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لألسري:

خـليـل يـوسـف مـحمـود أبـو عـرام

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

والشكر كذلك موصول للذين هم امللهم واملرشد والعقل والروح والدينمو الذي
حرك هذا اجلهد؛ ليكون فعالً راسخاً وفكرا ًمكتوباً بني أيدي القراء ،فإليهم مجيعاً
جزيل الشكر وعظيم التقدير واالمتنان ،وأخص بالذكر جامعة القدس املفتوحة؛
ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور /يونس عمرو.

وإىل جانب هؤالء كل الذين شاركوا باإلشراف والتدقيق والنشر والذين
يشكلون جنوداً جمهولني ...فلهم مين بالغ التقدير والوفاء وجزاهم اهلل عين
خري جزاء وأخص بالذكر عميد البحث العلمي والدراسات العليا يف جامعة
القدس املفتوحة األستاذ الدكتور /حسن السلوادي.
والشكر موصول لكل الذين تلقوا هذا الكتاب فقاموا بتصميمه وإخراجه الفين
الذي يليق به؛ وتابعوه حتى النهاية ،فأخص بالشكر مصمم اجلرافيك واملونتاج
يف جامعة القدس املفتوحة األستاذ /كـميل غالب زيــد.

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

امل ــؤلـ ــف

اإلهـداء...
َي
احلمد هلل حتى يرضى والصالة والسالم على املبعوث رمحه للعاملني ..إىل روح ْ
والد َي طيب اهلل ثراهما وغفر هلما وأسكنهما فسيح جناته ...إىل أسرتي وأبنائي
الصابرين ...إىل أهل بلدي الطيبني عامة الذين ما ضنّوا على أبنائهم وفلذات
أكبادهم ،حيث أحاطوهم بالعناية والتقدير واخلشية عليهم من ضيم األعداء وسطوه
اجلالد فغمروهم بالدفء والكرم وحسن االستقبال ...إىل تلك األسر اليت آوت
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 َّ
حل 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 ليُزج 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 َف َس رَتوه 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 ّ
جله من زالت
اخلطأ وحمدودية املعرفة ،فمن ق َدر 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.

امل ــؤلـ ــف

تـمـهـيـد
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متهيد

�إنها البداية ...بداية احلكاية حكاية من �شاءت الأقدار �أن جتمع بينهم منذ
نعومة �أظفارهم ،حيث ارتبط م�صريهم من على مقاعد الدرا�سة االبتدائية ،فكانت
ال�صحبة الربيئة التي �أخذت تنمو وتكرب رويدا ً رويدا ً ،وتزداد الروابط و�سط �أجواء
الألفة واملحبة والأخوة ال�صادقة الواعدة.
حب احلياة وع�شق احلرية مع توايل ال�سنني� ،أيام �صبا
نعم لقد منت براعم ّ
و�شقاوة ،و�شغب رقيق ،فال�شباب والن�ضج ،واحلكمة واالتزان مرحلة ميالد جديد
ذات طابع �آخر ،ومنحنى مغاير له ميزاته وخ�صائ�صه وغاياته النبيلة واملرتبط
بهدف �سام وق�ضية عادلة.
لقد تدرجت الأيام هبوطاً و�صعودا ً واعرتاها كثري من امل�صاعب واملعوقات..
ظروف اجتماعية ،متطلبات حياة كال�سفر من �أجل التح�صيل العلمي ،قرب وبعد
تفريق ق�رسي� ،سجن واعتقال للبع�ض ..الخ. ...
ورغم كل ذلك كان الأ�صل ثابتاً ،و�رسعان ما كانت عودة املياه ملجاريها
فيلتم ال�شمل من جديد ،وجتتمع الروح والأع�ضاء يف اجل�سد الواحد بقوة ومتانة،
ويعود احلراك والن�شاط وحيوية الفعل ،فرتت�سم �صورة غاية يف اجلمال تكافل
وتكاف�ؤ� ....،صحبة ورفقة �أ�صدقاء و�أخوة ،وذووو قربى ،مت�آزرون متنا�رصون ال
يفرقهم �شيء حتى فارق العمر �أو طبيعة العمل.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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ك�أنه النامو�س القدري الذي حدد معامل امل�صري امل�شرتك ور�سم امل�سار!؟
ورمبا الوفاء والعطاء والت�ضحية والفداء ..ورمبا الن�ضال ال�شعبي الوطني
وامل�شاركة يف حتقيق احللم الوطني باحلرية واال�ستقالل و�إقامة الدولة..؟! تقدم
الزمن وتطورت املراحل ،وازداد الفعل والعمل ،متخذا ً �أ�شكاال و�أمناطاً مما �أدى �إىل
تغيري الأماكن و�ساحات اللقاء ،فها هو مكان اللقاء اجلديد ،ي�ضفي رونقاً مميزا ً،
ويج�سد حقيقة الروابط ال�صادقة التي حتولت �إىل �أخ َّوة �أ�سمى و�أقوى فعالً وقوالً.
فال�صديق بات ينادي �صديقه بال�صفة ال�سامية والكلمة اجلامعة يف
مفهومها ودالالتها� ،أخي� ...أخي ...نعم �أ�صبحت هذه ال�صفة جت�سيدا ً جم�سدا ً على
مدار ال�ساعة ،حيث االجتماع يف حجرة �صغرية مب�ساحتها ،كبرية مب�ضمونها
وحمتواها ،رغم االجتماع الق�رسي هذه املرة يف مقربة الأحياء ..تلك املقربة
التي �أعدت على �أيدي دعاة التح�رض والدميقراطية والإن�سانية! قبور ومقابر ت�أوي
الآالف من �أبناء �شعبنا ،يعي�ش الكل مع الأمل بني ثنايا الن�سيان ...والقهر..
واحلرمان ،ي�صارعون املوت البطيء مرات ومرات ،يف حتد و�شموخ لعل وع�سى
�أن يدركهم من يجيب؟!
واقع �آخر ومفردات �أخرى لكنها يف ال�سياق ذاته� ،إِنها معامل الطريق املتجهة
نحو قر�ص ال�شم�س ...نحو احلرية والتحرير وبلوغ الهدف ،فال البعد وال الغربة
وال الأحكام اجلائرة وامل�ؤبدات الرتاكمية ،وحتى اجلدران والأ�سالك ال�شائكة لي�س
مبقدورها �أن تفل احل�صن املنيع الذي يتح�صن به كل �أولئك الأخوة الذين اق�سموا
ق�سم الدم و�أعطوا عهد الوفاء لربهم ووطنهم و�شعبهم بان يكملوا امل�شوار �سائلني
اهلل التوفيق واملنة بالفرج واالنعتاق واحلرية حتى ترفع بيارق الدولة امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�رشيف وهلل احلمد يف االوىل والآخرة.

كلمة البد منها:

لي�ست ال�صداقة كلمة عابره بال م�ضمون �أو معنى ،ولي�ست �شعارا ً ف�ضفا�ضاً
يتغنى بها املرء �أينما ومتى �شاء ،وال هي جمرد عالقة عادية تبنى مبجرد لقاء
عر�ضي ،قد ي�أخذ �شيئاً من الودية وطيب اللقاء ،ل�سبب من �أ�سباب املجاملة..
والتقدير الناجم عن عادات �أو (بر�ستيج) ،و�آداب اللقاءات املعمول بها بني
املجتمعات وامل�ؤ�س�سات والدول �أو حتى الأفراد ،ومل تكن �آلية ا�ستمرارها
واحلفاظ عليها بالأمر ال�سهل املنال على نحو العالقات الأخوية الوطيدة� ،أخوة
الدم والقرابة.
إذن فالصداقة:

جملة من ال�سلوكيات والأفعال وامل�شاعر املتكاملة القادرة على خلق الأجواء
واملناخ املالئم لتنتج هذه العالقة يف تربة الثقة واالحرتام املتبادل ،وحتتاج
�إىل االعتماد على �أدوات البناء املنا�سب ،كالتحمل والتعقل والتما�س الأعذار
وامت�صا�ص موجات الغ�ضب الطارئة ،وتوخي ردات الفعل االنفعالية ،واملحافظة
على �شعرة التوا�صل واملحبة واملجاملة واملودة ، .وم�شاركة النا�س يف املن�شط
واملكره وم�ؤازرتهم ،والوقوف �إىل جانبهم �أوقات احلزم وال�رضورة ،وتقدير الأمور
تقديرا ً �إيجابياً ،وحما�سبة الذات وانتقادها ،ومراجعتها ،حر�صاً على هذا البناء
االجتماعي الذي ي�أخذ وقتاً طويالً من البناء والتوطيد ،كيف ال؟ ونحن نحيك
و�شائجها عروة تلو الأخرى� ،إىل �أن تقوى �أوا�رص التعا�ضد الأخوي ،وكلما قطعنا
�شوطاً ا�ستدعانا ذلك �أن نكون �أكرث حكمة و�صربا ً وحمافظة ومتا�سكاً ،وت�ؤيده يف
احلكم على هذه العالقة وت�صنيفها.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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من هنا جاء القول�( :إن �صديقك من �ص َدقك ال من �ص َّدقك) �أي لي�س كل من
ي�صدقك هو بال�صديق ،فال�صديق يظهر �أوقات ال�شدة ويف الأوقات احلرجة ،فهو
ال ي�ضحي ب�صديقه ،كما �أنه ال ي�ساوم عليه مهما كلفه ذلك� ،إذ جتده نا�صحاً...
�أميناً ..وفياً خمل�صاً ُم�ؤازرا ً منا�رصا ً ملن يتخذه �صديقاً.
ومن خالل ال�سرية العطرة :نرى كيف �أن �أبا بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه،
كان �صديقاً للر�سول عليه ال�سالم قبل نزول الوحي عليه ،وكان م�صدقاً له منذ
نزول الوحي ،و�صادقا معه يف ن�رصته و�صحبته والدفاع عنه وحفظ �رسه ،ومن
بال�صديق ،وهذا هو الدليل الوا�ضح على ال�صداقة احلقيقة ،و�إال الختلفا
هنا �سمي ّ
باختالف امل�صالح �أو حل�سده على ما نزل عليه من ر�سالة.

( )1رامـــون (: )2011

بـئر الـسبـع.

رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد
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( )1رامون ( : )2011بئر السبع.
وال غرابة �أن جند العرب قدميا ميجدون ال�صداقة ويتغنون بها و�أكدوا على
ذلك يف العديد من الق�صائد واملناظرات ال�شعرية والأدبية ونبذوا ال�صداقة
املبنية على امل�صالح الدنيوية ،وحطوا من �ش�أنها واعتربوها دنيئة يف غايتها
فيما اعتربوا ال�صداقة مبرتبة الأخوة احلقيقية وتغنوا بذلك فقالوا:
�صديق���ي من يقا�سمن���ي همومي
وين��ص�رين �إذا م���ا غب���ت عن���ه

ويرم���ي بالع���داوة م���ن رم���اين
و�أرج���و و ّده ط���ول الزم���ان

(رب �أخ لك مل تلده �أمك) وهذا يعني �أنه ال فرق بني الأخ
وقيل �أي�ضا َ
وال�صديق ال�صادق؛ لأنه بحر�صه ون�صحه ي�صبح يف املقام ذاته.
وال ميكننا قيا�س ال�صداقة ب�سلوك طارئ وموقف عابر وحمدد؛ ل َّأن الإن�سان
من طبعه خطاء ويت�أثر بامل�ؤثرات اخلارجية التي جتعله يقوم ببع�ض ال�سلوكيات
اخلارجة عن �إرادته يف بع�ض الأحيان ،كما �أنه يعتقد �أحيانا �أن ال�سلوك ما من
وجهة نظره �صائباً؛ فيما يراه الآخرون عك�س ذلك؛ ولذلك فهو ب�أعماله جمتهد
(ولكل جمتهد ن�صيب) ومقايي�س النا�س للأ�شياء تختلف باختالف زاوية الر�ؤيا،
والغاية التي ينظرون من خاللها ،مع �أن الأ�صل يف الأمر �أن ال ف�ضل لإن�سان
على الآخر �إال مبا يف نف�سه من احلب والت�سامي ،ومبا فيها من حمبة للغري
ونفع للمجتمع ،فالإن�سان ال ي�ستطيع �أن يعزل ذاته عن النا�س؛ لأن اهلل �سبحانه
وتعاىل خلقنا وجعلنا �شعوباً وقبائل لنتعارف ،حيث قال تعاىل{ :وجعلناكم شعوباً
وقبائل لتعارفوا} ....احلجرات  ،13ولذلك جاء الت�صنيف يف الأن�ساب والروابط ،وكل
ح�سب درجة القرابة بدءا ً من الأب فالأخ ...فالقريب ال�صديق ...فاجلار ..فابن البلد..
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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الخ ،وجعل عالقة الأخ َّوة وال�صداقة يف ال�صف ذاته( ..رب �أخ لك مل تلده �أمك) ،
ومن هنا جاءت م�ؤاخاة الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم بني الهاجرين والأن�صار؛
لي�ؤكد �أهمية هذه العالقة ال�سامية.
وهلل احلمد يف الأوىل والآخرة.

الـفـصـل األول:

عجلة التاريخ تدور للوراء

رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد

لألسير  /خليل محمود يوسف أبو عرام

الفصل األول:
عجلة التاريخ تدور للوراء
مل يخطر على بالنا يوماً من الأيام ب�أننا �سنتعر�ض حلياة �إن�سان كائناً
من كان ،مهما كانت اخللفية �أو املعتقد ،وبغ�ض النظر عن اجلن�سية �أو اللون �أو
اجلن�س .،كما �أننا مل نكن مع موعد النطالق انتفا�ضة ثانية �أو معركة جديدة
يتواجه فيها الفل�سطيني مع قوات االحتالل وم�ستوطنيه من ناحية� ،أو مع
عمالئه و�أعوانه من ناحية ثانية ،على الأقل يف تلك املرحلة التي تلت توقيع
اتفاقية �إعالن املبادئ عام  ،1993وحلول ال�سلطة الوطنية وتوليها �إدارة �ش�ؤون
ال�شعب احلياتية.
لكن هكذا هي الأحداث تتالحق وتت�سارع تبعاً ملمار�سات االحتالل
وا�ستفزازاته ،التي ت�أتي عك�س كل التوقعات ،وبال �سابق �إنذار ،متاماً كما هو
املوت ي�أتي بغتة ،ال بل كاجللطات القلبية �أو ال�سكتات الدماغية وقليل من
ينجو منها ،ومل يكن يف وارد �أحد منا انه �سي�أتي يوما وتعود فيه الك َرة من
جديد ،ال �سيما بعد تلك ال�سنني الذهبية ،التي �ساد فيها الهدوء ،وتخللها �شيء
من اال�ستقرار و�شبه حاالت التطبيع ،وما واكبها من تطورات �سيا�سية دراماتيكية
واتفاقات �أمنية كانت قد كبلت ال�سلطة الوطنية وانتزعت منها �أحقية املقاومة،
وفر�ضت عليها حفظ الأمن ،وفر�ض القانون حلماية تلك االتفاقيات ،وعدم خرقها
من الطرف الفل�سطيني ،حتى و�إن �شابها االجحاف بحق �أبناء �شعبنا يف �أوقات
كثرية ،و�سادتها حاالت الكبت الوطني للتنظيمات الفل�سطينية ،وبخا�صة تلك
املعار�ضة لتلك االتفاقية.
للمرة الأوىل نلم�س �أن عجلة التاريخ تدور للوراء ،رمبا لأننا نتعامل مع
كيان خمتلف يف طبيعته من حيث الفا�شية والعن�رصية والغطر�سة ونق�ض
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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العهود والتحلل من االتفاقيات وااللتفاف عليها واتباع �سيا�سة الباب الدوار
واملراوحة يف املكان ذاته لهدر الوقت وتغيري الأو�ضاع على الأر�ض دومنا تقدمي
�شيء ،ورمبا ذلك ي�أتي من الطبيعة ذاتها لبني يهود الذين جبلوا عليها منذ فجر
التاريخ حيث اجلدال والت�شكيك واختالق الأعذار والذرائع كل ذلك برد م�شاعر
الغرابة والده�شة التي اعرتتنا ،و�أكدت لنا بقرب العودة للمربع الأول ،وخا�صة
بعد اللقاءات وجل�سات التفاو�ض املارثونية التي دارت بني قيادة ال�سلطة
الوطنية وقادة الكيان ال�صهيوين يف كامب ديفيد وغريها من الأماكن ناهيك
عن �إ�شارات الت�شا�ؤم ،التي ر�شحت من ت�رصيحات بع�ض القادة وامل�س�ؤولني
التي تداولتها و�سائل الإعالم ،ف�أوحت لنا ب�رضورة اال�ستعداد للعا�صفة القادمة
والبقاء على جاهزية لإمكانية مواجهة و�شيكة.
لكننا مل ن�ضع يف ح�ساباتنا �أن �أية مواجهة �ستندلع �ست�صل �إىل هذا احلد
من الدموية والعنف� ،أو انها �ست�ستمر طوال هذه االعوام دون حتقيق �أهدافها
املرجوة ،ومل يتنا َم العتقادنا �أن الأمور �ستنحو هذا املنحى اخلطري الذي ا�ست�شهد
فيه الآالف من �أبناء �شعبنا.
ومنهم خرية اخلرية من قيادات ال�سلطة الوطنية ورموز التنظيمات ،عالوة
على عدد الأ�رسى يف ال�سجون الإ�رسائيلية والذي فاق عددهم ع�رشة �أالف �أ�سري
و�أ�سرية ،بعدها تقل�ص عددهم يف �أعقاب اتفاقية �أو�سلو �إىل ب�ضع مئات ،كانوا
ينتظرون احلرية مع كل �إ�رشاقه �شم�س ،ومع �إي بارقة �أمل قد تلوح يف الأفق ،ومل
يراودنا التفكري �أن تعم حالة الفو�ضى ،وت�ضل البو�صلة الوطنية طريقها وين�شطر
الوطن وي�صل باملنا�ضل �إىل حالة الندم لو انه مل يدرك ذلك اليوم ،ويرجو عودة
الأو�ضاع �إىل حيث كانت عليه من ذي قبل.
ومل ي�أت يف واردنا �أننا �سنعي�ش جوالت من “االك�شن” العنف الفعلي ،ولأننا
ل�سنا (رامبو �أو فان دام)  ،وكذلك مل نكن عنرتة بن �شداد ،و�أي�ضا ل�سنا باجلبناء �أو

الرويب�ضات الذين يتنازلون عن حقنا ملحتل غا�صب� ،أو ال نغار ملقد�ساتنا التي
تنتهك �صباح م�ساء� ،أو ال نثور لأوطاننا املحتلة و�أر�ضنا التي �سلبت ودن�ست.
ومع عدم رغبتنا ب�أن نكون “فان دام” �أو عنرتة �أو نبوخذ ن�رص وغريهم،
�إال �أن هناك �أ�سماء و�ألقاب وكنى كثرية الحقت كثري منا وال�صقتهم ،منها ما
كان �أ�صيال ومنها ما ا�ستجد ل�رضورات العمل ودواعي احليطة واحلذر حلظات
املواجهات التي تواجه فيها �أبطالنا مع �أعدائهم ال�صهاينة ،ومنها ما حلق له�ؤالء
الأ�شاو�س للتجميد واملفاخرة ،وكل ذلك هو حق لهم ،بالرغم من �أننا مل جند من
بيننا من يبحث عن حق �شخ�صي �أو يح�سد �صديقا �أو �أخا على ما كنَي به من
كنى و�ألقاب الفخار والبطولة.
ومل يت�صور �أح ٌد �أن ي�صل �أبطالنا �إىل حيث و�صلوا ال من حيث ال�صيت
واالحرتام واملكانة يف نفو�س ذويهم وحمبيهم ،وال من حيث مكان الإقامة الذي
�أ�صبح هو الأخر مكان اجلميع وم�أواهم منذ �سنني عدة ،رغما عنهم مع �أنهم مل
يف�ضلوه على غريه من م�صري حمتوم كانوا قد متنوه وعملوا لأجله ،كيف ال؟ وان
غاية املنى لكل منا�ضل ي�سري على الدرب ذاته هو نيل �إحدى احل�سنني� ،إما الظفر
و�إما ال�شهادة ،ف�أما الأ�رس فكان �آخر النهايات املتوقعة ،وهكذا اقت�ضت �إرادة اهلل
�سبحانه وتعاىل.
وعلى هذا النحو ت�سري الأمور بال تعقيدات �أو كثري ح�سابات وتتدحرج
الأحداث حدثاً تلو الأخر ،متاما ككرة الثلج املتدحرجة ،فكل حدث يثري خلفه
جدالً وزوبعة �إعالمية من ال�شجب والإدانة واال�ستنكار ،ويتلوه رد فعل من الطرف
النقي�ض ويتخلل ذلك حمالت اعتقال وت�صعيد وت�صفيات ،وعلى هذا املنوال
يتدرج امل�سري ،وينخرط يف املقاومة �أ�شخا�ص جدد ،وكل يوم مير لي�س ك�سابقه
ال من حيث اال�ستقرار والهدوء ،وال من حيث درجة العدائية.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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والكراهية التي تزداد عمقاً وت�أزماً بني النقي�ضني �أو حتى حالة التقارب
والتوحد بني �صفوف الطرف ال�ضحية ،خا�صة �أولئك الأفراد الفاعلني يف �ساحات
الن�ضال ،فكل يوم يدخل �إىل �ساحة املقاومة بطل جديد بغ�ض النظر عن النتيجة
�أو الدور الذي �سيناط به �أو �إليه ،وبدون كثري �أ�سئلة عن املكانة واملال مل�صريه
وم�صري �أبنائه و�أهله من بعده.
مل يكن �أبطال ق�صتنا �شخو�صاً عابرين �سواء على �صعيد الوعي الوطني
لق�ضيتهم وعمق الفهم بتاريخها و�أبعادها ال�سيا�سية� ،أم من حيث مكانتهم
االجتماعية والن�ضالية �أو حتى الوظيفية والدرجات العلمية ،فكل منهم له مكانته
االجتماعية الالئقة �سواء بني �أ�رسته وع�شريته �أم بني �أبناء بلده وجمتمعه ،ولكل
منهم ما�ضيه الن�ضايل و�إن �صغر �سن بع�ضهم ،ومل يكتب له �رشف الن�ضال �سابقا
فهو من دون �شك من �أ�رسة عانت ويالت االحتالل ولوعة النكبات و�أملها ،التي
توالت على �شعبنا وطالت اجلميع بال ا�ستثناء ،وها هو دوره ،قد حان يف هذه
املرحلة و�أخذ دوره و�أثبت ذاته و�سطر �أ�سطورة جمد �إ�ضافية ت�ضاف �إىل ر�صيد
�سابق كان قد حققه.
ومبا ال يدع جماالً لل�شك ،ف�إن ه�ؤالء الرجال قد متتعوا ب�شمائل خا�صة
وا�ستقاللية فريدة من حيث املكانة االجتماعية التي ينحدرون منها ،فهم ينت�سبون
لأ�رس متوا�ضعة ومي�سورة احلال ،يتوافر لهم امل�أوى الالئق واحلياة الكرمية،
فال�سواد الأعظم منهم يعيل �أ�رسته ،فيما �آخرون كانوا ي�ستعدون لت�أ�سي�س �أ�رس
جديدة ،وافتتاح بيوت الزوجية ،ومقبلني على احلياة بكل ما تعنيه من جينات
وقيم اجتماعية و�إن�سانية وتعاون و�رشاكة ،كما �أنهم لي�سوا بجهلة ،فلكل منهم
فهمه و�إملامه الكامل بق�ضيته ومبا يدور حوله من �أحداث و�رصاعات ،فبينهم
حملة �شهادات علمية و�ألقاب �أكادميية ،ومنهم من قطع �شوطاً ال ب�أ�س به من
الدرا�سة لكن ظروف الدهر حالت دون موا�صلة م�سرية العلم والتعليم ،فالتج�أ �إىل
جمال التدريب والعمل املهني �أو الوظيفي يف �أجهزة ال�سلطة الوطنية.

�إذا اجلميع منهم لديه عمله ووظيفته و�أ�رسته وحمبوه من �أبناء �إخوة و�أهل
وحدهم وجمع
و�أ�صدقاء ،لكنهم �أي�ضاً التقوا على غاية �سامية وهدف نبيلَّ ،
بينهم وقوى روابط الألفة واالن�سجام وعزز �أوا�رص الإخوة والرتابط الن�ضايل وحب
الت�ضحية والفداء ،بعيدا ً عن امل�صالح واحل�سابات املادية والفخرية ،فما جمعهم
�سوى ع�شق الوطن والعطاء والبذل ومقاومة هذا املحتل الغا�شم الذي احتل
الأر�ض و�رشد الإن�سان ،واقتلع ال�شجر واحلجر ،ف�أ�صبح هدف التحرر من براثن
املحتل هو عامل التوحيد خلطاهم ،وح�رص �آمالهم نحو وجهة واحدة عنوانها
نيل احلرية واال�ستقالل وبناء الدولة امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�رشيف متاماً
كما هو هدف اجلميع من �أبناء �شعبنا وقيادته ال�رشعية.
مل يكن التقاء منا�ضلينا حم�ض �صدفة� ،أو حديث عهد و�إن كان بينهم فارقٌ
يف �سنوات العمر و�شي ٌء يف التجربة الن�ضالية والعلم ،فهذا يتم عن تكاملية
الأدوار بني الأجيال وميثل �صمام �أمان و�رس للنجاح والتوا�صل والدميومة ،التي
ما انفكت عراها تزداد متا�سكاً ومتانة ،وو�شائجها تزداد ثقة و�أخوة وحمبة
وت�ضحية وفداء.
وال يعني هذا �أن عالقتهم خالية من اخلالفات والع�صبيات والرنفزات الآنية
فلي�س هذا هو ال�صحيح ،وال �سيما �أن لديهم كثريا ً من الأفكار ،وتتعدد �أفكارهم
بتعدادهم ،وهذا ما يولد اخلالف يف وجهات النظر ،لكنه دوماً خالف لأجل
امل�صلحة العامة والهدف الواحد وحول الأجنح والأمثل من الآليات وال�سبل لبلوغ
الهدف وحتقيق الغاية ،ي�سود حديثهم الهرج واملرج ،واجلدية والتعمق يف نقا�ش
ما يطرح من �أفكار ،لكنهم ير�سون على ر�أي واحد ُيجمع ال�سواد الأعظم عليه
فيتبنّونه ،ويدافع عنه اجلميع كلما اختلفوا على فكرة ازدادوا توحدا ً وحمبة
على عك�س ما يحدث لدى بع�ضهم؛ لأَ َّن ما يربطهم �أ�سمى من الروابط العادية
(كرابطة الزمالة �أو رابطة الدم والقرابة) وهذا يعود خللو املغر�ضني واالنتهازيني
بينهم ،ولعدم وجود املت�سلقني الباحثني عن الذات ،هذا �إن وجد منهم من يقبل
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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لذاته �صفة من هذه ال�صفات ،لأهداف غري واقعية ولي�س لها �أثر يف حياتهم ال
يف احلقيقة وال يف الطموح ،فكيف �سيبحثون عن هدف دينء والواحد منهم يحمل
روحه على كفه ،ويرنوا �إىل نيل املجد والعال وال�شهادة �أ�سمى �أمانيه.
قد جند الغرابة يف ع�رص متل�ؤه الفو�ضى ويعج بالو�صوليني و�شعار �أفراده
الرنج�سية ،وفيه من عالمات ال�ساعة العجب العجاب� ،أن جند �أفرادا مب�ستوى هذا
االن�سجام وال ّت�آخي �شبه التام وبهذه الغرية واحلر�ص على بع�ضهم ويتحلّون
بهذا الفداء والت�ضحية ،لقد ذكرين ذلك بحال والدتي رحمها اهلل وا�سكنها ف�سيح
جناته حينما كنت �أت�شاجر �أنا و�شقيقي الذي ي�صغرين �سنتني بالتمام والكمال
ح�سب �سجل ميالدنا ،وذلك �أيام ال�صبا حيث كان الواحد منّا يطيح بالأخر �رضباً
وك�أننا «ديكان» ،يريد الواحد منا �أن يهزم الأخر �أو بطالً م�صارعاً ُحرّا ً ،والكل
فينا يريد �سحق الثاين وي�سجل عليه االنت�صار ،لكن الوالدة امل�سكينة حتاول
جاهدة الف�صل بيننا خوفاً علينا ،ولهفة وحت�سباً من �أن ن�ؤذي بع�ضنا بع�ضا ،فال
ت�ستطع فتجل�س عاجزة خائرة القوى تكيل الدعوات علينا ولي�س لنا ،متوعدة
ب�أخبار والدي رحمه اهلل و�أ�سكنه يف عليني ،لكنها �رسعان ما تتفاج�أ بنا وقد
ترا�ضينا وبد�أنا بال�ضحك واللعب معا ،فتقول والدتي كان اهلل يف عوين ،هكذا
الرو�سية�( ،أي الذين يولدون على التوايل دون �أن يف�صل بينهم �أحد) وهذا فهم
هم
ِّ
خا�ص لدى الوالدين الكبار وامل�سنني ،ب�أن من يولد بعد الثاين مبا�رشة يغار منه
على حب الوالدين له ،وعلى �أية ق�ضية قد ين�صف بها� ،إمنا هذه الغرية تتبدل
حمبة وودا ً ويتولد لديهم حر�ص �شديد على بع�ضهم ،وهكذا متاماً كان �أبطال
ق�صتنا.
لقد جمعهم القدر بلقاءٍ حميم ،فيه الأخ َّوة والتفاين والعطاء والت�ضحية
والت�سابق للعمل واخلدمة ،وحملوا بداخلهم روح امل�س�ؤولية والغرية واحلر�ص
ال على امل�صالح اخلا�صة �إمنا على تلك الق�ضايا والهموم الكبرية لأبناء �شعبنا،
التي ت�ستدعي من اجلميع الوقوف والإيثار� ،إ�ضافة لبلدنا التي ت�ستحق منا

الكثري ،وندين لها بالف�ضل واجلميل ،وخدمتنا لها متثل جزءا ً من تلك امل�س�ؤوليات
اجل�سام ،التي ي�ستدعيها الواجب الوطني والأخالقي.
وكلنا على ادارة �ش�ؤون احلياة التنظيمية داخل املدينة ،وذلك مبا حبان ِا به
اهلل �سبحانه وتعاىل بقليل املعرفة وطول النف�س وال�صرب ،ال �سيما بعد �أن ابتلي
بع�ضنا بامتحان الأ�رس باكرا ً ،الأمر الذي وهبنا معرفة �إ�ضافية ،ومنحنا �إمكانية
على التعامل مع املواقع تنظيمياً ،و�أَعطانا الثقة وقدرة حتمل ،ناهيك عن دور
اجلماهري الإيجابي الذين �أحاطونا بطيب اخللق وح�سن االلتزام وقومي املعاملة
والدعم الكايف ،ولوال هذا االحت�ضان واالهتمام مب�شيئة اهلل ملا ا�ستطعنا ال�صمود
واال�ستمرار وحتقيق ذلك النجاح الذي عك�س �صورة التفاعل الودي اخلايل من
اال�شكاليات على هذا ال�صعيد ،الأمر الذي مكننا من رفع ا�سم مدينتنا يف �سجالت
الن�ضال ال�شعبي والوطني.
عزم �أبطالنا على امل�سري ف�شدوا �أ�رشعة مراكبهم املتوا�ضعة ،وخا�ضوا بها
بحرا ً متالطم الأمواج� ،صارعوا علو الأمواج تارة ،و�رسعة الرياح التي تقاذفت
مراكبهم ودفعت بها مينة و َي�رسه و�أطاحت بها هبوطاً و�صعودا ً تارة �أخرى ،لكنهم
مت�سكوا بحبال النجاة وحافظوا على �أ�رشعة املراكب م�رشعة وم�شدودة الأوتار،
ورغم م�صاعب البحر وعتو الرياح ومكدرات ال�سفر� ،إ�ضافة لتوا�ضع اخلربة يف
ركوب هذا البحر الهائج ،كل تلك املعوقات التي حاولت عبثاً �أن متنعهم من
ال�سري� ،إال �أن �سفنهم �أبحرت و�إن كان عامل التعطيل قد �أعاق الو�صول ،و�أَ َّخ َر يف
بكور الزرع� ،سوا َء على �صعيد املواجهات الداخلية� ،أم تلك التي كانت خارجة
عن الإرادة� ،إذ علينا �أن ال نن�سى �شُ ح الإمكانات ونق�ص اخلربة� ،أو انح�صارها يف
جماالت دون �أخرى ،وعدم البحث عن م�صادر بديلة� ،إذا ما كان الق�صد �أحياناً هو
عدم البوح ب�رسية العمل ،وعدم الرغبة باالنفتاح على الآخرين ك�إجراء وقائي
لدواعي ال�سالمة واحليطة واحلذر من عملية الوقوع يف �أخطاء قاتلة �سوا ًء على
�صعيد �أفراد املجموعات �أم على �صعيد تعري�ض املواطنني وممتلكاتهم للخطر
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والتزاما بالت�سل�سل التنظيمي الذي وللأ�سف مل يظهر دوره وفعاليته بال�شكل
املطلوب.
حاولنا جاهدين تذليل ال�صعاب ،وجتاوز ما اعرت�ضنا من عراقيل ،فر�ضنا
ح�ضورنا بح�سن الأداء واحللم والأناة وبالتعامل املتزن واحل�ضور املتوا�صل� ،إىل
�أن �أ�صبح لنا دورنا واحرتامنا التنظيمي واالجتماعي� ،رسنا بخطى ثابتة و�إن
كانت وئيدة ومت�أنية يف قطع امل�سافات نحو بلوغ الهدف ،لكن يف حلظة ما
�سادنا �شعور ب�أن هناك �شيئاً من الت�رسع �أو التهور يف بع�ض الزوايا ،و�إن كان
هناك خالفٌ باملعنى الدقيق للكلمة� ،إال �أننا وقعنا فري�سة هذا الت�رسع الذي ال
ميهلنا وقتاً طويالً ومل ميكننا من قطف وجني املزيد مما نطمح �إليه من نتائج.
جتنبنا قدر الإمكان الوقوع يف �أخطاء العمل وحاولنا �أن تكون
خطواتنا مدرو�سة و�صائبة وجلية ،لكن حالنا كباقي الب�رش �أننا خطا�ؤون
وتنطبق علينا قاعدة( :من يعمل يخطئ ومن ال يعمل ال يخطئ) لذلك
تخلل م�سريتنا بع�ض الكبوات ،منها ما كان م�ؤملاً وقا�سياً بحق �أنف�سنا
وبحق �أهلنا ،ومنها ما كاد يوقعنا يف حالة ع�ض �أ�صابع الندم على
القيام بها النها تزج بنا يف �أتون التالوم والعتاب واالنتحار التنظيمي
فيما لو حتققت نتائجها ،ولوال رعاية اهلل وعنايته ومن ثم الكرم الأ�صيل
لأهل مدينتنا الطيبني وتفهمهم لنا ومعرفتهم ال�سابقة بنا وب�سلوكنا
وتوجهاتنا و�أهدافنا وهذا رمبا هو اجلانب الذي �أعطانا الدعم وروح
املوا�صلة ،وكان عامل �إ�سناد لعدم الو�صول �إىل حالة الي�أ�س واالحباط
واالنتكا�س �أو التنحي عن اال�ستمرار وموا�صلة امل�شوار ،هذا �إىل جانب
�إمياننا العميق بعدالة الق�ضية وحتمية االنت�صار� ،إن هناك من الأَعمال ما
�رسرنا لعدم تنفيذها ،و�أخرى لعدم جناحها؛ لأن نتائجها �ستكون كارثية
وم�رضة بنا وب�أهلنا فيما لو كتب لها النجاح؛ ولذلك حمدنا اهلل على
ق�ضائه وقدره واخلرية فيما اختار اهلل.

ال �شك يف �إن ان�سجامنا ووحدتنا ورابطة ال�صداقة التي جتمعنا واحل�س
بامل�س�ؤولية والقدرة على التحمل والإميان بالقدر كل ذلك بعد �إرادة اهلل �سبحانه
وتعاىل ،كان من �أهم الأ�سباب التي مكنتنا من اال�ستمرارية وعدم الوقوع يف
�أخطاء كبرية �أو اال�ست�سالم لبع�ضها ،وان كان جزء منها يفوق قدرة التحمل،
ال �سيما يف مدينة كمدينتنا متما�سكة بعاداتها وتقاليدها و�أعرافها وترابطها
الع�شائري مبا نعك�سه من �صورة م�صغرة ملجتمعنا و�شعبنا ب�أ�رسه.
وال ميكننا �إغفال دور �أهايل تلك املدينة الطيبة بطيب �أهلها الكرماء الذين
مل يبخلوا علينا ومل يدخروا جهدا يف امل�ساعدة والإيواء وامل�ؤازرة ،ب�رصف النظر
عما �سينجم من خماطر وما �سيعود عليهم من �أ�رضار �أو ما يطالهم من �أعباء
وم�س�ؤوليات قد يكون فيها ال�سجن ..ال�شهادة ...امل�ضايقات� ...أو هدم البيوت،
وهذا كله فعال قد حدث لكثري من الأ�رس ،التي دفعت ثمناً باهظاً جراء م�ساندتها
ووقوفها �إىل جانب منا�ضلينا ،وال ي�سعنا �إال �أن ننحني �إجالالً و�إكبارا ً لهذه الأ�رس
التي فقدت عزيزا ً من �أبنائها لريتقي �شهيدا ً �أو ليقع بع�ضهم الأخر �أ�سريا ،وذلك
كله حدث لي�س �أال لوقفة عز و�شهامة و�أ�صالة وقفوها �إىل جانبنا نحن �أبناءهم
و�إخوانهم الذين ال ولن نن�سى لهم الف�ضل واجلميل الذي �سيبقى ديناً يف �أعناقنا
�إىل يوم الدين.
ويدعونا الواجب �إىل ا�ستذكار �شهدائنا الربرة خالد خمامرة،
وحممود بدير و �إبراهيم �أبو رجب وكل �شهدائنا الطاهرين الذين ق�ضوا
نحبهم وارتقوا �إىل جوار ربهم ورحمته م�ؤكدين �أن كرم ال�ضيافة
و �إيواء املنا�ضلني والدفاع عن ال�صديق والت�ضحية والفداء لي�س جمرد
را�سخ يف
�شعارات وكلمات ف�ضفا�ضة بال م�ضمون ،بل هي فعل و �أ�صل
ٌ
نفو�س �أهلنا و �أبناء �شعبنا وعقولهم ،ف�إىل جنات اخللد �أيها ال�شهداء
وكل �شهداء مدينتنا و�شعبنا ،و�ستبقى خطاكم وذكراكم لنا نربا�س
هداية.
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ويف املقابل ال يخلو ال�شق الآخر من ال�صورة من �سلوكيات و�أفعال م�شينة
يندى لها اجلبني خجالً لأولئك امل�أجورين والأوغاد الذين رموا ب�أنف�سهم ليكونوا
عيونا للأعداء ولي�صبوا نار حقدهم ودناءة نفو�سهم وي�صبحوا �أحجار �شطرجن
إ�شباع ل�شهوة �شبق
تدار يف غري �صالح �أبناء جلدتهم ،مقابل فتات زائل �أو � ٍ
حيوانية� ،سيطرت عليهم وجرتهم �إىل م�ستنقع الرذيلة واالنحطاط ،وليتحولوا
بذلك خلفافي�ش ظالم تَر�صد حركات �أبطال ،رهنوا �أنف�سهم للدفاع عن بلدهم
و�أبناء �شعبهم ،وف�ضلوا ال�سهر على راحة النا�س و�أمنهم ،ف�إن كل الف�ضل واجلميل
والعرفان والتقدير هو الإكليل الذي نتوج به ر�ؤو�سنا والأمانة التي نعلقها يف
�أعناقنا يف تلك الفئة الأوىل ،التي مل تروعها �سطوة اجلالد وعقوباته عن القيام
بواجبها الوطني ،فال ي�سعنا يف الفئة الثانية �إال �أن نلفظها من بيننا ونعريها
ونقاطعها ،ونعلن عليها احلرب بال هوادة وال رحمه ،وندعو املجتمع ب�أ�رسه
كي ينظر �أليها بنظرة غ�ضب واحتقار ،والنبذ واالزدراء ملا يقومون به من ادوار
خيانية ال متيز بني فرد و�أخر من �رشفاء املدينة وال�شعب ب�أ�رسه ،وملا يجرّونه
علينا من عار وخ�سة ودن�س ب�أنتمائهم لهذا ال�شعب الأبي.
وبالقدر الذي نتحدث فيه عن عامة النا�س وخا�صتهم ،فعلينا �أن ال نن�سى
�أفراد الأجهزة الأمنية والع�سكرية ل�سلطتنا الوطنية يف تلك املدينة الوادعة
�أ�سوة ببقية مدننا وقرانا يف الوطن ،حيث كان لهم مواقف �شجاعة و�أ�صيلة ،و�إن
تباينت بني جهاز و�أخر� ،إال �أن مواقفهم ال ميكن �إنكارها �أو �إ�سقاطها والتغا�ضي
عنها ،كيف ال؟ و�أن بيننا كثريا ً من �أبطال هذه الأجهزة حتى و�إن كان القرار
يف ان�ضمامهم وانخراطهم يف �صفوف جمموعات وخاليا العمل الفدائي طوعيا
وفرديا ،لكننا نقول �إن عملنا جميعاً �سواء �أكان طوعياً �أو فردياً وحتت كل
الظروف ف�إن �أجهزتهم �أي�ضاً مل حتا�سبهم ومل تعق اندماج من ميتلك احل�س
والغرية وامل�س�ؤولية بالواجب ،جتاه �شعبه ووطنه ويرغب بت�أدية الدور املنوط
به على هذا ال�صعيد.

وقد ي�ساور بع�ضهم الظن �أن فر�ساننا مل يلتحفوا ال�سماء ومل يفرت�شوا الأر�ض
�أو ي�سكنوا الكهوف و�أنهم كانوا ينعمون بوافر العي�ش ،وينامون على �أرائك احلرير،
�سيما و�أننا نعي�ش يف انتفا�ضة الأق�صى وع�رص مقاومة ون�ضال اختلفت و�سائله
و�أ�شكاله ومفاهيمه ،لكن لي�ست هذه هي احلقيقة ،فهم فعالً القوا الرتحاب والكرم
واالحت�ضان ما �أن�ساهم �صقيع الربد القار�ص ،و�صلي ال�شم�س احلارقة و�شبح
اجلوع ،و�أمل التعب ولوعة البعد عن الأبناء والأهل �أثناء تنقلهم ومطاردتهم برغم
ق�رص الفرتة الزمنية التي ق�ضوها بني الكهوف و�أح�ضان اجلبال وبطون الأودية.
مل يكن جل وقت �أفراد اخلاليا التنظيمية الفاعلة املقاومة ومقارعة االحتالل
لكنهم �أي�ضا لي�سوا �إ�ستعرا�ضيني يف �سلوكهم وعملهم وال متوا�صلي االختباء داخل
املغر والكهوف ،ومل يكونوا بال ح�سيب على �سلوكهم وت�رصفاتهم و�أفعالهم �أذا ما
خرجت عن �إِطار املعقول واملنطق ،كما �أنهم يعي�شون على الب�ساطة ،يتفاعلون
مع قاعدتهم اجلماهريية ،ي�شاركون النا�س �أفراحهم و�أتراحهم ،يختبئون حلظات
ال�رضورة ويظهرون كلما ا�ستدعاهم الأمر لذلك ،فلهم م�س�ؤولوهم التنظيميون
الذين انخرطوا يف ميادين العمل الفدائي والقادرون على �أخذ القرار ،رمبا �أن ما
كان يفرزهم يف �أغلب الأحيان وي�صنفهم ويفر�ض عليهم حتمل عبء امل�س�ؤولية،
هو مدى مت�سك العدو و�إ�رصاره على �إلقاء القب�ض عليهم �أو اغتيالهم عقاباً
لدورهم الن�ضايل وعملهم الذي قاموا به ،وهذا ما يجعل القائد �أكرث بروزا ً وتقع
عليه م�س�ؤولية حمل اللواء �إىل حني ينظر اهلل يف �أمره ،ب�أن يقع �أ�سريا ً �أو يرتقي
�شهيدا ً ،وي�أتي من يخلفه وفق ذات الآلية والتدرج ،وهكذا ت�سري الأمور على هذا
النحو خا�صة يف قيادة اجلناح الع�سكري وخالياه العاملة.
حتدينا الواقع وواجهنا العديد من الإ�شكاليات التي كانت �أحياناً فوق طاقة
التحمل من قبل بع�ض مواطنينا ،الذين ال يختلف دورهم و�أدا�ؤهم عن دور بقية
املواطنني الآخرين ،الذين كانوا ُيح ّملون املنا�ضلني م�س�ؤولية جلب الدمار و�إعطاء
املربرات والذرائع لالحتالل يف اقتحام البلدات ،ال �سيما املواطنني الب�سطاء الذين
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يقطنون املناطق املحاذية للطرق االلتفافية �أو بجوار امل�ستوطنات ،ويظنون �إننا
منتلك قوة خارقة و�إمكانات ت�ستطيع دحر املحتل و�إيقاع الهزمية بجي�شه ،وهذا
�إِن دل على �شيء ف�إمنا يدل على الب�ساطة و�سطحية التفكري وطيب النف�س يف
اغلب الأحيان ،وقد التم�سنا لهم العذر ،و�إِن تخلل ذلك بع�ض النفو�س املري�ضة
التي حتاول خلط الأوراق وت�شوي�ش الأجواء وخلق حالة التنافر بني املواطنني
الب�سطاء واملقاومة الذي يحاول جاهدا ً تنفيذ ما �أوكل �إليه من مهمات عرب
�إمكاناته املتوا�ضعة و�إ�رصاره على املقاومة.
وهكذا وبهذه ال�صورة البديعة والقا�سية واملليئة بالتناق�ضات والأحداث
املتوالية ت�سري الأمور بب�ساطتها وعفويتها ودورها املر�سوم لها ،بني ك ّد وتعب،
مطاردة ومالحقة ،ت�سرت وظهور ،كر وفر ،ونوم يف العراء �أحيانا ،ويف الق�صور
وعلى الفرا�ش الوثري �أحياناً �أخرى ،عي�ش فوق ر�ؤو�س اجلبال وبني بطون الأودية،
نتالوم ونتعاتب ،نلقى امل�ؤازرة وامل�ساندة مرة ونذوق لوعة البحث عن م�أوى
مرات ومرات ،وقد يكون ال�سبب يف عدم �إيجاده �شدة احلذر واخلوف من القدر
املجهول والذهاب للبحث عن الأكرث �أماناً و�أمناً ولي�س لعدم �إيجاد امل�أوى كم�أوى
بعينة.
ا�ستمر حالنا على هذا املنوال وبهذه الطريقة والكل ي�سعى ويجتهد ،لكننا
ال ندري من �أ�رسع نحن �أم القدر؟ فال �شيء عا َد يهمنا �إال �أن نلقى اهلل �سبحانه
را�ض عنا ،نحاول �أن ننجح باال�ستمرار ،والعدو يحاول �أن ي�صل �إلينا
وتعاىل وهو ٍ
يف �أ�رسع فر�صة ممكنة ،والقدر هو الذي �سيفر�ض نف�سه علينا وال ندري ل�صالح
�أي من الأطراف �سيكون حكمه ،لكن بكل ت�أكيد لدينا الإميان ب�أن اخلرية فيما
اختار اهلل �سبحانه وتعاىل ال يف اختيار العبد ،و�إن كان الأ�صعب هو النازل بنا
فنحن به را�ضون.

الـفـصـل الـثانـي:

تالقي الغايات يوطد العالقات

رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد
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الفصل الثاني:
تالقي الغايات يوطد العالقات:
على هذه الأر�ضية من التفاهم واالن�سجام يلتقي ثلة من الأخوة وح َّدهم
الهدف وجمعتهم الغاية ،من خالل معرفة �سابقة ،حيث جمعهم تالقي وتعارف
من كانوا �أيام �صباهم على مقاعد الدرا�سة ،واملدار�س التي كانت احلا�ضنة الأوىل
ل�شبكة عالقاتهم الأخذة بالتعزز �شيئا ف�شيئا ،وهكذا دواليك تتفاعل العالقات
وتقوى مع انق�ضاء ال�سنني� ،سيما و�أن هناك بع�ض روابط القرابة وال�صداقة �أو
بع�ض روابط العمل التي �ساعدت هي الأخرى يف التالقي والت�آلف ،وبازدياد
الثقة يبد�أ بع�ضهم بالتنفي�س عن مكونات نف�سه ،و�أ�رسار عقله الباطني احلبي�سة،
التي حتمل عنف الفتوة و�شهامة ال�شباب ،ويبد�أون بالبحث عن �آلية للتعبري عما
تختلج به نفو�سهم من �أفكار لإخراجها �إىل دائرة التطبيق الفعلي.
ما بني الرغبة والرهبة للبوح بهذه ا لأ�رسار وما يرتتب عليها من
قا�س على �صعيد الفرد
خماطر قد ال حتمد عقباها ،فقد يكون لها ثمن ٍ
واجلماعة؛ لذلك يبد�أ التلميح تارة والت�رصيح �أخرى ثم يتبعها االن�سحاب
مما دار من �أحاديث ،ويختلط اجلد بالهزل وتغيب املواقف والقرارات ،بني
التالعب بالألفاظ والكلمات واالقرتاب من خط اخلطر ثم العودة للوراء
خطوات ،حيث خط الأمان و�إبداء الأعذار عما بدر ثم التن�صل ،وك�أن �شيئا
مل ُيق ْل  ،لكن الفطنة لن تغيب عن بال البع�ض ،خا�صة يف حاالت الع�صف
الفكري التي تع�صف بعقول ه�ؤالء ال�شباب ،الذين تتوقد �أح�شا�ؤهم وتغلي
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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مبا يدور يف نفو�سهم من م�شاعر الوطنية والثورة على املحتل الغا�صب،
وكراهيتهم للذل واخل�ضوع واال�ست�سالم و�سخطهم من ممار�سات القمع
اليومي ،التي �أو�صلت النا�س �إىل حالة من الي�أ�س والقنوط وال�ضغط
النف�سي �إال �أنهم مع كل هذه الروح الوثابة لن ينطلقوا بال �سابق �إنذار،
�إذ البد لهم من مقدمات و�إ�شارات� ،ست�أتي متاماً ك�أعرا�ض الوالدة لتدلل
على قرب املوعد؟! و�رضورة االنطالق وااللتحام ،وهذه ا لأَ عرا�ض ميكن
�إيجادها �إذا ما توافر ال�سبب ،الذي هو بال �شك حا�رض يف �أذهان اجلميع
و�أمام ناظرهم.
بالت�أكيد �أعرا�ض املر�ض دوماً ت�شري �إىل وجوده ،وت�ستدعي البحث عن
الأ�سباب ال�ستئ�صال امل�سبب �أو عالجه ،والأ�سباب كما �أ�سلفنا كثرية فكيف
يغيب عنا ال�سبب؟! وال يوجد مدينة �أو قرية �إال و�أقيم على �أر�ضها م�ستوطنه
�أو �أكرث� ،أو �شق و�سطها طريق التفايف ليق�ضم بذلك مئات الدومنات من
الأرا�ضي ،وهناك الع�رشات بل املئات من الأ�رسى القابعني يف ال�سجون ،ولها
ن�صيب وافر من ال�شهداء مع توايل �سيء االحتالل ،وال يخلو يوماً �إال وفيه
ذكرى نكبة �أو مذبحة �أو جمزرة ففريو�سات املر�ض والعدوى متوافرة وبكرثة،
لكن تبقى الب�شائر التي البد من ا�ستغاللها ك�رشارة للرتويح عن النف�س
واختيار الطرف املنا�سب للبدء.
وعلى هذا النحو تختمر الأفكار احلبي�سة يف عقول كوكبة من الإخوة
والأ�صدقاء وتن�ضج ،و�إن مل يكن لهم �آنذاك دو ٌر قيادي وريادي؛ لأنهم مل
يبحثوا عن ذلك بقدر ما �أرادوا االنخراط يف العمل ،والقيام مبا ميليه
عليهم ال�ضمري ويفر�ضه الواجب الوطني والأخالقي الديني ،وفعال ا�ستطاعوا

بذلك �أن ي�أخذوا دورهم وي�سريوا يف ركب املقاومة ،وتركوا ب�صماتهم جلية،
وبد�أوا م�شوارهم الن�ضايل باخلطوة الأوىل ،وفر�ضوا ذاتهم على معادلة
الن�ضال ومقارعة املحتل ،ولت�ستمر هذه امل�سرية ردحاً من الزمن ،حملت
يف ثناياها ما قدر لها من �أحداث و�سيرَ وبرغم التباعد واالنف�صال والفجوة
التي حالت فيما بينهم ب�سبب �سنوات االعتقال الطويلة للبع�ض� ،إال �أن
التوا�صل اجتماعياً وفكرياً بقي حمافظاً على �صورة م�رشقة ل�سل�سة متينة
من عالقات ال�صداقة ال�صادقة التي ن�سجوا �أوا�رصها يف ظروف قاهرة،
كان قوامها الإخوة واملحبة والثقة ورفقة الدرب التي مهدت الطريق للدور
الثاين من ال�سرية الن�ضالية الثانية وعالقات ال�صداقة احلا�رضة التي زادت
ان�سجاماً وتوحدا ً.
ومع ال�صرب تتحقق �إرادة اهلل ،وت�أتي ظروفٌ �أ�شبه ما تكون باملعجزة
خا�صة بالن�سبة لعامة النا�س الب�سطاء من �أبناء �شعبنا ،ال �سيما �أن حالة
العدائية وال�رصاع الدموي ل�شعبنا الفل�سطيني وثورته املعا�رصة ب�شكل عام
وانتفا�ضة احلجارة على وجه اخل�صو�ص مع املحتل كانتا يف �أوج العطاء،
وتزداد �رضاوة ودموية ،ومل يكن هناك ب�شائر �سالم تلوح يف الأفق القريب �أو
البعيد ،بل زيادة على ذلك �أن احلديث جله كان يدور عن الت�صعيد ،والعنوان
دحر املحتل عن كامل الرتاب الفل�سطيني ،و�أن ال�رصاع مع العدو �رصاع
عقائدي ووطني� ،رصاع وجود �أو ال وجود؟! لذلك ف�إن ما حدث كان معجزة
�إلهية كمعجزة ت�أمني ذئب جائع على حمل وديع ،فهل يخطر ببال �أحد يوماً؟
ويتخيل كيف �سيكون عليه احلال؟ وهل يت�صور انه ميكن لذئب �أن يرتك حمالً
و�ش�أنه وهو يت�ضور جوعاً ،لكن احلقيقة هي �إرادة اهلل �سبحانه وتعاىل� ،أن
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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تق�ضي بالقول لل�شيء كن فيكون وان يغري الأحوال ،ويلتقي الأعداء ليجل�سوا
على طاولة واحدة ،يتفاو�ضوا ويت�صافحوا ويوقعوا �إتفاقية �سالم ال�شجعان،
ويتحرر قرابة ع�رشة �آالف �أ�سري من �سجون الإحتالل ويجتمع �أ�صدقاء العمر
ورفاق الدرب من جديد بعد �أن كان القدر قد �شتت �شملهم وحزمتهم.

الـفـصـل الـثالـث

رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد
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الفصل الثالث:
انتهت مرحلة ال�صقل والتجربة الأوىل على هام�ش الفعل غري املربمج
وع�شوائية الطي�ش ال�شبابي لتنتقل �إىل مرحلة حتمل �أعباء امل�س�ؤولية وتويل
زمام الأمور وان كانت هذه املرحلة هي مرحلة ا�سرتاحة مقاتل وهدوء وا�ستقرار
حتت م�سمى عملية ال�سالم ،ولكن بكل ت�أكيد ف�إن نظرة النا�س �إلينا قد تغريت
ومطالبهم منّا كذلك ،وكان هناك على �صعيد الواقع العام تغريات ج ّمة ،فمن
اعتقل ملدة من الزمن ،خرج من ال�سجن ليجد ال�صغري قد كرب و�أ�صبح طالب
جامعة� ،أو معلماً يف مدر�سة� ،أو رب �أ�رسة �أو �صاحب م�رشوع ...الخ من هذه
الأمور ،ومن كان منا�ضالً يف �صفوف الإنتفا�ضة الأوىل حتول �إىل جندي �أو �ضابطٍ
ع�سكري يف �أحد �أجهزة ال�سلطة الوطنية� ،أو تبو�أ مركزا ً قيادياً يف �إحدى م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين �أو املواقع التنظيمية ،وهكذا كان احلال ،كل هذا ح�صل لأن
الأ�سري يعتقد �أن احلياة تتوقف جمرد دخوله ال�سجن ،ولكنه يتفاج�أ حينما
يتحرر ويلقى الواقع فيلم�س الفرق والتغريات دفعة واحدة ،والتي فيها بالت�أكيد
الإيجابي وال�سلبي ،حيث التطور العمراين والتغيري يف ال�سلوكيات واملفاهيم
والأعراف و�أمناط احلياة االجتماعية التي طر�أت مع التطور الزمني احل�ضاري
والتعليمي والتكنولوجي والدميقراطي.
عاد الأ�صدقاء �إىل مدارجهم التي نَ�شَ �ؤوا فيها طفولتهم و�شبوا ،وترعرعوا
�أيام �شبابهم ،ون�سجوا فيها عالقات �صداقتهم الطاهرة ،عادوا �إىل ذكرياتهم
اجلميلة ،و�إىل تلك الأفكار والطموحات التي دفعوا ثمن تبنيها والت�شبث بها
ربيع �شبابهم ،و�أجمل �أيام عمرهم ،ليبد�أوا م�شوار حياتهم من حيث توقفت،
يخو�ضونها بكل ما فيها ومبا حتمله من موا�ضيع و�أحاديث م�ستجدة وخمتلفة
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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يف ر�صانتها ومكانتها عما كان يف املا�ضي ،فالأفكار هذه املرة بناءة وت�أخذ يف
نقا�شها اجلدية واملو�ضوعية والعقالنية والتعمق بالفهم بعيدا ً عن ردات الفعل
والع�شوائية ال�سابقة وال�صبيانية والهزل الذي كان ،فالكل �أ�صبح يعرف ما يدور
يف خلد الآخرين ،و�أي �أفكار يحملون ولأي جهة ينتمون �أو يتبعون ،واحلديث بات
جلياً ب�أبعاده ومراميه �رصيحاً ب�ألفاظه ومعانيه.
وت�سري الأمور وتتواىل الأيام �أو ت�أخذ احلياة جمراها بال توقف ،كيف ال
ي�ؤذن لها بذلك و�سنّة اهلل تقت�ضي ا�ستمرارها �إىل �أن ي�شاء اهلل فتتوقف معها
احلياة باملوت �أو بنفخة �إ�رسافيل ،وها هو �سالم ال�شجعان الذي كان معجزة
املرحلة �آنذاك قد وقع وعادت طالئع الثورة الفل�سطينية والفدائيون �إىل �أر�ض
الوطن ،وي�أذن اهلل بقيام ال�سلطة الفل�سطينية التي بد�أت باالنت�شار داخل مدن
الوطن وقراه ،وتت�سلم �إدارة الأمور فيها ويكون ن�صيب مدينتنا من بني تلك املدن
التي انت�رشت فيها ال�سلطة �أخريا ً ،وبانت�شارها وا�ستالمها �ش�ؤون ومرافق احلياة
خرج �أخر جندي من جنود الإحتالل من داخلها فيما بقيت امل�ستوطنات على
تخوم املدينة ومرافقها احلدودية ،عمت الفرحة �أو�ساط الأهايل ،الذين عانوا
اال�ضطهاد والقهر اليومي جراء �سلوكيات االحتالل وجنده وتنف�س املواطنون
ال�صعداء وابتهجوا و�سادهم ال�رسور ،كيف ال تكون الفرحة يف بلد قدمت ال�شهداء
والأ�رسى واجلرحى وقامت بواجبها الوطني وما عليها من م�ستحقات املقاومة
وال�صمود ،متاماً كما هو احلال يف باقي املدن والقرى واملخيمات الفل�سطينية
�إذا ً من حقها �أن تفرح وت�صهل ومترح وتتزين ويبتهج فر�سانها وتن�رشح �صدورهم
ويتباهون �أمام جماهريهم وحمبيهم.
لقد طاب للأ�صدقاء واملنا�ضلني �أن يحتفلوا ويبتهلوا هلل على هذا الن�رص،
و�أن يرتكوا العنان لأزيز الر�صا�ص كي يزغرد يف �سماء املدينة �أ�سوة بكل املدن

واملخيمات التي احتفلت لذات العر�س ،فهم من ع�شق ال�سالح منذ نعومة
�أظافرهم ،وحلموا بهذا اليوم وحتمية قدومه ،فمنذ �أن وعوا االحتالل وهو
يغت�صب فل�سطني ،ويحتل ويعتقل ويبط�ش ،ب�شكل يومي ومتوا�صل بال ح�سيب
ر�ضعوا حليب الوطن فطرياً وت�رشبوا مفاهيم الثورة وتعاليم الن�ضال،
�أو رادعِ ،
حينما كانوا ي�سرتقون ال�سمع ل�صوت الثورة الفل�سطينية الذي كان يبث ل�ساعة
واحدة من بغداد ،وما يتخلله من �أغاين الثورة و�صوت الريغول والناي وحديث
�أبو باج�س ،الي�س من حقهم؟ �أن يعربوا عن �سعادتهم وفرحهم وتفتح �شهيتهم
ويتفاخرون على املارقني واخلونة من الطابور اخلام�س ،ويتوعدوهم بقرب يوم
ح�سابهم من ال�سلطة الوطنية التي رفعت راية فل�سطني ،هذه الراية التي راح
يف �سبيلها قوافل من ال�شهداء والأ�رسى واجلرحى ،كل ذلك راود �أذهان ه�ؤالء
الأبطال ،لكنهم ف�ضلوا التحلي بالرزانة وعدم ال�شماتة ممن �أوقع بهم االحتالل
يف �شباكه ،وقرروا الرتفع على ال�صغائر يف زمن طابت فيه الفرحة وم�شاركة
النا�س م�شاعرهم واحتفاالتهم.
تفهم منا�ضلونا املوقف احلركي وراء توقيع هذه االتفاقية ،واعتربوا �أن ما
حدث خطوة مهمة ت�أتي على طريق التحرر واال�ستقالل وبناء الدولة ،وان كانت
ناق�صة ،كيف ال يرون �أهميتها وهم من امل�ؤمنني بالفكرة القائلة� :أن م�سرية
الليل تبد�أ بخطوة ومن جند القائد الرمز ال�شهيد الذي قال� :إننا يف ربع ال�ساعة
الأخرية نحو �إقامة الدولة العتيده وعا�صمتها القد�س ال�رشيف ،فقد اعترب �أن ذلك،
ثمرة واجناز انتفا�ضة احلجارة التي كانوا من جنودها ،وهذا ما زاد من ثقتهم
و�ضاعف من دورهم الريادي �أمام قاعدتهم اجلماهريية ،وف�سح لهم جماالً من
التفاعل وتكاملية الأدوار من م�س�ؤوليات املجتمع املدين القائمة ،ال �سيما بعد
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�أن التحق العديد منهم باجلامعات �أو بالوظائف الع�سكرية �أو املدنية ،واخذوا
دورهم بامل�شاركة الفعلية يف م�سرية البناء.
وتبقى روابط ال�صداقة م�ستمرة ،لأنها لي�ست �آنية �أو مرهونة بزمان �أو مكان
�أو غاية مادية ،بل هي تعبري �صادق عن عالقة �سامية وظاهرة قوامها الفداء
والت�ضحية والإيثار ،وي�ستمر العطاء ويتوا�صل ،لكن ب�أ�ساليب وطرق جديدة
وخمتلفة عن ال�سابق ،و�أخذت دائرة العالقات باالت�ساع متاماً كبقعة الزيت،
حيث ينتقل من دائرة �أ�ضيق �إىل �أخرى �أو�سع ،فمن دور الأفراد �إىل اجلماعة،
فالأ�رسة فالأبناء ،فالأخوة الأ�شقاء و�أ�صدقائهم لي�شكلوا بذلك معادلة ت�أثري
بارزة ،وتعزز �شبكة ال�صداقة بالتوا�صل الأ�رسي و�سادها التزاور وبع�ض روابط
امل�صاهرة والن�سب وهذا �أ�ضفى عليها عوامل قوة �إ�ضافية خا�صة ،و�أن العالقات
العائلية والأ�رسية قد توطدت �أثناء خروجهم معاً لزيارة �أبنائهم الأ�رسى يف
�سجون الإ�رسائيلية ،وك�أننا مع انبالج الفجر مبوعد� ،إذ بدا القدر يفتح لنا ثغره
مبت�سماً ،و�أ�رشق ال�صبح بنوره وبد�أ ينري لنا الدرب ،ويبدد �إ�رساف عتمة كانت قد
طوقتنا منذ زمن ،لكنها كانت فرتة الهزيع الأخري لتكون مع الفجر ،مع مرحلة
�أخرى من عوامل النجاح على �صدق هذه العالقة ومتنت و�شائجها ،فقد تقرر
عملية فرز تنظيمي لأبناء احلركة وانتخاب قيادة تنظيمية لإدارة املواقع ،كان
هذا العمل �أمرا ً طارئاً على �صعيد احلركة الوطنية داخل الوطن ومل يعت ْد �أبناء
احلركة من ذي قبل اختيار قيادتهم بهذا ال�شكل الدميقراطي احلر والعلني ،لكننا
وكما �أ�سلفنا ف�إن مرحلة العمل داخل ال�سجن واجلامعات وامل�ؤ�س�سات ،اكت�سبنا
بع�ض التجربة و�أوجدت لدينا فهما تنظيمياً وادارياً على هذا ال�صعيد وبالتايل،
مل نرتدد من خو�ض غمار هذه املرحلة وما �ستحمله يف قادم الأيام من مزايا
و�أحداث.

