها مل  اأن  غري  خلل،  باأي  اليوحي  ب�صكل  ت�صري  فال�صاحنة  ذالك،  من 
تتدرج ب�صكل طردي وفق عداد ال�رشعات املطلوبة، والتي من الواجب ال�صري بها، 
بل توقفت ال�رشعة عند حد مل يتجاوز 20كم/ �ص وهذا ما اأ�صاء �صمعة حمراء 
يف عقول اأبطالنا، واأثار اأ�صئلًة عديدة يف عقولهم لكنها جاءت يف مكان وزمان 
ي�صعب فيه التوقف واإجراء عملية الت�صليح، ات�صلوا باالأخوة يف املركبة الثانية 
وطلبوا منهم اال�صتف�صار من �صاحب ال�صاحنه عن ال�صبب لكنه تظاهر بالتجاهل 
وعدم املعرفة واللهفة عما ح�صل ل�صاحنته وماذا �صيفعلون بها، طماأنه االإخوة 
�صيارة  ا�صطدام  وعملية  بكثري،  املطلوبة  ال�رشعة  من  اقل  ال�صري  عليها، �رشعه 
باأخرى لن تكون قويه وموؤثره خا�صة يف جيب ع�صكري م�صفح، تالقى الفر�صان 
مع اجليب يف املكان املحدد اأو قريبا منه، تركوه و�صاأنه ومل يحاولوا اعرتا�صه 
الأن املجازفة بهذا ال�صكل وهذه ال�رشعة قد ال تكون يف �صاحلهم، وا�صلوا ال�صري 
امل�صافة اأكرث اأمنا، اوقفوا ال�صاحنه يف مكان اأمن قريباً من بلدة بني نعيم، وهكذا 
جتاوزوا اخلطورة وترجلوا وعادوا ادراجهم اإىل املدينة دون تنفيذ ملهمتهم، وقد 
تبني الحقاً اإن ال�صائق قد قام اأثناء عودته لقمرة القيادة الأخذ اأوراقه، بت�صغيل 
تقليل  على  تعمل  احلديثة،  لل�صاحنات  خ�صي�صاً  م�صنوعة  �رشية  اأمان  كب�صه 
ال�رشعة اأوال، وت�صمن عدم ال�صري مل�صافات طويلة ثم التوقف ب�صكل كامل ثانياً. 

االأ�صدقاء،  جمموعة  برفقه  ظل  الذي  ال�صاحنه،  �صاحب  �صبيل  اإخالء  مت 
كاإجراء وقائي وخ�صية من قيامه باالت�صال مع ال�رشطة اال�رشائيلية، واأخبارها 
مبا حدث ل�صاحنته وحينها �صنتوجه بالطلب من ال�رشطة الفل�صطينية للبحث 
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عن ال�صاحنه، االأمر الذي �صيثري زوبعة اإعالميه وف�صح االأمر قبل تنفيذ املهمة 
املطلوبة، اأطلق �رشاحه واأبلغ عن مكان وجود �صاحنته، كاإجراء روتيني ومتوقع 
منه قام باالت�صال بال�رشطة اال�رشائيليه وال�رشطة الفل�صطينية على حد �صواء، 
بداأت  اال�صعات  لكن  لذلك،  ملفاً  قد خطفت منه، فتحوا  �صاحنته  بان  واأبلغهما 
تطل براأ�صها من كل حدب و�صوب، لقد قيل بان هناك �صيارة �صحن قد خطفت 
بحمولتها، وقد قيل اإن �صاحب ال�صاحنة قد اختطف، وغريها من ال�صائعات مل 
يكن لها اأ�صا�ص من ال�صحة، بل جميعها غري واقعية، وال حتمل من امل�صداقية 
�صيئاً، وهذا طبعاً معروف لدينا ولدى �صاحب ال�صاحنه ولل�رشطة الفل�صطينية 
التي تبينت االأمر من خالل اأقوال الرجل نف�صه، لقد كّنا قد اأعلمناه حني اإنزاله 
باأننا لن نعمل اأي خلل ب�صاحنته، واإمنا ق�صدنا ال يعدو نقل اخوين مطلوبني 
الطماأنة واإخالئه من  اآمنه وكل ذالك فقط من باب  اإىل منطقه  لقوات االحتالل 

امل�صوؤولية يف حال تنفيذ العملية. 

اإمياننا بان  ب�صهولة مع  ومقبوالً  العملية مريحاً  الف�صل يف هذه  مل يكن 
هذا هو قدر اهلل واإردته، وبالتايل ال ّبد من اإعادة الكرة �صواء بالطريقة نف�صها 
اأخرى يتم اختيارها، املهم يجب املحاولة ّمره ثانية وثالثة وعدم  اأو بطرق 

الياأ�ص اأو القنوط. 



الـفـصـل الـتـاسـع: 

ما أوسع الفكرة ما أضيق الدولة: 

“حممود درويش”



رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد
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الفصل التاسع: 

ما أوسع الفكرة ما أضيق الدولة: “حممود درويش”

اأن من ينوي العمل وعقد العزم فلن يعدم الو�صيلة، ومن يظن  ال �صك يف 
بعينه،  اجلهل  هو  فهذا  االأوحد،  اخليار  كان  االأ�صلوب  هذا  اأو  الطريقة  هذه  اأن 
فاالأ�صاليب عديدة، واخليارات متعددة واملجاالت مفتوحة واحلاجة اأم االخرتاع، 
واإن كان العقل االإن�صاين واملنطق مييالن دوماً لالأ�صهل واالأجدى واالأقل خماطرة 
و�رشراً �صواء على حياة االأفراد اأنف�صهم اأم على �صعيد املحيط االجتماعي الذي 
كل  بعد  وتخريباً  ف�صاداً  �صيعيث  الذي  االحتالل  جي�ص  قبل  من  الحقا  �صيتاأثر 
باإثارة  اأحياناً  اأن عمليات ح�صاب كثرية جتري، وقد تت�صبب  عملية، لذلك جتد 
االأزمات بني االأفراد، ال �صيما اوؤلئك الذين ي�صعرون بامل�صوؤولية ولديهم اخلربة 
والتجربة االأكرث جراأة واندفاعاً وحما�صة، لكنهم ال يولون االأمر كثري ح�صاب وال 
ل اهتمامهم ين�صب  يجول يف عقولهم �صوى كيفية احل�صول على الو�صيلة، وجَّ
ات دون النظر  اإليهم من مهمَّ فقط يف كيفية اخلروج للهدف والقيام مبا يوكل 
للنتائج املرتتبة على اأعمالهم ومدى تاأَثريها �صواء من الناحية ال�صيا�صية، اأم 
من حيث االأ�رشار الالحقة على االأفراد اأنف�صهم اإذا ما وجدوا اأنف�صهم يف ماأزق 
اأو اأمام اإخفاق اأو اأزمة طارئة ب�صب الت�رشع وقلة التجربة وعدم االأخذ باأ�صاليب 

احليطة واحلذر املطلوبني. 

كاإطالق  فدائية،  بعمليات  والقيام  ما  نقطة  اإىل  اخلروج  اأن  االأمر  حقيقة 
نار على هدف معني لي�ص باالأمر اجللل والبالغ التعقيد، اإال اأن املرء اإذا ما اأراد 
التدقيق يف العواقب ل�صمان اال�صتمرارية واحلفاظ على اأمن االأفراد و�صالمتهم، 
مقبولة  غري  نتائج  وذات  قاتلة،  اأخطاء  الوقوع يف  عدم  على  احلفاظ  وكذالك 
�صيا�صياً وع�صكرياً فاإن ذلك �صيحتاج اإىل ح�صابات كثرية، فعلى �صبيل املثال ال 
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احل�رش عملية التخفي عن عيون النا�ص واخلروج من منطقة تكفل عدم ك�صف 
ميكن  التي  واملوا�صفات  الهوية  غري حمددة  �صيارة  وا�صتقالل  االأَفراد،  ومعرفة 
اال�صتدالل من خاللها على االأفراد ومكانهم وعدم الظهور بال�صالح ب�صكل علني اأو 
ا�صتعرا�صي ملحوظ، حماولة اإخفاء اآثار العملية، �صواء الو�صائل التي ا�صتخدمت 
اأو حتركات االأ�صخا�ص وظهورهم امللفت، كل هذه العالمات والدالئل، لي�ص من 
ال�صهوله جتاهلها واإ�صقاطها اأو تخطيها يف اأي عمل من هذا القبيل، هذا ناهيك 
اال�صتهتار  التنفيذ وحماولة  االإعالم بعد  و�صائل  للعملية عرب  التبني  عن حب 

باالأمن ال�صخ�صي اأو االختفاء.. 

كل تلك االأمور جالت يف اأذهاننا، اإال اأن جراأة ال�صباب وحما�صتهم مل ترتك 
�صيما  وال  والن�صج،  الدرا�صة  الكامل من  الإعطاء خطتنا حقها  كافياً  لنا جماالً 
اأننا كنا واإياهم قد ر�صدنا هدفاً ونحاول و�صع اللم�صات االأخرية خلطة التنفيذ 
لبع�ص  اإ�صافة  االنتباه  تلفت  ال  نقل  و�صيلة  واإح�صار  االأن�صب،  الزمن  كاختبار 
اأنه  االإجراءات الروتينية االأخرى، ليتبعها بعد ذلك اخلروج للتنفيذ، لكن يبدو 
قد �صبق ال�صيف العذل، فبالرغم من حتذيراتنا وحماولة �صبطنا. كان االنطالق 
اأ�رشع من ح�صاباتنا، فقد قام ثالثة من فر�صان مغاوير خلية الثاأر لل�صهداء التي 
املكان  ال�صفر، واالنطالق �صوب  املبادرة، وتقريب نقطة  باأخذ زمام  مر ذكرها 
املنتظر مت�صلحني ببنادق اأفراد كوكبة االأ�صدقاء، لتنفيذ عملية فدائية جريئة يف 
رابعة النهار، وبدون تفكري طويل ملا �صتئول اإليه االأو�صاع، خا�صة اأنهم ا�صتقلوا 
�صيارة قانونية و�صبه معروفة للعيان، حيث و�صلوا املكان املق�صود، ون�صبوا 
كمينا مل يطل انتظار الهدف وبتوفيق من اهلل �صبحانه وتعاىل، متكنوا من القيام 
بعمليتهم البطولية على اأكمل وجه، وذالك بعد ع�رش يوم اجلمعه 26/ 7/ 2002 
ثم العودة اإىل قواعدهم ب�صالم، بعد اأن اعرت�صوا وبعملية ازدواجية �صيارتني من 
�صيارات امل�صتوطنني املارة على الطريق االلتفايف العابر من ار�صي مدينة يطا، 
موقعني يف �صفوف العدو اأربعة قتلى وعدد من االإ�صابات، فيما وجدوا يف اإحدى 
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املركبات طفلة �صغريه فاأثروا عدم قتلها اأو م�صها باأي �صوء ترفعاً واإميانا باأن 
ر�صالتهم ا�صمي من القتل بحد ذاته... 

مدخل  على  املتمركزة  االحتالل  قوات  �رشوع  على  طويل  وقت  مي�ص  مل 
املدينة اأ�صالً لت�رشب طوقاً اأمنياً �صامالً على مدخل املدينة، وتفر�ص حظر جتوال 
واآلياته  اجلي�ص  دبابات  دخلت  اأَن  بعد  وذلك  اأيام،  اأربعة  ا�صتمر  فوراً  داخلها 
امل�صفحة، و�رشعت جتوب �صوارع املدينة واأزقتها بحثا عن االأبطال، ثم اتبعتها 
بحملة حتٍر وبحث واعتقال لكل ما ت�صتبه به اأو ب�صلوعه بالعملية، لكنها مل 
يقف  من  اأو  العملية  بتنفيذ  قاموا  من  �صواًء  املعنيني  االإخوة  من  الأحد  ت�صل 
خلفهم بل اإىل جانبهم من بقية اأفراد اخللية واأمدوهم بال�صالح والتخطيط، وعلى 
الرغم من جناح العملية فقد تخللها بع�ص االأخطاء التي كادت تك�صف اأبطالنا 
من اأول حلظة، وذالك ب�صبب اجلراأة وال�صجاعة واالندفاع الزائد الذي اأوقعهم يف 
ت�رشع غري حم�صوب العواقب انطالقا من عدم التجربة، لكن رعاية اهلل اأوالً ثم 
ا�صتدراك االأخوة لالأمور حاالً دون ك�صفهم للعموم يف حينه ولي�صتمروا لوقت اأخر. 

حيث  العملية،  تنفيذ  على  واحدة  دورة  من  اأكرث  ال�صاعة  عقارب  تدْر  مل 
فر�صت قوات اجلي�ص ح�صارها على املدينة، وياأتي التبني االأويل للعملية يف 
و�صائل االإعالم وخا�صة حمطة اجلزيرة تلك املحطة االإعالمية ال�صاخمة وذات 
االإخباري  �رشيطها  عرب  علينا  تطل  ما  �رشعان  والتي  دوماً،  ال�صحفي  ال�صبق 
وتقلبها  احلقائق  تزيف  كانت  ما  كثرياً  لكنها   ، عاجل(  )خرب  لتكتب:  املعهود 
على غري حقيقتها وذلك النحيازها اجللي لطرف بعينه وعدم �صفافيتها وهنا ال 
اأقول ذالك جتنياً بعدم نزاهتها، بل من خالل جتربة الحقه معها �صوف نبينها 
يف حينه، لقد اأعلنت اأن العملية التي جاءت كرد ثاأري ال�صت�صهاد ال�صيخ �صالح 
�صحاده وخم�صة ع�رش �صهيداً من بينهم ت�صعة اأطفال، ا�صت�صهدوا يف قطاع غزه 
الق�صام  الدين  العملية لكتائب عز  اأن  “F16” واعترب اخلرب  اإِثر ق�صفهم بطائرة 
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اآخر با�صم كتائب ال�صهيدين  اجلناح الع�صكري حلركة حما�ص، يف ما جاء تنٍب 
كان  وان  احلقيقة،  نباأ  ي�صيبا  مل  اخلربين  اأن  االأمر  حقيقة  لكن  وعبيات  زلوم 

التبني الثاين هو الأحدى خاليا كتائب االأق�صى الفتحاوية. 

لقد كان باإمكاننا تبني العملية واالإعالن عنها من اللحظة االأوىل لوقوعها، 
لكننا ترفعنا عن ذلك اإىل حني االنتهاء من التنفيذ والعودة ثم الذهاب لالختفاء 
لكن مل يكن يف واردنا البحث عن ال�صيت والظهور متاماً كما هو حال اأبطالنا 
الذين انطلقوا وهم يحملون باأرواحهم على اأكفهم، بدون �صك اأن نقاء ال�رشيرة وطهر 
النفو�ص وخلوها من الغايات واملقا�صد اخلا�صه وحب الت�صحية والفداء، كانا 
االأ�صا�ص والعمل احلا�صم يف اأن ُكلّلت تلك العملية اجلريئة بالنجاح والتوفيق، 
وقد يت�صاءل املرء عن كيفية التنفيذ واإمكانية العودة ب�صالم وظفر يف ظل تواجد 
قوات االحتالل على تخوم املدينة ودخولها املتوقع بني الفينة واالأخرى، وقد 
ياأتي ال�صوؤال يف اإطار املعرفة باحلقيقه والت�صويق الإدراكها واخذ العرب والدرو�ص 
منها، ولذلك �صننقل اأحداث هذه العملية البطولية الرائعة كما نعرفها، متاما من 
الذين قاموا بتنفيذها مبا�رشة، ومع عدم ذكر  اأبطالها احلقيقيني،  رواية  خالل 
االأ�صماء توا�صعا، ولعدم الوقوع يف غرور الرنج�صية وحب التفاخر الهدام، وال 
�صيما بعد اأَن انك�صفت احلقيقة وحكم اأبطالها باملوؤبدات املرتاكمة، انطلق اأبطالنا 
الثالثة بعد اأن اأخذوا ال�صالح الذي كان خمباأ لدى اأحدهما، ا�صتقال �صيارتهما التي 
اأخذوها من اأحد املواطنني دون علمه للغاية، وانطلقوا �صوب الطريق االلتفايف 
املار من املدينة نحو امل�صتوطنات، و�صوال للمكان املطلوب، ق�صموا االأدوار فيما 
الثالث  بقي  فيما  ال�صارع،  ر�صيف  على  لهما  موقعا  منهم  بطالن  اخذ  بينهم 
خلف مقود ال�صيارة، لنقلهم حال االنتهاء من مهمتهم، دقائق معدودة متر، ويبداأ 
اإ�رشائيلية القوها  �صيارة ميني با�ص  اقرتبت منهم  بالدوران،  العملية  م�صل�صل 
بوابل من الر�صا�ص، ا�صابوا ال�صائق ومن يجل�ص بجواره مبقتل، بقية ال�صيارة 
حتافظ على خط �صريها االأخذ بالتباطوؤ، ما اإن و�صلتهم حتى توقفت بالكامل، 
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دفاعيا  الثاين متخذا موقعا  فيما متنطق  فيها،  االإجهاز على من  اأحدهم  توىل 
منتظرا �صيارة اأخرى �صاهدها قادمة من امل�صتوطنات، اأي من اجلهة املعاك�صة 
لالأوىل ما زالت العملية تدور برحاها، البطل االأول يتفقد من يف مركبه، وجد فيها 
طفلة �صغرية، رف�ص قتلها رغم اإن باإمكانه فعل ذلك، لكنه ترفع راأفه بطفولتها، 
الفتى كان قد اختباأ حتته املقاعد وجنا دون علم  اإن �صقيقها  تبني فيما بعد 
االأبطال، اأثناء �صري املعركة، دنت ال�صيارة الثانية، انتبه �صائقها ملا يدور، توقف 
ب�رشعة قبل و�صول املكان، لكنه توقف على م�صافة توؤهله مبهاجمة الفر�صان، 
حاول اال�صتعداد باإخراج بندقيته، �صاهْد االأ�صد الراب�ص، لدرجه انه حدد حركته 
بادروه  قد  اأبطالنا  كان  لالإطالق،  يعدها  اأن  قبل  لكن   ”M16“ بندقيته  ونوعية 
ب�صلية من بندقيته فاأردوه �رشيع اأمانيه، زوجته من خلف و�صديقه الذي معه 
قاد ال�صيارة ب�رشعة ليتخطوا اأبطالنا الذين امطروهم ب�صليات ر�صا�صهم، ا�صابوا 
ال�صري مل�صافة مكنتهم من  ال�صائق ومن معه بجروح، لكنه متكن من موا�صلة 
النجاة اإىل اإن لقيتهم �صيارة االإ�صعاف وقوات اجلي�ص التي هرعت للمكان، �رشعوا 
اأخذ القتيل الذي تبني  بتقدمي االإ�صعاف ونقل اجلرحى للم�صت�صفى للعالج، ثم 
اأنه �صابط يعمل على حرا�صه م�صتوطنة كرميئيل التي تقام على ار�ص املدينة، 
من  اجلرحى  لنقل  العملية  مكان  اإىل  اأخريات  اإ�صعاف  �صيارات  و�صلت  وفيما 
ال�صيارة الثانية واإ�صعافهم، حترك اأبطالنا مبا�رشه نحو البطل الثالث الذي ينتظر 
يف �صيارته لالبتعاد عن املكان والعودة اإىل مواقعهم، بذلك اأعلنوا نهاية املهمة، 
وتاأكدوا اأنهم حققوا الغاية، واأوقعوا خ�صائر يف �صفوف العدو لقد اأخربونا بذلك 
قبل الو�صول اإىل اأماكن �صكناهم، لقد ات�صلوا بنا والبهجة متالأ �صدورهم �صجل: 
اإِما اثنان اأو ثالثة، هذا ما قالوه... كناية عن عدد القتلى، ومل يخيب ظنهم، حيث 
كان عدد القتلى بعد اإعالن قوات االحتالل عن ذلك يف ن�رشة االإخبار امل�صائية 
ثالثة قتلى واإ�صابة ثالثة اآخرين يف ال�صيارة االأوىل فيما الطفلة تركوها بطيب 
نف�ص وراأفه بالطفولة، اأما �صقيقها الفتى فقد اختباأ ومل ي�صاهدوه ومل نعلم عنه 
اأما ال�صيارة الثانية فكان فيها  اإال من خالل �صحيفة يدعوت التي ذكرت ذلك، 
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قتيل واثنان من اجلرحى هكذا كانت هذه العملية الفدائية ذات اخل�صائر االأكرث 
يف ال�صفوف العدو منذ بدء عمل اأبناء املدينة باأعمال املقاومة خالل انتفا�صة 

االأق�صى وقد ا�صتمر حظر التجوال اأربعة اأيام على التوايل. 

