


الف�صل التا�صع

مع الق�شام من ال�شجن نوا�شل





261

مع الق�شام من ال�شجن نوا�شل

مع الق�صام من ال�صجن نوا�صل

يف  ح�صور  لل�صجون  كان  و�الإخفاقات...  بالنجاحات  �لع�صكري،  �لعمل  ظروف  �إن 

�صياغتها، فقد عمل �ملجاهدون من د�خل �ل�صجون على تفعيل �لعمل �لع�صكري. ومعظم 

�ل�صجون، فاملجاهدون علي  �لعمل �جلهادي هم خريجو مدر�صة  من لهم ب�صمات على 

لفرت�ت  �ل�صجن  دخلو�  ُكرُث،  و�أمثالهم  �ل�رشيف،  �لدين  وحميي   ،
2
حالوة و�أين   ،

1
عالن

عاتقهم  على  �أخذو�  �ل�صجون  دخلو�  من  ومعظم  حدود.  بال  َعطاوؤهم  فكان  ق�صرية، 

مو��صلة �لطريق مهما كانت �لت�صحيات... وما �ل�صجن �إال حمطة للز�د يف هذ� �ل�رش�ع.

مفتوحاً  تو��صله  كان  �لفد�ء  �أبو  فال�صهيد  و�خلارج،  �لد�خل  مع  تو��صل  لنا  وكان   

�لدين  وحميي  حميد،  �أبو  �ملنعم  وعبد  فّر�ح،  زهري  مع  �لعمل،  لهذ�  �ملتفرغني  مع 

�ل�رشيف، وكذلك �الإخوة يف جمموعة �صوريف، �لتي �صلمها �الأمن �لوقائي �لفل�صطيني 

،
3
غنيمات �لرحمن  عبد  منهم:  �حلرب،  يف  جرن�الت  وهم   ،1996 �صنة   لالحتالل 

علي مو�شى عالن )1975–2003(: ولد يف خميم عايدة – بيت حلم الأ�رشة هجرت من قرية �ملاحلة �صنة 1948.   
1

تفجري  يف  �إ�صابته  بعد  �ل�صلطة  �صجون  يف  و�عتقل   ،1994 �صنة  �الحتالل  �صجون  يف  �عتقل  طفل.  وله  متزوج 

�إعادة  يف  �أ�صهم   .2002 �صنة  نابل�ص  ملدينة  �ل�صهيوين  �الجتياح  بعد  وخرج  حالوة،  �أين  و�ل�صهيد  ��صتهدفه 

تاأ�صي�ص كتائب �لق�صام يف �جلنوب بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى، جنا من عدة حماوالت �غتيال. �أ�صهم يف �إخر�ج 

عدد من �لعمليات �صّد �الحتالل �ل�صهيوين خرجت من منطقة نابل�ص و�خلليل. ��صت�صهد يف ��صتباك م�صلح يف 

2003/3/18 بعد حما�رشته يف قرية مر�ح رباح بالقرب من بيت حلم.

اأمين عدنان حالوة )1974–2001(: ولد �ل�صهيد �صنة 1974 يف نابل�ص، ودر�ص �لهند�صة �لكهربائية يف جامعة   
2

نابل�ص.  يف  �صخم  متفجر�ت  م�صنع  �إد�رة  عن  مل�صوؤوليته   1998 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتقلته  بريزيت. 

لقب باملهند�ص �لثالث يف كتائب �لق�صام، وكان له دور بارز يف �إعادة بناء خاليا �لق�صام يف �ل�صفة بعد �نطالقة 

�نتفا�صة �الأق�صى ويف عدد من عملياتهـا. درب عدد�ً من مهند�صي �لق�صام �أبرزهم �الأ�صري عبد �هلل �لبغوثي. 

�غتيل يوم 2001/10/22 يف تفجري �صيارة مفخخة ��صتهدفته و�ل�صهيد علي عالن.

عبد الرحمن اإ�شماعيل غنيمات )1972– (: ولد يف قرية �صوريف ق�صاء �خلليل، �أ�ص�ص وجمال �لهور و�أين   
3

قفي�صة خلية ق�صامية خالل وجودهم يف �صجن �لظاهرية. بعد خروجهم من �ل�صجن ويف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

1995 بد�أت �خللية عملياتها و�لتي ��صتمرت �إىل �آذ�ر/ مار�ص 1997 عندما ��صت�صهد مو�صى غنيمات �أحد �أع�صاء 
�خللية، حيث الحق �ل�صهاينة بالتعاون مع �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �خللية، بعد �أن متكنت من قتل ثمانية 

�صهاينة و�ختطاف جندي �صهيوين يف 1996/9/9 و�إخفائه، �إىل �أن �كت�صفت �ل�صلطة �لفل�صطينية �أمره يف ني�صان/ 

�أبريل 1997 و�صلمته لالحتالل بدون ثمن، و�أتبعته بت�صليم غنيمات و�لهور �إىل �الحتالل ليحكم عليه بال�صجن 

خم�صـة موؤبد�ت وع�صـرين عـاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل تركيا.