وي�أتي دخولنا يف هذه املعركة الدميقراطية لأ�سباب عدة فجماهرينا تتطلع
�إلينا بالر�ضا والثقة والأمل بان نقدم لها ما نقدر عليه من خدمات وم�ساندة،
وت�شعر �أنها تقدم لنا حقاً يف هذا اجلانب فيما نحن نتطلع لهذه الأمانة كمجال
خلدمة �أهلنا ،ولعلنّا كذلك ن�ستطيع القيام مبا يوكل الينا من مه َّمات تنظيمية
وخدماتية� ،إ�ضافة لرغبتنا يف اكت�ساب جتربة عملية يف جمال خدمة اجلماهري
داخل م�ؤ�س�سات التنظيم.
ونخو�ض تلك التجربة على �صعيد القواعد التنظيمية داخل الوطن ،ون�شق
طريقنا بخطى واثقة ،دون خ�شية �أو تطلع ملن �سيفوز ،رغم �إننا كمجموعة
�أ�صدقاء متثل قالبا واحدا ً من العادات والفهم والطباع ،ومنلك من زمام املبادرة
و�أوراق النجاح والت�أثري ال�شيء الكثري ،ال بل ال نذيع �رسا ً �أن قلنا� ،إننا كنا منثل
دينامو حركة وا�ضحة ،وكنّا نقي�س الأمور ونقر�أ الواقع جيدا ً ،ونتوقع بدقة ما
هو يف �صاحلنا وما هو عك�س ذلك ،على الرغم من حداثة التجربة يف هذا الأمر.
و�أمام ما منلك من مقومات النجاح �آنفة الذكر ،متكنا من اختيار �أع�ضاء
قادرين على االن�سجام واملناف�سة وحتقيق الفوز ،بل الفوز ال�ساحق يف حال
�إجراء االنتخابات ومال اخلط ل�صاحلنا ،هذا ما حدث وما عملنا لأجله ،بالرغم
من �أن الأمور �سارت على عك�س ذلك متاماً ،لكن �أي�ضاً كانت يف �صالح تلك
الثلة ،وما كان ذلك ليتحقق لوال ح�سن �صورة ه�ؤالء الأخوة يف عيون قاعدتهم
اجلماهريية من ناحية ،ولطيب تلك القاعدة وثقتها ب�أبنائها ورغبتها يف
مكاف�أَتهم و�إعطائهم دورهم وفرحتهم بالعمل ال �سيما الهيئة العامة “�صاحبه
حق االقرتاع “ والت�صويت ل�صالح تلك اللجنة.
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ومتر الأيام وتنق�ضي الليايل كلمح الب�رص� ،أو ك�أنها الربق ،و�إذا بنا �أمام
يوم االنتخابات الذي انتظره ابناء مدينتا من م�شجعني ومر�شحني و�أ�صحاب
حق االقرتاع بفارغ ال�صرب ،ملا ميثله هذا اليوم من مفرتق طرق بني حالة
الع�شوائية التي كانت �سائدة �سابقاً ومفرو�ضة بالتعينيات ،وبني حاله الرتابة
والفرز الدميقراطي الذي ي�شارك فيه �أع�ضاء احلركة الختيار قادة امليدان ،وما
يحمل لنا ذلك من ب�شائر �أمل ودالالت �سيا�سية �سامية لها وقعها اخلا�ص يف
نفو�س الأع�ضاء وخ�صو�صاً املهتمني و�أ�صحاب ال�ش�أن الذي �سي�شاركون يف هذا
العر�س الوطني ،وذلك مبا حباهم به اهلل ومكنهم من حرية النتخاب ممثليهم
ب�صورة حرّة وبعيده عن �شبح املالحقات الأمنية من خمابرات العدو ،وحمالت
االعتقال االحرتازي ،التي كان جي�ش االحتالل ينفذها �ضد �أبناء �شعبنا ،قبيل
�أَي انتخابات ملجال�س الطلبة �إذا ما بدا له �أن هناك ميوالً تنظيميه �أو توجهات
�سيا�سية لأي فرد.
وت�أخذ اال�ستعدادات والرتتيبات جمراها الطبيعي ك�أي انتخابات نقابية
�أو م�ؤ�س�ساتية ،وي�ستعد الأخوة املعنيون ب�شكل جيد ،فقط ا�ستطاعوا قراءة
الواقع وح�ساب الأمور ح�سابا ًدقيقاً� ،إال �أن النتيجة واحل�سم تبقى رهن التغريات
الطارئة يف اللحظات الأخرية ،ذهبوا �إىل مكان عقد امل�ؤمتر التنظيمي “قاعة
االنتخابات” يف املدر�سة الأ�سا�سية للبنات التي كانت قدمياً املدر�سة الثانوية
الوحيدة للذكور يف املدينة ،لكنه ذهاب الواثق بالن�رص� ،أو �أن املعركة �شبه
حم�سومة ،ال �سيما بعد كل اجلهود واملداوالت والتح�ضريات والقراءات التي
�أو�صلتهم �إىل هذا اال�ستنتاج امل�سبق واملطمئن ،والذي ي�شري ب�أن �أع�ضاء اللجنة
املر�شحني والذين نحن جزء منهم قد يحظوا بالتزكية ،وذلك يعود ملحدودية
عدد املر�شحني ولغياب مناف�سة قوية �أمامهم ،ال تخفي ما �ساورنا من خ�شية.

بداية امل�شوار معتربين �أن ذلك الطرح لي�س �سوى خدعة و�رشك انتخابي ،لكن
�رسعان ما تال�شى هذا ال�شك و�أكد اخلرب ،وت�أتي خ�شيتنا انطالقا من وعينا ب�أن
هناك معار�ضة وا�ضحة ولها �صوتها امل�ؤثر بال ريب ،وهذا ما نعتز به ،وميثل
لنا �صمام �أمان كي ال نقع يف غرور النف�س القاتل ،ونعتقد �أننا ملكنا الكون يف
انتخابات كهذه.
احت�شد جمهورنا الكرمي ،و�أع�ضاء الهيئة العامة �أ�صحاب حق الت�صويت..
وا�صطف املر�شحون ،وح�رض املراقبون ،الذين �سيتولون عملية الأ�رشاف على
�سري العملية الدميقراطية ،الذين يكن لهم اجلميع كل التقدير واالحرتام ،فمنهم
من ق�ضى نحبه ومنهم من ينتظر وال ي�سعنا �إال �أن نطري ملن ارتقى �إىل العليا،
الرحمة وح�سن امل�أوى وخا�صة رئي�س بلدية يطا �سابقا املربي الفا�ضل خليل
يون�س (�أبو جمال) واملنا�ضل الكبري ال�شهيد �أبو ف�ضل النجار ،كما ندعو للبقية
الباقية على الدرب ذاته بدءا ً من �أمانة ال�رس و�أع�ضاء جلنة �إقليم اجلنوب �آنذاك
وال�سادة ال�ضيوف الكرام وجميع الكادر التنظيمي والوطني الذين لبوا الدعوة
و�رشفوا العملية الدميقراطية ح�ضورا بالتوفيق والنجاح يف خدمة �شعبهم و�أبناء
مدينتهم.
وعلى هذا النحو جتري بنا الأحداث وت�سري ال�سفينة كما خطط لها وقبل
فتح �صندوق االقرتاع� ،رسعان ما يتقدم �أحد �أع�ضاء جلنة الأ�رشاف وبعد ت�شاوره
مع الآخرين ليعلن تزكية �أع�ضاء اللجنة املر�شحني بالإجماع داعيا مبايعتهم
والدعاء لهم بالتوفيق والنجاح يف خدمة �أبناء �شعبهم ومدينتهم ،لبى الأخوة
نداء اللجنة وقبلوا املبايعة و�أبدوا ارتياحهم ف�شكروا احل�ضور �ضيوفا ومراقبني
وجماهريا ً ،وقطعوا عهدا ً �أنهم �سيبذلون ُج َّل ما يف و�سعهم من طاقة وجهد
ويحدوهم الأمل ب�أن يكونوا عند ح�سن ظن جماهريهم بهم ،م�ؤكدين �أن جهدهم
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يبقى عاجزا عن الوفاء ولن ي�ؤدي ما هو منوط به من �أدوار ولن يكلل بالنجاح
مبعزل عن م�ؤازرة وتعا�ضد اجلميع منهم.
�أما املوقع الذي جرت فيه عملية الفرز فهو موقع ال�شهيد كمال ال�رصيع فيما
ثالثة مواقع �أخرى تابعة للمدينة ولإقليم اجلنوب وهي موقع ال�شهيد �أبو جهاد،
موقع ال�شهيد ف�ضل النجار ،موقع ال�شهيد �أبو احل�سن القا�سم فقد مت فرز جلانبها
خالل �أيام الأ�سبوع بالتوايل.
�رشعت مراكبنا بامل�سري و�سط بحر متالطم الأمواج مل نعتد الإبحار فيه من
قبل ،عقدنا العزم على ال�سري رغم كل ال�صعاب ،لكن بثقة تامة ،وح�ساب لكل
خطوة ،ح�ساب للكلمة ،لل�سلوك للموقف ،ملن ي�ساند ومن يعار�ض ،من ي�ؤيد ،ومن
يقف على م�سافة واحدة من كل ذلك ح�سابات كثرية ودقيقة ،الب ّد من معرفتها،
مل ي�سبق لنا �أن ح�سبنا على هذا الطرف �أو ذلك ،لقد كنّا قبل ذلك يف موقع
التحلل من امل�س�ؤولية ،لأننا متطوعون وغريُ حما�سبني على النتائج� ،أما الآن
فالو�ضع خمتلف كلياً ،فالكل ينظر �إلينا وينتظر منا الكثري ،ويتوقع ما يحاوله
ويحكم كما ي�شاء له �أن يحكم.
ويقوم �أع�ضاء اللجان بتوزيع امله ّمات وفرز �أمانة ال�رس� ،صحيح �أنها
منا�صب �شكلية ،لكنها �إىل حد ما لها �أهمية ورمزية ،وكثريون من يختلفون عمن
ي�أخذ هذه احلقيبة �أو تلك �أال �إننا مل نواجه يف هذا الأمر بالذات كثري خالف،
لي�س لأننا غري طموحني �أو �أكرث زهدا ً وتعففاً من غرينا� ،أو �أننا قادمون من كوكب
غري كوكب الأر�ض ،و�إمنا كوننا كما �أ�سلفنا نتحدث عن جمموعة �أ�صدقاء مل يكن
يف وارد �أي منهم مناف�سة �أخيه على مكانة �أو مركز بقدر ما كانت الغاية التوحد
والتطلع للنجاح والنظر للمهمة كمجال للخدمة واملحافظة على االن�سجام

وعلى هذه ال�صداقة املميزة واعتبار النجاح �إجنازا ً للجميع ،ومن هنا مل نواجه
يف توزيع املنا�صب كبري جهد بل �رسعان ما انتهينا من هذه اخلطوة ال�شكلية
يف نظرنا ،ثم جاء دورنا املميز والتكاملي يف العطاء ،ولو على �صعيد الإقليم
اخلا�ص كامل التعديل.
واجهتنا بع�ض املعوقات واملعار�ضة ،غري �أن هذه الثغرات مل تكن قادرة
على �إيقاف �سري وا�ستمرارية حتركنا كلجان �أو كمجموعة �أ�صدقاء؛ لأنها كانت
�أقل ت�أثريا ً وقدرة من ت�شكيل جمموعة �ضغط حقيقية على قرارنا ،كما �أن قادم
الأيام التي تلت تلك املرحلة جمعت بني املعار�ضة والبقية امل�ؤثرة فت�صارع
القوم ،ومل يكن لذلك �أثر كبري يف نفو�س �أخوة �أدركوا �أن املهم يف الأمر املناف�سة
على العمل ،وترك ب�صمات فيه ،واحلر�ص فامل�س�ؤولية هي التي دفعت الأمور
بهذا االجتاه ،واللب�س يف حقيقة املعرفة لنوايا و�أفكار بع�ض الأخوة هي التي
�أدت لإدارة الظهر لهم وجتاهلهم يف بع�ض الأحيان ،فيما قلة منهم ال جند حرجاً
من تهمي�شهم والتنكر لهم ،وقد مثلوا ببعدهم وهجرهم للعمل ،عامالً م�ساعدا ً
ملجانبتهم ،كما �أن الأيام التالية كانت كفيلة بربهنة �صحة موقفنا القا�ضي
بتجاهل �أدوارهم ،هذا ناهيك عن �أن عملنا كان رهن اجتهادات قد ن�صيب وقد
نخطئ ،وكما يقال :لكل جمتهد ن�صيب ،وهكذا كان عليه حالنا ،وما رجا�ؤنا �إال
باهلل ب�أن يغفر لنا ذنوبنا و�أن يعفو عنَا ثم توجهنا لأهلنا وجاهرينا بال�صفح
لنا عما وقع منا من زالت.
ال تخلو هذه املرحلة من مراحل العطاء والعمل التنظيمي من �إخفاقات
هنا وهناك ،خا�صة و�إننا نعي�ش يف جمتمع حتكمه الع�شائرية �أكرث من احلالة
التنظيمية ،هذا عدا عن حاالت املناف�سة التنظيمية واملعادالت التي مل تكن يف
واردنا ،ومل نعتد على ن�سجها بهذه ال�صورة� ،إ�ضافة �إىل ق�رص جتربتنا ،والأهم من
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كل ذلك هو �شح الإمكانات وتعدد املرجعيات وغياب الرعاية التنظيمية العليا
و�سواء من حيث التوجيه والرقابة �أو احلماية مما �أعطانا ف�سحة لالجتهادات
ال�شخ�صية والع�شوائية ،و�إن كانت م�ضبوطة يف �أغلب احليان ،لقد مدنا ذلك
بقدرة االعتماد على الذات ،و�شجعنا على االجتهاد يف �إطار املعقول وحدود
املتوافر من الإمكانات التي هي يف معظمها �إمكانات خا�صة ،وبالرغم مما تخلل
تلك احلقبة من م�صاعب و�إ�شكاالت� ،إال �أَنها كانت فعالً مرحلة حية ومميزة �سواء
من حيث التفاعل مع اجلماهري والنا�س� ،أو من حيث اكت�ساب التجربة وال�صرب
وطول النف�س وال�شجاعة ،واجلر�أة على نقد الذات والآخرين ،بدون خ�شية �أو
مواربه ،وبدون طعن �أو جتريح ق�صدنا بذلك الت�صحيح والتطوير ،لأننا فعال مل
نكن نخ�شى على من�صب �أو مرتبة ،وهذا ما �أعطانا قوة �شخ�صية �إ�ضافية لقوتنا
احلقيقية يف الأداء والإدارة.
وال نذيع �رسا ً �أن قلنا وب�رصاحة �إن بع�ضاً من امل�س�ؤولية يف املواقع والقرى
واملدن املجاورة املناف�سة لنا كانوا يحاولون دائماً (د�س ال�سم يف الد�سم) ،
بالإ�شارة �إىل �أن مدينتنا متثل عقبة �أمام تقدم �سري االنتخابات للمرحلة الثانية
والأخرية ،انتخابات جلنة الإقليم� ،إال �أن احلقيقة كانت عك�س ذلك متاماً ،رغم
وجود بع�ض الإ�شكاليات الإجرائية وال�شكلية عندنا كما هو احلال يف �أغلب الدوائر
التنظيمية الأخرى ،لكن احلديث عنها كان يتم يف �رساديب العمل الدبلوما�سي
والتنظيمي ومن حتت الطاولة فيما املبا�رش يف النقد كان يوجه �إىل مدينتنا،
انطالقا من كونها متثل ثقال �سكانياً وتنظيمياً ،فقد كانت متثل ثلث الإقليم
بعدد مواقعها التنظيمية و�أكرث من ثلث ال�سكان يف الإقليم نف�سه و�أكرث من
ثلث القاعدة اجلماهريية تنظيماً على م�ستوى الإقليم كما �إنها متثل ما ن�سبته
 %15من عدد �سكان املحافظة مبجملها وهذا ما كان يثري اخل�شية لدى الكادر

يف املناطق املناف�سة ،الذين كانوا يرون يف مدينتنا ندا لهم وخ�صما عنيدا ال
موطن حتالف كما هو احلال يف املواقع ال�صغرية ،ال �سيما �أن كادرنا كان مميزا
تنظيمياً واجتماعياً و�إدارياً وم�ؤهالً للمناف�سة على قيادة الإقليم وال نبالغ �إن
قلنا ب�أن جمموعة الأ�صدقاء الذين مثلوا جلنة موقع ال�شهيد كمال ال�رصيع كانوا
الأكرث جناحاً وان�سجاماً على �صعيد الإقليم التنظيمي ب�أ�رسه مع عدم جتاهل
ادوار املواقع الأخرى على �صعيد املدينة واالقليم ،وهذه �شهادة امل�س�ؤولني
التنظيميني يف الأقاليم ونعتز بها.
�سار القوم باملركب روادا �أمناء ،ومنهمكني يف خدمة جماهريهم ومنا�رصيهم،
�سعوا لتقدمي �أف�ضل ما با�ستطاعتهم من خدمات لإثبات ح�ضورهم احلركي
والتنظيمي وعلى مدار ب�ضع �سنوات �شاركوا فيها النا�س همومهم و�أفراحهم،
و�ساندوا القطاعات كلها بدون ا�ستثناء بدءا ً بقطاع الطلبة يف اجلامعات املحلية
الذي هو بحاجه ما�سة للتوجيه والإر�شاد واال�ستقطاب والت�أطري واملتابعة
امل�ستمرة ،وكذلك متابعة الإ�شكاليات التنظيمية واالجتماعية الطارئة و�إن مل
يكن لنا ت�أثري مبا�رش وبالغ يف حل �إ�شكاليات اجتماعية معقدة وم�ستع�صية،
لأ�سباب منها ما هو خارج عن االرادة والقدرة ،ومنها ما يقع حتت طائلة ق�صور
بني الب�رش الذي يقع فيه كل النا�س ومن هذا نرجو العفو من اهلل �أوالً وال�صفح
ممن له علينا واجب الوقوف معه و�شعر �أننا مل نفِ بالواجب ثانياً.
من واجبنا بل مطلوب منا �أن نعمل بجد و�إخال�ص وبكل ما �أوتينا من
قوه ،وال نَحمل يف ذلك �أحدا ً منَّه �أو جميالً على ما قدرنا عليه اهلل من عمل،
وما �أماله علينا الواجب وال�ضمري وا�ستدعته امل�س�ؤوليه امللقاة على كواهلنا
�أن نقوم به ،وعلى الرغم من ح�سا�سية املرحلة فلم ننقطع خاللها من موا�صلة
�أن�شطتنا و�أعمالنا اخلا�صة وكذلك مل نكن متفرغني للعمل التنظيمي ولرمبا كان
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هذا �سبباً يف توزيع اجلهد وتبذير الطاقات واحلد من النتائج� ،سيما �أننا مل نكن
مفرغني مالياً �أو تنظيمياً بقدر ما كان عملنا التنظيمي طوعياً ورمزياً ،وهذا رمبا
كان وراء عدم و�ضع خطط مربجمة ،وبالتايل كان كل واحد منا يحر�ص على
املحافظة على ح�ضوره االجتماعي والأ�رسي بني �أفراد �أ�رسته و�أبنائه وعائلته
وع�شريته و�أ�صدقائه ثم ح�ضوره يف جمال العمل املهني �أو الوظيفي ،والذي
غالباً ما يتخلله تقدمي الدور اخلدماتي والإر�شادي من خالل فهم تنظيمي ،وهذا
ما دعانا �إىل تق�سيم الأدوار فيما بيننا على هذا النحو وبهذه اخل�صو�صية،
ك�أن يكون �شخ�ص متفرغاً ملتابعة القطاع الطالبي ،و�أخر للعمل االجتماعي
�أو املخيمات ال�صيفية و�أخر للعالقات اخلارجية وهكذا �رشيطة �أن نكمل ادوار
بع�ضنا البع�ض دون ترك ثغرات قد ينجم عنها خماطر �صوب احلركة و�إفرادها.
وتن�ساب بنا احلياة يف معمعان التعارك واملناف�سة واالنخراط ب�أحداثها
املتجدده با�ستمرار حيث احتوت املعقد والب�سيط واملتو�سط التعقيد والهني،
فوجدنا فيها من يلتم�س لنا الأعذار ،ومن ُيح ِّملنا فوق طاقاتنا ظنا �أننا منتلك
الكون ،وما ذلك �إِال لالختالف والتفاوت يف التفكري وعدم التقدير اجليد للم�س�ؤولية
و�أعبائها ودور القائمني عليها وقدرتهم و�إمكانيتهم على امت�صا�ص �أزمات العمل
وتقلبات النفو�س �أو ل�ضيق الأفق ،ناهيك �أن ذلك كله ينطلق من حاجة النا�س
للخدمة التي يطلبها من هو بحاجة ما�سة �إليها ،فهو كالغريق الباحث عن ق�شة
للنجاة ،ف�إن مل حتققها له ليقينك ب�أنها لن ت�سعفه ب�شيء ،ف�إنك بال �شك متهم
بالتق�صري وال ن�ستثني �إننا قد حتدثنا عن جمال للمناف�سة �ضمن احتمالية وجود
احل�ساد والطاحمني واملناف�سني الذين ال يرغبون لنا يف حتقيق النجاح لأن ذلك
�سيكون على ح�ساب �أوقاتهم.

الـفـصـل الـرابـع

رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد

لألسير  /خليل محمود يوسف أبو عرام

الفصل الرابع:
اعتدنا الت�أقلم مع تغريات املناخات ال�رسيع والطارئة يف منطقة تعج
بالأحداث وال�رصاعات ال�سيا�سية وذات تقلبات مناخية متالحقة لدرجة �أننا
نعي�ش ف�صول ال�سنة الأربعة يف اليوم الواحد خا�صة يف منطقة ال�رصاع الأكرث
تعقيدا ً ودموية ومركزية يف ال�رشق الأو�سط فمنذ مطلع القرن الع�رشين وحتى
�أالن ونحن نعي�ش حالة من التوتر والثورة والثورة والن�ضال امل�ستمر ،و�إن
تفاوت ذلك بني مد وجزر لأ�سباب خا�صة بطبيعة ال�رصاع والظروف املحيطة به،
فاملنطقة ب�أ�رسها تعي�ش على فوهة بركان �أو ت�شهد �أجوا ًء قطبية و�إن اختلفنا
بني التعبريين الثلج والربكان ،فاالختالف يكون يف ارتفاع درجات احلرارة �أو
انخفا�ضها ،فيما الواقع والت�أثري لهما �سيان ،فحاله اجلمود ال�سيا�سي بال �شك
لها حماذيرها ،و�إن �سادها �شبه الهدوء ،فهو ما قبل العا�صفة وحالة الغ�ضب
والغليان والرد على الغطر�سة والت�صعيد هي الو�صف الطبيعي حلالة املقاومة
�ضد املحتل وامل�ؤ�رش احلقيقي ل�صحة الظاهرة الن�ضالية والوطنية ورف�ضها
لواقع االحتالل.
و�أمام هذا الواقع املتقلب وطبيعة العدو العن�رصية والراف�ضة لأي حل
حقيقي ،ف�إننا مل نتفاج�أ ملا �ست�ؤول �إليه الأو�ضاع خا�صة و�أن ب�شائرها كانت
�سابقة ودالة عليها ،ويرى ذلك جلياً من الهبات الإعالمية الت�صعيدية ،وما
تخللها من ت�رصيحات �رصيحة ووا�ضحة لبع�ض القادة ال �سيما بعد مماطلة
حكومة الكيان ال�صهيوين وتلك�ؤها عن االيفاء مبتطلبات املرحلة الأخرية
والنهائية من مراحل اتفاقية ال�سالم التي من املفرو�ض دخولها حيز التطبيق
الفعلي لعام  1999لقد كانت جل هذه املقدمات متثل عالمات على قرب حلول
العا�صفة �أو االنفجار ،وما نحن �إال بانتظار �رشارة ال�صاعقة الأوىل وبدء هزمي
الرعد َو َو ْم ِ�ض ِة الربق التي تعترب �صفارة االنطالق القادم غري الوا�ضح نتاجه .ففي
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الوقت الذي مل نتفاج�أ فيه بامل�ؤ�رشات �إال �أن املفاج�أة كانت بو�صول الأو�ضاع
�إىل ما و�صلت �إليه وت�سارع الأحداث بهذه الوترية املتالحقة ،و�إىل هذا احلد من
العنف والعنف امل�ضاد ،وما حتدثه الأمور من منحنيات خطرية �أدت �إىل ما �أدت
�أليه من �ضعف ال�سلطة الوطنية وبلوغها هذا احلد من الوهن والرتهل ،ب�أ�ست�شهاد
قائدها ورمز ال�شعب وزعيمه الروحي ،و�صعود قوى جديدة يف االنتخابات بهذا
احلجم وا�ست�شهاد ثلة من قادة الف�صائل والتنظيمات الفل�سطينية ال�سيا�سية من
ال�صفني الأول والثاين عدا عن قادة العمل امليداين التنظيمي والع�سكري� ،إ�ضافة
لآالف اجلرحى وال�شهداء ،والزج بع�رشات االالف من املنا�ضلني يف ال�سجون،
وتدمري مراكز ال�سلطة واجتياح املناطق وا�ستباحتها ،وحماولة �إجها�ض ال�سلطة
ودورها خا�صة بعد تلك الأزمة التي ع�صفت بالواليات املتحدة الأمريكية يف
احلادي ع�رش من �أيلول عام  2000وما �أحدثته من ترددات �أثّرت ب�صداها على
ق�ضيتنا ،وكذلك حرب العراق الثانية ،وما تالها من فر�ض م�صطلح حماربة
الإرهاب ،ناهيك عن فوز حكومة ميينية متطرفه يتزعمها ال�سفاح �شارون وغريها
من الأحداث التي كان لها �أي�ضا ت�أثريات و�إن كان ذلك بدرجات متباينة.
ال جند غرابة ب�رسعة قدوم تلك الأعرا�ض املقروءة �أ�صال ،فحكومة ايهود باراك
�آنذاك مل تكن معنية ولي�س عندها اجلاهزية �أو الرغبة املطلوبة ،لتقدمي متطلبات
املرحلة النهائية ،كاالن�سحاب من الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  1967بهذه
ال�سهولة؛ ولذلك ال ّبد من البحث عن قارب جناه يجنيه هذا اال�ستحقاق ،وهذا
الكابو�س ال�سيا�سي؟ الذي �سيبقى مالحقاً له يف حياته ومماته ،وبالتايل ما
كان منه �إال اال�ستجابة ب�إعطاء ال�ضوء الأخ�رض وي�سمح للمجرم �شارون بتدني�س
عتبات امل�سجد الأق�صى املبارك الأمر الذي فجر الو�ضع من جديد ولتبد�أ مرحلة
�أخرى من ال�رصاع ال�شعبي والدموي ،الذي مل يتوقف �أ�صالً ،ولكنه َخفت قليالً
لإعطاء فر�صة لل�سالم ،ثم عاد بعزم ووترية �أقوى و�أ�شد.

وقد ي�أتي من يقول وهل كانت هذه الزيارة ت�ستحق هذا العناء؟ وهذه
املعركة؟ �أم �أن هناك مقا�صد �أخرى هي ما جرتنا وحدت بنا �إىل الو�صول �إىل هذا
املربع؟! حمق من ي�س�أل وحمق من يجيب بالإيجاب ،وكذلك من يجيب بال�سلب
وهذه فل�سفة خا�صة بنا نقولها؛ لأننا كما �أ�سلفنا نختلف يف وجهات النظر ويف
الأفكار ول�سنا قالباً واحدا ً ،هذا يف الو�ضع الطبيعي ،فكيف �إذا كان الأمر �أكرث
تعقيدا ً مما نت�صور ،حيث هناك معادلة التناف�س بني التنظيمات التي تن�ضوي يف
�إطار منظمة التحرير و�أخرى خارجها ،وكذلك املناف�سة حتى بني تنظيمات هذه
املنظمة فمنها امل�ؤيد ومنها املعار�ض ،وكذلك املعار�ض �شكالً املتفق جوهرا ً؟!
ناهيك عن �أن التنظيم الأ�سا�سي حركة فتح حتمل وجهتي نظر من هذه االتفاقية
“اتفاقية �إعالن املبادئ � -أو�سلو” حتى و�إن كانت اجنازا ً وثمرة ن�ضال طويل
تلب الطموح با�ستحقاقاتها واجنازاتها
ت َّوج انتفا�ضة احلجارة ،لكنها �أي�ضاً مل ِّ
وهذا ما ال يختلف عليه اثنان� ،إ�ضافة لهذا كله ال نن�سى �أن االحتالل نف�سه غري
را�ض عنها وهو الكيان ذاته الذي اغتال زعيمه ورئي�س حكومته �إ�سحاق رابيني
ِ
على خلفية توقيع هذه االتفاقية عام .1995
وال نريد الولوج �إىل دوامة االختالف حول الأ�سباب وامل�سببات؛ لأنها لي�ست
هي جمال الرتكيز ومو�ضوع االهتمام الذي ن�سعى �إليه ،مع �أننا دوماً ال ن�ستطيع
�سلخ �أنف�سنا وف�صلها عن الواقع و�أحداثه ،وبالتايل فالإ�شارات ت�أتي للتذكري
بت�ساوق الأحداث وتتابعها.
وتتالحق الأحداث وب�رسعة غري م�سبوقه ال يف �سريها وال يف �آليات ال�سري،
حيث انتقلت الهبات اجلماهريية العارمة لتعم �شوارع ومداخل الوطن وقراه
وجمتمعاته ،من �شماله �إىل جنوبه ومن �رشقه �إىل غربة ،ويف ال�ضفة والقطاع
بال انف�صال بني �شطري الوطن فالكل يف ال�سفينة ذاتها ،كاجل�سد الواحد وتبد�أ
موجات العنف والرد امل�ضاد على هذا العنف والغطر�سة ،وبالرغم من �أنها بد�أت
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كهبات جماهريية و�شعبية وانتفا�ضية �سلمية� ،إال �أنها �رسعان ما تطورت لتتحول
هذه الأن�شطة والفعاليات �إىل انتفا�ضة م�سلحة ،واتخذت منحى �أخر وخمتلفاً يف
تاريخ الق�ضية� ،إذا مل ي�سبق منذ احتالل فل�سطني عام  1948وبعد تلك املعارك
التي دارت �آنذاك وغريها من املعارك وبعد حرب الأيام ال�ستة � 1967أن تواجه
الفل�سطيني وال�صهيوين بال�سالح وبهذه الغزارة من النريان يف حرب �شعبية
جماهرية بهذا ال�شكل على ار�ض الوطن الفل�سطيني.
�إذن ن�ستطيع القول �إن االنتفا�ضة هي فكرة و�صناعة فتحاوية ،و�رشارتها
انطلقت مع تلك الزيارة ال�شارونية امل�ستهرتة بحجم ال�ضغط والكبت الذي يعي�شه
تراع املتغريات
ابناء �شعبنا ب�أ�رسه ،جراء ممار�سات االحتالل و�إجراءاته التي مل ِ
ال�سيا�سية التي اعقبت توقيع اتفاقية ال�سالم ،وحجم االعباء وال�ضغوطات التي
كانت ال�سلطة تتحملها للموازنة يف املحافظة على حياة ال�شعب وادارة �ش�ؤونه
من جهة وعلى اتفاقية �سالم ال ترغب �أو�سلو وجمرى املفاو�ضات ،وبالذات من
حركة فتح والذين �أطلقوا على �أنف�سهم بفتح البندقية واملبد�أ واتهموا االخرين
بفتح �أو�سلو �أو املتوازرين ،وبالتايل جاءت االحداث بهذا ال�شكل الذي يطمع �إليه
�أ�صحاب املبد�أ والبندقية الذين مل يتوانوا يف ركوب املوجه وال�رشوع باملواجهة
مع قوات االحتالل و�سلوك نهج املقاومة التي بد�أت �شعبية و�سلمية يف بدايتها
حيث �أداروا الأمور من قريب ومن بعيد فيما الغري كان يتحني الفر�صة لركوب
موجات البحر اجلماهريي الهادر وا�ستغاللها متاماً ل�صاحله كالعادة.
ل�سنا هنا ب�صدد الإبحار واحلديث عن االنتفا�ضة و�آليات التطور التي
�أخذت االرتقاء لتطوير الأحداث وموجات العنف التي تقوم بها �إدارات االحتالل
وحكوماته املتتالية ،وجنده يف امليدان ،الذين مل يقر�أوا عنوان املكتوب جيدا ً
بل يف م�ستنقع احلرب ال�شعبية التي ي�صعب ك�رسها� ،أو حتقيق ن�رص فيها ،و�إمنا
نحن هنا ب�صدد الطريقة التي ركبنا فيها موجة الن�ضال �أ�سوة بكل جمموعات

املقاومة يف الوطن ،ولب�سنا ثوب الن�ضال ثانية والذي هو بال �شك ثوبنا ولي�س
غريباً علينا.
ال �شك يف �أن تواجدنا ك�أ�صدقاء يف اجلامعات ويف �أماكن عملنا ووظائفنا
املختلفة يعني التوا�صل مع اجلماهري والنا�س ،فنحن بحق جنود امليدان
اجتماعيون ،و�سيا�سيون ،وطلبة ،ففي كل الزوايا واحلقول وامليادين جتد لنا
ح�ضورا ً وب�صمة ،لكن الأحداث تتالحق والكل يتطلع ل�شباب التنظيم الذين
ا ُنتخبوا قبل ب�ضع �سنوات ،ماذا �سيعملون؟! وماذا �سيكون دورهم يف هذه الأحداث؟
فالأق�صى ٌيدن�س ب�أقدام �شارون ،وهناك �سلطتنا الوطنية توا�صل مفاو�ضتها مع
حكومة االحتالل ،وهناك حالة غليان جماهريي و�شعبي داخل اجلامعات ويف
ال�شارع الفل�سطيني عموماً ،وهناك من يدفع نحو الت�صعيد ،ومن مييل للتهدئة
ومن يدعو للعقالنية ،وهناك قطعان امل�ستوطنني الذين ي�صبون الزيت على النار،
فيبط�شون ،وي�رضبون ،ويخربون احلقول ،حالة احلرية ت�سيطر على ه�ؤالء الإخوة،
ماذا �سيفعلون؟! وما هو املوقف الواجب اتخاذه فلي�س هم �صناع القرار �سيا�سياً
�أو ن�ضالياً ،فهناك من يعلوهم رتبة ،ال بل هناك القائد الرمز قائد ثورة اجلماهري
والقائد الأعلى لقوات العا�صفة ،الذي كان يحاول املحافظة على م�سافة مت�ساوية
بني العمل ال�سيا�سي والتوجه نحو املقاومة ،فهل يتمردون على القرار؟!
الأرفع رتباً تنظيماً وع�سكرياً مي�سكون الع�صا من و�سطها ،فهم مع ال�سلطة
ع�ساكر و�ضباط ،كيف ال؟! وهي من ترفع لهم رواتبهم وم�ستحقات وظائفهم ،وبها
يتدرجون يف ال�سلم الوظيفي وعند التنظيم هم امل�سئولون والقادة ويعود لهم
القرار ،فهذا املزج الوظيفي مل يكن ومل ي�أت من فراغ ،باعتقادنا بل من خالل
ما مل�سناه جند �أنه نتاج �سيا�سة مق�صودة ومدرو�سة جيدا ً ،و�إن جاءت تتويجاً
ملرحلة تنظيمية تتخللها ال�سري خلف الطموحات الفردية يف ظل غياب حقيقي
لدور امل�ؤ�س�سة التنظيمية وما �سينجم عنها من عجز تنظيمي داخلي ترددت
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احلركة يف معاجلته �أوال ب�أول .كما �أدى �إىل تراكم الأخطاء الإدارية والتنظيمية
وت�أجيلها ،لذا جاءت هذه ال�سيا�سة كخطوة ذكية من القائد الرمز بهذا االجتاه،
وبخا�صة �أنه كان يدرك �أن هناك معار�ضة تنظيمية داخلية من التنظيم املحوري
الرئي�س نف�سه يف منظمة التحرير التفاقية �أو�سلو ،فكيف له اخلروج من هذا
امل�أزق بدون خ�سائر على �صعيد احلركة ،وهو من يتقن بل يجيد اللعب على
التناق�ضات والأزمات ،ويتفنن يف ال�سري و�سط حقول الألغام ،وهذا ما يعرفه عنه
اجلميع ،فهل يرتك الأمر لل�صدفة �أو القدر ليخل�صه؟ حتماً ال.
�إذا ً فه ْم مع ال�سلطة ومع املفاو�ضات �إذا ُو ِّجهت لهم الأوامر بهذا االجتاه من
جهة ،وهم مع احلالة الن�ضالية �ضد االحتالل من جهة �أخرى ،فهم يجيدون الرق�ص
على احلبال ،ولكن ما دورنا نحن كمجموعة �أ�صدقاء؟ و�أين موقعنا ومكانتنا من
كل ذلك؟ نحن بدون �شك كبالع مدية �إذا حاولنا �إخراجها قطعت ،و�إذا حاولنا
بلعها ال ن�ستطيع لأنها �أي�ضاً َ�ستُقطع ،نحن بني خيارين �أحالهما مرّ وحالنا ال
َي�رس �صديقاً .حقيقة مل منر بهذه التجربة من ذي قبل ،ففي االنتفا�ضة الأوىل كانت
الأمور خمتلفة ب�شكل تام ،حيث كان الن�ضال غاية وهدفاً ،والكل يدعو لركوب
املوجة ،فيما الآن الأمر خمتلف ،و�أي قرار خاطئ قد يحملنا امل�س�ؤولية ،وقد ُن ِّتهم
بتقوي�ض جهود ال�سالم ،فنحن يف حرية من �أمرنا ،وهذا يعني الق�صور والتهرب �أمام
جماهرينا ،ويعني �أي�ضاً التخلّي عن املقاومة ،والنكو�ص �أمام امل�شككني واملزايدين،
والت�أكيد ب�أن �إلغاء منظمة التحرير لبع�ض بنود ميثاقها الوطني يعني تخلي
احلركة و�أع�ضائها عن الن�ضال وعن نهج املقاومة ك�أ�سلوب لتحرير فل�سطني ،وهذا
يعني �أننا �أ�صبحنا ال نختلف عن غرينا من الباحثني عن الذات يف احلركة ،وذلك
بقبولنا االنتخابات ،كونها مرحلة ح�صار وطني ،و�أن دورنا بات ينح�رص يف خدمة
اجلماهري اجتماعياً والقيام ب�أدوار خدماتية ال �أكرث ،وهذا ال يحتاج لتفكري كثري،
�إذ � َّإن املتناف�سون كُرث من داخل البيت وخارجه على حد �سواء ،فهناك التنظيمات
الإ�سالمية والوطنية ،والكل يزايد على الكل ،ويدعي �صوابية ر�أيه ،وال �أحد يدري �أين
طريق النجاة؟ ولو علمنا الغيب الخرتنا الواقع.

يجتمع الأ�صدقاء يف جل�سة ت�شاور وحوار وتقومي جاد ،الكل يبدي ما يف
جعبته من �أفكار وت�صورات ومقرتحات ،ويطرح وجهة نظره منها ،ي�سود اجلل�سة
ال�صوت املرتفع واجلدية يف النقا�ش ثم املقاطعة ،امل�ستمعون يتخيلون ب�أن
�شجارا ً يدور بني الأ�صدقاء ،ال حدود وال �ضوابط للحوار وال مدير للجل�سة ،وال
جدول �أعمال ،ترفع اجلل�سة ،ثم يخرج اجلميع ،ويذهب كل يف طريق ثم ي ُدعون
للجل�سة الثانية الثالثة ،ويرتقبون الأحداث ،فهم على متا�س بال�شارع والنا�س
تكن لهم االحرتام ،ولكن ينتظرون منهم فعالً وموقفاً ال قوالً ،فحان وقت الزرع
وتقومي الأداء ،وو�ضع الأمور يف ن�صابها وعلى املحك العملي ،فهل ينجح
�أ�صدقا�ؤنا يف اجتياز االمتحان و�ضبط الإيقاع وفر�ض احل�ضور ،وهل يتمكنون
من �أخذ موقف �سليم وجريء ،و�أي املواقف يعد �سليماً ،اهو الذي ير�ضي اجلماهري
ويدغدغ عواطفها ،ويغ�ضب امل�ستوزرين والراق�صني على احلبال؟ ّ! �أم العك�س هو
ال�صحيح؟! هل االنخراط يف �صف املقاومة وترك الأحداث لت�أخذ جمراها بغ�ض
النظر عما �ست�ؤول �إليه النتائج؟! �أم الرتيث وعدم االكرتاث مبوقف اجلماهري التي
ال زالت تقدر لهم الدور الن�ضايل وتنظر �إليهم باالحرتام؟ ّ ! �أم القفز �إىل ملعب
الراق�صني على احلبال ،والرق�ص على احلبلني وم�سك الع�صا من و�سطها متاماً
كما هو حال الآخرين ،وليقتدوا بهم معللني ذلك بالدبلوما�سية والتغريد يف
ال�رسب.
بالطبع ال نتحدث عن �أ�شخا�ص ذوي مركز �سلطوي �أو تنظيمي رفيع امل�ستوى،
بل عن كوادر وقادة ميدان نا�شئني ،وهذا يعني �أن الأنظار تتجه �صوبهم ،كما �أن
بعدهم عن اجلماهري وعن الأحداث يعني قتلهم تنظيماً ،متاماً كما هو احلال مع
الأ�سماك عند �إخراجها من املاء ،فهم ما زالوا يبنون م�ستقبلهم خطوة خطوة،
فهل ي�ضحون بهذا امل�ستقبل وااللتفات حلياتهم الأ�رسية �أم العك�س؟! كما �أننا ال
ن�ستذكر �أ�شباه رجال ركبوا موجة امل�س�ؤولية لغياب الرجال؟؟ وال يدور احلديث
عن و�صوليني ت�سلقوا على �أكتاف غريهم؟؟ بل عن رجال ت�سلحوا الرجولة باكرا ً
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وجاءوا لهذه املواقع بالتزامهم وان�ضباطهم و�صدق انتمائهم و�أفعالهم ،كما �أن
حديثنا ال ي�أتي عن �أ�شخا�ص بال �إح�سا�س �أو تفكري �أو جهلة ،فهم يقر�أون امل�شهد
ال�سيا�سي وطبيعة ال�رصاع جيدا ً ،و�شبوا على حب وطنهم فطرياً ،وعلموا �أن
الثورة عطاء وت�ضحية وفداء واختاروها عن طيب خاطر� ،أدركوا �أَن ال�شهداء هم
ال�صفوة امل�صطفاة والإرث الن�ضايل الذي ال بد من احلفاظ عليه وال�سري على
خطاهم ووهج �سريتهم واالهتداء بهديهم ،فعليهم تقع امل�س�ؤولية و�أمانة عظيمة،
والأهم من كل هذا �أنهم التقوا منذ ال�صبا ،وتعاهدوا على ال�سري يف هذا الطريق
بغ�ض النظر عما �سيواجههم من م�صاعب و�أَخطار ،م�ؤمنني ب�أن عظيم الغاية
يهون الأمل وامل�صاب� ،أما �أن نعيم الدنيا وزخرفها الرباق قد غري من فكرهم
وطريقة تفكريهم ،ورغد العي�ش قد طاب لهم �أن كان ذلك ما حدث لهم؟؟ فما هو
الفرق بينهم وبني الآخرين؟! وملاذا مل يرف�ضوا خو�ض االنتخابات؟! وليرتكوها
ملن هم �أجدر و�أقدر على حمل الأمانة �أم اعتربوا �أن تلك املرحلة كانت حلظة
قطف ثمار وغاب فيها ال�ضمري؟؟ �أ�سئلة كثرية ميكن �أن تراود الأذهان ،وقد جتد لها
�إجابة ،وقد تقنع البع�ض بع�ضاً من الوقت؟؟ لكن “�إر�ضاء النا�س غاية ال تدرك”.
بال ادنى �شك ف�إن االرتباك هو �سيد املوقف يف هذه الأو�ضاع ،فال�رصاع
بني املبادئ والقيم والنخوة من جهة ،وبني ال�شعور بامل�س�ؤولية وعدم الزج
بالنا�س يف �أتون انتفا�ضة ال يعلم نتائجها �إال اهلل ،وبني اخلوف من القدر وما
يخفيه لهم املجهول رغم �إميانهم مبا هو حال بهم خريا ً �أو �رشا ً ،وبني خ�شية
االتهام بتقوي�ض الأمن والإخالل به ،فقد كانت الأحاديث كثرية ،واملربرات �أكرث،
لكن ال ّبد من موقف �شجاع وجريء ،فهذا ال�شيء الذي يلقى الإجماع ،ف�شارون قد
دخل الأق�صى وخرج ،فما امل�شكلة يف ذلك؟! وهل هناك فرق بني دخول �شارون
�أو غريه من اليهود الذين يدخلون �صباح م�ساء؟ وب�شكل يومي� ،أو حتى بني
اجلنود املدججني بال�سالح الذين يجوبون باحات امل�سجد وهم يطاردون ال�شبان
الفل�سطينيني ،وحتى لو دخلوا يف �أي زاوية حلقوا بهم� ،إذا كان الأمر يتعلق بعدم

خلع حذائه؟! فهذه امل�شكلة ميكن حلها يف املرات القادمة حتى و�إن ح�صل ذلك
هذه املّرة؟! �أمل يكن من واجب امل�صلني تنبيهه كي يخلع حذاءه؟! فهو يعلم �أن
يدخل الكني�س اليهودي باحلذاء ،ال فالأمر لي�س بهذه البا�سطة؟! بل اكرب من ذلك
و�أبعد! فهذا �شارون!! لن يقدم على هذه الفعلة مبح�ض �صدفة� ،أو عن غباء �أو
�سذاجة؟! بل عن حكمة كاملة ودهاء ووعي وتخطيط م�سبق ،فهو يريد ا�ستفزاز
م�شاعر الأمتني العربية والإ�سالمية على حد �سواء لكي يرى ما هي ردة الفعل
واجلاهزية لديهم؟! فيما لو �أقدموا على هدم الأق�صى� ،أو فيما لو انهار امل�سجد
�أثناء احلفريات اجلارية من حتته ،وحتى دخوله �أمل يكن حرق الأق�صى عام
� 1969أخطر؟ فلماذا �إذا ر َّدة الفعل بهذا احلجم؟ باهلل عليكم كفوا عن هذا التفكري
وهذه الأ�ساطري واخلرافات؟! فكل يهود العامل ال يتجاوز عددهم خم�سة ع�رش
مليون يهودي ،وامل�سلمون �أمة املليار والربع مليار ..؟ �أجننتم و�أنتم تفكرون بهذا
الأ�سلوب ال�سطحي؟! حتى لو كان هذا هو االعتقاد ال�صحيح واالفرتا�ض احلقيقي
الذي جال يف خلده ،فهو يعرف ردة الفعل م�سبقاً،
منذ عام 1969م وبعد حرق الأق�صى وكذلك بعد جمزرة احلرم الإبراهيمي
يف اخلليل بتاريخ 1994 /2 /25م حتى لو �أعاد الكرة وللت�أكد مما �سيحدث
فبدالً من الزيارة كان ب�إمكانه �أن ير�سل �أحد م�ستوطنيه!! �إىل �أحد امل�ساجد �أو
الأ�سواق املزدحمة� ،أو ...الخ ،ويرتكب جمزرة؟! �أو حتى داخل الأق�صى نف�سه ،وبهذا
يحقق الغاية و�إذا ما �شعر ب�أن هناك فعالً �إح�سا�س وم�شاعر غ�ضب من امل�سلمني!!
فمن ال�سهل عليه التن�صل من كل ذلك ولرمبا كي ال ي�سجل تاريخه الت�سبب يف
انتفا�ضة دامية؟! ال زالت يف �أول طريقها فقط لأجل زيارة� ،إال �أذا و�صل لنتيجة
�أن الدماء ال حترك م�شاعر العرب وامل�سلمني!! وال ّبد من االنتقال للمقد�سات
وامل�سا�س بها وتدني�سها ،وهذا هو التفكري ال�ساذج بعينه؟! ف�شارون ال يهمة ماذا
�سيكتب التاريخ عنه� ،سفاح ..جمرم ..دموي ..؟! ما يهمه فقط �أن ال يكتب عنه انه
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

61

62

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

تنازل عما ي�سمى بحلم دولة �إ�رسائيل� ..أو تق�سيم العا�صمة الأبدية لهذا احللم
“القد�س” ،هذا هو اخلط الأحمر �أمامه� ،إ�ضافة �إىل �أنه ينوي املناف�سة على رئا�سة
الوزراء والدم الفل�سطيني هو خري دعاية �أو �أجود زيت لإ�رساج قناديل و�صولهم
لذلك الكر�سي� ،إذا ً ملاذا ال يريق املزيد من هذه الدماء كي ينيرب دربه نحو رئا�سة
احلكومة القادمة ،ويجعل من هذه الدماء نربا�س هداية للناخب ال�صهيوين.
الأحداث تت�سارع ويزداد عنفوانها ويت�صاعد تعداد الإ�صابات ويرتفع عدد
ال�شهداء واجلماهري تخرج لل�شارع ،و�أ�صدقا�ؤنا يذهبون مع جماهريهم حلظات
املواجهة ،يرقبون الو�ضع عن كثب وعن قرب ي�شاركونهم احلالة الن�ضالية
بحياء وبال موقف وا�ضح ،تبد�أ حاالت اال�ستعدادية لديهم ،لكنها لي�ست بقرار
�أو موقف ،فكل �شيء ي�أتي بعفوية تامة وبدون تخطيط ،يحاولون م ّد ج�سور
ثقة بني اجلماهري الغا�ضبة واحلاقدة على املحتل ،وبني مقرات ال�سلطة و�أفراد
الع�ساكر املتواجدين فيها داخل املدينة علّهم ي�ستطيعون قراءة املوقف ب�شكل
�أكرث و�ضوحاً ،وذلك كي يعرفوا قرار ال�سلطة الأخري والنوايا احلقيقية للقيادة
الفل�سطينية العليا ،التي هي امل�س�ؤول الأول والأخري عن �أخوتنا ،فهم ال يريدوا
الذهاب مع رغبة اجلماهري العاطفية ،ويندمون على قرار قد يكون خاطئا� ،إذا ً
ال ب ّد من ا�ستخدام العقل واملنطق واملزج بني جممل الأفكار واملواقف التي
ا�ستَ�شَ فّوها من قبل الأطراف كافة على ال�ساحة الفل�سطينية ،احلالة التنظيمية
الداخلية ..ال�سلطة الوطنية و�أجهزتها ..اجلماهري ورغباتها ...املوقف التنظيمي
للقوى ال�رشيكة ، ..لهذا فال مندوحة من قراءة هذه املواقف كلها ب�شكل دقيق،
و�أخذ قرار م�س�ؤول وحا�سم.
مير الأ�سبوع تلو الآخر ،ولكن الأحداث ت�شتد �رضاوتها ويحمي وطي�سها،
والقائد الرمز ي�رصخ �أننا ذاهبون للقد�س �شهداء باملاليني ،فكيف �سنذهب للقد�س؟
فهل �سنذهب مع الأجهزة االمنية املنق�سمة على ذاتها يف حينه؟! فكل جهاز يتبع

امل�س�ؤول وميثل �إِقطاعية خا�صة� ،أم مع م�س�ؤويل التنظيم الذين التحقوا بال�سلطة
وميثلوا التنظيم باملرا�سلة؟! �أم مع اجلماهري امل�ضللة بر�أيها الذي اختلط فيه
احلابل بالنابل يف ظل تعدد م�شارب ا�ستقاء القرار ،فالأمر حمري!! التنظيمات
الإ�سالمية تتلك�أ وترتقب الأحداث وتقي�س الأمور من زاويتها ،فهي التي كانت
منذ قدوم ال�سلطة ،قد ركبت موجه الن�ضال لأنها ترف�ض �أو�سلو وتكيل االتهامات
حلركة فتح “ب�أنها تخلت عن املقاومة” ،بعد �شطب بنود امليثاق الوطني
الفل�سطيني الذي يدعوا ملقاومة املحتل ،وحينما حان دور املقاومة جندهم قد
توقفوا؟! فال ندري ما هي الغاية من هذا التوقف؟! و�إن برروا ذلك مبوقف اخل�شية
من لعبة جديدة وخدعة ع�سكرية و�رشك من ال�سلطة عنوانه االنتفا�ضة لاللتفاف
عليهم والتخل�ص منهم ،لكن هذا ال يعدو كونه عذرا ً اقبح من ذنب ،فكيف يكون
ذلك؟! فهم مل يخ�شوا ال�سلطة؟ منذ عام  1993وحتى العام � 2000أي قبيل اندالع
انتفا�ضة الأق�صى ،حيث كانت موجة عملياتهم يف �أوجها ،و�إن ا ّدعوا �أنها كانت
ردا ّ على جمزرة احلرم ،لكن ملاذا مل يكن لهم ن�صيب منها يف انتفا�ضة النفق
عام  1997وكذلك يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من عمر االنتفا�ضة �أم �أن هناك هدفاً
وا�ضحاً ومبا�رشا ً و�أهدافاً م�ستورة وغري مبا�رشة؟!
وتنق�شع الغيوم وت�صفو ال�سماء وتنجلي ال�صورة �شيئا ما ،وتتبلور املواقف
الأولية امل�سرت�شدة بت�رصيحات القائد الرمز وخطاباته ،وت�رشع جلان املواقع
بالقيام ببع�ض املبادرات االيجابية وذات الإيحاءات ال�صحيحة التي من �ش�أنها
تلطيف الأجواء واحلفاظ على �شعرة معاويه ،حيث يتم الإعالن عن فتح دورات
�إ�سعاف �أويل ملجموعة من ال�شبان حتت �إ�رشاف جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني
و�أخوة متطوعني فيها ،وذلك لت�أهيل طواقم م�ساعدة لنقل امل�صابني يف �ساحات
املواجهة اليومية ،فمن اجلدير بنا عدم ترك امل�صابني بالغاز �أو الر�صا�ص
املطاطي الذي كان ُي�ستعمل بكرثة مع بدء اندالع هذه االنتفا�ضة يف امليدان،
والأهم من ذلك هو طريقة حمل ونقل امل�صاب فال ّبد �أن تكون طريقة �سليمة كي
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ال نزيد من ت�أثري الإ�صابة �أو نت�سبب ب�أ�رضار نحن يف غنى عنها لإخواننا و�أبناء
�شعبنا املنا�ضلني ،لكن من الواجب �أن تكون هناك خطوات �أكرث و�ضوحا و�شجاعة
وجر�أة ،وال ندعي �أن هذه اخلطوات كانت ت�أتي كقرارات عليا و�إمنا هي ا�ستخراج
وا�ستقراء حلالة �سيا�سية وتنظيمية عامة واجتهادات داخل جلان املواقع تنتقل
مع عدوى املناف�سة من منطقة �إىل �أخرى ،ثم تتلو ذلك خطوة �أخرى تقت�ضي
ت�شكيل وتفعيل دوريات املناوبة التنظيمية الليلية وال�سهر داخل املدينة وعلى
مداخلها كم�سانده لدوريات ال�سلطة الوطنية التي ال تكفي �أ�صال من حيث العدد
والعدة وال تفي مبتطلبات املدينة ،وقد �أ�صبح احل�ضور التنظيمي يفر�ض ذاته
فعلياً ليالً ونهارا ً ،وبات النا�س �شبه را�ضني عن دور اللجان التنظيمية على الأقل
يف هذه املرحلة.
وراء كل خطوة و�أخرى يجل�س �إخواننا جل�سات تقومي لأدائهم وي�ستمعون
لأراء ال�شارع فيتدار�سونها ،و�إن كانوا ي�سريون خلف العواطف اجليا�شة �أحياناً،
فحالهم حال جماهريهم الثائرة ،ال �سيما يف حال ارتكاب قوات االحتالل
املجازر بحق ابناء �شعبنا ،فالدم واحد ولن ي�صبح ما ًء مهما حاولوا التخفيف
من امل�صاب ،واجلرمية واحدة ب�رصف النظر ع َّمن ارتكبها �سوا ًء كان جنديا �أم
م�ستوطناً ،مري�ضاً نف�سياً �أو بكامل قواه العقلية واجل�سدية ،فكلهم ((�أمام الق�ضاء
مر�ضى وجمانني))  ،لآن القا�ضي وال�رشطي هما ال�صورة طبق الأ�صل ،فهم جاءوا
جميعاً لأر�ضنا بال حق لهم ،وبال رغبة منّا ،احتلوا الأر�ض وا�ستباحوا املقد�سات
ونهبوا اخلريات ،ولكن هل يكتفي فر�ساننا يتوقفون عند هذا القدر من العطاء �أم
يرتاجعون ليعطوا الدور لغريهم؟! و�إِ ْن �سلموا الراية للغري ،فماذا �سيكون دورهم؟
هل يتخلفون وي�سلمون الأمر يف هذه املرحلة احلا�سمة �أم �أنهم �سي�صطفون �أمام
اجلماهري وي�صبح حالهم كحالها وهي تتطلع ملن يعلق لها اجلر�س وي�شفي
غليلها وينقذها من خطر داهم.

كل ذلك حدث و�أكرث لأننا حافظنا على خيط التوا�صل دون تخبط ،و�إن كانت
اخل�شية والريبة من الف�شل هما الهاج�س الذي يعنون تفكرينا وح�ساباتنا لتلك
املرحلة� ،إال �أن ا�ستمرارنا وثباتنا ي�سجل لنا كنجاح ،وبالرغم من عدم اكتفائنا
مبا قدمناه ،فقد �رشعنا بخطوات ومبادرات واجتهادات جديدة هدفها تطوير �آليات
العمل وتفعيلها ،من بينها على �سبيل املثال للح�رص التفكري برتتيب ورديات
املناوبة وال�سهر و�آليات حتركها و�إمكانية ت�سليحها ببع�ض الأ�سلحة اخلفيفة،
�إذا ال ب ّد من مناق�شة هذا املو�ضوع ب�شكل جدي ومو�ضوعي ،ولكن كيف �سنحمل
�أ�سلحة؟! وهناك �سلطة �رشعية وهي املخولة باحلرا�سة واملناوبة وحماية البلد،
وهل �ستطلع ال�سلطة على �سالحنا؟! �أم �سيبقى ذلك يف �إطار ال�رسية والت�سرت
وطي الكتمان؟! وماذا �سيكون موقف ال�سلطة الراف�ض �أ�صالً لع�سكرة الإنتفا�ضة؟!
فهل �ستقوم باعتقال من يحمل ال�سالح بدون �أذنها ،مهما كان �أمر حامله و�أيا
كان ،وم�صادرة �سالحه هل فعالً الف�صائل الإ�سالمية ،وبخا�صة حما�س تنتظر
هذه اللحظة ،ملعرفة ما �سري�سو عليه احلال على الأقل بهذا ال�ش�أن ((�أي حمل
ال�سالح والع�سكرة به)) �أم �أن لديها ح�سابات �أخرى خا�صة بها؟! من �أين �سي�أتي
بال�سالح؟ وكيف؟  .ومتى؟ وفي َم �سي�ستخدم؟ هل �سي�ستخدم يف املقاومة؟! �أم فقط
�سيحمل من باب احليطة والرب�ستيج ،وبخا�صة �أن احلديث ما يزال عن انتفا�ضة
�شعبية يف �شكلها(( ،انتفا�ضة حجارة وتظاهرات �سليمة)) .
جدير بنا الإ�شارة �إىل الفهم العام حول �رسية �سالح املقاومة وعدم
اال�ستعرا�ض به؛ لأنه �أي�ضا وبعد قدوم ال�سلطة الوطنية وانت�شارها يف مدننا
وقرانا �ساد اعتقاد لدى املنا�ضلني و�أبناء ال�شعب� ،أن من حق ال�رشفاء واملنا�ضلني
�إ�سناد ال�سلطة والوقوف بجانبها يف الأزمات ويف مرحلة بناء �أجهزتها الأمنية،
وعملية الإ�سناد هذه ت�ستدعي �أحيانا من كان يحمل �سالحاً �شخ�صياً �أن يربز
�سالحه ،خا�صة و�أن احلديث عن �سلطة ما زالت يف طور الإن�شاء وعديدها وعتادها
ال يغطيان م�ستلزمات حماية البلدات واملدن التي انت�رشت بها ،ال بل ال ميكنها
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

65

66

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

تلبية متطلبات التدخل الأمني داخل تلك املدن والقرى ،وبالتايل ا�ستندت على
منا�ضلي ومواطني البلدات الذين تعاطفوا مع �أفراد ال�سلطة ورغم غياب الثقة
املطلقة لدى بع�ض املواطنني الذين ميلكون �سالحاً �شخ�صياً ولأ�سباب كثرية،
ومعرفة يف جمتمعنا الفل�سطيني ذي الطابع الع�شائري ،بني بع�ض �أفراد الأجهزة
الأمنية الذين انتهزوا فر�صة ظهور ال�سالح لتحديد كمياته و�أماكن تواجده انطالقاً
من طبيعة الرتبية الأمنية واالحرتازية التي يتلقونها.
طرح الأمر للنقا�ش ،واتخذوا قرارا ً بذلك ،وتبد�أ حاالت نقل ال�سالح ب�شكل
فردي ،لكنه �سالح �شخ�صي وغريموحد ،ومما يجود به احلال وبنوعية خجولة
حيث كلما نقلنا ال�سالح �رسعان ما نخفيه ل�سببني ،الأول هو �إجراء حاله
ا�ستخراج وفح�ص للظاهرة �أمام الر�أي العام من جهة وال�سلطة الوطنية من جهة
�أخرى ،وثانياً لأننا مل نعتد نقل ال�سالح بالعلن وتعترب �أن هناك خ�صو�صية
لهذا ال�سالح ورغم انه �شخ�صياً� ،إال �أنه منعوت باملقاومة وبالتايل فهو لي�س
لال�ستعرا�ض ،هذا ناهيك على �أننا �أردنا تثبيت موقف متفق عليه ولو �ضمنياً مع
ال�سلطة الوطنية لتجنب الت�صادم والوقوع يف �إ�شكاالت نحن يف غنى عنها يف
حال حدوث عمل �أو مت متابعة بع�ض اخلاليا امل�سلحة �أثناء جتوالها يف ورديات
املناوبة �أو يف �أي مهمة خا�صة.
بني التعقل والتهور ،واالرتباك واخل�شية ،واحلياء من الظهور مبظهر الع�ساكر
واجلر�أة على ك�رس حاجر اخلجل؛ ومواقف الأجهزة الأمنية غري الوا�ضحة لنا
بالأ�صل فهم بحاجة لنا ولكل مواطن �رشيف ك�سند وح�صن متاماً كما نحن
كحام و�ساهر على الأمن ..وبني ال�رضورة حلمل ال�سالح يف العلن
بحاجة لهم
ٍ
�أو اال�ستغناء عنه ب�سبب االفتقار �إليه ،مرت ب�ضعة �أ�سابيع على �سري االنتفا�ضة
ال�شعبية الأخذة بااللتحام والتحدي للمحتل واملت�صاعدة بوتائر املقاومة
واملواجهة اليومية� ،أعداد امل�صابني تتالحق وتزداد ،ودور فر�ساننا ال يتع َّدى

عن موقف املتابعة والت�ضامن وامل�ؤازرة الوجدانية والإ�رشاف من بعيد وم�شاركة
النا�س ر�أيهم و�أفكارهم �إ�ضافة �إىل ورديات املناوبة وال�سهر الليلي التي يقومون
بها ،هذا �إ�ضافة للإ�رشاف على بع�ض الدورات التنظيمية ودوريات الإ�سعاف الأويل
التي قمنا بعقدها حتت �إ�رشاف كادر الهالل الأحمر و�أيام العمل الطبي املجاين
التي متت ب�إ�رشاف الكوادر الطبية من �أطباء و�صيادلة �أبناء املدينة و�أ�صدقائهم
العاملني فيها �آنذاك الذين مل يبخلوا على بلدهم ال باجلهد وال بالأدوية التي
جادت بها �صيدلياتهم ،ويبقى ه�ؤالء جنودا ً جمهولني بعظيم �أفعالهم .وكما
�أ�سلفنا فالتطورات يف هذا املجال “الع�سكرة” ت�أتي عفوية ،وبال �سابق �إنذار،
وبال تخطيط م�سبق ،وهذا هو ال�شيء اجلميل يف مثل هذه املواقف ،فالأمور
تفر�ض نف�سها فر�ضاً ،و�إن كانت حتمل يف طياتها املجازفة واملخاطرة لكنها
فعالً جتنبنا خطر التفكري الطويل الذي قد يو�صلنا �إىل مرحلة اجلنب والرتاجع
�أو االختالف يف بع�ض الأحيان .تطور جريء وغري م�سبوق يك�رس حاجز الرهبة
ويزيل اجلليد ،بالرغم من عالمات اال�ستفهام التي �أحاطت يف البداية وكرثة
الت�سا�ؤالت التي ترددت ،ال �سيما �أنه قد جاء بعد حدث مماثل حدث قبل ذلك
ب�أيام حينما قام و� .أ� .س ب�إطالق طلقة من بندقية �صيد م�صنوعة حملياً من و�سط
اجلماهري والحقاً تبني �أنه مرتبط مع خمابرات العدو ،بعد �إلقاء القب�ض عليه
يف �أحدى حمافظات الوطن بتهمة امل�شاركة يف ت�صفية �أحد قيادات االنتفا�ضة،
و�صدر بحقه حكم بال�سجن  15عاما ،ولذلك ف�إن التطور الالحق �أخذ باحل�سبان
هذه الفر�ضية يف البداية ومت التحري والتمحي�ص الحقاً ثم تبنى احلادث ،الذي
متثل بقيام �أحد الأخوة ب�إطالق ب�ضع طلقات من بندقية �أوتوماتيكية �أثناء ه ّبة
جماهرييه ،الأمر الذي �أثار التخوف من تعر�ض اجلماهري لردة فعل حمقاء من
قبل جنود االحتالل ب�سبب هذه الفعلة التي بدا اال�ستياء منها جلياً ومت التحقيق
يف املو�ضوع ،وتدخلت ال�سلطة حماولة م�صادرة قطعة ال�سالح ،لكن بعد ات�ضاح
ال�صورة واحت�ضان املنا�ضل الذي �أطلق النار بنوبة عاطفية وتبني �أنه يعمل يف
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�أحد الأجهزة الأمنية ،حيث نقل بعدها �إىل حمافظة �أخرى لتغطية احلدث �أمنيا
وخ�شية عليه� ،إال �أننا نعترب �أن هذا احلادث ت�سجيل لأول عملية �إطالق نار على
�صعيد املدينة باجتاه قوات االحتالل يف هذه االنتفا�ضة.
وللحقيقة نقول �أن هذه الطلقات وبالرغم مما �أحدثته ،من ارتباك وا�ستياء
يف بع�ض املواقف ومبا �إثارته من خماوف وت�سا�ؤالت �إال �أنها ك�رست حاجز
ال�صمت والرهبة ،وبالتايل بات النا�س يدركون �أن هناك �سالحاً ميكن �إن ي�صوب
�ضد العدو يف حلظة ما هذا من ناحية فيما بات نوع من اجلر�أة للتحرك وفر�ض
موقف وا�ضح على �أفراد الأجهزة الأمنية ب�أننا قد نلج�أ حلمل ال�سالح والظهور
بالعلن ورمبا ال�ستخدامه ،وال ب ّد من حمايته وغ�ض الب�رص واالعتياد على هذا
الواقع اجلديد ،مع ت�أكيدنا على انه ال ميثل بدال لل�سلطة وال ب�أي �شكل من
الإ�شكال ،وفر�ضنا القاطع لأن يكون ا�ستعرا�ضياً وقاطع طريق ولغر�ض البلطجة.
بد�أت الأفكار جتول وتع�صف يف �أذهان �أبناء التنظيم داخل املواقع ،الذي
بات �أفراده يتهي�أون ويت�أقلمون مع الو�ضع اجلديد والبحث عن �آليات مقبولة
ومرنة لرت�سيخه على الأر�ض بطريقة �سل�سة وهادئة بعيدا ً عن خلق التوترات،
حيث جال يف عقول البع�ض اخلروج مب�سرية تنظيمية تواكب حدثاً تنظيميا
بارزا ً �أو منا�سبة وطنية مهمة كذكرى انطالق حركة التحرير الوطني الفل�سطيني
فتح “�ألثورة املعا�رصة “ ودار نقا�ش حول هذه امل�سرية التي �ستجوب �شوارع
املدينة بعد ح�شد اجلماهري يف �إحدى املدار�س ولالنطالق بها معلنني خاللها بدء
مرحلة جديدة من العمل الن�ضايل والتحرك التنظيمي لأبناء العا�صفة ،وخالل
النقا�ش وتداول الأفكار ،وم�ضت فكرة اخلروج مب�سرية م�سلحة ،وكان وقعها كوقع
حبات املطر للأر�ض العط�شى ،الأمر الذي لفت انتباه بع�ض الإخوة ،خا�صة �أولئك
الذين يتعط�شون ملواجهة املحتل ..الفكرة �أثارت الغرابة والت�سا�ؤالت حول بع�ض