�صبيحة اليوم اخلام�ص رفع حظر التجوال الذي فر�ص على املدينة، فانت�رش 
احلياة  حال  فهذا  عي�صهم،  و�صيل  رزقهم  وراء  �صعيا  االأر�ص  مناكب  النا�ص يف 
واخلالئق، كل ي�صعى وراء غاياته، فالتاجر يلحق بتجارته، والعامل يبحث عن 
وللمنا�صل  الدنيا  ماأربه وم�صاعيه يف هذه  له  واحد  اأطفاله، وكل  وقوت  رزقه 
اأهدافه اخلا�صه، وبخروج النا�ص بداأت حاله الهرج واملرج والقال والقيل ملعرفة 
�صبب الطوق الذي فر�ص على املدينة خالل تلك االأيام، تخلل ذلك من االإ�صاعات، 
بالتاأكيد لي�ص كل االأحاديث �صفافة وعابرة فمنها ما كان هدفه الف�صولية وحب 
اال�صتطالع واملعرفة، فهذا لدى الب�صطاء لكن ال يخلو االأمر ممن يثريون ال�صخب 
وال�صجيج لغاية يف نف�ص يعقوب، وهوؤالء منهم احلذر، مع العلم اإن دواعي االأمن 
ت�صتدعي احليطة واالبتعاد عن الوقوع يف مثل هذه الزالت، وال �صيما ان قوات 
االحتالل وخمابراته وان كانوا قد خرجوا من املدينة، فهذا ال يعني اأنهم تنازلوا 
عن البحث وك�صف من قام بالعملية، اإمنا هذه خطة من خطط العمل اال�صتخباري 
الهادف لتحديد هوية الفاعلني، يف ما كان هناك اأي�صا املتهجمون وامل�صككون 
تكون  وحيثما  الريح،  متيل  حيث  مييلون  الذين  الب�صطاء  وكذلك  واملحبطون، 
احللبة، اإذا فحدث وال حرج فاالأقوال كثرية ومن وراء كّل حديث غاية تختلف عن 
االأخرى ومن يراقب النا�ص ميْت قهراً، وهكذا فكل مايقال ويثار ال ي�صتحق الوقوف 
ا�صت�صارات  وراء  االجنرار  وعدم  الذات  حت�صني  هو  ذلك  يف  املهم  بينما  عنده 
النا�ص واأ�صئلتهم التي ال تنتهي، فكل �صوؤال يفتح الباب لع�رشات االأ�صئلة، واأف�صل 
االأجوبة على ذلك هو القاعدة االأمنية: ال اأ�صمع وال اأرى وال اأتكلم، ومن قال ال 
فقد اأَفتى فكرثة احلديث توقع يف ال�رشك وتعلم الرثثرة وكما قال ر�صولنا عليه 
ال�صالم: »من كرث كالمه كرثت اأخطاوؤه« وقوله: »ا�صتعينوا على ق�صاء حواجكم 

بال�رشّ والكتمان«.
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بني كل عمليه واأخرى هناك فر�صة فا�صلة اللتقاط االأنفا�ص واإعادة ترتيب 
االأوراق ومللمتها وهو ما ي�صمى با�صرتاحته املقاتل، وال �صيما ان االحتالل يقوم 
بدوره من حيث التحري واالعتقال وبث العيون، فاإذا كانت العملية االأوىل يف 
�صباط عام 2002م والتي جادت باأوىل االإ�صابات يف �صفوف االأعداء، فان الثانية 
التي تليها وجاءت لت�صيف لها زخماً ن�صالياً وتاريخياً اأكرث اأهمية، ولت�صجيل 
امل�صيطرة  احلالة  اإن  لكن ال يعني  اأخر كانت عملية 26/ 7/ 2002م  انت�صار 
ناحية  من  جديدة  لغزوة  اال�صتعداد،  باإعادة  يتعلق  االأمر  بل  وانكفاء،  جمود 
وحماولة التواري عن االأنظار لبع�ص الوقت عن قوات االحتالل وعيون اأعوانهم 
املنا�صلني  موقع  حتديد  من  يتمكنون  ومل  يحتارون  عَلهم  ثانية،  ناحية  من 
واأماكن تخفيهم، وال تن�صى اأَن اأكرث من عدو يرتب�ص بنا، فلي�صت قوات االحتالل 
هي العدو الوحيد الذي يتبعهم ويقتفي اأثرهم، بل هناك عدو من بني جلدتنا 
يعي�ص بني ظهرانينا اأ�صد فتكاً وخطراً، وان كان تهديدهم الظاهري لي�ص مب�صتوى 
حجم اجلي�ص وخمابرات االحتالل اإال اأَن ذلك ي�صتدعي احليطة واحلذر منهم ب�صكل 
اأكرب، انطالقا من املثل القائل: )احذر عدوك مرة واحذر �صديقك األف مرة( ولذلك 
فاملطلوب عدم اال�صتهتار اأو الظهور العلني ل�صمان اال�صتمرارية، وال نذيع �رشا 
اإن قلنا اإن بيننا تفاهم داخلي لالطاحة بهوؤالء االأوغاد وخفافي�ص الظالم بخا�صة 
من ياأبى الرتاجع وي�رش على خدمة االأعداء، وال �صيما اأن �صلطتنا الوطنية مكبلة 
بقيود واتفاقيات ال جتيز لها حما�صبتهم ما داموا ال ي�صكلون خطراً عليهم، لكن 
باأمر خمابراتي  ونائمة  ال�رشط مل يكن لريدع خاليا كانت جمندة م�صبقاً  هذا 
لت�صتيقظ وتن�صط يف هذه االآونة، وتبداأ التحرك حتت جنح الظالم ملتابعة وترقب 
ن�صطاء االنتفا�صة وتنقل املعلومات ملخابرات العدو، وكذلك عن عنا�رش االأجهزة 
و�رشعة  حرية  من  العميل  لذلك  يتاح  ما  بقدر  وحتركاتها  واأن�صطتها  االأمنية 

االطالع و�صهولة التنقل واإي�صال املعلومة.
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االأجواء  يف  العي�ص  ي�صتطيعون  ال  العمالء  هوؤالء  اإن  بالذكر  اجلدير  ومن 
العمل  اأجواء  فاإن  وبالتايل  االحتكاك،  مراكز  عن  وبعيداً  وال�صليمة،  ال�صحيحة 
الن�صايل حالة واحلراك الوطني وحترك املنا�صلني واأفراد االأجهزة االأمنيه قد مثل 
لهم بيئة خ�صبة واأجواء مالئمة للتحرك وبخفة، الخرتاق هذه املواقع ومعرفه 
ما يدور داخل هذه البيت، من اأ�رشار ومعلومات وترتيبات ونوايا واأبعاد )...( من 
�صانها اأن حتمل تهديدات لقوات االحتالل، وميكنها اأن متثل معلومة لهذا العميل 
وذلك ليلتقطها ويذهب بها اإىل رئي�صه اأو م�صغله يف جهاز ال�صباك ).........(، لهذا 
مت الزج ببع�ص العمالء ب�صكل عام بني جمموعات املقاومة املختلفة لرياقبوا 
ويتابعوا زمام املبادرة وامل�صا�ص ببع�ص العمالء وتهديدهم يف بع�ص االأن�صطه 
ال�رشية، التي مل ت�صل اإىل مرحلة احل�صم بقدر ما كانت متثل حالة تهديد وحماوله 
جل�ص نب�ص ال�صلطة ومدى ردة فعلها من ناحية، وتعبرياً عن رف�صهم لهذا احلالة 
غري االأ�صيله يف �صفوف ال�صعب، والتي جاءت كجرمية من جرائم االحتالل الذي 
من  الداخل  من  وتقوي�صه  ل�رشبه  الوطني  ال�صف  يف  والتخريب  العبث  حاول 
خالل �صلوك هذا الطابور اخلارج عن ال�صف، هذا ناهيك عن حالة التعر�ص لهم 
ال�رشفاء،  كذلك  وال�صلطة  للتنظيم  مك�صوفون  باأنهم  لديهم  �صعوراً  لتثري  جاءت 
وان يد العدالة واحلق �صتطالهم اإن طال الزمن اأم ق�رش، ومع مرور االأيام وحيازة 
اأفراد التنظيم على ثقة املواطنني وك�صب ودهم، ومع اأزياد مهّماتهم وحتركاتهم 
�صهيد يف  من  اأكرث  �صقط  اأن  بعد  �صيما  ال  احلذر،  لتوخي  االأمر  ا�صتدعاهم  فقد 
كان ع�صكرياً  الذي  مراد هرو�ص  ال�صهيد  ال�صهداء  هوؤالء  وكان من بني  املدينة، 
يف قوات االأمن الوطني وحائزاً على �صهادة البكالوريو�ص يف العلوم الع�صكرية 
الذي  الدباب�صة  عي�صى  ال�صهيد  كذلك  الهند،  جامعات  اإحدى  من  مظليني  فرقة 
�صقط بر�صا�ص الوحدات اخلا�صه االإ�رشائيلية وحدة امل�صتعربني “دف دفات”، 
اأمنية من  اأمني وت�صكيل جلان  اأر�صيف  التنظيم الإعداد  لذلك فقد جلاأت مكاتب 
بني اأفراد املواقع لتتوىل مهمة جمع املعلومات والتن�صيق مع االأجهزة االأمنية 
عيوناً  لي�صكلوا  املواطنني  بع�ص  كلّف  وقد  املجال،  هذا  يف  الوطنية  لل�صلطة 
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املك�صوفني  اخلام�ص  الطابور  اأفراد  حتركات  وير�صون  يتابعون  وباتوا  �صاهرة 
واملعروفني عن ارتباطهم مع خمابرات العدو، اأو من تدور عليهم ال�صبهه االأمنية 
وحتديداً الذين يتوا�صلون معهم ثم درا�صة اأحوالهم وحتركاتهم امللفتة واملثريه 
حال حترك  منهم  واحلذر  لتجنبهم  العنا�رش  هوؤالء  وحتديد  واخل�صية،  لل�صبهة 

اأفراد التنظيم. 

التي تلت عمليه االجتياح، وجاءت لتوؤكد  االأ�صابيع واالأيام  اأن  لكن يبدو 
�صحة املثل القائل: )م�صائب قوم عند قوم فوائد( حيث اأَن تواجد قوات االحتالل 
اأبوا اإن يغريوا  اأفراد الطابور اخلام�ص الذي  داخل املدينة عزز الثقة يف نفو�ص 
جلودهم ويرتاجعوا، معتقدين اأنهم باتوا يف اأَمان واأن الزمان قد دار وجاء دورهم 
وفر�صتهم، واأَن رياح غنائمهم قد هبت، فنه�صوا من �صباتهم وك�رشوا عن اأنيابهم، 
و�رشعوا بتحرك ب�صكل ملحوظ، وكاأن حتركاتهم تاأتي من باب التحدي واثبات 
الذات وفر�ص احل�صور، ا�صتعداداً ملرحلة جديدة، قد ات�صح ذلك بعد متكن خاليا 
العمل التنظيمي الفاعلة يف امليدان من اختطاف بع�ص من العنا�رش امل�صتبه بها 
وا�صتجوابها وردع بع�صهم منهم للحد من ن�صاطهم وثنيهم عن �صلوك هذا الطريق 
ال�صهيونية  واأجهزه املخابرات  العمالء  ال�صاذ واخلطري، والإي�صال ر�صالة لبقية 
اأَمام املنا�صلني، ولن يثنوهم عن موا�صلة  باأن هوؤالء العمالء لن يقفوا حائالً 

درب الن�صال، واملقامة

خطفه  مت  الذي  العميل،  ذلك  ملف  هو  ذلك  على  وتو�صيحا  داللة  واالأكرث 
اإحدى جمموعات التنظيم النا�صطة، بعد تتبعه ور�صد  والتحقيق معه من قبل 
كافة حتركاته ودرا�صة حالته و�صلوكه االجتماعي وظروفه املحيطة، والتاأكد من 
انتمائه الأ�صياده ال�صهاينة واإ�رشاره  تورطه، وقد تبني مدى �صلوعه وعقائدية 
االأمنية  اأحد االأجهزة  اأن  الرذالة واالنحطاط، مع العلم  على عدم ترك م�صتنقع 
اإن  انه وا�صل تعاونه، و�صولت له نف�صه  اإال  اأكرث من مره  ا�صتدعاه  لل�صلطة قد 
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وابن  االأكرب  �صقيقه  وهم  املبا�رشين،  م�صغليه  مع  عالقته  على  حمافظاً  يبقى 
يف  مبا�رش  ب�صكل  �صارك  الذي  العميل  هذا  اأهمية  مدى  جلياً  ظهر  فيما  عمه، 
ر�صد حتركات ال�صهيد عي�صى الدباب�صه وتتبعها عن قرب حلظة ا�صت�صهاده وهو 
الذين كانوا متوا�صلني مع امل�صتعربني وقوات االحتالل،  يتوا�صل مع م�صغليه 
و�صارك كذلك وبنف�ص الطريقه يف ت�صليم اخوين من اأفراد التنظيم، وهذا ما اأظهره 
ب�صكل ال يقبل ال�صك يف اعرتافاته التي ن�رشت يف �رشيط فيدو م�صجل بال�صوت 
وال�صورة، كما اإن �صحيفة يدعوت احرنوت االإ�رشائيلية ال�صادرة ما بني 15/ 7/ 
2005م قد ن�رشت يف اإحدى �صحفها بالتف�صيل حينما كتبت عن طريقة و�صولهم 
لل�صهيد الذي كان مطارداً منذ عام 1997م اإىل حني ا�صت�صهاده اأواخر عام 2001م 
على خلفية قتله الأحد امل�صتوطنني، مع العلم اأننا تعر�صنا كاأفراد خلية الثاأر 
لل�صهداء، ومن اعتقل من كوكبة االأ�صدقاء للتحقيق حول مقتل هذا العميل الذي 
علمنا عن ت�صفيته، وقد تبنى التنظيم ذلك بعد ن�رشه �رشيط فيدو و�صل التنظيم 

ن�صخه عنه. 

لكن االأكرث غرابة يف االأمر اأن جتد رجل املخابرات، وهو يحقق معنا كان 
مدافعاً عن هذا العميل ونافياً اأن يكون مرتبطاً مع املخابرات ونافياً هذه التهمة 
عنه، لكن بعد ثالثة اأعوام تقريباً من اعتقالنا، بل بعد اإجراء حماكمتنا باأربعة 
اأيام، واأثناء قراءتنا لل�صحيفه العربية، قراأنا اخلرب فيها، فوجدنا مدى الرتابط 
الو�صول  ا�صتطاعت  التي  االإ�صادة بالوحدة  الق�صية مبجملها، ومدى  اأحداث  يف 
اإىل ال�صهيد وقامت بت�صفيته، واإبراز الدور الذي قام به العمالء بتغطية املهمة. 

لقد اأثارت ق�صية ا�صت�صهاد املنا�صل عي�صى الدباب�صه بداية امل�صوار ت�صاوؤالت 
الوطني،  االأمن  واأفراد  التنظيم  الثقة بني عنا�رش  ال�صك وعدم  واأجواء من  عدة، 
العاملني على اإدارة احلاجز يف تلك القرية، من ناحية، وخلقت حالة من البلبة 
بتوجيه  وبداأوا  االأمن،  االأجهزة  اأفراد  اجتاه  االزدراء  من  وحالة  املواطنني،  بني 
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ال�صهيد  ت�صفية  مبا�رش يف  اأو غري  مبا�رش  ب�صكل  بالتواطوؤ  لهم  االتهام  اأ�صابع 
على يد قوات االحتالل وامل�صتعربني، وقد تعزز ال�صك من خالل اخلطة املحكمة 
التي حاكتها خمابرات االحتالل ور�صمتها �صوية مع اأفراد الطابور اخلام�ص الذين 
وقفوا خلف هذه الفعلة الدنيئة يف دجاجري الظالم، اإال اإن اإرادة اهلل يف اإظهار 
الذي بني اخلطه  العميل  التحقيق مع  االأمر من خالل  اإن ينف�ص  اقت�صت  احلق 
اأ�صبحت  التوؤيل، وهكذا  اأو  ال�صك  بتفا�صيلها والق�صد من ورائها ب�صكل ال يقبل 
�صورة اأفراد االجهزه االمنيه والتي ال ت�صك يف براءتها ووطنيتها جلية ووا�صحة 
وما االأحكام االأولية اإال ردات فعل عاطفية جاءت حلظة ال�صدمة االأوىل وتفاعلها 
مع حبكة العملية بال�صورة التي كانت قد اأدخلت اللب�ص واأثارت ال�صك لي�ص اإال، 
وقد تبني اأن ال احد من عنا�رش االأمن هناك على علم اأو دراية، ال من قريب وال 
من بعيد يف هذه الق�صية، ومن خالل اعرتافه املن�صو�ص عليه يف ال�رشيط، اأظهر 
ذالك املاأجور كيف قاموا بالطلب من امل�صوؤول االأجهزة االأمنية ب�رشورة اإخالء 
واأمام منزلهم مبا�رشة بحجة  ار�ص لهم  التي كانت مقامة على  نقطة احلاجز 
اأنهم يريدون البناء عليها وقد جاء ذلك متا�صياً مع اخلطة وهدف املخابرات، ومت 
حياكتها بني م�صغله وهو �صقيقه وجهاز ال�صاباك ال�صهيوين، وهذا ما مت تف�صيله 
اإن فر�صاننا مل يعرفوا طعما للراحة، وال  القول  يف �رشيط االعرتاف، لقد �صبق 
�صيما يف االأ�صهر االخرية التي تلت عملية االجتياح، بل االحتالل احلديث للمدينة، 
اخلام�ص  الطابور  الأفراد  اأعطى  وهذا  املدينة،  يربح  مل  اجلي�ص  اأن  تبني  حيث 
حرية التحرك، لذلك اأ�صبح العبء اأثقل اإذ عليهم مقارعة االحتالل وم�صتوطنيه، 
و�صعروا  منهم  كلما متكنوا  اأعوانه  ومالحقة  بذالك،  الفر�صة  لهم  �صمحت  كلما 
واأَبعاده وخماطره، كذلك عليهم خدمة مواطنيهم  له دالالته  بخطورتهم، وهذا 
اجتماعياً وخدماتياً يف جمال العمل اخلدماتي وامليداين واملوؤ�ص�صاتي، فاالأعباء 
كثرية وامل�صوؤوليات ج�صام واالأخطار املحدقة متعددة وخمتلفة، وقد األقى مقتل 
اآب 2002م عليهم بظالله، وزاد من توغالت اجلي�ص  العمالء يف يف �صهر  اأحد 
وحماولة مالحقتهم وجعلهم اأكرث حذراً يف حتركهم حماولني البحث عن و�صيلة 



رحلة صداقة من املهد إىل اللحد 176
األسري/ خليل حممود يوسف أبو عرام

اأو اآليه ليخففوا ال�صغط عن اأنف�صهم، ويجبنوا اأنف�صهم خطر املواجهة املبا�رشة 
وغري املتكافئة اأو على االأقل تاأجيلها اإىل موعد الحق. 

ومع نهاية �صهر اأيلول واإطاللة ت�رشين االأول من العام نف�صه 2002م كان 
لنا وقفة جديدة مع غزوة اأخرى من غزوات الن�صال الفتحاوي، لكنها هذه املرة 
كانت اأكرث دقة وترتيباً واإعداداً وحكمة وتب�رشاً ملا يعرت�صنا، ورمبا ذلك نتيجة 
االعتبار من العمليات ال�صابقة وما تخللها من اأخطاء، اإال اإن ح�صابات بني الب�رش 
مهما بلغت من العناية فلن ت�صل الكمال، ودوما يعرتيها النق�ص واخللل، ال �صيما 
اأمام عدو ميتلك العدة والعتاد،  واأننا ال منتلك من املقومات واالإمكانات �صيئاً 
فيما  احلديثه،  واملراقبة  والر�صد  واحلربية  القتالية  التكنولوجيا  و�صائل  وكل 
نحن عزل من كل �صيء �صوى االإرادة والعزمية والت�صميم على مقارعة املحتل 

معززين باالأمان بعدالة الق�صية وحتمية االنت�صار. 

ويف اخلام�ص من ت�رشين االأول كان التح�صري واالإعداد والتخطيط ليتبعها 
بعد اأيام قالئل العمل والتنفيذ لكن جاء التح�صري لهذه العملية ل�صببني اثنني، 
اغتيلوا  ثم  ل�صهداء  وثاأراً  االحتالل  من جرائم  على جرمية  رداً  فكان  االأول  اأما 
يف حمافظة نابل�ص يف ذلك االأ�صبوع هذا من ناحية، فيما كان ال�صبب الثاين 
خا�صا بنا يف املدينة ودحر قوات اجلي�ص التي بان ح�صورها بعد مقتل احد 
العمالء يف �صهر اأب ومل تربح تدهم املدينة بني حلظة واأخرى، مما �صكل علينا 
اإ�صافيا لكل حتركاتنا، وبالتايل اأردنا اإي�صال ر�صالة لهذا القوات  ثقيالً وتهديداً 
والعمالء، اإننا موجودون وال ناأبه لكل التهديدات ناهيك عما اأثري من لفظ حول 
اتهام اأفراد من اخللية با�صابة مواطنني يف و�صح النهار، اأثناء قيامهم مبهمة 
لبيت احد العمالء املتح�صنني يف بيته، وبهذا اأردنا اإن منحو اأَثار هذا ال�صجيج 
وال�صخب، ولفت اأنظار النا�ص نحو الن�صال وملقاومة املحتل، ولذلك �رشع اأفراد 
اخللية بهدوء وروية يف البحث عن مكان مالئم والتخطيط لهذه العملية، وفكروا 
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باالأ�صلوب والو�صيلة، فوجدوا اإن اخلروج بنف�ص الطريقه واالأ�صلوب الذي خرجوا 
به يف املرات ال�صابقة هو االأن�صب. 

مت االتفاق على اخليار وهو القيام بعمليه اإطالق نار من كمني ين�صب مبحاذاة 
الهوية، وان  ال�صعي الإح�صار �صيارة غري معروفه  الطريق االلتفايف، وعليه بدا 
تبقى خمفية دون الظهور يف املنطقة اإال حلظة التنفيذ، ثم اإتالفها حال االنتهاء 
منها، كذلك بداأ حت�صري العتاد الالزم واملمكن توفريه ال�صتخدامه حلظة التنفيذ، 
ار�ص  على  اأولية  بروفة  وعمل  املكان وحتديده  بالبحث عن  االأخوة  قام  فيما 
الواقع من خالل الذهاب ب�صيارة قانونيه واالطالع على املكان والطريق الذي 
�صي�صلكه االخوة حلظة الذهاب واالإياب وقد وزعت االأدوار علما اأَن عملية التوزيع 
اأخذت من اجلدل والنقا�ص حول َمْن ِمَن االأفراد الذين �صيخرجون للتنفيذ، خا�صة 
للتباحث  اجتمعوا  قد  اأخوة  �صتة  وهم  احل�صور حينها  الثار  االأفراد خلية  وان 
بهذا ال�صاأن والكل فيهم كان تواقاً وراغباً للخروج بل ومقاتال للذهاب يف هذه 
التفاخر  عن  اأيده اجلميع بعيداً  الذي  الهادف واحلري�ص  النقا�ص  العملية، لكن 
واال�صتهتار بل اخذ جانب االإقناع والعقل والواقعية، فقد طرح االأبطال الثالثة 
املرة  يف  موفقني  وكانوا  معاً  خرجوا  اأنهم  االأوىل،  العملية  يف  خرجوا  الذين 
ال�صابقة، لذلك كان طلبهم بان ي�صمح لهم باخلروج بالرتكيبة نف�صها، فيما طرح 
االآخرون اإنكم خرجتم يف تلك العملية، وحان دورنا هذه املرة، بني ال�صد والرخا 
وقد مت االتفاق بينهم على خروج الفر�صان الثالثه معا فيما يخرج الرابع مرافقا 
يقوموا  اإن  بعد  ينقلهم  كي  اأخرى  ب�صياره  اأخر  ويتبعهم  العملية  لت�صوير  لهم 
حمددة  م�صافه  واالبتعاد  التنفيذ  انتهاء  حال  ميتطونها  التي  ال�صيارة  بحرق 
عن مكان احلادث، فيما يبقى االأخري والذي كان مطارداً ومطلوباً لقوات اجلي�ص 
من  �صيتبعها  وما  االأمور  ومتابعة  اأخرى  لعملية  واالإعداد  والتجنيد  للتخطيط 
تطورات قد تطراأَ حلظة التنفيذ اأو بعده خا�صة وان حالة االنتظار الأ�صدقاء واإخوة 
ورفاق درب يحملون اأرواحهم على اكفهم لي�صت باالأمر الي�صري، بل ي�صودها القلق 
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واخل�صية على م�صري االأخوة وما �صيعرت�صهم، والكل كان يريد التخل�ص من هذه 
امل�صوؤليه على قرينه، فيما ح�صمت االمور على هذه الت�صكيله التي متت اال�صارة 
اإليها واإجراء ت�صوير م�صجل الأفراد اخللية ومل يبق اإال اإعالن �صاعة ال�صفر لهذه 
العملية، فكل االمور باتت جاهزة فال�صيارة خمباأة يف مكان �رشي اإىل حني حلظة 

االإقالع، وقرر الفر�صان االجتماع م�صاء ملناق�صة بقية امل�صائل. 