اأمين حممد قفي�شة )1970– (: ولد يف مدينة �خلليل، متزوج و�أب لطفلة. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل 

�ل�صهيوين و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص خلية �صوريف مع �إخو�نه عبد �لرحمن غنيمات وجمال �لهور يف �أثناء وجودهم 

�ألّف  35 عاماً.  1997/4/5. حكم بال�صـجن  �لظاهرية. �صارك يف عدد من عمليات �خللية، و�عتقل يوم  يف �صجن 

عدد�ً من �لكتب يف �أثناء وجوده يف �ل�صجن. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18 و�أبعد �إىل قطاع غزة. 

�نظر: �أين قفي�صة، الإعداد القيادي بني �شورتي يو�شف والق�ش�ش لالأ�شري اأمين قفي�شة )دم�صق: موؤ�ص�صة 

فل�صطني للثقافة، 2011(.
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هذه  كانت  ولقد   .
6
فادي( )�أبو  غنيمات  و�إبر�هيم   ،

5
حمدية �أبو  ور�ئد   ،

4
�لهور وجمال 

ومنها  �آخرين،  وتقتل  جنود�ً  وتاأ�رش  �ملحتلة،  �الأر�ص  د�خل  وجتول  ت�صول  �ملجموعة 

�صارون  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �أ�رشت  َمْن  هي  �ملجموعة  وهذه  غنيمات.  مو�صى  �ل�صهيد 

�إدري Sharon Edri، وكان �ل�صهيد �أبو �لفد�ء يبعث �إيلَّ بر�صائل ي�صتثني فيها �لب�صملة، 

ويبتدئها بتحية حمر�ء من باب �لتمويه على �أنها ر�صالة من �جلبهة �ل�صعبية يف �خلارج 

�لعدو.  يد  يف  وقعت  �إن  �لق�صام  من  �أثر  على  تدل  ال  وحتى  �ل�صجن،  يف  �جلبهة  قيادة  �إىل 

من  �العتقاالت يف �صفوفها، ظناً  �ملجموعة، وكرثت  �أعمال هذه  �ل�صعبية  وتبنت �جلبهة 

�لعمليات، كان من  �لنجاح، وهذه  �أن هذ�  �أنهم من ور�ء ذلك، وتبني فيما بعد  �ل�صهاينة 

ور�ئها جمموعة �صوريف �لق�صامية. وبعث �إيلَّ �أبو �لفد�ء بر�صالة فيها عتاب لالأخ ح�صن 

�صالمة، بعد �عتقاله وو�صوله �إلينا، ويلومه على تق�صريه، على �صعيد �أمنه وحتركاته، 

: ح�صن “فعفوط”. وجل�صت وح�صن، وقلت له: “يا َفعفوط”، فرد عليَّ ح�صن  ذكر فيها �أنَّ

بوجهه �لطلق، و�لذي تغلب عليه �لب�صمة و�لب�ءة، وقال يل: هذه �لكلمة �صمعتها!! ممن 

�صمعتها يا ح�صن؟! قلت له: ال باأ�ص عليك، ولكن �هد�أ، ف�صغلُك حمروق، و�إد�رُة �ل�صجن 

عينُها عليك، ومديُرها �صكا من ت�رشفاتك، وعند �الإد�رة َمْن ينقل �أخبارك، ونحن �إخو�نك 

�أن  �أحافظ عليك، ب�رشط  �أن  �أن تبقى بيننا، وتعهدت للمدير  �لعزل. نريدك  وال نريد لك 

تتوقف عن نقل �ملعلومات �إىل َمْن حولك، وما تقوم به �أوالً باأول ي�صل �إىل �إد�رة �ل�صجن. 

فوعد خري�ً، ورجع �إىل ق�صمه. ولكن هيهات �أن يهد�أ، ففي د�خله بركان، �إنه “فعفوط”، 

ويريد �أن ُيعلّم َمْن يف �ل�صجن على ت�صنيع �ملتفجر�ت، ولكن ح�صن ُعِزل بعدها.