النقاط املحورية لكنها مل ترتك لتمر دون متحي�ص ودرا�سة وحتليل وتدقيق
وا�ستنتاج للو�صول �إىل قرار حكيم بهذا ال�ش�أن.
مل تكن الغرابة يف طرح الفكرة بذاتها بل يف املوافقة على ذلك من قِبل
�أع�ضاء التنظيم الذين مل يكن لديهم موقف تنظيمي ر�سمي لع�سكرة االنتفا�ضة
واخلروج بال�سالح �إىل هذا احلني� ،أما املوقف من خروج ورديات ال�سهر امل�سلحة
فهو حالة خمتلفة متاماً لأن لها �رضوراتها ودواعيها و�ضوابطها اخلا�صة
بها ،بينما احلديث عن امل�سرية امل�سلحة فهو �أمر خمتلف كليا� ،إذ �أَن ظهورا ً
لي�س مب�ستوى التح�ضري قد ي�رض بواقع احلركة و�أبنائها يف تلك املدينة الذين
�سيتخذون قرارا ً ،ويقومون بهذه اخلطوط املهمة ال �سيما �إن �أي م�سرية �ستظهر
بعر�ض ع�سكري �ستحتاج لل�سالح وال�سالح ال ي�أتي حجمه منا�سبا فهذا يعني
عجزا تنظيمياً �أمام قرار ال�سلطة الراف�ض للع�سكرة والظهور امل�سلح �أ�صال ،وثانيا
من �أين �سن�أتي بال�سالح والكمية املطلوبة؟ والواقع هنا ي�ضعنا �أمام �أزمات
وحتديات حقيقية وفعلية فالتنظيم الفتحاوي مل يكن لديه يف ذلك الوقت �أية
قطعة �سالح تنظيمية على الأقل يف الإقليم والذي نحن جزء منه ،وامل�س�ؤولون
التنظيميون يف الإقليم اعجز من �أن يدعمونا �أو ميدونا بال�سالح �سواء مادياً �أو
لوجي�ستياً ،ل�سببني اثنني ،عدم القدرة من جهة ،ومن جهة ثانية خوفا من خروج
الأمور من �أيديهم وتخوفاً .مما �سيرتتب على ذلك م�ستقبال� ،إذا من �سيتحرك لنا
على هذا ال�صعيد ونحن �أع�ضاء جلان املواقع القادة امليدانيون والنا�س تطالبنا
نحن ولي�س امل�س�ؤولني عنّا ،فكيف بنا �سنتخذ قرارا ً بهذا ال�ش�أن دون الرجوع
لأحد منهم ،وكيف �سيكون عليه حالنا �إذا ف�شلنا �أما امل�س�ؤولني و�أمام ال�سلطة
الراف�ضة للموقف واخلجولة يف مواجهتها وكذلك �أمام جماهرينا التي تعلق
علينا �آماالً كبرية فهل نرتاجع� ،أم نعقد العزم ونتوكل على اهلل �سبحانه وتعاىل
ون�سري مع القرار الأ�صعب.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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بالرغم من جل ال�صعوبات التي تواجهنا واالختالف يف وجهات النظر حول
كثري من امل�سائل ،ف�إن فكرة امل�سرية القت الإعجاب لدى ال�سواد الأعظم منّا،
ولذلك �رشعنا يف عملية ح�سابات طويلة ودقيقة لكل ما توقعنا �أن يعرت�ضنا،
وكدنا ن�صل �إىل طريق م�سدود ونرتاجع فيما جالت �أفكار واجتهادات كان �أحدها
اخلروج بالأ�سلحة البي�ضاء ((بلطا ت �سكاكني ...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 قدراً{ �صدق اهلل العظيم (الطالق . )3
حري بالإ�شارة �إىل �أنا جمتمعنا جمتمع قبلي ومعظم الروابط فيه ع�شائرية،
وهذا يعني �أن هناك �أ�سلحة �شخ�صية لدى كثري من الأ�رس ،وحال مدينتنا غري
م�ستثنى من هذا احلال ورمبا الأمر �أي�رس مما نتوقع خا�صة و�أن الرابط الع�شائري
�أقوى من التنظيم ب�سبب حاالت الدم والث�أر ،وهذا قد ي�سهل علينا املهمة وكما
يقول املثل ال�شعبي ((بيت ال�سبع ال يخلو من العظام)) لذلك لن نَعدم الو�سيلة
ممن مل ي�ضنوا علينا ومل يخيبوا ظننا فيهم ،لكنهم ا�شرتطوا
وهناك كثريون ّ
�رشوطاً ،وكانوا فيها حمقني ف�أخذنا بها كم�سلمات ،حيث قال البع�ض - :يا
�أبناءنا ال�سالح لي�س ب�أغلى من �أرواحكم وهو للأزمات ،ولكن اعلموا �إننا دفعنا
دم قلوبنا فيه ،ويحتاج للمحافظة واحلماية ال�رسية ،وقال �آخر يا �أبناءنا ال�سالح
ال يعار ولكن �إذا مل نخرجه يف هذه املرحلة ف�إىل متى �سيبقى خمب�أ و�أخر قال
هذه القطعة ورثتها عن رحمة والدي الذي حارب فيها االجنليز ف�رشطي الوحيد
�أن حتافظوا عليها كما حافظت عليها �أنا طوال هذه ال�سنني ،وق�ص�ص وحكايات
�سمعناها �أثلجت �صدورنا ،وق�ص�ص نادرة وم�ؤثرة �سن�أتي �إليها حني الو�صول
ملوقعها ال�صحيح من هذه احلكاية لكنها ،حفرت يف ذاكرتنا �أن �شعباً فيه �أمثال
ه�ؤالء النا�س لن يهزم ولن تزيدنا مواقفهم �إال �إ�رصارا ً وت�صميماً على امل�ضي قدما
ولن ميدونا �إال بال�صرب والت�أكيد على املوا�صلة ،وهذه ت�أكيد على �صدق قول

ر�سولنا امل�صطفى عليه ال�سالم ((اخلري ّ
يف ويف �أمتي �إىل يوم القيامة)) وت�صديقا
لقول ال�شاعر الذي قال:
�إذا ال�شعب يوماً �أراد احلياة

فال بد �أن ي�ستجيب القدر

تلقينا وعودا ً �صادقة و�إيجابية مفعمة باال�ستعداد والر�ضا ،وتفاءلنا خريا ً
بدءا بالبحث والعمل والتح�ضري ،فيوم االنطالقة لي�س ببعيد لكنه يوم له و�ضع
خا�ص ،وال بد من اال�ستعداد له جيدا ،ثم الإعالن عن الوعد و�إخبار الأع�ضاء
املنا�رصين ب�رضورة احل�ضور والتجمهر وح�شد النا�س الذين �سيخرجوا مع
امل�سرية.
نلق له باالً ،ومل نورده
�أمام هذا التطور الذي جرى الإعداد له طر�أ تطور �أخر مل ِ
يف ح�ساباتنا قبل ذلك ،حيث و�صلتنا دعوة لعقد االجتماع بني �أع�ضاء املواقع
التنظيمية وم�س�ؤويل بع�ض �أجهزة ال�سلطة يف املدينة لتدار�س الو�ضع ب�شكل عام،
وقد اجمع احل�ضور على �رضورة التن�سيق بني مواقع التنظيم و�أجهزة ال�سلطة،
وعلى �أهمية اال�ستعداد للدفاع عن الأهايل ومواجهة قوات االحتالل وم�ستوطنيه،
و�إعداد النا�س لأي طارئ ،ومثلت هذه الدعوة بادره ايجابية وفاحتة خري من
قبل �أجهزة ال�سلطة الوطنية ،وتركت انطباعاً جيدا ًو�إ�شارة طم�أنة �إ�ضافية القت
الإعجاب لدى �أع�ضاء التنظيم ال �سيما بعد �أن �أبدى م�س�ؤولو الأجهزة ا�ستعدادهم
لفرز بع�ض كوادرهم لتدريب عنا�رص التنظيم يف دورة ع�سكرية مكثفة ال تتجاوز
ب�ضعة �أيام ،وما كان �أمامنا �إال القبول وتقدمي ال�شكر لهم على هذا اجلهد وهذه
املبادرة امل�س�ؤولة .و�أما الأمر امللفت فهو قيام �أحد مديري الأجهزة الأمنية وهو
ما�ض ن�ضايل يف احلركة ،و�أثناء جل�سة �أع�ضاء املواقع
ع�سكري بالطبع وذو ٍ
التنظيمية معه وتباحث الأو�ضاع حيث �أوعز لأحد �أفراد جهازه ب�إح�ضار مادتي
البنزين والكلكل وعدد من الزجاجات الفارغة ،و�رشع ب�إلقاء حما�رضة عن كيفية
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�إعداد الزجاجات احلارقة ((امليليتوف)) �سخرنا وا�ستغربنا منه وا�ستهجنا من
الفكرة يف �أنف�سنا دون �إ�شعاره ،فنحن جيل انتفا�ضة احلجارة وامليليتوف وهذا
قائد ع�سكري يطلب منا تعبئة زجاجات ميليتوف وتخزينها للحظات الطوارئ،
فيما كنا نتوقع �أن ميدنا بال�سالح والبنادق لكن معرفتنا للإمكانات املتوافرة
بني يديه ول�شخ�صية الرجل وطيبة و�سعة �صدره ودماثة خلقه وب�ساطته وروح
الدعابة لديه التم�سنا له عذرا وقدرنا له هذا املوقف الذي اعتقدنا للوهلة انه
ي�سخر منا فيه.
انف�ض االجتماع وخرج �أع�ضاء التنظيم و�س ّمة التفا�ؤل تعلو حمياهم ،ملاذا
ال يتفاءلوا وهم مل يتوقعوا �أن ت�أتي الأمور على هذا النحو وبهذا الي�رس ،تدار�سوا
مو�ضوع اللقاء وناق�شوه بتمعن فوجدوا �أن �أمر دورات التدريب حيوي ،وال منا�ص
من ال�رشوع فيه� ،سارعوا بالت�سجيل لتلك الدورات فلي�س لديهم ما يخ�رسونه،
بل على العك�س فهم تواقون لكل جديد ،ولكل فكرة �إبداعية من �ش�أنها �أن تغري
وتطور وتنتج ،توقعوا �أن ال ي�سجل �أحد خ�شية ت�رسب الأ�سماء ووقوع بع�ضها بني
�أيدي ا�ستخبارات االحتالل ،لكن املفاج�أة كانت عند تزاحم الأعداد املقبلة على
الت�سجيل يف هذه الدورات فالكل يريد �أن يتدرب ويلتحق بركب التنظيم ،هذه
ب�رشى خري لكنا �أي�ضاً ال ن�ستطيع تدريب اجلميع ،كما ال يفوتنا العلم ب�أن هناك
كثري من القادمني هم على دراية تامة باال�ستخدام الأويل للأ�سلحة �إ�ضافة �إىل
ع�شقهم الفطري لهذه الو�سيلة وملحاربة املحتل ومقارعة م�ستوطنيه ،رمبا �سهل
ذلك من تخريج الدورة ب�رسعة وخف�ض عنا عبء الرماية احلقيقية ملا يرتتب
عليها من خماطر �أمنية و�أعباء مادية.
فرغنا من مرحلة التدريب الع�سكري الأويل للدورة التنظيمية التي كنا نقوم
بنقل �أفرادها من مكان لآخر وب�شكل يومي وبدون �سابق �إنذار .حيث ا�ستخدمنا
بع�ض ال�سكاكني واملحالت غري امل�سكونة والبعيدة عن �أمكان ال�سكن وتنقلنا

عرب مركباتنا اخلا�صة وب�صورة ال تثري االنتباه �أو الف�ضول ،وذلك ك�إجراء وقائي
ولداعي احليطة الأمنية حان الوقت لتخريج الدورة الذي �سيحتاج �إىل عملية
الرماية احلية وهذا ي�ستدعي ح�ضور بع�ض ال�شخ�صيات التنظيمية والع�سكرية،
�أثار الأمر لدينا بع�ض املخاوف الأمنية التي قد ي�شكلها االحتالل وذلك ب�إمكانية
ق�صف �أي جتمع يتم ر�صده خا�صة �إذا ما تبني �أن لديهم �أ�سلحة ،وحينها ال ميكننا
درء اخلطر الداهم ولي�س لدينا �أي م�ضادات جوية �أو و�سائل دفاعية ثقيلة حيث
�أن ما يتوافر لدينا من و�سائل ال يتعدى ب�ضع بنادق يف يد �أفراد ال�سلطة وعددهم
يف املدينة لي�س بالعدد الكبري بل ِ�إذا ما اجتمعوا جميعا فال يتجاوز عدد �أفراد
جميع الأجهزة الأمنية يف املدينة ب�ضع ع�رشات ،لذلك مت ت�أجيل الأمر �إىل ظروف
�أكرث �أماناً وترك املجال لكل جمموعة �صغرية �أن تتدبر �أمرها بنف�سها وتتوىل
جانب الرماية العملي �إذا ما ا�ستطاعت �إىل ذلك �سبيالً؟!
لقد �شعرنا ب�أننا حققنا بع�ض االجنازات من خالل االنتهاء من هذه الدورات
التدريبية ،هذا �إ�ضافة �إىل تطور العالقات وانفتاحها بني التنظيم ومديري و�أفراد
الأجهزة الأمنية يف املدينة حيث بد�أ هناك تزاور بني مقرات التنظيم وال�سلطة
وعالقات الت�شاور والتن�سيق وتبادل املعلومات ب�ش�أن التطورات واالهتمام ب�أمن
بع�ضنا بع�ضاً ،انطالقا من �إننا ج�س ٌد واح ٌد ي�سهر لراحة اجلماهري ،فيما بقي يوم
التخرج الفعلي للدورات �إىل �أجل غري م�سمى.
وت�سري احلياة برتابة وي�رس دون �أن ي�ؤثر تفكري وتخطيط بني الب�رش ،لكنهم
�أي�ضا ي�ستعدون ملواجهة كل طارئ ،وان جاء ذلك �أحيانا ً يف غري التوقعات
فالواجب يدعوهم لال�ستعداد والتوكل على اهلل ،وهو يق�ضي مبا يريد ،فهم
يعملون بن�ص احلديث القائل (اعقل وتوكل) والتح�ضري يجري على قدم و�ساق
ليوم االحتفال وامل�سرية املوعودة ،هو هذا القرار بات على �سلم �أولوياتها،
وقد �أخذ من احل�سابات كثري وال داعي للنكو�ص �أو الرتاجع ،فالكل ي�أخذ دوره
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يف احل�شد اجلماهريي �أو اجلمع املعتاد لي�سجلوا جناحاً يليق بانطالق هذه
مبا�ض عزيز على قلوب �أبناء احلركة الفتحاوية� ،أنه يوم
امل�سرية التي �ستذكرهم
ٍ
انطالقة �شعلة الكفاح امل�سلح (يوم العا�صفة) وما حملته من تغري ،فهل تنجح
م�سريتنا ،وتكون بداية مرحلة ن�ضالية جديدة يف ظل الظروف امل�ستجدة ،وفيها
من التعقيدات وامل�صاعب ال�شيء الكثري.
�إىل جانب ذلك تتوا�صل التظاهرات اليومية ،ور�شق �سيارات امل�ستوطنني
وقوات االحتالل باحلجارة ،ي�ستمر كلما �سمحت الفر�صة بذلك وكلما متر �سياراتهم
ودورياتهم من الطرق االلتفافية املحاذية للمدينة واملارة من �أرا�ضيها كما هو
احلال يف باقي املدن وقرى خميمات الوطن� ،أع�ضاء التنظيم يتابعون كل ما
يجري على الأر�ض من �أحداث عن كُثب يقوم بعيادة امل�صابني والوقوف �إىل
جانبهم واىل جانب املنا�ضلني والأهايل فهم جزء منهم وهم ّهم 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{ (الأعراف .)188
تزداد الأمور توترا ً ويرتفع عدد امل�صابني يف املدينة ليزيد عن ثمانني
جريحا ما بني الإ�صابة بالر�صا�ص احلي واملطاطي مع الأيام الأوىل ،هذا عدا
عن حاالت االختناق بالغاز امل�سيل للدموع وتنهمر اجلماهري �إىل التظاهرات
يف كل يوم وك�أن هناك مباراة لكرة القدم واحل�شود تتدفق �إليها للم�شاهدة
واال�ستمتاع ويرى العديد من ال�شبان كمن ميتهن م�س�ألة الذهاب ل�ساحة
املواجهة ور�شق احلجارة كمهنة ر�سمية فال يتغيب عنها وتلقى بع�ض البيانات
الإر�شادية ال�صادرة عن التنظيم �إىل ال�شارع وتتداولها اجلماهري ،يتخللها
الإعالن عن �أن�شطة وفعاليات جماهريية كالإ�رضابات التجارية والت�ضامنية
لب�ضع �أيام يف ال�شهر ،وذلك كنوع من امل�شاركة الوجدانية وال�شعور بهموم
ال�شعب والق�ضية والتفاعل معها.

الأ�صدقاء يف �سباق مع الزمن ،فامل�سرية بات موعدها على الأبواب ،وال ّبد
من االنطالق بها ،لكن ال نريد �أن تخرج عن ال�سياق امل�ألوف وت�سيء للنا�س �أو
تت�سبب يف خماطر نحن ل�سنا ب�صددها� ،أو تزيد الأمور تعقيدا .هذه التخوفات
وغريها كانت تراود �أذهان اجلميع فهي واقعية وحقيقية فامل�س�ؤولية لي�ست
�سهلة ،ف�أي خط�أ �أو ت�صادم قد ي�ؤدي �إىل �أخطار و�صعوبات و�إ�شكاليات لي�س من
ال�سهل �إيقافها وال�سيطرة عليها �إذا ما اندلعت.
ح�سمت الأمور ومل يبق �أمامنا جمال للرتاجع ،فغدا يوم االنطالقة ،وموعد
االجتماع ال�ساعة العا�رشة ومكانه مدر�سة الأمني الأ�سا�سية ،وهكذا فالكل بات
على علم ،وكل الأ�شياء ح�سبت ،ومل يتبقَّ �إال معرفة النتيجة لهذا العمل وهذا
الإعداد فكما يقول املثل ال�شعبي ((نريد العنب ال الناطور)) وما نريده هو حجم
امل�سرية وزخمها و�آلية �سريها وترتيبها واملوقف الذي �ستعك�سه ،وكل هذا
�سنعرفه ال حقاً ،بعد االنطالق ومراقبة الر�أي العام واالنطباع الذي �سترتكه على
�أر�ض الواقع.
�أطلت علينا غزالة ذلك اليوم املوعود بقرونها الذهبية مبددة ظلمة ليل
طويل انتظرنا زواله على �أمل �أن يحمل لنا ب�شائر النجاح وك�أنها ت�أذن لنا
بامل�سري ،فيومنا قد بدا بنوره وا�رشاقه ومل يبق لأحد مربر لغياب �أو ت�أخري،
جتمع �أع�ضاء املواقع التنظيمية كل يف موقعه ،ا�ستكملوا ا�ستعدادهم� ،أعادوا
النظر بخطة االنطالق ودققوها مرّة �أخرى ،لرمبا قد �سقط منهم �شيئ �سهوا ً �أو
تنا�سو �أمرا ً ما ،وجدوا الأمور على خري حال� ،أحت�شد منا�رصو التنظيم وجتمهرت
اجلماهري التي �ستنطلق بامل�سرية يف مدر�سة الأمني للبنني ،املعلن عنها م�سبقاً
كمكان للتالقي ،متر حلظات �أ�شبه ما تكون بلحظات الرتقب واالنتظار ملا
�سيحدث� ،أو لك�أنها حلظات ا�ستعداد �أخرية ،وفج�أة يجوب بحر اجلماهري الراكد
ع�رشات امللثمني ،يحملون على �أكتافهم نوعيات خمتلفة من البنادق ،منها القدمي
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ومنها احلديث ،هذا ما جاد به �أهل املدينة لدعم م�سرية ذكرى انطالق ثورتهم،
عيون �أع�ضاء التنظيم تعد البنادق �أكرث مما تعد النا�س ،غري م�صدقني ما يحدث
�أمامهم؟! �أمر احل�شد اجلماهريي بالن�سبة لهم كان م�س�ألة �سهلة املثال وميكن
تدبرها� ،إذ ب�إمكانهم االعتماد على �أع�ضاء التنظيم ومنا�رصي احلركة وحتري�ض
طلبة املدار�س �أو االنتظار وت�أخري وقت االنطالق ليتزامن مع نهاية �ساعات
الدوام الدرا�سي �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك ،فيما مو�ضوع ال�سالح ال ميكن جمعه بهذه
الب�ساطة وال نريد الف�شل من البداية؟! ي�شاهدون �أحدهم يحمل بندقية حديثة،
و�أخر بندقية �أكرث طوالً و�أخر �أق�رص ،تلك �أكرث حداثة ،ويزداد العدد وهم ينظرون
يف عيون بع�ضهم تارة وتارة �أخرى يف البنادق املعلقة على عواتق امللثمني،
وك�أن ل�سان حالهم يقول يف ح�رسة ومتني؟! �آه لو �أن تلك البندقية هي ملك يل،
لأفعلن كذا وكذا؟! و�آخر يقول ما �شاء اهلل بندقية الرجل ذو املوا�صفات كذا جميلة
جدا ً ولطيفة ---و�آخر يقول هذه من نوعية كذا – �آخر ق�صة ((موديل)) وهكذا
حتولت الأحاديث بالعيون ال بالأفواه ،حلظات �سادها �صمت مطبق وجتهم يف
ظل حراك وجتول امل�سلحني لكن �أ�صوات اجلماهري املتزاحمة تتعاىل وتتداخل
وتك�رس حاجز ال�صمت ،ينتهي التجمهر والكل ينتظر �إِذناً بالتحرك واالنطالق.
وتن�ساب اجلماهري من بوابة املدر�سة كما ين�ساب نهر جا ِر بني ال�سهول
والوديان ،وكلما امتد �سريه رقدته اجلداول وال�سهول املنحدرة من قمم اجلبال
و�أح�ضان الطبيعة ،فهذا حال م�سريتنا التي انطلقت جتوب �شوارع املدينة بخطى
وئيدة وهامات مرفوعة وال�سواد الأعظم فيها ملثم بقناع �أو كوفية كي ال يعرف
للجميع ،وكلما �سارت زاد ح�شدها ،وتعالت فيها الأهازيج والأنا�شيد الوطنية
وال�شعارات احلما�سية املنددة باالحتّالل ،وا�صلت ال�سري �إىل ن�صب �رصح ال�شهيد
الذي يتو�سط املدينة وبد�أت خطوة �أخرى تكملة ملا بد�أوا به� ،إنها مرحلة �إلقاء
الكلمات والبيانات لكن يرافقها زخات �إطالق النار يف الهواء �أزيز الر�صا�ص يعلو
كل اال�صوات ،حالة هم�س وغمز على نوعيات ال�سالح وقوتها وقوة �صوتها و�رسعة

طلقاتها وك�أنها حالة غزل بالبنادق ،نعم فكل من لديه خربة يف هذا املجال
ويعرف نوعية بعينها يقوم بال�رشح لأ�صدقائه عن نوعية تلك البندقية التي
كان يحملها �س �أو �ص من امللثمني ،رمبا �أن الف�ضول وحب املعرفة واال�ستطالع
�أو الع�شق لل�سالح هما �سبب �إثارة كل هذه الأ�سئلة ال �ضري يف ذلك؟! ي�ستمر
ال�رشح والتعليق فالن توقفت بندقيته وفالن �صاحب القناع الأ�سود �أطلق العنان
لبندقيته كي تزغرد بالعايل ،وفالن يخ�شى على �إ�ضاعة حبات الذخرية معه حق
يا رجل� ،إذا مل يطلق النار اليوم ويف مثل هذه املنا�سبة ف�إىل متى يدخرها؟!
رمبا للأعرا�س!! �أو ن�سيت اننا من مدينة� !! ..آخر يغ�ضب وماذا يعني ذلك ..يا
رجل ه�ؤالء منا�ضلون؟! و�أي عر�س �أغلى من هذا العر�س!! يا �أخي مل نقل �شيئاً
يغ�ضب؟! كال ..بل قلت �أكرث ! ..يتدخل �أخر ماذا يا �أخوة؟! هيا لنكمل �سري م�سريتنا،
ت�أخذ اجلماهري خط �سريها ،نهايته وت�رشع بالتفرق كما خطط لها يذهب كل
�شخ�ص �إىل حال �سبيله حال كوكبة الأ�صدقاء و�أع�ضاء التنظيم جميعاً هو نف�س
احلال ،فهم من �سيقوم بتقومي امل�سرية ومعرفة ردود الفعل ور�أي ال�شارع والنا�س
وال�سلطة من كل ذلك ،كذلك موقف امل�س�ؤولني التنظيميني يف املدينة ،بالت�أكيد
يف جل�سات املواقع الر�سمية �سيو�ضع كل �شيء على طاولة النقا�ش والتباحث
للتعرف على االخفاقات والنجاحات ،وحجم الت�أييد والر�ضا �أو اال�ستياء وكل ما
يتعلق بامل�سرية من �أداء ووجهات نظر.
مرحلة التقومي وقراءة النتائج وا�ستخال�ص الدرو�س منها بد�أت يف �أجواء
ودية ،لكنها جاءت خالل جل�سة من جل�سات الأ�صدقاء املعهودة وغري الر�سمية،
التي غالباً ما يطرحون فيها موا�ضيعهم كافة على ب�ساط البحث والنقا�ش بال
حتفظ ،ال �سيما �أن جمموع �أع�ضاء موقع ال�شهيد كمال ال�رصيع ..هم من كوكبة
الأ�صدقاء الذين يدور احلديث عنهم �إ�ضافة �إىل جمموعة �أ�صدقائهم ومنا�رصيهم
الذين �أ�صبحوا من بني هذه الكوكبة ،و�إن كانوا ال يح�رضون جميع االجتماعات
ال ل�شيء �إمنا بحكم فارق ال�سن الذي ي�صنفنا ويق�سمنا �إىل جماعتني لكل منهما
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جل�ساته ال�شبابية اخلا�صة به يف �أغلب الأحيان ،لكن ال يرافق ان�ضمام اجلميع
يف جمل�س معني �أو ح�ضور �أفراد من هذه املجموعة �إىل جل�سة املجموعة الأخرى
�أي ا�ستياء �أو رف�ض ،فال فرق يف التفكري �أو الأحاديث �إال ما �أخفته ال�صداقة يف
موا�ضيع اجتماعية �أو ذكريات و�أ�رسار �صبا ،وان كنّا دوما ومن باب املزاح نقول
ال �أ�رسار بعد او�سلو ،ونكملها فيما بيننا ((واملخب�أة ب�صندوق)) �إال �أننا ن�ؤمن ب�أن
هناك خ�صو�صيات بني بع�ض الإخوة وال داعي للبحث عنها �إذا ما خرجت عن
�أطار العمل اجلماعي.
�إذا ال داعي الجتماعات ر�سمية ،فاجلل�سات �شبه يومية فال يتغيب عنها
�أحد وال حتتاج �إىل جهد كبري لرتتيبها� ،إِذا ما دعت ال�رضورة لذلك ،ف�إبريق �شاي
�أو دعوة لوجبة ع�شاء �أو قطايف ((حلويات رم�ضانية �أو ما �شابه ذلك))  ،والكل
يلبي ولكن يف �أغلب الأحيان يكون احل�ضور بال دعوة ف�إبريق �شاي �أو قهوة،
�أو على ر�أي �أحد الأ�صدقاء �إبريق ع�صري فكك ((�أي ع�صري ميزج ويحلل باملاء))
وجميعها حت�صيل حا�صل يف حالة احل�ضور وميثل الدعوة.
يدور النقا�ش والكل يبدي ر�أيه و�سط حالة من ال�صخب وال�ضجيج والرف�ض
والت�أييد واملعار�ضة واملقاطعة �أو اخلروج من اجلل�سة متفقني و�أحيانا ي�سود
االمتعا�ض ،لكنه �رسعان ما يتبدد وينتهي كل التوتر ،وال ينعك�س على �أجواء
العالقة ب�شيء وك�أن هناك �رسا ً ما يوحد الأ�صدقاء ،كما ال جند هناك جدول
�أعمال جلل�ساتهم ففي جل�سة واحدة يناق�شون �أمور الكون ب�أ�رسه ،من �رشقه �إىل
غربة من �شماله جلنوبه ويف املجاالت كافة فال يرتكون ال �شاردة وال وارد ة �إال
ويناق�شونها ،لقد كنت �أمتنى لو �أن واحدا ً فينا �سجل ما يدور يف جل�ساتنا عرب
�رشيط ت�سجيل فيديو م�صور من دون علم وحينها فعال �سنلم�س مدى الرتابط
الذي يوحدهم جميعا ،ومدى االهتمام والقلق لي�س على م�صالح �شخ�صية �أو
خا�صة ،بل على �أهداف عامة وق�ضايا تهم الوطن واملواطن كما �أن ت�سجيال كهذا

�سينقلنا للعي�ش حلظات جميلة من الدراما وال�ضحك على جل�ساتنا التي كانت
تعج بال�ضحك و�أجواء املرح ،لدرجة �أن �شقيقي الذي كان واحدا من بني �أفراد
الكوكبة يف كثري من الأحيان انه كان يقول لنا �إننا �سنموت ونحن ن�ضحك ب�سبب
ما كان يجدنا فيه من حاالت الدعابة وال�سخرية والهزار وخلط اجلد بالهزل
واملرح بالرتح ،حيث النكت والطرفات والنوادر ال �سيما يف �أوقات ال�شدة ،فكلما
قال واحد للآخر اهلل يعلم ماذا �سيكون عليه م�صريك �صاروخ �أو خرب عاجل؟!
يرد عليه �آخر ب�أع�صاب باردة ال ب�أ�س �سنعمل له جنازة مهيبة وذلك كناية
عن جنائز ال�شهداء ،لأنها كانت تبهجهم ويعتربونها ح�ش َد خ ٍري وعر�ساً مالئكياً
ووطنياً ي�شارك فيه اجلميع و�رشف ملن ي�صطفى ويحظى بال�شهادة.
فرغنا من مرحلة التقومي وبدت النتائج مقروءة ووا�ضحة للعيان حيث
كانت عالمات الغيظة جلية وبارزة على حميا كل من مل يتوقع لهذه امل�سرية
باخلروج �إىل التنفيذ متاماً كما مل يخطر يف باله �أَن ح�شودا ً بهذا العدد والعدة
�ست�شارك فيها بغ�ض النظر عن م�صادر تلك العدة ،فيما هناك من كان �رسوره
حلجم احل�شد اجلماهريي الذي القته امل�سرية ومنهم من �شعر باالرتياح التفاق
جلان املواقع جميعها للخروج يف م�سرية واحده وموحده ..ومنهم ..ومنهم،
ِ�إذا املح�صلة النهائية م�سرية �إىل حد ما ناجحة وفاحتة خري لعالقات طيبة
وتن�سيق كامل ووا�سع بني املواقع التنظيمية و�أجهزة ومكاتب ال�سلطة الوطنية
يف املدينة ،واحرتام متبادل ور�ضا وقبول وتعاطف من النا�س وال�شارع عموماً.
وتنق�ضي الأيام وتتواىل الليايل واالنتفا�ضة ،والتظاهرات على �أَوجها
وم�صطلح التنظيم بات يدق �أ�سماع النا�س و�آذانهم ،واالحتالل يردده يف و�سائل
�إعالمه ،فقط �أ�صبح تعريفاً و�صفة ينعت بها كل الن�شطاء املن�ضوين يف �إطار
(حركة التحرير الوطني الفل�سطيني “ -فتح”) الذين ميار�سون مقاومة املحتل
ومقارعته ،و�أ�صبحت هذه الكلمة حديث ال�ساعة ،ففي �ساعات املواجهة وعند
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قدوم ال�سيارات التابعة ملكاتب التنظيم �إىل مكان التظاهرات ترى نظرات
الإعجاب والتقدير واالحرتام ،وتبد�أ الهم�سات جاء التنظيم وذهب التنظيم وهكذا
فالعيون �إىل التنظيم با�ستمرار يف ذهابه و�إيابه ،ح�ضوره وغيابه وكل �سكناته
ويف حال حدوث �إ�شكالية �أو جتاوز ،فالتوجه بات وا�ضحاً باجتاه التنظيم،
�إذا فالتنظيم فر�ض ح�ضوره بالفعل ال بالقول ،والقى االحرتام والب�شا�شة بني
النا�س و�سكن قلوبهم ،وبات النا�س مييزون بني ادوار التنظيم و�أدائهم و�سلوكهم
وينتقدونهم على �إخفاقاتهم و�سلوك و�أخالق بع�ض الأفراد منهم ،لقد باتوا يرون
فيهم القدوة احل�سنة ويريدونهم ب�أح�سن �صورة ،كيف ال وهم يعلمون �أن التنظيم
مر�آه ال�شعب ،ومن قواعد امل�سلكية الثورية التي تعلمها �أبناء التنظيم حب
اجلماهري واحرتامها وم�شاركتها همومها هذا يف الو�ضع الطبيعي فما بالنا �إذا
كانت االنتفا�ضة �شعبية واجلماهري هي التي تتظاهر ومتدنا بالعزم.
�أم�ست تلك امل�سرية التي �أ�شغلت اجلميع بع�ض الوقت حتى �أجنزناها وفق
ما نطمح خلف ظهورها ،وانهينا كذلك الدورة التدريبية لأفراد التنظيم ومنا�رصيه
وبع�ض املتطوعني ،حيث ُد ِّربوا على �أيدي �أفراد من جهاز امن الرئا�سة ،لقد فتحت
علينا هذه الدورة نافذة جديدة مل تكن يف احل�سبان بل مل تخطر لنا على بال،
فكل ما جال يف عقولنا �آنذاك �أنه �سي�أتي لنا بعدها دفعة �أخرى من الأ�شبال
وال�شبان الراغبني بالتدريب ،لكي نقوم ب�إعدادهم �سواء يف املجال الع�سكرية �أم
الإ�سعاف الأويل �أو �أَي جمال من جماالت احلياة التنظيمية واالجتماعية ،لكن ما
مل نتوقعه �أن يتوافد علينا �أعداد من الإخوة الذين تلقوا التدريب بطلب ال�سالح،
للخروج ملحاربة االحتالل ،فالكل اعتقد �أن لدينا خمازن �سالح وما ينق�صنا
�سوى املنا�ضلني ،فهم ال يعلمون �إننا مل ن�ستطع تدبر �أمرنا لت�سليح امل�سرية �إال
ب�شق الأنف�س ،وذلك با�ستعارة ب�ضع ع�رشات من البنادق وقطع ال�سالح املختلفة
واملتنوعة كان منها القدمي والقدمي جدا الذي عا�رص احلرب العاملية ،ومنها
ب�ضع قطع حديثةُ ،جمعت لإجناح خروج م�سريتنا ل�ساعات معدودة.

الطامة الكربى ..ماذا �سنقول له�ؤالء الإخوة املتحم�سني الذين يظنون يف
التنظيم خريا ،هل ن�صدهم ونرف�ض طلبهم دون تو�ضيح ال�سبب!! ما هو ال�سبب؟! فهم
يقدمون �أرو احم رخي�صة وال يطلبون �أكرث من قطعة �سالح للخروج بها ملواجهة
قوات االحتالل!! �أم نداريهم ونتما�شى مع مطالبهم بالت�سويف واملماطلة ون�سري
معهم رويدا ً رويدا ً ،حتى ال نخ�رسهم ،ولكي ال يذهبوا �إىل التنظيمات الأخرى
التي قد يتوافر لديها املال ،ومن ميلك املال ب�إمكانه �إن يح�صل على ما يريد،
مع عدم �إغفال املناف�سة التنظيمية وحالة الت�سابق على ا�ستقطاب اجلماهري� ،أم
هل نحاول �أَن نزج بهم يف �أتون املظاهرات ،وقد جترهم عاطفتهم وجر�أة ال�شباب
لأن يلتحموا باجلي�ش ب�صدورهم العارية وي�ست�شهدوا ونتحمل نحن م�س�ؤولياتهم
�أمام الأهل لأننا نحن من بعث بهم ،وخزات ال�ضمري؛ لأننا �أر�سلناهم بال �إعداد وال
عدة �أو على الأقل مل مننعهم ،كل هذه الت�سا�ؤالت جالت يف �أذهاننا ،ولكن كانت
الإجابات لدينا كثرية ولي�ست واحده على كل �س�ؤال و�أخر من هذه الأ�سئلة.
تتالحق الإحداث وت�شتد وتقفز قفزات نوعية وغري معهودة يف مثل هذه
املواجهات ،ونحن يف مدينتنا ل�سنا مبعزل عن كل هذه التطورات ،التي �أ�صبحت
تخرج عن طور التظاهرات و�إلقاء احلجارة والزجاجات الفارغة �أو احلارقة على
حد �سواء ،فقد اقت�رصت كل هذه الأن�شطة والفعاليات على املواجهات اجلماهريية
اليومية ،فيما بات �شق �آخر للمقاومة مكمل يحدث ليالً وبعيدا ً عن �أعني اجلماهري
�آخذا طابع ال�رسية ،وال ن�ستغرب يف مثل هذه الأَحداث على �شعبنا وعلى �أع�ضاء
هذه التنظيم الذين ع�شقوا ال�سالح� ،أن يقوموا ببع�ض الأدوار والفعاليات املميزة،
فها هو ال�سالح بني �أيديهم ،ويجوبون مبا توافر منه ليالً �شوارع املدينة وي�سهرون
على تخومها التابعة ل�سيطرة و�إدارة ال�سلطة الوطنية �سيطرة كاملة وت�صنف
باملناطق (�أ) لذلك مل ي�ستطيعوا �إن يبقوا ال�سالح للوجاهة واال�ستعرا�ض ،وبال
�شك ف�إن عدم ا�ستخدامه �سيعر�ض ال�سالح ومن يحمله لالنتقا�ض واال�ستيالء
العام من قبل اجلماهري� ،إذا فال بد من التقدم خطوة للأمام والرقي بدرجة
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التفكري والعمل ال �سيما وان االحتالل قد رفع من وترية الت�صعيد ،ومل يكن معنياً
بالهدوء ،ولو كان هذا هو ال�صحيح ملا قام ال�سفاح �شارون بتدني�س عتبات �أوىل
القبلتني وثالث احلرمني ،وملا �أمر قواته باطالق النار ومواجهة امل�صلني يف
باحات احلرم القد�سي ال�رشيف ،حيث قتلوا من قتل وجرحوا من جرح ،ولو �أراد
باراك الذي كان حني ذاك رئي�سا للوزراء وحكومته التهدئة لتداركوا الأمر ،مبنع
�شارون بدال من ال�سماح له بالدخول� ،أو التن�صل من املوقف بعد حدوثه مبا�رشة،
�إال �أنهم �رضبوا بعر�ض احلائط نداءات ال�سلطة الوطنية املحذرة واملجتمع الدويل
و�أ�صموا �أذانهم وا�ستكربوا ا�ستكبارا ،لأن هذه هو ديدنهم على الدوام.
حقيقة الواقع لو �أدركت القيادة الإ�رسائيلية بدءا من براك ومن بعده �شارون
وكل من توالوا على رئا�سة الوزراء �أن الأمور �ستتطور وت�ؤول �إىل هذا الدرك من
االنحدار وال�سوء رمبا مل يقدموا على ما �أقدموا عليه ،لكن توقعاتهم كانت تقودهم
�إىل �أن الو�ضع �سيبقى حتت ال�سيطرة و�أَنهم بهذا �سي�شكلون �ضغطا �إِ�ضافيا على
ال�سلطة الوطنية ،لثنيها عن املطالبة با�ستحقاقات املرحلة النهائية التفاقية
�إعالن املبادئ ،وذلك من خالل �إ�شغال ال�سلطة يف مواجهة اجلماهري وحرفها عن
مركز ال�سري وبهذا �ستجرب للقبول بالأمر الواقع خوفا على مكانته من ناحية،
و�صربا ً عليها �إىل حني تغيري الظروف للأف�ضل يبدو �أن الرياح مل ت�أتِ مبا ال
ت�شتهيه ال�سفن باراك و�شارون وان الر�سالة مل تفهم كما يجب ،وان التوقعات
مل ت�أتِ وفق ح�ساباتها ،وبالتايل خرجت الأمور من �أيديهم ،خا�صة ان ال�شعب
الفل�سطيني مل ي ْرث على �سلطته كما ظنوا بل ثار على املحتل وحاول التفريغ
من حالة الكبت والغليان التي اكتنزها وعا�شها املواطنون جراء �ضغط حكومة
االحتالل وممار�سات جي�شه على ال�شعب الفل�سطيني وحماولة �إعاقة حركته،
والتدخل يف �ش�ؤونه احلياتية ،كما �أن القيادة الفل�سطينية ا�ستطاعت قراءة
الواقع �آنذاك جيدا و�أرخت العنان لل�شعب للتنفي�س والرتفيه عن نف�سه لكنها
مل ت�ستطع �إيقاف �سيل اجلماهري اجلارف وفلتت زمام الأو�ضاع من ا ِلإحكام رغم

�أنها كانت تريد من االنتفا�ضة �أن ت�شكل ورقة �ضغط ل�صالح ال�سيا�سة واملفاو�ض
انطالقا من فهم �أن ال�سيا�سة واملقاومة ت�سريان يف خطني متوازيني ففي حني
يزرع املواطن الرعب واخلوف يف نفو�س الأعداء وي�ضغط بقوة الفعل والعمل
ويفر�ض نف�سه ،حينها فقط ي�ستطيع �أن يفاو�ض ال�سيا�سي و�أن يحقق املطالب
ويح�صد النتائج االيجابية بل ينتزع حقه انتزاعا ،لأنه ال �سالم مع ال�ضعف،
وكما يقول املثل ال�شعبي ((احلق غري امل�سنود بقوة حق �ضائع))؟! كما �أن �أحد
قادة الكيان ال�صهيوين قال نحن ال ن�ستجيب �إال �إذا و�ضع امل�سد�س يف ر�ؤو�سنا،
فيما يقول رب العزة }وأعدوا هلم مااستطعمتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو
اهلل وعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم( { ..الأنفال .)60
لهذا جند �أن كل طرف من �أطراف ال�رصاع يحاول ت�سخري االنتفا�ضة خلدمة
م�صاحله ،بل �أنها جاءت لت�ستجيب مل�صالح اجلميع ،فاحلكومة الإ�رسائيلية
�أرادت �إ�شغال اجلانب الفل�سطيني وخلق حالة من الإرباك واحلرب الأهلية
الداخلية لكي ت�سرتيح وت�ضمن �آلية التن�صل من اال�ستحقاقات املوعودة ،فيما
ال�سلطة الفل�سطينية تنوي �إحالتها �إىل ورقة �ضغط �ضد االحتالل لتحقيق مك�سب
�سيا�سي من خالل التلويح ب�إرادة اجلماهري الغا�ضبة واحلانقة جراء �سيا�سة
املماطلة والت�سويف وال�ضغط الإ�رسائيلي� ،أَما اجلماهري ال�ساخطة فقد ا�ستغلت
ذلك للخروج من حالة كبت مل تعتدها من ذي قبل �سيما ان �شعبنا كله يتحكم
بنف�سه دون ح�سيب �أو رقيب ،وقدوم ال�سلطة و�ضعه حتت طائلة قانون مل يعتده،
كما �أن جزءا ً من هذا القانون كان ي�سوده بع�ض اخللل وفيه ثغرات حتتاج �إىل
تعديل وامل�رشف على تطبيقه ال يحتمل النقد لذلك وجد �أن اخلروج لل�شارع
والتعبري عن غ�ضبه �ضد االحتالل خري له من الت�صادم الداخلي ،لأنه كان يدرك
�أن الدم الفل�سطيني خط احمر ،وله حرمته وال يجب اال�ستهانة �أو اال�ستهتار به
�أو جتاوز هذا اخلط.
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الفصل اخلامس:
مرحلة جديدة من الن�ضال ال�شعبي الفل�سطيني تبد�أ �إال �أنها الأكرث عنفاً
و�إيالماً ودموية لكال ال�شعبني على حد �سواء ،يف تاريخ الق�ضية وال�رصاع
الفل�سطيني ال�صهيوين ،تلك املرحلة التي مل يب َق �أمام اجلماهري املنا�ضلة “�إال
ركوب الأ�سنة مركباً” فهي �إذا ً مرحلة �إِثبات الذات وكيل ال�صاع �صاعني للمحتل،
و�إفهام هذا العدو الغا�شم �إن �إرادة ال�شعوب لن تك�رسها قوة غا�ضب مهما جترب
وتغطر�س ،ولن يفت جربوته يف ع�ضد ال�شعب ولن تثنيه عن موا�صلة درب
الن�ضال واملقاومة ،حتى حترير �أر�ضه و�إقامة دولته امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س
ال�رشيف.
مل يكن هذا الرد هو ردنا نحن ،بل هو رد ال�شعب ب�أ�رسه يف �سائر مدن
وقرى وخيمات الوطن وبجميع ف�صائله املقاومة و�أطيافه ال�سيا�سية ،هذا خياره
وقراره الذي ال رجعة عنه وال حياد ،فهو �صاحب املبادرة واملتحكم ب�إطالق
�رشارة الكفاح امل�سلح ،ولقد �أدرك ال�شعب �أن االحتالل مل يعد يفهم لغة احلوار
وال�سيا�سة والدبلوما�سية ،وان لغة احلجر القت ردا ً عنيفاً وبط�شاً همجياً من
قبل جي�ش �شم�شون اجلبار ،ومل يب َق �أمام هذا ال�شعب الأعزل �إال الدفاع عن ذاته،
والذود عن كرامته� ،أو البحث عن نبوخذ ن�رص للقرن احلادي والع�رشين ،عله
يخل�صه من �رش بني �صهيون ،كل هذا التطور كان بعد مرور ب�ضعة �أ�شهر على
االنتفا�ضة ال�شعبية التي اندلعت لرتد على عنجهية وحلف ال�سفاح �شارون،
ولتعلمه �إن �إرادة ال�شعوب ال تقهر ،هذا التحول جاء للرد على هذا القاتل املجرم
بعد فوزه يف االنتخابات وتر�ؤ�سه حكومة �إجرامية وتهديده بوقف النتفا�ضة يف
ب�ضعة �أ�سابيع �أو خالل مائة يوم كحد �أق�صى.
�إذن كان هذا قرار ال�شعب يف كل �إرجاء الوطن و�إذا كان ر�أيه ب�رضورة الث�أر
لدماء �أبنائه التي �أُريقت على عتبات احلرم القد�سي فما بالنا نحن هل ننتظر
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�أن مير الوقت وتلفنا اجلماهري؟ �أم ت�سري مع هذا ال�سيل اجلماهريي اجلارف
دون ح�سابات وهل لدينا الإمكانات؟ وهل �سننطلق ب�شكل جماعي؟ �أم ن�أخذ
بع�ض الإجراءات والتدابري الأمنية الوقائية ونحاول توزيع الأدوار وعدم حرق
ما منلك من �أوراق وخيارات كافة ،هل �ستقف التنظيمات الأخرى �إىل جانبنا
�أم �أنها �ستبقى حيادية ،خا�صة تلك التي ت�أخرت عن االنخراط مع بداية هذه
االنتفا�ضة لأ�سباب وح�سابات خا�صة بهم وهل �ستتعاون الأجهزة الأمنية معنا؟
والتي حتتكم لقرار ال�سلطة الوطنية الراف�ضة لع�سكرة االنتفا�ضة ،وهل �ستتوحد
الأجهزة الأمنية مع بع�ضها؟ هل �سنوحد مواقع التنظيم كافة وتتفق على و�ضع
خطة ا�سرتاتيجية واحدة موحدة للمقاومة هل �ستتواجه مع قوات االحتالل
مبا�رشة ،ونكون املبادرين �أم �إننا �سنبقى يف حالة الدفاع عن النف�س وتلقي
ال�رضبات ..هل �سنقابل اجلي�ش �أم امل�ستوطنني ..وهل ..وهل..؟! �أ�سئلة عديدة
وخمتلفة كانت تطرح نف�سها ،منها ما يلقى الإجابة لكن الغالبية العظمى ال
جتد �إجابة �شافية وتبقينا يف حال حرية وارتباك .وذلك لأ�سباب عدة ،منها عجز
الإمكانيات املادية واللوج�ستيه وخا�صة لدى تنظيم حركة فتح ،وذلك لأ�سباب
قد يكون لها مربراتها التي ال نعلمها؟ وكذلك عدم التكاف�ؤ يف القوى بيننا وبني
العدو ،حتى يف حالة اجتماع كافة التنظيمات والأجهزة الأمنية فلي�س هناك
وت�ساو يف القوى ،فهذه دولة الكيان ال�صهيوين دولة �إ�رسائيل القوة الأوىل
تكاف�ؤ
ٍ
يف ال�رشق الأو�سط ع�سكريا وهي التي هزمت عدة دول عربية جمتمعة يف حربي
عام  .1967 ،1948فما بالنا نحن ال�شعب الأعزل الذي ال ميلك من الإمكانات �إال
الإرادة والعزمية والأميان بعدالة الق�ضية وحتمية االنت�صار.
كل ذلك مل يرهقنا ومل يثنينا عن املواجهة ،وان كانت تعرت�ضنا بع�ض
التحديات الداخلية ،ال �سيما ممن عا�رصوا هذا املحتل قدمياً وعرفوا بط�شه ،فهم
يدركون �أن اللعب مع اجلي�ش لي�س بالأمر ال�سهل ورمبا �أن جزءا ً من ه�ؤالء كان
حمقاً يف بع�ض اجلوانب ،خا�صة �أولئك الكبار وامل�سنني الذين اكت�سبوا التجربة
�أثناء م�شاركتهم مع جي�ش التحرير بعد عامي  ،1948و 1967وعا�رصوا احلروب

مع هذا العدو فباتوا يحذروننا ويوجهوننا ب�إر�شاداتهم و�أقوالهم يف هذا اجلانب
كثرية نذكر منها للتدليل ((هذه الدولة دولة ما لها �صاحب �أحفظوا ر�ؤو�سكم عند
خمالفة الدول ..الخ من هذه الأمثلة ، ،هل ي�سمع ال�شباب ويرتاجعون ..فهم على
حام)).
ر�أي الكبار طائ�شون �أو مندفعون �أو دمهم ٍ
ومن ر�أى نف�سه من ال�شباب يحمل بندقية �أعتقد �أن �إ�رسائيل لن ت�ستطيع
ال�صمود �أمامه بل هي مهزومة ال حمالة ،وتوقع �أن كل الدنيا ال ميكنها الوقوف
يف وج ّهه ،هكذا هي العناد والإ�رصار �أو التهور �أو ال�شجاعة ،فكلها م�صطلحات
لكن بني معنى و�أخر �شعرة ،فقد يكون النقي�ض ،ومن يحدث ال�شباب وهو منهم
بلغة العقل يتحول يف نظرهم من حالة ال�شجاعة �إىل اجلنب ومن حالة التحدي
�إىل التطبيع واالنحناء للعا�صفة ،والكل حتما �سريى الأمور من زاويته /هو ،ال
من زاوية الآخرين.
حوادث �إطالق النار تتكرر يف مناطق عدة من الوطن ،والرد عليها كان م�ؤملاً
وقا�سياً� ،إال �أنهم لغاية الأن مل يطر�أ �إي تغيري على ا�سرتاتيجيتنا من الناحية
الفعلية فالأمور ما زالت حتت ال�سيطرة ،لكن �إىل متى �سيبقى الو�ضع على هذه
ال�شاكلة ،حالة التململ بال �شك باتت تطفو وت�شكل ظاهرة بني ال�شباب ،خا�صة
عندما ق�سمنا الأ�صدقاء و�أع�ضاء التنظيم �إىل جمموعات وورديات �سهر للتناوب
واحلرا�سة ،وكما �أ�سلفنا فجزء من عنا�رص هذه الورديات هم من الإخوة الذين
تتو�سط �أعمارهم منت�صف العقد الثالث والكل منهم قد ع�شق ال�سالح لكن حالة
التفكري بالت�أكيد تختلف بني من يكون يف موقع امل�س�ؤولية ويعلم �أن عليه
الالئمة يف حالة حدوث �أَي خلل �أو �إخفاق ومن يبحث عن العمل دون اكرتاث
�أو حتمل لأعباء امل�س�ؤولية ونتائج العمل هذا ناهيك عن �أن العمل �سي�أخذ
�أكرث من اجتاه و�أكرث من �شكل ،وهناك حماربة قوات االحتالل التي �ستواجه
بحزم و�رصامة كل من يعرت�ض طريقها لكنه خيار ال بديل عنه ،و�أمر البد منه،
وهناك حماربة �أعوان االحتالل وعمالئه الذين باتوا ي�شكلون خطرا ً ،يجب احلذر
منهم فيما امل�سا�س بهم �أي�ضاً �سيفتح علينا �أبواباً جديدة �آخذين بعني االعتبار
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

89

90

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

�أن جمتمعنا ع�شائري بطبعه ،ومن ال�سهولة ،مبكان �أن يتعاطف �أهل العميل
معه ويت�ضامنوا للدفاع عنه يف حالة تعر�ضه للخطر ،هذا ناهيكم عن حماربة
الظواهر االجتماعية الطارئة والغريبة كعدم االلتزام بالقرارات �أيام الإ�رضابات
ومظاهر �أخرى ال تليق باملوقف الوطني وال�شعبي العام وت�سيء حلالة الن�ضال
الوطني برمته.
�إذا ما العمل؟ وكيف �سنواجه هذه الأمور كلها حال �إقدام �إي من �شباب
التنظيم بالقيام بعمل �سواء �ضد اجلي�ش �أو �ضد العمالء �أو يف �إثناء ت�أديتهم
واجب العمل واعرتا�ضهم �أحد املواطنني املعر�ضني ب�سوء �أو العك�س ،فكيف
�سيكون عليه احلال؟ هل نقف ونواجه الأمر بوعي وحكمه �أم نتخلى ونرتك
احلال للع�شائر لت�أخذ دورها وحتل حملنا؟ �أم ن�ست�سلم للعجز ونطلب تدخل
ال�سلطة وبالتايل العودة �إىل املربع الأول.
مل تنق�ص �شبابنا اجلر�أة وال�شجاعة واحلما�س ،كما �أن طيب القلوب و�صدق
االنتماء وحب الت�ضحية والفداء كانت ال�سمات الأبرز وال�شمائل املميزة لهم
جميعاً ،وان �سادها التفاوت ب�سبب تباين التفكري والعاطفة اجليا�شة وعبء
امل�س�ؤولية والتجربة ،ولكننا وهلل احلمد مل جند بيننا من �ضحى ب�أخيه لينجو
بنف�سه هذا �رشف عظيم وو�سام نختاره لنا جميعاً ،و�إمام حماوالت البع�ض
للخروج للعمل بخاليا منفردة ،فهي داللة وا�ضحة على حرية التعبري و�سبل
التجربة القيادية الدميقراطية الفعلية ،وحق خا�ص لكل من يرغب بال�سري مع
جمموعة �أ�صدقاء من جيله لتلبية طموحاته مدركني �أن الأ�شخا�ص و�إن حتابوا
جميعاً وان�سجموا ،ف�إن جمال التحابب والثقة يختلف ويتباين بني �إن�سان
و�أخر ،وبالتايل فلي�س من الغرابة �أن جند �أن لكل خلية �أ�رسارها وروابطها
االجتماعية اخلا�صة ،وهذا �إِن كان له بع�ض ال�سلبيات ،ف�إن له كثريا ً من
الإيجابيات ،ما مل يخرج عن �إطار االلتزام والتوحد وو�صل �إىل حالة العبثية
والتخريب وهذا احلال بف�ضل اهلل مل ن�صل �إليه ،وان وقفنا يف بع�ض الأحيان
على �شفري االنزالق �إىل حدوده� ،إال �أن حالة املناف�سة والت�سابق يف الزرع

بقيت الظاهرة العامة والأبرز لكن كما قيل :مل ت�أتِ الرياح مبا ت�شتهي ال�سفن
والأ�صدق قوالً يف ذلك هو رب العزة حيث يقول تعاىل} :فلم تقتلوهم ولكن اهلل
قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى{ (الأنفال .)17
ومن الالفت لالنتباه �أن جند حتى من �أَفراد املجموعة من كان يزاوج عمله
مع �أكرث من خلية ،وله �أ�رسار مع هذه اخللية و�أ�رسار وحكايات مع الأخرى ،وان
كان يفرحنا ح�سن العالقة وطيب ال�صداقة� ،إال �أن ما حدث كان ينم عن قلة
التجربة الأمنية بالذات ويدلل على �صفاء القلوب والرغبة بالعمل لي�س �إالّ،
وي�ؤكد لنا على الأ�صالة والب�ساطة ،وان كان ذلك املزج �سبباً لبع�ض االختالف
يف وجهات النظر ،ولكنها رمبا ميزة خا�صة ب�أبناء مدينتنا ،حيث ي�ستطيع
كل �شخ�ص منا �أن يدعي ب�أنه على عالقة مع اجلميع ويعرف �أفرادا ً من جميع
اخلاليا العاملة يف املدينة.
مل تقت�رص عمليات �إطالق النار على قوات االحتالل وم�ستوطنيه يف تخوم
املدينة دون غريها� ،أو فرد دون �أخر ،ممن اختاروا هذا الطريق من منا�ضلي
املدينة ،بل الكل فيهم اجتهد وبادر وحاول وعمل وفق �إمكاناته ،وبقدر ا�ستطاعته
ال بل هناك كثريون ممن �شاركوا يف الن�ضال ،ولكنهم كانوا يعملون يف اخلفاء
كجنود جمهولني� ،أو اقت�رص ظهوره على �أفراد بعينهم ممن يثقون بهم ،ويعتقدون
�أنهم ميتلكون التجربة ،ويحفظون ال� َّرس ،ولهذا جند �أنهم مل يقعوا يف الأ�رس وبقي
�رسهم حمفوظ وهذا فخر لهم وملن عملوا معهم ولل�شعب الذي �أجنب مثل ه�ؤالء
القادة احلا�رضين يف الوجدان غائبون عن دائرة الذكر والتفاخر العلني.
�أما املق�رصون عن �أداء الواجب وعن القيام بهذا الدور الن�ضايل ،فمنهم
وللأ�سف من هو �أعجز من غراب� ،إذ كانوا ي�شككون بقدرة و�شجاعة �أبنائهم،
وي�ستخفون ب�أفعالهم و�أدوارهم ،بل هناك من كان ي�شكك ب�أن يكون �أبناء هذه
املدينة على قدر تلك العمليات التي حدثت فيها ،ون�ستغرب منهم هذا الطعن
والت�شكيك �إن كان من باب ال�سخرية واال�ستخفاف ،وه�ؤالء من ن�شري بدورهم
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الهدام ،فيما هناك الب�سطاء ،الذين رمبا كثريا ً ما كانوا يثريون هذه ال�شكوك لي�س
من باب الغرابة واالزدراء ،و�إمنا من باب الف�ضول وحب املعرفة والتيقن ،وه�ؤالء
ال نقيم لده�شتهم وا�ستغرابهم كبري اهتمام.
كثريا ً ما كانت تثار بع�ض احل�سا�سيات بني الفينة والأخرى لدى �أع�ضاء
اخلاليا والأ�صدقاء ،ال �سيما �إذا ما �شعروا �أن هناك بع�ض الأ�رسار تدور بني �أحد
�أفراد الكوكبة والآخرين العاملني خارجها ،معتربين �أن ذلك هو انعدام للثقة
وخروج عن الإطار ،وهذا حق لهم يف الأمور احلياتية الطبيعية وامل�ألوفة� ،أما
يف موا�ضيع الن�ضال واملقاومة فعليهم االعتياد على ال�سلوكيات امل�ستجدة
كاالحتفاظ ببع�ض �أ�رسار العمل اخلا�صة بني �أفراد اخللية ،على �سبيل املثال
لي�س من باب الثقة وعدمها� ،إمنا من باب ال�رضورات الأمنية و�سبل احليطة التي
ال تلغي احلذر.
وي�ستح�رضنا بع�ض ال�شواهد احلية على نوعية و�شكل تلك املناكفات التي
كانت تدور يف بداية امل�شوار ،لكنها �رسعان ما تبددت وتال�شت مع الزمن ومع
توايل هذه احلوادث والتذكري ب�رضورة توخيها ،واكت�ساب التجربة و�إدراك اجلميع
ب�أهمية ال�رسية.
ذات يوم ه ّم ثلة من الأخوة باخلروج �إىل منطقة ما للقيام بعملية �إطالق
النار على �إي هدف يتمكنون من و�صوله ،وقد كانت �أغلب الأهداف� ،إما نقطة
ع�سكرية �أو باجتاه م�ستوطنة �أو �سيارة �إ�رسائيلية مارة على �إحدى الطرق
االلتفافية ،ورمبا تعترب هذه املحاولة �أوىل العمليات ،حيث خرج الأخوة من
اجلهة اجلنوبية ال�رشقية من املدينة ،وقد �أخربوا بذلك �أحد الأخوة يف التنظيم،
وثقوا به ،و�أخذوا منه عددا ً من الطلقات لإحدى البنادق التي ا�ستعاروها من �أحد
الأجهزة الأمنية التي يعملون فيها ،وما �أن حل الليل وخيم الظالم وحان موعد
االنطالق ،كان على هذا الأخ الذين ا�ست�أمنوا به �أن يحاول اخلروج �إىل منطقة
قريبة من مكان الهدف ،لكي يوفر بع�ض التغطية الالزمة وامل�ساعدة �إذا لزم الأمر

�أو واجه الأخوة �إي طارئ ،لكنه لي�س ب�صدد ف�ضح املو�ضوع و�إ�شعار الآخرين ب�أنه
يعلم بخروجهم ،وذلك انطالقا من قواعد ال�رسية املطلوبة التي تعلمها ،وهذا
ي�ستدعي خطة حمكمة ال تثري �شبهة �أمام جمموعة الأ�صدقاء الذين ينوي �أخذهم
معه ،حتى ال يلفت انتباههم �أو ي�شعرهم بعلمه مبا �سيجري� ،إال �إذا �أ�ضطر يف
النهاية لذلك ،وكما متت الإ�شارة يف �أكرث من مكان ،ف�إن الأ�صدقاء كانوا يتحركون
ليال يف ورديات �سهر جتوب �شوارع املدينة ،ويكونون على متا�س مع تخومها
ومداخلها واملحاذية لل�شوارع االلتفافية ،وهذا �سهل املهمة كبداية ،خرج �أخونا
ومعه كوكبة من �أ�صدقائه الذين ال يعلمون ب�شيء �سوى �أنهم ي�سريون يف وردية
حرا�سة اعتيادية وان وجهتهم �إىل تلك املنطقة جاءت بدون تخطيط ،لكنهم �أي�ضاً
لي�سوا بهذه ال�سذاجة وال ينق�صهم الذكاء �أو القدرة على التحليل خ�صو�صاً بعد
�أن حدثت عملية� ،إطالق النار وذاع اخلرب ومت التوجه واالقرتاب والتوجه من
النقطة الأدنى من الفر�سان وااللتقاء بهم واالطمئنان عليهم فثارت احل�سا�سية
والع�صبية والطعن بعدم الثقة بهم ب�سبب عدم و�ضعهم بال�صورة م�سبقاً ،لكي
ي�أخذوا ا�ستعدادهم ،لكن كما �أ�سلفنا تخطينا هذه امل�سائل مع مرور الأيام وتكرار
الأحاديث وتبيان خماطر املعرفة الزائدة عن احلاجة ،و�أ�صبحت الأمور ت�سري
ب�شكل �سليم وتفاهم تام ،وان كانوا ي�سودها بني الفرتة والأخرى امل�شادات الآتية
والطبيعية من هذا القبيل.
عاد الفر�سان من غزوتهم ب�سالم ،ت�أكدنا من عودتهم �ساملني ،مل يحققوا
نتائج ملمو�سة �إال �أنهم حاولوا واجتهدوا وان اعرتى مهمتهم بع�ض الهفوات ،فكل
عمل فيه �أخطا�ؤه وله ايجابياته و�سلبياته ،لقد كانت الرثثرة هي اخلط�أ واخلطر
الأبرز كما �أن حاالت التقاطر والتباهي �أحيانا كانت تبدو بن�سبة معينة خا�صة
لدى العن�رص ال�شبابي وامل�ستجد على العمل ،والذي يفتقر للتجربة الأمنية
ال�سليمة حيث كان ب�سذاجته يعتقد �أن االحتالل لن ي�ستطيع الو�صول �إليه يف
مناطق �سيطرة ال�سلطة الوطنية.
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حوادث �إطالق النار �أ�صبحت ت�شكل ظاهرة ومتثل نهجاً ،فقد بات ال يخلو
�أ�سبوع بال ا�شتباك هنا �أو مناو�شة هناك يف خمتلف �أنحاء املدينة وتخومها،
وكلما حدث ا�شتباك �أو عملية �إطالق نار يف جهة ما� ،رسعان ما ي�ستعد الأخوة
و�أع�ضاء التنظيم وينطلقون �صوب املكان ،وقد يظن النا�س �أن حتركهم هذا �سريد
الغزاة على �أعقابهم ويحرر البلد فيما يعتقد �آخرون �أنها جوالت من اال�ستعرا�ض
والرب�ستيج ،ونحن نقول �أن من حق كل �شخ�ص �أن يحلل كما يرتئي وي�شاء،
ف�إر�ضاء النا�س غاية ال تدرك والتنظيم يعمل من الفهم اخلا�ص به �سواء كان
ذلك من التواجد من باب امل�ؤازرة �أو اجلاهزية ،حت�سبا لأي طارئ� ،أو من باب
�إثبات احل�ضور ،لأن من يقوم بالعمل �إِن مل يكونوا من �أع�ضاء التنظيم فهم
بالت�أكيد من املنا�رصين له ،وال ب ّد من تبينهم والدفاع عنهم وت�سهيل مهمتهم
قدر الإمكان ،لأن �أَي ت�أخري �أو �إعاقة لي�س يف �صاحلهم ،وهذه هي �إِحدى الواجبات
التنظيمية و�آليات ا�ستقطاب اجلماهري ،وهذا ناهيك عن �أن وقفتهم واندفاعهم
باجتاه املواقع ال�ساخنة وح�ضورهم بني النا�س يعزز اليقني يف نفو�س الأهايل،
ويبعث على الثقة ب�أن من يقومون بهذه الأَعمال لي�سوا من العابثني ،و�إمنا هم
من �أفراد التنظيم و�أَتباعه ،وبالتايل لهم مرجعية ميكن الرجوع �إليها يف حال
حدوث �أي خلل �أو �إ�شكالية ،كما �أن ذلك يزيد من طم�أنه اجلماهري ويوفر الأمن
والأمان لهم ب�أن التنظيم حا�رض وعلى دراية وعلم بكل ما يح�صل.
قد ي�ساور الكثريين الظن ب�أن التنظيم وبتلك الطلقات قد حرر الوطن ودمر
املحتل ،وامتلك القوة وزمام املبادرة فيما يرى �آخرون �أن هذه الطلقات ال تعدو
كونها فرقعات �أَعرا�س ،وجلبت الدمار للوطن واملواطن و�أ�رضّت بامل�صالح
العامة ،فاجلي�ش قد اقتلع الأ�شجار املحاذية لل�شوارع والطرقات االلتفافية
ومواقع االحتكاك ال�ساخنة ،وو�ضع احلواجز ونقاط التمركز الإ�سرتاتيجية بني
املدن والقرى وقطع �أو�صال املناطق والقادم �أعظم فيما نرى �أن لكل �شخ�ص
فل�سفته ووجهة نظره اخلا�صة بهذا ال�ش�أن ،لكننا �أي�ضا نرد بهذا املنطق الذي ال
ّبد �أي�ضا من فهمه وتر�سيخه يف الأذهان والعقول ،وهو قول اهلل �سبحانه وتعاىل

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 الأعراف .188

(ونقول كذلك �أن ال�سكوت والقبول بالواقع دليل على الر�ضا ،واملوافقة
على �إجراءات املحتل وعدم الرف�ض يعني الر�ضوخ واال�ست�سالم ،ولو �صمت
�شعبنا منذ بدء االحتالل لأر�ضه ،ومل يتحرك ويرث ملا كان لنا هوية وملا �أقمنا
�سلطتنا الوطنية كعنوان ورمزية لهذا ال�شعب ون�ضاله ،وكذلك ف�إننا ن�ؤكد
املثل القائل “الطلقة التي ال ت�صيب حتدث دو�شة”.
ومن هذا الفهم يكون الن�ضال لنذكر املحتل �أننا موجودون وان �سيا�سة
الإمالءات وفر�ض الوقائع بالقوة لن تفيد ،ولن مت�سح من ذاكرتنا �أن يوم رحيله
قادم ال حمالة قادم ،عاجال� ،أم �آجالً فالأر�ض لنا والدهر ال يغري الواقع وال ي�سقط
احلق بالتقادم.
ال نود الإبحار يف اخليال والت�صور بان التنظيم جي�ش عرمرم وميتلك من
القدرة والقوة الكثري ،وانتقل �إىل مرحلة الهجوم والعمل امل�سلح لي�صل �إىل
مرحلة احلرب الكال�سيكية وحتقيق الن�رص القادم ،فهذا �شيء مبالغ فيه و�أكرب
منّا ،فالتنظيم هو جمموعة من النا�س يتجددون با�ستمرار لأنهم انبثقوا من رحم
ال�شعب وامنوا بعدالة ق�ضيتهم وبحتمية الن�رص ،فهان عليهم تقدمي �أرواحهم
ثمناَ حلرية �شعبهم ،وال�شعب هو احل�ضن احلامي واحل�صن املنيع وم�صنع الإمداد
بالرجال ،وعملنا يندرج يف �إطار حرب التحرير ال�شعبية الطويلة الأمد والعمل
الفدائي املتوا�ضع والدائم هو الأ�سلوب الأجنع يف ا�ستنزاف قوى العدو و�أخذه
على حني غّ رة يف هذا املوقع �أو ذاك بعملية فدائية قد ت�صيب العدو ،وتوقع يف
�صفوفه خ�سائر مادية �أو يف الأرواح ،وقد ت�ؤدي با�ست�شهاد �أو �إ�صابة �أو اعتقال
فدائيينا ،وهكذا دواليك ت�سري احلياة التنظيمية املمزوجة بالعمل الن�ضايل
الع�سكري �أحيانا وبالن�ضال االجتماعي وال�سيا�سي والتطوعي يف �أحيان كثرية،
فالن�ضال من وجهة نظرنا كل متكامل فهو بندقية ث�أر ،وري�شة فنان وقلم كاتب
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ومب�ضع طبيب ومعول فالح ...الخ ،والوطن للجميع واملواطنة ال�صاحلة هي
مبقدار خدمة الوطن واملواطن وال�صمود وعدم الوقوع يف �رشك املحتل ،فاخللق
عيال على اهلل �أحبهم �إليه �أنفعهم لعياله “�صحيح م�سلم”.
تتفاعل الأحداث وي�شتد وطي�س االنتفا�ضة �أكرث ف�أكرث ،وت�ضغط �إ�رسائيل
�سيا�سياً ،وتلقي بثقلها ع�سكرياً ،وتطالب ال�سلطة بو�ضع حد حلالة الن�ضال
املت�صاعد ،فيما ال�سلطة تطالب �إ�رسائيل بالإيفاء با�ستحقاقات ال�سالم واتفاقية
�إعالن املبادئ واال�ستجابة للمطالب واحلقوق الفل�سطينية ،الأيام متر مرّ ال�سحاب
و�شارون الذي قطع وعدا ل�شعبه بوقف االنتفا�ضة خالل مئة يوم كحد �أق�صى مل
ي�ستطع الوفاء بوعده رغم البط�ش واجلربوت والعنجهية التي مار�سها جي�شه،
�إح�صائية ال�شهداء واجلرحى يف ارتفاع وتعداد الأ�رسى يف تعاظم وازدياد،
م�صطلح احلرب على الإرهاب يط ّل علينا وي�صبح هدفا عاملياً ومربرا ً لرفع وترية
البط�ش والقتل والتدمري ال�صهيوين الالمتناهي �أ�صالً ،خا�صة بعد تلك الهزة التي
تعر�ضت لها الأبراج التجارية يف نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية يف
احلادي ع�رش من �سبتمرب “ �أيلول  “ 2001لندخل بعدها يف نفق مظلم �آخر وازداد
الو�ضع �سوءا �إبان احلرب الثانية على العراق التي حرفت امل�سار ووجهت الأنظار
عن الق�ضية الفل�سطينية �إىل تلك الوجهة ،تتجول �أمريكا راعية الدميقراطية ور�أ�س
نظام احلكم يف العامل املنحازة �أ�صال لإ�رسائيل لت�صبح طرفاً بل ر�أ�س حربة يف
حماربة الدول وال�شعوب امل�ضطهدة واملطالبة باال�ستقالل واحلرية بحجة رعاية
هذه الدول لب�ؤر الإرهاب ح�سب زعمها ،وهذا يعني على ر�أي املثل القائل “�إذا
كان غرميك القا�ضي فلمن ت�شتكي” وبالتايل بقي علينا ال�صرب وال�صمود والدفاع
عن كرامتنا وحقوقنا ،رمبا يحل اهلل علينا بعهد يكون �أف�ضل حاالً من هذا العهد
الذي بات العامل ب�أ�رسه يقف مع اجلالد �ضد ال�ضحية �أو حتى ي�أتينا (ت�شامربلن
ثان علَّه ين�صفنا من حالة الظلم وازدواجية املكاييل) ت�شامربلن� :ضابط بريطاين
ٍ
كان يطالب بحل �أزمة فل�سطني ويعترب ال�صهاينة هم �أ�سا�س البالء) .