انعقد االجتماع االأخري بني اأفراد اخللية ع�رش يوم االثنني 7/ 10/ 2002م 
وكاأننا يف الوداع مع احلرية فلم جنتمع بعدها قطعاً فمع �صاعات الزوال انف�صت 
اجلل�صة، وخرج االخوة كل يف طريقه، خا�صة الذين مل يكونوا مطلوبني لقوات 
االحتالل قبل ذلك، جاءنا خرب دخول قوات االحتالل داخل املدينة، ن�صبوا حاجزاً 
اإال  لي�ص  اأَنه  اعتربنا  اهتمام، بل  االأمر كثري  نوِل  املنطقة، مل  متنقال يف  طياراً 
دخوالً اعتيادياً، كتلك اجلوالت التي كانت تتلو عمليات االجتياح ال �صيما اإنهم 
االأخوة وهو قادم حل�صور االجتماع وحل�صن حظه ولعدم  اأحد  اأوقفوا  كانوا قد 
ولكنهم مل  ذلك كان جمرد �صدفة،  لكن كل  و�صانه،  تركوه  اجلنود  احد  اكرتاث 
يكملوا حينها اإقامة احلاجز، وهذا ما تبني الحقاً عندما اأقدمت قوة من اجلي�ص 
بعد �صاعات الليل على مداهمة منزل هذا االأخ واعتقاله، كما قامت مبداهمة منزل 
اأخر الأحد االأخوة الذي كان بع�ص جمموعة االأ�صدقاء كثريا ما يتوارون ويختبئون 
يف بيته كلما اقت�صت احلاجة ذلك واعتقلوه اأي�صا، لكن مت االإفراج عنه بعد مده 

مل تتجاوز الن�صف �صهر. 

هكذا كانت النتيجة اعتقال اأحد اأفراد اخللية الرئي�صني ع�صية اليوم الذي 
�صبق التنفيذ، بل جاء اعتقاله بعد االجتماع االأخري الذي اأعلن فيه عن نهاية 
ب�صبب  تاأخرت،  والتي  للخروج  املنا�صبة  اللحظة  وانتظار  للعملية،  اال�صتعداد 
اإمام خيارين  واأ�صبحنا  �صعباً،  امتحاناً  ذلك  كان  لقد  للمدينة،  اجلي�ص  دخول 
اثنني االأول تاأجيل العملية خ�صية اإن يكون لدى املخابرات معرفة مبكان العملية 
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ذلك ملعرفتنا  ا�صتبعدنا  االأخ،  قد يح�صلون عليها من هذا  اعرتافات  من خالل 
االأوىل  ال�صاعات  املعلومات خالل  من  الدرجة  هذه  اإىل  ي�صل  التحقيق مل  بان 
من اعتقاله، كذلك لعدم م�صاهدتنا الأي حتركات تثري ال�صك والريبة يف املكان 
املعهود، اأما اخليار الثاين فكان اخلروج بالعملية مهما كلف الثمن ب�رشط اأَن يتم 
التنفيذ يف اقرب فر�صه بعد خروج اجلي�ص، اأي قبل اأن يحدث اأي اعرتاف وت�رشب 
من قبل االأ�صري هذا، وثانيا كي نوحي للمخابرات باأن االأ�صري الذي بني اأيديهم 
كان  وانه  خا�صة  ب�صيء  يفيدهم،  لن  اعتقاله  وان  بالعملية  عالقة  على  لي�ص 
اأي اعرتاف �صابق، وال �صكوك حوله بهذا اجلانب،  مهند�صاً معروفاً ولي�ص عليه 
اأنهم بذلك  اأذهاننا يف اللحظات االأوىل ومعتقدنا  وهذا على االأقل ما جال يف 
يخففون عنه �صغط التحقيق، قوات اجلي�ص مل يغادروا املدينة، اأم�صوا ليلتهم يف 
بيت اأحد املطلوبني من اأفراد اخللية ظنا انه ياأتي للبيت، وهكذا بات مع الزمن 
االأخذ بالنفاذ خوفاً من اعرتاف االأ�صري ب�صيء، مع اجلي�ص الذي ما زال متواجدا 
يف املدينة وقيد حركتنا وحرية فر�صاننا الذين ينوون اخلروج للتنفيذ كحال 

ال�صياد وال�صنار. 

مكانه، بقي  االأول، اجلي�ص ما زال م�صتحكماً  الثامن من ت�رشين  بزغ فجر 
الو�صع على هذا احلال اإىل ما قبل الظهرية ب�صاعات بلغت ال�صاعة احلادية ع�رشة 
فر�صاننا  من�صحبا،  املدينة  يغادر  اجلي�ص  املحلي،  بالتوقيت  دقيقة  وع�رشين 
جاهزية  على  منهم  لالنطالق  طويال  وقتا  يحتاجوا  مل  اال�صتعداد،  اأهبة  على 
اأ�صلحتهم كانت يف متناول  ال�صرب،  اللحظه بفارغ  تامة، وكانوا ينتظرون هذه 
مل  املن�صود،  الهدف  نحو  انطلقوا  تنتظرهم،  كانت  املخباأة  و�صياراتهم  اأيديهم، 
يفكروا كثريا، ن�صبوا كمينهم على ر�صيف ال�صارع، اوقفوا �صيارتهم بني االأ�صجار 
املوجودة يف املكان على جانب ال�صارع، نزل الفر�صان الثالثة فيما الرابع الذي 
اأَن ي�صور العملية اأ�صبح اأ�صريا، نقطة اجلي�ص املركزية التي  كان من املفرت�ص 
ت�رشف على مدخل املدينة تبعد م�صافة ال تزيد عن كيلومرتين باحلد االأق�صى، 
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اجلي�ص  ونقطة  االأوىل  العملية  مكان  بني  امل�صافة  يتو�صط  العملية  هذه  مكان 
املتمركزة على مدخل املدينة بعد حلظات قليله، تطل �صيارة ا�رشائيليه قادمة 
فر�صاننا  ال�صمال،  اإىل  واملتجهة  املدينة  اأرا�صي  املقامة على  امل�صتوطنات  من 
لها باملر�صاد، تقرتب منهم ب�رشعة، اأ�صلحتهم معمره وجاهزة، اخذوا اأماكنهم، 
و�صلت ال�صيارة اأمطروها بنريان ر�صا�صاتهم، اأ�صابوا من فيها، ال�صارع مييل اإىل 
اال�صتقامة ال�صيارة بقيت ت�صري وتخطتهم قليالً، مل تبتعد �صوى ب�صع ع�رشات من 
االأمتار، ثم انقلبت، املكان �صهل وترابي واملنطقة مك�صوفة، تعالوا لنلحقها..... 
هيا!!!! كال بل تعالوا لنن�صحب، هكذا االتفاق، ال نريد الوقوع يف االأخطاء، اجلي�ص 
مل يبعد عن البلد، بل على اأطرافها، كما اإن نقطة متركز اجلي�ص �صرت�صل دوريتها 
املعتاده على املناوبة والتي ال حتتاج الأكرث من دقيقتني وتكون عندنا اتركوا 
ال�صيارة و�صانها، غادروا املكان عائدين، لكنهم �صلكوا طريقا مغايرا لذلك الذي 
ينتظرهم �صديقهم بال�صيارة الثانية فيه، وا�صلوا ال�صري حتى دخلوا املدينة وهم 
متلثمون باأقنعتهم جاءتهم اإنذارات التحذير، بعودة اجلي�ص للمدينة مبا�رشة ومن 
كل االجتاهات بعد اأن كانوا قد غادروها للتو، اعرت�صوا �صيارة الأحد املواطنني 
انزلوه منها وا�صتقلوها بدال من �صيارتهم التي تركوها يف عر�ص ال�صارع، �صاروا 
اإحدى قرى املدينة، �صاحب ال�صيارة حلق بهم الإعادة �صيارته، ات�صلوا  باجتاه 
تركوا  لطلبهم،  ا�صتجاب  حدودها،  نقطة  يف  مالقاتهم  منه  طلب  ب�صديقهم..... 
�صيارة املواطن وغادروها مرتجلني ملالقاة �صديقهم، التقوه ركبوا معه وذهبوا 
وتركت  هذا  بتحركهم  اأحاطت  التي  االأخطاء  كل  مع  االختباء،  ارادوا  اإىل حيث 

ب�صمات لتتبعهم اإال اإن اهلل �صاء لهم بالو�صول ب�صالم

دقائق قليلة رمبا مل تتجاوز الع�رشين دقيقة، كانت قوات االحتالل تبا�رش 
فر�ص التجوال على املدينة، هلل العجب!!! فبني مغادرتها للمدينه ووقوع العملية 
ثم عودتها اإليها مده زمنيه ال تزيد عن �صاعة ون�صف ال�صاعة باحلد االأق�صى، 
اأي اأ�صباح هوؤالء جنيون اأم ان�صيون، يدخل اجلي�ص فال يجد �صيئاً وبعد خروجه 
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اخلرب  يتوان  مل  االأ�صا�صية،  مع�صكره  نقطة  م�صمع  وعلى  الهجوم  حدث  بقليل، 
العاجل باالإعالن عن قتيل وثالثة جرحى، تفرق فر�صاننا ليختبئوا كل يف املكان 
يعودوا  فلم  و�صعوبة.  تعقيدا  اأكرث  الظروف  كانت  املرة  هذا  لكن  يريده،  الذي 
بعدهم كما كانوا، اأحد الفر�صان اعتقل ع�صية اليوم الذي �صبق حدوث العملية 
وكانت حبة العقد االأوىل قد انفرطت، راقب اأبطالنا االأحداث وبقوا خمتبئني طوال 
مرحلة منع التجوال، التي مل تزيد هذه املرة عن ثالثة اأيام، حيث اأ�صبح الأ�صرينا 
قرابة االأ�صبوع يف االأ�رش، مل نره بعد ذلك االجتماع بل مل نعرف عنه �صيئاً �صوى 
اأنه يف االأ�رش، ونخ�صى اأن تظهر اأمام والديه، فماذا �صنقول لهم؟؟؟ وكيف �صنتمكن 
من تهدئة خواطرهم؟ هل �صنقول انه �صيحكم باملوؤبدات؟ وكيف �صيتقبلون ذلك 

لنرتكهم يتجرعون كاأ�ص الهم ويواجهون م�صريهم بطريقتهم اخلا�صة. 

مل ندِر اأَن امتحاناً ربانياً اآخر كان بانتظار بطل من اأبطال اخللية، وواحد 
من الذين نفذوا العملية، فبعد رفع حظر التجوال بيومني ال غري وقبل اإن نلتقي 
معه ثانية واأَثناء قيادته ل�صيارة �صقيقه ومعه اأفراد اأ�رشته تعر�ص حلادث �صري، 
حيت ا�صطدم مع �صيارة اأخرى يقودها اأحد املواطنني ومعه والده امل�صن، اأ�صيب 
ال�صيارة  و�صائق  منا�صلنا  نقلهم  بجروح خمتلفة،  االأ�رشة  اأفراد  وكذالك  الوالد 
الثانية للم�صفى يف املدينة، لكن الوالد امل�صن القى حتفه وانتقل اإىل رحمة ربه 
متاأثرا باإ�صابته وكرب �صنه ومر�صه الذي كان يعاين منه، وانتهى به االأجل خالل 
هذا احلادث الذي اأي�صا اأثر على ترتيب اأوراقنا و�صو�ص على برناجمنا فقد قامت 
قوات االحتالل ع�رش ذلك اليوم مبداهمة امل�صفى بحثا عن فار�صنا الذي وقع معه 
اأ�رشته لكن حظه كان قد خرج منها للتو متجها  اأفراد  احلادث وقام باإ�صعاف 

للمنزل لطماأنة عائلته وو�صعهم ب�صورة احلدث. 

اأثناء عودته للمنزل تفاجاأ بان قوات خا�صة ترتب�ص به وترابط حول منزله، 
حت�صن داخل البيت، لتبدو حلقة جديدة من م�صل�صل الرعب واخلوف، مل تتوان 
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قوات اجلي�ص من تعزيز تواجدها، انت�رشت حول البيت املكون من ثالثة طوابق، 
طوقته ب�صكل كامل، اخرج جميع من يف املنزل اإىل العراء، حت�صن البطل داخل 
خمباأ اأعده للحظات ال�صدة ال يعلم به �صوى اأحد اأ�صقائه وواحد من اأفراد اخللية. 

ب�صعه اأيام مت�صي على اعتقال اأ�صرينا االأول فاحتة العقد واليوم االأربعاء 
16/ 10/ 2002ال�صاعه احلادية ع�رشه �صباحا، و�صلنا اخلرب بوجود الفار�ص 
ال�صوت  ومكربات  ال�صالح،  وطلب  النجدة  طلب  هاتفيا  به  ات�صلنا  مطوقا 
تناديه باخلروج وت�صليم نف�صه، زخات الر�صا�ص تتناثر �صوب املنزل، االإخوة 
كي  فعله  ميكنهم  ماذا  يدرون  ال  حقيقي،  امتحان  يف  االأ�صدقاء  كوكبة  من 
يخل�صوه، حت�رش جرافه ع�صكريه �صخمه، طائرتان حتومان يف �صماء املنطقة، 
عائلته  اأفراد  االقرتاب،  من  النا�ص  ومتنع  بالكامل  احلي  تطوق  اجلي�ص  قوات 
من  كل  اجلنود  يطوقهم عدد من  العراء،  املنزل يف  يجل�صون خارج  واجلريان 
ات�صل ليخرج فهو مراقب من قبل �صيارة ع�صكريه تاأتي خ�صي�صاً يف مثل هذه 
احلاالت ملراقبة املكاملات الهاتفية ال�صادرة والواردة، يطلقون �صواريخ الفاو 
على املنزل، يبداأ بطلنا باالت�صال م�صتنجداً، ي�صعب علينا القيام بذلك فال احد 
اأجزاء من املنزل، م�صوؤول  ي�صتطيع اخلروج من خمبئه، �رشعت اجلرافه بهدم 
ت�صوير  وفيها جهاز  بزة جاكيت خا�ص  يلب�صونه  والده،  ي�صتدعي  املخابرات 
وتن�صت، يطلبون منه الدخول الإقناع ابنه بت�صليم نف�صه، يدخل الوالد ينادي 
ابنه املتح�صن، اأبى التحدث مع والده خ�صية اأَن يوؤثر يف نف�صه واعتقاداً باأن 
والده قد يعمد الإقناعه بت�صليم نف�صه رمبا خوفاً على حياته اأو لرمبا حر�صاً 
على املنزل الذي ياأوي �صت اأ�رش الأ�صقائه وعائلته، يعود الوالد اأدراجه مقتنعاً 
االأجهزة  خالل  من  يعلم  الأنه  املخابرات،  رجل  ي�صدقه  موجود،  غري  ابنه  اأَن 
ل�صقيقه  ثانية  البزه  اأَلب�صوه  اإياها،  اأَلب�صوه  التي  الع�صكرية  البزه  املركبة يف 
وكرروا الطلب ذاته، يذهب �صقيقه اإليه، فهو يعرف املخباأ، يقنعه اإن ال ي�صلم 
نف�صه ثم يعود، يخربهم بعدم وجوده، كذاب اعتقلوه، اجلرافة توا�صل زحفها 

يف هدم املنزل على البطل املتح�صن اأمام ذويه واأبنائه. 
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للحظة  انتظارنا  ب�صب  �صديد،  ببط  تدور  ال�صاعة  احل�صار م�صتمر وعقارب 
مغادرة اجلي�ص لكن الوقت مير ب�رشعة اأمام عجزنا نحن التنظيم عن فعل اأي 
�صيء الإنقاذ حياة رفيق دربنا، فاأي اإمكانات لدينا اإمام ع�رشات املدرعات ومئات 
اأَن نفكر يف  اجلنود وطائرتني مروحيتني و�صاعات النهار على حالها، حاولنا 
�صيء ما، ت�صاورنا، حتاورنا ولدت فكرة ال باأَ�ص بها، وقع الراأي عليها، لنتحرك 
علهم  النقال  الهاتف  على  يتحدث  ال  بان  نقنعه  اأَن  يجب  بها  ونعمل  ب�رشعة 
يتاأكدون  املحادثة  يلتقطون  اآخرين،  مع  يت�صل  لكنه  وجوده،  بعدم  يقتنعون 
باأنه موجود، يوا�صلون العمل جتول الفكرة يف روؤو�ص كوكبة االأ�صدقاء اأنها اأكرث 
حيوية، حياته اأهم من كل �صيء، ال نريد له اأَن ي�صت�صهد اأمام عيون اأطفاله ويهدم 
مواجهة  فنحن عاجزون عن  بعدها،  �صنواجههم  كيف  ذويه،  مراأى  املنزل على 
ذوي االأ�صري االأول فكيف بنا باثنني، وماذا لو قتل؟ لذلك �صنحاول االت�صال باأحد 
االأخوة ع�صو برملان وم�صوؤل تنظيمي، ات�صلنا به، اأخربناه وحذرناه من مغبة 
ترك االأخ ي�صت�صهد اأمام اأطفاله لكننا نعرف اإمكانات الرجل وهوؤالء اليهود، لن 
وواجبنا  واجبه،  من  جزء  وهذا  وم�صكوراً،  جاداً  الرجل  حاول  اأنف�صنا،  ن�صامح 
�صكر النا�ص، جاءنا االت�صال انه هو مل يطل علينا االنتظار، فاأجاب، لقد ات�صلت 
من  باجابة  خيربوننا  لكنهم  اجتماع  فهم يف  للحركة،  املركزية  اللجنة  باأع�صاء 

ثالثة خيارات. 

األول: اأَن يقاوم حتى ال�صهادة، نعم حتى ال�صهادة، يقاوم مئات اجلنود  ♦

ذلك  غري  يوجد  هل  االنتحار  يعني  هذا  غري؟؟؟!  ال  ومب�صد�ص  املح�صنني؟؟؟؟!! 
و�صفا؟؟؟!!! فلينتحر..... لي�ص االأول الذي يحا�رش بال �صالح وي�صت�صهد؟؟؟! 

الثاني: ي�صت�صلم وي�صلم نف�صه مبا�رشة، ومن ي�صمن انه قد ي�صت�صلم وال  ♦

يطلقون النار عليه جمرد اإن يطل براأ�صه اإذا ال �صمان حلياته، فاحللول واخليارات 
قا�صية وموؤملة فلي�ص حال من ياأكل الع�صي كمن يعدها، من �صيواجه ذويه، هم 
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اأَن نواجههم  الوجوه ميكننا  االأ�صدقاء فكيف �صيكون ذلك وباأي  نحن جمموعة 
وهل ن�صتطيع و�صع عيوننا بعيونهم، لرنى خياراً اآخر علنا نر�صي �صمائرنا!! ... 

اجلي�ص  ♦ مع  تن�صيقه  ليجري  االأحمر  بال�صليب  االت�صال  يتم  اأَن  الثالث: 

املجل�ص  وع�صو  البلدية  رئي�ص  دخول  خالل  من  ت�صليمه  وليتم  واملخابرات 
الت�رشيعي اإليه، فكرة الباأَ�ص بها، وواقعيه وميكننا اأَن ننقذ البطل املحا�رش من 
موت حمقق اإذا كتب اهلل له النجاة ومتكنا من التن�صيق مع ال�صليب االأحمر قبل 

و�صولهم اإليه. 
ع�صو  االأخ  مع  ات�صاالتهم  باإجراء  وبداأوا  بالفكرة  التنظيم  اأفراد  اقتنع 
الت�رشيعي الذي توا�صل مع ال�صليب االأحمر، و�رشع ال�صليب بالتن�صيق، حان وقت 
الع�رش، االأ�صدقاء على اأع�صابهم لكن ال احد يعلم اأين هم الأنهم يتحدثون من 
منطقة بعيدة واآمنة وير�صلون من يراقب لهم املكان وياأتيهم باالأَخبار دون علم 
احد من املحيطني، اأومن اأ�رشة البطل، اللحظات لي�صت طويلة قيا�صا بالزمن، لكن 
مع االنتظار وجدناها كيوم من اأيام احل�رش، جاء الرد رف�ص رجل املخابرات دخول 
اأي اأحد اإىل املحا�رش، ومل ي�صمح لرئي�ص البلدية اأو لع�صو الربملان باالقرتاب من 
املكان، وقال عليه ت�صليم نف�صه وليهدم املنزل عليه، ات�صاالت اال�صتغاثة وطلب 
ال�صالح منه متوا�صلة، اأريد اأَن ا�صت�صهد، انتم تعرفون ما هو م�صرينا، اأجابه اأحد 
االأخوة ال تقلق �صلم نف�صك لي�ص هناك من هو اأجراأ واأ�صجع منك، اأبنائي اأمانة 
اأبنائك، لكن تاأكد  يف عنقك، واأَنا �صاأبقى متح�صناً حتى النهاية، ال تقلق على 
انه لي�ص هناك من ي�صتحق احلياة اأكرث منك، حلظات لي�صت طويلة وغري ات�صال 
هاتفي موؤثر، الدموع يف عيون من تلقى كلماته وهو يو�صي على اأبنائه، اأنها 
فعال اأمانة عظيمة، اأبناوؤه فقط يريد اأَن يو�صي عليهم، لكنه يو�صي من هو �صهيد 
مع وقف التنفيذ فال احد يدري من �صي�صبق االآخر بال�صهادة، حلظات من االإقناع 
بينه وبني رفيق دربه، وهكذا كانت النهاية مع ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء حينما 
قفز على حني غره بني اجلنود املدججني بال�صالح، انتبه اجلنود، ارفع يدك ال 
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اأَن تكون  تتحرك.... اخلع مالب�صك.... وهكذا انتهت ق�صة درامية، كادت نتائجها 
تراجيديه، اإال اأنها توقفت عند االعتقال والزج ببطلنا يف اأقبية التحقيق ليبداأ 

مرحله من مراحل الن�صال. 