�أ�ص�ص لولدين.  و�أب  متزوج  �خلليل،  ق�صاء  �صوريف  قرية  يف  ولد   :)  –1970( الهور  الفتاح  عبد  جمال   
4 

من  خروجهم  بعد  �لظاهرية.  �صجن  يف  وجودهم  خالل  ق�صامية  خلية  قفي�صة  و�أين  غنيمات  �لرحمن  وعبد 

�ل�صجن ويف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1995 بد�أت �خللية عملياتها و�لتي ��صتمرت �إىل �آذ�ر/ مار�ص 1997، عندما 

��صت�صهد مو�صى غنيمات �أحد �أع�صاء �خللية؛ حيث الحق �ل�صهاينة بالتعاون مع �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�أن  �إىل  و�إخفائه   ،1996/9/9 يف  �صهيوين،  جندي  و�ختطاف  �صهاينة  ثمانية  قتل  من  متكنت  �أن  بعد  �خللية 

�كت�صفت �ل�صلطة �لفل�صطينية �أمره يف ني�صان/ �أبريل 1997 و�صلمته لالحتالل بدون ثمن، و�أتبعته بت�صليم �لهور 

وغنيمات �إىل �الحتالل ليحكم عليه بال�صجن خم�صة موؤبد�ت و18 عاماً. �نتخب �لهور ع�صو�ً يف �لهيئة �لقيادية 

�لعليا حلركة حما�ص يف �صجون �الحتالل. له عدد من �ملوؤلفات �الأدبية مل تن�رش بعد.

�إ�رش�ئيلية ويعمل يف �أ�صوله لبلدة دور� ق�صاء �خلليل، وكان يحمل هوية  اأبو حمدية )1975– (: تعود  رائد   
5 

�أبيب، فتم جتنيده من قبل خلية �صوريف لي�صهم يف عملية �ختطاف جندي �صهيوين. �صارك يف عدد من  تل 

عمليات �خللية، و�أبرزها �ختطاف �جلندي �ل�صهيوين �صارون �إدري. �عتقل يف 1997/4/3، وحكم بال�صجن �ملوؤبد.

اإبراهيم عبد اهلل غنيمات )]1958[– (: ولد يف قرية �صوريف ق�صاء �خلليل، �نتمى خللية �صوريف �لق�صامية،   
6

و�عتقل على يد �أجهزة �لفل�صـطينية �صـنة 1997. بقي مطارد�ً لالحتالل �إىل �أن �عتقل يوم 2005/10/11.



263

مع الق�شام من ال�شجن نوا�شل

�صنع  عن  معلوماته  فيها  جمع  دفاتر،  له  وجدت  حني،  بعد  نفحة  �إىل  رحلُت  وملا 

عليه  �حل�صول  و�صهل  موجود،  �ليوم  كله  هذ�  ح�صن،  يا  قبل:  من  له  وقلت  �ملتفجر�ت، 

يف �خلارج ملن يريد. ولكن يغفر �هلل حل�صن، بقدر ما هو حري�ص على �لعمل، بقدر ما هو 

ْمنِيَّاته. ولقد �أ�رشبنا �صنة 1992 من �أجل �أن تنتهي 
َ
مك�صوف يف ت�رشفاته، وي�صتهني باأ

حالة �لعزل، و�أ�رشب �إخو�ننا �صنة 2000 يف �صجن هدرمي من �أجل �أن تنتهي هذه �حلالة. 

�أالَّ  �إال بعد �أن تعهدنا مل�صلحة �ل�صجون ولل�صاباك  وخرج كل َمْن يف �لعزل، وما خرجو� 

�أن  —قبل  �ل�صيا�صة  هذه  ف�صل  لنا  ثبت  فقد  �ل�صجون،  د�خل  من  �أمنياً  ن�صاطاً  يار�صو� 

نتو�صل التفاق مع م�صلحة �ل�صجون و�ل�صاباك— فهي جتربة ثبت �أن �رشرها �أكرث من 

�لعمل،  �الأ�رش على خلفية هذ�  �الأ�رش وقع �صبابنا يف  �لنا�ص من  نفعها. فبدالً من حترير 

وفر�صت علينا �ملالحقة �الأمنية من �ل�صلطة و�الحتالل حالًة ي�صعب �لعي�ص معها، و�صبب 

لنا عجز �الإمكانيات �الإجها�ص يف �لعمل. 