ومع توايل الأيام وانق�ضاء الأ�سابيع ،وا�ستعارت نريان االنتفا�ضة ،بات الدم
هو العنوان والعنف هو الظاهرة الطاغية ،فحوادث �إطالق النار والقتل واجلرح
يف ذروتها والعواطف جيا�شة و�سلطة تنا�شد العامل لو�ضع حد ل�سيا�سة التطرف
ال�صهيوين والرئي�س الرمز مي�سك الع�صا من و�سطها فتارة يلوح باملقاومة
و�أخرى بال�سيا�سة و�شارون يوا�صل عناده وعنجهيته ،وعامل غارق يف احلروب
وعرب متورطون يف وقفتهم �إىل جانب منظومة التحالف الأمريكي يف احلرب
على العراق و�أفغان�ستان والأبراج التجارية دمرت وتنظيم القاعدة بات ي�ستحوذ
على �شا�شات الإعالم املرئي وامل�سموع وي�أخذ زخماً جملجالً غطى على لغة
العقل واملطالبة ب�إيجاد حل لل�رصاع العربي الفل�سطيني الإ�رسائيلي والكل جائز
فما العمل؟! �إ�رسائيل مل تعد توافق على مطلب ال�سلطة ،بل ت�ضغط بكل جربوتها
لتجربها على الرتاجع ،وال�سلطة لي�س بيدها �أي حل �أو اجناز فعلي تقدمه
لل�شعب �سوى التم�سك بالثوابت وخيار املقاومة ميثل لها طوق النجاة ،االنتفا�ضة
تت�صاعد لكن وبحوادث �إطالق النار يف هذه املدينة �أو تلك وان مل ت�صب �إال �أنها
ترعب امل�ستوطنني الذين يتنقلون بني م�ستوطنات ويف ال�شوارع االلتفافية املارة
بني املدن والقرى الفل�سطينية وهذا ا�ستدعى اجلي�ش لبذل جهد �إ�ضايف لتوفري
الأمن ،وبات الرد الإ�رسائيلي �أكرث عنجهية ووح�شية و�أ�صبح ي�ستخدم الدبابات
واملدفعية واالبات�شي وال�صواريخ ،وتعداها ذلك �إىل الق�صف بطائرات “ ”F16كما
حدث يف �سجن نابل�س ،ولل�شهيد مروان زلوم و�أبو علي م�صطفى و�صالح �شحاده
وقائمة طويلة من ال�شهداء الذين �سقطوا بالق�صف الإ�رسائيلي �إىل �أن و�صل الأمر
�إىل ال�شهيد الرمز �أبو عمار والرنتي�سي وال�شيخ احمد يا�سني و�أبو �شنب ،وكل
ه�ؤالء وقد ا�ستخدمت كل و�سائل القوة لإجها�ض االنتفا�ضة و�إنهائها ،ولكن بال
جدوى� ،أال �أن �سيالً من الأ�سئلة يبقى بحاجة �إىل الإجابة ،فهل ي�ست�سلم ال�شعب؟!
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وهل يرفع �صاحب الكوفية الراية البي�ضاء وعيونه ترنو دوماً للقد�س وال�شهادة؟
وهل يرتاجع عن قراراته؟ هذه �أ�سئلة بال �شك راودت �أذهان وعقول ال�صغري
والكبري الأمي واملتعلم على حد �سواء متاماً كما راودت �ألباب وب�صائر القادة
الذين قر�أوا الواقع واخلارطة فوجدوا �أن اال�ست�سالم معناه التنازل عن كل �شيء
بل والنهاية مل�ستقبل الق�ضية برمتها� ،إذا لي�س �أمامنا من خيار �سوى اال�ستمرار
يف املقاومة ال�شعبية بو�سائلها و�أ�شكالها املختلفة لرنى ما ميكن �أن ي�صنعه
هذا املحتل يف ثورة �شعب قارع املحتل على مدار �أكرث من �ستني عاماً وال زال.
�أبو عمار كعادته عودنا على املفاجات والت�رصيحات النارية التي حتمل
م�ضامني وحتليالت عديدة وخمتلفة ،فهو القائد ال�سيا�سي الذي ينادي بال�سالم
والع�سكري ال�رش�س الذي يجيد حمل البندقية واملفاو�ض البارع الذي يحمل غ�صن
الزيتون واجلماهريي ال�شعبي الذي مي�شي �أمام اجلماهري وي�ستعطف عقولها
وقلوبها ،وتطري ت�صفيقاً له واعجاباً بكلماته ،والتي كثريا ما يرددها ذاتها �إال �أن
جماهريه جتد خلطابه حالوة ورونقاً خا�صاً كلما رددها فهو يعرف جيدا دغدغة
عواطف اجلماهري وما يريده ال�شعب الرازح حتت نري االحتالل والطامح للحرية
واال�ستقالل ويعرف طبيعة عدوه جيدا ً ويدرك ما يدور يف خلد القيادات ال�شعبية
وال�سيا�سية من حوله ،وكذلك �أي�ضاً ما تريده التنظيمات والف�صائل الوطنية
املقاومة ،فهو له لغته و�أ�سلوبه اخلا�صة به والتي ي�سحر به م�ستمعيه و�أنا هنا
ل�ست ب�صدد اخلو�ض يف حتليل �شخ�صية هذا القائد الرمز و�صاحب الكارزمة
الغريبة يف �أطوارها ومكوناتها والذي يختلف معه النا�س ،ومل يختلفوا عليه
بقدر ما �أردت التو�ضيح والإ�شارة وفق ما ا�ستدعته �رضورة الكتابة.
ومت�ضي ال�شهور ال�ستة الأوىل من عمر االنتفا�ضة بني املد واجلزر واحلرية
واالرتباك والتوقع با�ستمرارها �أو وقفها ،والقائد الرمز يناور مبا ميتلكه من
�أوراق فتحاوية �سيا�سية وع�سكرية ،بل يلوح با�سم ال�شعب ب�أ�رسه حتى وان كان

الت�أخر وعدم االنخراط يف �صف املقاومة هو حال جزء ال ي�ستهان به من ال�شعب،
�إال انه ال يوجد منازع بان الرئي�س هو الأمر الناهي و�صاحب ال�سلطان والكلمة
الف�صل مبا ميتلكه من رمزية ومكانة قيادية واعتبارية �سيا�سية و�شعبية.
يتململ ال�شعب وتبد�أ املناف�سة الف�صائلية وتنخرط قوى املقاومة الأخرى
واحلركات الإ�سالمية التي التزمت احليادية والرتيث مع بدء االنتفا�ضة لتت�رسبل
موجة املقاومة وت�سلك درب الن�ضال وليبد�أ م�شوار �أكرث �رضاوة وعنفاً وب�سالة،
ومما ي�ستدعي قدرا ً كبري من احلكمة و�ضبط النف�س والتحلي بال�رسية �أكرث من
ال�سابق ال �سيما �أن الرد ال�صهيوين يف هذا الف�صل بدا يحمل وجهة جديدة
ومعادلة ال بد �أي�ضاً من حتمل نتائجها ،والتي قد تكون بدون �شك قا�سية كيف
ال وهي �ستحمل يف طياتها طابع القتل الذي مل يعتده االحتالل من ذي قبل؟؟
�إنه طابع العمليات الفدائية واال�ست�شهادية ،والتي مل تقت�رص على تنظيم
دون الأخر بل الكل �رشع يناف�س ليتبو أ� ال�صدارة يف �إيالم العدو و�إيقاع �أق�صى
ال�رضبات �إذا الكل �صار يعد العدة ويتحني الفر�ص ال�سانحة ليغر�س غر�سه
فهل �سيكون لأ�صدقائنا �أي�ضا زرع �أو ح�صاد؟ �أم �أنهم �سيخ�شون �سطوة الأعداء
ويلتزمون جانب الأمان وينجون ب�أنف�سهم مكتفني بال�صمت والرب�ستيج ب�أنهم
�أع�ضاء تنظيم؟ ! �أم يخو�ضون غمار البحر الهائج بال خ�شية من �أمواجه وغري
�آبهني مبا �سيحمله القدر.
وت�سري الأ�سابيع والأ�شهر �رسيعاً ،ف�صل �أخر من ف�صول ال�سنة يهل علينا،
قو�س قزح يطوق ال�سماء ،ورياح مو�سم جديد تب�رش بخري قادم وحتط رحالها،
غيوم ال�شتاء تدنو من الأر�ض ،وما على الفالح الذي انتظر هطول املطر� ،إال
اال�ستعداد لرمي بذار �أر�ضه وحبوب زرعه ،هكذا هي جنوم هدايتنا لليل يحمل
املجهول �أو يف �صحاري ربعنا اخلايل ،ب�رصف النظر �إن جاءنا فيها الب�شري �أو
النذير ،فاال�ستعداد لكليهما معاً هو الأ�سا�س ،حتى وان خرج لنا القدر من بني
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ثنايا الواقع املعلوم ،و�صدفة وبال حتذيرات �أو مقدمات تن�سحب قوات الأمن
الوطني من احد احلواجز الواقعة على املدخل اجلنوبي ال�رشقي للمدينة وبالذات
يف قرية الكرمل ليرتاجع عن مكانه الأ�صلي مل�سافة تزيد عن الكيلومرتات للوراء،
وبدون �أي مربر من وجهة نظرنا ومبعرفتنا الأولية للخرب ،مل ن�صدق بداية الأمر،
طرنا �إىل املنطقة لر�صد اخلرب وت�أكيده ،وقبل و�صول املكان امل�سبق مب�سافة تقل
�أو تزيد عن الكيلومرتين وجدنا حاجز الأمن الوطني يعرت�ضنا� ،أدركنا احلقيقة
ومل يبق جمال لل�شك ،طرحنا التحية ،واردفناها ب�أ�سئلة اال�ستف�سار واال�ستي�ضاح،
تاركني لأنف�سنا التحليل واال�ستنتاج ،مل نولِ الأمر كثري اهتمام ،معللني ذلك
ب�إمكانية �إن يكون خطة ع�سكرية و�إجراء حيطة وحذر ملعرفة الع�ساكر �أكرث منا
خربة بهذا ال�ش�أن ،عدنا �إدراجنا �إىل حيث انطلقنا ،حيث هناك بقية الأ�صدقاء
و�أع�ضاء التنظيم.
حقيقة لقد �أثار هذا الرتاجع ت�سا�ؤالً كبريا ً ،و�أ�شعل �شمعة حمراء ،وبخا�صة �أن
املنطقة التي كان فيها هذا احلاجز يقطنها احد �أع�ضاء احلركة واملطارد بتهمة
قتل احد امل�ستوطنني عام  ،1997وهو الأخ عي�سى الدباب�سة “�أبو العنبية”،
كما ان القرية ذاتها باتت موبوءة ببع�ض الأ�شخا�ص الذين انخرطوا للعمل
يف �صفوف الطابور اخلام�س بعد �أَن �أ�سقطوا يف �شباك رجال املخابرات العدو
مل�ساعدتهم يف الو�صول �إىل هذا املنا�ضل �إال �إن عني اهلل ورعايته حالت دون
و�صولهم �إليه يف الأعوام التي �سبقت االنتفا�ضة لكن نحن ل�سنا بيدنا �شيء
نفعله �سوى ال�صمود واحلذر والر�ضا بالواقع.
مت�ض �إال �أيام معدودة على ان�سحاب �أَفراد احلاجز املذكور ،ولتلك اخلطوة
مل ِ
امل�ش�ؤومة ،التي مل نرحت لها �أ�سا�سا حيث جاء اخلرب الذي كنا نخ�شاه ووقع
املحظور وبات ال ينفع الندم� ،إ ْذ اقتحمت القرية قوة من الوحدات اخلا�صة
“امل�ستعربني” معززة بقوات اجلي�ش ومتكنت من الو�صول �إىل املنا�ضل عي�سى

الدباب�سة يف و�ضح النهار لرتديه بر�صا�صات حقدها وترتقي روحه الطاهرة �إىل
بارئها ،ويعلن خرب ا�ست�شهاده فيما �أ�صيب جنله الأخر بر�صا�صة برتت على �أثرها
�ساقه.
ما العمل؟! لقد �أدركنا �أَن تراجع قوات الأمن من املكان مل يكن لعبث بل كان
مبثابة �إنذار دق خالله ناقو�س اخلطر ،لكن هل ياترى كانت قوات الأمن متورطة
يف م�ؤامرة؟! ال نن�سى �أَن االحتالل يرتب�ص بنا وي�ستغل كل ما من �ش�أَنه �أَن يزرع
ال�شك واخلالف بني �صفوف �شعبنا ،لذلك حري بنا توخي احلذر من كل ما يحيط
بنا� ،إذا هل نقبل مبربرات و�أعذار؟! هل نفهم ون�ؤكد ال�شك باليقني ال �سيما بعد
هذه الفعلة الإجرامية ،هذا حقاً �أمر لي�س �سهالً ،فهل يعقل �أَن يكون الرتاجع جاء
بال تخطيط؟! �أو بدون تن�سيق �أَمني بني ال�سلطة وقوات االحتالل فمن املعروف
�أ�صال �أن الدخول �إىل املنطقة امل�صنفة يكون بعد تن�سيق م�سبق ،فهل كان دخولها
لتنفيذ هذه اجلرمية بهذه ال�سهولة بعلمهم؟! وهل فعالً ال�سلطة �شاركت يف
ت�صفية هذا املنا�ضل ،وغدا ً �ستكون �رشيكة يف التن�سيق لت�صفية �آخرين؟! بدون
�شك فان هذه الأ�سئلة وغريها تراود �أذهان كل من قام باملتابعة للحدث للوهلة
الأوىل؟! وبالتايل ادخل احلدث اخل�شية يف النفو�س وحرك م�شاعر القلق لكنه
�سيكون دافعاً للبحث عن احلقيقة.
ما العمل �إذا؟! فحالة عدم اليقني تثري التوتر والت�سا�ؤل ،فهل نختفي عن
�أنظار ال�سلطة وننزع الثقة بهم؟! بالت�أكيد ال ،فاحلقيقة ال تكون كذلك ،واملتهم
يرى حتى تثبت �إدانته ،كما �أن ال�سلطة هي من تولت عملية حماية املنا�ضل
�أثناء �سنوات مطاردته �إىل حني ا�ست�شهاده ،وقد انخرط عدد من �أَفراد هذه الأجهزة
يف خاليا ع�سكرية من التنظيم ،فيما الآخرون على تعاون وثيق واحرتام متبادل
مع �أَفراد التنظيم ،ال داعي للت�رسع واجلزم ب�أحكامه م�سبقاً؟! فرمبا كانت هناك
�أ�سباب غام�ضة ،و�أَن خفاي�ش الظالم عملوا على ر�صده ب�أمر خمابراتي كي يوقعوا
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ال�شك والريبه بني االجهزه الأمنية والتنظيم من ناحية وبني الأجهزة الأمنية
واجلماهري من ناحية �أخرى خللق الفنت وتق�سيم النا�س �إىل �شعوب وقبائل
انطالقاً من قاعة فرق ت�سد.
لن�ضع الآن �إ�صدار الإحكام واخل�شية و�إ�شغال العقل يف التحري جانباً،
فلقد حدث ما حدث ،فروح ال�شهيد �صعدت �إىل بارئها ،وال بد من عمل �شيء
ما لأجلها هناك �أفراد التنظيم لهم ترتيبهم اخلا�ص بهم ،كيف ال وهو ال�شهيد
الأول خالل هذه االنتفا�ضة يف املدينة وال بد من عمل حفل ت�أبني يليق به
وبدوره الن�ضايل ،فقد �أمر بقتل امل�ستوطن الذي �سلب �أر�ضه ورعي زرعه عنوه،
مل ي�ستطع ال�صرب على ظلم وعدوانية هذا امل�ستوطن الطارئ على �أر�ضه ،حيث
قام بقتله وعلى مر�أى �إخوته واخذ �سالحه� ،إذا فهو بال �شك بطل من �أَبطال
هذه املدينة لقد كان ب�إمكانه �إن يرتك امل�ستوطنني وير�ضى بالأمر الواقع،
وكما يقول املثل “�إن ي�ضع ر�أ�سه بني الر�ؤو�س ،”........لكنه �أبى ذلك و�ضحى
بحياته وم�ستقبله مقابل عي�ش كرمي لأهله و�شعبه ،فهو �صاحب احلق ،ولي�س
ذاك امل�ستوطن الطارئ القادم من �أ�صقاع املعمورة لي�أخذها وينعم بها� ،إال انه
ت�صدى له وظل له باملر�صد وو�ضع حدا ً له.
اجتمع الأ�صدقاء كالعادة يف مكتب التنظيم وكما ا�رشنا �سابقاً فاملدينة
مق�سمه �إىل �أربعة مواقع تنظيمه ،وكل موقع له مكتبه و�أع�ضا�ؤه وجلانه اخلا�صة
به ،تداول الأمر بجديه فال�شهيد هو ابن املدينة جميعاً ،لكنه �أي�ضا يقطن يف
منطقة جغرافية ت�أتي يف �إطار م�سئولية موقع ال�شهيد كمال ال�رصيع ،لذلك
فح�ضور جمموعة الأ�صدقاء مهم ك�أهمية ح�ضور هذا املوقع متاماً ،وك�أع�ضاء
التنظيم يف املواقع الأخرى فواجب التنظيم احل�ضور والقيام بالدور املنوط به،
و�إبداء الأهمية وامل�سئولية حيال ال�شهيد و�أهله ،فهذا هو دور املناف�سة اخلدماتية
واالجتماعية وامل�ؤازرة.
قد حان ،ولذلك لن مير على احلادث مرور الكرام ،وال بد من القيام بحفل

ت�أبني يرقى مب�ستوى مقام ال�شهيد ،وترتيب عر�س ال�شهيد ترتيباً مناف�ساً من �أَلفه
�إيل يائه ،يظهر مدى االهتمام واالن�سجام واحلفاوة يف التنظيم لهذا العر�س ،من
حيث مرا�سم ت�شييع رفات ال�شهيد ون�صب خيمة اال�ستقبال وا�ستقبال ال�ضيوف
والوفود التي ت�ؤم اخليمة الآتية من املدن والقرى املجاورة ،وحت�ضري م�ستلزمات
ال�ضيافة املتعارف عليها يف �أعرا�س ال�شهادة من �صور وب�سرتات وكل ما يتطلبه
ذلك من �أمور مادية وكذلك من ترتيب حفل الت�أبني ،وعرافة هذا احلفل وكلمات
الت�أبني وكل ذلك ،لكن يف املقابل بات �أمامنا �أمر �أكرث �أهمية وتعقيدا ً واخذ وقتاً
كبريا ًمن النقا�ش واجلدل� ،أَال وهو مكان الت�شيع والدفن ومكان الت�أبني ،الذي يجب
�إن ي�ستمر التواجد فيه للحد الأدنى لثالثة �أيام متتالية؟! وتنبع الأهمية هنا يف
اخل�شية من قيام قوات االحتالل باقتحام مكان االحتفال؟! فان�سحاب حاجز الأمن
الوطني ، .....و�سقوط ال�شهيد بعدها ب�أيام معدودة الزاال ماثلني �أَمام �أنظارهم؟؟
و�أَثار اخل�شية مل تفارق �أذهانهم ،وي�ستدعيانهم ال�ستخال�ص العرب واخذ ب�أ�سباب
احليطة واحلذر ،ال �سيما يف القرية التي يقيم فيها ال�شهيد وهي �أحد قرى املدينة
املتاخمة للطريق االلتفايف وال يف�صلها عن امل�ستوطنات �سوى م�سافة ال تتجاوز
ثالث دقائق �سفر بال�سيارة ،عالوة على �أَن بع�ض الدبابات تتخندق على م�شارف
القرية وقد ت�صل �إىل خيمة العزاء يف غ�ضون دقيقتني �إذا ما ق�صدت ذلك.
�إذا ً الو�ضع لي�س بهذه الب�ساطة والي�رس ،وال بد من اخذ كافة املعوقات
وال�صعوبات باحل�سبان ،وذلك بعد النقا�ش والتحليل والو�صول �إىل النتائج
واملواقف ،قد يعرب كل �شخ�ص عن ر�أيه لكن من الواجب مراعاة م�سائل �أخرى
ال ميكن اال�ستهانة بها �أو تهمي�شها ،فبيت ال�شهيد يف تلك املنطقة وكذلك �أبناء
�أ�رسته وع�شريته ،فمن غري الالئق �أن يطلب منهم عدم �إجراء مرا�سم الت�شييع
والدفن والت�أبني يف تلك املنطقة خوفاً على �أَفراد التنظيم الذين �سيح�رضون،
كما �أن املنطقة يقطنها عدد من �أَفراد الطابور اخلام�س الذين �أ�سقطوا وجندوا
ل�صالح خمابرات العدو يف �أَثناء مطاردة ال�شهيد �أو قبل ذلك فيما عدد منهم
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التج�أ للإقامة داخل دولة االحتالل وهذا ما �سهل و�صول امل�ستعربني �أو قوات
االحتالل �إىل ال�شهيد ،كما �أَن جمازفة �أَفراد التنظيم يف الذهاب �إىل تلك املنطقة
دون اكرتاث �أو ح�ساب بر�أي الآخرين ،ي�ضعهم يف دائرة التهور ،لأن ذهابهم قد
يجعلهم يف دائرة الأ�ستهداف واخلطر.
لذلك فال�رضورة تقت�ضي اجللو�س معاً وتدار�س الأمر ب�شكل دقيق وجدي،
واخللو�ص �إىل موقف جماعي ،لقد اجتمعوا و�ساد احلديث ال�شد والرخي ،وطرح
وجهات النظر تخللها بع�ض االختالفات والآراء ،لكن خل�ص اجلميع �إىل قرار
�أن يكون مكان �سكن ال�شهيد وم�سقط ر�أ�سه هو مكان الت�أبني بغ�ض النظر
عما �ست�ؤول �إليه الأو�ضاع ،ولكن �سنعمل على رفع جهوزيتنا وا�ستعدادنا
ملواجهة �أي طارئ� ،أي �سن�أخذ بن�ص احلديث القائل “اعقل وتوكل” فالأخذ
بالأ�سباب �أمر �رضوري �رشيطة �أَال يو�صلنا ذلك �إىل حد التقاع�س واجلنب،
وال�سيما �أن جميع �إمكانات �شعبنا ال تقا�س مبع�شار الع�شرية من قوة
االحتالل فهل يعني ذلك �أَن ال نثور عليه �أما مكان الت�شيع والدفن فهو �أي�ضا
املكان نف�سه وهذا لي�س خيارا ً و�إمنا قرار ذوي ال�شهيد �أنف�سهم ،ولي�س لنا
فيه حق املناق�ش �أو طرح وجهات النظر.
بعر�س جنائزي مهيب والئق ،حيث كان له �أكرب عر�س وطني
لقد زف ال�شهيد
ٍ
يف املدينة ،ووري جثمانه الرتاب و�شيع �إىل مثواه الأخري ،وانتهت م�سرية الت�شيع
ب�سالم وخري ،وبد�أت مرا�سم الت�أبني داخل خيمة �أقيمت خ�صي�صاً لهذا الغر�ض
يف مدر�سة القرية ،و�أمت الوفود بيت العزاء لت�أدية واجب العزاء ،مل ينقطع �أفراد
التنظيم ومنا�رصوه عن املكان حيث توافدوا ب�شكل منظم ووفق ترتيبات خا�صة
به حافظوا فيها على ح�ضور �سيا�سي ا�ستمر طيلة ثالثة �أيام ،وقد كان هناك
بع�ض التدابري واالحتياطات التي اتخذوها حت�سباً للمفاج�آت ،فجعلوا ح�ضورهم
ن�شطاً ووا�ضحاُ �أمام النا�س كما �أن ح�ضور �أفراد الأجهزة الأمنية� ،أي�ضا بدا جلياً

وملمو�ساً ،وال نن�سى دور بع�ض الإخوة التنظيمني من �أبناء املدينة العاملني
يف الأجهزة الأمنية ،وهذا الت�ضافر والتكامل كان له ايجابياته ،وقد مثل �أع�ضاء
التنظيم وكل الذين نا�رصوهم من �أفراد الأجهزة الأمنية و�رشفاء املدينة الذين
�أ�رصوا على الذهاب �إىل القرية و�إقامة حفل الت�أبني فيها حتدياً للطابور اخلام�س
واثبات الذات �أَمامهم هذا من ناحية ،و�إجالالً و�إكبارا ً وتقديرا ً لل�شهيد الذي ولد
وا�ست�شهد على تراب قرية الكرمل من ناحية ثانية.
ومت�ضي اللحظات الأوىل من ت�شيع جثمان ال�شهيد ،ويوارى ج�سده الطاهر
وينف�ض امل�شيعون الذين �شاركوا عر�س ال�شهادة �إىل خيمة العزاء ،وما
الرثى
ُ
�إن مرت �ساعات على ال�رشوع مبرا�سم الت�أبني والبدء ب�إلقاء اخلطابات وكلمات
الرثاء من الوفود التي �أمت اخليمة حيث جاءت تلك ال�سويعات التالية لتحمل
يف ثناياها النذير مما كنا قد توقعنا وخ�شينا حدوثه ،لقد تفاج�أنا ب�سيارة
ع�سكرية �صهيونية تقرتب من املكان ،وال تبعد عن مدر�سة القرية �إال ب�ضع
ع�رشات من الأمتار ،فهي دخلت من البوابة ال�شمالية ال�رشقية لقرية الكرمل
م�سقط ر�أ�س ال�شهيد ،لكنها مل تكن بالقوة التي تهدد حياتنا �أو تخيفنا� ،إال انه
�سادنا �شعور ما هو �إال الطعم الأول لل�صيد ،وان القادم هو خلفها و�أعظم من
ذلك� ،أخذت املركبة الع�سكرية م�سارها يف الطريق الرئي�س للقرية ،انتظرنا قليالً
لنحدد وجهتها بال�ضبط ،كانت تتجه �صوب منزل ال�شهيد ولي�س منزل العزاء،
هذا الأمر بدد م�شاعر اخلوف التي حاول احل�ضور �إثارتها حر�صاً وخ�ش ًية على
الإخوة �أع�ضاء التنظيم الذين �آثروا البقاء يف مكان الت�أبني �إكراما و�إجالالً لل�شهيد
وتقديرا ً لدوره الن�ضايل ولذويه.
الأ�سباب الكامنة وراء دخول هذه الدورية ال زالت حتى هذه اللحظة مبهمة
وغري معروفة ،وكل التقديرات تذهب باجتاه حماولة جي�ش االحتالل اقتحام
خيمة العزاء ،هذا �أول ما يتبادر للأذهان يف مثل هذه احلاالت ،وهذا ما كان �أفراد
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

105

106

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

التنظيم واجلميع توقعوه واخذوا بع�ض �إجراءات احليطة واال�ستعداد ملواجهة
خطر من هذا القبيل ،لكن يجب الت�أكيد والتيقن من �صحة اخلرب ،ويجب متابعة
ال�سيارة الع�سكرية عن كثب ملعرفة ما يدور حولنا ،فاملكان موبوء بالفريو�سات
وخفافي�ش الليل واجلي�ش ب�إمكانه الو�صول بدقائق حمدودة� ،أفراد التنظيم وهم
مطلوبون لقوات االحتالل ومتواجدون يف املكان� ،إذا ً هذه فر�صة ثمينة للجي�ش،
ويوجد ما يربر االقتحام �إذا ما علم بوجودهم ونوى ذلك اقرتبت دورية اجلي�ش
من منزل ال�شهيد� ،أمامها ن�ساء و�أطفال يتجمهرون ،توقفت ثم رجعت للوراء قليالً
وا�ستدارة و�إعادة وجهتها �إىل حيث �أتت ،يف طريق عودتها دنت ثانية من مكان
املدر�سة ،لكنها م�ضت راجعة �أدراجها.
َهم النا�س من خيمة العزاء لي�شاهدوا تلك ال�سيارة� ...أنها الف�ضولية وحب
اال�ستطالع ،اقرتبوا من ال�شارع الذي متر فيه ،مل يكن بداخلها �سوى ثالثة جنود
ال غري ،بد�أت حماولة العرتا�ضها ،وقد كانت هنالك رغبة جادة لذلك� ،إذا �إن
دخول دورية بهذا ال�شكل غري املح�صن وبعدد قليل من اجلنود �إىل منطقة واقعة
حتت �سيطرة ال�سلطة الوطنية كاملة ،فهذا يعد فر�صة �سائحة لالنق�ضا�ض
عليها �إذا ما كان هناك اال�ستعداد واجلهوزية والنية ملهاجمتها النوايا كانت
متوفرة واال�ستعداد بال �شك �أخذ ح�سابها يف بادئ الأمر ،نعم يف بادئ الأمر!!
لكن املفاج�أه التي مل تكن يف احل�سبان هي �سبب الإعاقة يف اعرتا�ض الدورية
ومهاجمتها ،لقد كان لدينا بع�ض البنادق التي �أح�رضت معنا يف �إحدى مركبات
التنظيم املتواجدة بجانب خيمة العزاء ،وذلك ال�ستخدامها يف حال ال�رضورة،
ويف مثل هذا احلادث الطارئ حيث وجدنا �أخوين من �أفراد التنظيم قد ا�ستغلوا
�ساعات الهدوء الأوىل وحلظات الدفن واخذوا ما كان موجودا ً يف ال�سيارة دون
�إ�شعار �أ�صدقائهم وانطلقوا ب�سيارة ثانية �صوب احد ال�شوارع االلتفافيه للقيام
بعملية ثار وانتقام لروح ال�شهيد قبل دفنه ،كل ذلك حدث دون علم الآخرين،
�إمنا جتلى ذلك من خالل اال�ستي�ضاح واال�ستقرار حلالة دخول دورية جي�ش التي

و�صلت املنطقة ناهيك عن دورية �أخرى من مركبتني ع�سكريتني تبني �إنهما كانتا
على تن�سيق مع هذه الدورية ،لكنهما �سلكتا طريقاً �آخر ووجهة ثانية علهما
يلحقان بالفر�سان الذين قاموا فعالً ب�إطالق النار على �سيارة م�ستوطن �صهيوين
لكن �إرادة اهلل مل ت�ش�أ لزرعهم ا ن ي�أتي بنتائج ملمو�سة مع �أَن الدالئل �أ�شارت
ب�إ�صابة ال�سيارة ،و�أحداث العملية جر�أة وق�صد الإخوة الذين مل ي�أخذوا وقتاً
للتفكري والتخطيط بل ذهبوا للتنفيذ حاالً.
حلظات ع�صبية قد مرت ،وحاله من الرعب واحلذر ملعرفة حقيقة الأمر
والوجهة التي �سلكتها تلك املركبات الع�سكرية وان كان هناك دوريات غريها
يف املكان ،خا�صة من قبل الإخوة املتواجدين يف خيمة العزاء والذين باتوا بال
تغطية وبال عتاد ،وما هي �إال دقائق معدودة حيث بدا ي�سمع زخات الر�صا�ص،
�أعاد ذلك للأذهان بع�ض احل�سابات و�أَثار اخل�شية والف�ضولية ملعرفة ما يحدث،
واجلهة التي يدور فيها �إطالق النار وال�سبب ذلك ،و�إمكانية تطور الإحداث ،وف�صل
القرية عن املدينة ،هذه الأ�سئلة دارت �رسيعاً يف عقول الإخوة الذين بقوا بني
جماهري املعزين� ،أخذنا مكاناً جانباً ال�ستطالع الأمر وا�سرتاق ال�سمع لأزيز
الر�صا�ص ،ومن خالل التحري واملراقبة ال�رسيعة لوحظ �أن عملية �إطالق النار
تدور يف منطقة حاجز الأمن الوطني ،التي ا�ستقر فيها بعد ان�سحابه من املكان
ال�سابق.
حددنا املكان لكن بقي ال�سبب والنتيجة ،و�إمكانية النجدة ،مل ي�أخذ ذلك
منّا كثري ح�ساب ،وال ّبد من التحرك ،هرع النا�س املتواجدون يف اخليمة باجتاه
احلاجز دون تخطيط �أو ا�ستعداد ،فالعاطفة هي التي جترهم �إىل حيث مكان
�إطالق النار ،هناك فقط �سيعرفون ال�سبب ،الفا�صل بيننا وبني احلاجز قرابة
كيلومرتين �أو �أكرث بقليل ،قد يحتاج و�صول النا�س على الأقل خم�س دقائق ،الن
اجلميع ي�سريون م�شياً على الإقدام ،طالئع النا�س و�صلت املكان ،الأَخبار بد�أت
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تتوارد ،وكل واحد منهم يحدث ب�أ�سلوبه وطريقته اخلا�صة به ، .....تقهقروا...
تراجعوا ....نك�صوا على �إعقابهم ...انت�رصوا ...ال�شباب ما �شاء اهلل عليهم ...الرد
على النار بالنار ...الخ!! و�صلنا املكان ت�أكدنا من اخلرب!! احلقيقة �إن الدورية
الإ�رسائيلية الثانية واملكونة من عربتي جيب ع�سكريتني و�أثناء مالحقتها
للفر�سان ،اقرتب من حاجز الأمن الوطني ،فقام �أفراد احلاجز باال�شتباك
معهما ،وقد تزامن ذلك مع عودة �أحد دوريات جهاز �أمن الرئا�سة “القوة ”17
العائدة من بيت العزاء باجتاه مقر الأمن يف املدينة ،فكان و�صولها امل�صادف
عامل تنبيه وم�ساند ًة لأفراد الأمن املتواجدين على احلاجز ،وبد�أت املواجهة،
ف�أجربت دوريات العدو للعودة �أَدراجها بعد ا�شتباك مل يكن خمططاً له� ،إال انه
اظهر جانب احليطة واليقظة والإ�رصار والتعاون ،وجتلت ال�شجاعة التي حتلى
بها �أَفراد الأجهزة الأمنية والتنظيم و�أهايل املدينة ،فقد كان هذا احلادث الأول
تخلل �أيام حفل الت�شيع والت�أبني وبالتايل ّمر عر�س ال�شهادة
والأخري الذي ً
وانتهى على خري وبدون �أي �إعاقات تذكر.

الـفـصـل الـسـادس

رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد

لألسير  /خليل محمود يوسف أبو عرام

الفصل السادس:
�أعباء جديدة تلقي بنف�سها على جمموعة الأ�صدقاء ،فهل يثبتون ويبدون
القدرة على التحدي واملوا�صلة والت�صدي يف وجه الأعا�صري والأَ�رشاك التي حتيط
بهم� ،أم ينحنون للعا�صفة حتى متر وتنتهي� ،أم يعلنون االن�صياع ويرفعون
الراية البي�ضاء ،فال�شهيد الأول يف املدينة خالل هذه االنتفا�ضة قد ارتقى �إىل
العلى ،و�أ�سباب ال�شهادة جلية ووا�ضحة ،واليد التي امتدت �إليها كانت ب ّينة
وماثلة ،فامل�ستعربون الذين و�صلوا �إليه قد ي�صلون يف �أية حلظة لأي �شخ�ص من
�أفراد التنظيم ،لكن غري م�ؤكد ومل ُيح�سم بعد هو من هو الذي زود قوات االحتالل
باملعلومات عن مكان وجود ال�شهيد والزمان الذي تواجد فيه ،وكافة التفا�صيل
الأخرى ،فهذا ما زال يكتنفه الغمو�ض واملعروف فقط �أن هناك �أفرادا ً من الطابور
خرق ما وجنحوا يف الو�صول
اخلام�س قد ا�شتغلوا �شغلهم ،وا�ستطاعوا حتقيق ٍ
�إىل لل�شهيد ،ولكن للوقوف عند احلقيقة بعينها ومعرفة اجلناة والو�صول �إليهم
حتتاج �إىل كثري جه ٍد ومتحي�ص ،حيث هناك العمالء املك�شوفون الذين ميكن
التخمني بدورهم ومعرفة مدى خطورتهم وحجمهم وحجم ت�أثريهم� ،إال �أن اخلطر
الأكرب يكمن فيمن مل يعرفوا بعد وال زالوا ينتقلون بني ظهرانينا بحرية و�سهولة
�صباح م�ساء ،فالو�صول �إليهم بدون �شك حتتاج �إىل وقت و�صرب وحكمة ومتابعة
وحت ٍر ومتحي�ص ودقة وخربة وطول نف�س وعدم الوقوع يف معوقات قد ي�ضعها
جهاز اال�ستخبارات لإرباكنا وخلط �أوراقنا والتغطية على عمالئه.
�إذا ً فمتغريات جديدة قد حدثت ،فال�شهيد الأول قد رحل عن عامل الدنيا �إىل
الرفيق الأعلى وابنه الذي �أ�صيب بر�صا�صة برتت �ساقه ،حاجز الأمن الوطني
تراجع عن مكانه لي�أخذ مكاناً �آخر ،وبالتايل �س ّهل ذلك على �أفراد الطابور
اخلام�س الفارين من تلك القرية �إىل داخل دولة الكيان بالعودة والتنقل بحرية
وي�رس� ،أفراد الأمن الوطني وم�سئولوهم املتواجدون يف القرية �أ�صبحوا �أمام
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الأهايل متهمني بالتواط�ؤ �إىل حني �إثبات عك�س ذلك؟! فهل ن�ستطيع الو�صول
للحقيقة؟ وهل هذه غاية �أفراد التنظيم؟ وهل فعالً ميكن الث�أر لل�شهيد �أم �أنها
جمرد حلظات الغليان وثورة الدم وبعدها تعود املياه �إىل جماريها وت�سري
احلياة وك�أن �شيئاً مل يح�صل؟! هل ي�صبح دور التنظيم والذي بال �شك ينتهج
اخلط الع�سكري و�إن كان ذلك يف �إطار خاليا العمل ال�رسي كواحد من �أ�ساليب
الن�ضال ،فهل يقت�رص على �إحياء حفالت الت�أبني وح�سب؟! .
مل يتوقف �أفراد التنظيم يف املدينة عامة ،وجمموعة الأ�صدقاء خا�صة عن
ت�أدية واجباتهم التنظيمية ،يف �شتى امليادين �إىل جانب وقفتهم وعدم ت�أخرهم
عن �أخذ دورهم يف �إحياء حفل الت�أبني والقيام بعر�س ال�شهيد وواجب العزاء،
فكانوا يوا�صلون جهدهم يف مناحي العمل الأخرى �شعبياً وتنظيمياً واجتماعياً
ون�ضالياً بال كلل ،ولكن هذا ال يعني �أن يتن�صلوا من م�س�ؤولياتهم ملعرفة ما
حدث ومواطن اخللل والثغرات التي �أخذوا منها ،و�أو�صلت امل�ستعربني �إىل ال�شهيد
والنيل منه ،كي ال يتكرر احلدث ثانية ،حتى و�إن كان البع�ض ال يويل هذا اجلانب
كبري اهتمام ،ناهيك عن م�س�ألة الث�أر لل�شهيد.
بدون �شك ف�إن العمل التنظيمي يبقى جهدا ً جماعياً تراكمياً والأداء فر�ض
كفاية ال فر�ض عني ،خا�صة يف جمال املقاومة ،ف�إذا قام به فرد ت�سقط امل�س�ؤولية
عن الآخرين ،لكن ال خري يف �إجراء املحا�سبة التنظيمية داخل الأطر احلركية،
وتعرية املق�رصين وتثمني اجلهد الإيجابي ومن قام به.
تراجع من الأ�صل قائمة وحمافظة على وتريتها� ،إ�ضافة ملحاوالت التناو�ش
واال�شتباك بني �أفراد التنظيم ومنا�رصيه مع قوات االحتالل وم�ستوطنيه كلما
�سنحت لهم الفر�صة ،وكل جانب يحاول الرتب�ص بالأخر و�إيقاع اخل�سائر يف
�صفوفه ،وذلك ح�سب الإمكانيات واجلهود املتوا�ضعة املتوافرة بني �أيدي �أَفراد
التنظيم ملواجهة املحتل و�آلة بط�شه وعتاده احلربي املتفوق.

�أوار االنتفا�ضة ي�ستعر وي�أخذ بالغليان ،و�أحداثها تتجه �إىل التوتر
والت�صعيد ،وال بوادر للتوقف �أو الرتاجع �أو احلل من قبل قوات االحتالل وقيادتها
يف امل�ستويني ال�سيا�سي والع�سكري على حد �سواء ،و�أما �شعبنا الفل�سطيني
فلي�س لديه خيار �سوى ال�صمود واال�ستمرار ،لأن خيوط احلل بيد حكومة االحتالل
التي ت�ستبيح الأر�ض وال�سماء ومتلك موازين القوى املادية والع�سكرية ،فها هي
االنتفا�ضة تدخل عامها الثاين و�شباب التنظيم على نف�س العزم وبنف�س الهمة
والإِ�رصار ،لكن ما طر�أ من تطورات هو معرفة املخابرات ال�صهيونية لأ�سماء
بع�ض املنا�ضلني ،ف�أ�صبحوا يف �أعداد املطلوبني لقوات االحتالل ،وبالتايل �صار
املطلوب منهم يتوخى احليطة واحلذر يف �أثناء تنقله وحتركاته وحتركهم فجي�ش
االحتالل لن يتورع عن ق�صف وت�صفية �أي مطلوب �أو اعتقاله �إذا ما حدد مكان
تواجده.
قوات االحتالل باتت تع�سكر على م�شارف املدن والقرى وت�رضب عليها
ح�صارا ً جائرا ً ،وتقطع �أو�صال التوا�صل بني كل مدينة وقراها وبني املدينة
واملدن الأخرى وت�ستعد الجتياحها واحدة تلو الأخرى ،ومل يكن حال مدينتنا
ب�أح�سن حاالً �أو مبن�أى عن االجتياح وعما يحدث حولها من �أحداث ،ففيها عدد
من املطلوبني البارزين.
وقد توجهت حكومة االحتالل بطلب لل�سلطة الوطنية كي تقوم بت�سليمها
املطلوبني �أو احتجازهم يف �سجون ال�سلطة الوطنية ،نحن نعلم �أن ال�سلطة
الوطنية حمكومة باتفاقية �إعالن املبادئ ومن �ضمن بنودها ما يجيز للطرف
الآخر بالتوجه بطلب احتجاز بع�ض املنا�ضلني �إذا ما �شعرت �أنهم ي�شكلون خطرا ً
على اجلي�ش وامل�ستوطنني وكذلك القيام باملطاردة ال�ساخنة لبع�ض احلاالت
الن�ضالية يف تلك القرى �أو املناطق التي تخ�ضع للوالية اجلغرافية التامة
لل�سلطة ،لكن لي�س يف مثل هذه الظروف احلرجة التي يتخذ فيها كل طرف تدابري
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الوقاية واحلذر فالطرف الآخر هو من اخرتق االتفاقية ،بل امل�ستوى ال�سيا�سي
نف�سه من بادر بخرقها ،فهل تلتزم ال�سلطة باملطلوب منها بهذا ال�ش�أن؟! �أم �أنها
�ستغ�ض الطرف ومترر الأمر ،مع الإ�شارة �إىل ه�ؤالء املنا�ضلني لأخذ حذرهم؟! �أو
تخريهم �إذا ما رغبوا بت�سليم �أنف�سهم للأجهزة الأمنية �أم ال ،لكن فيما لو �أقدمت
ال�سلطة على و�ضعهم يف احد مقراتها ،فهل ت�ضمن ال�سلطة �سالمتهم وعدم قيام
�إ�رسائيل باجتياح املكان واعتقالهم �أو ق�صفهم بالطائرات؟! �أمل تق�صف �سجن
نابل�س بطائرات “ ”F16للتخل�ص من مطلوبني كانوا حمتجزين فيه ،واقتحمت
�سجن �أريحا واعتقلت املنا�ضل ف�ؤاد ال�شوبكي والقائد �سعدات ومن معهم من
كوادر ومنا�ضلني ،رغم وجود �ضمانات دولية؟! وهل ت�ستطيع ال�سلطة حماية
�أفرادها لو قررت �إ�رسائيل اجتياح املنطقة؟!
الأمر خطري وح�سا�س وبحاجة لأخذ قرار م�صريي من قبل ه�ؤالء الأخوة،
فهم �أ�صحاب ال�ش�أن ،فهل يقبلون ت�سليم �أنف�سهم لل�سلطة؟! فهم يعلمون الو�ضع
جيدا ً وما �سيرتتب عليه� ،أم �أَنهم يف�ضلون العي�ش كالن�سور فوق قمم اجلبال؟!
�إىل حني ينظر اهلل يف حالهم ،وهل ي�أمنون مكر االحتالل ال�صهيوين وغدره،
وبالتايل يقعون بني ت�أنيب ال�ضمري من ناحية ،واتهام ال�سلطة من ناحية ثانية،
�أم يتولون �أمرهم ب�أنف�سهم وير�ضون مبا يحمله القدر من خري �أو�رش؟! ويكون
حالهم بذلك حال من ا�ست�شهدوا �أو وقعوا يف الأ�رس ،لكنهم يبقوا رهن احلرية ما
�شاء اهلل لهم ذلك.
�أوقات ال�شدة تظهر معادن الرجال ،وتتجلى ال�شجاعة وي�صدر القرار امل�س�ؤول،
ففر�ساننا �أ�صحاب جتربة ن�ضالية واعتقالية ،ويعرفون طبيعة املحتل ويعلمون
�أن مطالبه لن تتوقف عند حد احتجازهم لدى ال�سلطة الوطنية ،وال يريدون
الدخول يف دوامة �إلقاء اللوم �أو الندم لذلك كان املوقف اجللي لن ن�ست�سلم ولن
ن�سلم �أنف�سنا ،ول�سنا ب�أف�ضل ممن ا�ست�شهدوا فغايتنا ال�شهادة �أو الن�رص ،ولن

نحيد عن طريق اخرتناه طوعاً ومبح�ض �إرادتنا ،هكذا كان الرد� ،سنبقى على درب
ال�شهداء ما�ضون ولعهدهم حافظون ويهديهم وم�سريتهم مقتدون �إىل �أن ينظر اهلل
يف حالنا ،ولن نكل �أو نلني ،هذا لي�س حال الأ�صدقاء وحدهم بل حال كل الذين
�ساروا على ذات الدرب يف هذه املدينة وغريها ،فمنهم من ق�ضى نحبه ومنهم
من ينتظر وما بدلوا تبديالً...
نعم هناك من ارتقى �شهيدا ً ومن وقع يف الأ�رس ،لكن مل يغري ذلك من
�أفكارهم ومل ي�ؤثر على قرارهم ،بل زادهم �إ�رصارا ً على �إ�رصار ،فلم ي�سلم �أح ٌد
منهم نف�سه لل�سلطة كما �أن �أفراد الأجهزة الأمنية وللإن�صاف مل يدخروا جهدا ً
يف حتذيرهم وم�ساندتهم بقدر اال�ستطاعة وح�سب الإمكانيات املتوفرة �سيما و�أن
�أغلب �أفراد الأجهزة هم على عالقة �صداقة وتعاون مع �أفراد التنظيم ،عالوة على
�أنهم ابنا ٌء للوطن وال�شعب ومنا�رصون للتنظيم.
وت�سري الأيام ،وحالة املناف�سة التنظيمية على �أ�شدها ،فالكل يريد �أن،
يكون ال�سباق ،ويحاول االجتهاد من طرفه ويعمل ،لكن النتائج مرهونة بيد
اهلل ،نحن علينا الزرع و�إمنا منا�ؤه وثمره بيد اهلل �سبحانه وتعاىل ،ولكن �أي�ضاً
ال بد من الأخذ بالأ�سباب قدر الإمكان انطالقا من قوله تعاىل} :وقل اعملوا
فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون{ (التوبة  ،)105وكذلك احلديث القائل“ :من
عمل منكم عمالً فليتقنه”.
ون�شهد حالة من التقارب يف وجهات النظر بني جمموعة من �أفراد التنظيم،
وتُ�شكل بع�ض خاليا وجمموعات التنظيم ،حيث بد�أوا التفكري بطريقة �أكرث جدوى
علّها ت�ؤتي ثمارها� ،رشعوا بالرتتيب لبع�ض العمليات الفدائية ،ال�شهيد ارتاح
يف �رضيحه حتت الرثى ،وروحه تعلق يف عنان ال�سماء ،لكن من بقي حياً عليه
م�س�ؤوليات الوفاة لروح ال�شهيد ودماء من �سبقوه على الدرب ،فهل يقفون عند
هذا الوعد �أم يرتكون الأمر وي�صموا �آذانهم ويغ�ضوا �أب�صارهم ،مي�ضي ال�شهر الأول
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ويحل الثاين على غياب ال�شهيد ،لكن وعد احلر دين عليه ،فهل يبقى الإ�رصار
بدينهم؟! مهمات كثرية و�ضعها الفر�سان ن�صب عيونهم وتنتظر التنفيذ ،وال بد
من الوفاء بها �أو بالنزر الي�سري منها ،فهل يحدث هذا؟!
جمموعة الأ�صدقاء كما �أ�سلفنا منق�سمة �إىل جماعتني ،وذلك ح�سب اجليل
لي�س �إال اجليل الأول هو �صاحب القرار التنظيمي يف امليدان ،ويعود ذلك �إىل كون
�أفراده ميثلون �أع�ضاء وجلان املواقع التنظيمية والكادر �صاحب التجربة لذلك
�أخذوا هذا الدور ،دون االنتقا�ص من �أدوار الآخرين ،فيما اجليل الثاين لي�س �أقل
�أهمية فهو العن�رص الفني والذراع ال�ضارب والوريث التنظيمي امل�ستقبلي الذي
�سيحمل لواء امل�س�ؤولية والقيادة ،ومن هنا جند �أن لديه حالة من الف�ضولية
وحب اال�ستطالع ،ملعرفة ما يدور يف اجلل�سات التنظيمية املغلقة من قرارات
ناهيك عن امتالكه لعزمية �شبابية عالية وانفعالية كانت تو�صل النقا�ش �إىل
حالة من اجلدية واملناكفة يف بع�ض الأحيان ،وال�سيما و�أن الأكرث �شبابية يعرف
العمل التنظيمي بالعمل الع�سكري ولي�س دونه ،وهذا �سبب بع�ض اخلالف يف
وجهات النظر يف كثري من الأوقات ،واحلل املالئم لهذا هو �إيجاد و�سيط مي�سك
الع�صا من و�سطها ويحافظ على �شعرة التوا�صل بني اجليلني ،بحيث ال نخ�رس
عنا�رص القيادة التنظيمية امليدانية ،الذين مييلون للعقالنية والتوازن وحتمل
�أعباء امل�س�ؤولية والإدارة وال نفقد العن�رص ال�شبابي الن�شط والفاعل يف امليدان
الع�سكري لكنه مييل لالنفعالية والت�رسع والتعامل بردات الفعل بعيدا ً عن عمق
التفكري �أحياناً ،كل ذلك كان �سبباً للقاء بني كادر و�أع�ضاء �أكرث من موقع تنظيمي
داخل املدينة ،ممن تالقت بينهم الأفكار وتوحدت املواقف والغايات.
وبدون �شك ف�إن حالة التناف�س والتعدد يف وجهات النظر واالجتهادات
قد فتح جماالً لتداول الآراء وتالحمها ،وبخا�صة يف جمال الن�ضال والعمل
الع�سكري ،الذي كثريا ً ما كان يفتح ،لكنه ال يرقى �إىل ذروة �أخذ القرار الفعلي

بالقيام بعملية هجومية بقدر ما يرتكز على حالة الدفاع والت�صدي لأي خرق
من قبل قوات االحتالل� ،إذا ما حاولت التوغل داخل املدينة ،وذلك باملواجهة
واال�شتباك معها ،وكثريا ً ما كان يحدث ذلك ،ال �سيما �أن قوات اجلي�ش قد حاولت
التوغل مرات عديدة من �أكرث من مدخل واملناورة وج�س النب�ض ومعرفة نقاط
ال�ضعف.
مل يتوان �شباب التنظيم من القيام بواجب الدفاع واملقاومة ،حيث كانوا
على جاهزية وا�ستعداد تاميني ودائمني ،كما هب �أهايل املدينة ومل يت�أخروا ومل
يبخلوا يف امل�ساندة وامل�ساهمة يف مواجهة القوات الغازية ،وللحقيقة نقول �إن
م�شاركة الأهايل والتي كانت ت�أتي غالباً بال تخطيط �إال �أنها كانت ذات مغزى
وفائدة عظيمة يف نفو�س �شباب التنظيم ومنارا ً للعز والفخار ،وي�ستح�رضنا
بع�ض الأمثلة العظيمة بعظم �أ�صحابها ،ولي�س ذلك للح�رص بقدر ما �أننا ن�ست�شهد
مبا �شاهدناه ومل�سناه ب�أنف�سنا يف �أثناء م�شاركتنا يف ت�سطري هذه الأحداث،
وما حملته تلك الأمثلة من ت�ضحية وفداء و�شجاعة وافرة و�شهامة ،وللتعريف
�سنورد �أ�سماء له�ؤالء العظماء باحلرف الأول توخياً للحيطة وال�رضورة الأمنية
على الرغم من �أنهم معروفون بني منا�ضلينا و�أهايل مدينتنا ويكن اجلميع لهم
التقدير واالحرتام.
�أما احلدث الأول فهو لأحد رجال املدينة وكبارها ويحظى ب�سمعة طيبة
وذي ما�ض ن�ضايل وا�سمه �أ .م� .أ .ق ففي �إحدى الليايل ويف �ساعة مت�أخرة من
الليل� ،سمع �صوت �إطالق نار و�أزيز ر�صا�ص كثيف يف االجتاه الغربي للمدينة،
جاءت ات�صاالت النفري والتحذير ،والتي مل يتوان كل من ي�شاهد �أو يعلم بدخول
قوات اجلي�ش املدينة� ،أو ي�سمع با�شتباكات �أو �صوت �أعرية نارية من القيام
باالت�صال مبا�رشة مع �شباب التنظيم حمذرا ً وم�ستف�رسا ً وهذا طبعاً �أ�سلوب اعتاد
عليه املواطنون كم�شاركة وجدانية وحالة من التعاطف اجلماهريي مع �شباب
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التنظيم الذين يهتمون بذلك وي�ستقبلون الأمر برحابة �صدر وبتقدير لهذا الدور
املهم ،وكالعادة ي�سارع كل منهم بالو�صول للمكان الذي تدور فيه الأحداث،
وحال ما و�صلوا املكان ب�سياراتهم و�أخذوا �أماكنهم وجدوا هذا املنا�ضل امل�سن
قد �سبق كثريا ً من ال�شباب يف ت�أدية الواجب وتواجده معهم يف املكان حيث
كان يحمل على كتفه بندقية كارلو بور �سعيد ويتو�سط ال�شباب ويطمئن عليهم
وي�س�أل عن الأو�ضاع ،هذا عدا عن مواقف �أخرى يكن له عليها االحرتام والتقدير
�إذ كانت له �إ�سهامات جلية يف الدفاع عن مواقف التنظيم وحل بع�ض الإ�شكاالت
الع�شائرية يف املدينة.
�أما الق�صة الثانية فهي خمتلفة وحتمل الغرابة لندرتها وملا حتمله من
�أثر وحتمل لأعباء الت�ضحية ،فهي ق�صة رجل كان قد جتاوز الثمانني من عمره
�آنذاك ثم انتقل بعد �أعوام �إىل رحمة اهلل تعاىل ،وا�سمه احلاج “ع� .أ .ر” ،وهو رجل
م�ستور احلال ويف �إحدى املرات التي اقتحم فيها اجلي�ش �أحد مداخل املدينة
ال�شمالية ،وا�شتبك مع �شباب التنظيم ،ف�شاهد هذا الرجل امل�شهد فعز الأمر يف
نف�سه وخد�ش كربياءه فهو كبري ال�سن وال ميلك بندقية ،كما ال يتوافر لديه املال
ل�رشائها ،والنا�س تقارع املحتل ،وهو يقف عاجزا ً عن فعل �شيء ،تذكر بذلك
�أيام �شبابه نا�سياً �أنه �شيخ هرم .ويف اليوم الثاين ذهب �إىل �صديق له من �أبناء
جيله يبث له �أحزانه وي�شكو له همومه وما حل به ويبحث عن بندقية عله
ي�ستعريها �أو ي�شرتيها �إذا نا�سبه الأمر ومتكن من دفع الثمن ،وحل�سن حظه وجد
�أحد �شباب التنظيم حا�رضا ً عند �صديقه ،وقد �أثر ذلك املوقف يف نف�سه فوعد
مب�ساعدته للح�صول على بندقية حتى و�إن كانت من نوع قدمي ،وفعالً بعد مرور
عدة �أيام �أح�رضوا له بندقية متوا�ضعة احلال واجلودة وكان �إ�رصاره �أن يدفع
ثمنها من ماله اخلا�ص ،حيث قام بتق�سيط ثمنها الذي كان متوا�ضعاً فدفع بدالً
من النقود كمية من الر�صا�ص كان يجمعها �أبنا�ؤه من خلف مع�سكرات اجلي�ش
ومن مكب النفايات يف املدينة ،ت�أتي �إليه �سيارة اجلي�ش لرمي نفاياتهم حيث

كان له �أبناء فتية من زوجة ثانية كان قد تزوجها يف �سن مت�أخرة ،فيعملون
على جمع املعادن واخلردة وبيعها ليعتا�شوا منها ،وعند �س�ؤال هذا العجوز عن
�سبب طلبه للبندقية �أجاب قائالً يا عم �أتر�ضى يل �أن �أرى اجلي�ش يدخل بلدنا
ويدن�س �أر�ضنا ويدو�س كراماتنا ويقتل �أبناءنا �أمام �أعيننا و�أنا �أقف بني الن�ساء
عاجزا ً عن مقاومته.
�أما احلكاية الثالثة فهي حالة مغايرة متاماً عن �سابقتها ،وقد تثري الغرابة
ب�سبب جر�أة �أبناء التنظيم وقدرتهم على حبكها واملوافقة على القبول بحدوثها
و�ضبطها �إذ يدور احلديث فيها عن رجلني يف اخلم�سينيات من عمريهما وهم
اثنان من عائلتني ال تربطهما روابط قرابة بل على العك�س من ذلك توجد بينهم
عداوة وث�أر ،وذلك ملقتل قريب لأحدهما على �أيدي �أقارب الآخر ،وهذا معناه يف
القانون الع�شائري �أن من يقع يف طريق الآخر فهو هدف للث�أر منه ،لكن لدى
االثنني رغبة جاحمة للقيام بواجب الدفاع عن وطنهما وال�سري مع �أبناء التنظيم،
كما هو حال الكثريين من �أبناء املدينة ،وقد �أعربوا عن رغبتهم بذلك و�أخربوا بها
جمموعة الأ�صدقاء الذين ا�ستجابوا لطلبهم وقبلوا ان�ضمامهم ،خا�صة �أن كل واحد
منهما له عالقة �صداقة مع بع�ض من �أفراد التنظيم ،هذا ناهيك عن امتالك كل
منهم لبندقية وهذه فر�صة مواتية ملجموعة الأ�صدقاء للموافقة ،قبل الأ�صدقاء
ان�ضمام الرجلني لورديات ال�سهر الليلي لكنهم رتبوا لذلك ترتيباً خا�صاً �إذ
جعلوا االثنني منفردين فكل منهم �سيكون يف �سيارة من �سيارات التنظيم ومعه
جمموعة من الأ�صدقاء كما �أن الكل منهم �سيكون ملثماً بقناع �أو كوفية ،وينادى
با�سم حركي ما عدا بع�ض الأخوة الذين يوكل لهم دور التن�سيق ،وحاملا يتم
التقاء ال�سيارتني ،يكون كل منهم مع جماعته ويف �سيارته وعلى جهة منعزلة
وحموطة ب�أع�ضاء التنظيم دون علمه ،هكذا كانوا يلتقون يف خدمة الوطن وهم
ال يعلمون عن بع�ضهم مع �أنهم يجوبون الأر�ض بحثاً عن بع�ضهم بع�ضاً ،للث�أر
من بع�ضها فيما ال يدرون �أنهم يتجولون يف الوردية نف�سها.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

119

120

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

وهناك العديد من املواقف والق�ص�ص ،التي كانت َم�ضرْ باً للروعة والفخار،
وبث العزمية يف نفو�س �أبناء التنظيم لدرجة �أننا كنا نقف عاجزين عن تقدمي
ال�شكر والثناء لهم على ما مدونا به من عزم ومعنويات ،وب�سبب وقفات ال�شهامة
الرائعة التي وقفوها ،لكن �أي�ضاً كان هناك بال �شك النقي�ض ،وهذا لي�س غريباً عن
واقع مدينة يزيد عدد �سكانها عن املائة �ألف ن�سمة ،وال �سيما �أن وجود النقي�ض
ونقي�ضه هو من �سمات اخللق يف الأ�شياء لكنها حاالت فريدة ،وال نبحث عنها
كونها لي�ست عنوان حكايتنا.
وال نن�سى حكاية ذلك الوالد امل�سن ،والد �أحد �أفراد التنظيم وكوكبة الأ�صدقاء،
والذي كان عمره ينوف عن الثمانني عاماً ،فحينما كان يجتمع �شباب التنظيم
وجمموعة الأ�صدقاء �أمام منزله ليالً ،وكثريا ً ما كان يحدث ذلك ،فكان يقول لهم
اذهبوا لأخذ ق�سط من الراحة والنوم ،و�أنا علي ال�سهر هذه الليلة وال تخافوا،
حيث كان ي�أخذ ب�إحدى البنادق وغالباً تكون من النوعيات القدمية لرغبته يف
هذه النوع من ال�سالح الأملاين ،ويبدو ك�أنه عاد �شاباً من جديد ،فتبد�أ عملية
املزاح و�إلقاء النكات عليه وعلى كلماته الطيبة وروحه ال�شبابي و�سعة �صدره
رغم كرب �سنه.
كل هذا حدث و�أكرث ناهيك عن الأدوار التي كانت ت�أخذها بع�ض الأ�رس
امل�ستورة احلال ،والتي كنا نختلف معها على ال�سخاء والكرم الذي كنا نرف�ضه
ر�أفة بحالتهم املادية� ،إال �أنهم كانوا ينزعجون ويغ�ضبون بل ي�رصون ويرف�ضون
اال�ستجابة لرجائنا لهم قائلني :يا بني ح�ضور ال�ضيوف من ن�صيب ال�ضعوف
“�أو العيال” �أي الأبناء وهذا من واجبكم ،وكل بيت من البيوت التي كنا ندخلها
له حكاية وحكاية ،وكان النا�س يتناف�سون لتوفري مكان لنوم �أفراد التنظيم
املطاردين و�إكرامهم ،وك�أنهم فعالً �ضيوف �أعزاء ،هذه �أمثلة حية كنا نلم�سها يف

مدينة الكرم وبلد ال�شهداء ،وال ميكننا �أن نن�سى هذا الطيب واحلفاوة واملعروف
التي �أحاطنا بها �أهلنا يف مدينة يطا.
وكما �أ�سلفنا بالذكر ف�إن حالة التناف�س بني الفريقني ،قد ولدت جماالً
�أو�سع للحديث ونقا�ش اخليار الع�سكري كخيار م�ساند للعمل التنظيمي ،بحيث
يحمل يف طياته التناو�ش ومهاجمة قوات االحتالل وامل�ستوطنني وحماولة
�إيقاع اخل�سائر يف �صفوفهم ،من خالل عمليات �أي نتيجة ملمو�سة ،ال يف الأرواح
واالحتكاكات مع العدو هنا وهناك ،حاملا كان يتوغل اجلي�ش فال�شباب �أكرث
مغامرة من غريهم ويريدوا اخلروج دون التفكري بعواقب الأمور� ،سيل من الأفكار
انهمر ،وبد�أت تطرح اخلطط وتقي الأحاديث للنقا�ش بهذا ال�ش�أن ،ولكنها تثري
الرغبة واحلمية والنخوة نحو هذا التوجه ،ك�أن يقول �أحدهم �أنا م�ستعد �أن �أ�صل
النقطة كذا فقط �أعطوين بندقية ..و�آخر يقول �أنا �أ�ستطيع عمل كذا وكذا وما �أريده
هو و�سيلة نقل وبع�ض الو�سائل القتالية ..و�آخر ..و�آخر ،هذه مناف�سة بانت جلية
وبدا فيها من روحيه التحدي واملغامرة والإ�رصار واجلود بالروح الكثري وقد
جاءت �أحداث تفر�ض بنف�سها على �شباب التنظيم وت�ستدعي منهم القيام برد
منا�سب ،ومنها على �سبيل املثال ما �أ�سلفنا به ا�ست�شهاد املنا�ضل الدباب�سة ،ومل
ي�أخذ بث�أره بعد� ،إ�ضافة للعديد من ال�شبان الذين �أ�صيبوا �أثناء املواجهات ومل
توقع لغاية الآن �أي خ�سارة يف �صفوف اجلي�ش وم�ستوطنيه على الأقل كرد من
�أبناء حركة فتح ..التنظيم يف هذه املدينة.
التناف�س يف العمل قائم على �أ�شده والكل ي�سعى لأن يكون غر�سه �أف�ضل،
لكن يبدو �أن �إرادة اهلل مل ت�ش�أ بعد ،وبني زحمة الأفكار وجلة التناف�س ،ي�أتينا
ات�صال من �إحدى املجموعات العاملة يف حمافظة �أخرى من حمافظات الوطن
تدعونا للعمل معاً ،وتطلب منا القيام بعملية خالل �أربع وع�رشين �ساعة كحد
�أق�صى ،اعتربنا ذلك بداية تن�سيق جيد ،وميكن �أن ي�سهم بتعزيز اجلبهات ،وي�شكل
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فاحتة خري لالنفتاح على املجموعات العاملة الأخرى ،لكننا ال ندري ماذا يحمل
لنا القدر بهذا االنفتاح ،و�إن كنا على ثقة عالية بال�شخ�ص الذي �أجرى االت�صال
معنا ،اتفقنا معه على ذلك ،و�أخذنا الأمر على حممل اجلد ،وبد�أنا التحرك يف هذا
الإطار ،وانهمكنا بالبحث عن الو�سائل التي �سنحتاجها لإجناز املهمة املطلوبة،
ال �سيما �أنه لي�س لدينا ما يكفي يف ظل الإمكانات املادية وندرة الو�سائل.
كل ذلك كان ميكن تخطيه وحت�صيل ما نريد� ،إال �أن ما وقع كان خارج
احل�سابات والتوقعات ،بل و�ضعنا على املحك من البداية لنمتحن �صربنا وقدرة
حتملنا وردة فعلنا ومدى تعاطف النا�س معنا مع بدء الطريق ،حاولنا اخلروج
من م�أزق �شح الإمكانات ،ببيع بندقية �أحد �أفراد املجموعة وهي من نوعية ثمينة
وا�ستبدالها ببندقتني من نوعية �أخرى �أقل ثمناً ،وبهذا نتمكن من ت�سليح �أخوين
لكن ذلك كان يتطلب ب�ضعة �أيام ،وال�سعي للح�صول على الو�سائل يف ظل مرور
ال�ساعات التي حددت بع�ضنا �أمام حتدٍ ،ويزج بنا يف �إطار العمل غري املح�سوب،
ويف هذه الأثناء احلرجة حاولنا احل�صول على م�سد�س من �أحد املواطنني� ،أردنا
تنفيذ مهمتنا به� ،إال �أن العجلة حملت لنا الأمل والندامة ،حيث انطلقت ر�صا�صة
خط�أ لتخرتق ج�سد �أحد �أفراد جمموعة الأ�صدقاء ،لقد �شكل لنا هذا املوقف عقدة
ذنب ومثل �أ�صعب �أدق اللحظات التي وقفها الأ�صدقاء �أمام امل�شهد الذي بدون
�شك �سيبقى ماثالً �أمام الأخوين الذين وقعا يف هذا اخلط�أ �سواء امل�صاب �أو الذي
انطلقت من يديه الر�صا�صة� ،سيما و�أن الرابطة التي تربط الأخوين هي عالقة
ال�صداقة ورابطة الدم والقرابة من الدرجة الأوىل ،وهذان �ضاعفا الأمل وعمقا
اجلرح ،ناهيك عن املوقف الرجويل الذي �أبداه امل�صاب م�سجالً موقف عز وفخار
عز نظريه ثم �أ�سعف امل�صاب لإجراء العمليات اجلراحية الالزمة لإنقاذ حياته،
وكذلك �إبالغ اجلهات الأمنية التي قامت بالتن�سيق مبا حدث واجلهات التنظيمية
امل�سئولة ،و�أجل العمل �إىل �أجل غري م�سمى.