هكذا وخالل مده زمنيه مل تتجاوز الثمانية اأيام فقدنا عزيزين من كوكبة 
االأ�صدقاء، وع�صوين رئي�صني يف خلية الثاأر لل�صهداء، وب�رشعة مل نتوقعها ت�صقط 
حبة اأخرى من حبات العقد فيما كان قد �صبقهم قبل ذلك بب�صعة ا�صهر اعتقال 
اأخوين اآخرين من ذات الكوكبة ونف�ص الفريق وذات املجموعة الذين مل يحظوا 
بح�صور ت�صكيل خلية الثاأر لل�صهداء فيما كانوا فاعلني يف اخللية االأوىل التي 
جاءت بباكورة ثمار الزرع ومثلت باكورة العمل امل�صرتك يف ايقاع االإ�صابات 
الأن اعتقالهم مبكرا حال دون موا�صلتهم، كما اإن ثالثة اأخوة من الن�صطاء كانوا 
قد اعتقلوا قبل تلك الفرتة فيما الرابع كان قد �صبق اجلميع بعام كامل حينما 

داهمته وحدة خا�صة يف منزله. 

ال ننكر اأَن عملية االأخوة قد �صكلت لنا اإرباكاً و�رشبة قا�صية، اإال اإننا ننه�ص 
بعد كل �رشبه اأ�صد قوة وباأ�صاً على االأعداء، فبعد اعتقال االأخوين املذكورين من 
اأفراد  لل�صهداء كخلية م�صغرة من  الثاأر  اأفراد املجموعة نه�صنا و�صكلنا خلية 
اأ�صبح اجلميع على �رشاكة حقيقية  واأ�رشنا  والتي كما �صبق  االأ�صدقاء،  كوكبه 
معهما، من خالل العمل والفعل الن�صايل بغ�ص النظر عن امل�صمى الذي مل يكن 

قد عرف بعد �صوى من اأفراد اخللية فح�صب. 

اجتمع بع�ص االأخوة الذين �صعروا بعمق اجلرح واالأمل الذي امل بهم بعد 
اعتقال اخلوذة، خا�صة واإنهم على متا�ص مبا�رش معهم حلظه بلحظة، تدار�صوا 
خا�صة  الدقيقة،  الفرتة  هذه  خالل  به  القيام  املطلوب  الدور  وتباحثوا  االأمر 
واأن االإخوة الذين اعتقلوا يف الفرتة االأخرية ما زالوا رهن التحقيق ومل مي�ص 
على اعتقالهم �صوى فرتة ق�صرية ال ندري ما بدر منهم من اعرتافات، واإن كانوا 
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�صي�صمدون اأم ال؟ وما ميكننا فعله للتخفيف عنهم، فاجلي�ص بات ميار�ص ن�صاطاً 
مكثفاً داخل املدينة وقد جنح يف حتقيق بع�ص النجاحات باعتقاله لالإخوة، فهل 
نختفي عن االأنظار ونرتك باقي االأخوة و�صاأنهم جل هذه االأمور كانت بحاجة 
اإىل ح�صابات عقالنية بعيدة عن العاطفة والتهور، ورمبا ي�صاورنا ال�صك اأحيانا 
باأننا قد اخطاأنا يف ح�صاباتنا، وقد نقول اأحيانا اأنه لو قدر لنا العودة والعمل 
من جديد لغرينا الكثري من االأ�صاليب واملفاهيم والتكتيك مبا يخدم اإ�صرتاتيجية 
عملنا ب�صكل اأف�صل، لقد حدث كل ذلك واأو�صلنا نقا�صنا هذا اإىل �رشورة التخطيط 
لعملية �رشيعة، لكن اأَي عملية هذه؟ فنحن مل نلملم جراحنا بعد، وقد غاب عن 
اخللية اأخوان منذ عدة اأيام، وما زالوا رهن التحقيق، والعملية االأخرية مل مي�ص 
عليها �صوى اأ�صبوع فهل نرتيث وننتظر ماذا �صيحدث مع االإخوة يف االأ�رش، لكننا 
نعلم متاماً اأنهم يحاكمون واإن كنا نكابر ونخفي ذلك عن االأهل، فالنا�ص لي�صو 
بهذه ال�صذاجة، وبات احلديث جلياً، خا�صة بعد اغتيال البطل الثاين الذي نفذ 

العملية، 

اإىل  اأخوة  اإدخال  من  بد  ال  اأخرى  بعملية  القيام  مع �رشورة  اإذا  االأغلبية 
اخللية من بقية كوكبه االأ�صدقاء اأو من غريهم اأدخلنا بع�ص االإخوة اإىل جمال 
لقد  االأ�صدقاء  من  اأنهم  رغم  االأول  االجتماع  معنا يف  يكونوا  لكنهم مل  العمل 
اأ�صبح لنا يف هذه املرة ح�صابات جديدة، فالعمليات االأوىل مت تبنيها من قبل 
حركة حما�ص ومن خاليا تابعة لكتائب االأق�صى لكن يف الواقع ال ي�صتند اإىل 
اأي اأ�صا�ص من ال�صحة، ولي�ص لهم اأي عالقة ذلك، وهنا ال نتحدث عن التنظيم اأو 

الكتائب ب�صكل عام، الأن املجموعة تابعة اأ�صال لهذا التنظيم. 

قررنا القيام بعملية تراعي منطية العمل نف�صه واأ�صلوب العمليات ال�صابقة، 
اإال اأننا فكرنا هذه املرة بتبني العملية با�صم خلية الثاأر لل�صهداء ليعم اال�صم 
لنقل  املدينة  اإىل خارج حدود  العملية  نقل  واأكدنا على �رشورة  اجلميع،  بني 
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وذلك  املجاورة،  والقرى  املدن  على  اخللية  اأ�صم  وتعميم  املنطقة  من  اجلي�ص 
ل�صمان التغطية االأمنية، وت�صتيت تركيز جهد املخابرات واجلي�ص على غرينا. 

�رشع اأفراد اخللية بدرا�صة املكان املنا�صب للعمل فيه، كان لديهم خيارات 
اإ�صافياً  جهداً  ذلك  يحتاج  قد  خارجها،  واحد  وخيار  املدينة  تخوم  على  عدة 
اأن  اأن معرفتنا اجلغرافية باملكان جيدة، فاإن  واإمكانات خمتلفة، وبالرغم من 
العمل  بعد  اخللية  اأفراد  اإليها  �صينتقل  التي  املنطقة   _ املعرفة _بطبوغرافية 
اإدخال �صيارة غري معروفة الهوية مل تكن مهمة ي�صرية علينا،  اإمكانية  وكذلك 
وبخا�صة اأننا مطلوبون لقوات االحتالل وحتركاتنا مل تكن �صهلة كما كان يف 
االأخرى، �رشعنا  تلو  واحدة  ذكرناها  التي  العقبات  بتذليل  بداأنا  لذلك  ال�صابق 
اأوال بحل م�صكلة احل�صول على ال�صيارة وفق ما يتوافر لدينا من اإمكانات مالية 
حمدودة، وبعد جهد جهيد ح�صلنا على �صيارة لكنها مل تكن بامل�صتوى املطلوب 
لالأمن حيث اجلودة وال من حيث �صالحياتها لالإيفاء بالغر�ص، لقد قطعتنا من 
املنطقة  اأثناء جتولنا وبحثنا عن مداخل وخمارج  الطريق، حيث تعطلت  اأول 
التي �صن�صلكها، قمنا باإ�صالحها لكن مل يغري اإ�صالحها من االأمر كثرياً، غري اأنه 
كلفنا بع�ص الوقت واملال، االإ�رشار هو العنوان والدافع، رمبا كان العطل الذي 
حدث يف ال�صيارة كان موؤ�رشا وحتذيراً لنا كي نعيد التفكري، اإال اإننا مل نتدارك 
على  اتفقنا  حيث  اكرتاث،  بغري  لنقل  اأو  واإ�رشار،  بعناد  واجهناه  بل  املوقف 
م�صكلة  م�صتغالً،  ال�صيارة ويحافظ على حمركها  مقود  االإخوة خلف  اأحد  بقاء 
فلدينا  العملية،  �صي�صتخدم يف  الذي  ال�صالح  م�صكلة  وهي  علينا  اأطلت  اأخرى 
قطعتا �صالح، واحدة كال�صنكوف والثانية “M16” حجم طويل وكان يجب نقلها 
اإىل بلدة �صعري وهذا بحد ذاته جمازفة، فحواجر اجلي�ص واالإخوة مطاردون، ما 
العمل اإذاً؟ اأر�صلنا اخوين توكال مبهمة نقل ال�صالح، متكنوا من الو�صول للمنطقة 
بني  االلتفايف  ال�صارع  على  الواقع  عانون  بيت  مفرتق  العملية  مكان  ب�صالم، 
ذهابا  تزاحم  النا�ص يف  النهار،  منت�صف  الوقت  �صعري،  وبلدة  اخلليل  مدينتي 
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ال�صك  املكان  فح�صوا  االإ�صارة،  بانتظار  فر�صاننا  البلدين،  تلك  واىل  من  واإياباً 
الوقت حتى  بع�ص  �صينتظر  ب�صهولة،  بعملهم  القيام  منا�صب وميكنهم  انه  يف 
الذين  النا�ص  االنتظار �صيكون بني  ال�صارع،  الذي �صيمر على ذلك  الهدف  قدوم 
العام، وقوفهم بال�صالح مثري لل�صك والريبة  النقل  يتجمهرون بجانب �صيارات 
هناك،  النا�ص  جموع  بني  عيون  وجود  عدم  يوؤمن  اأحد  وال  للخطر،  ويعر�صهم 
م�صكلة اأخرى هي يف قطعة ال�صالح الطويلة اإذ ي�صعب اإخفائها حتت اجلاكيت، 
هذا  �صيئ  اإي حظ  وقت  اإىل  �صيحتاج  هذا  لكن  اق�رش  باأخرى  تبديلها  من  البد 
براأ�صها،  اأخرى  علينا  اأطلّت  مع�صلة  من  انتهينا  فكلما  طريقنا،  يعرت�ص  الذي 
اأحد االإخوة الذي ي�رشف على التح�صري واالعداد للعملية عاد للمدينة ال بَد من 
�صيتم ا�صتخدام الهاتف واإجراء االت�صال بهذا ال�صاأن لقد  اإذاً  اإخباره مبا ح�صل، 
اأ�صحى اخلطاأ واردا فالكل يعرف اأن اأجهزة االت�صال النقالة مراقبه، حاول ت�صفري 
العدو  خمابرات  �صتعوق  �صفرة  اإي  لكن  حمدودة،  برموز  والتحدث  مكاملاتهم 
الذي ميتلك الوقت واالإمكانات الكافية حللها مهما بلغت من التعقيد، يبدو اأن 
اإحدى �رشائح الهاتف خمرتقة من قبل ال�صاباك، ومن الوا�صح اأنهم التقطوا بع�ص 
يحددوا  مل  لكنهم  ما،  الأمر  املوحية  االإ�صارات  بع�ص  لديهم  و�صار  املكاملات 
املكان، لقد ات�صح ذلك من خالل حتركات اجلي�ص على مفرتقات الطرق االلتفافية 
واملداخل املوؤدية ملدينة اخلليل االآتية من املدن والقرى املجاورة لها، تاأكدنا 
من ذلك الحقا حينما وجدنا بع�ص الرموز والكلمات لدى �صابط التحقيق بعد 
من  باليقني  ال�صك  وقطعنا  امل�صادرة،  ات�صالهم  اجهزة  وفح�ص  االإخوة  اعتقال 
خالل املكاملة االأخرية التي جرت بني اأفراد اخللية اأيوجد حترك كثيف للجي�ص، 

اجل املو�صوع، خالل يومني �صت�صلك اأخبار �صارة. 

م�صاء يوم الثالثاء املوافق 29/ 10/ 2002 كانت عودة ذلك االأخ الذي ترك 
رفاق دربه عائدا اإىل املدينة، وذلك بعد اأَن اأَنهى واإياهم اال�صتعداد، والتح�صري 
مبداخل  وتعريفهم  �صيارة  �رشاء  من  يائها،  اإىل  األفها  من  للعملية  والتخطيط 



189عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

البلدة واالتفاق على مكان الإخفاء ال�صالح حال التنفيذ وكل تلك التفا�صيل، و�صل 
�صديقنا بعد رحلة عناء ليلية م�صياً على االأقدام اإىل قرية احليلة الواقعة على 
اإحدى التالل بني مدينتي يطا واخلليل، خ�صي الذهاب اإىل منزله الأنه مطلوب، 
ا�صتيقظ �صبيحة اليوم التايل بعد �صاعات نوم وراحة لدى �صديق اأخر من كوكبة 
االأ�صدقاء كانوا يبيتون عنده يف تلك القرية الوادعة، كان يريد و�صول منزله عله 
يتزود ببع�ص املال ليتدبر به اأمره، لكنه مل يتمكن، تال�صى طلب نقود من �صديقه 
خجال لي�ص اإال، ال ميلك �صوى �صيكل واحد يف جيبه، وعليه اأَن يعود لالإخوة يف 
على  بناًء  الطويلة  تلك  عن  وبديلة  منا�صبة  �صالح  قطعة  الإي�صال  �صعري  بلدة 
ات�صال جرى ليلة اأم�ص، ال�صالح بات جاهزا وما عليهم اإال نقله، ال�صاعة قرابة 
التي غريت  املفاجاأة  النذير وح�صلت  االأربعاء، جاء  التا�صعة �صباحا من يوم 
احل�صابات جميعها حيث دخلت دورية جي�ص اإىل القرية فهذه هي املرة االأوىل 
التي يدخل فيها اجلي�ص اإليها منذ اندالع االنتفا�صة، حترك االإخوة املوجودون 
الذي يبيتون عنده،  القرية،  اإىل �صديقنا ابن تلك  اإ�صافة  يف املنزل وهم ثالثة 
انق�صموا اإىل ق�صمني، ابتعدوا عن املكان، غادرت الدورية القرية، اثنان من االإخوة 
انتقلوا اإىل بطن الوادي ثم �صاروا �صماال، للمدينة ثم اخذوا باالنحراف من خلف 
اجلبال وعك�صوا طريقهم �صوب قرية الريحية غرب املدينة، عادت دورية اجلي�ص 
مدينة  باجتاه  �صماال  و�صاروا  الوادي  نزلوا  االآخران  االأخوان  تعزيزات،  ومعها 
اخلليل حيث يوجد لهم �صديق هناك يف قرية قلق�ص، مكثوا عنده حتى �صاعات 
الليل ثم رجعوا للقرية حينما غادرها اجلي�ص بعد �صاعات من البحث والتفتي�ص، 
تواروا فيه حتى �صبيحة  اآخر  االأوائل وجدوا لهم مالذاً يف مكان  االإخوة  فيما 

اليوم التايل حالت رعاية اهلل يف تلك الليله من وقوعهم يف االأ�رش. 

�صبيحة يوم اخلمي�ص املوافق 31/ 10/ 2002 يوم ال ين�صى من ذاكرتي 
اأملا ومعاناة  اليوم وال زلنا ندفع ثمن ذلك  كيف لنا بن�صيانه ونحن من ذلك 
وحرماناً، ومع �صاعات الفجر الباكر دخلت قوات خا�صة معززة بقوات كبرية من 
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اجلي�ص، واجتاحت قرية احليلة، وانت�رشت بوديانها املت�صلة مبا�رشة مع جنوب 
مدينة اخلليل و�صل اخلرب لالإخوة الذين عادوا للقرية ليالً، متكنوا من االن�صحاب 
لهم، علم  ا�صتقبلهم �صديق  املدينة،  الوادي باجتاه مدينة اخلليل، و�صلوا  عرب 
واأ�صبح كل  تفرقا  باالأم�ص  انطلقا  اللذان  االأخوان  اجلي�ص،  االإخوة بوجود  بقية 
واحد منهم وحده، اأحدهم كان مطلوبا لقوات اجلي�ص و�صار عليه من االعرتافات 
ما يوؤهله الأخذ اأحكام موؤبدة، حالة اخلوف والرهبة جتعل الدنيا يف نظر املرء 

اأ�صيق من �صَم اخلياط، 

اإىل  ليلته  عنده  بات  الذي  املواطنني  اأحد  بيت  من  االنتقال  اأخونا  حاول 
اجلبال،  بطون  بني  متنقال  اجتازها  ثم  الريحية  قرية  �صوب  اجته  اأخر،  مكان 
ظل  حتت  جل�ص  عمرا،  وبيت  الريحية  قريتي  بني  الواقعة  االأودية  اأحد  و�صل 
�صجرة زيتون، و�صاو�ص �صدره حتدثه، ي�صدقها تارة ويكّذبها تارة، اأخرى هل هو 
يف مكان امن، قد يلتقطون حمادثاته ويحددون موقعه، اإغالق اجلهاز اأف�صل قد 
يت�صل بع�ص االإخوة من كوكبة االأ�صدقاء ف�صقيقه مطارد ومعظم اأفراد املجموعة 
هم كذلك، وال اأحد يعرف احلقيقة اإال اجلي�ص وخمابرات العدو، لكن الكل يتعامل 
على اأنه مطلوب وعليه احلذر، ياأتيه ات�صال.. يرد عليه.. اإنه مدير نادي االأ�صري، 
اأهال و�صهال... اعرتافات االإخوة من ال�صجن قد و�صلت خذ بالك من نف�صك... اعرتفوا 
عليك ال باأ�ص، بيعني اهلل املهم �صالمتهم، اأعط االأوراق للمحامي م. وهو يو�صلها 

لنا، جيد..... �صالم. 

ثالث جبات ع�صكرية تدخل املدينة من مدخل قرية الريحية ت�صري ب�رشعة 
جنونية، ي�صاهدها �صديقنا، ال بد من حتذير ال�صباب و�صقيقه واحد منهم. ات�صل 
به، خذوا حذركم دخل اجلي�ص من طريق الريحية، جيد......... علم االأمر. ال احد 
يعلم �صبب الدخول، و�صلوا مركز املدينة، اأعلنوا منع التجول، �صمع اإطالق اأعرية 
نارية، ات�صال من االإخوة الذين ذهبوا اإىل مدينة اخلليل، اأين اأنت؟ يف بالد اهلل 
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الوا�صعة، ال تقلقوا خذ بالك من نف�صك اأو تعال عندنا، يطول احلديث على الهاتف، 
يغلق الهاتف يف وجهه، الكالم لي�ص جماناً، بالعادة يتحدثون باألغاز ورموز غري 
معروفة الأحد �صواهم، قد يتفقون عليها يف حينه، على �صبيل املثال تعال اإىل 
حيث �صجرة التني، اأو لدى �صاحب الرتاكتور. وهذه كلمات مفتوحة حتمل معاين 
كثرية، اإال اأَن اأحد االإخوة كان طيب القلب، وكثرياً ما كان يطيل املكاملة، وال يلقي 
باالً لذلك، وهذا نوع من االإخفاقات التي ا�رشّت بهم يوم اعتقالهم، ات�صاٌل وارٌد 
من �صقيقة اأحد االأخوة يف االأ�رش تريد االطمئنان عن �صقيقها، ال تقلقي يا اختنا 
اإن �صاء �صينزل من ال�صجن قريبا، ال ي�صتطيع اإخبارها غري ذلك، وال تدري اأننا 
ا�صتقبلنا للتو ات�صاالً من نادي االأ�صري يخربهم باأن اعرتافاتهم قد و�صلت!! وملاذا 
ينتظر اعرتافاتهم فنحن اأدرى مبا لديهم من عمل. حاول اإنهاء املكاملة اإن �صاء 
اهلل قريباً يعودون اإليكم، تودعه قائلة خذوا بالكم من اأنف�صكم، ملاذا ت�صاقطت 
اإنهم االإخوة الذين ذهبوا اإىل  حبات عقدكم؟! بيعني اهلل يا اختنا، ات�صال اآخر، 
اخلليل، مرة ثانية انتم، ماذا بكم؟ هل علمت باأن لوائح االتهام قد و�صلت نادي 
مدينة  يف  االآن  فهو  ع.”،  “ا.  لالأخ  يعطوها  كي  اخربهم  بذلك،  علمت  االأ�صري؟ 
اخلليل كي يو�صلها لنا، جيد �صاأبلغه، هل �صتاأتي عندنا، نحن عند عبود توكلوا 
الزيتون،  االنتقال من حقل  اأخونا  الهاتف. حاول  واأغلق  على اهلل وعينوا خرياً 
وكاأن القدر يقوده اإىل اآخر حلظات احلرية، لقي اأفعى قتلها، جل�ص على قبو بئر 
، �رشب من حو�ص البئر، ت�صاقطت حبات املطر  ماء مغلق، اأول غيث ال�صماء قد هلَّ
الدافئة، والتي عادت تت�صاقط من بداية �صهر ت�رشين االأول، ي�صميها الفالح �صتاء 
امل�صاطيح اأو الزيتون، كذلك يكون املزارعون قد قطفوا العنب ون�رشوه للتجفيف 

ولعمله زبيباً. 