جدد  �أنا�ص  مع  لقاء�ت  له  ترتب  �لفد�ء  �أبي  �ل�صهيد  �إىل  ر�صائلي  كانت  �ملقابل،  ويف 

�جلامعة  يف  �لطالب   ،
7

جبارة موؤ�ب  كال�صاب  �لفل�صطيني،  �لد�خل  ومن  �لقد�ص،  من 

بعد  ر�صائلي  يحرق  �أن  باهلل  �أ�صتحلفه  وكنت  �ملثلث.  يف  �لطيبة  مدينة  من  �لعبية، 

 قر�ءتها و�لو�صول �إىل �لغر�ص، حتى �إن قائد �لتحقيق يف �مل�صكوبية قال يل بعد �عتقال

، مل ينجح 
8

1998، وقد �صيطر على ر�صائل بعد ��صت�صهاد عادل وعماد عو�ص �هلل �صنة 

عادل يف �إتالفها �صاعة �ملباغتة: مل جند �أثر�ً لر�صائلك، كاأنك ال تكتب، وال حتب �لكتابة، 

موؤاب غ�شان جبارة )...– (: من �صكان بيت حنينا لعائلة تعود �أ�صولها لبلدة طيبة �ملثلث، �نتظم يف �صفوف   
7

1994 حيث �صكل خلية �صمت حممد �لرتتري من �صكان بلدة كفر عقب، لتكون حلقة  كتائب �لق�صام منذ �صنة 

و�صل بني خاليا كتائب �لق�صام، وكانت على تو��صل مع حممد �ل�صيف )�أبو خالد( �لقائد �لعام لكتائب �لق�صام، 

وبتوجيه من �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل �أ�ص�صت جمموعة خلطف جنود �صهاينة قادها موؤ�ب و�صمت يف ع�صويتها 

هاين �ل�رشيف، و�صادي غلمـة، وجمدي �جلعبي. �عتقلت �ملجموعة يوم 1997/11/25 بعد ف�صلها �ختطاف �أحد 

�ل�صهاينة يف �لقد�ص. �أفرج عنه موؤخر�ً.

عماد اأحمد عو�ش اهلل )1969–1998(: ولد يف مدينة �لبرية، و�لتحق يف جامعة بريزيت لكنه مل يكمل تعليمه فيها   
8

الندالع �النتفا�صة و�إغالق �جلامعات. متزوج وله �أربعة من �الأبناء. ن�صط مبكر�ً يف �صفوف جماعة �الإخو�ن 

�لق�صام، وعمل  لكتائب  �ن�صم  �ل�صهيوين.  �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل  �مل�صلمني ثم حركة حما�ص. 

ب�صحبة �صقيقه عادل و�ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف على �إجناز عدد من �لعمليات �صّد �الحتالل �ل�صهيوين. 

�عتقل يف ني�صان/ �أبريل 1998 من قبل �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية بعد مطاردة طويلة، حاولت �ل�صلطة 

�إجباره على �العرت�ف بامل�صوؤولية عن ��صت�صهاد حميي �لدين �ل�رشيف، وخ�صع لتعذيب �صديد تناوب عليه عدد 

من �الأجهزة �الأمنية. فرَّ من �صجنه يف ظروف غام�صة، و��صت�صهد و�صقيقه عادل يف 1998/9/10، بعد �قتحام 

�الحتالل �ل�صهيوين للمزرعة �لتي �ختفى بها عادل بالقرب من �خلليل.
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هذه  على  �صيطرنا  و�هلل  �صيخ،  قائالً:  حديثه  �مليجر  وو��صل  �صحيح.  هذ�  له:  فقلت 

�الأور�ق من �لنار، �أخرجناها من �حلريق.

“�ل�صفينة”.  �لفد�ء  �أبو  �لر�صول، كما �صماها �حلبيب  �أمي، فلقد كانت هي  �هلل  ورحم 

�ل�صهيد  من  بالر�صائل  تاأتيني  وكانت  جميعاً،  �ملحطات  هذه  بني  و�لناقل  �لر�صول  وهي 

عادل، ومن �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف. ولو وددت �أن �أعرف �أي �لبالد حتت�صنهما، 

فما كنت الأ�صاألها، وما كانت هي لتف�صي ب�رشهما �أبد�ً، حتى ولو كان لولدها.