وي�أتي �شهر �شباط من عام  2002ذو الأجواء املتقلبة ليحمل لنا يف
�سحبه املائلة للدفء ب�شائر �أمل جديدة علها حتيي بداخل نفو�س الأ�صدقاء
ال�شعور بالراحة والن�رص ،وذلك حينما قامت �إحدى جمموعات العمل بتنفيذ
عملية �إطالق نار �أثناء جتاوز �سيارة �إ�رسائيلية على ال�شارع االلتفايف امل�ؤدي
لإحدى امل�ستوطنات التي �أقيمت على �أرا�ضي املدينة ،لكن هذه املرة كانت
النتائج خمتلفة عن �سابقتها� ،إذ جادت باكورة العمل امل�شرتك ب�إ�صابة اثنني
من امل�ستوطنني ،حيث حدثت هذه العملية بتاريخ � 22شباط 2002 -حني قامت
جمموعة من الأخوة مق�سمة �إىل ثالث خاليا وكل خلية ت�ستقل �سيارة ،ال�سيارة
الأوىل ي�ستقلها �أحد الأخوة غري املطلوب يف حينه ومهمته ال�سري على الطريق
االلتفايف ال�ستطالع وا�ستك�شاف الطريق واملنطقة ور�صد الهدف ،والإيعاز للفريق
يف ال�سيارة الثانية والتي يتكون طاقمها من �أخوين اثنني حيث �سيكون دورهم
التجاوز عن الهدف و�إطالق النار عليه من نقطة التجاوز ،فيما الفريق الثالث كان
مكوناً من �أربعة �أخوة ،يكونون على م�سافة للمتابعة والنجدة يف حالة حدوث
�أي طارئ ،وقد كانت هذه العملية الأوىل من نوعها يف املدينة وبداية تن�سيق
مثمر بني خاليا العمل امليداين.
حتركت ال�سيارة الأوىل كما حدد لها متاماً ،مرورا ً بنقطة االنطالق والعودة
على الطريق االلتفايف ،لكنها ملا تلق �شيئاً يعوق احلركة على الطريق ،ومل
تلقها �أي �سيارة� ،إال �أن فريق التنفيذ يف املركبة الثانية �أبى العودة دون القيام
بواجبهم وعلى �أكمل وجه فانتظروا �سيارة كانت تلحق بهم من اخللف �شاهدوها
عرب مر�آة �سيارتهم ،خففوا ال�رسعة �إىل �أن حلقت بهم وجتاوزت عنهم ،ت�أكدوا من
هويتها فقاموا ب�إطالق النار عليها من خلفها لأنها �أ�صبحت ت�سري �أمامهم وهم
من خلفها يف عملية مطاردة �أ�صابوا اثنني من ركابها بجروح متو�سطة ،حيث
�إن �إرادة اهلل ثم نوعية ال�سالح ،التي �أعاقت اال�ستخدام ب�سبب عدم معرفة �أحد
الأخوة باال�ستخدام الأمثل واملنا�سب لتلك البندقية ،حاال دون �إمكانية حتقيق
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النتيجة املرجوة واملف�ضلة لديهم ،وعاد الفر�سان �إىل نقطة االنطالق بهدوء
و�سالم ودون �إثارة �أي �شكوك فيما كان �سالحهم يف هذه العملية م�سد�ساً وبندقية
كارلو بور �سعيد قدمية.
ومع �أن هذه املرحلة من االنتفا�ضة قد �شهدت غزارة يف العمل ،لكن النتائج
كانت �شحيحة ومل ترق للمطلوب ،حاول اجلي�ش مرارا ً التوغل �إىل داخل املدينة
لكن خطة �سريه كانت مقطوعة ،ومل تبلغ هدفها ب�سبب يقظة املواطنني و�إ�رصار
�شباب التنظيم على الت�صدي واال�شتباك معهم ،وقد كانت هناك بع�ض املحاوالت
اجلادة التي حاول فيها العدو �ضاغطاً علّه ينجح يف التوغل ويحدث اخرتاقاً،
�إال �أنه تفاج�أ مبقاومة با�سلة وعناد عنيف وثبات على املقاومة وكثافة نريان
�أجربته على الرتاجع وجر �أذيال الف�شل ،ورمبا ميكننا القول بهذا ال�صدد وال
نبالغ يف ذلك ب�أن �شدة املقاومة وغزارة النريان قد انعك�ست بذاتها على قرارات
العدو وا�ستدعت حكومته ورئي�س �أركانها �آنذاك �شا�ؤول موفاز ب�أن يعترب من
تلك احلادثة ويدخل بقوات معززة وكبرية بل ومبالغ فيها يوم االجتياح يف
ال�ساد�س من ن�سيان  ،2004لكي ال يقع يف �رشك كذاك اليوم الذي واجهت فيه
قواته �رشا�سة وحتدي �أهايل املدينة ،وقد �رصح حينها موفاز قائالً �أن مدينة يطا
تعد خمزن بارود فيها كميات كبرية من الأ�سلحة ،وال بد من التعامل معها بحزم
وب�صورة مغايرة كما هو معهود يف املحافظات واملدن الأخرى.
هكذا كانت عليه ال�صورة يف املعركة الأوىل حيث �شعرنا �أن العدو بات
يح�شد جل طاقاته ويعد خططه القتحام املدينة ،وقد جتلى ذلك حينما حاول
رتل من الدبابات التوغل داخل املدينة من �أحد مداخلها الغربية ،وكان ذلك يف
�ساعات الليل الأوىل ،انت�رش اخلرب بوجود ح�شود لقوات االحتالل واقرتابها من
ذلك املدخل ،ف�رسعان ما هب �سكان املدينة و�شباب التنظيم ليواجهوا جيوب تلك
اجلهة للدفاع واملقاومة ،وقد دار ا�شتباك عنيف ،خا�صة و�أن قوات اجلي�ش كانت

يف منطقة مك�شوفة منخف�ضة ،فيما �أهايل مدينة بني امل�ساكن الكثيفة وعلى
منطقة مرتفعة و�أكرث حت�صناً ،و�رشعوا ب�إطالق النار بغزارة على قوات العدو التي
بادلتهم النريان بر�شا�شاتها لكن يبدو �أن �ساعات الليل ف�سحت املجال لكن من
ميلك قطعة �سالح من �أهايل املدينة بغ�ض النظر عن دافع امتالكه �سواء كانوا
تابعني للتنظيم �أم ال� ،أن يخرجوا �سالحهم وي�شتبكوا مع اجلي�ش جنباً جلنب مع
كل �شباب التنظيم ،مما خيل للكثريين وللبلدان املجاورة �أن جبهة حرب فعلية
قد فتحت على املدينة ،ا�ستمر �إىل �ساعات الفجر حيث ا�ضطرت قوات االحتالل
ال�ستدعاء مروحيتني لإ�سناد القوات الأر�ضية والراجلة لإخراجها من امل�أزق ،لكن
توقف اال�شتباك بعد اختفاء �شباب التنظيم وكل امل�سلحني وان�سحاب الغزاة
وعودة قواتهم �أَدراجها.
�أما املعركة الثانية فقد كان لها وقع خا�ص و�شعرت فيها قوات اجلي�ش ب�أزمة
حقيقية ،حيث توغلت الآليات الع�سكرية من املدخل ال�شمايل للمدينة ،وجتاوزت
امل�سموح به قانونياً ،وفق ت�صنيفات احلدود والوالية على الأر�ض يف اتفاقية
�إعالن املبادئ ،ت�صدى �أحد �أفراد الأمن الوطني بطلقات حتذيرية لإيقافها ،توقفت
ثم تراجعت لكن ان�ضمت �إليها املركبات وعاودت من جديد ،يف هذه الآونة كان
�أفراد التنظيم قد علموا بالأمر وتوجهوا �إىل املكان الذي دخلت منه تلك الآليات،
كان امل�ساء قد حل ودار ا�شتباك عنيف ،لدرجة �أن تلك امل�صفحات �أرغمت على
الرتاجع والتقهقر �أمام �رضاوة النريان املن�صبة عليها لكن هذه املرة حدث ما مل
يحدث يف املرة ال�سابقة فقد قام املع�سكر الرئي�سي على قمة جبل “تل زيف”
الواقع على مدخل املدينة والكا�شف للمنطقة جميعها ب�إطالق ثالث �صورايخ ال ْو
على �شباب التنظيم املتواجدين يف املكان ،ويديروا اال�شتباك ومعهم بع�ض �أفراد
الأمن الوطني ،مل يقهم �رش ذلك اخلطر وتلك الليلة �إال عناية اهلل ورعايته ،التي
حمتهم من الإ�صابة بتلك ال�صواريخ التي �أ�صابت بع�ض املنازل واملمتلكات،
التي كان �أ�صدقا�ؤنا يتخذونها �سواتر ويتخفَّون بجوارها حلظة اال�شتباك.
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مل تكن هاتان احلادثتان هما الوحيدتان ،بل هناك عمليات ا�شتباك
طويلة وعديدة دارت وكان فيها جمموعة من الأ�صدقاء ،و�أحيانا دارت مع
خاليا العمل الأخرى يف املدينة ،ومعظمها كانت تظهر ب�سالة �أفراد التنظيم
والأجهزة الأمنية امل�شاركة ،ولكن رمبا �أن العمليتني املذكورتني ا�ستدعيتا
امل�شاركة التنظيمية وال�شعبية معاً ،وكان االحتالل هو من حاول التوغل،
ولي�س �شباب التنظيم هم من ذهبوا لال�شتباك معه ح�سب ما هو معهود
ومتعارف عليه لدى �أفراد التنظيم وخاليا العمل التي تذهب �إىل نقاط
التما�س للتناو�ش واال�شتباك مع قوات االحتالل.
�أ�صبحت ال�سخونة يف املواجهات عنوان املرحلة وال�سمة املميزة التي
تلقي بظاللها وتفر�ض نف�سها على ال�ساحة ،و�أ�ضحى الأمر بحاجة للدرا�سة
والتخطيط واحلكمة ،ومل يعد احلال كما كان عليه يف البداية� ،إذ �إن اجلي�ش
�أ�صبح ي�أخذ زمام املبادرة يف حماوالت التوغل ،وك�أن هناك بوادر �أو نوايا
جدية ،بل �أوامر عليا يف كافة املناطق اخلا�ضعة لل�سلطة الوطنية وامل�صنفة
مبناطق (�أ) وا�ستباحتها ،كما �أن عمليات اال�ستهداف للنا�شطني واملقاومني
يف مدن الوطن وقراه كافة �أ�صبحت جلية ،ال �سيما �أن جميع التنظيمات قد
انخرطت يف الن�ضال ،وحالة التناف�س فيما بني التنظيمات وقدرتها على �إيقاع
�أكرب اخل�سائر يف �صفوف الأعداء �صارت على �أ�شدها ،وتوجت ذروتها فيما عرف
بالعمليات اال�ست�شهادية داخل فل�سطني املحتلة عام � 1948سواء با�ستهداف
للحافالت �أو مواقع اجلي�ش �أو التجمعات العامة ،والتي جاءت كنتاج لإعادة
�شيء من توازن الرعب ،وكرد على املجازر املرتكبة وعمليات اال�ستهداف
الوا�ضحة يف اغتيال وت�صفيات �أو اعتقال الأفراد واملجموعات �شبه اليومية
حيث بات ال يخلو يوم �إال ويكون فيه �شهيد �أو جمزرة �إثر الق�صف ال�صهيوين
لهذه املدينة �أو تلك فيما اجلرحى واالعتقاالت جارية على قدم و�ساق.

و�أمام �سخونة الأحداث وحجم اال�ستهداف املت�صاعد للمنا�ضلني ،ازداد عدد
املطلوبني لقوات االحتالل ،و�أ�صبح من ال�رضورة مبكان �إتباع �إ�سرتاتيجية وقائية
جديدة لت�أمني حياتهم و�ضمان اال�ستمرارية انطالقاً من مفهوم �أن النجاح لي�س
فقط يف �إيقاع اخل�سائر يف �صفوف الأعداء ،و�إمنا يف دميومة التوا�صل الن�ضايل
واملد الثوري و�إرباك العدو ،وعدم متكينه و�إعطائه فر�صة حتقيق جناحات �سواء
يف �إلقاء القب�ض عليهم �أو ت�صفيتهم �أو الو�صول �إىل مرحلة �إخماد االنتفا�ضة.
ال �شك يف �أن ما حمله الواقع من خماطر جمة و�صعوبات ا�ستدعى قدرا ً
من الدقة يف التحرك والتنقل واالختباء من طائرات العدو حينما جتوب �سماء
املنطقة ،واالبتعاد عن عيون الطابور اخلام�س و�أعوانهم واتخاذ و�سائل و�إجراءات
احليطة الأمنية واحلذر التام ،كما يتطلب الأمر �رضورة احلفاظ على �سرية وطنية
و�أخالقية حميدة كونها تورث حالة من التعاطف معهم والإقتداء بهم من قبل
النا�س ولترتك �أثرا ً طيباً يف نفو�س جيل ال�شباب الذي �إن مل يتحرك للمقاومة
بروحه الوطنية الأ�صيلة ،ف�إنه بال �شك �سيتحرك بدافع الغرية والعاطفة اجليا�شة
والعالقات ال�شخ�صية التي هي �أق�رص الطرق ،و�رسعان ما تتحول هذه الهبات
العاطفية �إىل دافعية ن�ضالية ذات انتماء وطني مت�أ�صل.
حقيقة الأمر ف�إن ما ينطبق على كوكبة الأ�صدقاء لي�س مبعزل عن حال
الآخرين من املنا�ضلني ،فقد �أ�صبح جزء منهم مطلوباً لقوات االحتالل ،ويعي�ش
حياة املطاردة خا�صة �أولئك الذين كان لهم �سوابق �أمنية �إ�ضافة لن�شاطهم
امللحوظ الذي �شكل نقطة �إ�ضافية �أخرى جلعل �سلطات االحتالل وخمابراته
ت�سلط الأ�ضواء عليهم فيما البقية الأخرى غري متقنة اال�ستهدافية �أو عدمها �إال
�أنها ت�سري يف دائرة اخلطر ،وحتوم عليها �شبهات اال�ستهدافية ولذلك فال �أحد
يعلم �سوى �أن الكل يف دائرة املطاردة واملالحقة الأمنية و�إن تباينت درجات
الأهمية واخلطورة ،وبالتايل مطلوب منهم غر�س ثقافة املقاومة يف �أذهان الأجيال
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النا�شئة كما هو احلال لدى الآخرين حلمل لواء الن�ضال والتوا�صل كونه ممثل
التحدي الأ�صعب للمحتل الذي يعني ذلك جيدا ً وقد عرب عن ذلك �أحد املفكرين
ال�صهاينة (�ألون �أملوفيت�ش� /إ�رسائيل اليوم) قائالً“ :ما مل ي�سد ال�سالم منطقتنا
ف�سيوجد رجال منظمات دائماً وحتى لو اعتقلنا جزءا ً ف�سين�ش�أ �آخرون كالقطر
بعد املطر” .كما �إن اختالط الدم بات ي�شكل ر�سالة وثقافة جديدة ووحدوية،
فالدم الفل�سطيني واحد بغ�ض النظر عن االنتماءات ال�سيا�سية �أو اجلغرافية ،وال
يجب التفرقة بني �شهيد و�آخر ب�سبب انتمائه �أو مكانته االجتماعية �أو القيادية
�أو املوقع اجلغرايف والأ�صل يف الأمر ال�سري على خطى ال�شهداء متوحدين ما دام
اجلميع ي�سري يف الطريق ذاته ،والهدف جدير بالإ�شارة �أن املدينة �شهدت افتتاح
فرع جامعة القد�س املفتوحة عام  2001مما �ساهم ب�إثراء احلالة الوطنية
ورفدها بكوادر ومنا�ضلني ،و�سهل من عملية التوا�صل بني الأجيال النا�شئة
والفتية من �أبناء املدينة ،والبدء بحملة من التعبئة والتوعية الوطنية وو�إثارة
النقا�شات ال�سيا�سية ،التي من �ش�أنها �أن حتيي احل�س الن�ضايل ،وتنميه يف
عقول جيل ال�شباب الواعدين ونفو�سهم ،خا�صة و�أن عددا ً من الأ�صدقاء هم من
طلبة هذه اجلامعة ،وقاده يف احلركة الطالبية ناهيك عن �أن م�ؤ�س�سي ال�رصح
العلمي ومعظم طواقمه الإدارية والتعليمية م�صنفون تنظيمياً وي�شغلون مواقع
قيادية يف احلركة وهذا م َّث َل عامل �إ�سهام �إ�ضافياً لرتك ب�صمات جلية ورا�سخة
حي من وحي الواقع العلمي
يف املجال الن�ضايل ،و�سوف ندلل على ذلك مبثال َ
اليومي ال �سيما �أننا �أ�سلفنا بالقول �أن هناك تق�سيماً للأدوار يف العمل التنظيمي
بني �أع�ضاء اللجان وجمموعة الأ�صدقاء ،فكل �شخ�ص له مهمة ودور مكمل لأدوار
الآخرين ،رغم �أن هناك بع�ض الأدوار حتتاج �إىل نوع من املجازفة واملخاطرة،
وهذه توكل ملن هم �أكرث ا�ستهدافاً وباتوا يف عداد املطلوبني� ،أما مثالنا على
هذا ال�صعيد فهي ق�صة �أحد الأ�صدقاء الذي كان طالباً يف اجلامعه ويجل�س مع
الطالب اجلدد داخل حرم اجلامعة الوليدة يف املدينة ومعه جمموعة من الزمالء
الطلبة الذين هم على توا�صل معه ،ونظرا ً ل�ضيق الوقت ولإميانه ب�رضورة ترك

ب�صمة لدى الطلبة اجلدد ،كان يجل�س معهم باجتماع طالبي هام�شي ،ويفتح
النقا�ش يف احلياة الطالبية والأكادميية ،و�رسعان ما يتحول �إىل نقا�ش �سيا�سي
وطني فاجلميع من �أبناء �شعبنا م�سي�س حيث يجد هذا ال�صديق جماالً و�رضورة
للتعبئة الوطنية الوحدوية الثورية ،فيبد�أ احلديث :يا �إخوتنا الأعزاء لقد اختلط
الدم وما عاد هناك فرق بني تنظيم و�آخر ،فالتنظيم و�سيلة ولي�س غاية ،وال
داعي للمغاالة ،انظروا كيف �أن هناك عمليات فدائية م�شرتكة لأكرث من ف�صيل،
�ألي�س الهدف هو دحر املحتل ،وحترير الوطن من دن�سه� ،إذا كانت هذه هي
الغاية فالوطن �أكرب من اجلميع و�أكرب من كل التنظيمات ،ال َ�ضري من االنتماء
للأحزاب والف�صائل �رشيطة �أن يكون الأ�سا�س انتماء وطنيا ،ويتدخل القدر لت�أتي
امل�صادفة لتخدم الهدف ،خا�صة عندما تقع عملية فدائية م�شرتكة لف�صيلني �أو
�أكرث بالتزامن مع هذا الطرح ،ف�إنها تعزز الفهم وتنع�ش الذاكرة وحتقق املرجو
وبالذات �إذا ما ا�شرتك يف العملية الي�سار واليمني و�أحدهما مع الو�سط �أو احد
الف�صائل الإ�سالمية مع ف�صائل منظمة التحرير.
وهكذا ت�سري الإحداث لت�أتي املرحلة الثانية من مراحل التعبئة ويف املكان
ذاته -اجلامعة -لكن بالت�أكيد لي�س يف اليوم نف�سه وال يف اجلل�سة ذاتها ،فيدور
احلديث �إخواننا انظروا كيف �أن ابن فتح يث�أر البن اجلبهة �أو ابن حما�س وابن
اجلهاد يث�أر البن فتح �صحيح� ،ألي�سوا جميعهم منا�ضلني و�شهداء ق�ضية واحدة
و�أبناء �شعب واحد ،ويطول احلديث ويزداد ال�رشح والتو�ضيح و�صوال للحظات
احل�سم والذروة يف النوايا التي كانت م�ستورة ،فيكون الطلب وا�ضحاً من خالل
القول :يا �إخوتنا انظروا كيف نن�سى املحتل عندما يقتل من �أبناء �شعبنا و�أبناء
مدينتنا وحتى �إخوتنا و�أبناء عمومتنا ،فيما ال نن�سى �أن بلدنا حينما يقتل
�شخ�ص من ع�شريتنا �أو من �أقربائنا ،ال نبقى م�رصين على الث�أر له بعد ع�رشات
ال�سنوات ،وال نتنازل عن حقنا يف الث�أر رغم انه يف بع�ض الأحيان ال يكون
املقتول على حق� ،أو قد تكون احلادثة عر�ضية وغري مق�صودة� ،ألي�س هذا هو
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اجلهل بعينه ،والع�صبية املقيتة التي نهى عنها ر�سولنا عليه ال�سالم يف قوله
دعوها ف�إنها نتنة� ...إنها ملفارقه عجيبة؟! ملاذا نتقاتل و َيقت ُل بع�ضنا بع�ضاً على
مرت من الأر�ض فيما االحتالل ي�صادر الآالف من دنومات الأرا�ضي وي�ستبيح دمنا
ونرتكه ،وك�أن الأمور يف �سياقها الطبيعي و�أن �شيئا غريبا مل يحدث.
نعم هذه هي احلقيقة وهكذا كان الطريق الأق�رص لتعبئة اجليل النا�شئ يف
�أوج العمل الن�ضايل ،وعدم التمكن من االجتماع مع هذا القطاع املهم من �أبناء
�شعبنا ومدينتنا لفرتة طويلة ،وقد ترك هذا النهج �آثارا ً طيبة ،بد�أت نتائجها
ممن دخلوا ال�سجن �أو التحقوا بركب الن�ضال من
ملمو�سة حينما جند �أن عددا ً َّ
�أبناء هذه املدينة ،ما زال يتالحق جيال وراء جيل ،كما �أن عدد من اعتقلوا من
طلبة هذه اجلامعة زاد ب�أ�ضعاف م�ضاعفة عمن �سجنوا من اجلامعات الأخرى
من �أبناء املدينة ،ويندرج احلال على بقية املحافظات ،ويعود ذلك �إىل ت�أثرهم
مبن �سبقهم من طلبة كانوا قد حترروا من الأ�رس �سابقا والتحقوا مبقاعد الدرا�سة
يف فرتة الحقة حيث حملوا جتربة ن�ضالية ،فوجدوا من ال�رضورة �إي�صالها ملن
يليهم من �أجيال ،وقد وجد هذا الكادر �ضالته يف طلبة هذا ال�رصح العلمي
الوطني الذين التقاهم برغم فارق ال�سن ،هذا ناهيك عن ال�صقل الذاتي الذي
�صقلوا به والتجربة التي اكت�سبها هذا القطاع كغريهم من الطلبة يف �أثناء
ممار�ستهم �أن�شطتهم الطالبية التعبوية والن�ضالية مع الأطر الطالبية يف هذه
اجلامعة التي كانت متثل م�صنعاً ورافدا ً ن�ضاليا حلالة الن�ضال ال�شعبي والوطني
خالل االنتفا�ضات املتالحقة.
ال يعني ذلك قطعاً �أننا ركزنا جهدنا واعتمدنا على طلبة اجلامعات دون
غريهم ،بل �أن كل من كان قريباً من دائرة الث�أر بال�صداقة �أو القرابة وملك قرار
نف�سه �سار معنا �أو خلفنا ،حتى و�إن كان نا�شئا يف اجليل الذي تال ه�ؤالء الأجيال،
وم�ضى على الدرب ذاته بعد و�صوله �سن الر�شد مت�أثرا ً برتبية وطنية فطرية

وراثية جتاه املحتل ،عززها يف ذاكرته وحركها �سرية من �سبقه من منا�ضلي
املدينة الذين اعتقلوا �أو ا�ست�شهدوا ،لذلك ال غرابة �أن جند �أن �أبناء املدينة الذين
وا�صلو الن�ضال هم بالأ�صل ينحدرون من �أ�رس منا�ضلة كابرا ً عن كابر ،اكتوت بنار
االحتالل على مدار �سنوات وطئه لرتاب �أر�ضنا ووطننا فل�سطني ،وبالعودة للأ�رس
املنا�ضلة و�إجراء درا�سة بحثية ،و�إح�صائية دقيقة ل�سري هذه الأ�رس التي ا�ست�شهد
لها �أبناء �أو اعتقل �أحد �إفرادها �أو �أ�صيب �سواء يف هذه االنتفا�ضة �أو انتفا�ضة
احلجارة عام � ،1987سنجد ومبا ال يدع جماالً لل�شك �أن الن�ضال الفل�سطيني يف
�سواده الأعظم م�صبوغ بالبعد الأ�رسي والوراثي ،و�إن بدت الرتبية الوطنية وكره
املحتل فطرية ،فعلى �سبيل املثال ال للح�رص عائلة احل�سيني بدءا ً من ال�شهيد
مو�سى كاظم احل�سيني ثم تاله ابنه احلاج �أمني فعبد القادر احل�سيني ثم حفيده
�شهيد القد�س في�صل احل�سيني ،وعليه ميكن القيا�س على بقية الأ�رس املنا�ضلة
منذ مطلع القرن التا�سع ع�رش و�إىل يومنا هذا ،وهكذا جند �أن �أحد الأبناء على
الأقل من كل �أ�رسة قد خطا درب �سلفه وهكذا دواليك.
عظيمة هي امل�س�ؤوليات التي كانت تواجه جمموعة الأ�صدقاء ،وتعرت�ض
م�سريتهم ال�ساعية للتوا�صل وموا�صلة العمل وا�ستمراريته ،وك�أن هنا عهد على
�رضورة احلفاظ على ما ميتلكونه من �شحيح الإمكانيات والو�سائل القتالية،
فهي عبارة عن بع�ض البنادق التي امتلكوها ب�شكل �شخ�صي و�شبه تعاوين فيما
بينهم� ،أو ورثها بع�ضهم عن والده ،وبالتايل ف�إن فقدان واحدة من هذه البنادق
التي ال تتجاوز �أ�صابع اليد بكثري ،كان �سيمثل عبئاً مادياً كبريا ً ،لعدم القدرة
على التعوي�ض مكانها�ِ ،إذا ما فقدت ،وتُ�سلَّم لقوات االحتالل يف حالة �إلقاء
القب�ض على �أحد �أفراد اخلاليا ،ولذلك كان االتفاق والو�صية والعهد �أن يحاول كل
من يقع يف الأ�رس ،ال�صرب واالحتمال قدر الإمكان ،وعدم االعرتاف �أو البوح على
ال�سالح �أو مكانه ملدة زمنية تكفل لبقية الأ�صدقاء نقل ال�سالح �إىل مكان �آخر
�أكرث �أماناً هذا ِ�إن ح�صل طارئ �أو �ضعف وانهار يف التحقيق ،بل كان هناك تفاهم
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

131

132

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

�أكرث �رصامة وو�ضوحاً يف حال عدم العثور على ال�سالح بحوزة املنا�ضل حلظة
�أ�رسه ،وتعر�ض ل�ضغط التحقيق ،ومل يتمكن من ال�صمود ،فليكن االعرتاف ب�أنه
�أعطى ال�سالح لأحد ال�شهداء الذين ا�ست�شهدوا يف تلك الفرتة� ،أو لأحد املطاردين
الذين كانوا يع ّدون يف عداد ال�شهداء مع وقف التنفيذ� ،إىل حني يكون قدره الأخري
تقع م�س�ؤولية
بال�شهادة �أو االعتقال ،وحينها �سيكون لكل حادثةٍ حديث ،وعليه ٍ
ن�سج ق�صة حتاكي الواقع و�إجابة تفي بال�س�ؤال الذي �سيواجهه حينذاك.
لقد �سبق وذكرنا �أن حاالت املناف�سة بني اخلاليا من جهة ،وحالة الغرية
والطموح يف �إيقاع اخل�سائر يف �صفوف الأعداء ،ومرور فرتة من عمر االنتفا�ضة
بال نتائج ملمو�سة ،رغم كرثة الغر�س واحتدام النقا�ش بني خاليا الن�ضال
املختلفة ،كل ذلك �أحدث تقارباً يف الأفكار وولَّد الرغبة يف التعاون والعمل
امل�شرتك فيما بني املجموعات ،وبات احلديث ي�أخذ جمرى اجلدية يف العمل لدى
البع�ض والتخوف واخل�شية لدى �آخرين ،ال�سيما �أن الو�ضع �أ�صبح �أكرث �رشا�سة
وخطورة ،وحتول اجلي�ش �إىل نازية �أكرث من النازية ،و�أفرط يف ا�ستخدام البط�ش
والقتل ،فلم تتوان مروحياته يف ق�صف واغتيال بع�ض القادة واملنا�ضلني ،مبجرد
و�صول �إخبارية عنهم حتت حجة �أنهم ميثلون قنابل موقوتة� ،أو يخططون ل�شن
عمليات ا�ست�شهادية�ِ ،إذا ً فهذا ي�شكل لهم خطور ًة �أمنية والأمور بالن�سبة لهم
لي�ست بال�سهلة ،وال يعني ذلك انتقا�صاَ من دور من باتوا يتخوفون ويخ�شون
وال فخر ملن هم �أكرث حتم�ساً من غريهم ،فالأمر يعود للتفكري العميق وال�شعور
بامل�س�ؤولية مهما �سي�ؤول �إليه م�صري ه�ؤالء ،ورمبا دخل يف ذلك -وبدون �أدنى
�شك -بع�ض احل�سابات اخلا�صة ،كعدم الرغبة باملوا�صلة �أو الو�صول �إىل نقطة
الالرجعة ،وهكذا بات العرب منق�سمني �إىل فريقني يف وجهات النظر :العرب
املغامرون والعقالنيون ،وهذا ما مرّ ذكره ،لكن �أي�ضاّ -ولكي ال نظلم فريق
العقالنيني -فقد حاولوا �أن مي�سكوا الع�صا من و�سطها ،لأنه كما �سبق القول
يف ثنايا ال�رسد ال توجد رغب ًة لدى �إي طرف يف خ�سارة الآخر �أو هجره ،فالكل

يحافظ على �شعرة معاوية كي ال تنقطع ،وعليه جاء االقرتاح باختيار �أخوين
ملتابعة و�إدارة العمل الع�سكري ،كانت هذه بادرة �إيجابية ولفتة من البع�ض ميكن
ا�ستغاللها بالرغم من اقرتانها ببع�ض ال�رشوط� ،إال �إنها �أثلجت �صدور العقالنيني
و�شكلت خمرجاً مقبوالً من م�أزق التمرت�س خلف املواقف وت�أزم العالقات ،وقد
كان ال�رشط الأول ممثالً ب�أن ال ن�ستقبل بيننا ثالثة �إخوة من اجليل الثاين وهم
من الأخوة الأكرث ن�شاطاً وا�ستعدادية وجر�أة للعمل معنا ،وهذا بحد ذاته ميثل
و�ضع الع�صي يف دواليب املغامرين ،منذ البداية وللحقيقة والإن�صاف �أنه مت
ال�سري مع �إخوتنا املعنيني وبدون علم املعرت�ضني “�أ�صحاب ال�رشط” وكانت
باكورة الزرع على �أيديهم ،لكن املعرت�ضني مل ينزعجوا ومل يبدوا �أي اعرتا�ض �أو
رف�ض �أو حتى تدخل ،وهذا ميكن احت�سابه ل�صاحلهم ،ونحن نعلم �أن هناك بع�ض
الت�رسيبات و�صلت للبع�ض منهم فاحتفظ باملعلومة لنف�سه ومل يبد تعليقا
ايجابياً كان �أم �سلبياً.
الأحداث ت�سري ب�شكل متالحق وبوترية مت�سارعة ،فهناك االجتياحات اجلزئية
�أو الكلية لكثري من مدن الوطن وقراه ،تقارب يف الأفكار وميل �إىل التحابب
والتوادد ،ورغبة يف التعاون والعمل امل�شرتك بني املجموعات وعمليات الت�صفية
واالغتياالت للقادة امليدانيني والن�شطاء.
ت�سري على قدم و�ساق ،وكلما �سنحت الفر�صة وطالتهم يد الغدر ،وال�شارع
الفل�سطيني يغلي وب�أم�س احلاجة �إىل من ي�شفي غليله وينظر �إىل عمليات ث�أرية،
بينما الظروف �آخذة بالتعقيد ،فغزة ها�شم �أم�ست حما�رصة ،وخميم جنني ُدمر
بعد معركة املخيم ،ونابل�س جبل النار دكَّ �سجنها بطائرات “ ،”F16والرئي�س
الرمز �أبو عمار حما�رص يف املقاطعة ،ورام اهلل على و�شك االجتياح ،ويف بيت
حلم الكني�سة حو�رصت و�أبعد من حت�صن فيها� ،أما خليل الرحمن فت�شهد عمليات
اجتياح جزئي وح�سب بل لي�صل تخومها ولعدد من مدنها املجاورة وحالة
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االن�سجام التنظيمي بني املجموعات واملواقع التنظيمية كافة� ،سواء داخل
التنظيم الواحد �أو حالة التعاون بني التنظيمات الأخرى ال تب�رش بخري ،وتقوم
على املناق�شة الع�شوائية غري امل�ضبوطة ،وكذلك ال�صورة الغوغائية بني الأجهزة
الأمنية وغري املوحدة ،واملنق�سمة �إىل �أجهزة عدة ،كل هذه الت�شابكات ال ت�رس
�صديقاً وال توحي بالتفا�ؤل ،و�إن كان عنوانها الإ�رصار على املقاومة والت�صدي،
فبينما تبدو ظاهرياً �إنها �أجهزة موحدة ،لكننا ن�شهد �آلي ًة وا�ضح ًة ومنظم ًة
كتوزيع القوات �أو تعزيزها �أو مد احلواجز بالعدد والعتاد ،وكذلك مل جند �أن هناك
خط ًة مدرو�سة ال�ستنها�ض الهمم ال من قبل ال�سلطة وال من قبل التنظيمات ،ومل
نلم�س �أن هناك ترتيب للأدوار بني التنظيم و�أجهزة ال�سلطة ،فكل الأمور مرتوكة
للع�شوائية والبديهية ولالجتهادات والآراء واملواقف الفردية املرجتلة من هذا
امل�س�ؤول �أو ذاك ،يتخذها وفق ما يفر�ضه الطارئ والواجب وال�ضمري ،وال تقومي
للنتائج والآراء ب�أي حال من الأحوال ،قد نلتم�س غدرا للأجهزة يف عدم قدرتها
على التحرك والتنقل من حمافظة �إىل �أخرى ،ب�سبب االحتالل و�سيطرته على
املمرات لكن ال ن�ستطيع ا�ستيعاب عدم توحدها و�إ�ستاد بع�ضها يف �إ�سرتاتيجية
دفاعية ذات مغزى يف كل حمافظة �أو مدينة من املحافظات التي حتت �سيطرتها
الكاملة.
ال �شك يف �أن حال الأ�صدقاء يف مدينتهم لي�س ب�أف�ضل من حال غريهم من
�أبناء التنظيم يف الإقليم ب�أ�رسة ،فهناك حالة التناف�س على امل�س�ؤولية التنظيمية
والعمل ي�أخذ يف بدايته حب الظهور وفر�ض الأمر الواقع واثبات الوجود هذا
على �صعيد القادة امليدانيني فلكل منهم موقعه ،فيما امل�س�ؤولون الر�سميون
تنظيما �أ�صحاب الكلمة الف�صل واملرجعية العليا ،قد غابوا �أو غيبوا �أنف�سهم عن
ال�ساحة قي �ساعات ال�شدة ،وتركوا الأمر ،وخلفوا معه عبئا ثقيالً و ِ�إرثاً خالفياً
للقادة امليدانيني من جلان املواقع التنظيمية الذين انخرطوا يف العمل وركبوا
موجة الن�ضال واملقاومة ،انطالقا من دافع الواجب وامل�س�ؤولية والغرية من

ناحية ،ومن دافع االجنرار واالنزالق خطوة �إثر خطوة يف دوامة العمل واملقاومة
�إىل �أن و�صلوا نقطة الالعودة من ناحية ثانية ،وبهذا وجدوا �أنف�سهم منجرّين
لإثبات دورهم يف تلك املرحلة املعقدة ،وفر�ض ح�رضوهم التنظيمي يف ال�شارع،
و�سرت عيوب الق�صور والالم�س�ؤولية التي ورثوها من حالة الرتهل العامة ،وب�أن
ت�أثريهم على �أر�ض الواقع ملمو�ساً ،وان كلفهم ذلك ثمناً باهظاً.
للخروج من حالة املناف�سة �أو املناكفة التي مل تزدنا �إال �رشذم ًة واختالفاً
يف الأداء وانق�ساما يف املواقف ،كان الب ّد من التفكري والإبداع مع بع�ض الإخوة
الذين �آملهم احلال ،وخا�صة �أن كوكب َة الأ�صدقاء وكغريهم ،ت�أثروا بالظاهرة
متاما كما هو الو�ضع يف باقي املواقع واملجموعات ،وبالتايل بات الغالب
ر�أي املجموعة املندفعني من الأ�صدقاء ومن التقى معهم يف الر�أي القا�ضي
ب�رضورة العمل واال�ستعداد بدالً من ال�رصاعات غري املجدية والتناف�س الهدام،
وقد كان نتاج هذا التالقي الفكري والوطني والإح�سا�س بالأمل وامل�س�ؤولية
اخلروج بالعملية الأوىل التي ورد ذكرها كباكورة للعمل امل�شرتك يف املجال
الن�ضايل ،ولت�صبح جمال تنظري وحتري�ض بني �أفراد اخللية و�رضورة اخلروج
ب�أخرى على ذات امل�سار ،وان كان الأمر يدور بال�رسية والكتمان يف الواقع،
هذا مل ي�شفِ غليل الأ�صدقاء ،ال�سيما من �أطلق عليهم جمموعة املندفعني
�أو املغامرين الذين بادروا بت�شكيل خلية ع�سكرية حتت م�سمى خلية الث�أر
لل�شهداء ،وكانت نواتها الأوىل من خم�سة �أفراد من بني كوكبة الأ�صدقاء ثم
�أ�ضيف �ساد�س من خلية عمل ثانية لي�صبح ركناً �أ�سا�سياً يف جمال عمل اخللية،
وكان ان�ضمامه يف اللحظات الأخرية من عملية التخطيط والإعداد للعملية
الثانية ومثلت هذه العملية التي �أ�صبحت الأهم من حيث النتائج حجر زاوية
مع بقية الأخوة املنفذين ،وقد اق�سموا الق�سم املتفق عليه معا ،وحافظ ه�ؤالء
الأخوة على توا�صلهم مع بقية �أع�ضاء فريق الأ�صدقاء ،لكنهم �آثروا البدء
بالعمل منفردين ،بعيدا ً عن بريوقراطية العمل التنظيمي وحاالت ال�ش ِّد والرخي
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يف �أخذ القرارات على الأقل ب�ش�أن العمل الع�سكري� ،إال �أنهم الحقاً وبعد بدء
العمل وجدوا �أنف�سهم جميعاً يف املركب ذاته ،وقد �رشعوا باال�ستعداد لالنطالقة
بعملية جديدة ،يعلنون خاللها ميالد خلية الث�أر لل�شهداء التابعة لكتائب
الأق�صى ،وليتبنوا بذلك العمليات ال�سابقة التي قاموا بتنفيذها ،فيما تبناها يف
حينه كتائب الق�سام و�أخرى من اخلاليا التابعة لكتائب الأق�صى ،مع العلم �أن
�أفراد اخللية كانوا قد و َّثقوا تبني العملية ب�رشيط الفيديو بال�صوت وال�صورة
لأفراد اخللية ،معلنني فيه عن االتفاق على الغاية الأ�سا�سية ،وذلك من خالل ن�ص
الق�سم التايل :ب�سم 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  )111ويتلون بعدها الق�سم التايل�( :أق�سم باهلل العظيم،
�أق�سم ب�رشيف ومعتقداتي �أن �أكون خمل�صاً هلل والوطن وم�ستعدا ً للدفاع والت�ضحية
للفداء لأجل حترير فل�سطني ،و�أن ال �أبوح ب�رسية العمل ،و�إن ما دعاين للن�ضال
واملقاومة لي�س حباً يف مال �أو وجاهة �أو مك�سباً دنيوياً �أو من�صباً ،و�إمنا احلال
الذي و�صل �إليه �شعبنا نتيجة االحتالل وممار�ساته العن�رصية ،هذا ق�سم حق
واهلل على ما نقول �شهيد).

الـفـصـل الـسـابـع

رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد

لألسير  /خليل محمود يوسف أبو عرام

الفصل السابع:
�أقبل ف�صل الربيع عام 2002م ،ونحن ما زلنا ننعم باحلياة واحلرية،
و�إن كنّا نحمل �أرواحنا على �أكفنا� ،إال �أن القدر ما زال مييل ل�صاحلنا ،ولكن
تبا�شري هذا الف�صل اجلميل جاءت مغايرة عما اعتاده النا�س وكوكبة الأ�صدقاء
لهذا الف�صل يف املوا�سم ال�سابقة املعهودة ،فبدالً من اخ�رضار الأر�ض وروعتها
وتو�شحها بالزهور واحلنون وجمال الطبيعة اخلالب ،حمل لنا ربيع هذا العام
الت�صعيد والعنف واالجتياحات ملدن الوطن وقراه ،ورائحة البارود واملوت
واالغتياالت والت�صفيات والتدمري ملقرات ال�سلطة الوطنية ،وحمل لنا كذلك
خمطط احلقد وامللف ال�صهيوين وال�رشا�سة ونبذ العهود ،والذي هو لي�س غريباً
عن دينهم و�إمنا هي �سيا�سة قدمية �أعيد جتديدها كي تبقى �سرية بني �صهيون
على الدرب ذاته من منظمات االت�سيل و�أ�شترين والهاجاناه ،وت�أ�سياً ببني قريظة
وقينقاع و�صوالً هذا الوقت الذي فيه باراك و�شارون وغريهم.
لقد كان ن�صيب مدينتنا مثلما حظيت به بقية املحافظات واملدن الأخرى،
فقد كانت بداية ني�سان ،بداية حا�سمة ،ففي الرابع من هذا ال�شهر جاء اجتياح
مدينة دورا ،وهذه كانت �إ�شارة وا�ضحة القرتاب مرحلة اخلطر ملدينتنا ،ففيها
عدد من املطاردين ،ولقد �سبق التوعد لهذه املدينة من قبل قوات االحتالل التي
حاولت مرارا ً اقتحامها ،لكنها كانت ترتاجع �أمام ال�صمود واملقاومة ،ما هما �إال
يومان لي�س �إال ،وكانت النتيجة املعروفة واملتوقعة �سلفاً بعد تلك الإ�شارات
املتكررة ،حيث وقع االجتياح و�أ�صبحت املنطقة �أكرث خطورة و�ضيقا يف عيون
الأ�صدقاء ،الذين لهم �أي�ضا بهذا ال�ش�أن وجهات نظر متباينة ومنق�سمة لأكرث
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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بغ�ض النظر
من اجتاه ،وكل طرف يتمرت�س خلف نظريته ،وله مربراته يف ذلك
ّ
ع َّمن هو املحق ومن هو �صاحب الر�أي ال�سديد يف ذلك ،ال �سيما �أننا نعتمد
على حتليالت واجتهادات �شخ�صية ومتوا�ضعة وم�صادر ا�ستقاء معلوماتنا بهذا
ال�ش�أن �أو ات�صاالتنا حمدودة ويف �أغلب الأحيان نعتمد على التنب�ؤات ،حتى �إن
امتلكنا بع�ض امل�ؤ�رشات ،ف�إننا ال نعتمد القيا�س عليها ب�شكل مطلق.
وكما �أ�سلفنا فقد كان على الأقل لدى الأ�صدقاء ر�أيان خمتلفان من
م�س�ألة االجتياحات ،فالأول يقول بعدم املواجهة وتفويت الفر�صة على
قوات االحتالل القادمة ب�رشا�سة ملمار�سة البط�ش والإرهاب والقتل واالعتقال
والرتويع وي�أتون بقوات معززة و�إمكانات �ضخمة ي�صعب ردها �أو وقفها يف
ظل الأعداد والعدة التي ال تكاد تذكر �أمام عديدهم وعتادهم ،واملربر يف
ذلك �أن املدن الأخرى مثل رام اهلل وبيت حلم مل ت�صمد مع العلم �أنها متتلك
من الإمكانيات �أ�ضعافاً م�ضاعف ًة مما منلك نحن ،حيث هناك مقرات ال�سلطة
والع�ساكر و�شباب التنظيم والعتاد ،فيما نحن لي�س لدينا �إال الفتات �أما
الوجهة الثانية فهي تنادي باملواجهة والدفاع مبا �أمكن وقدر امل�ستطاع،
وانق�سم املنا�ضلون يف هذا اليوم فرقاً �شتى ،فيما يهمنا هنا ذوي القربى من
كوكبة الأ�صدقاء ،حيث كان الآخرون منق�سمني �إىل فريقني� ،أحدهما كم قلنا بقي
م�صمماً على املواجهة بينما الآخر �آثر االختفاء وتفويت الفر�صة ال �أحد يعلم
بال�ضبط متى �سيكون االجتياح احلقيقي ،وان كانت التبا�شري والدالئل توحي
بدنو ذلك .وته ّل الدالئل والإ�شارات واحدا َ تلو الآخر لتكتمل حلقات امل�ؤامرة
والتكالب حتى يوم الرابع من ني�سان� ،إال �أن التح�ضريات التي حدثت يف اجلهة
الغربية بني مدينتي يطا ودورا اجتهت نحو مدينة دورا واجتاحتها فيما كانت

تقوم ببع�ض التوغالت اجلزئية لتخوم مدينة يطا ،وتال ذلك يف اليوم الثاين
اجتياح ملدينة الظاهرية ويف م�ساء اليوم اخلام�س من ني�سان ،فاج�أتنا طائرتان
حربيتان “ ”F16بالتحليق يف �أجواء املدينة ليالً ،وقامت ب�إطالق القنابل
امل�ضيئة لتحيل �سماءها �إىل نهار ،ا�ستبعدنا �أن يكون ذلك بداية لالجتياح ،الن
قوات االحتالل مل تتبع هذا الأ�سلوب يف مدينتي دورا والظاهرية ،كما �أن الليلة
كانت ليلة ال�سبت ،وهو يوم عيد لدى اليهود وتفكرينا قادنا ب�أنهم ال ي�شنون
حمالت االجتياح يف الأعياد� ،إ�ضافة لعدم توقعنا �أن عملية االجتياح حتتاج
منهم �إىل كل هذا التح�ضري.
ق�ضينا ليلتنا ونحن نتفقد املدينة ،وجنوب �شوارعها كالعادة ،واحلياة فيها
�ساكنة والنا�س نيام ،حاولنا االفرتاق يف �ساعة مت�أخرة من الليل ،لعلنا نتمكن
من �أخذ ق�سط من الراحة يف تلك الليلة التي ا�ستبعدنا فيها االجتياح ،وا�ستعدادا
لبداية �أ�سبوع قادم قد يكون حافالً بالأحداث �إال �أن ما حدث كان عك�س ما
توقعناه ،ففي ال�ساعة الثانية والن�صف ليالً كانت بداية التحول ،فقد جاء النذير
عرب ات�صال تلفوين يخرب بوجود �آليات ع�سكرية تدخل املنطقة اجلنوبية الغربية،
ومن خالل مدخلني اثنني ،الأول يعرف مبنطقة طريق بيت عمرا “املحاجر”
والثاين مدخل قرية الريحية ،وبد�أت ات�صاالت التحذير بني �أفراد التنظيم جميعاً
وجمموعة الأ�صدقاء ،و�إن كان ما يحدث قد �أثار اخل�شية �إال �أن ذلك مل يكن �أي�ضا
لي�ؤكد خرب االجتياح ،فكما ذكرنا �سابقاً فقد كان لنا مواجهات مع دوريات عدة
بهذا ال�شكل �سواء يف تلك املنطقة �أو يف مواقع �أخرى يف البلدة ،لكن رمبا �أن ما
حدث ملدينتي الظاهرية ودورا يجعلنا ن�أخذ يف ح�ساباتنا �إمكانية حدوث ذلك
ونرفع من درجة الت�أهب و�سقف التوقعات لي�س �إال.
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جاء الإح�سا�س احلقيقي بعد االت�صاالت التحذيرية بدقائق �إذ تفاج�أنا ب�أن
هناك يف املنطقة (�أ) الواقعة من الطرف ال�شمايل للمدينة ،وتعد منطقة عمق من
�أرا�ضي ال�سلطة امل�صنفة ويقطنها بع�ض الأخوة املطلوبني ،حيث بد�أوا ي�سمعون
�أ�صوات الطلقات النارية ،لكنها لي�ست من جهة واحدة ،وهذا كان عالمة حيوية
�أخرى على بدء االجتياح ..ان�سحب الأخوة املطلوبون من املوقع الذي يقيمون
فيه وبد�أوا مبتابعة طالقات النار ،فتبينوا �أن هناك دورية �إ�رسائيلية ومعها
وحدات خا�صة كانت تق�صد منزل ه�ؤالء الأخوة حتت جنح الظالم وعلى حني
غرّة� ،إال �أن رعاية اهلل ،ثم يقظة عنا�رص الأمن الوطني الذين ا�شتبكوا معهم قد
منعتهم من الو�صول للهدف.
بد�أ اال�ستنفار بني �أبناء التنظيم ،وبد�أت االت�صاالت بني الأ�صدقاء ورفقاء
الدرب ،وبالتايل بات الكل على ا�ستعداد ملواجهة م�صريه بالطريقة التي يحددها
هو ،فمن �أرادوا املواجهة �رشعوا بالبحث عن بع�ضهم وح ّددوا موقعا للتالقي
عنده ،ومن �أرادوا غري ذلك ،ذهب كل واحد منهم يف طريقه وبحث لنف�سه عن
مالذ يتوارى فيه.
مل ت�ستمر �ساعات املواجهة طويالً� ،إذ �رسعان ما ان�سحبت قوات اجلي�ش
ال�صهيوين من املنطقة ،وبد�أت ات�صاالتنا مع عنا�رص الأمن الوطني والأجهزة
الأمنية يف املدينة ،حيث �أكدوا لنّا �أن ات�صاالت جرت بني ال�سلطة الوطنية
واجلانب الإ�رسائيلي و�أخربهم �أن ان�سحابهم م�ؤقت ،وطلبوا ب�رضورة �إخالء طرق
املدينة و�شوارعها من قوات الأمن والتزام �أفراد ال�سلطة يف املراكز ،لأن قوات
جي�ش االحتالل �ستدخل املدينة يف ال�صباح� ،أي بعد �ساعات من ان�سحابها
الذي عقب اال�شتباك الذي دار مع قوات الأمن الوطني فهم مل يتوقعوا فعالً يقظة

الأمن الوطني ،وقد طلبوا تعزيزات ليتخل�صوا من ال�رشك الذي وقعت فيه دورية
الوحدات اخلا�صة.
بعد تخبط وارتباك وك ّد ومعاناة وت�سرت بني بطون الأودية و�أزقة احلارات
وحلكة الهزع الأخري من الليل ،جتمع الأ�صدقاء الذين تعاهدوا على املواجهة
مع بزوغ فجر اليوم الباكر يف مركز املدينة ،ولكن عددهم مل يتجاوز �أ�صابع
اليدين ،كما �أن ما ميلكونه من و�سائل الت�سليح ال يكفيهم جميعا� ،إال �أنهم رف�ضوا
�أن يخلّوا بالعهد� ،أو �أن يتخلى الواحد عن �صاحبه ،جي�ش االحتالل بات متمركزا
على بع�ض املداخل اجلنوبية الغربية للمدينة ذات املداخل املتعددة وال�شوارع
الكثرية واملت�صلة جميعها بع�ضها ببع�ض بالرغم من ازدحامها بامل�ساكن وعدد
ال�سكان الذي يفوق املائة �ألف مواطن ،اجلي�ش مل ين�سحب بل �أخذ بالتمركز
تعززه الدبابات بني احلني والآخر ،الأ�صدقاء حائرون وال يدرون ما ينتظرهم ،هل
يواجهون تلك القوات املتمركزة ويكونون هم املبادرون� ،أم يرتيثون وينتظرون
الإمدادات وو�صول التعزيزات لهم؟! لكن من �أين �سي�أتيهم املدد؟! وهم قد ح�سموا
�أمرهم يف اجلل�سات الأخرية ،كما �أن الفجر قد �أ�رشق و�صار معهم على موعد
فبات عليهم التوجه اللتقاء جمموعة �أخرى منهم مكونة من ثالثة �أخوة هم على
توا�صل ،لكنهم لغاية الآن مل يلتقوا ب�سبب الت�شوي�ش الذي طر�أ كحالة مرافقة
لكرثة التحذيرات التي �أربكتهم ،االت�صاالت التحذيرية متتالية ،هذا يخربهم
بتوافد قوات جي�ش �إ�ضافية ،وذاك ينبئهم بتحرك اجلي�ش من حارة �إىل �أخرى،
وذاك يراقب لهم الطريق كي يقطعوا ال�شارع ،وهكذا فيما �إمدادات اجلي�ش �آخذه
بالتزايد ،وخا�صة يف املنطقة ال�رشقية وال�شمالية.
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وما هي �إال �ساعات قليلة ،ويبزغ الفجر وت�رشق ال�شم�س لليوم ال�ساد�س من
ني�سان ،وك�أننا مع موعد احتالل جديد ولي�س اجتياحاً لدورية �أو اثنتني ،وكانت
النتيجة التي خ�شيناها حقيقية حيث دخلت �أرتال من الدبابات جتتاح املدينة
من جميع اجلهات واملداخل ،ومع ال�ساعات الأوىل ل�صبيحة ثاين يوم .يكون
ال�شهيد الأول والثاين قد ارتقوا �إىل جوار ربهم حيث كان ال�شهيد الأول جمال
قرعي�ش الذي ا�ست�شهد داخل بيته الواقع يف البوابة ال�رشقية �أثناء دخول دوريات
اجلي�ش من املنطقة ،حيث �أطلقوا النار عليه وهو يحاول �أن يفتح نافذة منزله
وينظر �إىل اجلي�ش املار من هناك فبادره ب�صلية �أردته �رصيعاً ،فيما ال�شهيد
الثاين نادر جميل الهدار ا�ست�شهد هو الآخر �أَثناء اجتياح قوات االحتالل الراجلة
للمدخل اجلنوبي للمدينة حيث توغلوا بني امل�ساكن وعملوا كميناً للبحث عن
بع�ض املطاردين هناك ،لكنهم مل يفلحوا� ،أوقعوا الفتى �شهيدا ً بر�صا�ص حقدهم
الأعمى.
ال �شك يف �أن من �شاهد حجم القوات التي اجتاحت املدينة� ،أدرك -وب�شكل
ال يقبل الت�أويل� -أن املواجهة معهم �رضب من اجلنون �أو �إقبال على االنتحار،
وبخا�صة وان من �أ�رصوا على الت�صدي لي�س �إال ب�ضعة �إخوة ولذلك ن�ستطيع
القول �إن من كان مع خيار االختفاء وتفويت الفر�صة يف ذلك اليوم بالذات ،كانوا
على حق و�صواب �أكرث من الآخرين� ،إذا ً لي�س من العيب االعرتاف لهم بهذا ،لكننا
�أدركنا ذلك الحقاً �رسعان ما توزعنا �إىل خاليا مكونة من �أخوين ،وتركنا لكل
جمموعة حرية القرار ،مف�ضلني االن�سحاب والبحث عن مكان لالختباء واعتبار
النجاح يف املوا�صلة وتفويت الفر�صة ولي�س باالنتحار وهذا ما �أثبتناه الحقاً
وما �سيبدو يف الف�صول القادمة.

لقد �أ�صبحت املدينة جمتاحة بالكامل ،وجتوب �شوارعها �أرتال الدبابات
وطائرات العدو حتلق يف �سمائها ،والدبابات تتخذ نقاط متركز واجلنود ال
يغادرون نقاط التجمع ،ويتح�صنون داخل دبابتهم التي �سيطرت على �شوارع
املدينة ومداخلها ،وفر�ضت منع التجوال ملدة ثالثة �أيام على التوايل.
وبالعودة �إىل فر�ساننا لالطمئنان عليهم ومعرفة ما حل بهم ،جند �أن
كل واحد منهم �أو من تلك اخلاليا الثنائية قد تدبروا �أمرهم يف مكان تلم�سوا
الأمن فيه ،وظلوا يرتقبون الأخبار وعلى توا�صل فيما بينهم ويتابعون جمريات
الأَحداث ،وما �آلت �إليه الأمور عن كثب ،بقوا كذلك �إال �أن حل الظالم حيث التقوا
و�ضم العدد الأكرب من كوكبة
يف مكان ما حتت الأر�ض� ،شعروا انه �أكرث �أمناًّ ،
الأ�صدقاء ،فبد�أوا يعتادون على الو�ضع اجلديد ويت�أقلمون على التحرك يف ظل
امل�ستجدات املفرو�ضة على الأر�ض ،مرت ثالثة �أيام وهم ينتظرون بفارغ ال�صرب
حترك اجلي�ش املتمركز ملعرفة ما ينوي القيام به ،فهل �سيبقى ثابتاً بال حراك
�إىل الأبد؟! حتما ال؟! واىل بيت من �سيذهب �أوال؟! فمن �سيذهب اجلي�ش �إىل منزله
�سيت�أكد بعدها �أنه يف قائمة املطلوبني ،هل �سيعود احلال �إىل ما كان عليه قبل
ان�سحابهم من املدينة بعد عام 1995على اثر اتفاقية �أو�سلو �أم �أنهم �سيغادرون
املدينة� ،أ�سئلة كثرية تراود �أذهان الأخوة الذين �أ�صبحوا �أحياء ولكن يف جتاويف
اجلبال وبطول الأودية.
مع نهاية اليوم الثالث بد�أت قوات االحتالل بالتحرك داخل ال�شوارع
الفرعية للمدينة ،ومداهمة بيوت املنا�ضلني ومنازلهم العتقال كل من يقع حتت
قب�ضاتهم من ه�ؤالء الفر�سان� ،إرادة اهلل وعنايته �أحاطتهم باحلماية يف تلك
املرحلة احلا�سمة ،ومل تلبث قوات االحتالل التي اجتاحت املدينة واحتلتها
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و�سيطرت عليها� ،أن خرجت حتت غطاء كثيف من النريان وبجحافل دباباتهم
وبع�ض الطائرات واملروحيات اال�سنادية ،التي كانت تطلق نريان ر�شا�شاتها على
كل ج�سم م�شبوه �أو متحرك باملواقع املكتظة بالأ�شجار وبني بطون الأودية،
فيما الدبابات كانت ت�شغل مكربات �صوت قوية جدا ً لت�ضخيم �أ�صوات الر�شا�شات
يف �أثناء �إطالقها النريان لبث حالة الرعب بني املواطنني وترويعهم ،كما �أنها
كانت تعيث خراباً يف املمتلكات العامة و�سيارات املواطنني املتوقفة بجانب
ال�شارع وبالأزقة التي دخلوها ،وهكذا تخرج هذه القوات بعد ب�ضعة �أيام من
املدينة ،تاركة خلفها دمارا ً وخراباً ي�صعب و�صفه و�أ�سقطت �شهيدين ،و�أما �سبب
تقلي�ص عدد ال�شهداء لهذا احلد فهو جتنبنا املواجهة مع تلك القوات الفا�شية
واملتوح�شة وتفويتنا للفر�صة ،ولعدم �إعطائها الذرائع للتدمري والتخريب ب�شكل
اكرب ،مع العلم �أنها تركت جرحاً يف نفو�س النا�س ،خا�صة الب�سطاء منهم الذين
كانوا يتوقعون �أن اليهود لن ي�ستطيعوا العودة �إىل املناطق التي ان�سحبوا منها
على خلفية توقيع اتفاقية �إعالن املبادئ ،وان �أي دخول لهم يجب �أن يقاوم
ويكلفهم ثمناً باهظاً ،فها هم يدخلون ويخرجون ،لكن خروجهم هذه املرة
لي�س كاخلروج الذي حدث عام 1995م حيث �سلموا املراكز لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية و�أجهزتها الأمنية ،فيما الآن �سيعودون يف �أي حلظة يريدونها وذلك
لرت�سيخ الأمر الواقع (االحتالل)  ،و�إلغاء �أي خطوط ُحمر متنعهم �أو تعوقهم من
الدخول .خيم احلزن وال�صدمة و�أَثار اخل�شية من املجهول يف نفو�س الأ�صدقاء
الذين هم على ر�أ�س قوائم املطلوبني لقوات االحتالل وتبددت �أحالمهم ،وبات
امللل وال�ضجر يت�سلل لبع�ضهم والقلق مما ينتظرهم من م�صري غام�ض ،و�سيطر
االرتباك على �سلوكهم الأويل ،فهل يوا�صلون م�شوارهم والقيام بدورهم الن�ضايل؟!
ويتنحون جانبا؟! وهل ب�إمكانهم الآن العمل وفق
�أم ي�ست�سلمون للي�أ�س
َّ

النهج ال�سابق الذي كانت الع�شوائية وعدم االكرتاث هما عنوانه� ،أم يغريون
ا�سرتاتيجياتهم ويبدلون �أ�ساليبهم والآليات والو�سائل التي يعتمدونها لكن ما
هي الو�سائل التي ي�ستخدمونها بعد هذا احلال الذي و�صلوا �إليه ،فالرتاجع
والتخلي عن املقاومة يعني تلقائيا اال�ست�سالم واجلنب ،والت�أكد بان كل تلك
الأدوار التي كان �أع�ضاء التنظيم يقومون بها ما هي �إال ا�ستعرا�ضات وتبخرتات
�أمام اجلماهري ،مبجرد وقوع اخلطر احلقيقي ودخول اجلي�ش للمدينة ،وجتوله
يف �أرجائها و�أ�صبح يتحرك داخلها وفيها �ساد الرتاجع واخلوف والتخلي عن
الواجب ،فهل يقبل ه�ؤالء الأخوة بكل ما حتدثنا عنهم من �صفات و�شمائل �سابقة
هذا ال�سلوك ،ذلك ما �سيبدو ويتجلى مع قادم الأيام فال نريد الت�رسع يف احلكم
ولنلتزم بقول ال�شاعر:
�ستبدي لك الأيام ما كنت جاهال

وي�أتيك بالأخبار من مل تزود

قوات االحتالل ت�ضاعف �إجراءات العقوبة على كل من ي�ساعد �أو ي�أوي
املطلوبني� ،إال �أن ذلك مل يثن �أهايل تلك املدينة ومنا�ضليها ،الذين باتوا يق ّدرون
خطورة املوقف ،ويعلمون �أنهم يقفون على �أبواب عهد جديد يتطلب اال�ستعداد
واجلهوزية واحلذر ،واجلنود الآن يدخلون املدينة بدبابتهم وم�صفحاتهم ،وال بد
من البحث عن طريقة ملقاومتهم ،فهل �سن�شهد مرحلة ت�صعيد جديدة �أم �أننا
�سنحافظ على الوترية ال�سابقة �أو �أن جذوة املقاومة �ستخبو ،ومع الأيام اعتاد
الأ�صدقاء على دخول الدوريات الع�سكرية للمدينة ،و�أ�صبحوا يقومون مبا يعرف
بلعبة القط والف�أر� ،أو الكر والفر ح�سب مفهوم العلوم الع�سكرية ،حيث الظهور
يف حاالت �إخالء قوات االحتالل املنطقة واالختفاء �أثناء رجوعها واحتاللها
وهكذا دواليك.
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�سار احلال على هذا النحو� ،إال �أن فكرة �إن�شاء خلية الث�أر لل�شهداء التي
حتدثنا عنها يف الف�صل ال�سابق وت�شكيلها ،بقيت ال�شغل ال�شاغل الذي يداعب
عقولهم وي�شغل بالهم ،بل �أ�صبحوا على قناعة تامة و�إميان را�سخ بان املطارد
مهمته مالحقة الأعداء ولي�س االختفاء من الوجود ،وقد اعتربوا �أن هذه بداية
املعركة على الرغم من �أن خطرا �آخر بات يهدد حتركاتهم ويتوعدهم ،وحتركات
الطابور اخلام�س الذين اعتربوا �أن دخول قوات اجلي�ش واحتاللها للمدينة من
جديد ،قد وفر لهم جوا ً مالئماً للتحرك ،وبالتايل ظنوا �أن رياح موا�سمهم قد ه َّبت،
وال بد من اغتنامها ،وهذا ما ا�ستدعى الأ�صدقاء لأخذ جانب احلذر واليقظة لكل
خطوة يخطونها وان كان ذلك قد �سبب لهم بع�ض الإ�شكاليات التي �سنتعر�ض
عليها الحقا.