وا�صل �صديقنا ال�صري بني اجلبال واالأودية، باجتاه قرية دير رازح التابعة 
مدينة  بني  الوا�صل  ال�صارع  على  املزروعة  القرية  اأحراج  و�صل  دورا،  ملدينة 
اخلليل وبلدة الظاهرية، تريث قليال، �صاهد �صيارة تاك�صي فل�صطينية تقف على 
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اإىل بيت عمرة ويطا، عندها جمموعة من اجلنود،  مفرتق طرق مدر�صة املوؤدي 
اأدرك اأَن االأمور �صعبة وخطرية لكنه يف ماأمن لغاية االآن، جل�ص قليال من الوقت 
اإىل  ذهب  رازح،  دير  قرية  حيث  اجلبل  قمة  اإىل  �صعد  ثم  االأرز،  �صجرات  حتت 
�صديق له هناك تناول ما ق�صم له من طعام، واأدى �صالة الظهر، قرر العودة اإىل 
مدينة يطا، كان يف ال�صباح قد اأجرى ات�صاال مع اأحد االأ�صدقاء لياأتي وياأخذه 
اأ�صبح  االآن  اأكرث ولكن  اإزعاجه  فاآثر عدم  ب�صيارته لكنه وجده يغط يف نومه، 
قرار العودة اإليه واردا، خا�صة اأَّن النهار قد انت�صف بينما �صديقه من دير رازح، 
وبعد اأَن عرف بنيته قطع ال�صارع، ا�صتعد لنقله اإىل طرف ال�صارع وبعدها يكمل 
م�صواره م�صياً على االأَقدام، خجل اأَن يرف�ص العر�ص ويقول: ال، كي ال ي�صعر انه 
خائف، و�صل ال�صارع واجتازه اإىل اجلانب الثاين... وبداأ مي�صي نحو مدينة دورا، 
القدر ي�صوقه وهو ال يعلم اإي نهاية تنتظره خالل ذلك اليوم، و�صل احد امل�صاجد، 
�صلى الع�رش ثم غري مالب�صه واأخفى مالحمه ثم خرج واأكمل الطريق نحو مدينة 
دورا، حلقت به �صيارة تاك�صي، اأوقفها واأقلته اإىل مدينة دورا، اأعطى ال�صائق ذلك 
ال�صيكل الذي مل يكن معه غريه، نزل عند مركز ال�رشطة هناك، جاء االت�صال للمرة 
الثالثة من االإخوة اأنف�صهم، ملاذا تاأخرت؟ نحن ننتظرك، لكن اأي انتظار �صيكون ال 
اأحد يعلم الغيب اإال اهلل ف�صديقنا مي�صي �صريا على االإقدام، لي�ص لديه نقود، خذ 
تك�صي لتنقلك اإِلينا ونحن �صنحا�صبه، اأين انتم؟ عند عبد احلميد: م�صنع مبيليا 
يقودها  تك�صي  �صيارة  اأوقف  الهاتف،  على  بالتف�صيل  العنوان  الخ،  لل�صابون... 
�صاب يف مقتبل العمر ال يعرفه، اأميكنك اإي�صايل اإىل منطقة واد الهرية يف اخلليل؟ 
اأجاب باملوافقة، تف�صل ا�صعد للتك�صي، يختلج �صدره وينقب�ص قلبه، لكنه يلتزم 
احد  اأخر يعمل فيه  اإىل مكان  اأَن يذهب  اأَن نف�صه حدثته  ال�صذاجة بالرغم من 
ا�صدقائنا، وينزل عنده ويطلب من االإخوة احل�صور اإليه اإال انه تراجع اخريا ظنا 
الذي �صيت�صل  اأخانا  اأن  اإال، ناهيك عن  النف�ص �صببها اخلوف لي�ص  اإن و�صو�صة 
عليه كي يلحق به �صيف�صح عن العنوان ثانية ولذلك قرر االلتزام بالذهاب اليهم 

واخربهم على اهبة اال�صتعداد للخروج مبا�رشة. 
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و�صل زائرنا املكان وما اأَن نزل من التك�صي حتى وجد �صاحب املنزل عبد 
النقل تاركا له املجال للمغادرة، تبادل  ال�صائق اجرة  احلميد بانتظاره، ناول 
التحية مع ال�صيف ودخال املنزل معا فوجد االإخوة بانتظاره، القهوة معدة �صلفا، 
واأوراق االعرتافات من نادي االأ�صري قد و�صلت اليهم، تناول الزائر فنجان القهوة 
وبدون انتظار اخذ االأوراق وام�صك بحبة ب�صكويت على عجل وبنظرات خاطفة 
قراأ اعرتافات ال�صباب، مل يطيلوا حديثا، �صوى اأنهم �صحكوا وقالوا: ماذا يا اأخ 
بعدك ت�صحك؟ فرد عليهم قل لن ي�صيبنا اإال ما كتب اهلل لنا، مل يحت�ص القهوة 
بعد، اإذ وقع القدر وجاء النذير وكانت الطامة، �صدق اأو ال ت�صدق، اجلي�ص يطوق 
املنزل، ما العمل اإذا. ؟ دقائق معدودة، وح�صل ما ح�صل، لي�ص لديهم اأي جمال 
لرتك املكان واالن�صحاب اأو الهروب منه، كما اأنهم ال ميلكون �صوى م�صد�ص واحد 
فقط، اأ�صئلة كثرية راودت االذهان وجالت بفكرهم خالل ثواٍن معدودة وعليهم 
االإجابة عليها ب�رشعة متناهية، كيف جاء اجلي�ص؟ ومتى جاء؟ هل كانوا قبله 
اأم بعده؟ هل كان مراقبا؟ اأم اأنها جمرد �صدفة؟ هل كان االإخوة قبله مراقبون اأم 
ال؟ هل يتهمون �صاحب املنزل اأم ال؟ هل ي�صت�صلمون اأو يقاومون؟ ماذا �صيقولون 
للجي�ص عندما ي�صاألهم: ماذا تفعلون هنا، وملاذا انتم هنا، وماذا �صيكون عليه 
اعتقاله، وماذا �صيكون عليه حال املنزل حال  اإذا ما مت  البيت  م�صري �صاحب 

رف�ص اخلروج منه، كل هذه االأ�صئلة كان البد من االجابه عليها باأ�رشع وقت. 

اأدركنا اأن االت�صال الهاتفي هو ال�صبب املبا�رش يف ك�صفنا، مل ن�صتبعد اأن 
تكون قوات خا�صة اأو بع�ص العمالء قد انت�رشوا ورابطوا يف املكان، قبل جميء 
املنا�صل لين�صم الأ�صدقائه، الأجل مراقبة الهدف واملنزل على ال�صواء، لكن رمبا 
اإذا ماكان هناك عميل فعال، بقدر ما كانت  بدون معرفة هوية القادم للعميل، 
الذي  الرقابة م�صلطة على �صخ�ص، �صيدخل لذاك املنزل فجاء دخول املنا�صل 
قوات  دخوله، ح�رشت  وحال  ال�صباح  منذ  �صبقوه  الذين  اأ�صدقائه  مع  توا�صل 
اجلي�ص مبا�رشة من مركز االرتباط الع�صكري الذي ال يبعد عن املكان كثرياً، وقد 
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ال يحتاج ح�صورها وتطويقها للمكان اأكرث من ب�صع دقائق. 

طائلة  من  اأ�رشته  واأفراد  املنزل  �صاحب  اإخراج  اهتمامنا،  جل  ان�صب 
امل�صاعدة  وتقدمي  �صديقهم  ا�صت�صافة  �صوى  فيها  لهم  لي�ص  بق�صية  امل�صوؤولية 
الرتاجيدية وهذا  اليهم ولكن حدثت امل�صادفة  اإىل حني و�صول رفيق دربه  له 
اخلطاأ القاتل، اأما عملية االعتقال والتي مل تاأخذ وقتا طويالً، بل حتى اأن االأزمة 
من بدايتها اإىل نهايتها مل ت�صتغرق �صوى �صاعتني ال غري، لقد اأدرك منا�صلنا اأن 
اأي م�صري ينتظره، فقد كان قد  اأنه يعلم متاما  املطلوب هو ت�صليم نف�صه، كما 
ت�صلم حلظة قدومه ورقة فيها اعرتافات رفاق دربه الذين �صبقوه لالأ�رش حيث كان 
حمامي نادي االأ�صري قد اأح�رشها و�صلمها لالأ�صدقاء وبالرغم من �صيق الوقت 
كانت  اأخرى  واأوراق  واإتالفها  بتمزيقها  قام  ثم  الب�رش  بلمح  قراءتها  من  متكن 
بحوزته، كل ذلك حدث واجلي�ص يطوق البيت، ومل ي�صبقها كلمات �صوى ما كان 
كلماته  وكانت  الورقة  تلك  ت�صلم  البيت حينما  و�صاحب  اأ�صدقاوؤه  به  ميازحه 
االخريه تلك التي �صبق ذكرها: قل لن ي�صيبنا اإال ما كتب اهلل لنا، وهو يعرف 
اأي�صا اأَن فرتة اعتقاله لن تكون ق�صرية، فما هو العمل اإذاً؟! رف�ص ت�صليم نف�صه 
بداية االأمر حاول التح�صن يف البيت، لكن مل يكن البيت مالئما للتح�صن ب�صبب 
طبيعة بنائه، حيث اأنه طابق ار�صي وم�صمم على �صكل فيال، ونوافذه مك�صوفة 
وي�صهل اقتحامها للداخل كما اأن اأ�صحاب املنزل رف�صوا اخلروج من املنزل بدون 
االأ�صدقاء جميعا، وهو ال ميلك �صوى م�صد�ص، االأ�صدقاء اأي�صا اأ�صعروه ب�رشورة 
اخلروج حر�صاً وخوفاً على اجلميع، كل ذلك مَر ب�رشعة متناهية، حاول زائرنا 
التح�صن باإحدى الغرف لكنها مل تكن منا�صبة، مل ي�صب اأٌي منا ب�صدمة اأو رعب 
اأو اإرباك، دخل �صديقنا اإىل غرفة بيت الدرج جل�ص خلف الدرجات نظر للخارج 
من خالل بيت الدرج املقابل لباب ال�صور اخلارجي الذي كان مغلقا اأطلت عليه 
لي�ص  احلائط  خلف  املتح�صنني  اجلنود  قبعات  املعدين  ال�صور  باب  اأعلى  من 
اأدرك  للخروج،  املنزل  بداخل  من  تنادي  ال�صوت  مكربات  �صالح هجومي،  لديه 
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منا�صلنا اأَن ال جدوى من كل ذلك اأمام اإحلاح اأ�صدقائه واأ�صحاب املنزل، وافق 
ف�صل  معه،  لل�صجن  �صيذهبون  اأ�صدقاءنا  اأن  علماً  عليهم،  خ�صية  طلبهم  على 
هاتفه اخلليوي، واأخرج �رشائحه، اأعطاه ل�صاحبة املنزل واأعطاها اأي�صا م�صد�صه 
هو  ملن  يعرف  مل  اآخر  م�صد�صاً  )املقاعد(  الكنبات  اإحدى  على  �صاهد  اخلا�ص، 
االأ�صدقاء  �صالحاً، خرج  اأنهم ال ميلكون  تبني  لكن  الأ�صدقائه  باأنه  �صك  �صاوره 
رافعي االأيدي، مل يطلب من اأحد خلع مالب�صه اأو رفعها، رمبا اأنهم يعرفون اأننا 
اأثناء دخولهم، طلبوا منهم  مراقبتهم  ذلك من خالل  يكون  قد  �صالحاً،  ال منلك 
قول اأ�صمائهم ثم اجللو�ص على االأر�ص والوجه للخلف، فعلو ذلك، كل ذلك حدث 
اليهم،  وبنادق اجلنود م�صوبة على روؤو�صهم ومل تفارقهم، دخل بع�ص اجلنود 
قاموا بتكبيل اأيديهم وع�صب عيونهم، قادوهم اإىل خارج بوابة ال�صور، اأجل�صوهم 
اقتادوا  اقتحموا املنزل وعاثوا فيه خراباً  بجانب جيبات اجلي�ص وم�صفحاته، 
اأ�صارت  اأخذوا منها امل�صد�ص والهاتف اخللوي،  اإىل حيث منا�صلينا،  ربة البيت 
اإىل اأنها اأخذته من �صديقنا، �صاألوه عن امل�صد�ص وعن الهاتف اأجاب باالإيجاب، 
�صاألوه عن امل�صد�ص الثاين فاأجاب بالنفي الأنه يف احلقيقة ال يعرف عنه �صيئاً 
وهكذا  اأي�صا،  بالنفي  فردوا  ذلك  عن  االآخرون  االأ�صدقاء  �صاأل  امل�صاهدة،  �صوى 
اعتقل االأ�صدقاء الثالثة و�صاحب املنزل و�صقيقه وجمموعة اأ�صخا�ص كانوا قد 
تواجدوا يف املحيط، و�صلوا مع ال�صاعات االأوىل اإىل مركز االرتباط الع�صكري، 
الذي ال يبعد كثريا، ليتم االنتهاء من رحلة االعتقال االأوىل واإلقاء القب�ص على 

االأ�صدقاء ولتبداأ املرحلة الثانية. 

مع انق�صاء �صاعات يوم اخلمي�ص املوافق 31/ 10/ 2002 وحلول امل�صاء 
من  التاأكد  مت  حيث  االإ�رشائيلي،  الع�صكري  االرتباط  مقر  يف  تواجدنا  واأثناء 
ال  اإىل حيث  بنا  وانطلقت  ع�صكرية حم�صنة،  �صاحنة  و�صعنا يف  ثم  هوياتنا، 
نعلم فعيوننا مع�صوبة، ونحن نقف بني حت�صينات ا�صمنتية كبرية مبنية داخل 
ال�صاحنة التي تقلنا، فال وجود ملقاعد اأ�صالً، وكل واحد من االأ�صدقاء يقف يف 
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من  ق�صطاً  ال�صري  بنا  واإ�صتمر  ال�صاحنة  بنا  انطلقت  احلجرات،  هذه  من  واحدة 
الوقت، مل تتجاوز الرحلة اأكرث من ن�صف �صاعة بكثري، لي�ص من ال�صهولة حتديد 
وجهتها، خا�صة اأننا نقف بني احلجر اال�صمنتيه املوجوده بداخل ال�صيارة وقوفاً، 
لكن لدينا معرفة م�صبقة اأن كل من يعتقلونه يف املنطقة يتم نقله مبدئيا اإىل 
مع�صكر ع�صيون، توقفت ال�صاحنة وقفه اأطول من مدة الرحلة، انزلت حمولتها 
اأحد يعرف عن  االأ�صدقاء عن بع�صهم بع�صاً، ال  االأ�رشى واملعتقلني، فرقوا  من 
اأ�صبح متكفالً بذاته، وله مكان قد يكون غري املكان  االآخرين �صيئاً، فكل واحداً 
الذي يتواجد فيه االآخرون، وقد تبني الحقاً وبعد االنتهاء من مرحلة التحقيق 
وااللتقاء داخل اأق�صام ال�صجن الذي التقوا فيه حيث علم اجلميع ما حدث مع 
اأ�صدقائه، واىل اأي جهات كانوا قد ذهبوا وكل التفا�صيل التي دارت خالل هذه 

الرحلة ال�صاقة. 

اأ�صدقاوؤه  اإىل �صيارة ع�صكرية فيما  الفور  اأن منا�صلنا نقل على  لقد تبني 
مركز ع�صكري  وهو  اإبقائهم يف معتقل ع�صيون،  فتم  و�صقيقه  املنزل  و�صاحب 
وقد  للتحقيق،  امل�صكوبية  مركز  اإىل  نقل  فقد  زائرنا  اأما  والتوقيف،  للتحقيق 
�صت  قرابة  امل�صكوبية  اإىل مركز  النقل هذه من مركز ع�صيون  ا�صتغرقت رحلة 
�صاعات اأو يزيد مع اأَن امل�صافة ال حتتاج الأكرث من ن�صف �صاعة لكنهم توقفوا 
التي تغطي  الع�صبة  ب�صبب  اأ�صرينا حتديدها،  ي�صتطيع  يف منطقة جمهولة مل 
اأكرث من �صارع غري معتادة بالن�صبة  الليل ودوران اجليب يف  عينيه و�صاعات 
اأنها كانت على ما يبدوا خطة  له، اأما االأ�صباب من وراء ذلك فقد تبينت اأخرياً 
اإ�صتنتاجه  مت  ما  وهذا  ت�صفيته  لرمبا  اأو  به  امل�صا�ص  بنية  ومبيتة  مق�صودة 
الحقاً من خالل ا�صاعة كان اجلي�ص قد روجها عرب اإعالمه يف تلك الليلة، باأن 
اال�صري قد الذ بالفرار من �صيارة اجلي�ص بعد اعتقاله، لكنهم تراجعوا عن ذلك يف 
اللحظات االأخرية، وعلى ما يبدو اأن تراجعهم قد جاء العتقادهم اأنه ميثل بنك 
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معلومات عن عمليات يتم التخطيط لها، كل ذلك مت معرفته وا�صتنتاجه بعد 
فرتة التحقيق التي بداأت مع اجلميع منذ حلظة اعتقالهم االأويل، ال �صيما واأنه 
كان لدى املخابرات وكما اأ�صلفنا بع�ص املعلومات حول عملية ما �صتقع قريبا 
االأ�صدقاء، وبالتايل فالتحقيق جاٍر  ات�صاالت هاتفية بني  وذلك من خالل لقط 
على قدم و�صاق رغم حلول االأعياد اليهودية، معتربين اأَن اأَبطالنا ميثلون قنابل 
موقوتة، وال بد من اإبطال مفعول هذه القنابل، وذلك باإيقاف ما كانوا يخططون 
القيام به قبل فوات االأوان، كما تخلل الثالثة اأيام االأوىل من اعتقالهم اأي�صا قيام 
قوات اجلي�ص بتفجري منزل زائرنا وهدمه يف �صاعات الليل دومنا اإي اإ�صعار اأو 

�صابق اإنذار. 

االإخوة  اعتقال  من  االأوىل  االأربعة  االأيام  خالل  التحقيق  طاقم  متكن  لقد 
احل�صول على بع�ص املعلومات التي باحوا بها، وبذلك ا�صتطاعوا فعالً معرفة 
نية اأفراد اخللية بالقيام بعملية فدائية يف منطقة بيت عانون، وعرفوا الفر�صان 
الذين �صيقومون بتنفيذها، وقد مت ايقافها وح�صبما ا�صتنتجت من اأقوال املحقق 
اأنه مت اإ�صعار ال�صلطة الوطنية بذلك انطالقاً من اأن بع�ص االخوة كانوا عنا�رش 

يف اإحدى اأجهزتها االأمنية، واأ�صبح االأخوة جميعا يف عداد املطلوبني. 

مرحلة جديدة وقا�صية �صار على بقية اأفراد جمموعة االأ�صدقاء التعاي�ص 
معها خ�صو�صاً منذ اأدرجت اأ�صماوؤهم يف لوائح االتهام واعرتافات من اأ�صبحوا يف 
االأ�رش، حيث كانوا من االخوة الن�صطاء ومن حظوا ب�رشف امل�صاركة بالعمليات 
التي مَر ذكرها، وقد �صنف بع�صهم يف اإطار من حظيت اأياديهم بدماء ال�صهاينة 
االحتالل  قوات  يد  حتت  يقع  من  ت�صفية  اأو  العتقال  جارياً  العمل  واأ�صحى 
وخمابراته قبل غريهم، وكان من بني هوؤالء االخوة اثنان من اأبناء قطاع غزة 
يعملون يف اجهزة االأمن الفل�صطينية بعيداً عن ذويهم ومكان �صكناهم، مما قد 

يجعل مطاردتهم �صعبه وذات خ�صو�صية عن غريهم. 
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برغم  اأخر  اعتقال  جاء  حتى  االخوة،  اعتقال  على  طويل  وقت  مي�ص  مل 
مت�صرتاً  الدخول  االخ  هذا  قرر  فقد  ال�صابقه،  املرات  عن  الطريقة  االختالف يف 
وقدرته  حذره  معتمداًعلى  واأهله  بيته  اإىل  خاطفة  لزيارة  الظالم  وحتت جنح 
له  كانت  التي  اجلي�ص  قوات  �صارعت  املنزل حتى  اإن دخل  وما  التخفي،  على 
ثمنه  كان  قاتل  االإ�رشائيلي يف خطاأ  اجلي�ص  وقع  الفرتة  هذه  ففي  باملر�صاد، 
الهلع والتح�صب واخل�صية من وقوع عمليات  اإ�رشائيليني، ب�صبب حالة  قتيلني 
يف نف�ص املنطقة، فقد كان لدى املخابرات اإح�صا�ص اأو معلومات بوجود بع�ص 
اأو اإ�صارات توحي بنية بع�ص اخلاليا بالتح�صري لعملية فدائية يف  االت�صاالت 
تلك املنطقة ف�رشعوا باال�صتعداد وتعزيز دورياتهم يف املنطقة، وقد و�صل �صكهم 
االلتفايف  ال�صارع  من  قريبة  منطقة  يف  تقف  كانت  مدنية  اإ�رشائيلية  ب�صيارة 
تعود ملواطنني اإ�رشائيليني يعمالن يف ت�صليح �صبكة الكهرباء املو�صلة الإحدى 
ا�صتدعى اجلي�ص مروحيته مل�صاندة  الواقعة جنوب جبل اخلليل،  امل�صتوطنات 
قواته الراجلة، و�صلت املروحية للمكان و�صوهدت ال�صيارة واملواطنني بجوارها، 
تاأكد من  بال�صواريخ دون  املتوقفة  ال�صيارة  قام بق�صف  مل يرتيث طاقمها بل 
هوية ركابها ب�صبب حالة الهو�ص واله�صترييا االأمنية التي خلفتها عمليات اأبناء 
هذه املدينة، وظناً من طاقم الطائرة باأنه يقوم بق�صف �صيارة لفدائيني ون�صطاء 
فل�صطينيني. لقد غابت عمليات املقاومة الع�صكرية النوعية �صد قوات االحتالل 
�صفهم  ترتيب  اإعادة  من  يتمكنون  الباقون  لعل  الزمن،  من  لفرتة  وم�صتوطنيه 
املدينة  اأبناء  من  املعتقلني  عدد  ارتفاع  نتيجة  تبعرثت  التي  اأوراقهم  ومللمة 
اجلديدة  العنا�رش  بع�ص  ت�صغيل  ال�صهيونية  املخابرات  وحماولة  ناحية،  من 
يف �صفوفها وتن�صيط حتركاتها يف املنطقة، ملعرفة مواقع الن�صطاء وحتركاتهم 
بزمام  وياأخذوا  ويتعافوا  اأنفا�صهم  يلتقطوا  اأن  قبل  اعتقالهم  عملية  ولت�صهيل 

املبادرة ثانية. 
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متكن االخوة من كوكبة االأ�صدقاء الذين مل يقدر لهم الوقوع يف االأ�رش بعد من 
ا�صتعادة ترتيب و�صعهم وت�صويب دفة ال�صفينة، حيث بداأوا بالتحرك واالجتماع 
والرتتيب للرقي بالو�صع احلركي والتنظيمي، لكن يبدوا اأن العاطفة كانت االأكرث 
تاأثرياً و�صيطرة على حتركاتهم واأفعالهم، وال �صيما اأن جتربتهم القيادية كانت ال 
تزال ه�صة و�صطحية، وبحاجة اإىل مزيد من ال�صقل، لذلك ف�رشعان ما وقعوا يف 
خطاأ كان باهظ الثمن، حتى اإن قلنا اأَن احلرية والتحرير ال ي�صاهيهما ثمن، اإال 

اأن قيمة االإن�صان بال �صك غالية ولها قد�صيتها. 