الـفـصـل الـثـامـن

رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد

لألسير  /خليل محمود يوسف أبو عرام

الفصل الثامن:
عيون الأحرار ترنو نحو قر�ص ال�شم�س ،وعقولهم تن�شد �سطوع احلقيقة،
فتحملهم اقدامهم �صوب �ساحات ال�رشف ،يعلمون �أن احلرية مهرها الأرواح
م�ؤمنني �أن �شعبنا ي�ستحق احلياة ،وان فجر الن�رص �آت ال حمالة وليل االحتالل
�إىل زوال �أكيد ،عملهم ي�سبق قولهم ،ويقينهم بان الفعل ابلغ عمقا وا�صدق من
خطب البلغاء ،يدركون ب�أن �صدور الأحرار مقابر للأ�رسار ،يت�سلحون بارادة ال
تلني ،وعزمية ال تكل ،وعدالة حق ال ي�شوبها لب�س ،وحمية وحتمية ن�رص واعد،
فال يثنيهم عن موا�صلة درب املقاومة والن�ضال قوة باطل ،وال غطر�سة حمتل
وال جربوت �شم�شون ،وال بط�ش �آالته ،ي�ستمدون العزة من روح ال�شعب وكربيائه
و�صموده ،فهل تفل �إرادة ال�شعوب �أو تك�رس؟! ال توقفهم معوقات الطريق وال
يلتفتون �إىل عبث العابثني ،وال حتد من ن�شاطهم �إرباكات العاجزين �أو من
هم على قارعة الطريق �أرقاما بال ح�ساب ،ال يبحثون عن �أجماد ذاتية �أو
منا�صب ،ولي�س لكل ذلك مكانه يف نفو�سهم ومل ي�أخذ حيزا يف تفكريهم بقدر
ما كان ي�شغلهم �أمر الث�أر لل�شهداء من �أبناء �شعبهم الذين ق�ضوا على يد جنود
االحتالل وم�ستوطنيه� ،سعيهم وراء ذلك رغبة وطمعاً بنيل احل�سنيني� ،إما
الظفر بالهدف الذي ال يعدو عن تّنفيذ عملية فدائية متوا�ضعة لهم �أن يكون
ح�صادها مثمرا ً� ،أو ال�شهادة وهي غاية املنى �إذا ما ا�صطفاهم اهلل لها} ..إنهم
فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى{ (الكهف . )13
كذلك مل يتهافتوا على و�سائل الإعالم ومل يكرتثوا كثريا ً لتبني عملهم،
ومل يطرقوا باب �أحد علهم يلقون الإطراء �أو جزا ًء ممن يجيدوا الت�صعيد و�إغداق
الأموال ،و�رشاء الذمم والت�صدق مبا ميتلكون من فتات الدنيا ونعيمها الفاين،
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�أو يحظون بابت�سامه �صفراء من هذا امل�س�ؤول �أو ذاك ،بل جعلوا هجرتهم هلل
ولر�سوله ،ومن عملهم واجباً وطنياً مفرو�ضاً على كل من ي�ستطيع الدفاع والذود
عن حيا�ض الوطن ،ومن منطلق �إميانهم 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�ساء . )95
وعلى الرغم من �أن املنطق والعرف التنظيمي يتطلب �أن تكون عملية الت�أخري
للأ�شخا�ص والتنظيم يف خاليا العمل �سابقة للعمل نف�سه �إال �أن ما حدث كان
مغايرا ً وعك�سياً ،وال جتد يف ذلك غ�ضا�ضة �أو خلالً ،وال نقول �إن وجهتنا كانت
ت�سري بهذا الإجتاه بقدر ما جاءت الأحداث بت�سل�سلها على هذا النحو ،وبدون
تخطيط م�سبق ،فقط جاء الزرع ثم تاله تكوين اخللية ،با�سمها الفعلي وتنبيتها
عرب التوثيق امل�سجل بال�صوت وال�صورة علماً �إن النية الفعلية كانت ت�سري نحو
الت�سجيل والت�صوير �أوالً ،ثم االنطالق بالعمل الذي مل يتوقف ثانية ،و�إن كانت
النتائج لي�ست مب�ستوى الطموح ،ومع �أننا نقول �إنه مل يكن هناك بلوره تنظيمية
للأفراد� ،إال �أن الأ�شخا�ص كما �أ�سلفنا هم من كوكبة الأ�صدقاء ،و�إن كان قد �أن�ضم
اليهم �آخرون من خاليا العمل الأخرى فهذا ي�أتي يف �إطار التفاهم والتن�سيق الذي
�ساد بني جمموعات العمل املختلفة ،والذي بد�أ يتبلور مت�أخرا ً بعد �شعور ه�ؤالء
الأفراد ب�رضورة ترتيب ال�صف من جديد وفق �آلية تخدم الهدف ،وانطالقاً من
التقارب يف وجهات النظر بني الأفراد.
وبالعودة لأ�سباب الت�أخري يف الت�سجيل الر�سمي لأفراد اخللية ،والذي
النعتربه مدعاة للتفاخر بقدر ما نعده للذكريات وال�ضبط التنظيمي من ناحية
�أخرى ،فقد كان �سببه اخفاقات �شكلية وطارئة متثلت بت�أخري �أحد �أفراد اخللية

عن احل�ضور بالوعد املحدد للت�صوير وما �سيتخلل ذلك من �أداء ق�سم الوالء
والعهد مع �أن املجتمع قد �أحيط علمياً عن العملية الأوىل التي كانت قد نفذت
يف �شهر �شباط ثم ُوثقت مع الت�صوير الأويل لأفراد اخللية والذي غاب فيها
�أفرادها لأ�سباب خا�صة ،مع العلم �أن احلديث �أ�صبح يدور عن عملية جديدة
يف �شهر متوز  ،2002وبد�أت املحاولة للتنفيذ منذ اللقاء الأول بني الأخوة� ،إال
�أن هذه املحاولة التي كان من املفرت�ض �أن تكون بداية �إعالن االنطالق الفعلي
خللية الث�أر لل�شهداء قد اعرتاها بع�ض املعوقات الفنية التي �أعاقت حتقيق
الغاية ،و�أخذتنا �إىل ب�ضع �أيام لت�أتي العملية الناجحة وبالنتيجة التي انتظرها
الفر�سان بفارغ ال�صرب لزمن طويل.
لقد �سبق القول �أن كل عمل يحتاج ان�ضاجاً لظروفه الذاتية واملو�ضوعة
كي يتحقق له النجاح ،ال �سيما ونحن نتحدث عن مقاومة ون�ضال وعدم توازن
و�إمكانات� ،إذا ً فال ب ّد من اختبار �أكرث الظروف مالءمة ،و�أف�ضل الأماكن والأزمنة
مواتاة والهدف الأن�سب الذي ميكن الو�صول �إليه وحتقيقه بي�رس �سواء من حيث
حتقيق النتائج� ،أو من حيث �إحداث ال�ضجة .والنفور اجلماهريي من جهة وكذلك
رف�ض وا�ستنكار امل�ستوى ال�سيا�سي الذي له ح�ساباته اخلا�صة من ذلك من جهة
ثانية ،وال نعني بذلك ربط القرار الن�ضايل بقرار ال�سلطة ب�شكل مبا�رش �أو غري
مبا�رش� ،أو و�ضعه حتت الو�صية ،بقدر ما علينا �أن جنيد قراءة الواقع ،و�أن نعمل
وفق ما يخدم �شعبنا وحتقيق �أهدافه وغاياته يف التحرير الوطني بعيدا ً عن
الو�صاية التبعية لأي �أجندات خارجية.
وبالنظر �إىل كل ما تقدم ،ومبا �أننا �أ�صبحنا يف �أوج العمل االنتفا�ضي
واملقاومة ،ويف خ�ضم موجات ال�رشا�سة والغطر�سة واجلربوت ال�صهيونازية
دخلنا �إىل معمعان الرد والرد امل�ضاد ،لذلك نقول �إنا لأ�سباب �أ�صبحت متوافرة
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وظروف العمل مهي�أه من جوانبها كافة ،وبالتايل ال نرى منا�صاً الاّ اال�ستعداد
وتوفري الإمكانات املطلوبة وعقد العمل لل�رشوع بالتنفيذ.
الرجال اال�شداء بل الأبطال على �أهبة اال�ستعداد وال�شجاعة ،حتى اجلاهزية
الإميائية واملعنوية واجل�سدية تفوق اخليال ،وهذه �أهم �أركان العمل ،حيث النية
والعزم هي ما ميلأ �أفئدتهم ،والظروف نا�ضجة ومنا�سبة جدا ً ،وما علينا �إال
االنطالقة ،فها هي طائرة “ ”F16ال�صهيونية ،قد �شنت غاراتها على �أهلنا يف
قطاع غزة وقتلت يف عملية �إجرامية ا�ستهدفت خاللها ال�شهيد �صالح �شحادة،
ومعه خم�سة ع�رشه �شهيدا ً معظمهم �أطفال ارتقوا �إىل العلياء �شهداء �أبرياء،
حدث ذلك على م�سمع ومر�أى العامل املتح�رض الذي مل يحرك �ساكناً ،وال�شعب
الفل�سطيني يف غزة ها�شم حما�رص وال ي�ستطيع الدخول لل�ضفة الغربية ،كما
�أَن طوقاً �أمنياً قد فر�ض على مدن ال�ضفة الغربية وقراها التي باتت تزرح حتت
اجتياح كامل من قبل قوات االحتالل ،حت�سباً لأي رده فعل �أو عمل نازي على
هذه العملية الإجرامية ،كوكبة الأ�صدقاء ينظرون ويرتقبون الأَحداث ويتابعون
الأَخبار كحال اجلميع من �أبناء �شعبنا ،ال �سيما ان عملية حتركهم وتنقلهم منذ
ما يزيد عن ثالثة �أ�شهر �أي ما بعد عملية االجتياح مل تكن �سهلة ،وقد اتفقوا على
ت�شكيل خلية الث�أَر لل�شهداء التي عليها تنفيذ �أوىل عملياتها واقتنا�ص الفر�صة
ال�سانحة والذهبية لإفهام العدو اللغة التي قد يفهمها.
حلظات م�صريية وحا�سمة متر على عنا�رص اخللية امل�صغرة الذين اجتمعوا
على عجل من �أمرهم اجتماعاً طارئاً يف �أوقات ع�صيبة يحاط بال�رسية والكتمان،
على الأقل عن بقية الذين يحاولون معرفة ما يدور حولهم ،ناق�شوا الأمر ودر�سوا
الإمكانات ،فبني اجلد والهزل والرغبة اجلاحمة للمقاومة وعدم اليقني بتحقيق
الغاية ح�سموا �أمرهم واتخذوا القرار باالنطالق لتنفيذ عمليه ث�أرية �رسيعة،

لكن كيف و�أين هذا ما يجب معرفته ،طبعاً ال ومل نتنكر �أن هناك حماوالت عمل
كثرية ...ومتنوعة وبدون توقف لذات االخوة ولغريهم من اخلاليا واملجموعات
النا�شطة يف املدينة ،النوايا متوافرة ب�شكل دائم وم�ستمر ،ونحن والأعداء يف
حالة ترب�ص وحتني للفر�صة املنا�سبة لع َّل احد الإطراف يتمكن من النيل من
خ�صمه ،لذلك فنحن نبحث عن عملية رد �رسيعة وال حتتاج كثريا ً من التفكري �أو
طويل وقت �آخذين باملثل القائل“ :الدواء عند احلاجة �إليه ال عند توافره”.
خواطر كثرية جالت يف �أذهانهم وع�صفت �أفكارا ً �أكرث يف �أثناء جلو�س
الإخوة ،لكن ا�ستقر احلال على فكرة واحدة منها ،كانت القت الإعجاب ونالت
املوافقة بالإجماع ،وكان ال بد من توفري مبلغ مايل يتجاوز الع�رشة �أالف �شيكل
دفعة واحدة� ،صحيح �إن املبلغ متوا�ضع وب�سيط على م�ستوى التنظيم �أو ف�صيل
فل�سطيني �سواء كان حزباً �أم حركة �أم غريه� ،إال انه على م�ستوى خلية تنظيمية
�أو جمموعة تنا�ضل ب�إمكاناتها اخلا�صة ،وتدفع يف �سبيل ذلك قوت ابنائها
و�أ�رسها قد يكون عبئاً ثقيالً وي�صعب حتمله.
�أما جملة الأفكار التي دار احلديث عنها فقد تخللها امل�ضحك واملرعب،
ممن نعتناهم باملندفعني
وكذلك املثري للجدل فيما لو مت تداولها بني جمموعة َّ
والعقالنيني يف كوكبة الأ�صدقاء� ،إال �إن احلديث كان حم�صورا ً بني جمموعة
املندفعني وعددهم ال يتجاوز يف هذه اجلل�سة بالذات �أ�صابع اليد الواحدة،
ومن بني هذه الأفكار اخلروج ب�سيارة �شحن والتقاء �سيارة جيب ع�سكري كانت
تتحرك كدورية حرا�سة على ال�شارع االلتفايف واال�صطدام بها ثم نزول الإخوة
من ال�شاحنة للإجهاز عليهم واخذ عتادتهم ،و�أمام العجز املادي� ،أعدنا التفكري
يف �إمكانية اخلروج بجرار زراعي “تركتور” للغر�ض ذاته ،لكننا وجدنا �إن هذه
الو�سائل كما �أ�سلفنا حتتاج �إىل ثمن ومبالغ تع ُّد بالن�سبة لنا طائلة وخارج
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

155

156

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

حدود اال�ستطاعة ،كما �أن �رشاءها يجب �إن يكون بطريقة غري قانونية� ،أي �سيارة
م�رسوقة ،ولي�س من ال�سهولة مبكان توفري هذين النوعني من ال�سيارات يف الوقت
املطلوب ،لكن �رسعان ما وجدنا �إن هناك �شاحنة غري قانونية ،لكنها م�شطوبة
ولي�ست م�رسوقة وهذا يعني �أن لها �أوراقاً قانونية ميكن العثور على مالكها
فيما لو مت تتبعها ،ونتيجة لظروف خا�صة بهذا املو�ضوع احجمنا عن �رشائها،
لكن الأفكار متتالية والكل يبحث عن حلول ،واحلما�س لدى الإخوة يفتح �أفاق
التفكري على م�صارعها ،فواحد يقرتح �رشاء �سيارة جيب وطالءها بلون اجليبات
الع�سكرية جلي�ش االحتالل ثم اخلروج به �إىل �إحدى امل�ستوطنات املتاخمة
حلدود املدينة والقيام بعملية انتقام وث�أر لأطفالنا يف غزة ولعملية �إجرامية
كان امل�ستوطنون قد ارتكبوها بحق �أطفالنا ،وذلك بو�ضع عبوات داخل �إحدى
مدار�س املدينة القريبة من اخلط االلتفايف �إال �إن عناية اهلل ولطفه ثم تزامن
وجود الأطفال حلظة االنفجار ،داخل ف�صول الدرا�سة ،هما ما خفف حجم الكارثة
وب�شاعتها ،والتي نفذتها جمموعة حاقدة من امل�ستوطنني الذين قاموا ب�إطالق
النار على �سيارات عدة يف املنطقة راح �ضحيتها �شهيد و�أ�صيب �آخرون ،مل نوافق
على �سيارة اجليب ب�سبب الو�ضع املادي و�إ�رصار �صاحبها الذي مل يكن على علم
بالغاية من �رشائها ،مل يقبل التنازل عن ع�رشة �أالف �شيكل مع علمنا �أنها مل
تكلفه كثرياً.
كل ذلك كان جمرد ع�صف ذهني و�أفكار تتالحق علها تثمر �أخريا عن خطة
ذات جدوى وقابلة للتنفيذ من كل اخليارات املطروحة ،هكذا كانت نقا�شاتنا
وم�شاورتنا تدور دائماً ،وكما قيل على ل�سان ال�سلف ال�صالح “ما خاب من
ا�ست�شار” فها هي الأفكار تتوارد �أثناء احلوار والنقا�ش ،ال �سيما يف ظل الأجواء
الودية واملحملة بطيب النوايا وحب الت�ضحية والفداء ،كيف ال تكون النوايا

ح�سنة بل طاهرة؟! ما دام حديثنا يدور عن املقاومة والن�ضال والث�أر لأرواح
بريئة ودماء طاهرة �سالت ،و�أطفال على مقاعد الدرا�سة كادت تكون يف عداد
ال�شهداء �أثر جمزرة خطط لها م�ستوطنون جمرمون ،قد يقال عنهم �إذا ما ك�شف
�أمرهم ،جمانني �أو مر�ضى نف�سيون �أو �أي قول يخلي عنهم امل�س�ؤولية� ،إذا ً فالأجواء
نقية و�صافية ،وبكل ت�أكيد �ست�أتي نتائجها على ذات ال�شكل وال�صورة ب�إذن اهلل
وي�ستح�رضنا بهذا ال�ش�أن قول ال�شاعر الذي قال:
لعمرك ما �ضاقت بالد ب�أهلها

ولكن �أح�ل�ام الرجال ت�ضيق

فهل يا ترى �ستغلق الدنيا �أبوابها على ثلة رهنت حياتها دفاعاً عن الوطن؟!
وهل �ستحجب الر�ؤيا �أَمامهم ويرتاجعون؟! �أم �أنهم �سيلج�أون لأحد اخليارات التي
مر ذكرها؟! �أم �أنهم �سيجدون بديالً �أخر؟ لرنى ماذا �سيكون عليهم فعله.
جاء احلل �رسيعاً وبدون كلفة مادية �أو كبري عناء ،فقليالً من اجلهد �سيقرب
لهم الهدف ويجعلهم يف متناول اليد ،هذه فكرة مل تكن دارجة من قبل ،فقد وقع
اختيار الأ�صدقاء عليها ،فكرة حماربة الأعداء بو�سيلة جديدة ،ال تثري الريبة
واخل�شية ،ال �سيما ان الطريق االلتفايف ،بات ممنوعاً على ال�سيارات الفل�سطينية
التحرك وال�سري عليه ،وبالتايل فهذه عقبة جديدة ال ّبد من �أخذها يف االعتبار
واال�ستفادة منها يف خدمة الهدف املن�شود ،و�آلية تخطيها تكون يف ا�ستخدام
�سيارات ذات لوحة �أرقام �إ�رسائيلية ،توحي لقوات االحتالل بالأمان والطم�أنينة،
خا�صة �إذا ما كانت من املركبات املعهود حتركها على ذلك ال�شارع ،وهكذا يكون
اخليار قد ر�سى على �شاحنة مقطورة من تلك ال�شاحنات القادمة من داخل اخلط
الأخ�رض �إىل املدينة لنقل باالت الق�ش والأعالف ملزارع املا�شية ،لذلك علينا
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ترقب الفر�صة املنا�سبة الختطاف �إحدى ال�شاحنات والقيام بالواجب املنوط
باخللية ،وتنفيذه يف الزمان واملكان املنا�سبني.
�أنهى الأ�صدقاء جل�ستهم وخرجوا كل يف طريقه ،على �أمل �أن ي�أتي الوقت
املحدد الذي يجدون فيه �ضالتهم ،وتقع حتت �أيديهم �سيارة من النوع املطلوب،
وما عليهم �إال القيام بخطفها لتنفيذ املطلوب ،كل االحتماالت ت�شري �إىل �إن البحث
عن ال�شاحنة �سيحتاج �إىل ب�ضعة �أيام ،ومل يتوقعوا �إن خروج �أحد الإخوة من
اجلل�سة �سيزف لهم خرب العثور على ال�شاحنة املطلوبة بعد �ساعة �أو �أكرث بقليل،
و�إنها حتتاج ل�ساعات قليلة ،للتخل�ص من حمولتها ،وما عليهم �إال اال�ستعداد
لل�سيطرة عليا واالنطالق ،جاء االت�صال قائالً هل انتم م�ستعدون؟! �أم �إن حديثنا
كان جمرد �أقوال ذهبت �أَدراج الرياح ...هاهي الو�سيلة متوافرة ،ونحن قادمون
على الفور ،هكذا كان الرد� ،إبق على توا�صل وتابعها بدقة ،ويكون اللقاء يف زمن
قيا�سي و�إنهاء اال�ستعدادات النهائية ،لأن امل�س�ألة لي�س فقط �أخذ ال�شاحنة ،بل
�أي�ضا اخلروج بها لتنفيذ عملية الثار املطلوبة ،مبا�رشة حاملا يتم ال�سيطرة
عليها ،وهذا طبعاً بحاجة ل�شيء من التخطيط من �سيخرج ومن �سيبقى يف
املكان؟ وما هو املنوط بكل فريق من �أدوار؟! وماذا �سيكون عليه م�صري �سائق
ال�شاحنة؟ وماذا وكيف �سيكون التعامل معه �إذا عار�ض �أو رف�ض ت�سليم املركبة،
�أو حاول �إعاقتهم� ،صحيح هو لي�س من املنطقة ،لكنه عربي فل�سطيني من �سكان
فل�سطني املحتلة عام  1948م� ،أي انه يعي�ش داخل اخلط الأخ�رض ،وماذا لو هب
النا�س لن�رصته ،ومن �سيخرج لتنفيذ العملية الفدائية ،التي �ستكون بخروج
ال�شاحنة وفيها اثنان من الإخوة امل�سلحني ،يقودون ال�شاحنة املخطوفة وذات
اللوحات الإ�رسائيلية على الطريق االلتفايف ،ثم اال�صطدام مبا�رشة مع �سيارة
اجليب الع�سكري التي كانت تواظب على حرا�سة مركبات امل�ستوطنني املارة

على الطريق االلتفايف الذي يخرتق املدينة ثم النزول واالنق�ضا�ض على اجلنود
املتواجدين يف الدورية ،وعددهم على الأغلب ثالثة و�أخذ �سالحهم والعودة �إىل
مكانهم ،وقد كان �أحد الإخوة الذي �سيتوىل قيادة ال�شاحنة على دراية تامة
بالطريقة التي �سيتم �صدم اجليب لإحلاق �أكرب قدر من ال�رضر ،كي ال يتمكن
اجلنود من املقاومة ،وكذلك كان يجيد �سياقة ال�شاحنات.
مل ت�ستغرق جهوزية الأ�صدقاء وقتاً طويالً حيث �أ�ضحى اجلميع م�ستعدا ً
وينتظر �أخذ دوره املنوط به على �أكمل وجه ،بد�أوا ينتظرون حترك ال�شاحنة من
املكان الذي توقفت فيه لتنزيل �شحنتها من احلبوب لدى �إحدى حمالت املدينة،
�سائق ال�شاحنة القادم من �شمال فل�سطني ال يدري ماذا ينتظره ،وال يعرف غري �أنه
و�صل بحمولته و�إنزلها ،ومل يب َق عليه �سوى العودة لأهله بعد �سفرية ا�ستغرقت
�ساعات نهاره الذي خرج فيه لتحميل احلبوب ،من داخل الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة عام 1948م �أو من �إحدى موانئها ،والذهاب �إىل منطقة جنوب جبل
اخلليل لتفريغها هناك ،والعودة �إىل م�سقط ر�أ�سه ،الذي تبني فيما بعد �أنه من
مدينة الطيبة يف املثلث داخل اخلط الأخ�رض.
ا�ستقل �إفراد اخللية مركبتني ،بد�أوا بتم�شيط املنطقة التي تتواجد فيها
ال�شاحنة ،ينتظرون حتركها بفارغ ال�صرب ،ويف �أثناء جتوالهم التقوا ب�أحد الإخوة
الذين ان�ضموا للخلية �أخريا ً ،و�أ�صبح �أحد فر�سانها الأ�سا�سيني ،حلظات االنتظار
طويلة ،والزمن ي�سري ببطء و�صعوبة� ،ساعات النهار تو�شك على نهايتها ،ال�سائق
فرغ من �إنزال �شحنة احلبوب مع اقرتاب ال�شم�س على الأفول ،حترك ب�سيارته غري
�أبه قا�صدا ً العودة �إىل حيث �أهله وبلده �أو مكان عمله �آمنا دون علم مبا يخفيه
له القدر فال ندري �أين هي وجهته ،مل يبعد كثريا ً عن املكان الذي غادره للتو،
بل مل يتجاوز م�سافة الكيلومرت الواحد ،ليقف �أمام امتحان �صعب ،وغري متوقع،
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ورمبا مل ي�سبق �أن �أوقفه من ذي قبل ،اعرت�ضنه �إحدى ال�سيارتني ،كان فيها
جمموعة من الإخوة امل�سلحني ،احد الإخوة �صعد مبا�رشة �إىل جانب ال�سائق
�شاهرا ً �سالحه ،طلب منه مغادرة ال�شاحنة ،تلك�أ الرجل حاول الرف�ض واجلدال،
لكن االعرتا�ض لن يفيد يف مثل هذه احلاالت� ،صعد الثاين �إىل باب ال�سائق
وفتحة ،طلب منه النزول ،حالة من الرهبة واالرتباك ت�سيطر عليه ،ال يدري ماذا
يفعل ،ينزل من �شاحنته مغلوباً على �أمره ،ي�س�أل بوجل ماذا تريدون؟! من انتم؟
ماذا �ستفعلون بال�شاحنة؟! ال جمال للحديث� ،أمروه ا�صعد �إىل تلك ال�سيارة،
يتذكر �شيئاً ،بخ�شية وتردد �أريد اخذ بطاقتي و�أوراقي الثبوتية ،ي�سمح له بذلك،
�صعد ل�شاحنته واخذ ما �أراد ،مل ي�ستغرق كل ذلك ب�ضع دقائق ،ثم نزل وركب يف
�سيارة الأ�صدقاء� ،سار الإخوة الذين ا�ستقلوا ال�شاحنة يف طريقهم ،ووجهتهم هي
ذلك الهدف املن�شود ،بقية الأ�صدقاء اخذوا ال�سائق و�صاروا يطوفون به �شوارع
املدينة ،عا�شوا حلظات انتظار وترقب �أكرث �صعوبة من تلك التي انتظروا بها
ال�شاحنة و�أكرث قلقا وتوترا ً من ا�ؤلئك الفر�سان الذين �أ�رصوا على اخلروج و�آثروا
بانف�سهم على ه�ؤالء رغم �أن اجلميع كان راغباً ويريد اخلروج �إال �إن �رضورات
العمل ت�ستوجب توزيع الأدوار على هذا النحو.
حترك فر�ساننا حال ا�ستالمهم ال�شاحنه وكل الظن �أنهم نالوا ما ارادوا من
و�سائل ومل يبق عليهم �إال التنفيذ ،وهو ال�شق الآخر من املهمة ،عزموا �أمرهم
وانطلقوا بدون علم �أن عودة الرجل لأخذ �أوراقه مكيدة وغري بريئة املق�صد ،لكن
دوماً قدر اهلل النافذ ،حتركت ال�شاحنه لتخرج من حدود املدينة �إال �أنها بد�أت
تتباط�أ فج�أة يف �رسعه �سريها ،على الرغم من �أن دوا�سة الوقود تعمل وفق
املطلوب لغاية �إال �أن الأخوة يف املنطقة كان ب�إمكانهم الرتاجع من باب الأمان،
لكن العناد والإ�رصار هو طبعهم ،فهل �سيرتاجعون؟ �أم �أنهم �سيوا�صلون م�شوارهم

دون اكرتاث؟ فهم مل ينتظروا هذه اللحظة ليعودوا قبل بلوغ الهدف؟ ينزل الأخ
الذي توىل قيادة ال�شاحنه ،يتفقدها ويجري لها بعد الفحو�صات امليكانيكية،
فهو ميكانيكي مركبات مبهمته ،ليعود خلف املقود وينطلق ثانية ،ال جدوى
من ذالك ،فال�شاحنة ت�سري ب�شكل اليوحي ب�أي خلل ،غري �أن �رسعتها مل تكن
تتدرج ب�شكل طردي وفق عداد ال�رسعات املطلوبة ،والتي من الواجب ال�سري بها،
بل توقفت ال�رسعة عند حد مل يتجاوز 20كم� /س وهذا ما �أ�ضاء �شمعة حمراء
يف عقول �أبطالنا ،و�أثار �أ�سئل ًة عديدة يف عقولهم لكنها جاءت يف مكان وزمان
ي�صعب فيه التوقف و�إجراء عملية الت�صليح ،ات�صلوا بالأخوة يف املركبة الثانية
وطلبوا منهم اال�ستف�سار من �صاحب ال�شاحنه عن ال�سبب لكنه تظاهر بالتجاهل
وعدم املعرفة واللهفة عما ح�صل ل�شاحنته وماذا �سيفعلون بها ،طم�أنه الإخوة
عليها� ،رسعه ال�سري اقل من ال�رسعة املطلوبة بكثري ،وعملية ا�صطدام �سيارة
ب�أخرى لن تكون قويه وم�ؤثره خا�صة يف جيب ع�سكري م�صفح ،تالقى الفر�سان
مع اجليب يف املكان املحدد �أو قريبا منه ،تركوه و�ش�أنه ومل يحاولوا اعرتا�ضه
لأن املجازفة بهذا ال�شكل وهذه ال�رسعة قد ال تكون يف �صاحلهم ،وا�صلوا ال�سري
امل�سافة �أكرث �أمنا ،اوقفوا ال�شاحنه يف مكان �أمن قريباً من بلدة بني نعيم ،وهكذا
جتاوزوا اخلطورة وترجلوا وعادوا ادراجهم �إىل املدينة دون تنفيذ ملهمتهم ،وقد
تبني الحقاً �إن ال�سائق قد قام �أثناء عودته لقمرة القيادة لأخذ �أوراقه ،بت�شغيل
كب�سه �أمان �رسية م�صنوعة خ�صي�صاً لل�شاحنات احلديثة ،تعمل على تقليل
ال�رسعة �أوال ،وت�ضمن عدم ال�سري مل�سافات طويلة ثم التوقف ب�شكل كامل ثانياً.
مت �إخالء �سبيل �صاحب ال�شاحنه ،الذي ظل برفقه جمموعة الأ�صدقاء،
ك�إجراء وقائي وخ�شية من قيامه باالت�صال مع ال�رشطة اال�رسائيلية ،و�أخبارها
مبا حدث ل�شاحنته وحينها �سنتوجه بالطلب من ال�رشطة الفل�سطينية للبحث
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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عن ال�شاحنه ،الأمر الذي �سيثري زوبعة �إعالميه وف�ضح الأمر قبل تنفيذ املهمة
املطلوبة� ،أطلق �رساحه و�أبلغ عن مكان وجود �شاحنته ،ك�إجراء روتيني ومتوقع
منه قام باالت�صال بال�رشطة اال�رسائيليه وال�رشطة الفل�سطينية على حد �سواء،
و�أبلغهما بان �شاحنته قد خطفت منه ،فتحوا ملفاً لذلك ،لكن اال�شعات بد�أت
تطل بر�أ�سها من كل حدب و�صوب ،لقد قيل بان هناك �سيارة �شحن قد خطفت
بحمولتها ،وقد قيل �إن �صاحب ال�شاحنة قد اختطف ،وغريها من ال�شائعات مل
يكن لها �أ�سا�س من ال�صحة ،بل جميعها غري واقعية ،وال حتمل من امل�صداقية
�شيئاً ،وهذا طبعاً معروف لدينا ولدى �صاحب ال�شاحنه ولل�رشطة الفل�سطينية
التي تبينت الأمر من خالل �أقوال الرجل نف�سه ،لقد كنّا قد �أعلمناه حني �إنزاله
ب�أننا لن نعمل �أي خلل ب�شاحنته ،و�إمنا ق�صدنا ال يعدو نقل اخوين مطلوبني
لقوات االحتالل �إىل منطقه �آمنه وكل ذالك فقط من باب الطم�أنة و�إخالئه من
امل�س�ؤولية يف حال تنفيذ العملية.
مل يكن الف�شل يف هذه العملية مريحاً ومقبوالً ب�سهولة مع �إمياننا بان
هذا هو قدر اهلل و�إردته ،وبالتايل ال ّبد من �إعادة الكرة �سواء بالطريقة نف�سها
�أو بطرق �أخرى يتم اختيارها ،املهم يجب املحاولة ّمره ثانية وثالثة وعدم
الي�أ�س �أو القنوط.

الـفـصـل الـتـاسـع:

ما أوسع الفكرة ما أضيق الدولة:
“حممود درويش”

رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد

لألسير  /خليل محمود يوسف أبو عرام

الفصل التاسع:
ما أوسع الفكرة ما أضيق الدولة“ :حممود درويش”
ال �شك يف �أن من ينوي العمل وعقد العزم فلن يعدم الو�سيلة ،ومن يظن
�أن هذه الطريقة �أو هذا الأ�سلوب كان اخليار الأوحد ،فهذا هو اجلهل بعينه،
فالأ�ساليب عديدة ،واخليارات متعددة واملجاالت مفتوحة واحلاجة �أم االخرتاع،
و�إن كان العقل الإن�ساين واملنطق مييالن دوماً للأ�سهل والأجدى والأقل خماطرة
و�رضرا ً �سواء على حياة الأفراد �أنف�سهم �أم على �صعيد املحيط االجتماعي الذي
�سيت�أثر الحقا من قبل جي�ش االحتالل الذي �سيعيث ف�سادا ً وتخريباً بعد كل
عملية ،لذلك جتد �أن عمليات ح�ساب كثرية جتري ،وقد تت�سبب �أحياناً ب�إثارة
الأزمات بني الأفراد ،ال �سيما ا�ؤلئك الذين ي�شعرون بامل�س�ؤولية ولديهم اخلربة
والتجربة الأكرث جر�أة واندفاعاً وحما�سة ،لكنهم ال يولون الأمر كثري ح�ساب وال
وجل اهتمامهم ين�صب
يجول يف عقولهم �سوى كيفية احل�صول على الو�سيلةَّ ،
فقط يف كيفية اخلروج للهدف والقيام مبا يوكل �إليهم من مه َّمات دون النظر
للنتائج املرتتبة على �أعمالهم ومدى ت�أَثريها �سواء من الناحية ال�سيا�سية� ،أم
من حيث الأ�رضار الالحقة على الأفراد �أنف�سهم �إذا ما وجدوا �أنف�سهم يف م�أزق
�أو �أمام �إخفاق �أو �أزمة طارئة ب�سب الت�رسع وقلة التجربة وعدم الأخذ ب�أ�ساليب
احليطة واحلذر املطلوبني.
حقيقة الأمر �أن اخلروج �إىل نقطة ما والقيام بعمليات فدائية ،ك�إطالق
نار على هدف معني لي�س بالأمر اجللل والبالغ التعقيد� ،إال �أن املرء �إذا ما �أراد
التدقيق يف العواقب ل�ضمان اال�ستمرارية واحلفاظ على �أمن الأفراد و�سالمتهم،
وكذالك احلفاظ على عدم الوقوع يف �أخطاء قاتلة ،وذات نتائج غري مقبولة
�سيا�سياً وع�سكرياً ف�إن ذلك �سيحتاج �إىل ح�سابات كثرية ،فعلى �سبيل املثال ال
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احل�رص عملية التخفي عن عيون النا�س واخلروج من منطقة تكفل عدم ك�شف
ومعرفة الأَفراد ،وا�ستقالل �سيارة غري حمددة الهوية واملوا�صفات التي ميكن
اال�ستدالل من خاللها على الأفراد ومكانهم وعدم الظهور بال�سالح ب�شكل علني �أو
ا�ستعرا�ضي ملحوظ ،حماولة �إخفاء �آثار العملية� ،سواء الو�سائل التي ا�ستخدمت
�أو حتركات الأ�شخا�ص وظهورهم امللفت ،كل هذه العالمات والدالئل ،لي�س من
ال�سهوله جتاهلها و�إ�سقاطها �أو تخطيها يف �أي عمل من هذا القبيل ،هذا ناهيك
عن حب التبني للعملية عرب و�سائل الإعالم بعد التنفيذ وحماولة اال�ستهتار
بالأمن ال�شخ�صي �أو االختفاء..
كل تلك الأمور جالت يف �أذهاننا� ،إال �أن جر�أة ال�شباب وحما�ستهم مل ترتك
لنا جماالً كافياً لإعطاء خطتنا حقها الكامل من الدرا�سة والن�ضج ،وال �سيما
�أننا كنا و�إياهم قد ر�صدنا هدفاً ونحاول و�ضع اللم�سات الأخرية خلطة التنفيذ
كاختبار الزمن الأن�سب ،و�إح�ضار و�سيلة نقل ال تلفت االنتباه �إ�ضافة لبع�ض
الإجراءات الروتينية الأخرى ،ليتبعها بعد ذلك اخلروج للتنفيذ ،لكن يبدو �أنه
قد �سبق ال�سيف العذل ،فبالرغم من حتذيراتنا وحماولة �ضبطنا .كان االنطالق
�أ�رسع من ح�ساباتنا ،فقد قام ثالثة من فر�سان مغاوير خلية الث�أر لل�شهداء التي
مر ذكرها ب�أخذ زمام املبادرة ،وتقريب نقطة ال�صفر ،واالنطالق �صوب املكان
املنتظر مت�سلحني ببنادق �أفراد كوكبة الأ�صدقاء ،لتنفيذ عملية فدائية جريئة يف
رابعة النهار ،وبدون تفكري طويل ملا �ستئول �إليه الأو�ضاع ،خا�صة �أنهم ا�ستقلوا
�سيارة قانونية و�شبه معروفة للعيان ،حيث و�صلوا املكان املق�صود ،ون�صبوا
كمينا مل يطل انتظار الهدف وبتوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل ،متكنوا من القيام
بعمليتهم البطولية على �أكمل وجه ،وذالك بعد ع�رص يوم اجلمعه 2002 /7 /26
ثم العودة �إىل قواعدهم ب�سالم ،بعد �أن اعرت�ضوا وبعملية ازدواجية �سيارتني من
�سيارات امل�ستوطنني املارة على الطريق االلتفايف العابر من ار�ضي مدينة يطا،
موقعني يف �صفوف العدو �أربعة قتلى وعدد من الإ�صابات ،فيما وجدوا يف �إحدى

املركبات طفلة �صغريه ف�أثروا عدم قتلها �أو م�سها ب�أي �سوء ترفعاً و�إميانا ب�أن
ر�سالتهم ا�سمي من القتل بحد ذاته...
مل مي�ض وقت طويل على �رشوع قوات االحتالل املتمركزة على مدخل
املدينة �أ�صالً لت�رضب طوقاً �أمنياً �شامالً على مدخل املدينة ،وتفر�ض حظر جتوال
داخلها فورا ً ا�ستمر �أربعة �أيام ،وذلك بعد �أَن دخلت دبابات اجلي�ش و�آلياته
امل�صفحة ،و�رشعت جتوب �شوارع املدينة و�أزقتها بحثا عن الأبطال ،ثم اتبعتها
بحملة حت ٍر وبحث واعتقال لكل ما ت�شتبه به �أو ب�ضلوعه بالعملية ،لكنها مل
ت�صل لأحد من الإخوة املعنيني �سوا ًء من قاموا بتنفيذ العملية �أو من يقف
خلفهم بل �إىل جانبهم من بقية �أفراد اخللية و�أمدوهم بال�سالح والتخطيط ،وعلى
الرغم من جناح العملية فقد تخللها بع�ض الأخطاء التي كادت تك�شف �أبطالنا
من �أول حلظة ،وذالك ب�سبب اجلر�أة وال�شجاعة واالندفاع الزائد الذي �أوقعهم يف
ت�رسع غري حم�سوب العواقب انطالقا من عدم التجربة ،لكن رعاية اهلل �أوالً ثم
ا�ستدراك الأخوة للأمور حاالً دون ك�شفهم للعموم يف حينه ولي�ستمروا لوقت �أخر.
مل تد ْر عقارب ال�ساعة �أكرث من دورة واحدة على تنفيذ العملية ،حيث
فر�ضت قوات اجلي�ش ح�صارها على املدينة ،وي�أتي التبني الأويل للعملية يف
و�سائل الإعالم وخا�صة حمطة اجلزيرة تلك املحطة الإعالمية ال�شاخمة وذات
ال�سبق ال�صحفي دوماً ،والتي �رسعان ما تطل علينا عرب �رشيطها الإخباري
املعهود لتكتب( :خرب عاجل)  ،لكنها كثريا ً ما كانت تزيف احلقائق وتقلبها
على غري حقيقتها وذلك النحيازها اجللي لطرف بعينه وعدم �شفافيتها وهنا ال
�أقول ذالك جتنياً بعدم نزاهتها ،بل من خالل جتربة الحقه معها �سوف نبينها
يف حينه ،لقد �أعلنت �أن العملية التي جاءت كرد ث�أري ال�ست�شهاد ال�شيخ �صالح
�شحاده وخم�سة ع�رش �شهيدا ً من بينهم ت�سعة �أطفال ،ا�ست�شهدوا يف قطاع غزه
�إِثر ق�صفهم بطائرة “ ”F16واعترب اخلرب �أن العملية لكتائب عز الدين الق�سام
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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تنب �آخر با�سم كتائب ال�شهيدين
اجلناح الع�سكري حلركة حما�س ،يف ما جاء ٍ
زلوم وعبيات لكن حقيقة الأمر �أن اخلربين مل ي�صيبا نب�أ احلقيقة ،وان كان
التبني الثاين هو لأحدى خاليا كتائب الأق�صى الفتحاوية.
لقد كان ب�إمكاننا تبني العملية والإعالن عنها من اللحظة الأوىل لوقوعها،
لكننا ترفعنا عن ذلك �إىل حني االنتهاء من التنفيذ والعودة ثم الذهاب لالختفاء
لكن مل يكن يف واردنا البحث عن ال�صيت والظهور متاماً كما هو حال �أبطالنا
الذين انطلقوا وهم يحملون ب�أرواحهم على �أكفهم ،بدون �شك �أن نقاء ال�رسيرة وطهر
النفو�س وخلوها من الغايات واملقا�صد اخلا�صه وحب الت�ضحية والفداء ،كانا
الأ�سا�س والعمل احلا�سم يف �أن ُكلّلت تلك العملية اجلريئة بالنجاح والتوفيق،
وقد يت�ساءل املرء عن كيفية التنفيذ و�إمكانية العودة ب�سالم وظفر يف ظل تواجد
قوات االحتالل على تخوم املدينة ودخولها املتوقع بني الفينة والأخرى ،وقد
ي�أتي ال�س�ؤال يف �إطار املعرفة باحلقيقه والت�شويق لإدراكها واخذ العرب والدرو�س
منها ،ولذلك �سننقل �أحداث هذه العملية البطولية الرائعة كما نعرفها ،متاما من
خالل رواية �أبطالها احلقيقيني ،الذين قاموا بتنفيذها مبا�رشة ،ومع عدم ذكر
الأ�سماء توا�ضعا ،ولعدم الوقوع يف غرور الرنج�سية وحب التفاخر الهدام ،وال
�سيما بعد �أَن انك�شفت احلقيقة وحكم �أبطالها بامل�ؤبدات املرتاكمة ،انطلق �أبطالنا
الثالثة بعد �أن �أخذوا ال�سالح الذي كان خمب�أ لدى �أحدهما ،ا�ستقال �سيارتهما التي
�أخذوها من �أحد املواطنني دون علمه للغاية ،وانطلقوا �صوب الطريق االلتفايف
املار من املدينة نحو امل�ستوطنات ،و�صوال للمكان املطلوب ،ق�سموا الأدوار فيما
بينهم اخذ بطالن منهم موقعا لهما على ر�صيف ال�شارع ،فيما بقي الثالث
خلف مقود ال�سيارة ،لنقلهم حال االنتهاء من مهمتهم ،دقائق معدودة متر ،ويبد�أ
م�سل�سل العملية بالدوران ،اقرتبت منهم �سيارة ميني با�ص �إ�رسائيلية القوها
بوابل من الر�صا�ص ،ا�صابوا ال�سائق ومن يجل�س بجواره مبقتل ،بقية ال�سيارة
حتافظ على خط �سريها الأخذ بالتباط�ؤ ،ما �إن و�صلتهم حتى توقفت بالكامل،

توىل �أحدهم الإجهاز على من فيها ،فيما متنطق الثاين متخذا موقعا دفاعيا
منتظرا �سيارة �أخرى �شاهدها قادمة من امل�ستوطنات� ،أي من اجلهة املعاك�سة
للأوىل ما زالت العملية تدور برحاها ،البطل الأول يتفقد من يف مركبه ،وجد فيها
طفلة �صغرية ،رف�ض قتلها رغم �إن ب�إمكانه فعل ذلك ،لكنه ترفع ر�أفه بطفولتها،
تبني فيما بعد �إن �شقيقها الفتى كان قد اختب�أ حتته املقاعد وجنا دون علم
الأبطال� ،أثناء �سري املعركة ،دنت ال�سيارة الثانية ،انتبه �سائقها ملا يدور ،توقف
ب�رسعة قبل و�صول املكان ،لكنه توقف على م�سافة ت�ؤهله مبهاجمة الفر�سان،
حاول اال�ستعداد ب�إخراج بندقيته� ،شاه ْد الأ�سد الراب�ض ،لدرجه انه حدد حركته
ونوعية بندقيته “ ”M16لكن قبل �أن يعدها للإطالق ،كان �أبطالنا قد بادروه
ب�صلية من بندقيته ف�أردوه �رصيع �أمانيه ،زوجته من خلف و�صديقه الذي معه
قاد ال�سيارة ب�رسعة ليتخطوا �أبطالنا الذين امطروهم ب�صليات ر�صا�صهم ،ا�صابوا
ال�سائق ومن معه بجروح ،لكنه متكن من موا�صلة ال�سري مل�سافة مكنتهم من
النجاة �إىل �إن لقيتهم �سيارة الإ�سعاف وقوات اجلي�ش التي هرعت للمكان� ،رشعوا
بتقدمي الإ�سعاف ونقل اجلرحى للم�ست�شفى للعالج ،ثم �أخذ القتيل الذي تبني
�أنه �ضابط يعمل على حرا�سه م�ستوطنة كرميئيل التي تقام على ار�ض املدينة،
وفيما و�صلت �سيارات �إ�سعاف �أخريات �إىل مكان العملية لنقل اجلرحى من
ال�سيارة الثانية و�إ�سعافهم ،حترك �أبطالنا مبا�رشه نحو البطل الثالث الذي ينتظر
يف �سيارته لالبتعاد عن املكان والعودة �إىل مواقعهم ،بذلك �أعلنوا نهاية املهمة،
وت�أكدوا �أنهم حققوا الغاية ،و�أوقعوا خ�سائر يف �صفوف العدو لقد �أخربونا بذلك
قبل الو�صول �إىل �أماكن �سكناهم ،لقد ات�صلوا بنا والبهجة متلأ �صدورهم �سجل:
�إِما اثنان �أو ثالثة ،هذا ما قالوه ...كناية عن عدد القتلى ،ومل يخيب ظنهم ،حيث
كان عدد القتلى بعد �إعالن قوات االحتالل عن ذلك يف ن�رشة الإخبار امل�سائية
ثالثة قتلى و�إ�صابة ثالثة �آخرين يف ال�سيارة الأوىل فيما الطفلة تركوها بطيب
نف�س ور�أفه بالطفولة� ،أما �شقيقها الفتى فقد اختب�أ ومل ي�شاهدوه ومل نعلم عنه
�إال من خالل �صحيفة يدعوت التي ذكرت ذلك� ،أما ال�سيارة الثانية فكان فيها
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قتيل واثنان من اجلرحى هكذا كانت هذه العملية الفدائية ذات اخل�سائر الأكرث
يف ال�صفوف العدو منذ بدء عمل �أبناء املدينة ب�أعمال املقاومة خالل انتفا�ضة
الأق�صى وقد ا�ستمر حظر التجوال �أربعة �أيام على التوايل.
�صبيحة اليوم اخلام�س رفع حظر التجوال الذي فر�ض على املدينة ،فانت�رش
النا�س يف مناكب الأر�ض �سعيا وراء رزقهم و�سيل عي�شهم ،فهذا حال احلياة
واخلالئق ،كل ي�سعى وراء غاياته ،فالتاجر يلحق بتجارته ،والعامل يبحث عن
رزقه وقوت �أطفاله ،وكل واحد له م�أربه وم�ساعيه يف هذه الدنيا وللمنا�ضل
�أهدافه اخلا�صه ،وبخروج النا�س بد�أت حاله الهرج واملرج والقال والقيل ملعرفة
�سبب الطوق الذي فر�ض على املدينة خالل تلك الأيام ،تخلل ذلك من الإ�شاعات،
بالت�أكيد لي�س كل الأحاديث �شفافة وعابرة فمنها ما كان هدفه الف�ضولية وحب
اال�ستطالع واملعرفة ،فهذا لدى الب�سطاء لكن ال يخلو الأمر ممن يثريون ال�صخب
وال�ضجيج لغاية يف نف�س يعقوب ،وه�ؤالء منهم احلذر ،مع العلم �إن دواعي الأمن
ت�ستدعي احليطة واالبتعاد عن الوقوع يف مثل هذه الزالت ،وال �سيما ان قوات
االحتالل وخمابراته وان كانوا قد خرجوا من املدينة ،فهذا ال يعني �أنهم تنازلوا
عن البحث وك�شف من قام بالعملية� ،إمنا هذه خطة من خطط العمل اال�ستخباري
الهادف لتحديد هوية الفاعلني ،يف ما كان هناك �أي�ضا املتهجمون وامل�شككون
واملحبطون ،وكذلك الب�سطاء الذين مييلون حيث متيل الريح ،وحيثما تكون
احللبة� ،إذا فحدث وال حرج فالأقوال كثرية ومن وراء ك ّل حديث غاية تختلف عن
ميت قهرا ً ،وهكذا فكل مايقال ويثار ال ي�ستحق الوقوف
الأخرى ومن يراقب النا�س ْ
عنده بينما املهم يف ذلك هو حت�صني الذات وعدم االجنرار وراء ا�ست�شارات
النا�س و�أ�سئلتهم التي ال تنتهي ،فكل �س�ؤال يفتح الباب لع�رشات الأ�سئلة ،و�أف�ضل
الأجوبة على ذلك هو القاعدة الأمنية :ال �أ�سمع وال �أرى وال �أتكلم ،ومن قال ال
فقد �أَفتى فكرثة احلديث توقع يف ال�رشك وتعلم الرثثرة وكما قال ر�سولنا عليه
ال�سالم« :من كرث كالمه كرثت �أخطا�ؤه» وقوله« :ا�ستعينوا على ق�ضاء حواجكم
بال�رسّ والكتمان».

بني كل عمليه و�أخرى هناك فر�صة فا�صلة اللتقاط الأنفا�س و�إعادة ترتيب
الأوراق ومللمتها وهو ما ي�سمى با�سرتاحته املقاتل ،وال �سيما ان االحتالل يقوم
بدوره من حيث التحري واالعتقال وبث العيون ،ف�إذا كانت العملية الأوىل يف
�شباط عام 2002م والتي جادت ب�أوىل الإ�صابات يف �صفوف الأعداء ،فان الثانية
التي تليها وجاءت لت�ضيف لها زخماً ن�ضالياً وتاريخياً �أكرث �أهمية ،ولت�سجيل
انت�صار �أخر كانت عملية 2002 /7 /26م لكن ال يعني �إن احلالة امل�سيطرة
جمود وانكفاء ،بل الأمر يتعلق ب�إعادة اال�ستعداد ،لغزوة جديدة من ناحية
وحماولة التواري عن الأنظار لبع�ض الوقت عن قوات االحتالل وعيون �أعوانهم
من ناحية ثانية ،علَهم يحتارون ومل يتمكنون من حتديد موقع املنا�ضلني
و�أماكن تخفيهم ،وال تن�سى �أَن �أكرث من عدو يرتب�ص بنا ،فلي�ست قوات االحتالل
هي العدو الوحيد الذي يتبعهم ويقتفي �أثرهم ،بل هناك عدو من بني جلدتنا
يعي�ش بني ظهرانينا �أ�شد فتكاً وخطرا ً ،وان كان تهديدهم الظاهري لي�س مب�ستوى
حجم اجلي�ش وخمابرات االحتالل �إال �أَن ذلك ي�ستدعي احليطة واحلذر منهم ب�شكل
�أكرب ،انطالقا من املثل القائل( :احذر عدوك مرة واحذر �صديقك �ألف مرة) ولذلك
فاملطلوب عدم اال�ستهتار �أو الظهور العلني ل�ضمان اال�ستمرارية ،وال نذيع �رسا
�إن قلنا �إن بيننا تفاهم داخلي لالطاحة به�ؤالء الأوغاد وخفافي�ش الظالم بخا�صة
من ي�أبى الرتاجع وي�رص على خدمة الأعداء ،وال �سيما �أن �سلطتنا الوطنية مكبلة
بقيود واتفاقيات ال جتيز لها حما�سبتهم ما داموا ال ي�شكلون خطرا ً عليهم ،لكن
هذا ال�رشط مل يكن لريدع خاليا كانت جمندة م�سبقاً ونائمة ب�أمر خمابراتي
لت�ستيقظ وتن�شط يف هذه الآونة ،وتبد�أ التحرك حتت جنح الظالم ملتابعة وترقب
ن�شطاء االنتفا�ضة وتنقل املعلومات ملخابرات العدو ،وكذلك عن عنا�رص الأجهزة
الأمنية و�أن�شطتها وحتركاتها بقدر ما يتاح لذلك العميل من حرية و�رسعة
االطالع و�سهولة التنقل و�إي�صال املعلومة.
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ومن اجلدير بالذكر �إن ه�ؤالء العمالء ال ي�ستطيعون العي�ش يف الأجواء
ال�صحيحة وال�سليمة ،وبعيدا ً عن مراكز االحتكاك ،وبالتايل ف�إن �أجواء العمل
الن�ضايل حالة واحلراك الوطني وحترك املنا�ضلني و�أفراد الأجهزة الأمنيه قد مثل
لهم بيئة خ�صبة و�أجواء مالئمة للتحرك وبخفة ،الخرتاق هذه املواقع ومعرفه
ما يدور داخل هذه البيت ،من �أ�رسار ومعلومات وترتيبات ونوايا و�أبعاد ( )...من
�شانها �أن حتمل تهديدات لقوات االحتالل ،وميكنها �أن متثل معلومة لهذا العميل
وذلك ليلتقطها ويذهب بها �إىل رئي�سه �أو م�شغله يف جهاز ال�شباك ( ،).........لهذا
مت الزج ببع�ض العمالء ب�شكل عام بني جمموعات املقاومة املختلفة لرياقبوا
ويتابعوا زمام املبادرة وامل�سا�س ببع�ض العمالء وتهديدهم يف بع�ض الأن�شطه
ال�رسية ،التي مل ت�صل �إىل مرحلة احل�سم بقدر ما كانت متثل حالة تهديد وحماوله
جل�س نب�ض ال�سلطة ومدى ردة فعلها من ناحية ،وتعبريا ً عن رف�ضهم لهذا احلالة
غري الأ�صيله يف �صفوف ال�شعب ،والتي جاءت كجرمية من جرائم االحتالل الذي
حاول العبث والتخريب يف ال�صف الوطني ل�رضبه وتقوي�ضه من الداخل من
خالل �سلوك هذا الطابور اخلارج عن ال�صف ،هذا ناهيك عن حالة التعر�ض لهم
جاءت لتثري �شعورا ً لديهم ب�أنهم مك�شوفون للتنظيم وال�سلطة كذلك ال�رشفاء،
وان يد العدالة واحلق �ستطالهم �إن طال الزمن �أم ق�رص ،ومع مرور الأيام وحيازة
�أفراد التنظيم على ثقة املواطنني وك�سب ودهم ،ومع �أزياد مه ّماتهم وحتركاتهم
فقد ا�ستدعاهم الأمر لتوخي احلذر ،ال �سيما بعد �أن �سقط �أكرث من �شهيد يف
املدينة ،وكان من بني ه�ؤالء ال�شهداء ال�شهيد مراد هرو�ش الذي كان ع�سكرياً
يف قوات الأمن الوطني وحائزا ً على �شهادة البكالوريو�س يف العلوم الع�سكرية
فرقة مظليني من �إحدى جامعات الهند ،كذلك ال�شهيد عي�سى الدباب�سة الذي
�سقط بر�صا�ص الوحدات اخلا�صه الإ�رسائيلية وحدة امل�ستعربني “دف دفات”،
لذلك فقد جل�أت مكاتب التنظيم لإعداد �أر�شيف �أمني وت�شكيل جلان �أمنية من
بني �أفراد املواقع لتتوىل مهمة جمع املعلومات والتن�سيق مع الأجهزة الأمنية
لل�سلطة الوطنية يف هذا املجال ،وقد كلّف بع�ض املواطنني لي�شكلوا عيوناً

�ساهرة وباتوا يتابعون وير�صون حتركات �أفراد الطابور اخلام�س املك�شوفني
واملعروفني عن ارتباطهم مع خمابرات العدو� ،أو من تدور عليهم ال�شبهه الأمنية
وحتديدا ً الذين يتوا�صلون معهم ثم درا�سة �أحوالهم وحتركاتهم امللفتة واملثريه
لل�شبهة واخل�شية ،وحتديد ه�ؤالء العنا�رص لتجنبهم واحلذر منهم حال حترك
�أفراد التنظيم.
لكن يبدو �أن الأ�سابيع والأيام التي تلت عمليه االجتياح ،وجاءت لت�ؤكد
�صحة املثل القائل( :م�صائب قوم عند قوم فوائد) حيث �أَن تواجد قوات االحتالل
داخل املدينة عزز الثقة يف نفو�س �أفراد الطابور اخلام�س الذي �أبوا �إن يغريوا
جلودهم ويرتاجعوا ،معتقدين �أنهم باتوا يف �أَمان و�أن الزمان قد دار وجاء دورهم
وفر�صتهم ،و�أَن رياح غنائمهم قد هبت ،فنه�ضوا من �سباتهم وك�رشوا عن �أنيابهم،
و�رشعوا بتحرك ب�شكل ملحوظ ،وك�أن حتركاتهم ت�أتي من باب التحدي واثبات
الذات وفر�ض احل�ضور ،ا�ستعدادا ً ملرحلة جديدة ،قد ات�ضح ذلك بعد متكن خاليا
العمل التنظيمي الفاعلة يف امليدان من اختطاف بع�ض من العنا�رص امل�شتبه بها
وا�ستجوابها وردع بع�ضهم منهم للحد من ن�شاطهم وثنيهم عن �سلوك هذا الطريق
ال�شاذ واخلطري ،ولإي�صال ر�سالة لبقية العمالء و�أجهزه املخابرات ال�صهيونية
ب�أن ه�ؤالء العمالء لن يقفوا حائالً �أَمام املنا�ضلني ،ولن يثنوهم عن موا�صلة
درب الن�ضال ،واملقامة
والأكرث داللة وتو�ضيحا على ذلك هو ملف ذلك العميل ،الذي مت خطفه
والتحقيق معه من قبل �إحدى جمموعات التنظيم النا�شطة ،بعد تتبعه ور�صد
كافة حتركاته ودرا�سة حالته و�سلوكه االجتماعي وظروفه املحيطة ،والت�أكد من
تورطه ،وقد تبني مدى �ضلوعه وعقائدية انتمائه لأ�سياده ال�صهاينة و�إ�رصاره
على عدم ترك م�ستنقع الرذالة واالنحطاط ،مع العلم �أن �أحد الأجهزة الأمنية
لل�سلطة قد ا�ستدعاه �أكرث من مره �إال انه وا�صل تعاونه ،و�سولت له نف�سه �إن
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يبقى حمافظاً على عالقته مع م�شغليه املبا�رشين ،وهم �شقيقه الأكرب وابن
عمه ،فيما ظهر جلياً مدى �أهمية هذا العميل الذي �شارك ب�شكل مبا�رش يف
ر�صد حتركات ال�شهيد عي�سى الدباب�سه وتتبعها عن قرب حلظة ا�ست�شهاده وهو
يتوا�صل مع م�شغليه الذين كانوا متوا�صلني مع امل�ستعربني وقوات االحتالل،
و�شارك كذلك وبنف�س الطريقه يف ت�سليم اخوين من �أفراد التنظيم ،وهذا ما �أظهره
ب�شكل ال يقبل ال�شك يف اعرتافاته التي ن�رشت يف �رشيط فيدو م�سجل بال�صوت
وال�صورة ،كما �إن �صحيفة يدعوت احرنوت الإ�رسائيلية ال�صادرة ما بني /7 /15
2005م قد ن�رشت يف �إحدى �صحفها بالتف�صيل حينما كتبت عن طريقة و�صولهم
لل�شهيد الذي كان مطاردا ً منذ عام 1997م �إىل حني ا�ست�شهاده �أواخر عام 2001م
على خلفية قتله لأحد امل�ستوطنني ،مع العلم �أننا تعر�ضنا ك�أفراد خلية الث�أر
لل�شهداء ،ومن اعتقل من كوكبة الأ�صدقاء للتحقيق حول مقتل هذا العميل الذي
علمنا عن ت�صفيته ،وقد تبنى التنظيم ذلك بعد ن�رشه �رشيط فيدو و�صل التنظيم
ن�سخه عنه.
لكن الأكرث غرابة يف الأمر �أن جتد رجل املخابرات ،وهو يحقق معنا كان
مدافعاً عن هذا العميل ونافياً �أن يكون مرتبطاً مع املخابرات ونافياً هذه التهمة
عنه ،لكن بعد ثالثة �أعوام تقريباً من اعتقالنا ،بل بعد �إجراء حماكمتنا ب�أربعة
�أيام ،و�أثناء قراءتنا لل�صحيفه العربية ،قر�أنا اخلرب فيها ،فوجدنا مدى الرتابط
يف �أحداث الق�ضية مبجملها ،ومدى الإ�شادة بالوحدة التي ا�ستطاعت الو�صول
�إىل ال�شهيد وقامت بت�صفيته ،و�إبراز الدور الذي قام به العمالء بتغطية املهمة.
لقد �أثارت ق�ضية ا�ست�شهاد املنا�ضل عي�سى الدباب�سه بداية امل�شوار ت�سا�ؤالت
عدة ،و�أجواء من ال�شك وعدم الثقة بني عنا�رص التنظيم و�أفراد الأمن الوطني،
العاملني على �إدارة احلاجز يف تلك القرية ،من ناحية ،وخلقت حالة من البلبة
بني املواطنني ،وحالة من االزدراء اجتاه �أفراد الأجهزة الأمن ،وبد�أوا بتوجيه