لقد حمل لنا �صهر اأيار من عام 2003 ويف تلك املرحلة الع�صيبة تبا�صري 
ونتيجة  جيداً،  له  غري حم�صوب  لهم  واأثناء جتمع  اإخوتنا  وقع  حيث  قا�صية، 
اال�صتهتار بتدابري احليطة واحلذر الالزمة حال جتمعهم وجل�صاتهم، اإذ وقعوا يف 
ح�صار ليلي اأعده االأعداء وخفافي�ص الظالم، الذين ر�صدوا هذا التجمع بدقة وحتت 
جنح الظالم حيث كانوا يجتمعون يف بيت اأحد االأخوة املنا�رشين للحركة، والذي 
اعتاد االأخوة باجللو�ص عنده با�صتمرار ملا يتمتع به هذا البيت من موقع ومزايا 
اأنه دور الطابور اخلام�ص الذي يتحني مثل  اأمنية، لكن يبدو  جغرافية منا�صبة 
اليهم،  الو�صول  الذين يحاولون جاهدين  االأعداء  ال�صانحة، وهدف  الفر�ص  هذه 
ورمبا اأن العاطفة اجليا�صة وتاأثرهم باعتقال رفاق دربهم، قد �رشب اليهم الياأ�ص 
وافقدهم ال�صواب وغيب عنهم االأخذ باإجرءات اليقظة واالنتباه، ولرمبا اأنها قلة 
التجربة االأمنية والب�صاطة، وقد تكون كل هذه االأ�صباب لت�صل اإىل نتيجة املثل 
القائل “اإذا حل القدر عمي الب�رش”، وهكذا حا�رشتهم قوه من جي�ص االحتالل 
ت�رشبلت الظالم وو�صلوا املكان بخفة، بعد ر�صده، ال �صيما ان اإمكاناته املادية 
والتكنولوجية والب�رشية كبرية بال �صك واأدت هذه العملية االإجرامية واملوؤملة اإىل 
ا�صت�صهاد بطلني كان اأولهم �صاحب املنزل ال�صهيد خالد خمامرة الذي اأبى اأن مير 
جند االحتالل اإىل �صيوفه اإال على ج�صده الطاهر، ليكون فداًء لهم، فعادت روحه 
الطاهرة مهللة اإىل ربها بعد اأن مزقت ج�صده �صظايا قنبلة يدوية األقاها عليه 
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جنود اجلي�ص الذين طوقوهم على حني غرة، فيما حلقه اأحد املنا�صلني ال�صيوف 
وهو ال�صهيد البطل حممود بدير من مدينة خان يون�ص ليختلط دمه الزكي بدم 
�صاحب املنزل وليفدي اإخوته الذين متكنوا من االن�صحاب بعد ذلك، وينجوا من 
الذين  العمالء  ك�صف  مت  وقد  ربانية،  ومعجزة  باأعجوبة  املدبرة  املكيدة  هذه 
الوطنية،  ال�صلطة  من قبل  العملية اخل�صي�صة واجلبانة الحقاً  وقفوا خلف هذه 
وحكم عليهم باإحكام تليق مب�صتوى خ�صا�صتهم ودناءة نفو�صهم، لكن كان ذلك 

بعد فوات االأوان وفقداننا الأخوين عزيزين من اأبناء املجموعة. 

واأيا كانت الدوافع التي حّدت من ن�صاط اأبناء فتح يف هذه املدينة يف تلك 
اأن هذه املدينة الكبرية باأفعال ابنائها ظلت على عهدها فلم تخُب  اإال  الفرتة، 
عمليات االأحرار بغ�ص النظر عن انتماءاتهم ال�صيا�صية وم�صاربهم الفكرية فلقد 
علمتنا مبادوؤنا اأن النظام الفل�صطيني �صد االحتالل وقوى البغي “فما بالنا اأَن 
جاءت هذه ال�رشبة من نف�ص اأبناء اجللدة، بل من اأبناء املدينة ذاتها”، �صحيح 
اأنها جاءت هذه املرة لي�ص من اأبناء املجموعة وكذلك لي�ص من اأبناء التنظيم، 
ظلم  على  ثاروا  الذين  الربرة،  واأبنائها  املدينة  فر�صان  اأحد  من  جاءت  لكنها 
املحتل وقهره وطغيانه لي�صجل عمليته االأوىل عام 2001 بقتل اأحد امل�صتوطنني 
اإال  االأوغاد الذي يقيم على تراب املدينة عنوة، واأ�صبح جماهدنا بذلك مطارداً 
العمليات  لتلك  م�صابهة  بعملية  والقيام  الكرة  معاودة  من  بعدها  حني متكن 
التي نفذها اأَبطال الق�صة حيث قام ومعه اأ�صدقاء له بن�صب كمني عند حماذاة 
ال�صارع االلتفايف بني مدينتي اخلليل ويطا، وبالذات يف منطقة الفح�ص مربع 
متنقل  ع�صكري  طيار  حاجز  اأفراد  على  ر�صا�صاتهم  نريان  ف�صبوا  احلالل،  �صوق 
يقام بني الفينه واالأخرى لعرقلة حياة النا�ص، وقد قتلوا بهذه العملية اجلريئة 
اأفراد الدورية الثالثة وا�صتولوا على اأ�صلحتهم وعادوا اإىل قواعدهم باأمن و�صالم، 
ولكن القدر مل ميهل املجاهد حممد �صليمان مر هذه املرة طويل الوقت حيث مت 
متابعته من قبل قوات االحتالل واأعوانه ور�صده وحما�رشته يف اإحدى املنازل 

لريتقي �صهيداً اإىل جوار ربه وال�صديقني وَح�ُصن اأولئك رفيقاً. 
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العمالء،  ا�صتهدفت  التي  الن�صالية  العمليات  بع�ص  الفرتة  تلك  تخلل  لقد 
واأماطت اللثام عن بع�ص �صبكات التج�ص�ص، وقد عقب ذلك يف ال�صنوات الالحقة 
بع�ص عمليات الت�صفية لعدد من العمالء املتورطني يف التخابر مع خمابرات 
ا�صتمر  الذي  اخللية  اأفراد  اأحد  بت�صليم  قام  عميل  هوؤالء  بني  من  وكان  العدو، 
مقابل  عنه،  واالإخبار  ر�صده  على  عمل  حيث  اأعوام،  اأربعة  من  الأكرث  مطارداً 
النكراء، وليرتك بعدها  الفعلة  اإ�رشائيلية على هذه  ح�صوله على بطاقة هوية 
املدينة هارباً للعي�ص داخل اخلط االأخ�رش “فل�صطني املحتلة عام 1948م” ظاناً 
اأن هذه الهجرة �صتحميه، ومتنع يد الثورة والعدالة اأن تطاله، لكن فر�صان الثار 
واأفراد جمموعة االأ�صدقاء مل يرحت بالهم اإال بالق�صا�ص من العميل اخلائن لوطنه 

ودينه و�صعبة، وليجعلوا منه عربة ملن يريد االعتبار. 

فقد متّكن ثالثة من الفر�صان الن�صامى من متابعته اإىل اأن وقع يف �رشك 
التن�صيق  مت  حيث  نعيم  بني  بلدة  من  اأخرى  جمموعة  قبل  من  له  ن�صب 
حكم  ونفذوا  الوغد،  اخلائن  هذا  على  القب�ص  واإلقاء  املهمة  لت�صهيل  معهم 

اهلل والوطن فيه. 

لقد اأعقب هذه العملية ويف غ�صون فرتة وجيزة اعتقال هوؤالء االخوة الذين 
مل يكن لديهم جتربة اأمنية غنية يف االأ�رش، والقوا على هذا العمل وبنف�ص اأر�صية 
اأحكاما بال�صجن، تراوحت بني املوؤبد وع�رشات ال�صنني، وفقاً لدرجة امل�صاركة 
هذا  دن�ص  مدينتهم من  ا�صم  به  الذي طهروا  والوطني،  الن�صايل  العمل  هذا  يف 
العميل وليكون عربة ودر�صاً ملن ت�صول له نف�صه اخليانة ويعتقد اأن دولة الكيان 
ال�صهيوين ميكنها اأن توفر له مالذاً اأمناً، وال يفوتنا اأن نقدر لع�صريته واأهله ذلك 
املوقف امل�رشف الذي اأبدوه بالتربوؤ من خ�صته التي ال متت الأي �رشيف ب�صلة، 
ونّبهت بكل العائالت اأن حتذوا حذوهم وتتعاون مع ال�صلطة والتنظيمات لبرت 

هذه الظاهرة الدخيلة على �صعبنا وتقطع الطريق على االأعداء. 
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ومن اجلدير باال�صارة اإىل الن�صور اأبت الهبوط، وزجت بنف�صها لتكون حملقة 
الأحد  اجالل  وقفة  ذلك  يف  ولنا  وكربياء،  و�صموخاً  ترفعاً  ال�صماء،  علياء  يف 
هذه النماذج الذي اأ�رش على ركوب موجة االنتفا�صة وخو�ص معمعان الن�صال 
له من  التي وجهت  والن�صائح  النداءات  برغم كرثة  واأعوانه،  املحتل  ومقارعة 
الذين لي�ص لهم بعد اهلل �صواه،  واأطفاله  راأفة بحاله  االأ�صدقاء،  اأفراد جمموعة 
مكتفني مبا كان يقدمه من م�صاعدة وموؤازرة لبع�صهم، اإال انه وا�صل الطلب من 
االخوة لقبوله يف اإطار جمموعاتهم، وقد وافق احد اأفراد خلية الثار واملطاردة 
العظمى  الغالبية  اعتقال  ذلك، وخا�صة بعد  له  اأن يحقق  اآنذاك  االأكرث خطورة 
من جمموعة االأ�صدقاء، وهكذا اأذعن لطلبه وا�صتجاب له باملوافقة على تدريبه 
ق�صت  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اإرادة  اأن  يبدو  لكن  املجموعة،  اإىل  فعالً  وادخاله 
حلظاتها  نعي�ص  لكننا  نعلمها،  ال  ربانية  لغاية  االمتحانات  من  لنا  يكرث  اأن 
بر�صا وقناعة واإميان بقدره خرياً و�رشاً، ورمبا الأن هذا البطل �صدق اهلل فاأراد اأن 
ي�صطفيه، لقد كان االمتحان هذه املرة �صعباً وقا�صياً وجاء يف غاية يف الدقة، 
فمعظم االأخوة يف االأ�رش بل االأكرث جتربة وقدرة على حتمل اأعباء امل�صوؤولية، 
لكن دوماً الظروف ال�صعبة تخلق االبطال وتكت�صف معادن الرجال، فاأخونا الذي 
امل�صار  املطاردين  ومن  قطاع غزة،  �صكان  الفار�ص من  اخذ على عاتقة جتنيد 
اليهم بالبنان مقارنة بدرجة اخلطورة على االحتالل، انطالقاً من اعرتافات توالت 
علية مل�صاركته يف تلك العمليات الفدائية التي مر ذكرها وقتل فيها ا�رشائيلني، 
لكن هذا هو قدره اأن يقع يف خطا قاتل وغري مق�صود اأثناء تدريبه لذلك الفار�ص 
ذلك  تعليم  حماوالً  ر�صا�صه  يحمل  وهو  ع�صكرية  حركة  بتنفيذ  قيامه  فاأثناء 
مبا�رشة  ي�صتلقي  ثم  واقفاً  فيها  يكون  و�صعية  النار يف  اإطالق  كيفية  الفار�ص 
ويتبعها بالت�صديد، والرماية، فكان القدر اأ�رشع منه وال�صالح كان عامراً بالذخرية 
واإثناء �صقوط �صديقنا على االأر�ص فلتت من ر�صا�صه �صلية اأ�صابت فار�صنا يف 
عدة مواقع يف ج�صده ليفارق احلياة م�صت�صهداً وترتقي روحه الطاهرة اإىل بارئها 
اأيها ال�صهيد اأحمد مو�صى خمامرة. وكل �صهدائنا االأبرار، وال  فاإىل جنات اخللد 
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يفوتنا اأن نتقدم يف هذا املقام اإىل ذويه وكل �رشفاء من مدينتا وال�رشفاء عائلته 
الكرمية بجزيل ال�صكر والتقدير على ما اأبدوه من �صرب وجلد وتفهم، وما قدموه 
من ت�صهيالت لهذه الق�صية، التي كانت مثار تقدير واإعجاب واأية عز وافتخار 
يتوج به اإخوته واأبناءه واأبناء ع�صريته، فجازاهم اهلل خري اجلزاء، وجعل ذلك يف 
ميزان ح�صنات كل من اأح�صن وا�صكن �صهيدا جنات اخللد وجعله �صفيعاً لهم يوم 

ال ينفع مال وال بنون اإال من اأتى اهلل بقلب �صليم. 

لقد ترك هذا اخلطاأ جرحاً عميقاً يف نف�ص منا�صلنا الذي فقد �صديقاً و�صاباً 
متطوعاً بالعمل ورجالً كان ي�صاند وي�صاعد وياأوي، كما اأنه عند اخلطاأ اأ�صاف 
لنف�صه ولبقية جمموعة االأ�صدقاء من مطاردين واأ�رشى جرحاً مل يكن �صهالً، الأنهم 
فعالً خ�رشوا رجالً منا�رشاً من ناحية، ناهيك عن خ�صيتهم من الو�صع الع�صائري 
ال�صائد داخل هذه املدينة وما يرتتب علية من مفاهيم واأعراف، يف ظل �صابقة 
والكرم  االأ�صالة  ولكن  لهم،  ال�صاغل  ال�صغل  كان  ذلك  كل  احلدث،  كهذا  موؤملة 
ومواقف الفخر واملروءة التي وقفها ذوو ال�صهيد واأ�رشته وال�رشفاء من املدينة 
واأبناء التنظيم، �صكلّت مواقف عز وجمد واأو�صمة �رشف تتناقلها االأجيال القادمة 

لكل املزايدين على هذه املدينة الطاهرة بطهر نفو�ص اأهلها. 

التنظيم  اأفراد  وتعاي�ص  ت�صري  اأن  اهلل  �صاء  ما  كيف  احلياة  عجلة  �صارت 
وكوكبة االأ�صدقاء مع اأحداثها على هذه املخاطر، حيث قوات االحتالل وعمالوؤه 
واأ�صيف  يزيد  اأو  عام  اأ�رشهم  على  م�صى  اأ�صدقائهم  من  والعديد  يالحقونهم، 
اأَعداد املطاردين اآخرون، ال �صيما ان هناك اعرتافات على بع�ص االأفراد قد  اإىل 
ا�صتجدت بعد التحقيق مع االأ�رشى خا�صة الذين مل ميتلكوا جتربة اعتقالية من 
ذي قبل ما جعلهم فري�صة �صهلة لرجل املخابرات اأو لعنا�رش “غرف الع�صافري” 
العمالء املت�صرتين والعاملني يف اأقبية التحقيق وداخل ال�صجن خلداع االأ�رشى 
و�صحب االعرتافات منهم وك�صف اأ�صماء املجموعات الفاعلة واالأفراد الن�صيطني 

وجعلهم يف دائرة اال�صتهداف واملتابعة. 
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ويف تعاقب �رشيع لالأحداث وبعد انق�صاء العام االأول على اأفراد املجموعة 
داخل االأ�رش، ومع حلول عيد الفطر املبارك عام 2003 م، فقد حمل لنا العام 
كوادر  ميثلون  التنظيم،  اأفراد  من  فار�صني  اعتقال  تبا�صري  بدايته  ومنذ  الثاين 
ومتابعتهم  الفر�صان  هوؤالء  ر�صد  مت  حيث  معاً  اآن  يف  ون�صاالً  تنظيماً  ميدان 
التزاور  الذي يكون فيه  اليوم  اأثناء دخولهم ملعايدة ذويهم، ال �صيما يف ذلك 
باالً  لالأمر  يلقوا  اأنهم مل  ويبدو  اأ�صده  على  الرحم  و�صلة  واالأ�رشي  االجتماعي 
ووثقوا بح�صهم وحد�صهم وحذرهم تاركني لعواطفهم اجليا�صة اأن تقودهم مغيبني 
دور العقل والتجربة االأمنية التي كان االثنان قد اكت�صبوها يف اأثناء اعتقالهم 
ال�صابق، لكن يبقى اأن نقول اإن هذا هو قدرهم وال بد من القبول به، لقد قامت 
وحدة من القوات اخلا�صة امل�صتعربني بتطويق منزلهما على حني غرة وعززتها 
الفرار لكنهم عاجلوه  الثاين  االأول، فيما حاول  الفار�ص  قوات اجلي�ص فاعتقلوا 
كادرين  فقدنا  وهكذا  عليه،  القب�ص  والقوا  فاأوقعوه  �صاقية  اخرتقت  بر�صا�صة 
جتوب  تبقى  ال�صعبي  الن�صال  �صفينة  اأن  اإال  والعمل  الفعل  �صاحة  من  اآخرين 
عباب بحر الن�صال واملقاومة الوطنية دون توقف، فالن�صال اجلماهريي مل تخُب 
نريانه، ولن يتوقف تدفق ينابيعه عن مد االنتفا�صة ورفدها باأجيال جديدة، بل 
على الدوام هناك جتدد، فها نحن االآن نتحدث عن قرابة اأربعة اأعوام من عمر 
االنتفا�صة وعامني من االأ�رش الأفراد كوكبة االأ�صدقاء اإذ يعني اأن من كان �صبياً 
اأ�صبح �صاباً اأو فتى وباإمكانه االلتحاق اأو االن�صمام اإىل جمموعة االأ�صدقاء، اأو اأي 
من املجموعات النا�صطة االأخرى لرفدها بجيل جديد ودماء �صابة، وقادة جدد، 
لت�صتمر املقاومة ال�صعبية اإىل حني حتقيق غايتها املن�صودة، فاإرادة ال�صعب اأقوى 
من االحتالل، ومع دخول اأجيال جديدة اإىل �صاحة امليدان يزداد عدد املعتقلني، 
ففي كل �صهر اأو اأ�صبوع ن�صمع عن معتقل اآخر، وهكذا دواليك لكننا هنا ال نقف 
عند ذكر اجلميع لي�ص لتميز اأو مفا�صلة بينهم، واإمنا فقط الأننا ن�صتذكر االأكرث 
�صنذكر  اإننا  اإىل  ون�صري  االأ�رش،  اأحكاما يف  واالأعلى  التنظيمي  العمل  يف  بروزاً 
اأ�صماء اأبناء املدينة الذين اعتقلوا خالل انتفا�صة االأق�صى وانتمائهم التنظيمي 
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واأحكامهم بالرتتيب وفق تاريخ االعتقال مبلحق خا�ص يف نهاية الكتاب، ومع 
تبقى  كي  الأخر  جيل  من  الن�صال  راية  تتنقل  الظلم  وا�صتدامة  االأجيال  توايل 
يف  ال�صباب  لدور  االأو�صع  الربوز  من  وبالرغم  وقادة  الن�صايل  الفعل  م�صرية 
حتمل اأعباء امل�صوؤولية اإال اأن االأ�صبال اأبوا التنازل وامل�صاومة على حقهم واخذ 
دورهم يف املواجه والت�صدي لقوات االحتالل ودحرها عن اأر�صهم، وهنا كان لنا 
وقفة مع ال�صبل الذي فاق فعله عمره، حيث تتلمذ على حب الوطن والن�صال 
اإنه الفار�ص �صبل ر�صاد حممد مر الذي ت�صدى وجمموعة  ونال ال�صهادة باكراً 
التي اقتحمت  اأ�صبال املدينة بب�صالة لدوريات اجلي�ص ووحداتها اخلا�صة  من 
اأ�صبالنا  فاأمطرها  املنا�صلني  احد  العتقال  م   2003  -11  -25 يوم  املدينة 
اأمرهم  وك�صفوا  تقدمها  من  فحدوا  احلارقة،  والزجاجات  احلجارة  من  بوابل 
فقام اأحد اأوغادها احلاقدين بت�صويب بندقيته نحو ذاك ال�صبل الربيء لريديه 
�صهيداً، ف�صعدت روحه الطاهرة مهللة اإىل ربها فاإىل جنات اخللد اأيها ال�صهيد 
ال�صبل، خال�صة ملا �صبق: ال �صك اأن اعتقال هذا العدد الكبري من اأبناء املدينة 
من  حالة  اأحدث  اخل�صو�ص،  وجه  على  االأ�صدقاء  واأفراد جمموعة  عام  ب�صكل 
الرتاجع يف العمل الن�صايل داخل املدينة اأ�صوة بحالة الن�صال يف �صائر املدن 
والقرى التي تاأَثرت هي االأخرى مع توايل حمالت االعتقال والت�صفية للن�صطاء 
مع  وال�صجون،  املعتقالت  يف  االأ�رشى  اأعداد  وازدياد  والع�صكريني  التنظيمني 
مرور الزمن، واحتدام لهيب االنتفا�صة واحلكم على املنا�صلني باإحكام طويلة 
وجائرة، تراوحت بني ب�صع �صنوات وع�رشات ال�صنني واأق�صاها االأحكام املوؤبدة 
جاءت  وبخا�صة  ب�صكل  االنتفا�صة  هذه  يف  االأحكام  وان  وبخا�صة  بالرتاكم، 
للتهم  االأحكام  متو�صط  مقارنة مع  اإحكامها  االأعلى يف  وهي  وظاملة،  قا�صية 

نف�صها يف االنتفا�صة ال�صابقة لعام 1987م. 