�أ�صابع االتهام لهم بالتواط�ؤ ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش يف ت�صفية ال�شهيد
على يد قوات االحتالل وامل�ستعربني ،وقد تعزز ال�شك من خالل اخلطة املحكمة
التي حاكتها خمابرات االحتالل ور�سمتها �سوية مع �أفراد الطابور اخلام�س الذين
وقفوا خلف هذه الفعلة الدنيئة يف دجاجري الظالم� ،إال �إن �إرادة اهلل يف �إظهار
احلق اقت�ضت �إن ينف�ض الأمر من خالل التحقيق مع العميل الذي بني اخلطه
بتفا�صيلها والق�صد من ورائها ب�شكل ال يقبل ال�شك �أو الت�ؤيل ،وهكذا �أ�صبحت
�صورة �أفراد االجهزه االمنيه والتي ال ت�شك يف براءتها ووطنيتها جلية ووا�ضحة
وما الأحكام الأولية �إال ردات فعل عاطفية جاءت حلظة ال�صدمة الأوىل وتفاعلها
مع حبكة العملية بال�صورة التي كانت قد �أدخلت اللب�س و�أثارت ال�شك لي�س �إال،
وقد تبني �أن ال احد من عنا�رص الأمن هناك على علم �أو دراية ،ال من قريب وال
من بعيد يف هذه الق�ضية ،ومن خالل اعرتافه املن�صو�ص عليه يف ال�رشيط� ،أظهر
ذالك امل�أجور كيف قاموا بالطلب من امل�س�ؤول الأجهزة الأمنية ب�رضورة �إخالء
نقطة احلاجز التي كانت مقامة على ار�ض لهم و�أمام منزلهم مبا�رشة بحجة
�أنهم يريدون البناء عليها وقد جاء ذلك متا�شياً مع اخلطة وهدف املخابرات ،ومت
حياكتها بني م�شغله وهو �شقيقه وجهاز ال�شاباك ال�صهيوين ،وهذا ما مت تف�صيله
يف �رشيط االعرتاف ،لقد �سبق القول �إن فر�ساننا مل يعرفوا طعما للراحة ،وال
�سيما يف الأ�شهر االخرية التي تلت عملية االجتياح ،بل االحتالل احلديث للمدينة،
حيث تبني �أن اجلي�ش مل يربح املدينة ،وهذا �أعطى لأفراد الطابور اخلام�س
حرية التحرك ،لذلك �أ�صبح العبء �أثقل �إذ عليهم مقارعة االحتالل وم�ستوطنيه،
كلما �سمحت لهم الفر�صة بذالك ،ومالحقة �أعوانه كلما متكنوا منهم و�شعروا
بخطورتهم ،وهذا له دالالته و�أَبعاده وخماطره ،كذلك عليهم خدمة مواطنيهم
اجتماعياً وخدماتياً يف جمال العمل اخلدماتي وامليداين وامل�ؤ�س�ساتي ،فالأعباء
كثرية وامل�س�ؤوليات ج�سام والأخطار املحدقة متعددة وخمتلفة ،وقد �ألقى مقتل
�أحد العمالء يف يف �شهر �آب 2002م عليهم بظالله ،وزاد من توغالت اجلي�ش
وحماولة مالحقتهم وجعلهم �أكرث حذرا ً يف حتركهم حماولني البحث عن و�سيلة
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�أو �آليه ليخففوا ال�ضغط عن �أنف�سهم ،ويجبنوا �أنف�سهم خطر املواجهة املبا�رشة
وغري املتكافئة �أو على الأقل ت�أجيلها �إىل موعد الحق.
ومع نهاية �شهر �أيلول و�إطاللة ت�رشين الأول من العام نف�سه 2002م كان
لنا وقفة جديدة مع غزوة �أخرى من غزوات الن�ضال الفتحاوي ،لكنها هذه املرة
كانت �أكرث دقة وترتيباً و�إعدادا ً وحكمة وتب�رصا ً ملا يعرت�ضنا ،ورمبا ذلك نتيجة
االعتبار من العمليات ال�سابقة وما تخللها من �أخطاء� ،إال �إن ح�سابات بني الب�رش
مهما بلغت من العناية فلن ت�صل الكمال ،ودوما يعرتيها النق�ص واخللل ،ال �سيما
و�أننا ال منتلك من املقومات والإمكانات �شيئاً �أمام عدو ميتلك العدة والعتاد،
وكل و�سائل التكنولوجيا القتالية واحلربية والر�صد واملراقبة احلديثه ،فيما
نحن عزل من كل �شيء �سوى الإرادة والعزمية والت�صميم على مقارعة املحتل
معززين بالأمان بعدالة الق�ضية وحتمية االنت�صار.
ويف اخلام�س من ت�رشين الأول كان التح�ضري والإعداد والتخطيط ليتبعها
بعد �أيام قالئل العمل والتنفيذ لكن جاء التح�ضري لهذه العملية ل�سببني اثنني،
�أما الأول فكان ردا ً على جرمية من جرائم االحتالل وث�أرا ً ل�شهداء ثم اغتيلوا
يف حمافظة نابل�س يف ذلك الأ�سبوع هذا من ناحية ،فيما كان ال�سبب الثاين
خا�صا بنا يف املدينة ودحر قوات اجلي�ش التي بان ح�ضورها بعد مقتل احد
العمالء يف �شهر �أب ومل تربح تدهم املدينة بني حلظة و�أخرى ،مما �شكل علينا
ثقيالً وتهديدا ً �إ�ضافيا لكل حتركاتنا ،وبالتايل �أردنا �إي�صال ر�سالة لهذا القوات
والعمالء� ،إننا موجودون وال ن�أبه لكل التهديدات ناهيك عما �أثري من لفظ حول
اتهام �أفراد من اخللية با�صابة مواطنني يف و�ضح النهار� ،أثناء قيامهم مبهمة
لبيت احد العمالء املتح�صنني يف بيته ،وبهذا �أردنا �إن منحو �أَثار هذا ال�ضجيج
وال�صخب ،ولفت �أنظار النا�س نحو الن�ضال وملقاومة املحتل ،ولذلك �رشع �أفراد
اخللية بهدوء وروية يف البحث عن مكان مالئم والتخطيط لهذه العملية ،وفكروا

بالأ�سلوب والو�سيلة ،فوجدوا �إن اخلروج بنف�س الطريقه والأ�سلوب الذي خرجوا
به يف املرات ال�سابقة هو الأن�سب.
مت االتفاق على اخليار وهو القيام بعمليه �إطالق نار من كمني ين�صب مبحاذاة
الطريق االلتفايف ،وعليه بدا ال�سعي لإح�ضار �سيارة غري معروفه الهوية ،وان
تبقى خمفية دون الظهور يف املنطقة �إال حلظة التنفيذ ،ثم �إتالفها حال االنتهاء
منها ،كذلك بد�أ حت�ضري العتاد الالزم واملمكن توفريه ال�ستخدامه حلظة التنفيذ،
فيما قام الأخوة بالبحث عن املكان وحتديده وعمل بروفة �أولية على ار�ض
الواقع من خالل الذهاب ب�سيارة قانونيه واالطالع على املكان والطريق الذي
�سي�سلكه االخوة حلظة الذهاب والإياب وقد وزعت الأدوار علما �أَن عملية التوزيع
�أخذت من اجلدل والنقا�ش حول َم ْن مِ َن الأفراد الذين �سيخرجون للتنفيذ ،خا�صة
وان الأفراد خلية الثار احل�ضور حينها وهم �ستة �أخوة قد اجتمعوا للتباحث
بهذا ال�ش�أن والكل فيهم كان تواقاً وراغباً للخروج بل ومقاتال للذهاب يف هذه
العملية ،لكن النقا�ش الهادف واحلري�ص الذي �أيده اجلميع بعيدا ً عن التفاخر
واال�ستهتار بل اخذ جانب الإقناع والعقل والواقعية ،فقد طرح الأبطال الثالثة
الذين خرجوا يف العملية الأوىل� ،أنهم خرجوا معاً وكانوا موفقني يف املرة
ال�سابقة ،لذلك كان طلبهم بان ي�سمح لهم باخلروج بالرتكيبة نف�سها ،فيما طرح
الآخرون �إنكم خرجتم يف تلك العملية ،وحان دورنا هذه املرة ،بني ال�شد والرخا
وقد مت االتفاق بينهم على خروج الفر�سان الثالثه معا فيما يخرج الرابع مرافقا
لهم لت�صوير العملية ويتبعهم �أخر ب�سياره �أخرى كي ينقلهم بعد �إن يقوموا
بحرق ال�سيارة التي ميتطونها حال انتهاء التنفيذ واالبتعاد م�سافه حمددة
عن مكان احلادث ،فيما يبقى الأخري والذي كان مطاردا ً ومطلوباً لقوات اجلي�ش
للتخطيط والتجنيد والإعداد لعملية �أخرى ومتابعة الأمور وما �سيتبعها من
تطورات قد تطر�أَ حلظة التنفيذ �أو بعده خا�صة وان حالة االنتظار لأ�صدقاء و�إخوة
ورفاق درب يحملون �أرواحهم على اكفهم لي�ست بالأمر الي�سري ،بل ي�سودها القلق
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واخل�شية على م�صري الأخوة وما �سيعرت�ضهم ،والكل كان يريد التخل�ص من هذه
امل�س�ؤليه على قرينه ،فيما ح�سمت االمور على هذه الت�شكيله التي متت اال�شارة
�إليها و�إجراء ت�صوير م�سجل لأفراد اخللية ومل يبق �إال �إعالن �ساعة ال�صفر لهذه
العملية ،فكل االمور باتت جاهزة فال�سيارة خمب�أة يف مكان �رسي �إىل حني حلظة
الإقالع ،وقرر الفر�سان االجتماع م�ساء ملناق�شة بقية امل�سائل.
انعقد االجتماع الأخري بني �أفراد اخللية ع�رص يوم االثنني 2002 /10 /7م
وك�أننا يف الوداع مع احلرية فلم جنتمع بعدها قطعاً فمع �ساعات الزوال انف�ضت
اجلل�سة ،وخرج االخوة كل يف طريقه ،خا�صة الذين مل يكونوا مطلوبني لقوات
االحتالل قبل ذلك ،جاءنا خرب دخول قوات االحتالل داخل املدينة ،ن�صبوا حاجزا ً
طيارا ً متنقال يف املنطقة ،مل نولِ الأمر كثري اهتمام ،بل اعتربنا �أَنه لي�س �إال
دخوالً اعتيادياً ،كتلك اجلوالت التي كانت تتلو عمليات االجتياح ال �سيما �إنهم
كانوا قد �أوقفوا �أحد الأخوة وهو قادم حل�ضور االجتماع وحل�سن حظه ولعدم
اكرتاث احد اجلنود تركوه و�شانه ،لكن كل ذلك كان جمرد �صدفة ،ولكنهم مل
يكملوا حينها �إقامة احلاجز ،وهذا ما تبني الحقاً عندما �أقدمت قوة من اجلي�ش
بعد �ساعات الليل على مداهمة منزل هذا الأخ واعتقاله ،كما قامت مبداهمة منزل
�أخر لأحد الأخوة الذي كان بع�ض جمموعة الأ�صدقاء كثريا ما يتوارون ويختبئون
يف بيته كلما اقت�ضت احلاجة ذلك واعتقلوه �أي�ضا ،لكن مت الإفراج عنه بعد مده
مل تتجاوز الن�صف �شهر.
هكذا كانت النتيجة اعتقال �أحد �أفراد اخللية الرئي�سني ع�شية اليوم الذي
�سبق التنفيذ ،بل جاء اعتقاله بعد االجتماع الأخري الذي �أعلن فيه عن نهاية
اال�ستعداد للعملية ،وانتظار اللحظة املنا�سبة للخروج والتي ت�أخرت ،ب�سبب
دخول اجلي�ش للمدينة ،لقد كان ذلك امتحاناً �صعباً ،و�أ�صبحنا �إمام خيارين
اثنني الأول ت�أجيل العملية خ�شية �إن يكون لدى املخابرات معرفة مبكان العملية

من خالل اعرتافات قد يح�صلون عليها من هذا الأخ ،ا�ستبعدنا ذلك ملعرفتنا
بان التحقيق مل ي�صل �إىل هذه الدرجة من املعلومات خالل ال�ساعات الأوىل
من اعتقاله ،كذلك لعدم م�شاهدتنا لأي حتركات تثري ال�شك والريبة يف املكان
املعهود� ،أما اخليار الثاين فكان اخلروج بالعملية مهما كلف الثمن ب�رشط �أَن يتم
التنفيذ يف اقرب فر�صه بعد خروج اجلي�ش� ،أي قبل �أن يحدث �أي اعرتاف وت�رسب
من قبل الأ�سري هذا ،وثانيا كي نوحي للمخابرات ب�أن الأ�سري الذي بني �أيديهم
لي�س على عالقة بالعملية وان اعتقاله لن يفيدهم ،ب�شيء خا�صة وانه كان
مهند�ساً معروفاً ولي�س عليه �أي اعرتاف �سابق ،وال �شكوك حوله بهذا اجلانب،
وهذا على الأقل ما جال يف �أذهاننا يف اللحظات الأوىل ومعتقدنا �أنهم بذلك
يخففون عنه �ضغط التحقيق ،قوات اجلي�ش مل يغادروا املدينة� ،أم�ضوا ليلتهم يف
بيت �أحد املطلوبني من �أفراد اخللية ظنا انه ي�أتي للبيت ،وهكذا بات مع الزمن
الأخذ بالنفاذ خوفاً من اعرتاف الأ�سري ب�شيء ،مع اجلي�ش الذي ما زال متواجدا
يف املدينة وقيد حركتنا وحرية فر�ساننا الذين ينوون اخلروج للتنفيذ كحال
ال�صياد وال�شنار.
بزغ فجر الثامن من ت�رشين الأول ،اجلي�ش ما زال م�ستحكماً مكانه ،بقي
الو�ضع على هذا احلال �إىل ما قبل الظهرية ب�ساعات بلغت ال�ساعة احلادية ع�رشة
وع�رشين دقيقة بالتوقيت املحلي ،اجلي�ش يغادر املدينة من�سحبا ،فر�ساننا
على �أهبة اال�ستعداد ،مل يحتاجوا وقتا طويال لالنطالق منهم على جاهزية
تامة ،وكانوا ينتظرون هذه اللحظه بفارغ ال�صرب� ،أ�سلحتهم كانت يف متناول
�أيديهم ،و�سياراتهم املخب�أة كانت تنتظرهم ،انطلقوا نحو الهدف املن�شود ،مل
يفكروا كثريا ،ن�صبوا كمينهم على ر�صيف ال�شارع ،اوقفوا �سيارتهم بني الأ�شجار
املوجودة يف املكان على جانب ال�شارع ،نزل الفر�سان الثالثة فيما الرابع الذي
كان من املفرت�ض �أَن ي�صور العملية �أ�صبح �أ�سريا ،نقطة اجلي�ش املركزية التي
ت�رشف على مدخل املدينة تبعد م�سافة ال تزيد عن كيلومرتين باحلد الأق�صى،
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مكان هذه العملية يتو�سط امل�سافة بني مكان العملية الأوىل ونقطة اجلي�ش
املتمركزة على مدخل املدينة بعد حلظات قليله ،تطل �سيارة ا�رسائيليه قادمة
من امل�ستوطنات املقامة على �أرا�ضي املدينة واملتجهة �إىل ال�شمال ،فر�ساننا
لها باملر�صاد ،تقرتب منهم ب�رسعة� ،أ�سلحتهم معمره وجاهزة ،اخذوا �أماكنهم،
و�صلت ال�سيارة �أمطروها بنريان ر�شا�شاتهم� ،أ�صابوا من فيها ،ال�شارع مييل �إىل
اال�ستقامة ال�سيارة بقيت ت�سري وتخطتهم قليالً ،مل تبتعد �سوى ب�ضع ع�رشات من
الأمتار ،ثم انقلبت ،املكان �سهل وترابي واملنطقة مك�شوفة ،تعالوا لنلحقها.....
هيا!!!! كال بل تعالوا لنن�سحب ،هكذا االتفاق ،ال نريد الوقوع يف الأخطاء ،اجلي�ش
مل يبعد عن البلد ،بل على �أطرافها ،كما �إن نقطة متركز اجلي�ش �سرت�سل دوريتها
املعتاده على املناوبة والتي ال حتتاج لأكرث من دقيقتني وتكون عندنا اتركوا
ال�سيارة و�شانها ،غادروا املكان عائدين ،لكنهم �سلكوا طريقا مغايرا لذلك الذي
ينتظرهم �صديقهم بال�سيارة الثانية فيه ،وا�صلوا ال�سري حتى دخلوا املدينة وهم
متلثمون ب�أقنعتهم جاءتهم �إنذارات التحذير ،بعودة اجلي�ش للمدينة مبا�رشة ومن
كل االجتاهات بعد �أن كانوا قد غادروها للتو ،اعرت�ضوا �سيارة لأحد املواطنني
انزلوه منها وا�ستقلوها بدال من �سيارتهم التي تركوها يف عر�ض ال�شارع� ،ساروا
باجتاه �إحدى قرى املدينة� ،صاحب ال�سيارة حلق بهم لإعادة �سيارته ،ات�صلوا
ب�صديقهم .....طلب منه مالقاتهم يف نقطة حدودها ،ا�ستجاب لطلبهم ،تركوا
�سيارة املواطن وغادروها مرتجلني ملالقاة �صديقهم ،التقوه ركبوا معه وذهبوا
�إىل حيث ارادوا االختباء ،مع كل الأخطاء التي �أحاطت بتحركهم هذا وتركت
ب�صمات لتتبعهم �إال �إن اهلل �شاء لهم بالو�صول ب�سالم
دقائق قليلة رمبا مل تتجاوز الع�رشين دقيقة ،كانت قوات االحتالل تبا�رش
فر�ض التجوال على املدينة ،هلل العجب!!! فبني مغادرتها للمدينه ووقوع العملية
ثم عودتها �إليها مده زمنيه ال تزيد عن �ساعة ون�صف ال�ساعة باحلد الأق�صى،
�أي �أ�شباح ه�ؤالء جنيون �أم ان�سيون ،يدخل اجلي�ش فال يجد �شيئاً وبعد خروجه

بقليل ،حدث الهجوم وعلى م�سمع نقطة مع�سكره الأ�سا�سية ،مل يتوان اخلرب
العاجل بالإعالن عن قتيل وثالثة جرحى ،تفرق فر�ساننا ليختبئوا كل يف املكان
الذي يريده ،لكن هذا املرة كانت الظروف �أكرث تعقيدا و�صعوبة .فلم يعودوا
بعدهم كما كانوا� ،أحد الفر�سان اعتقل ع�شية اليوم الذي �سبق حدوث العملية
وكانت حبة العقد الأوىل قد انفرطت ،راقب �أبطالنا الأحداث وبقوا خمتبئني طوال
مرحلة منع التجوال ،التي مل تزيد هذه املرة عن ثالثة �أيام ،حيث �أ�صبح لأ�سرينا
قرابة الأ�سبوع يف الأ�رس ،مل نره بعد ذلك االجتماع بل مل نعرف عنه �شيئاً �سوى
�أنه يف الأ�رس ،ونخ�شى �أن تظهر �أمام والديه ،فماذا �سنقول لهم؟؟؟ وكيف �سنتمكن
من تهدئة خواطرهم؟ هل �سنقول انه �سيحكم بامل�ؤبدات؟ وكيف �سيتقبلون ذلك
لنرتكهم يتجرعون ك�أ�س الهم ويواجهون م�صريهم بطريقتهم اخلا�صة.
مل ند ِر �أَن امتحاناً ربانياً �آخر كان بانتظار بطل من �أبطال اخللية ،وواحد
من الذين نفذوا العملية ،فبعد رفع حظر التجوال بيومني ال غري وقبل �إن نلتقي
معه ثانية و�أَثناء قيادته ل�سيارة �شقيقه ومعه �أفراد �أ�رسته تعر�ض حلادث �سري،
حيت ا�صطدم مع �سيارة �أخرى يقودها �أحد املواطنني ومعه والده امل�سن� ،أ�صيب
الوالد وكذالك �أفراد الأ�رسة بجروح خمتلفة ،نقلهم منا�ضلنا و�سائق ال�سيارة
الثانية للم�شفى يف املدينة ،لكن الوالد امل�سن القى حتفه وانتقل �إىل رحمة ربه
مت�أثرا ب�إ�صابته وكرب �سنه ومر�ضه الذي كان يعاين منه ،وانتهى به الأجل خالل
هذا احلادث الذي �أي�ضا �أثر على ترتيب �أوراقنا و�شو�ش على برناجمنا فقد قامت
قوات االحتالل ع�رص ذلك اليوم مبداهمة امل�شفى بحثا عن فار�سنا الذي وقع معه
احلادث وقام ب�إ�سعاف �أفراد �أ�رسته لكن حظه كان قد خرج منها للتو متجها
للمنزل لطم�أنة عائلته وو�ضعهم ب�صورة احلدث.
�أثناء عودته للمنزل تفاج�أ بان قوات خا�صة ترتب�ص به وترابط حول منزله،
حت�صن داخل البيت ،لتبدو حلقة جديدة من م�سل�سل الرعب واخلوف ،مل تتوان
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قوات اجلي�ش من تعزيز تواجدها ،انت�رشت حول البيت املكون من ثالثة طوابق،
طوقته ب�شكل كامل ،اخرج جميع من يف املنزل �إىل العراء ،حت�صن البطل داخل
خمب�أ �أعده للحظات ال�شدة ال يعلم به �سوى �أحد �أ�شقائه وواحد من �أفراد اخللية.
ب�ضعه �أيام مت�ضي على اعتقال �أ�سرينا الأول فاحتة العقد واليوم الأربعاء
2002 /10 /16ال�ساعه احلادية ع�رشه �صباحا ،و�صلنا اخلرب بوجود الفار�س
مطوقا ات�صلنا به هاتفيا طلب النجدة وطلب ال�سالح ،ومكربات ال�صوت
تناديه باخلروج وت�سليم نف�سه ،زخات الر�صا�ص تتناثر �صوب املنزل ،الإخوة
من كوكبة الأ�صدقاء يف امتحان حقيقي ،ال يدرون ماذا ميكنهم فعله كي
يخل�صوه ،حت�رض جرافه ع�سكريه �ضخمه ،طائرتان حتومان يف �سماء املنطقة،
قوات اجلي�ش تطوق احلي بالكامل ومتنع النا�س من االقرتاب� ،أفراد عائلته
واجلريان يجل�سون خارج املنزل يف العراء ،يطوقهم عدد من اجلنود كل من
ات�صل ليخرج فهو مراقب من قبل �سيارة ع�سكريه ت�أتي خ�صي�صاً يف مثل هذه
احلاالت ملراقبة املكاملات الهاتفية ال�صادرة والواردة ،يطلقون �صواريخ الفاو
على املنزل ،يبد�أ بطلنا باالت�صال م�ستنجدا ً ،ي�صعب علينا القيام بذلك فال احد
ي�ستطيع اخلروج من خمبئه� ،رشعت اجلرافه بهدم �أجزاء من املنزل ،م�س�ؤول
املخابرات ي�ستدعي والده ،يلب�سونه بزة جاكيت خا�ص وفيها جهاز ت�صوير
وتن�صت ،يطلبون منه الدخول لإقناع ابنه بت�سليم نف�سه ،يدخل الوالد ينادي
ابنه املتح�صن� ،أبى التحدث مع والده خ�شية �أَن ي�ؤثر يف نف�سه واعتقادا ً ب�أن
والده قد يعمد لإقناعه بت�سليم نف�سه رمبا خوفاً على حياته �أو لرمبا حر�صاً
على املنزل الذي ي�أوي �ست �أ�رس لأ�شقائه وعائلته ،يعود الوالد �أدراجه مقتنعاً
�أَن ابنه غري موجود ،ي�صدقه رجل املخابرات ،لأنه يعلم من خالل الأجهزة
املركبة يف البزه الع�سكرية التي �أَلب�سوه �إياها� ،أَلب�سوه البزه ثانية ل�شقيقه
وكرروا الطلب ذاته ،يذهب �شقيقه �إليه ،فهو يعرف املخب�أ ،يقنعه �إن ال ي�سلم
نف�سه ثم يعود ،يخربهم بعدم وجوده ،كذاب اعتقلوه ،اجلرافة توا�صل زحفها
يف هدم املنزل على البطل املتح�صن �أمام ذويه و�أبنائه.

احل�صار م�ستمر وعقارب ال�ساعة تدور ببط �شديد ،ب�سب انتظارنا للحظة
مغادرة اجلي�ش لكن الوقت مير ب�رسعة �أمام عجزنا نحن التنظيم عن فعل �أي
�شيء لإنقاذ حياة رفيق دربنا ،ف�أي �إمكانات لدينا �إمام ع�رشات املدرعات ومئات
اجلنود وطائرتني مروحيتني و�ساعات النهار على حالها ،حاولنا �أَن نفكر يف
�شيء ما ،ت�شاورنا ،حتاورنا ولدت فكرة ال ب�أَ�س بها ،وقع الر�أي عليها ،لنتحرك
ب�رسعة ونعمل بها يجب �أَن نقنعه بان ال يتحدث على الهاتف النقال علهم
يقتنعون بعدم وجوده ،لكنه يت�صل مع �آخرين ،يلتقطون املحادثة يت�أكدون
ب�أنه موجود ،يوا�صلون العمل جتول الفكرة يف ر�ؤو�س كوكبة الأ�صدقاء �أنها �أكرث
حيوية ،حياته �أهم من كل �شيء ،ال نريد له �أَن ي�ست�شهد �أمام عيون �أطفاله ويهدم
املنزل على مر�أى ذويه ،كيف �سنواجههم بعدها ،فنحن عاجزون عن مواجهة
ذوي الأ�سري الأول فكيف بنا باثنني ،وماذا لو قتل؟ لذلك �سنحاول االت�صال ب�أحد
الأخوة ع�ضو برملان وم�س�ؤل تنظيمي ،ات�صلنا به� ،أخربناه وحذرناه من مغبة
ترك الأخ ي�ست�شهد �أمام �أطفاله لكننا نعرف �إمكانات الرجل وه�ؤالء اليهود ،لن
ن�سامح �أنف�سنا ،حاول الرجل جادا ً وم�شكورا ً ،وهذا جزء من واجبه ،وواجبنا
�شكر النا�س ،جاءنا االت�صال انه هو مل يطل علينا االنتظار ،ف�أجاب ،لقد ات�صلت
ب�أع�ضاء اللجنة املركزية للحركة ،فهم يف اجتماع لكنهم خيربوننا باجابة من

ثالثة خيارات.

♦ ♦األول� :أَن يقاوم حتى ال�شهادة ،نعم حتى ال�شهادة ،يقاوم مئات اجلنود
املح�صنني؟؟؟؟!! ومب�سد�س ال غري؟؟؟! هذا يعني االنتحار هل يوجد غري ذلك
و�صفا؟؟؟!!! فلينتحر .....لي�س الأول الذي يحا�رص بال �سالح وي�ست�شهد؟؟؟!
♦ ♦الثاني :ي�ست�سلم وي�سلم نف�سه مبا�رشة ،ومن ي�ضمن انه قد ي�ست�سلم وال
يطلقون النار عليه جمرد �إن يطل بر�أ�سه �إذا ال �ضمان حلياته ،فاحللول واخليارات
قا�سية وم�ؤملة فلي�س حال من ي�أكل الع�صي كمن يعدها ،من �سيواجه ذويه ،هم
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نحن جمموعة الأ�صدقاء فكيف �سيكون ذلك وب�أي الوجوه ميكننا �أَن نواجههم
وهل ن�ستطيع و�ضع عيوننا بعيونهم ،لرنى خيارا ً �آخر علنا نر�ضي �ضمائرنا!! ...
♦ ♦الثالث�َ :أن يتم االت�صال بال�صليب الأحمر ليجري تن�سيقه مع اجلي�ش
واملخابرات وليتم ت�سليمه من خالل دخول رئي�س البلدية وع�ضو املجل�س
الت�رشيعي �إليه ،فكرة الب�أَ�س بها ،وواقعيه وميكننا �أَن ننقذ البطل املحا�رص من
موت حمقق �إذا كتب اهلل له النجاة ومتكنا من التن�سيق مع ال�صليب الأحمر قبل
و�صولهم �إليه.
اقتنع �أفراد التنظيم بالفكرة وبد�أوا ب�إجراء ات�صاالتهم مع الأخ ع�ضو
الت�رشيعي الذي توا�صل مع ال�صليب الأحمر ،و�رشع ال�صليب بالتن�سيق ،حان وقت
الع�رص ،الأ�صدقاء على �أع�صابهم لكن ال احد يعلم �أين هم لأنهم يتحدثون من
منطقة بعيدة و�آمنة وير�سلون من يراقب لهم املكان وي�أتيهم بالأَخبار دون علم
احد من املحيطني� ،أومن �أ�رسة البطل ،اللحظات لي�ست طويلة قيا�سا بالزمن ،لكن
مع االنتظار وجدناها كيوم من �أيام احل�رش ،جاء الرد رف�ض رجل املخابرات دخول
�أي �أحد �إىل املحا�رص ،ومل ي�سمح لرئي�س البلدية �أو لع�ضو الربملان باالقرتاب من
املكان ،وقال عليه ت�سليم نف�سه وليهدم املنزل عليه ،ات�صاالت اال�ستغاثة وطلب
ال�سالح منه متوا�صلة� ،أريد �أَن ا�ست�شهد ،انتم تعرفون ما هو م�صرينا� ،أجابه �أحد
الأخوة ال تقلق �سلم نف�سك لي�س هناك من هو �أجر�أ و�أ�شجع منك� ،أبنائي �أمانة
يف عنقك ،و�أَنا �س�أبقى متح�صناً حتى النهاية ،ال تقلق على �أبنائك ،لكن ت�أكد
انه لي�س هناك من ي�ستحق احلياة �أكرث منك ،حلظات لي�ست طويلة وغري ات�صال
هاتفي م�ؤثر ،الدموع يف عيون من تلقى كلماته وهو يو�صي على �أبنائه� ،أنها
فعال �أمانة عظيمة� ،أبنا�ؤه فقط يريد �أَن يو�صي عليهم ،لكنه يو�صي من هو �شهيد
مع وقف التنفيذ فال احد يدري من �سي�سبق الآخر بال�شهادة ،حلظات من الإقناع
بينه وبني رفيق دربه ،وهكذا كانت النهاية مع ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء حينما
قفز على حني غره بني اجلنود املدججني بال�سالح ،انتبه اجلنود ،ارفع يدك ال

تتحرك ....اخلع مالب�سك ....وهكذا انتهت ق�صة درامية ،كادت نتائجها �أَن تكون
تراجيديه� ،إال �أنها توقفت عند االعتقال والزج ببطلنا يف �أقبية التحقيق ليبد�أ
مرحله من مراحل الن�ضال.
هكذا وخالل مده زمنيه مل تتجاوز الثمانية �أيام فقدنا عزيزين من كوكبة
الأ�صدقاء ،وع�ضوين رئي�سني يف خلية الث�أر لل�شهداء ،وب�رسعة مل نتوقعها ت�سقط
حبة �أخرى من حبات العقد فيما كان قد �سبقهم قبل ذلك بب�ضعة ا�شهر اعتقال
�أخوين �آخرين من ذات الكوكبة ونف�س الفريق وذات املجموعة الذين مل يحظوا
بح�ضور ت�شكيل خلية الث�أر لل�شهداء فيما كانوا فاعلني يف اخللية الأوىل التي
جاءت بباكورة ثمار الزرع ومثلت باكورة العمل امل�شرتك يف ايقاع الإ�صابات
لأن اعتقالهم مبكرا حال دون موا�صلتهم ،كما �إن ثالثة �أخوة من الن�شطاء كانوا
قد اعتقلوا قبل تلك الفرتة فيما الرابع كان قد �سبق اجلميع بعام كامل حينما
داهمته وحدة خا�صة يف منزله.
ال ننكر �أَن عملية الأخوة قد �شكلت لنا �إرباكاً و�رضبة قا�سية� ،إال �إننا ننه�ض
بعد كل �رضبه �أ�شد قوة وب�أ�ساً على الأعداء ،فبعد اعتقال الأخوين املذكورين من
�أفراد املجموعة نه�ضنا و�شكلنا خلية الث�أر لل�شهداء كخلية م�صغرة من �أفراد
كوكبه الأ�صدقاء ،والتي كما �سبق و�أ�رشنا �أ�صبح اجلميع على �رشاكة حقيقية
معهما ،من خالل العمل والفعل الن�ضايل بغ�ض النظر عن امل�سمى الذي مل يكن
قد عرف بعد �سوى من �أفراد اخللية فح�سب.
اجتمع بع�ض الأخوة الذين �شعروا بعمق اجلرح والأمل الذي امل بهم بعد
اعتقال اخلوذة ،خا�صة و�إنهم على متا�س مبا�رش معهم حلظه بلحظة ،تدار�سوا
الأمر وتباحثوا الدور املطلوب القيام به خالل هذه الفرتة الدقيقة ،خا�صة
و�أن الإخوة الذين اعتقلوا يف الفرتة الأخرية ما زالوا رهن التحقيق ومل مي�ض
على اعتقالهم �سوى فرتة ق�صرية ال ندري ما بدر منهم من اعرتافات ،و�إن كانوا
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�سي�صمدون �أم ال؟ وما ميكننا فعله للتخفيف عنهم ،فاجلي�ش بات ميار�س ن�شاطاً
مكثفاً داخل املدينة وقد جنح يف حتقيق بع�ض النجاحات باعتقاله للإخوة ،فهل
نختفي عن الأنظار ونرتك باقي الأخوة و�ش�أنهم جل هذه الأمور كانت بحاجة
�إىل ح�سابات عقالنية بعيدة عن العاطفة والتهور ،ورمبا ي�ساورنا ال�شك �أحيانا
ب�أننا قد اخط�أنا يف ح�ساباتنا ،وقد نقول �أحيانا �أنه لو قدر لنا العودة والعمل
من جديد لغرينا الكثري من الأ�ساليب واملفاهيم والتكتيك مبا يخدم �إ�سرتاتيجية
عملنا ب�شكل �أف�ضل ،لقد حدث كل ذلك و�أو�صلنا نقا�شنا هذا �إىل �رضورة التخطيط
لعملية �رسيعة ،لكن �أَي عملية هذه؟ فنحن مل نلملم جراحنا بعد ،وقد غاب عن
اخللية �أخوان منذ عدة �أيام ،وما زالوا رهن التحقيق ،والعملية الأخرية مل مي�ض
عليها �سوى �أ�سبوع فهل نرتيث وننتظر ماذا �سيحدث مع الإخوة يف الأ�رس ،لكننا
نعلم متاماً �أنهم يحاكمون و�إن كنا نكابر ونخفي ذلك عن الأهل ،فالنا�س لي�سو
بهذه ال�سذاجة ،وبات احلديث جلياً ،خا�صة بعد اغتيال البطل الثاين الذي نفذ
العملية،
الأغلبية �إذا مع �رضورة القيام بعملية �أخرى ال بد من �إدخال �أخوة �إىل
اخللية من بقية كوكبه الأ�صدقاء �أو من غريهم �أدخلنا بع�ض الإخوة �إىل جمال
العمل لكنهم مل يكونوا معنا يف االجتماع الأول رغم �أنهم من الأ�صدقاء لقد
�أ�صبح لنا يف هذه املرة ح�سابات جديدة ،فالعمليات الأوىل مت تبنيها من قبل
حركة حما�س ومن خاليا تابعة لكتائب الأق�صى لكن يف الواقع ال ي�ستند �إىل
�أي �أ�سا�س من ال�صحة ،ولي�س لهم �أي عالقة ذلك ،وهنا ال نتحدث عن التنظيم �أو
الكتائب ب�شكل عام ،لأن املجموعة تابعة �أ�صال لهذا التنظيم.
قررنا القيام بعملية تراعي منطية العمل نف�سه و�أ�سلوب العمليات ال�سابقة،
�إال �أننا فكرنا هذه املرة بتبني العملية با�سم خلية الث�أر لل�شهداء ليعم اال�سم
بني اجلميع ،و�أكدنا على �رضورة نقل العملية �إىل خارج حدود املدينة لنقل

اجلي�ش من املنطقة وتعميم �أ�سم اخللية على املدن والقرى املجاورة ،وذلك
ل�ضمان التغطية الأمنية ،وت�شتيت تركيز جهد املخابرات واجلي�ش على غرينا.
�رشع �أفراد اخللية بدرا�سة املكان املنا�سب للعمل فيه ،كان لديهم خيارات
عدة على تخوم املدينة وخيار واحد خارجها ،قد يحتاج ذلك جهدا ً �إ�ضافياً
و�إمكانات خمتلفة ،وبالرغم من �أن معرفتنا اجلغرافية باملكان جيدة ،ف�إن �أن
املعرفة _بطبوغرافية _ املنطقة التي �سينتقل �إليها �أفراد اخللية بعد العمل
وكذلك �إمكانية �إدخال �سيارة غري معروفة الهوية مل تكن مهمة ي�سرية علينا،
وبخا�صة �أننا مطلوبون لقوات االحتالل وحتركاتنا مل تكن �سهلة كما كان يف
ال�سابق لذلك بد�أنا بتذليل العقبات التي ذكرناها واحدة تلو الأخرى� ،رشعنا
�أوال بحل م�شكلة احل�صول على ال�سيارة وفق ما يتوافر لدينا من �إمكانات مالية
حمدودة ،وبعد جهد جهيد ح�صلنا على �سيارة لكنها مل تكن بامل�ستوى املطلوب
للأمن حيث اجلودة وال من حيث �صالحياتها للإيفاء بالغر�ض ،لقد قطعتنا من
�أول الطريق ،حيث تعطلت �أثناء جتولنا وبحثنا عن مداخل وخمارج املنطقة
التي �سن�سلكها ،قمنا ب�إ�صالحها لكن مل يغري �إ�صالحها من الأمر كثريا ً ،غري �أنه
كلفنا بع�ض الوقت واملال ،الإ�رصار هو العنوان والدافع ،رمبا كان العطل الذي
حدث يف ال�سيارة كان م�ؤ�رشا وحتذيرا ً لنا كي نعيد التفكري� ،إال �إننا مل نتدارك
املوقف بل واجهناه بعناد و�إ�رصار� ،أو لنقل بغري اكرتاث ،حيث اتفقنا على
بقاء �أحد الإخوة خلف مقود ال�سيارة ويحافظ على حمركها م�شتغالً ،م�شكلة
�أخرى �أطلت علينا وهي م�شكلة ال�سالح الذي �سي�ستخدم يف العملية ،فلدينا
قطعتا �سالح ،واحدة كال�شنكوف والثانية “ ”M16حجم طويل وكان يجب نقلها
�إىل بلدة �سعري وهذا بحد ذاته جمازفة ،فحواجر اجلي�ش والإخوة مطاردون ،ما
العمل �إذا ً؟ �أر�سلنا اخوين توكال مبهمة نقل ال�سالح ،متكنوا من الو�صول للمنطقة
ب�سالم ،مكان العملية مفرتق بيت عانون الواقع على ال�شارع االلتفايف بني
مدينتي اخلليل وبلدة �سعري ،الوقت منت�صف النهار ،النا�س يف تزاحم ذهابا
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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و�إياباً من واىل تلك البلدين ،فر�ساننا بانتظار الإ�شارة ،فح�صوا املكان ال�شك
يف انه منا�سب وميكنهم القيام بعملهم ب�سهولة� ،سينتظر بع�ض الوقت حتى
قدوم الهدف الذي �سيمر على ذلك ال�شارع ،االنتظار �سيكون بني النا�س الذين
يتجمهرون بجانب �سيارات النقل العام ،وقوفهم بال�سالح مثري لل�شك والريبة
ويعر�ضهم للخطر ،وال �أحد ي�ؤمن عدم وجود عيون بني جموع النا�س هناك،
م�شكلة �أخرى هي يف قطعة ال�سالح الطويلة �إذ ي�صعب �إخفائها حتت اجلاكيت،
البد من تبديلها ب�أخرى اق�رص لكن هذا �سيحتاج �إىل وقت �إي حظ �سيئ هذا
الذي يعرت�ض طريقنا ،فكلما انتهينا من مع�ضلة �أطلّت علينا �أخرى بر�أ�سها،
�أحد الإخوة الذي ي�رشف على التح�ضري واالعداد للعملية عاد للمدينة ال ب َد من
�إخباره مبا ح�صل� ،إذا ً �سيتم ا�ستخدام الهاتف و�إجراء االت�صال بهذا ال�ش�أن لقد
�أ�ضحى اخلط�أ واردا فالكل يعرف �أن �أجهزة االت�صال النقالة مراقبه ،حاول ت�شفري
مكاملاتهم والتحدث برموز حمدودة ،لكن �إي �شفرة �ستعوق خمابرات العدو
الذي ميتلك الوقت والإمكانات الكافية حللها مهما بلغت من التعقيد ،يبدو �أن
�إحدى �رشائح الهاتف خمرتقة من قبل ال�شاباك ،ومن الوا�ضح �أنهم التقطوا بع�ض
املكاملات و�صار لديهم بع�ض الإ�شارات املوحية لأمر ما ،لكنهم مل يحددوا
املكان ،لقد ات�ضح ذلك من خالل حتركات اجلي�ش على مفرتقات الطرق االلتفافية
واملداخل امل�ؤدية ملدينة اخلليل الآتية من املدن والقرى املجاورة لها ،ت�أكدنا
من ذلك الحقا حينما وجدنا بع�ض الرموز والكلمات لدى �ضابط التحقيق بعد
اعتقال الإخوة وفح�ص اجهزة ات�صالهم امل�صادرة ،وقطعنا ال�شك باليقني من
خالل املكاملة الأخرية التي جرت بني �أفراد اخللية �أيوجد حترك كثيف للجي�ش،
اجل املو�ضوع ،خالل يومني �ست�صلك �أخبار �سارة.
م�ساء يوم الثالثاء املوافق  2002 /10 /29كانت عودة ذلك الأخ الذي ترك
رفاق دربه عائدا �إىل املدينة ،وذلك بعد �أَن �أَنهى و�إياهم اال�ستعداد ،والتح�ضري
والتخطيط للعملية من �ألفها �إىل يائها ،من �رشاء �سيارة وتعريفهم مبداخل

البلدة واالتفاق على مكان لإخفاء ال�سالح حال التنفيذ وكل تلك التفا�صيل ،و�صل
�صديقنا بعد رحلة عناء ليلية م�شياً على الأقدام �إىل قرية احليلة الواقعة على
�إحدى التالل بني مدينتي يطا واخلليل ،خ�شي الذهاب �إىل منزله لأنه مطلوب،
ا�ستيقظ �صبيحة اليوم التايل بعد �ساعات نوم وراحة لدى �صديق �أخر من كوكبة
الأ�صدقاء كانوا يبيتون عنده يف تلك القرية الوادعة ،كان يريد و�صول منزله عله
يتزود ببع�ض املال ليتدبر به �أمره ،لكنه مل يتمكن ،تال�شى طلب نقود من �صديقه
خجال لي�س �إال ،ال ميلك �سوى �شيكل واحد يف جيبه ،وعليه �أَن يعود للإخوة يف
بلدة �سعري لإي�صال قطعة �سالح منا�سبة وبديلة عن تلك الطويلة بنا ًء على
ات�صال جرى ليلة �أم�س ،ال�سالح بات جاهزا وما عليهم �إال نقله ،ال�ساعة قرابة
التا�سعة �صباحا من يوم الأربعاء ،جاء النذير وح�صلت املفاج�أة التي غريت
احل�سابات جميعها حيث دخلت دورية جي�ش �إىل القرية فهذه هي املرة الأوىل
التي يدخل فيها اجلي�ش �إليها منذ اندالع االنتفا�ضة ،حترك الإخوة املوجودون
يف املنزل وهم ثالثة �إ�ضافة �إىل �صديقنا ابن تلك القرية ،الذي يبيتون عنده،
انق�سموا �إىل ق�سمني ،ابتعدوا عن املكان ،غادرت الدورية القرية ،اثنان من الإخوة
انتقلوا �إىل بطن الوادي ثم �ساروا �شماال ،للمدينة ثم اخذوا باالنحراف من خلف
اجلبال وعك�سوا طريقهم �صوب قرية الريحية غرب املدينة ،عادت دورية اجلي�ش
ومعها تعزيزات ،الأخوان الآخران نزلوا الوادي و�ساروا �شماال باجتاه مدينة
اخلليل حيث يوجد لهم �صديق هناك يف قرية قلق�س ،مكثوا عنده حتى �ساعات
الليل ثم رجعوا للقرية حينما غادرها اجلي�ش بعد �ساعات من البحث والتفتي�ش،
فيما الإخوة الأوائل وجدوا لهم مالذا ً يف مكان �آخر تواروا فيه حتى �صبيحة
اليوم التايل حالت رعاية اهلل يف تلك الليله من وقوعهم يف الأ�رس.
�صبيحة يوم اخلمي�س املوافق  2002 /10 /31يوم ال ين�سى من ذاكرتي
كيف لنا بن�سيانه ونحن من ذلك اليوم وال زلنا ندفع ثمن ذلك �أملا ومعاناة
وحرماناً ،ومع �ساعات الفجر الباكر دخلت قوات خا�صة معززة بقوات كبرية من
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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اجلي�ش ،واجتاحت قرية احليلة ،وانت�رشت بوديانها املت�صلة مبا�رشة مع جنوب
مدينة اخلليل و�صل اخلرب للإخوة الذين عادوا للقرية ليالً ،متكنوا من االن�سحاب
عرب الوادي باجتاه مدينة اخلليل ،و�صلوا املدينة ،ا�ستقبلهم �صديق لهم ،علم
بقية الإخوة بوجود اجلي�ش ،الأخوان اللذان انطلقا بالأم�س تفرقا و�أ�صبح كل
واحد منهم وحده� ،أحدهم كان مطلوبا لقوات اجلي�ش و�صار عليه من االعرتافات
ما ي�ؤهله لأخذ �أحكام م�ؤبدة ،حالة اخلوف والرهبة جتعل الدنيا يف نظر املرء
�أ�ضيق من �س َم اخلياط،
حاول �أخونا االنتقال من بيت �أحد املواطنني الذي بات عنده ليلته �إىل
مكان �أخر ،اجته �صوب قرية الريحية ثم اجتازها متنقال بني بطون اجلبال،
و�صل �أحد الأودية الواقعة بني قريتي الريحية وبيت عمرا ،جل�س حتت ظل
�شجرة زيتون ،و�ساو�س �صدره حتدثه ،ي�صدقها تارة ويك ّذبها تارة� ،أخرى هل هو
يف مكان امن ،قد يلتقطون حمادثاته ويحددون موقعه� ،إغالق اجلهاز �أف�ضل قد
يت�صل بع�ض الإخوة من كوكبة الأ�صدقاء ف�شقيقه مطارد ومعظم �أفراد املجموعة
هم كذلك ،وال �أحد يعرف احلقيقة �إال اجلي�ش وخمابرات العدو ،لكن الكل يتعامل
على �أنه مطلوب وعليه احلذر ،ي�أتيه ات�صال ..يرد عليه� ..إنه مدير نادي الأ�سري،
�أهال و�سهال ...اعرتافات الإخوة من ال�سجن قد و�صلت خذ بالك من نف�سك ...اعرتفوا
عليك ال ب�أ�س ،بيعني اهلل املهم �سالمتهم� ،أعط الأوراق للمحامي م .وهو يو�صلها
لنا ،جيد� .....سالم.
ثالث جبات ع�سكرية تدخل املدينة من مدخل قرية الريحية ت�سري ب�رسعة
جنونية ،ي�شاهدها �صديقنا ،ال بد من حتذير ال�شباب و�شقيقه واحد منهم .ات�صل
به ،خذوا حذركم دخل اجلي�ش من طريق الريحية ،جيد .........علم الأمر .ال احد
يعلم �سبب الدخول ،و�صلوا مركز املدينة� ،أعلنوا منع التجول� ،سمع �إطالق �أعرية
نارية ،ات�صال من الإخوة الذين ذهبوا �إىل مدينة اخلليل� ،أين �أنت؟ يف بالد اهلل

الوا�سعة ،ال تقلقوا خذ بالك من نف�سك �أو تعال عندنا ،يطول احلديث على الهاتف،
يغلق الهاتف يف وجهه ،الكالم لي�س جماناً ،بالعادة يتحدثون ب�ألغاز ورموز غري
معروفة لأحد �سواهم ،قد يتفقون عليها يف حينه ،على �سبيل املثال تعال �إىل
حيث �شجرة التني� ،أو لدى �صاحب الرتاكتور .وهذه كلمات مفتوحة حتمل معاين
كثرية� ،إال �أَن �أحد الإخوة كان طيب القلب ،وكثريا ً ما كان يطيل املكاملة ،وال يلقي
باالً لذلك ،وهذا نوع من الإخفاقات التي ا�رضّت بهم يوم اعتقالهم ،ات�صا ٌل وار ٌد
من �شقيقة �أحد الأخوة يف الأ�رس تريد االطمئنان عن �شقيقها ،ال تقلقي يا اختنا
�إن �شاء �سينزل من ال�سجن قريبا ،ال ي�ستطيع �إخبارها غري ذلك ،وال تدري �أننا
ا�ستقبلنا للتو ات�صاالً من نادي الأ�سري يخربهم ب�أن اعرتافاتهم قد و�صلت!! وملاذا
ينتظر اعرتافاتهم فنحن �أدرى مبا لديهم من عمل .حاول �إنهاء املكاملة �إن �شاء
اهلل قريباً يعودون �إليكم ،تودعه قائلة خذوا بالكم من �أنف�سكم ،ملاذا ت�ساقطت
حبات عقدكم؟! بيعني اهلل يا اختنا ،ات�صال �آخر� ،إنهم الإخوة الذين ذهبوا �إىل
اخلليل ،مرة ثانية انتم ،ماذا بكم؟ هل علمت ب�أن لوائح االتهام قد و�صلت نادي
الأ�سري؟ علمت بذلك ،اخربهم كي يعطوها للأخ “ا .ع ،”.فهو الآن يف مدينة
اخلليل كي يو�صلها لنا ،جيد �س�أبلغه ،هل �ست�أتي عندنا ،نحن عند عبود توكلوا
على اهلل وعينوا خريا ً و�أغلق الهاتف .حاول �أخونا االنتقال من حقل الزيتون،
وك�أن القدر يقوده �إىل �آخر حلظات احلرية ،لقي �أفعى قتلها ،جل�س على قبو بئر
ماء مغلق� ،أول غيث ال�سماء قد هلَّ� ،رشب من حو�ض البئر ،ت�ساقطت حبات املطر
الدافئة ،والتي عادت تت�ساقط من بداية �شهر ت�رشين الأول ،ي�سميها الفالح �شتاء
امل�ساطيح �أو الزيتون ،كذلك يكون املزارعون قد قطفوا العنب ون�رشوه للتجفيف
ولعمله زبيباً.
وا�صل �صديقنا ال�سري بني اجلبال والأودية ،باجتاه قرية دير رازح التابعة
ملدينة دورا ،و�صل �أحراج القرية املزروعة على ال�شارع الوا�صل بني مدينة
اخلليل وبلدة الظاهرية ،تريث قليال� ،شاهد �سيارة تاك�سي فل�سطينية تقف على
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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مفرتق طرق مدر�سة امل�ؤدي �إىل بيت عمرة ويطا ،عندها جمموعة من اجلنود،
�أدرك �أَن الأمور �صعبة وخطرية لكنه يف م�أمن لغاية الآن ،جل�س قليال من الوقت
حتت �شجرات الأرز ،ثم �صعد �إىل قمة اجلبل حيث قرية دير رازح ،ذهب �إىل
�صديق له هناك تناول ما ق�سم له من طعام ،و�أدى �صالة الظهر ،قرر العودة �إىل
مدينة يطا ،كان يف ال�صباح قد �أجرى ات�صاال مع �أحد الأ�صدقاء لي�أتي وي�أخذه
ب�سيارته لكنه وجده يغط يف نومه ،ف�آثر عدم �إزعاجه �أكرث ولكن الآن �أ�صبح
قرار العودة �إليه واردا ،خا�صة �أَ ّن النهار قد انت�صف بينما �صديقه من دير رازح،
وبعد �أَن عرف بنيته قطع ال�شارع ،ا�ستعد لنقله �إىل طرف ال�شارع وبعدها يكمل
م�شواره م�شياً على الأَقدام ،خجل �أَن يرف�ض العر�ض ويقول :ال ،كي ال ي�شعر انه
خائف ،و�صل ال�شارع واجتازه �إىل اجلانب الثاين ...وبد�أ مي�شي نحو مدينة دورا،
القدر ي�سوقه وهو ال يعلم �إي نهاية تنتظره خالل ذلك اليوم ،و�صل احد امل�ساجد،
�صلى الع�رص ثم غري مالب�سه و�أخفى مالحمه ثم خرج و�أكمل الطريق نحو مدينة
دورا ،حلقت به �سيارة تاك�سي� ،أوقفها و�أقلته �إىل مدينة دورا� ،أعطى ال�سائق ذلك
ال�شيكل الذي مل يكن معه غريه ،نزل عند مركز ال�رشطة هناك ،جاء االت�صال للمرة
الثالثة من الإخوة �أنف�سهم ،ملاذا ت�أخرت؟ نحن ننتظرك ،لكن �أي انتظار �سيكون ال
�أحد يعلم الغيب �إال اهلل ف�صديقنا مي�شي �سريا على الإقدام ،لي�س لديه نقود ،خذ
تك�سي لتنقلك �إِلينا ونحن �سنحا�سبه� ،أين انتم؟ عند عبد احلميد :م�صنع مبيليا
لل�صابون ...الخ ،العنوان بالتف�صيل على الهاتف� ،أوقف �سيارة تك�سي يقودها
�شاب يف مقتبل العمر ال يعرفه� ،أميكنك �إي�صايل �إىل منطقة واد الهرية يف اخلليل؟
�أجاب باملوافقة ،تف�ضل ا�صعد للتك�سي ،يختلج �صدره وينقب�ض قلبه ،لكنه يلتزم
ال�سذاجة بالرغم من �أَن نف�سه حدثته �أَن يذهب �إىل مكان �أخر يعمل فيه احد
ا�صدقائنا ،وينزل عنده ويطلب من الإخوة احل�ضور �إليه �إال انه تراجع اخريا ظنا
�إن و�سو�سة النف�س �سببها اخلوف لي�س �إال ،ناهيك عن �أن �أخانا الذي �سيت�صل
عليه كي يلحق به �سيف�صح عن العنوان ثانية ولذلك قرر االلتزام بالذهاب اليهم
واخربهم على اهبة اال�ستعداد للخروج مبا�رشة.

و�صل زائرنا املكان وما �أَن نزل من التك�سي حتى وجد �صاحب املنزل عبد
احلميد بانتظاره ،ناول ال�سائق اجرة النقل تاركا له املجال للمغادرة ،تبادل
التحية مع ال�ضيف ودخال املنزل معا فوجد الإخوة بانتظاره ،القهوة معدة �سلفا،
و�أوراق االعرتافات من نادي الأ�سري قد و�صلت اليهم ،تناول الزائر فنجان القهوة
وبدون انتظار اخذ الأوراق وام�سك بحبة ب�سكويت على عجل وبنظرات خاطفة
قر�أ اعرتافات ال�شباب ،مل يطيلوا حديثا� ،سوى �أنهم �ضحكوا وقالوا :ماذا يا �أخ
بعدك ت�ضحك؟ فرد عليهم قل لن ي�صيبنا �إال ما كتب اهلل لنا ،مل يحت�س القهوة
بعد� ،إذ وقع القدر وجاء النذير وكانت الطامة� ،صدق �أو ال ت�صدق ،اجلي�ش يطوق
املنزل ،ما العمل �إذا .؟ دقائق معدودة ،وح�صل ما ح�صل ،لي�س لديهم �أي جمال
لرتك املكان واالن�سحاب �أو الهروب منه ،كما �أنهم ال ميلكون �سوى م�سد�س واحد
ثوان معدودة وعليهم
فقط� ،أ�سئلة كثرية راودت االذهان وجالت بفكرهم خالل ٍ
الإجابة عليها ب�رسعة متناهية ،كيف جاء اجلي�ش؟ ومتى جاء؟ هل كانوا قبله
�أم بعده؟ هل كان مراقبا؟ �أم �أنها جمرد �صدفة؟ هل كان الإخوة قبله مراقبون �أم
ال؟ هل يتهمون �صاحب املنزل �أم ال؟ هل ي�ست�سلمون �أو يقاومون؟ ماذا �سيقولون
للجي�ش عندما ي�س�ألهم :ماذا تفعلون هنا ،وملاذا انتم هنا ،وماذا �سيكون عليه
م�صري �صاحب البيت �إذا ما مت اعتقاله ،وماذا �سيكون عليه حال املنزل حال
رف�ض اخلروج منه ،كل هذه الأ�سئلة كان البد من االجابه عليها ب�أ�رسع وقت.
�أدركنا �أن االت�صال الهاتفي هو ال�سبب املبا�رش يف ك�شفنا ،مل ن�ستبعد �أن
تكون قوات خا�صة �أو بع�ض العمالء قد انت�رشوا ورابطوا يف املكان ،قبل جميء
املنا�ضل لين�ضم لأ�صدقائه ،لأجل مراقبة الهدف واملنزل على ال�سواء ،لكن رمبا
بدون معرفة هوية القادم للعميل� ،إذا ماكان هناك عميل فعال ،بقدر ما كانت
الرقابة م�سلطة على �شخ�ص� ،سيدخل لذاك املنزل فجاء دخول املنا�ضل الذي
توا�صل مع �أ�صدقائه الذين �سبقوه منذ ال�صباح وحال دخوله ،ح�رضت قوات
اجلي�ش مبا�رشة من مركز االرتباط الع�سكري الذي ال يبعد عن املكان كثريا ً ،وقد
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ال يحتاج ح�ضورها وتطويقها للمكان �أكرث من ب�ضع دقائق.
ان�صب جل اهتمامنا� ،إخراج �صاحب املنزل و�أفراد �أ�رسته من طائلة
امل�س�ؤولية بق�ضية لي�س لهم فيها �سوى ا�ست�ضافة �صديقهم وتقدمي امل�ساعدة
له �إىل حني و�صول رفيق دربه اليهم ولكن حدثت امل�صادفة الرتاجيدية وهذا
اخلط�أ القاتل� ،أما عملية االعتقال والتي مل ت�أخذ وقتا طويالً ،بل حتى �أن الأزمة
من بدايتها �إىل نهايتها مل ت�ستغرق �سوى �ساعتني ال غري ،لقد �أدرك منا�ضلنا �أن
املطلوب هو ت�سليم نف�سه ،كما �أنه يعلم متاما �أي م�صري ينتظره ،فقد كان قد
ت�سلم حلظة قدومه ورقة فيها اعرتافات رفاق دربه الذين �سبقوه للأ�رس حيث كان
حمامي نادي الأ�سري قد �أح�رضها و�سلمها للأ�صدقاء وبالرغم من �ضيق الوقت
متكن من قراءتها بلمح الب�رص ثم قام بتمزيقها و�إتالفها و�أوراق �أخرى كانت
بحوزته ،كل ذلك حدث واجلي�ش يطوق البيت ،ومل ي�سبقها كلمات �سوى ما كان
ميازحه به �أ�صدقا�ؤه و�صاحب البيت حينما ت�سلم تلك الورقة وكانت كلماته
االخريه تلك التي �سبق ذكرها :قل لن ي�صيبنا �إال ما كتب اهلل لنا ،وهو يعرف
�أي�ضا �أَن فرتة اعتقاله لن تكون ق�صرية ،فما هو العمل �إذا ً؟! رف�ض ت�سليم نف�سه
بداية الأمر حاول التح�صن يف البيت ،لكن مل يكن البيت مالئما للتح�صن ب�سبب
طبيعة بنائه ،حيث �أنه طابق ار�ضي وم�صمم على �شكل فيال ،ونوافذه مك�شوفة
وي�سهل اقتحامها للداخل كما �أن �أ�صحاب املنزل رف�ضوا اخلروج من املنزل بدون
الأ�صدقاء جميعا ،وهو ال ميلك �سوى م�سد�س ،الأ�صدقاء �أي�ضا �أ�شعروه ب�رضورة
اخلروج حر�صاً وخوفاً على اجلميع ،كل ذلك م َر ب�رسعة متناهية ،حاول زائرنا
التح�صن ب�إحدى الغرف لكنها مل تكن منا�سبة ،مل ي�صب � ٌأي منا ب�صدمة �أو رعب
�أو �إرباك ،دخل �صديقنا �إىل غرفة بيت الدرج جل�س خلف الدرجات نظر للخارج
من خالل بيت الدرج املقابل لباب ال�سور اخلارجي الذي كان مغلقا �أطلت عليه
من �أعلى باب ال�سور املعدين قبعات اجلنود املتح�صنني خلف احلائط لي�س
لديه �سالح هجومي ،مكربات ال�صوت تنادي من بداخل املنزل للخروج� ،أدرك

منا�ضلنا �أَن ال جدوى من كل ذلك �أمام �إحلاح �أ�صدقائه و�أ�صحاب املنزل ،وافق
على طلبهم خ�شية عليهم ،علماً �أن �أ�صدقاءنا �سيذهبون لل�سجن معه ،ف�صل
هاتفه اخلليوي ،و�أخرج �رشائحه� ،أعطاه ل�صاحبة املنزل و�أعطاها �أي�ضا م�سد�سه
اخلا�ص� ،شاهد على �إحدى الكنبات (املقاعد) م�سد�ساً �آخر مل يعرف ملن هو
�ساوره �شك ب�أنه لأ�صدقائه لكن تبني �أنهم ال ميلكون �سالحاً ،خرج الأ�صدقاء
رافعي الأيدي ،مل يطلب من �أحد خلع مالب�سه �أو رفعها ،رمبا �أنهم يعرفون �أننا
ال منلك �سالحاً ،قد يكون ذلك من خالل مراقبتهم �أثناء دخولهم ،طلبوا منهم
قول �أ�سمائهم ثم اجللو�س على الأر�ض والوجه للخلف ،فعلو ذلك ،كل ذلك حدث
وبنادق اجلنود م�صوبة على ر�ؤو�سهم ومل تفارقهم ،دخل بع�ض اجلنود اليهم،
قاموا بتكبيل �أيديهم وع�صب عيونهم ،قادوهم �إىل خارج بوابة ال�سور� ،أجل�سوهم
بجانب جيبات اجلي�ش وم�صفحاته ،اقتحموا املنزل وعاثوا فيه خراباً اقتادوا
ربة البيت �إىل حيث منا�ضلينا� ،أخذوا منها امل�سد�س والهاتف اخللوي� ،أ�شارت
�إىل �أنها �أخذته من �صديقنا� ،س�ألوه عن امل�سد�س وعن الهاتف �أجاب بالإيجاب،
�س�ألوه عن امل�سد�س الثاين ف�أجاب بالنفي لأنه يف احلقيقة ال يعرف عنه �شيئاً
�سوى امل�شاهدة� ،س�أل الأ�صدقاء الآخرون عن ذلك فردوا بالنفي �أي�ضا ،وهكذا
اعتقل الأ�صدقاء الثالثة و�صاحب املنزل و�شقيقه وجمموعة �أ�شخا�ص كانوا قد
تواجدوا يف املحيط ،و�صلوا مع ال�ساعات الأوىل �إىل مركز االرتباط الع�سكري،
الذي ال يبعد كثريا ،ليتم االنتهاء من رحلة االعتقال الأوىل و�إلقاء القب�ض على
الأ�صدقاء ولتبد�أ املرحلة الثانية.
مع انق�ضاء �ساعات يوم اخلمي�س املوافق  2002 /10 /31وحلول امل�ساء
و�أثناء تواجدنا يف مقر االرتباط الع�سكري الإ�رسائيلي ،حيث مت الت�أكد من
هوياتنا ،ثم و�ضعنا يف �شاحنة ع�سكرية حم�صنة ،وانطلقت بنا �إىل حيث ال
نعلم فعيوننا مع�صوبة ،ونحن نقف بني حت�صينات ا�سمنتية كبرية مبنية داخل
ال�شاحنة التي تقلنا ،فال وجود ملقاعد �أ�صالً ،وكل واحد من الأ�صدقاء يقف يف
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واحدة من هذه احلجرات ،انطلقت بنا ال�شاحنة و�إ�ستمر بنا ال�سري ق�سطاً من
الوقت ،مل تتجاوز الرحلة �أكرث من ن�صف �ساعة بكثري ،لي�س من ال�سهولة حتديد
وجهتها ،خا�صة �أننا نقف بني احلجر اال�سمنتيه املوجوده بداخل ال�سيارة وقوفاً،
لكن لدينا معرفة م�سبقة �أن كل من يعتقلونه يف املنطقة يتم نقله مبدئيا �إىل
مع�سكر ع�صيون ،توقفت ال�شاحنة وقفه �أطول من مدة الرحلة ،انزلت حمولتها
من الأ�رسى واملعتقلني ،فرقوا الأ�صدقاء عن بع�ضهم بع�ضاً ،ال �أحد يعرف عن
الآخرين �شيئاً ،فكل واحدا ً �أ�صبح متكفالً بذاته ،وله مكان قد يكون غري املكان
الذي يتواجد فيه الآخرون ،وقد تبني الحقاً وبعد االنتهاء من مرحلة التحقيق
وااللتقاء داخل �أق�سام ال�سجن الذي التقوا فيه حيث علم اجلميع ما حدث مع
�أ�صدقائه ،واىل �أي جهات كانوا قد ذهبوا وكل التفا�صيل التي دارت خالل هذه
الرحلة ال�شاقة.
لقد تبني �أن منا�ضلنا نقل على الفور �إىل �سيارة ع�سكرية فيما �أ�صدقا�ؤه
و�صاحب املنزل و�شقيقه فتم �إبقائهم يف معتقل ع�صيون ،وهو مركز ع�سكري
للتحقيق والتوقيف� ،أما زائرنا فقد نقل �إىل مركز امل�سكوبية للتحقيق ،وقد
ا�ستغرقت رحلة النقل هذه من مركز ع�صيون �إىل مركز امل�سكوبية قرابة �ست
�ساعات �أو يزيد مع �أَن امل�سافة ال حتتاج لأكرث من ن�صف �ساعة لكنهم توقفوا
يف منطقة جمهولة مل ي�ستطيع �أ�سرينا حتديدها ،ب�سبب الع�صبة التي تغطي
عينيه و�ساعات الليل ودوران اجليب يف �أكرث من �شارع غري معتادة بالن�سبة
له� ،أما الأ�سباب من وراء ذلك فقد تبينت �أخريا ً �أنها كانت على ما يبدوا خطة
مق�صودة ومبيتة بنية امل�سا�س به �أو لرمبا ت�صفيته وهذا ما مت �إ�ستنتاجه
الحقاً من خالل ا�شاعة كان اجلي�ش قد روجها عرب �إعالمه يف تلك الليلة ،ب�أن
اال�سري قد الذ بالفرار من �سيارة اجلي�ش بعد اعتقاله ،لكنهم تراجعوا عن ذلك يف
اللحظات الأخرية ،وعلى ما يبدو �أن تراجعهم قد جاء العتقادهم �أنه ميثل بنك

معلومات عن عمليات يتم التخطيط لها ،كل ذلك مت معرفته وا�ستنتاجه بعد
فرتة التحقيق التي بد�أت مع اجلميع منذ حلظة اعتقالهم الأويل ،ال �سيما و�أنه
كان لدى املخابرات وكما �أ�سلفنا بع�ض املعلومات حول عملية ما �ستقع قريبا
وذلك من خالل لقط ات�صاالت هاتفية بني الأ�صدقاء ،وبالتايل فالتحقيق جا ٍر
على قدم و�ساق رغم حلول الأعياد اليهودية ،معتربين �أَن �أَبطالنا ميثلون قنابل
موقوتة ،وال بد من �إبطال مفعول هذه القنابل ،وذلك ب�إيقاف ما كانوا يخططون
القيام به قبل فوات الأوان ،كما تخلل الثالثة �أيام الأوىل من اعتقالهم �أي�ضا قيام
قوات اجلي�ش بتفجري منزل زائرنا وهدمه يف �ساعات الليل دومنا �إي �إ�شعار �أو
�سابق �إنذار.
لقد متكن طاقم التحقيق خالل الأيام الأربعة الأوىل من اعتقال الإخوة
احل�صول على بع�ض املعلومات التي باحوا بها ،وبذلك ا�ستطاعوا فعالً معرفة
نية �أفراد اخللية بالقيام بعملية فدائية يف منطقة بيت عانون ،وعرفوا الفر�سان
الذين �سيقومون بتنفيذها ،وقد مت ايقافها وح�سبما ا�ستنتجت من �أقوال املحقق
�أنه مت �إ�شعار ال�سلطة الوطنية بذلك انطالقاً من �أن بع�ض االخوة كانوا عنا�رص
يف �إحدى �أجهزتها الأمنية ،و�أ�صبح الأخوة جميعا يف عداد املطلوبني.
مرحلة جديدة وقا�سية �صار على بقية �أفراد جمموعة الأ�صدقاء التعاي�ش
معها خ�صو�صاً منذ �أدرجت �أ�سما�ؤهم يف لوائح االتهام واعرتافات من �أ�صبحوا يف
الأ�رس ،حيث كانوا من االخوة الن�شطاء ومن حظوا ب�رشف امل�شاركة بالعمليات
التي م َر ذكرها ،وقد �صنف بع�ضهم يف �إطار من حظيت �أياديهم بدماء ال�صهاينة
و�أ�ضحى العمل جارياً العتقال �أو ت�صفية من يقع حتت يد قوات االحتالل
وخمابراته قبل غريهم ،وكان من بني ه�ؤالء االخوة اثنان من �أبناء قطاع غزة
يعملون يف اجهزة الأمن الفل�سطينية بعيدا ً عن ذويهم ومكان �سكناهم ،مما قد
يجعل مطاردتهم �صعبه وذات خ�صو�صية عن غريهم.
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مل مي�ض وقت طويل على اعتقال االخوة ،حتى جاء اعتقال �أخر برغم
االختالف يف الطريقة عن املرات ال�سابقه ،فقد قرر هذا االخ الدخول مت�سرتا ً
وحتت جنح الظالم لزيارة خاطفة �إىل بيته و�أهله معتمدا ًعلى حذره وقدرته
على التخفي ،وما �إن دخل املنزل حتى �سارعت قوات اجلي�ش التي كانت له
باملر�صاد ،ففي هذه الفرتة وقع اجلي�ش الإ�رسائيلي يف خط�أ قاتل كان ثمنه
قتيلني �إ�رسائيليني ،ب�سبب حالة الهلع والتح�سب واخل�شية من وقوع عمليات
يف نف�س املنطقة ،فقد كان لدى املخابرات �إح�سا�س �أو معلومات بوجود بع�ض
االت�صاالت �أو �إ�شارات توحي بنية بع�ض اخلاليا بالتح�ضري لعملية فدائية يف
تلك املنطقة ف�رشعوا باال�ستعداد وتعزيز دورياتهم يف املنطقة ،وقد و�صل �شكهم
ب�سيارة �إ�رسائيلية مدنية كانت تقف يف منطقة قريبة من ال�شارع االلتفايف
تعود ملواطنني �إ�رسائيليني يعمالن يف ت�صليح �شبكة الكهرباء املو�صلة لإحدى
امل�ستوطنات الواقعة جنوب جبل اخلليل ،ا�ستدعى اجلي�ش مروحيته مل�ساندة
قواته الراجلة ،و�صلت املروحية للمكان و�شوهدت ال�سيارة واملواطنني بجوارها،
مل يرتيث طاقمها بل قام بق�صف ال�سيارة املتوقفة بال�صواريخ دون ت�أكد من
هوية ركابها ب�سبب حالة الهو�س واله�سترييا الأمنية التي خلفتها عمليات �أبناء
هذه املدينة ،وظناً من طاقم الطائرة ب�أنه يقوم بق�صف �سيارة لفدائيني ون�شطاء
فل�سطينيني .لقد غابت عمليات املقاومة الع�سكرية النوعية �ضد قوات االحتالل
وم�ستوطنيه لفرتة من الزمن ،لعل الباقون يتمكنون من �إعادة ترتيب �صفهم
ومللمة �أوراقهم التي تبعرثت نتيجة ارتفاع عدد املعتقلني من �أبناء املدينة
من ناحية ،وحماولة املخابرات ال�صهيونية ت�شغيل بع�ض العنا�رص اجلديدة
يف �صفوفها وتن�شيط حتركاتها يف املنطقة ،ملعرفة مواقع الن�شطاء وحتركاتهم
ولت�سهيل عملية اعتقالهم قبل �أن يلتقطوا �أنفا�سهم ويتعافوا وي�أخذوا بزمام
املبادرة ثانية.