اإىل  حتول  الن�صايل  الو�صع  فاإن  الذكر  ال�صالفة  االأ�صباب  ملجمل  ونتيجة 
ما، واأ�صحى  اأعمال املقاومة �صيئاً  اخلمول وخفت جذوة االنتفا�صة، وتراجعت 
عدد املطلوبني يقل عما كان عليه �صابقاً، كذلك عدد القادمني لالأ�رش من جديد، 
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كما اأن قدومهم اأ�صبح منقطعاً ولي�ص تتابعياً كما يف املا�صي، بل يحدث وفق 
حاالت املد الثوري واملنا�صبات الوطنية، ويف�صل حمالت االعتقال عن بع�صها 
ينف وجود  ذلك مل  لكن كل  واملواقف  االآراء  الزمن، وهناك تغري يف  برهة من 
متابعة حثيثة ون�صطة من اأجهزة ا�صتخبارات االأعداء وعمالئها الذين ال يرتكون 
�صيئاً لل�صدفة وياأخذون كل �صيء باحل�صبان، خا�صة العدد القليل من املطاردين 
الذين ما زالوا مطلوبني لقوات االحتالل ب�صبب م�صاركتهم باأعمال ن�صالية مميزة. 

وكما اأ�صلفنا فاإن خمابرات العدو ت�صعى ليالً ونهاراً للنيل من منا�صلينا، 
يتورطوا  اأن  وقبل  الطريق  بداية  ك�صفوا يف  الذين  االأفراد  من  عدداً  جندت  وقد 
كثرياً يف اأعمال التخريب واخليانة الأبناء �صعبهم ووطنهم حيث مّتت متابعتهم 
وك�صفهم من خالل التن�صيق بني التنظيم واأجهزه ال�صلطة الوطنية، علماً اأن ك�صف 
البع�ص جاء بعد فوات االأوان، وبعد اأن �صبق ال�صيف العذل واأ�صبح ال ينفع الندم، 
فقد حدث ذلك بعد تبيان حقيقة ذلك العميل الذي قام بت�صليم اأحد املنا�صلني 
الليلية،  للروؤية  مراقبة  ومنظار  م�رشوقة  �صيارة  له  قدم  بل  عنه،  اأخرب  حينما 
وكانت املخابرات قد زرعت يف جهاز تتبع واإر�صال وبالتايل حا�رشته ليالً يف 
الذخرية  كمية  فيه  نفذت  ا�صتباك  بعد  فا�صت�صلم  املدينة،  مواطني  الأحد  منزل 
التي بحوزته، ومل تكن كافية ب�صبب �صح االإمكانات، وبهذا بقي بع�ص املطلوبني 
مطاردين، لكنهم مل يكونوا االأكرث خطورة، �صوى واحد منهم حو�رش فيما بعد يف 
منزله، وقد هدمت قوات االحتالل املنزل عليه، وهو متح�صن يف ملجاأ اأر�صي اأعد 
حلاالت ال�رشورة على �صكل بئر، وحلكمة ربانية جنا هذه املرة ليمكث بعدها 
وعدم  احلذر  غري  خطاأ يف حتركه  نتيجة  اأ�صريا  وقع  ثم  اأكرث،  اأو  ال�صنة  قرابة 

انتباهه اأو لبع�ص اال�صتهتار. 

اإن املتتبع ل�صري االأحداث يجد اأنها مرتابطة ب�صكل ت�صل�صلي، وكاأنها مكونة 
من حلقات اأو اأن كل حلقة تنتهي برتتيب معني وب�صقوط واحدة يرتتب عليها 
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�صقوط اأخرى، فمع قيام ذلك العميل بفعلته النكراء التي مّت فيها ت�صليم منا�صلنا 
اآخر من االأخوة ليقوموا  املذكور، فاإن هذا فتح علينا ثغرة جديدة، وزج بعدد 
بعمل يليق بالتنظيم واأبناء املدينة ومن هنا حتركت جمموعة من االخوة ومعهم 
وتنفيذ  العميل  ذلك  وقاموا مبتابعة  املنا�صل  فيه  اعتقل  الذي  املنزل  �صاحب 
ومطلوب  االحتالل  لقوات  مطاردين  اأ�صبحوا  وهكذا  فيه،  وال�صعب  الثورة  حكم 
القب�ص عليهم، خا�صة اأن اأمرهم قد اأ�صبح مك�صوفاً من اللحظات االأوىل الإعدامه، 
وال �صيما اإنهم قاموا بواجبهم يف و�صح النهار غري اآبهني مبا يرتتب على دورهم 
الن�صايل من املخاطر التي تكنها لهم خمابرات العدو لقد وقعوا اأ�رشى عواطفهم 
اجليا�صة وت�رشعهم وت�صميمهم على مالحقة ذلك العميل وتطبيق حكم الثورة 
فيه، جزاًء خليانته وجبنه ولعدم مراعاته حرمة البيت الذي �رشع له االأبواب، 
وكان يدخله بحرية تامة بحكم عالقة امل�صاهرة والن�صب التي تربطه باأ�صحابه. 

ب�صكل عام مير عادة مبراحل مد  الفل�صطيني  الن�صال  اأن  القول  نافلة  من 
وجزر، وكر وفر ا�صتناداً للو�صع ال�صيا�صي والدبلوما�صي الدويل ال�صائد، وجلوالت 
باأ�رشها،  االأو�صط  ال�رشق  منطقة  ت�صتهدف  كانت  التي  الدبلوما�صية  التفاو�ص 
املدينة  اجلزئية يف  املقاومة  فاإن حالة  وبالتاأكيد  العربية خا�صة،  ومنطقتنا 
�صلباً  به  تتاأثر  الفل�صطيني بجملته،  الن�صال  املخيم، هي جزء من  اأو  والقرية 
ا�صتيطاين  التي ت�صهد حمالت ت�صعيد وتوتر  االأوقات  فاإن  اإيجابا، وبالتايل  اأو 
اأو �صيا�صي اأو ع�صكري لهي دليل ومقدمة لركوب موجة من املقاومة والن�صال 
والدفاع عن النف�ص، ومن ثم يتبعها جوالت ورحالت دبلوما�صية مكوكية لتهدئة 

وتلطيف االأجواء وتطييب اخلواطر. 

اأعداد  يف  ارتفاعاً  �صهدت  لالنتفا�صة  االأخرية  ال�صنوات  اأن  يعني  هذا  كل 
لل�صجن،  وجاء  �صابقاً  كان مطارداً  منهم من  االأ�رش  وقعوا يف  الذين  املعتقلني 
فحكم عليه لب�صع �صنوات اأو موؤبدين، ومنهم من هب الحقاً ونا�صل ووقع يف 
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االأ�رش، يف حني بقي عدد من االأخوة املطاردين الذين �صملهم العفو االإ�رشائيلي 
كبادرة ح�صن نية جتاه ال�صلطة الوطنية كما اأن حمالت االإفراج املتعاقبة التي 
قامت بها حكومة االحتالل كانت قد �صملت عدداً من االأخوة اأبناء املدينة اأ�صوة 
ب�صائر املدن، وبالتايل فاإن طبيعة الن�صال الفل�صطيني هو �صمويل وتراكمي، واإن 

كان جزئياً يف اإدارته وانطالقته يف كل جزء من اأجزاء الوطن. 

ومن ال�صواب القول اإن دخولنا امل�صجد مبكراً حال من الوقوف على حيثيات 
واأدوار اأنيطت مبجموعة من الكادر والقادة وامليدانيني، الذين تعاقبوا على اإدارة 
االأمور برهة من الزمن، فكان لهم دور مميز يف االأداء التنظيمي والن�صايل وان مل 
يكتب لنا لقاوؤهم لنربز دورهم الذي يليق بهم يف هذا الكتاب ب�صكل غري منقو�ص 
التي  الن�صالية  م�صريتهم  يف  النجاح  لهم  متمنني  اأوردناه  مبا  نكتفي  لذلك 
ر�صموها، باملعاناة واملثابرة واالأمل كل بحجم ت�صحياته، خا�صة بعد انف�صالنا 
اإخوة  الفعل، خلفهم  �صهوة  فانتظروا  االأ�رش،  واقع  اإىل  بنا  اأن حلقوا  اإىل  عنهم 
اآخرون ليكملوا م�صوار التوا�صل، وال نن�صى دور بع�ص االخوة يف عمليات ن�صالية 
بطولية نفذت لكننا ف�صلنا القفز عن ذكرها، الن نتائجها مل تكن ملمو�صة الثمر، 

واإن كانت من االأهمية مبكان كما هو حال غريها من العمليات االأخرى. 



الـفـصـل الـعـاشـر 



رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد

                                           لألسير / خليل محمود يوسف أبو عرام
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الفصل العاشر: 

متعددة هي مواقع الن�صال متاماً كما هو تعدد ال�صبل واالأ�صكال الن�صالية 
املوحية لبلوغ الهدف، وتختلف الو�صائل واالأ�صاليب برغم توحد الغاية واالإجماع 
عليها، وجتود املدينة باملنا�صلني كما جتود االأر�ص املعطاء بغلتها، ويختلف 
بني  االختالف  هو  كما  متاماً  وفهمهم  واأذواقهم  وطباعهم  عاداتهم  يف  النا�ص 
حم�صول واآخر من حما�صيل االأر�ص، لكن لي�ص هذا التفاوت لعبث، بل حلكمة 
احلياة على هذه  دورة  تكتمل  �صبحانه وتعاىل كي  اهلل  اإرادة  اقن�صتها  ربانية 
الب�صيطة، لذلك فمن الطبيعي اأن جند اختالفاً يف درجات التفكري ون�صبة الذكاء 
�صفات  كلها  فهذه  والت�صحية،  والفداء  واالإخال�ص  والوفاء  والكرم  وال�صجاعة 
ومزايا ال ميكنها اأن تكون جمتمعة وبن�صب كاملة يف اإن�صان واحد، الأن الكمال 

هلل وحده جل يف عاله. 

فال  املالئمة،  وو�صائله  به  املحيطة  وظروفه  متطلباته  واقع  لكل  اأن  كما 
يعقل اأن ت�صتخدم الو�صيلة ذاتها، واالأ�صلوب يف املواقع كلّها بل �صيتطلب ذلك 
لكنها  القاعدة  لهذه  ال�صواذ  بع�ص  هناك  وجدت  وان  حتى  تنوعاً،  �صك  بدون 
للو�صيلة  ال�صكل اخلارجي  توافق يف  وان كان هناك  الثبات،  بال�رشورة  لي�صت 
اإال اأن املّطلع �صيلم�ص الفوارق يف اجلوهر وامل�صمون، بالرغم من وجود ترابط 
فيقراأ  املدر�صة،  الطالب يف  يتعلم  املثال  �صبيل  فعلى  و�صابقتها،  اخلطوة  بني 
اإىل  ينتقل  حاملا  لكنه  ال�صبورة،  على  هو  ما  املعلم  من  ويتلقى  الكتاب،  من 
اجلامعة، وبالرغم من اأن الهدف واحد لكال احلالتني، وهو احل�صول على العلم، 
فاإن ال�صبّورة تختلف يف الغر�ص واحلاجة اإليها، فقد ال تكون اأ�صا�صية كما كانت 
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عليه يف املدر�صة، وكذلك الكتاب، اختلف يف جوهرة من حيث مادته التعليمية 
وحجم املعرفة واملعلومة التي يحويها، وما ذلك من فراق وتباينات، علماً انه 
الدرجة  يف  اختلف  املحا�رش  وكذلك  العلمية،  الكتب  ك�صائر  كتاب  ال�صكل  يف 
واأ�صلوب  املعلومة  واإي�صال  االأدوار،  وطريقة  يلقيها  التي  املادة  ويف  العلمية، 

التعامل واآلية التعليم. 

من  انتقالهم  وحال  املختلفة،  الن�صال  مواقع  يف  املنا�صلون  هم  وهكذا 
والتنقل  احلركة  اأحرارا يف  فيه  يكونون  موقع  من  هذا  فبانتقالهم  الأخر  موقع 
واإبداء الراأي وقول كل ما يريدون والتعامل مع اأنا�ص ماألوفني، وحالة املناف�صة 
ينتقل  بل  ثابتة،  غري  اجتماعية  اأو�صاط  يف  املكوث  وفرتات  اأي�صاً،  حم�صورة 
االإن�صان بني االأ�صدقاء واالأ�رشة واأبناء البلد واملجتمع، كما اأن مقاومتهم لالأعداء 
اأن  للمنا�صل  الذي يختارونه، ويطيب  والزمان واملكان  واالآلية  بالكيفية  تكون 
ياأخذ دوره ما دامت الظروف مهياأة، واملرحلة هي مرحلة عمل ون�صال ومقاومة، 
بالعمل  يقوم  كان  من  فقد جتد  االأق�صى،  كانتفا�صة  عارمة  انتفا�صة  �صيما  ال 
امل�صلح، ومن يوؤمن باملقاومة ال�صعبية )كاإلقاء احلجارة اأو امليلتوف والزجاجات 
احلارقة( وغريه يوؤمن بامل�صريات اأو املوؤازرة املالية، اأو تاأدية ر�صالة معينة اإذا 
ولي�ص  معني،  �صخ�ص  على  ق�رشاً  لي�ص  فالن�صال  عام،  ب�صكل  احلال  هو  هكذا 
ح�رشاً يف اأ�صلوب اأو �صكل دون غريه، بل هي بندقية ثاأر ورتبة فنان ومنجل فالح 
ومعول عامل ومب�صع طبيب، اإىل اأخره من اأ�صاليب واأ�صكال مبتكرة ومعربة عن 

رف�ص ال�صعب لهذا املحتل الغا�صب. 

اأَما داخل االأ�رش فاالأمر خمتلف متاماً، وهذا رمبا ي�صبب بع�ص اخلالف يف 
املواقف نظراً للتباين يف وجهات النظر وعدم القدرة على التوافق اأو ا�صتيعاب 
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امل�صتجدات يف مراحلها االأوىل وفق مقت�صاها ال�صحيح، وخا�صة اأن هناك ممن 
اعترب اأنه انتقل اإىل موقع اآخر، ولكن عليه اأن يبقى حمافظا على الطريقة ذاتها 
واالأ�صلوب يف اآلية التعامل مع ال�صجان، وعدم الر�صوخ اإليه اأو تفويت الفر�صة 
والرد عليه الكيل باثنني، بغ�ص النظر عن النتائج، فيما هناك من اعترب اأن هذه 
اأكرث  واأ�صاليب  مرحلة وواقع له ظروفه اخلا�صة، وهو بحاجة الأدوات وو�صائل 
مالءمة، والنتائج يجب اأن يكون لها ح�صابات خا�صة بها؛ الأنها تعود بال�رشر 
على اجلميع بعك�ص احلال خارج االأ�صوار، حيث هناك الفائدة عامة وال�رشر يكون 
اأو  ال�صهادة  اأغلب االأحيان خا�صاً، فمن يقوم بعمل ن�صايل �صيكون م�صريه  يف 

االعتقال هو بنف�صه، ولي�ص من ينوب عنه اأو جميع البلد. 

اثاراً  وتركت  االأخرى  هي  نف�صها  فر�صت  قد  االأ�رش  حياة  فاإن  �صك  وبدون 
خا�صة بها يف نفو�ص االأ�رشى، وال �صيما وان عملية االختالط االجتماعي بني 
�رشائح جمتمعيه خمتلفة بعادات وتقاليد وامناط التفكري وفوارق يف التعليم 
واالإدراك وال�صن والتجربة، كل ذلك يف اأجواء ي�صودها املكوث امل�صتمر واجللو�ص 
وتكرار  انف�صال  دومنا  ال�صاعة،  مدار  وعلى  طويلة  لفرتات  ال�صخو�ص  ذات  مع 
لذات احلياة اليومية، وروتني ال�صجن القاتل، فاإن ذلك بال ريب، يولد منط حياة 
وتفكرياً يختلف عما كان �صائداً لدى الفرد قبل االأ�رش، ويكون حجم التاأثري منوطاً 
بحجم االإدراك والفهم والطموح واملزاج والرتبية، التي ن�صاأ عليها، و�صقلت به 
التي  اخلارجية  املوؤثرات  دور  تن�صى  العمر احلرجة، وال  �صنوات  �صخ�صيته يف 
تعك�ص نف�صها هي االأخرى على حياة اال�صري وطريقة قيا�صه وحماكاته لالأمور، 
وهكذا ميكن اأن نلم�ص التغري لدى االأ�صري حاملا تكتب له احلرية، ويتفاعل مع 
واملمار�صة  التفكري  التغري يف  ليجد  اأعوام،  ب�صعة  عنه  انف�صل  الذي  جمتمعه 

وغريهما. 
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ونتيجة لكل املوؤثرات التي مر ذكرها جند اأن االأ�صري بداأ يرتب حياته على 
منط خمتلف عما كان �صائداً من قبل، فقد كان التفكري اآنذاك انتقال االأ�صري من 
واقع ن�صايل اإىل اأخر، بل انتقل ليكون يف خطوط املواجهة االأوىل، وين�صب جل 
تفكريه يف اآلية الرقي بالواقع الذي يحل فيه، منكراً ذاته، م�صحياً بنف�صه، مغلباً 
الحقة  الأجيال  عبور  ج�رش  نف�صه  من  جاعالً  م�صاحلة،  على  اجلميع  م�صلحة 
ودرعاً ح�صيناً حلماية اإرث ن�صايل �صابق، يف ما �صاد حديثاً، متهماً اأخر مناق�صاً 

بال�صكل العملي، وان كان نظرياً ميثل �صعاراً.

وميكن تلمس ذلك من خالل النقاط اآلتية: 

أوال: ق�صم من االأ�رشى بات يرى اأن وجوده داخل االأ�رش ميثل قدراً حمتوماً،  ♦

وعليه التما�صي معه واال�صت�صالم لهذا القدر، مبتعداً عما يحيط به من اأدوار كان 
من الواجب اأن يقوم بها، وان يكون له دور معني، لكنه ر�صي بهذا الواقع ولهذه 
احلياة اأن تاأخذ طريقها بال�صري واال�صتمرارية اإىل اأن ينظر اهلل يف حاله، وهوؤالء 

دوماً هم يف جانب احليادية والتزام ال�صمت والر�صا والقبول مبا هو موجود. 

ثانياً: الق�صم االخر اعترب اأن مرحلة االأ�رش هي حمطة ن�صالية اأخرى، وال  ♦

بد من ركوب موجاتها، لكن لي�ص بذلك الفهم الن�صايل الذي اأ�صري اإليه يف النقطة 
االأوىل، وحتى ان كان ال�صعار املرفوع اكرب من ذلك، ويتلخ�ص يف احلفاظ على 
ارث ال�صهداء الذين �صبقونا، والطموح ببناء املدينة الفا�صلة بقدر ما، اإن وجه 
النظر ترى اأن واقع االأ�رش هو فر�صة �رشعت لهم اأبواب االأمل من جديد، لي�صكل 
جمداً من خالل قدرته على ن�صج �صبكة عالقات وحتالفات، وحلت فيها املزايدات 
حمل التوا�صع اأو التناف�ص غري ال�رشيف مكان التفاين يف العمل واالأثرة، واإق�صاء 
اإذابة الذات  االآخرين بدالً من العمل بروح الفريق، واال�صتئثار بالواقع بدالً من 
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املواقع  كل  يف  اأنف�صهم  اليجدون  الذين  بع�ص  وبات  العموم،  الأجل  و�صهرها 
بالبحث عن الذات خالل توليهم اإدارة االمور، وبالتايل اختلفت الثقافة والرتبية 
الوطنية والفهم التنظيمي، وغاب توقري ال�صغري للكبري واأ�صبح االلتزام بالقرار 
بيننا  حلّت  اأن  بعد  �صيما  ال  املخاتري،  منطق  و�صاد  معينة،  حدود  يف  ه�صاً 
للن�صال  ميّتون  ال  اأنهم  العلم  مع  عنوة،  الن�صال  واقع  على  فر�صوا  جماعات 
الكل  يحاول  اأن  وا�صتدعى  الواقع  على  ال�صلبية  بتداعياته  فر�ص  وهذا  ب�صله، 
النظر  بغ�ص  والقائد  القدوه  ليكون  ممكن  قدر  اكرب  با�صتقطاب  نف�صه  حت�صني 
عن ال�صبل التي �صلكها وكاأننا بتنا مع قاعدة: “الغاية تربر الو�صيلة” مع اإننا 

منا�صلون ومرابطون يف خنادق املواجه االأوىل. 

ثالثاً: الق�صم االأخري هو تلك املجموعة احلائرة يف اأمرها ولكنها تنقسم  ♦

إىل قسمني: 
أ ق�صم يرى اأن عليه البدء ببناء ذاته و�صقلها وتثقيف نف�صه اإىل اأن يحني 	.

االأدوار داخل  اإليه ببع�ص  اإذا ميهد  اأو  االأ�صوار،  وقت حترره وياأخذ دوره خارج 
اأداءها وتنفيذها وقبول االآخرين بها دون  االأ�رش للقيام بها، و�صعر اأن باإمكانه 

معار�صة اأو ا�صتخفاف اأو انتقا�ص. 

ق�صم تائه وراء رفاهيات العي�ص وو�صائل الت�صلية والرتفيه دون العمل 	.أ
على تطوير ذاته اأو و�صعها يف مكانها ال�صحيح احلر وامل�صتقل بالراأي، فيبقى 

متاأرجحا بني الفئات املختلفة التي ّمر ذكرها يف النقاط ال�صابقة. 

واأمام حالة ي�صوبها التناف�ص، ويت�صابق فيها الكل على ال�صيطرة والقيادة 
التجربة  اأعداد كبرية من حديثي  واقع تقطنه  ال�صخ�صي، ويف  املجد  و�صناعة 
اأنه  الكل ي�صعر  االأوىل لالنتفا�صة، حيث بات  ال�صنوات  االعتقالية ال �صيما يف 
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الغرور وب�صاطة  اإذا ما توافر لديه قليل من  واأنه �صاحب احلق خا�صة  القائد، 
التفكري وكثري من الطموح، اأمام عمليات ن�صالية مميزة، واأجيال ما زالت اآنذاك 
نا�صئة، ولديها كل الرغبة والطموح الأخذ دورها، وهذا ما حدا بها اإىل االجنرار 
وبالتايل  املبتغى،  هذا  اإىل  الو�صول  ميكنها  ما  وراء  والرك�ص  مطامعها  خلف 
تبداأ حالة التبهيت من اأدوار االآخرين، والتقليل من �صانهم، وبخا�صة اإذا مل يكن 
لالآخرين دور تنفيذي فعلي، وبناًء على ذلك �رشعت االأيدي اخلفية والقادرة على 
التقاط الفر�ص يف تغذية هذه الظاهرة، وا�صطياد ما يقع حتت م�صامعهم من 
اتهامات كيدية بني اأبناء املجموعة الواحدة والبلد الواحد، وقد جنحوا يف زرع 
بع�ص مظاهر اخلالف بني بع�ص االأخوة اأو تعكري االأجواء فيما بينهم يف بادئ 
ميكن  باأنه  القول  ميكن  ولذلك  طريقهم  من  املناف�صني  الإبعاد  ذلك  وكل  االأمر، 
الإن�صان ما اأن ي�صلّل بع�ص النا�ص لبع�ص الوقت، لكنه ال ي�صتطيع ت�صليل كل 

النا�ص طوال الوقت. 

واأمام هذه االأحوال ال�صبابية واملليئة بالتناق�صات التذيع �رشاً اإن قلنا اإننا 
وقعنا يف هذا ال�رشك كما هو حال اجلميع، وبات حالنا ال ي�رش �صديقاً، وال �صيما 
والفنت  القالقل  وخلق  ال�صف  وحدة  ت�صتهدف �رشب  كانت  العدو  اأن خمابرات 
احل�صا�ص خارج  الوتر  هذا  اللعب على  ا�صتطاعت  وقد  الواحد،  البلد  اأبناء  بني 
يقفون  كانوا  الذين  وتعريتهم  العمالء  �صبكة  ك�صف  بعد  ما جتلَّى  وهذا  االأ�رش، 
خلف عمليات اإنزال بيانات متناق�صة وم�صوهة للمنا�صلني يف ال�صجن من اأبناء 
اآنذاك بع�ص التوتر والفتور، كل  اأخوة �صاب عالقاتهم  املجموعة، وبالذات بني 
ذلك للت�صكيك وبث الفنت واإذكاء اخلالف وال ننكر اإننا بذلنا جهداً م�صنياً وحذرنا 
من مغبة االجنرار وراء ذلك، اإال اأن قلة التجربة لدى البع�ص والعناية ال�صبابية 
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اأن  �صيما  ال  لها  النا�صحني  كل  العداوة  بعني  ترى  جعلها  والغرور  والطموح، 
توجيه اأ�صهم اال�صتهداف كانت توجه �صوب هوؤالء النا�صحني دون غريهم. 

اأخريا اأثمرت امل�صاعي، وجنحنا يف نهاية املطاف من ك�صف االأوراق ووقف 
الزمن  بف�صل  وذلك  النفو�ص،  وهداأت  القلوب  و�صنفت  الدائرة،  املناكفات  حملة 
واكت�صاب التجربة واإدراك اجلميع انه ال ي�صتفيد من هذه ال�رشاعات واخلالفات اإال 
االأعداء احلقيقيون، واأدرك اجلميع اأن اإمامه مهمات كبرية وم�صواراً طويالً، وم�صرية 
االعتقال ما زالت يف بدايتها، واملطلوب هو التعايل والت�صامح وال�صرب والتما�ص 
االأعذار واال�صتيعاب بان الوطن مل يحرر بعد، والبلد للجميع واجلهد الفردي وحده 
ال يبني وطناً، وتفهم االأهل وبخا�صة الذين كانوا ينجرون خلف عواطفهم وخلف 
واالعرتاف  املخابرات  لوقوع بع�صهم يف �رشك  اأبنائهم يف خالفاتهم، كنتيجة 
على االآخرين يف اأثناء التحقيق، فبالن�صج وال�صرب واملوا�صلة اأو�صلناهم لنتيجة 
اأن الرابط بني اأبنائهم كانت اقوي من اأن يقفوا بوجهها �صابقاً، فلماذا �صيوقفونها 

يف هذه املرحلة الهام�صية واحل�صا�صة؟! 

و�صعوراً  وتوحداً  وتعاوناً  وتفاهماً  متا�صكاً  اأكرث  عالقتنا  اأ�صبحت  لقد 
بامل�صوؤولية، خا�صة بعد اإزالة كل عوامل اخللل وتعريتها وا�صتنكارها، واأ�صحى 
اأيام  يتال�ص حتى يف  مل  ال�صعور  هذا  اأن  العلم  مع  �صيء  اأي  بع�صنا  يفرق  ال 
ال�صدة والتوتر واخلالف يف وجهات النظر بني البع�ص، وذلك ب�صبب اجلفاء وعدم 
االحتكام للغة الفعل من ذي قبل ب�صكل كاٍف، لكن ذلك تعزز مع و�صوح ال�صورة 
وجتلي احلقيقة ومعرفة اجلميع باأن بو�صلتهم قد انحرفت عن امل�صار لبع�ص 
الوقت، فاعادو توجيهها نحو الغاية والهدف، والتقوا معاً وت�صارح القوم وحتمل 
الكل م�صوؤولياته عن ذلك اخللل الطارئ ومثلوا منوذجاً رائعاً ومميزاً يف عالقاتهم 
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وبخا�صة اأن الت�صامح وال�صفح وا�صتدراك الق�صد الذي �صاروا وراءه، والعودة عنه، 
وهكذا عادت املياه ملجاريها وبقيت عالقاتهم اأكرث �صالبة وال ي�صوبها �صائب. 

بقي اأن ن�صري اأخرياً اإىل اأن اخلالف يف وجهات النظر يبقى ظاهرة �صحيحة، 
وال يخلو جمتمع من خالف، وجمتمعنا الفل�صطيني باأ�رشه مثله مثل املجتمعات، 
ونحن كمجموعة اأ�صدقاء ب�صكل خا�ص وكغرينا من املنا�صلني، م�صتهدفني من 
انفكوا يحاولون اال�صطياد يف املياه  الذين ما  ا�صتخبارات العدو واأعوانه  قبل 
العكرة، ولطاملا حذرنا من مغبة الوقوع فري�صة لهذه اال�صتهدافية، التي يق�صد 
منها النيل من وحدتنا وتفكيك اأوا�رش الرتابط التي جمعتنا اإال اأنهم جنحوا يف 
اإىل  حلقهم  �صوكة يف  و�صنبقى  قدرنا  هو  هذا  لكن  خ�صيناها،  كنا  فتنة  اإيقاع 
بيد،  ويداً  لكل جرائمه معاً  و�صنت�صدى  اأر�صنا ووطننا  االحتالل عن  يندحر  اأن 
�رشفاء  كل  ومعنا  نحرهم  اإىل  وردها  خمططاتهم،  الإيقاف  جاهدين  و�صن�صعى 

مدينتنا اخلريين كجزء من الوطن الكبري. 



الـخـالصـة 



رحـلـة صـداقـة
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اخلالصة: 

حتمية  نتيجة  جاءت  قد  االأق�صى  انتفا�صة  اأن  على  اثنان  يختلف  ال  قد 
عام  االأخرية  ديفيد  كامب  مفاو�صات  اأعقب  الذي  االأفق  انغالق  اأثر  وواقعية 
االأمر  االإ�رشائيلي  والت�صويف  واخلداع  والتعنت  ال�صلف  عك�صه  وما  م،   2000
ال�صعب  يعي�صها  التي  ال�صغوطات  ب�صبب  الفل�صطيني  الغ�صب  من  جعل  الذي 
املواطنني،  �صد  واإجراءاته  و�صلوكياته  اليومية  االحتالل  ممار�صات  جراء 
ال�صلطة  بها  تتم�صك  التي  ال�صيا�صة  العملية  ا�صتجابة حكومته ملطالب  وعدم 
الوطنية، مما اأظهرها اأمام �صعبها مبظهر ال�صعيف والعاجز عن تلبية حاجاته 
ال�صعب  �صبط  حتاول  اأنها  حني  يف  للحرية،  وتلم�صه  ال�رشورية  ومتطلباته 
وجلمه عن االحتكاك باملحتل، الذي ي�رشب بعر�ص احلائط كل �صيء وغري مقدر 
حلاجات النا�ص و�رشورة تقدمي �صيء لل�صلطة للحفاظ على هيبتها وقدرتها، 
يحتمل،  مما  اأكرث  �صغط  الذي  البارود  برميل  وانفجر  االنتفا�صة  فاندلعت 
واأ�صبحت االنتفا�صة ناراً حترق اأقدام ال�صهاينة وحيدت ال�صلطة جانباً، مذكرة 
التحرك  االنتظار،  مّل  الذي  ال�صعب  وعلى  االأر�ص،  يحتل  زال  ما  االحتالل  اأن 

الإزاله ورفع الظلم عن اأبنائه. 

بدون �صك فاإن االنتفا�صة قد خّيبت ظن اال�رشائيلي الذي مل ي�صتطيع قراءة 
الواقع جيداً، واعتقد باأنه من املمكن اال�صتمرار يف ال�صغط على ال�صعب وموا�صلة 
جتاهل ال�صلطة التي توقعت اأن باالإمكان م�صك الع�صا من و�صطها واإبقاء زمام 
االأمور يف يدها اإىل ماال نهاية، دون نتائج مقنعة وملمو�صة لل�صعب، واحلفاظ 
على ممار�صة ال�صلطة من ناحية ومنع اجلماهري اخلانقة من التعبري عن مكنونات 
نف�صها والوقوف حائالً اإمامها ل�صدها من الو�صول خلطوط التما�ص مع املحتل 

من ناحية اأخرى. 
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املواطن  فيها  و�صارك  بدايتها  �صعبية يف  انطلقت  االنتفا�صة  اأن  ننكر  ال 
بن�صب  والتنظيمية  ال�صعبية  والقطاعات  الفئات  وكل  والعام،  الب�صيط 
اأن هذه االنتفا�صة حملت  اإال  متفاوتة، ويف كل االأماكن واملواقع من الوطن، 
�صابقتها  عن  والو�صيلة  واالأ�صلوب  ال�صكل  يف  اجلوهرية،  االختالفات  بع�ص 
من االنتفا�صات وذلك يعود لتغري الظروف ذاتياً ومو�صوعياً، ووجود ال�صلطة 
االأ�صلحة وكل ذلك كان عامالً  املدن، وتوافر  داخل  وخروج قوى املحتل من 
ا�صتخدام  يف  واإفراطه  ووح�صيته  االحتالل  ب�صلوكيات  رهناً  ومتغرياً  فارقاً 
ميتلك  حيث  امل�صلح،  العنف  دائرة  اإىل  االنتفا�صة  وجر  املفرطة  القوة 
الع�صكرية  االإمكانات  اأمام  اأحوالها  باأف�صل  الع�صكرية  القوة  االحتالل موازين 

 . فل�صطينياً

اأو  االنتفا�صة  تبني  قيادياً يف  تخبطاً  هناك  اأَن  قلنا  اإن  �رشّاً  نبوح  وال 
اأو  لل�صلطة  �صواء  الر�صمي  امل�صتوى  على  هذا  حيالها  وا�صح  موقف  اتخاذ 
احلركة وبخا�صة يف جمال ع�صكرتها، ولذلك كان جلياً مواقف اأبناء فتح الذي 
كان ي�صري وراء اجتهادات ميدانية دون التبني يف اإطار ر�صمي لتلك اخلاليا، 
�صوى  ع�صكرية  مرجعيات  لديهم  فلي�ص  لهم،  اللوج�صتي  الدعم  تقدمي  ودون 
وو�صائلهم  اأ�صاليبهم  لتحديد  دعاهم  عليهم مما  الأحد  �صلطة  وال  اأنف�صهم  هم 
ومكان العمل وزمانه دون قراءة حقيقية للهدف ومتطلباته، وهذا ما اأوقعهم 

اإىل غايات واأهداف ذاتية.  يف حالة املناف�صة والتخبط للو�صول 

اأن احلديث يدور عن كوكبة االأ�صدقاء فاإن ذلك ال يغني عن القول  ومبا 
�صورة  �صتمثل  وامل�صمون  ال�صكل  يف  اخلا�صة  الن�صالية  التجربة  هذه  اإن 
م�صتوى  على  التباينات  بع�ص  وجود  مع  �صامل  فتحاوي  لواقع  م�صغرة 
ومن  الر�صمية،  التاأثري  دائرة  من  البعد  اأو  بالقرب  رهناً  جماعات  اأو  اأفراد 
هذا املركز اأو ذاك من اأقطاب القيادة املركزية ومدى تعاطفها مع ال�صخو�ص 
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من  كثرياً  جند  وقد  وال�رشورة،  احلاجة  حاالت  يف  كتفها  حتت  لو�صعها  اأو 
ذلك،  اأو  امل�صوؤول  هذا  من  والدعم  املوؤازرة  بع�ص  تلقى  كانت  العمل  خاليا 
هذه  واحتواء  امل�صالح  لتبادل  وتبعاً  وثابت  ر�صمي  ب�صكل  لي�صت  لكنها 
قد  دائرة خا�صة  ذاتها يف  ت�صع  التي مل  اخلاليا  اأن  فيما جند  املجموعات، 
بقيت حرة يف  لكنها  التمويل،  قنوات  وا�صمحالل  املوارد  �صحه  تعاين  بقيت 

راأيها.  قرارها وم�صتقلة يف 

بالرغم  الن�صالية،  االأ�صدقاء  م�صرية  اأن  اإىل  اال�صارة  بنا  يجدر  ختاماً 
النوادر  من  تخللها  فقد  وخماطر،  وخماوف  �صعوبات  من  اعرت�صها  مما 
واحلكايات والق�ص�ص الهام�صية والعابرة التي كانت تاأتي يف غالب االأحيان 
املبكي،  وكذلك  وم�صليا  م�صحكاً  كان  ما  منها  هدى،  غري  وعلى  بعفوية، 
لكنها من الواقع ال�صيء الكثري وتلقي بروح الدعاية والتحفيز و�صحذ الهمم 
واإزاحة ارها�صات امل�صرية، وجل هذه االأحداث تبقى م�صجلة يف الذاكرة لكي 
اأو  منها،  لالعتبار  �رشيطها  ا�صتعادة  لالأ�صدقاء  طاب  كلما  ا�صرتجاعها  يتم 
الواقع واإجراءات املحتل،  النف�ص املكلومة مبنغ�صات  التنفي�ص عن مكنونات 
بتغطية  بدءاً  ثانية  الزمن لالجتماع معاً  بهم  ويدور  القدر  لهم  ي�صاء  حاملا 
احل�صادين  بق�صة  مروراً  املنتظر  واملهدي  االأ�صدقاء  اأو  احليلة  �صيل  غوا�صي 
املخابرات  ورجل  الذكي  واملطلوب  املتقلب  احلذاء  وكذلك  منور،  وال�صمع 
والنوادر واحلكايات  الق�ص�ص  املغامرة وغريها من  البحث عن  لليلة  و�صوالً 

التي مروا بها وهي كثرية ومتعددة.   

مت بحمد اهلل.   

يتبع ملحق أمساء شهداء وأسرى وحمرري مدينة يطا خالل إنتفاضة األقصى. 
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املالحق
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شهداء يطا 

يف االنتفاضة الثانية "إنتفاضة األقصى"

إسم الشهيدالرقم
ال�صهيد البطل/ مراد فايز اهلروش 1

ال�صهيد البطل/ عيسى خليل الدبابسة2

ال�صهيد البطل/ نادر مجيل اهلدار3

ال�صهيد البطل/ مجال محاد قرعيش4

ال�صهيد البطل/ امحد حممود النجار5

ال�صهيد البطل/ حممد سلمان مر6

ال�صهيد البطل/ خالد جربين خمامرة7

ال�صهيد البطل/ جاد اهلل امحد شريتح8

ال�صهيد البطل/ عمر راضي حوشية9

ال�صهيد البطل/ حممود حممد رومي10

ال�صهيد البطل/ حممد خالد حممود النجار12

ال�صهيد البطل/ موسى عبد اجمليد فنشة13

ال�صهيد البطل/ حممود كايد بدير 14

ال�صهيد البطل/ زكريا مجال ابو عرام15
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أسرى يطا داخل السجون اإلسرائيلية

يف االنتفاضة الثانية "إنتفاضة األقصى"

مدة احلكمإسم األسريالرقم
7 موؤبداتاالأ�صري البطل/ خليل حممود يوسف ابو عرام1

7 موؤبداتاالأ�صري البطل/طالب موسى شحادة  خمامرة2

7 موؤبداتاالأ�صري البطل/ حممود ابو خوصة3

6 موؤبداتاالأ�صري البطل/ بكر خليل شحادي لنجار4

30 عاماالأ�صري البطل/ فتحي حممد النجار5

30 عاماالأ�صري البطل/ حسام حممد موسى العاروري6

30 عاماالأ�صري البطل/ اجمد خضر شحادة ابو مسرة7

30 عاماالأ�صري البطل/ موسى عودة علي خمامرة8

30 عاماالأ�صري البطل/ خليل يوسف اجلبارين9

22 عاماالأ�صري البطل/ حممود حممد شحادة خمامرة10

22 عاماالأ�صري البطل/ عيسى خليل حممد النواجعة11

21 عاماالأ�صري البطل/ نبيل محاد حممد البرياوي12

21 عاماالأ�صري البطل/ عالء حممد عيد حبيص13

20 عاماالأ�صري البطل/ حممود حسن حممد حوشيه14
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مدة احلكمإسم األسريالرقم
17 عاماالأ�صري البطل/ مجيل خليل حممد عوض15

16 عاماالأ�صري البطل/ جواد مجيل خليل حوشيه16

15 عاماالأ�صري البطل/ رامي سامل علي داود17

15 عاماالأ�صري البطل/ صالح حممد امحد ابو ربيع18

15 عاماالأ�صري البطل/ اسامه شريتح 19

12 عاماالأ�صري البطل/ امحد حممد امحد ابوعلي20

9 اأعواماالأ�صري البطل/ حمود حسني حممد اهلدار 21

9 اأعواماالأ�صري البطل/ فضل حممد علي ابوعرام22

9 اأعواماالأ�صري البطل/ حممد عمر راشد)عواد(23

8 اأعواماالأ�صري البطل/ امحد بدر عبد اهلل ابوعلي 24

6 اأعواماالأ�صري البطل/ حممد خليل علي مر25

6 اأعواماالأ�صري البطل/ يوسف ابراهيم النواجعة26

اأ�رشى �صفقة �صاليطاالأ�صري البطل/ حممد عيسى حممد عوض27

اأ�رشى �صفقة �صاليط االأ�صري البطل/ خالد موسى خمامرة 28

موقوفاالأ�صري البطل/ ثائر اهلريين29

موقوفاالأ�صري البطل/ عمر يوسف عامر اهلريين30

موقوفاالأ�صري البطل/ علي خالد مر31

موقوفاالأ�صري البطل/ حممد ماهر العدرة32
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أسرى يطا احملررين من السجون اإلسرائيلية
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إسم األسري احملررالرقمإسم األسري احملررالرقم
�صفوت جربيل جرب اجلبور19حممد ابراهيم  "ابو علي يطا" 1
ذياب عو�ص ابو قبيطة20طالب النجار2
احمد مو�صى النجار 21حممود اأبو زهرة3
حممد خالد ال�صواهني22حممد حممود ابو عرام 4
جمال بحي�ص23حممد ا�صماعيل ابو زهرة5
امين حممود ابو طه24حممد حممود النجار6
عي�صى حممد مو�صى عو�ص25حممد ابو ح�صان7
خليل عي�صى النجار 26حممود احمد �صحادة ابو زهرة8
عزام خليل �صحاده 27حممود مو�صى �صحادة خمامرة9
�صاهني عو�ص ابو قبيطة28حممود حممد ابوعرام 10
نبيل ذياب عو�ص ابو قبيطة 29حممود جرب الهرو�ص11
احمد خليل الدباب�صة 30ملحم ابو �صاكر12
ابراهيم  خليل الدباب�صة 31ح�صني حممد ح�صني ال�صواهني13
عبد الكرمي اجلندي32خليل جميل خليل حو�صية14
عايد عيد اجلندي33�صادي عو�ص15
�صامي ابو عرار34خريت م�صعف 16
فواز النواجعة35�صليمان الدباب�صة 17
رائد النجار36ف�صل ا�صماعيل جربيل العدره18
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إسم األسري احملررالرقمإسم األسري احملررالرقم
علي ابو علي59جرب عودة علي خمامرة 37
ناجح النواجعة60ركان ح�صن حممد ابوعرام 38
عواد اجلندي61اياد ح�صن حممد ابوعرام 39
نافز اعمر62ان�ص ح�صن حممد ابوعرام 40
حيدر خاليلة63عي�صى احمد جرب اجلبور41
زياد خاليلة64جهاد ابو زهرة42
ماهر رومي 65�صامي �صناران 43
حممد خليل مر 66رافت ماهر خليل العدرة44
جهاد الهلي�ص 67م�صلم �رشيتح 45
خالد عو�ص ابو قبيطه 68ا�صامه �رشيتح 46
هيثم عواد69حمزة �رشيتح 47
بهاء بحي�ص70خليل مو�صى ربعي48
برهان �رشيتح71حممود �رشيتح49
ابراهيم عبد الهذالني72جهاد النجار50
ابرهيم حريزات73عمر النجار51
اياد اعمر74زيد ابوفنار52
عاطف مر 75�صمريبحي�ص53
�صامل حريزات 76عاطف رباع54
حممد الهريني 77عي�صى ا�صماعيل �صالح55
ف�صل النجار 78زكريا ا�صماعيل �صالح56
تي�صري مو�صى ربعي 79يحيى ا�صماعيل �صالح57
ن�صال يون�ص النجار58
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