متكن االخوة من كوكبة الأ�صدقاء الذين مل يقدر لهم الوقوع يف الأ�رس بعد من
ا�ستعادة ترتيب و�ضعهم وت�صويب دفة ال�سفينة ،حيث بد�أوا بالتحرك واالجتماع
والرتتيب للرقي بالو�ضع احلركي والتنظيمي ،لكن يبدوا �أن العاطفة كانت الأكرث
ت�أثريا ً و�سيطرة على حتركاتهم و�أفعالهم ،وال �سيما �أن جتربتهم القيادية كانت ال
تزال ه�شة و�سطحية ،وبحاجة �إىل مزيد من ال�صقل ،لذلك ف�رسعان ما وقعوا يف
خط�أ كان باهظ الثمن ،حتى �إن قلنا �أَن احلرية والتحرير ال ي�ضاهيهما ثمن� ،إال
�أن قيمة الإن�سان بال �شك غالية ولها قد�سيتها.
لقد حمل لنا �شهر �أيار من عام  2003ويف تلك املرحلة الع�صيبة تبا�شري
قا�سية ،حيث وقع �إخوتنا و�أثناء جتمع لهم غري حم�سوب له جيدا ً ،ونتيجة
اال�ستهتار بتدابري احليطة واحلذر الالزمة حال جتمعهم وجل�ساتهم� ،إذ وقعوا يف
ح�صار ليلي �أعده الأعداء وخفافي�ش الظالم ،الذين ر�صدوا هذا التجمع بدقة وحتت
جنح الظالم حيث كانوا يجتمعون يف بيت �أحد الأخوة املنا�رصين للحركة ،والذي
اعتاد الأخوة باجللو�س عنده با�ستمرار ملا يتمتع به هذا البيت من موقع ومزايا
جغرافية منا�سبة �أمنية ،لكن يبدو �أنه دور الطابور اخلام�س الذي يتحني مثل
هذه الفر�ص ال�سانحة ،وهدف الأعداء الذين يحاولون جاهدين الو�صول اليهم،
ورمبا �أن العاطفة اجليا�شة وت�أثرهم باعتقال رفاق دربهم ،قد �رسب اليهم الي�أ�س
وافقدهم ال�صواب وغيب عنهم الأخذ ب�إجرءات اليقظة واالنتباه ،ولرمبا �أنها قلة
التجربة الأمنية والب�ساطة ،وقد تكون كل هذه الأ�سباب لت�صل �إىل نتيجة املثل
القائل “�إذا حل القدر عمي الب�رص” ،وهكذا حا�رصتهم قوه من جي�ش االحتالل
ت�رسبلت الظالم وو�صلوا املكان بخفة ،بعد ر�صده ،ال �سيما ان �إمكاناته املادية
والتكنولوجية والب�رشية كبرية بال �شك و�أدت هذه العملية الإجرامية وامل�ؤملة �إىل
ا�ست�شهاد بطلني كان �أولهم �صاحب املنزل ال�شهيد خالد خمامرة الذي �أبى �أن مير
جند االحتالل �إىل �ضيوفه �إال على ج�سده الطاهر ،ليكون فدا ًء لهم ،فعادت روحه
الطاهرة مهللة �إىل ربها بعد �أن مزقت ج�سده �شظايا قنبلة يدوية �ألقاها عليه
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جنود اجلي�ش الذين طوقوهم على حني غرة ،فيما حلقه �أحد املنا�ضلني ال�ضيوف
وهو ال�شهيد البطل حممود بدير من مدينة خان يون�س ليختلط دمه الزكي بدم
�صاحب املنزل وليفدي �إخوته الذين متكنوا من االن�سحاب بعد ذلك ،وينجوا من
هذه املكيدة املدبرة ب�أعجوبة ومعجزة ربانية ،وقد مت ك�شف العمالء الذين
وقفوا خلف هذه العملية اخل�سي�سة واجلبانة الحقاً من قبل ال�سلطة الوطنية،
وحكم عليهم ب�إحكام تليق مب�ستوى خ�سا�ستهم ودناءة نفو�سهم ،لكن كان ذلك
بعد فوات الأوان وفقداننا لأخوين عزيزين من �أبناء املجموعة.
و�أيا كانت الدوافع التي ح ّدت من ن�شاط �أبناء فتح يف هذه املدينة يف تلك
تخب
الفرتة� ،إال �أن هذه املدينة الكبرية ب�أفعال ابنائها ظلت على عهدها فلم
ُ
عمليات الأحرار بغ�ض النظر عن انتماءاتهم ال�سيا�سية وم�شاربهم الفكرية فلقد
علمتنا مباد�ؤنا �أن النظام الفل�سطيني �ضد االحتالل وقوى البغي “فما بالنا �أَن
جاءت هذه ال�رضبة من نف�س �أبناء اجللدة ،بل من �أبناء املدينة ذاتها”� ،صحيح
�أنها جاءت هذه املرة لي�س من �أبناء املجموعة وكذلك لي�س من �أبناء التنظيم،
لكنها جاءت من �أحد فر�سان املدينة و�أبنائها الربرة ،الذين ثاروا على ظلم
املحتل وقهره وطغيانه لي�سجل عمليته الأوىل عام  2001بقتل �أحد امل�ستوطنني
الأوغاد الذي يقيم على تراب املدينة عنوة ،و�أ�صبح جماهدنا بذلك مطاردا ً �إال
حني متكن بعدها من معاودة الكرة والقيام بعملية م�شابهة لتلك العمليات
التي نفذها �أَبطال الق�صة حيث قام ومعه �أ�صدقاء له بن�صب كمني عند حماذاة
ال�شارع االلتفايف بني مدينتي اخلليل ويطا ،وبالذات يف منطقة الفح�ص مربع
�سوق احلالل ،ف�صبوا نريان ر�شا�شاتهم على �أفراد حاجز طيار ع�سكري متنقل
يقام بني الفينه والأخرى لعرقلة حياة النا�س ،وقد قتلوا بهذه العملية اجلريئة
�أفراد الدورية الثالثة وا�ستولوا على �أ�سلحتهم وعادوا �إىل قواعدهم ب�أمن و�سالم،
ولكن القدر مل ميهل املجاهد حممد �سليمان مر هذه املرة طويل الوقت حيث مت
متابعته من قبل قوات االحتالل و�أعوانه ور�صده وحما�رصته يف �إحدى املنازل
وح ُ�سن �أولئك رفيقاً.
لريتقي �شهيدا ً �إىل جوار ربه وال�صديقني َ

لقد تخلل تلك الفرتة بع�ض العمليات الن�ضالية التي ا�ستهدفت العمالء،
و�أماطت اللثام عن بع�ض �شبكات التج�س�س ،وقد عقب ذلك يف ال�سنوات الالحقة
بع�ض عمليات الت�صفية لعدد من العمالء املتورطني يف التخابر مع خمابرات
العدو ،وكان من بني ه�ؤالء عميل قام بت�سليم �أحد �أفراد اخللية الذي ا�ستمر
مطاردا ً لأكرث من �أربعة �أعوام ،حيث عمل على ر�صده والإخبار عنه ،مقابل
ح�صوله على بطاقة هوية �إ�رسائيلية على هذه الفعلة النكراء ،وليرتك بعدها
املدينة هارباً للعي�ش داخل اخلط الأخ�رض “فل�سطني املحتلة عام 1948م” ظاناً
�أن هذه الهجرة �ستحميه ،ومتنع يد الثورة والعدالة �أن تطاله ،لكن فر�سان الثار
و�أفراد جمموعة الأ�صدقاء مل يرحت بالهم �إال بالق�صا�ص من العميل اخلائن لوطنه
ودينه و�شعبة ،وليجعلوا منه عربة ملن يريد االعتبار.
فقد متكّن ثالثة من الفر�سان الن�شامى من متابعته �إىل �أن وقع يف �رشك
ن�صب له من قبل جمموعة �أخرى من بلدة بني نعيم حيث مت التن�سيق
معهم لت�سهيل املهمة و�إلقاء القب�ض على هذا اخلائن الوغد ،ونفذوا حكم
اهلل والوطن فيه.
لقد �أعقب هذه العملية ويف غ�ضون فرتة وجيزة اعتقال ه�ؤالء االخوة الذين
مل يكن لديهم جتربة �أمنية غنية يف الأ�رس ،والقوا على هذا العمل وبنف�س �أر�ضية
�أحكاما بال�سجن ،تراوحت بني امل�ؤبد وع�رشات ال�سنني ،وفقاً لدرجة امل�شاركة
يف هذا العمل الن�ضايل والوطني ،الذي طهروا به ا�سم مدينتهم من دن�س هذا
العميل وليكون عربة ودر�ساً ملن ت�سول له نف�سه اخليانة ويعتقد �أن دولة الكيان
ال�صهيوين ميكنها �أن توفر له مالذا ً �أمناً ،وال يفوتنا �أن نقدر لع�شريته و�أهله ذلك
املوقف امل�رشف الذي �أبدوه بالترب�ؤ من خ�سته التي ال متت لأي �رشيف ب�صلة،
ون ّبهت بكل العائالت �أن حتذوا حذوهم وتتعاون مع ال�سلطة والتنظيمات لبرت
هذه الظاهرة الدخيلة على �شعبنا وتقطع الطريق على الأعداء.
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ومن اجلدير باال�شارة �إىل الن�سور �أبت الهبوط ،وزجت بنف�سها لتكون حملقة
يف علياء ال�سماء ،ترفعاً و�شموخاً وكربياء ،ولنا يف ذلك وقفة اجالل لأحد
هذه النماذج الذي �أ�رص على ركوب موجة االنتفا�ضة وخو�ض معمعان الن�ضال
ومقارعة املحتل و�أعوانه ،برغم كرثة النداءات والن�صائح التي وجهت له من
�أفراد جمموعة الأ�صدقاء ،ر�أفة بحاله و�أطفاله الذين لي�س لهم بعد اهلل �سواه،
مكتفني مبا كان يقدمه من م�ساعدة وم�ؤازرة لبع�ضهم� ،إال انه وا�صل الطلب من
االخوة لقبوله يف �إطار جمموعاتهم ،وقد وافق احد �أفراد خلية الثار واملطاردة
الأكرث خطورة �آنذاك �أن يحقق له ذلك ،وخا�صة بعد اعتقال الغالبية العظمى
من جمموعة الأ�صدقاء ،وهكذا �أذعن لطلبه وا�ستجاب له باملوافقة على تدريبه
وادخاله فعالً �إىل املجموعة ،لكن يبدو �أن �إرادة اهلل �سبحانه وتعاىل ق�ضت
�أن يكرث لنا من االمتحانات لغاية ربانية ال نعلمها ،لكننا نعي�ش حلظاتها
بر�ضا وقناعة و�إميان بقدره خريا ً و�رشا ً ،ورمبا لأن هذا البطل �صدق اهلل ف�أراد �أن
ي�صطفيه ،لقد كان االمتحان هذه املرة �صعباً وقا�سياً وجاء يف غاية يف الدقة،
فمعظم الأخوة يف الأ�رس بل الأكرث جتربة وقدرة على حتمل �أعباء امل�س�ؤولية،
لكن دوماً الظروف ال�صعبة تخلق االبطال وتكت�شف معادن الرجال ،ف�أخونا الذي
اخذ على عاتقة جتنيد الفار�س من �سكان قطاع غزة ،ومن املطاردين امل�شار
اليهم بالبنان مقارنة بدرجة اخلطورة على االحتالل ،انطالقاً من اعرتافات توالت
علية مل�شاركته يف تلك العمليات الفدائية التي مر ذكرها وقتل فيها ا�رسائيلني،
لكن هذا هو قدره �أن يقع يف خطا قاتل وغري مق�صود �أثناء تدريبه لذلك الفار�س
ف�أثناء قيامه بتنفيذ حركة ع�سكرية وهو يحمل ر�شا�شه حماوالً تعليم ذلك
الفار�س كيفية �إطالق النار يف و�ضعية يكون فيها واقفاً ثم ي�ستلقي مبا�رشة
ويتبعها بالت�سديد ،والرماية ،فكان القدر �أ�رسع منه وال�سالح كان عامرا ً بالذخرية
و�إثناء �سقوط �صديقنا على الأر�ض فلتت من ر�شا�شه �صلية �أ�صابت فار�سنا يف
عدة مواقع يف ج�سده ليفارق احلياة م�ست�شهدا ً وترتقي روحه الطاهرة �إىل بارئها
ف�إىل جنات اخللد �أيها ال�شهيد �أحمد مو�سى خمامرة .وكل �شهدائنا الأبرار ،وال

يفوتنا �أن نتقدم يف هذا املقام �إىل ذويه وكل �رشفاء من مدينتا وال�رشفاء عائلته
الكرمية بجزيل ال�شكر والتقدير على ما �أبدوه من �صرب وجلد وتفهم ،وما قدموه
من ت�سهيالت لهذه الق�ضية ،التي كانت مثار تقدير و�إعجاب و�أية عز وافتخار
يتوج به �إخوته و�أبناءه و�أبناء ع�شريته ،فجازاهم اهلل خري اجلزاء ،وجعل ذلك يف
ميزان ح�سنات كل من �أح�سن وا�سكن �شهيدا جنات اخللد وجعله �شفيعاً لهم يوم
ال ينفع مال وال بنون �إال من �أتى اهلل بقلب �سليم.
لقد ترك هذا اخلط�أ جرحاً عميقاً يف نف�س منا�ضلنا الذي فقد �صديقاً و�شاباً
متطوعاً بالعمل ورجالً كان ي�ساند وي�ساعد وي�أوي ،كما �أنه عند اخلط�أ �أ�ضاف
لنف�سه ولبقية جمموعة الأ�صدقاء من مطاردين و�أ�رسى جرحاً مل يكن �سهالً ،لأنهم
فعالً خ�رسوا رجالً منا�رصا ً من ناحية ،ناهيك عن خ�شيتهم من الو�ضع الع�شائري
ال�سائد داخل هذه املدينة وما يرتتب علية من مفاهيم و�أعراف ،يف ظل �سابقة
م�ؤملة كهذا احلدث ،كل ذلك كان ال�شغل ال�شاغل لهم ،ولكن الأ�صالة والكرم
ومواقف الفخر واملروءة التي وقفها ذوو ال�شهيد و�أ�رسته وال�رشفاء من املدينة
و�أبناء التنظيم� ،شكلّت مواقف عز وجمد و�أو�سمة �رشف تتناقلها الأجيال القادمة
لكل املزايدين على هذه املدينة الطاهرة بطهر نفو�س �أهلها.
�سارت عجلة احلياة كيف ما �شاء اهلل �أن ت�سري وتعاي�ش �أفراد التنظيم
وكوكبة الأ�صدقاء مع �أحداثها على هذه املخاطر ،حيث قوات االحتالل وعمال�ؤه
يالحقونهم ،والعديد من �أ�صدقائهم م�ضى على �أ�رسهم عام �أو يزيد و�أ�ضيف
�إىل �أَعداد املطاردين �آخرون ،ال �سيما ان هناك اعرتافات على بع�ض الأفراد قد
ا�ستجدت بعد التحقيق مع الأ�رسى خا�صة الذين مل ميتلكوا جتربة اعتقالية من
ذي قبل ما جعلهم فري�سة �سهلة لرجل املخابرات �أو لعنا�رص “غرف الع�صافري”
العمالء املت�سرتين والعاملني يف �أقبية التحقيق وداخل ال�سجن خلداع الأ�رسى
و�سحب االعرتافات منهم وك�شف �أ�سماء املجموعات الفاعلة والأفراد الن�شيطني
وجعلهم يف دائرة اال�ستهداف واملتابعة.
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ويف تعاقب �رسيع للأحداث وبعد انق�ضاء العام الأول على �أفراد املجموعة
داخل الأ�رس ،ومع حلول عيد الفطر املبارك عام  2003م ،فقد حمل لنا العام
الثاين ومنذ بدايته تبا�شري اعتقال فار�سني من �أفراد التنظيم ،ميثلون كوادر
ميدان تنظيماً ون�ضاالً يف �آن معاً حيث مت ر�صد ه�ؤالء الفر�سان ومتابعتهم
�أثناء دخولهم ملعايدة ذويهم ،ال �سيما يف ذلك اليوم الذي يكون فيه التزاور
االجتماعي والأ�رسي و�صلة الرحم على �أ�شده ويبدو �أنهم مل يلقوا للأمر باالً
ووثقوا بح�سهم وحد�سهم وحذرهم تاركني لعواطفهم اجليا�شة �أن تقودهم مغيبني
دور العقل والتجربة الأمنية التي كان االثنان قد اكت�سبوها يف �أثناء اعتقالهم
ال�سابق ،لكن يبقى �أن نقول �إن هذا هو قدرهم وال بد من القبول به ،لقد قامت
وحدة من القوات اخلا�صة امل�ستعربني بتطويق منزلهما على حني غرة وعززتها
قوات اجلي�ش فاعتقلوا الفار�س الأول ،فيما حاول الثاين الفرار لكنهم عاجلوه
بر�صا�صة اخرتقت �ساقية ف�أوقعوه والقوا القب�ض عليه ،وهكذا فقدنا كادرين
�آخرين من �ساحة الفعل والعمل �إال �أن �سفينة الن�ضال ال�شعبي تبقى جتوب
تخب
عباب بحر الن�ضال واملقاومة الوطنية دون توقف ،فالن�ضال اجلماهريي مل ُ
نريانه ،ولن يتوقف تدفق ينابيعه عن مد االنتفا�ضة ورفدها ب�أجيال جديدة ،بل
على الدوام هناك جتدد ،فها نحن الآن نتحدث عن قرابة �أربعة �أعوام من عمر
االنتفا�ضة وعامني من الأ�رس لأفراد كوكبة الأ�صدقاء �إذ يعني �أن من كان �صبياً
�أ�صبح �شاباً �أو فتى وب�إمكانه االلتحاق �أو االن�ضمام �إىل جمموعة الأ�صدقاء� ،أو �أي
من املجموعات النا�شطة الأخرى لرفدها بجيل جديد ودماء �شابة ،وقادة جدد،
لت�ستمر املقاومة ال�شعبية �إىل حني حتقيق غايتها املن�شودة ،ف�إرادة ال�شعب �أقوى
من االحتالل ،ومع دخول �أجيال جديدة �إىل �ساحة امليدان يزداد عدد املعتقلني،
ففي كل �شهر �أو �أ�سبوع ن�سمع عن معتقل �آخر ،وهكذا دواليك لكننا هنا ال نقف
عند ذكر اجلميع لي�س لتميز �أو مفا�ضلة بينهم ،و�إمنا فقط لأننا ن�ستذكر الأكرث
بروزا ً يف العمل التنظيمي والأعلى �أحكاما يف الأ�رس ،ون�شري �إىل �إننا �سنذكر
�أ�سماء �أبناء املدينة الذين اعتقلوا خالل انتفا�ضة الأق�صى وانتمائهم التنظيمي

و�أحكامهم بالرتتيب وفق تاريخ االعتقال مبلحق خا�ص يف نهاية الكتاب ،ومع
توايل الأجيال وا�ستدامة الظلم تتنقل راية الن�ضال من جيل لأخر كي تبقى
م�سرية الفعل الن�ضايل وقادة وبالرغم من الربوز الأو�سع لدور ال�شباب يف
حتمل �أعباء امل�س�ؤولية �إال �أن الأ�شبال �أبوا التنازل وامل�ساومة على حقهم واخذ
دورهم يف املواجه والت�صدي لقوات االحتالل ودحرها عن �أر�ضهم ،وهنا كان لنا
وقفة مع ال�شبل الذي فاق فعله عمره ،حيث تتلمذ على حب الوطن والن�ضال
ونال ال�شهادة باكرا ً �إنه الفار�س �شبل ر�شاد حممد مر الذي ت�صدى وجمموعة
من �أ�شبال املدينة بب�سالة لدوريات اجلي�ش ووحداتها اخلا�صة التي اقتحمت
املدينة يوم  2003 -11 -25م العتقال احد املنا�ضلني ف�أمطرها �أ�شبالنا
بوابل من احلجارة والزجاجات احلارقة ،فحدوا من تقدمها وك�شفوا �أمرهم
فقام �أحد �أوغادها احلاقدين بت�صويب بندقيته نحو ذاك ال�شبل الربيء لريديه
�شهيدا ً ،ف�صعدت روحه الطاهرة مهللة �إىل ربها ف�إىل جنات اخللد �أيها ال�شهيد
ال�شبل ،خال�صة ملا �سبق :ال �شك �أن اعتقال هذا العدد الكبري من �أبناء املدينة
ب�شكل عام و�أفراد جمموعة الأ�صدقاء على وجه اخل�صو�ص� ،أحدث حالة من
الرتاجع يف العمل الن�ضايل داخل املدينة �أ�سوة بحالة الن�ضال يف �سائر املدن
والقرى التي ت�أَثرت هي الأخرى مع توايل حمالت االعتقال والت�صفية للن�شطاء
التنظيمني والع�سكريني وازدياد �أعداد الأ�رسى يف املعتقالت وال�سجون ،مع
مرور الزمن ،واحتدام لهيب االنتفا�ضة واحلكم على املنا�ضلني ب�إحكام طويلة
وجائرة ،تراوحت بني ب�ضع �سنوات وع�رشات ال�سنني و�أق�صاها الأحكام امل�ؤبدة
بالرتاكم ،وبخا�صة وان الأحكام يف هذه االنتفا�ضة ب�شكل وبخا�صة جاءت
قا�سية وظاملة ،وهي الأعلى يف �إحكامها مقارنة مع متو�سط الأحكام للتهم
نف�سها يف االنتفا�ضة ال�سابقة لعام 1987م.
ونتيجة ملجمل الأ�سباب ال�سالفة الذكر ف�إن الو�ضع الن�ضايل حتول �إىل
اخلمول وخفت جذوة االنتفا�ضة ،وتراجعت �أعمال املقاومة �شيئاً ما ،و�أ�ضحى
عدد املطلوبني يقل عما كان عليه �سابقاً ،كذلك عدد القادمني للأ�رس من جديد،
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كما �أن قدومهم �أ�صبح منقطعاً ولي�س تتابعياً كما يف املا�ضي ،بل يحدث وفق
حاالت املد الثوري واملنا�سبات الوطنية ،ويف�صل حمالت االعتقال عن بع�ضها
برهة من الزمن ،وهناك تغري يف الآراء واملواقف لكن كل ذلك مل ينف وجود
متابعة حثيثة ون�شطة من �أجهزة ا�ستخبارات الأعداء وعمالئها الذين ال يرتكون
�شيئاً لل�صدفة وي�أخذون كل �شيء باحل�سبان ،خا�صة العدد القليل من املطاردين
الذين ما زالوا مطلوبني لقوات االحتالل ب�سبب م�شاركتهم ب�أعمال ن�ضالية مميزة.
وكما �أ�سلفنا ف�إن خمابرات العدو ت�سعى ليالً ونهارا ً للنيل من منا�ضلينا،
وقد جندت عددا ً من الأفراد الذين ك�شفوا يف بداية الطريق وقبل �أن يتورطوا
كثريا ً يف �أعمال التخريب واخليانة لأبناء �شعبهم ووطنهم حيث متّت متابعتهم
وك�شفهم من خالل التن�سيق بني التنظيم و�أجهزه ال�سلطة الوطنية ،علماً �أن ك�شف
البع�ض جاء بعد فوات الأوان ،وبعد �أن �سبق ال�سيف العذل و�أ�صبح ال ينفع الندم،
فقد حدث ذلك بعد تبيان حقيقة ذلك العميل الذي قام بت�سليم �أحد املنا�ضلني
حينما �أخرب عنه ،بل قدم له �سيارة م�رسوقة ومنظار مراقبة للر�ؤية الليلية،
وكانت املخابرات قد زرعت يف جهاز تتبع و�إر�سال وبالتايل حا�رصته ليالً يف
منزل لأحد مواطني املدينة ،فا�ست�سلم بعد ا�شتباك نفذت فيه كمية الذخرية
التي بحوزته ،ومل تكن كافية ب�سبب �شح الإمكانات ،وبهذا بقي بع�ض املطلوبني
مطاردين ،لكنهم مل يكونوا الأكرث خطورة� ،سوى واحد منهم حو�رص فيما بعد يف
منزله ،وقد هدمت قوات االحتالل املنزل عليه ،وهو متح�صن يف ملج�أ �أر�ضي �أعد
حلاالت ال�رضورة على �شكل بئر ،وحلكمة ربانية جنا هذه املرة ليمكث بعدها
قرابة ال�سنة �أو �أكرث ،ثم وقع �أ�سريا نتيجة خط�أ يف حتركه غري احلذر وعدم
انتباهه �أو لبع�ض اال�ستهتار.
�إن املتتبع ل�سري الأحداث يجد �أنها مرتابطة ب�شكل ت�سل�سلي ،وك�أنها مكونة
من حلقات �أو �أن كل حلقة تنتهي برتتيب معني وب�سقوط واحدة يرتتب عليها

مت فيها ت�سليم منا�ضلنا
�سقوط �أخرى ،فمع قيام ذلك العميل بفعلته النكراء التي ّ
املذكور ،ف�إن هذا فتح علينا ثغرة جديدة ،وزج بعدد �آخر من الأخوة ليقوموا
بعمل يليق بالتنظيم و�أبناء املدينة ومن هنا حتركت جمموعة من االخوة ومعهم
�صاحب املنزل الذي اعتقل فيه املنا�ضل وقاموا مبتابعة ذلك العميل وتنفيذ
حكم الثورة وال�شعب فيه ،وهكذا �أ�صبحوا مطاردين لقوات االحتالل ومطلوب
القب�ض عليهم ،خا�صة �أن �أمرهم قد �أ�صبح مك�شوفاً من اللحظات الأوىل لإعدامه،
وال �سيما �إنهم قاموا بواجبهم يف و�ضح النهار غري �آبهني مبا يرتتب على دورهم
الن�ضايل من املخاطر التي تكنها لهم خمابرات العدو لقد وقعوا �أ�رسى عواطفهم
اجليا�شة وت�رسعهم وت�صميمهم على مالحقة ذلك العميل وتطبيق حكم الثورة
فيه ،جزا ًء خليانته وجبنه ولعدم مراعاته حرمة البيت الذي �رشع له الأبواب،
وكان يدخله بحرية تامة بحكم عالقة امل�صاهرة والن�سب التي تربطه ب�أ�صحابه.
من نافلة القول �أن الن�ضال الفل�سطيني ب�شكل عام مير عادة مبراحل مد
وجزر ،وكر وفر ا�ستنادا ً للو�ضع ال�سيا�سي والدبلوما�سي الدويل ال�سائد ،وجلوالت
التفاو�ض الدبلوما�سية التي كانت ت�ستهدف منطقة ال�رشق الأو�سط ب�أ�رسها،
ومنطقتنا العربية خا�صة ،وبالت�أكيد ف�إن حالة املقاومة اجلزئية يف املدينة
والقرية �أو املخيم ،هي جزء من الن�ضال الفل�سطيني بجملته ،تت�أثر به �سلباً
�أو �إيجابا ،وبالتايل ف�إن الأوقات التي ت�شهد حمالت ت�صعيد وتوتر ا�ستيطاين
�أو �سيا�سي �أو ع�سكري لهي دليل ومقدمة لركوب موجة من املقاومة والن�ضال
والدفاع عن النف�س ،ومن ثم يتبعها جوالت ورحالت دبلوما�سية مكوكية لتهدئة
وتلطيف الأجواء وتطييب اخلواطر.
كل هذا يعني �أن ال�سنوات الأخرية لالنتفا�ضة �شهدت ارتفاعاً يف �أعداد
املعتقلني الذين وقعوا يف الأ�رس منهم من كان مطاردا ً �سابقاً وجاء لل�سجن،
فحكم عليه لب�ضع �سنوات �أو م�ؤبدين ،ومنهم من هب الحقاً ونا�ضل ووقع يف
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الأ�رس ،يف حني بقي عدد من الأخوة املطاردين الذين �شملهم العفو الإ�رسائيلي
كبادرة ح�سن نية جتاه ال�سلطة الوطنية كما �أن حمالت الإفراج املتعاقبة التي
قامت بها حكومة االحتالل كانت قد �شملت عددا ً من الأخوة �أبناء املدينة �أ�سوة
ب�سائر املدن ،وبالتايل ف�إن طبيعة الن�ضال الفل�سطيني هو �شمويل وتراكمي ،و�إن
كان جزئياً يف �إدارته وانطالقته يف كل جزء من �أجزاء الوطن.
ومن ال�صواب القول �إن دخولنا امل�سجد مبكرا ً حال من الوقوف على حيثيات
و�أدوار �أنيطت مبجموعة من الكادر والقادة وامليدانيني ،الذين تعاقبوا على �إدارة
الأمور برهة من الزمن ،فكان لهم دور مميز يف الأداء التنظيمي والن�ضايل وان مل
يكتب لنا لقا�ؤهم لنربز دورهم الذي يليق بهم يف هذا الكتاب ب�شكل غري منقو�ص
لذلك نكتفي مبا �أوردناه متمنني لهم النجاح يف م�سريتهم الن�ضالية التي
ر�سموها ،باملعاناة واملثابرة والأمل كل بحجم ت�ضحياته ،خا�صة بعد انف�صالنا
عنهم �إىل �أن حلقوا بنا �إىل واقع الأ�رس ،فانتظروا �صهوة الفعل ،خلفهم �إخوة
�آخرون ليكملوا م�شوار التوا�صل ،وال نن�سى دور بع�ض االخوة يف عمليات ن�ضالية
بطولية نفذت لكننا ف�ضلنا القفز عن ذكرها ،الن نتائجها مل تكن ملمو�سة الثمر،
و�إن كانت من الأهمية مبكان كما هو حال غريها من العمليات الأخرى.

الـفـصـل الـعـاشـر

رحـلـة صـداقـة
مـن الـمهـد إىل اللـحـد

لألسير  /خليل محمود يوسف أبو عرام

الفصل العاشر:
متعددة هي مواقع الن�ضال متاماً كما هو تعدد ال�سبل والأ�شكال الن�ضالية
املوحية لبلوغ الهدف ،وتختلف الو�سائل والأ�ساليب برغم توحد الغاية والإجماع
عليها ،وجتود املدينة باملنا�ضلني كما جتود الأر�ض املعطاء بغلتها ،ويختلف
النا�س يف عاداتهم وطباعهم و�أذواقهم وفهمهم متاماً كما هو االختالف بني
حم�صول و�آخر من حما�صيل الأر�ض ،لكن لي�س هذا التفاوت لعبث ،بل حلكمة
ربانية اقن�ضتها �إرادة اهلل �سبحانه وتعاىل كي تكتمل دورة احلياة على هذه
الب�سيطة ،لذلك فمن الطبيعي �أن جند اختالفاً يف درجات التفكري ون�سبة الذكاء
وال�شجاعة والكرم والوفاء والإخال�ص والفداء والت�ضحية ،فهذه كلها �صفات
ومزايا ال ميكنها �أن تكون جمتمعة وبن�سب كاملة يف �إن�سان واحد ،لأن الكمال
هلل وحده جل يف عاله.
كما �أن لكل واقع متطلباته وظروفه املحيطة به وو�سائله املالئمة ،فال
يعقل �أن ت�ستخدم الو�سيلة ذاتها ،والأ�سلوب يف املواقع كلّها بل �سيتطلب ذلك
بدون �شك تنوعاً ،حتى وان وجدت هناك بع�ض ال�شواذ لهذه القاعدة لكنها
لي�ست بال�رضورة الثبات ،وان كان هناك توافق يف ال�شكل اخلارجي للو�سيلة
�إال �أن املطّلع �سيلم�س الفوارق يف اجلوهر وامل�ضمون ،بالرغم من وجود ترابط
بني اخلطوة و�سابقتها ،فعلى �سبيل املثال يتعلم الطالب يف املدر�سة ،فيقر�أ
من الكتاب ،ويتلقى من املعلم ما هو على ال�سبورة ،لكنه حاملا ينتقل �إىل
اجلامعة ،وبالرغم من �أن الهدف واحد لكال احلالتني ،وهو احل�صول على العلم،
ف�إن ال�سب ّورة تختلف يف الغر�ض واحلاجة �إليها ،فقد ال تكون �أ�سا�سية كما كانت
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عليه يف املدر�سة ،وكذلك الكتاب ،اختلف يف جوهرة من حيث مادته التعليمية
وحجم املعرفة واملعلومة التي يحويها ،وما ذلك من فراق وتباينات ،علماً انه
يف ال�شكل كتاب ك�سائر الكتب العلمية ،وكذلك املحا�رض اختلف يف الدرجة
العلمية ،ويف املادة التي يلقيها وطريقة الأدوار ،و�إي�صال املعلومة و�أ�سلوب
التعامل و�آلية التعليم.
وهكذا هم املنا�ضلون يف مواقع الن�ضال املختلفة ،وحال انتقالهم من
موقع لأخر فبانتقالهم هذا من موقع يكونون فيه �أحرارا يف احلركة والتنقل
و�إبداء الر�أي وقول كل ما يريدون والتعامل مع �أنا�س م�ألوفني ،وحالة املناف�سة
حم�صورة �أي�ضاً ،وفرتات املكوث يف �أو�ساط اجتماعية غري ثابتة ،بل ينتقل
الإن�سان بني الأ�صدقاء والأ�رسة و�أبناء البلد واملجتمع ،كما �أن مقاومتهم للأعداء
تكون بالكيفية والآلية والزمان واملكان الذي يختارونه ،ويطيب للمنا�ضل �أن
ي�أخذ دوره ما دامت الظروف مهي�أة ،واملرحلة هي مرحلة عمل ون�ضال ومقاومة،
ال �سيما انتفا�ضة عارمة كانتفا�ضة الأق�صى ،فقد جتد من كان يقوم بالعمل
امل�سلح ،ومن ي�ؤمن باملقاومة ال�شعبية (ك�إلقاء احلجارة �أو امليلتوف والزجاجات
احلارقة) وغريه ي�ؤمن بامل�سريات �أو امل�ؤازرة املالية� ،أو ت�أدية ر�سالة معينة �إذا
هكذا هو احلال ب�شكل عام ،فالن�ضال لي�س ق�رصا ً على �شخ�ص معني ،ولي�س
ح�رصا ً يف �أ�سلوب �أو �شكل دون غريه ،بل هي بندقية ث�أر ورتبة فنان ومنجل فالح
ومعول عامل ومب�ضع طبيب� ،إىل �أخره من �أ�ساليب و�أ�شكال مبتكرة ومعربة عن
رف�ض ال�شعب لهذا املحتل الغا�صب.
�أَما داخل الأ�رس فالأمر خمتلف متاماً ،وهذا رمبا ي�سبب بع�ض اخلالف يف
املواقف نظرا ً للتباين يف وجهات النظر وعدم القدرة على التوافق �أو ا�ستيعاب

امل�ستجدات يف مراحلها الأوىل وفق مقت�ضاها ال�صحيح ،وخا�صة �أن هناك ممن
اعترب �أنه انتقل �إىل موقع �آخر ،ولكن عليه �أن يبقى حمافظا على الطريقة ذاتها
والأ�سلوب يف �آلية التعامل مع ال�سجان ،وعدم الر�ضوخ �إليه �أو تفويت الفر�صة
والرد عليه الكيل باثنني ،بغ�ض النظر عن النتائج ،فيما هناك من اعترب �أن هذه
مرحلة وواقع له ظروفه اخلا�صة ،وهو بحاجة لأدوات وو�سائل و�أ�ساليب �أكرث
مالءمة ،والنتائج يجب �أن يكون لها ح�سابات خا�صة بها؛ لأنها تعود بال�رضر
على اجلميع بعك�س احلال خارج الأ�سوار ،حيث هناك الفائدة عامة وال�رضر يكون
يف �أغلب الأحيان خا�صاً ،فمن يقوم بعمل ن�ضايل �سيكون م�صريه ال�شهادة �أو
االعتقال هو بنف�سه ،ولي�س من ينوب عنه �أو جميع البلد.
وبدون �شك ف�إن حياة الأ�رس قد فر�ضت نف�سها هي الأخرى وتركت اثارا ً
خا�صة بها يف نفو�س الأ�رسى ،وال �سيما وان عملية االختالط االجتماعي بني
�رشائح جمتمعيه خمتلفة بعادات وتقاليد وامناط التفكري وفوارق يف التعليم
والإدراك وال�سن والتجربة ،كل ذلك يف �أجواء ي�سودها املكوث امل�ستمر واجللو�س
مع ذات ال�شخو�ص لفرتات طويلة وعلى مدار ال�ساعة ،دومنا انف�صال وتكرار
لذات احلياة اليومية ،وروتني ال�سجن القاتل ،ف�إن ذلك بال ريب ،يولد منط حياة
وتفكريا ً يختلف عما كان �سائدا ً لدى الفرد قبل الأ�رس ،ويكون حجم الت�أثري منوطاً
بحجم الإدراك والفهم والطموح واملزاج والرتبية ،التي ن�ش�أ عليها ،و�صقلت به
�شخ�صيته يف �سنوات العمر احلرجة ،وال تن�سى دور امل�ؤثرات اخلارجية التي
تعك�س نف�سها هي الأخرى على حياة اال�سري وطريقة قيا�سه وحماكاته للأمور،
وهكذا ميكن �أن نلم�س التغري لدى الأ�سري حاملا تكتب له احلرية ،ويتفاعل مع
جمتمعه الذي انف�صل عنه ب�ضعة �أعوام ،ليجد التغري يف التفكري واملمار�سة
وغريهما.
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ونتيجة لكل امل�ؤثرات التي مر ذكرها جند �أن الأ�سري بد�أ يرتب حياته على
منط خمتلف عما كان �سائدا ً من قبل ،فقد كان التفكري �آنذاك انتقال الأ�سري من
واقع ن�ضايل �إىل �أخر ،بل انتقل ليكون يف خطوط املواجهة الأوىل ،وين�صب جل
تفكريه يف �آلية الرقي بالواقع الذي يحل فيه ،منكرا ً ذاته ،م�ضحياً بنف�سه ،مغلباً
م�صلحة اجلميع على م�صاحلة ،جاعالً من نف�سه ج�رس عبور لأجيال الحقة
ودرعاً ح�صيناً حلماية �إرث ن�ضايل �سابق ،يف ما �ساد حديثاً ،متهماً �أخر مناق�ضاً
بال�شكل العملي ،وان كان نظرياً ميثل �شعاراً.

وميكن تلمس ذلك من خالل النقاط اآلتية:
♦ ♦أوال :ق�سم من الأ�رسى بات يرى �أن وجوده داخل الأ�رس ميثل قدرا ً حمتوماً،
وعليه التما�شي معه واال�ست�سالم لهذا القدر ،مبتعدا ً عما يحيط به من �أدوار كان
من الواجب �أن يقوم بها ،وان يكون له دور معني ،لكنه ر�ضي بهذا الواقع ولهذه
احلياة �أن ت�أخذ طريقها بال�سري واال�ستمرارية �إىل �أن ينظر اهلل يف حاله ،وه�ؤالء
دوماً هم يف جانب احليادية والتزام ال�صمت والر�ضا والقبول مبا هو موجود.
♦ ♦ثانياً :الق�سم االخر اعترب �أن مرحلة الأ�رس هي حمطة ن�ضالية �أخرى ،وال
بد من ركوب موجاتها ،لكن لي�س بذلك الفهم الن�ضايل الذي �أ�شري �إليه يف النقطة
الأوىل ،وحتى ان كان ال�شعار املرفوع اكرب من ذلك ،ويتلخ�ص يف احلفاظ على
ارث ال�شهداء الذين �سبقونا ،والطموح ببناء املدينة الفا�ضلة بقدر ما� ،إن وجه
النظر ترى �أن واقع الأ�رس هو فر�صة �رشعت لهم �أبواب الأمل من جديد ،لي�شكل
جمدا ً من خالل قدرته على ن�سج �شبكة عالقات وحتالفات ،وحلت فيها املزايدات
حمل التوا�ضع �أو التناف�س غري ال�رشيف مكان التفاين يف العمل والأثرة ،و�إق�صاء
الآخرين بدالً من العمل بروح الفريق ،واال�ستئثار بالواقع بدالً من �إذابة الذات

و�صهرها لأجل العموم ،وبات بع�ض الذين اليجدون �أنف�سهم يف كل املواقع
بالبحث عن الذات خالل توليهم �إدارة االمور ،وبالتايل اختلفت الثقافة والرتبية
الوطنية والفهم التنظيمي ،وغاب توقري ال�صغري للكبري و�أ�صبح االلتزام بالقرار
ه�شاً يف حدود معينة ،و�ساد منطق املخاتري ،ال �سيما بعد �أن حلّت بيننا
جماعات فر�ضوا على واقع الن�ضال عنوة ،مع العلم �أنهم ال ميتّون للن�ضال
ب�صله ،وهذا فر�ض بتداعياته ال�سلبية على الواقع وا�ستدعى �أن يحاول الكل
حت�صني نف�سه با�ستقطاب اكرب قدر ممكن ليكون القدوه والقائد بغ�ض النظر
عن ال�سبل التي �سلكها وك�أننا بتنا مع قاعدة“ :الغاية تربر الو�سيلة” مع �إننا
منا�ضلون ومرابطون يف خنادق املواجه الأوىل.

♦ ♦ثالثاً :الق�سم الأخري هو تلك املجموعة احلائرة يف �أمرها ولكنها تنقسم
إىل قسمني:
 .أق�سم يرى �أن عليه البدء ببناء ذاته و�صقلها وتثقيف نف�سه �إىل �أن يحني
وقت حترره وي�أخذ دوره خارج الأ�سوار� ،أو �إذا ميهد �إليه ببع�ض الأدوار داخل
الأ�رس للقيام بها ،و�شعر �أن ب�إمكانه �أداءها وتنفيذها وقبول الآخرين بها دون
معار�ضة �أو ا�ستخفاف �أو انتقا�ص.
.بق�سم تائه وراء رفاهيات العي�ش وو�سائل الت�سلية والرتفيه دون العمل
على تطوير ذاته �أو و�ضعها يف مكانها ال�صحيح احلر وامل�ستقل بالر�أي ،فيبقى
مت�أرجحا بني الفئات املختلفة التي ّمر ذكرها يف النقاط ال�سابقة.
و�أمام حالة ي�شوبها التناف�س ،ويت�سابق فيها الكل على ال�سيطرة والقيادة
و�صناعة املجد ال�شخ�صي ،ويف واقع تقطنه �أعداد كبرية من حديثي التجربة
االعتقالية ال �سيما يف ال�سنوات الأوىل لالنتفا�ضة ،حيث بات الكل ي�شعر �أنه
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القائد ،و�أنه �صاحب احلق خا�صة �إذا ما توافر لديه قليل من الغرور وب�ساطة
التفكري وكثري من الطموح� ،أمام عمليات ن�ضالية مميزة ،و�أجيال ما زالت �آنذاك
نا�شئة ،ولديها كل الرغبة والطموح لأخذ دورها ،وهذا ما حدا بها �إىل االجنرار
خلف مطامعها والرك�ض وراء ما ميكنها الو�صول �إىل هذا املبتغى ،وبالتايل
تبد�أ حالة التبهيت من �أدوار الآخرين ،والتقليل من �شانهم ،وبخا�صة �إذا مل يكن
للآخرين دور تنفيذي فعلي ،وبنا ًء على ذلك �رشعت الأيدي اخلفية والقادرة على
التقاط الفر�ص يف تغذية هذه الظاهرة ،وا�صطياد ما يقع حتت م�سامعهم من
اتهامات كيدية بني �أبناء املجموعة الواحدة والبلد الواحد ،وقد جنحوا يف زرع
بع�ض مظاهر اخلالف بني بع�ض الأخوة �أو تعكري الأجواء فيما بينهم يف بادئ
الأمر ،وكل ذلك لإبعاد املناف�سني من طريقهم ولذلك ميكن القول ب�أنه ميكن
لإن�سان ما �أن ي�ضلّل بع�ض النا�س لبع�ض الوقت ،لكنه ال ي�ستطيع ت�ضليل كل
النا�س طوال الوقت.
و�أمام هذه الأحوال ال�ضبابية واملليئة بالتناق�ضات التذيع �رسا ً �إن قلنا �إننا
وقعنا يف هذا ال�رشك كما هو حال اجلميع ،وبات حالنا ال ي�رس �صديقاً ،وال �سيما
�أن خمابرات العدو كانت ت�ستهدف �رضب وحدة ال�صف وخلق القالقل والفنت
بني �أبناء البلد الواحد ،وقد ا�ستطاعت اللعب على هذا الوتر احل�سا�س خارج
الأ�رس ،وهذا ما جتلَّى بعد ك�شف �شبكة العمالء وتعريتهم الذين كانوا يقفون
خلف عمليات �إنزال بيانات متناق�ضة وم�شوهة للمنا�ضلني يف ال�سجن من �أبناء
املجموعة ،وبالذات بني �أخوة �شاب عالقاتهم �آنذاك بع�ض التوتر والفتور ،كل
ذلك للت�شكيك وبث الفنت و�إذكاء اخلالف وال ننكر �إننا بذلنا جهدا ً م�ضنياً وحذرنا
من مغبة االجنرار وراء ذلك� ،إال �أن قلة التجربة لدى البع�ض والعناية ال�شبابية

والطموح ،والغرور جعلها ترى بعني العداوة كل النا�صحني لها ال �سيما �أن
توجيه �أ�سهم اال�ستهداف كانت توجه �صوب ه�ؤالء النا�صحني دون غريهم.
�أخريا �أثمرت امل�ساعي ،وجنحنا يف نهاية املطاف من ك�شف الأوراق ووقف
حملة املناكفات الدائرة ،و�صنفت القلوب وهد�أت النفو�س ،وذلك بف�ضل الزمن
واكت�ساب التجربة و�إدراك اجلميع انه ال ي�ستفيد من هذه ال�رصاعات واخلالفات �إال
الأعداء احلقيقيون ،و�أدرك اجلميع �أن �إمامه مهمات كبرية وم�شوارا ً طويالً ،وم�سرية
االعتقال ما زالت يف بدايتها ،واملطلوب هو التعايل والت�سامح وال�صرب والتما�س
الأعذار واال�ستيعاب بان الوطن مل يحرر بعد ،والبلد للجميع واجلهد الفردي وحده
ال يبني وطناً ،وتفهم الأهل وبخا�صة الذين كانوا ينجرون خلف عواطفهم وخلف
�أبنائهم يف خالفاتهم ،كنتيجة لوقوع بع�ضهم يف �رشك املخابرات واالعرتاف
على الآخرين يف �أثناء التحقيق ،فبالن�ضج وال�صرب واملوا�صلة �أو�صلناهم لنتيجة
�أن الرابط بني �أبنائهم كانت اقوي من �أن يقفوا بوجهها �سابقاً ،فلماذا �سيوقفونها
يف هذه املرحلة الهام�شية واحل�سا�سة؟!
لقد �أ�صبحت عالقتنا �أكرث متا�سكاً وتفاهماً وتعاوناً وتوحدا ً و�شعورا ً
بامل�س�ؤولية ،خا�صة بعد �إزالة كل عوامل اخللل وتعريتها وا�ستنكارها ،و�أ�ضحى
ال يفرق بع�ضنا �أي �شيء مع العلم �أن هذا ال�شعور مل يتال�ش حتى يف �أيام
ال�شدة والتوتر واخلالف يف وجهات النظر بني البع�ض ،وذلك ب�سبب اجلفاء وعدم
كاف ،لكن ذلك تعزز مع و�ضوح ال�صورة
االحتكام للغة الفعل من ذي قبل ب�شكل ٍ
وجتلي احلقيقة ومعرفة اجلميع ب�أن بو�صلتهم قد انحرفت عن امل�سار لبع�ض
الوقت ،فاعادو توجيهها نحو الغاية والهدف ،والتقوا معاً وت�صارح القوم وحتمل
الكل م�س�ؤولياته عن ذلك اخللل الطارئ ومثلوا منوذجاً رائعاً ومميزا ً يف عالقاتهم
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وبخا�صة �أن الت�سامح وال�صفح وا�ستدراك الق�صد الذي �ساروا وراءه ،والعودة عنه،
وهكذا عادت املياه ملجاريها وبقيت عالقاتهم �أكرث �صالبة وال ي�شوبها �شائب.
بقي �أن ن�شري �أخريا ً �إىل �أن اخلالف يف وجهات النظر يبقى ظاهرة �صحيحة،
وال يخلو جمتمع من خالف ،وجمتمعنا الفل�سطيني ب�أ�رسه مثله مثل املجتمعات،
ونحن كمجموعة �أ�صدقاء ب�شكل خا�ص وكغرينا من املنا�ضلني ،م�ستهدفني من
قبل ا�ستخبارات العدو و�أعوانه الذين ما انفكوا يحاولون اال�صطياد يف املياه
العكرة ،ولطاملا حذرنا من مغبة الوقوع فري�سة لهذه اال�ستهدافية ،التي يق�صد
منها النيل من وحدتنا وتفكيك �أوا�رص الرتابط التي جمعتنا �إال �أنهم جنحوا يف
�إيقاع فتنة كنا خ�شيناها ،لكن هذا هو قدرنا و�سنبقى �شوكة يف حلقهم �إىل
�أن يندحر االحتالل عن �أر�ضنا ووطننا و�سنت�صدى لكل جرائمه معاً ويدا ً بيد،
و�سن�سعى جاهدين لإيقاف خمططاتهم ،وردها �إىل نحرهم ومعنا كل �رشفاء
مدينتنا اخلريين كجزء من الوطن الكبري.

الـخـالصـة

رحـلـة صـداقـة
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اخلالصة:
قد ال يختلف اثنان على �أن انتفا�ضة الأق�صى قد جاءت نتيجة حتمية
وواقعية �أثر انغالق الأفق الذي �أعقب مفاو�ضات كامب ديفيد الأخرية عام
 2000م ،وما عك�سه ال�صلف والتعنت واخلداع والت�سويف الإ�رسائيلي الأمر
الذي جعل من الغ�ضب الفل�سطيني ب�سبب ال�ضغوطات التي يعي�شها ال�شعب
جراء ممار�سات االحتالل اليومية و�سلوكياته و�إجراءاته �ضد املواطنني،
وعدم ا�ستجابة حكومته ملطالب العملية ال�سيا�سة التي تتم�سك بها ال�سلطة
الوطنية ،مما �أظهرها �أمام �شعبها مبظهر ال�ضعيف والعاجز عن تلبية حاجاته
ومتطلباته ال�رضورية وتلم�سه للحرية ،يف حني �أنها حتاول �ضبط ال�شعب
وجلمه عن االحتكاك باملحتل ،الذي ي�رضب بعر�ض احلائط كل �شيء وغري مقدر
حلاجات النا�س و�رضورة تقدمي �شيء لل�سلطة للحفاظ على هيبتها وقدرتها،
فاندلعت االنتفا�ضة وانفجر برميل البارود الذي �ضغط �أكرث مما يحتمل،
و�أ�صبحت االنتفا�ضة نارا ً حترق �أقدام ال�صهاينة وحيدت ال�سلطة جانباً ،مذكرة
�أن االحتالل ما زال يحتل الأر�ض ،وعلى ال�شعب الذي م ّل االنتظار ،التحرك
لإزاله ورفع الظلم عن �أبنائه.
بدون �شك ف�إن االنتفا�ضة قد خ ّيبت ظن اال�رسائيلي الذي مل ي�ستطيع قراءة
الواقع جيدا ً ،واعتقد ب�أنه من املمكن اال�ستمرار يف ال�ضغط على ال�شعب وموا�صلة
جتاهل ال�سلطة التي توقعت �أن بالإمكان م�سك الع�صا من و�سطها و�إبقاء زمام
الأمور يف يدها �إىل ماال نهاية ،دون نتائج مقنعة وملمو�سة لل�شعب ،واحلفاظ
على ممار�سة ال�سلطة من ناحية ومنع اجلماهري اخلانقة من التعبري عن مكنونات
نف�سها والوقوف حائالً �إمامها ل�صدها من الو�صول خلطوط التما�س مع املحتل
من ناحية �أخرى.
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ال ننكر �أن االنتفا�ضة انطلقت �شعبية يف بدايتها و�شارك فيها املواطن
الب�سيط والعام ،وكل الفئات والقطاعات ال�شعبية والتنظيمية بن�سب
متفاوتة ،ويف كل الأماكن واملواقع من الوطن� ،إال �أن هذه االنتفا�ضة حملت
بع�ض االختالفات اجلوهرية ،يف ال�شكل والأ�سلوب والو�سيلة عن �سابقتها
من االنتفا�ضات وذلك يعود لتغري الظروف ذاتياً ومو�ضوعياً ،ووجود ال�سلطة
وخروج قوى املحتل من داخل املدن ،وتوافر الأ�سلحة وكل ذلك كان عامالً
فارقاً ومتغريا ً رهناً ب�سلوكيات االحتالل ووح�شيته و�إفراطه يف ا�ستخدام
القوة املفرطة وجر االنتفا�ضة �إىل دائرة العنف امل�سلح ،حيث ميتلك
االحتالل موازين القوة الع�سكرية ب�أف�ضل �أحوالها �أمام الإمكانات الع�سكرية
فل�سطينياً .
وال نبوح �رسّا ً �إن قلنا َ�أن هناك تخبطاً قيادياً يف تبني االنتفا�ضة �أو
اتخاذ موقف وا�ضح حيالها هذا على امل�ستوى الر�سمي �سواء لل�سلطة �أو
احلركة وبخا�صة يف جمال ع�سكرتها ،ولذلك كان جلياً مواقف �أبناء فتح الذي
كان ي�سري وراء اجتهادات ميدانية دون التبني يف �إطار ر�سمي لتلك اخلاليا،
ودون تقدمي الدعم اللوج�ستي لهم ،فلي�س لديهم مرجعيات ع�سكرية �سوى
هم �أنف�سهم وال �سلطة لأحد عليهم مما دعاهم لتحديد �أ�ساليبهم وو�سائلهم
ومكان العمل وزمانه دون قراءة حقيقية للهدف ومتطلباته ،وهذا ما �أوقعهم
يف حالة املناف�سة والتخبط للو�صول �إىل غايات و�أهداف ذاتية.
ومبا �أن احلديث يدور عن كوكبة الأ�صدقاء ف�إن ذلك ال يغني عن القول
�إن هذه التجربة الن�ضالية اخلا�صة يف ال�شكل وامل�ضمون �ستمثل �صورة
م�صغرة لواقع فتحاوي �شامل مع وجود بع�ض التباينات على م�ستوى
�أفراد �أو جماعات رهناً بالقرب �أو البعد من دائرة الت�أثري الر�سمية ،ومن
هذا املركز �أو ذاك من �أقطاب القيادة املركزية ومدى تعاطفها مع ال�شخو�ص

�أو لو�ضعها حتت كتفها يف حاالت احلاجة وال�رضورة ،وقد جند كثريا ً من
خاليا العمل كانت تلقى بع�ض امل�ؤازرة والدعم من هذا امل�س�ؤول �أو ذلك،
لكنها لي�ست ب�شكل ر�سمي وثابت وتبعاً لتبادل امل�صالح واحتواء هذه
املجموعات ،فيما جند �أن اخلاليا التي مل ت�ضع ذاتها يف دائرة خا�صة قد
بقيت تعاين �شحه املوارد وا�ضمحالل قنوات التمويل ،لكنها بقيت حرة يف
قرارها وم�ستقلة يف ر�أيها.
ختاماً يجدر بنا اال�شارة �إىل �أن م�سرية الأ�صدقاء الن�ضالية ،بالرغم
مما اعرت�ضها من �صعوبات وخماوف وخماطر ،فقد تخللها من النوادر
واحلكايات والق�ص�ص الهام�شية والعابرة التي كانت ت�أتي يف غالب الأحيان
بعفوية ،وعلى غري هدى ،منها ما كان م�ضحكاً وم�سليا وكذلك املبكي،
لكنها من الواقع ال�شيء الكثري وتلقي بروح الدعاية والتحفيز و�شحذ الهمم
و�إزاحة ارها�صات امل�سرية ،وجل هذه الأحداث تبقى م�سجلة يف الذاكرة لكي
يتم ا�سرتجاعها كلما طاب للأ�صدقاء ا�ستعادة �رشيطها لالعتبار منها� ،أو
التنفي�س عن مكنونات النف�س املكلومة مبنغ�صات الواقع و�إجراءات املحتل،
حاملا ي�شاء لهم القدر ويدور بهم الزمن لالجتماع معاً ثانية بدءا ً بتغطية
غوا�صي �سيل احليلة �أو الأ�صدقاء واملهدي املنتظر مرورا ً بق�صة احل�صادين
وال�شمع منور ،وكذلك احلذاء املتقلب واملطلوب الذكي ورجل املخابرات
و�صوالً لليلة البحث عن املغامرة وغريها من الق�ص�ص والنوادر واحلكايات
التي مروا بها وهي كثرية ومتعددة.
مت بحمد اهلل.
يتبع ملحق أمساء شهداء وأسرى وحمرري مدينة يطا خالل إنتفاضة األقصى.
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شهداء يطا
يف االنتفاضة الثانية "إنتفاضة األقصى"

الرقم

إسم الشهيد

1

ال�شهيد البطل /مراد فايز اهلروش

2

ال�شهيد البطل /عيسى خليل الدبابسة

3

ال�شهيد البطل /نادر مجيل اهلدار

4

ال�شهيد البطل /مجال محاد قرعيش

5

ال�شهيد البطل /امحد حممود النجار

6

ال�شهيد البطل /حممد سلمان مر

7

ال�شهيد البطل /خالد جربين خمامرة

8

ال�شهيد البطل /جاد اهلل امحد شريتح

9

ال�شهيد البطل /عمر راضي حوشية

10

ال�شهيد البطل /حممود حممد رومي

12

ال�شهيد البطل /حممد خالد حممود النجار

13

ال�شهيد البطل /موسى عبد اجمليد فنشة

14

ال�شهيد البطل /حممود كايد بدير

15

ال�شهيد البطل /زكريا مجال ابو عرام
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أسرى يطا داخل السجون اإلسرائيلية
يف االنتفاضة الثانية "إنتفاضة األقصى"

الرقم

إسم األسري

مدة احلكم

1

الأ�سري البطل /خليل حممود يوسف ابو عرام

 7م�ؤبدات

2

الأ�سري البطل/طالب موسى شحادة خمامرة

 7م�ؤبدات

3

الأ�سري البطل /حممود ابو خوصة

 7م�ؤبدات

4

الأ�سري البطل /بكر خليل شحادي لنجار

 6م�ؤبدات

5

الأ�سري البطل /فتحي حممد النجار

 30عام

6

الأ�سري البطل /حسام حممد موسى العاروري

 30عام

7

الأ�سري البطل /اجمد خضر شحادة ابو مسرة

 30عام

8

الأ�سري البطل /موسى عودة علي خمامرة

 30عام

9

الأ�سري البطل /خليل يوسف اجلبارين

 30عام

10

الأ�سري البطل /حممود حممد شحادة خمامرة

 22عام

11

الأ�سري البطل /عيسى خليل حممد النواجعة

 22عام

12

الأ�سري البطل /نبيل محاد حممد البرياوي

 21عام

13

الأ�سري البطل /عالء حممد عيد حبيص

 21عام

14

الأ�سري البطل /حممود حسن حممد حوشيه

 20عام

الرقم

إسم األسري

مدة احلكم

15

الأ�سري البطل /مجيل خليل حممد عوض

 17عام

16

الأ�سري البطل /جواد مجيل خليل حوشيه

 16عام

17

الأ�سري البطل /رامي سامل علي داود

 15عام

18

الأ�سري البطل /صالح حممد امحد ابو ربيع

 15عام

19

الأ�سري البطل /اسامه شريتح

 15عام

20

الأ�سري البطل /امحد حممد امحد ابوعلي

 12عام

21

الأ�سري البطل /حمود حسني حممد اهلدار

� 9أعوام

22

الأ�سري البطل /فضل حممد علي ابوعرام

� 9أعوام

23

الأ�سري البطل /حممد عمر راشد(عواد)

� 9أعوام

24

الأ�سري البطل /امحد بدر عبد اهلل ابوعلي

� 8أعوام

25

الأ�سري البطل /حممد خليل علي مر

� 6أعوام

26

الأ�سري البطل /يوسف ابراهيم النواجعة

� 6أعوام

27

الأ�سري البطل /حممد عيسى حممد عوض

�أ�رسى �صفقة �شاليط

28

الأ�سري البطل /خالد موسى خمامرة

�أ�رسى �صفقة �شاليط

29

الأ�سري البطل /ثائر اهلريين

موقوف

30

الأ�سري البطل /عمر يوسف عامر اهلريين

موقوف

31

الأ�سري البطل /علي خالد مر

موقوف

32

الأ�سري البطل /حممد ماهر العدرة

موقوف
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أسرى يطا احملررين من السجون اإلسرائيلية
يف االنتفاضة الثانية "إنتفاضة األقصى"
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

إسم األسري احملرر
حممد ابراهيم "ابو علي يطا"
طالب النجار
حممود �أبو زهرة
حممد حممود ابو عرام
حممد ا�سماعيل ابو زهرة
حممد حممود النجار
حممد ابو ح�سان
حممود احمد �شحادة ابو زهرة
حممود مو�سى �شحادة خمامرة
حممود حممد ابوعرام
حممود جرب الهرو�ش
ملحم ابو �شاكر
ح�سني حممد ح�سني ال�شواهني
خليل جميل خليل حو�شية
�شادي عو�ض
خريت م�سعف
�سليمان الدباب�سة
ف�ضل ا�سماعيل جربيل العدره

الرقم
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

إسم األسري احملرر
�صفوت جربيل جرب اجلبور
ذياب عو�ض ابو قبيطة
احمد مو�سى النجار
حممد خالد ال�شواهني
جمال بحي�ص
امين حممود ابو طه
عي�سى حممد مو�سى عو�ض
خليل عي�سى النجار
عزام خليل �شحاده
�شاهني عو�ض ابو قبيطة
نبيل ذياب عو�ض ابو قبيطة
احمد خليل الدباب�سة
ابراهيم خليل الدباب�سة
عبد الكرمي اجلندي
عايد عيد اجلندي
�سامي ابو عرار
فواز النواجعة
رائد النجار

الرقم
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

إسم األسري احملرر
جرب عودة علي خمامرة
ركان ح�سن حممد ابوعرام
اياد ح�سن حممد ابوعرام
ان�س ح�سن حممد ابوعرام
عي�سى احمد جرب اجلبور
جهاد ابو زهرة
�سامي �شناران
رافت ماهر خليل العدرة
م�سلم �رشيتح
ا�سامه �رشيتح
حمزة �رشيتح
خليل مو�سى ربعي
حممود �رشيتح
جهاد النجار
عمر النجار
زيد ابوفنار
�سمريبحي�ص
عاطف رباع
عي�سى ا�سماعيل �صالح
زكريا ا�سماعيل �صالح
يحيى ا�سماعيل �صالح
ن�ضال يون�س النجار

الرقم
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

إسم األسري احملرر
علي ابو علي
ناجح النواجعة
عواد اجلندي
نافز اعمر
حيدر خاليلة
زياد خاليلة
ماهر رومي
حممد خليل مر
جهاد الهلي�س
خالد عو�ض ابو قبيطه
هيثم عواد
بهاء بحي�ص
برهان �رشيتح
ابراهيم عبد الهذالني
ابرهيم حريزات
اياد اعمر
عاطف مر
�سامل حريزات
حممد الهريني
ف�ضل النجار
تي�سري مو�سى ربعي
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