َمْن يف  �لعالقة ما بني  �ملعلومات عن  1998، وتبني لل�صهاينة حجم  �عتقلنا �صنة  وملا 

�إجر�ء�ت  �ل�صجون، و�تخذو�  �لقب�صة على  ُجنَّ جنونهم، و�صددو�  �ل�صجون وخارجها، 

قا�صية �صّد �ملعتقلني و�الأ�رشى. ودخل �ل�صاباك على �صالحيات م�صلحة �ل�صجون، بل 

ن�رشت �ل�صحف �لعبية على ل�صان �ل�صلطات �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �أن حما�ص جعلت من 

�صجن ع�صقالن مقر�ً لهيئة �أركانها. فبعد �عتقالنا وما تك�صفت عنه �لتحقيقات و�لر�صائل 

�الأركان، وهم: �ملجاهد مو�صى دودين، وماجد �جلعبة،  �أ�صماء هيئة  �مل�صبوطة، وردت 

�ل�صابر  و�ملجاهد  عي�صى،  حممود  �لفذ  و�لقائد  جبين،  وز�هر  �لدين،  نا�رش  وهارون 

�إىل �لتحقيق وقا�صو� �الأمّرين،  �لذي ما نالو� من عزيته تي�صري �صليمان. رجعو� جميعاً 

ما  �أن�صى  ال  و�هلل  بل  جميعاً  عنهم  �هلل  ر�صي  موجعة  ولياٍل  عجاف  �أيام  عليهم  ومرت 

حييت، �رش�خ مو�صى دودين وهم يلهبونه بو�صائلهم �خل�صي�صة.

نعم، لقد كنت من خالل زيارة �أهلي يف �صجن �خلليل، �أبعث بالر�صائل �إىل �ملجاهدين 

يف �خلارج... و�إىل �أويل �الأمر يف عّمان، وكانت �أمي رحمها �هلل، تغدو وتروح بحملها “ِمْن 

و�إىل”، ومل ُيك�َصف �أمرها. وملّا حتقق �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي من ن�صاط �ل�صجون ودورها 

�صّد  جديد  من  �لعزل  �صيا�صة  �ّتبََع  �أمنه،  على  ذلك  خطورة  و�أدرك  �جلهادي،  �لعمل  يف 

�لعنا�رش �لفاعلة، وحماولة �لردع يف �الأحكام �جلائرة.

قبل اللقاء بعادل:
�أال وهو  �أغادر �ل�صجن باأيام قليلة، جاءين ز�ئٌر غري مرحب به، ثقيل �لدم،  �أن  وقبل 

قريب  عما  �ل�صيخ،  �أيها  ��صمع  يل:  وقال  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت  يف  �لقد�ص  منطقة  قائد 

�صتخرج من �ل�صجن، وجئتك حمذر�ً، فعادل عو�ص �هلل ينتظرك، ونحن على يقني �أنه يف 

�لطريق �إليك، �أو �أنت يف �لطريق �إليه، هو مطلوب لنا، ونحن نطارده، و�إن جاءك فلن ترده، 
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ولن تقول له: ال؛ الأنك �أنت َمْن جندته للعمل �لع�صكري. فقلت له: ��صمع يا فالن، �أنا عندي 

�أطمع  �أوالد ُحِرْمُت من تربيتهم، ويل ُبنيات  ما ي�صغلني عنك، وعن عادل عو�ص �هلل، يل 

�لوالدة،  عند  بروؤيته  حظيت  ما  و�أكرثهم  ُولِدو�،  �لعاطفة،  من  بقليل  ولو  �أعو�صهن،  �أن 

�إىل مد�ر�صهم.  �أيام طفولتهم، وذهابهم  �أن تلحظهم  ون�صاأو� وترعرعو�، وحرمت عيني 

عندكم  فاأيامي  و�صاأين،  فاتركني  عاطفتي،  �إىل  بحاجة  وهم  متابعتهم،  �إىل  بحاجة  و�إين 

�صاهدة على حربي عليكم �إىل يوم �لقيامة.

ثّم �إنه حاول �بتز�زي متوعد�ً �أنني يف مرماه يف �للحظة �لتي يريدها، و�أنني حما�رش 

بعيونه �أينما حللت، فقلت له: �إْن ظفرت بي، فال ترحمني!!، فهّز بر�أ�صه مكابر�ً.

رجعت �إىل غرفتي، وفيها مو�صى دودين، وهارون نا�رش �لدين، و�جتمعت بهما دون 

غريهما؛ الأنهما من خا�صتي، فو�صعتهما يف �صورة �حلديث �لذي د�ر بيني وبني رجل 

�ملخابر�ت. وقلت لهما: قبل �أْن ياأتيني رجل �ملخابر�ت هذ�، �أعرف ما يدور يف روؤو�صهم، 

و�أنهم على يقني �أن عادل لن يرتكني، فهو فعالً يف �لطريق �إيلَّ. وقلت لهما: يا مو�صى ويا 

هارون، لن �أفتح �خلطوط مع �أحٍد �أياً كان، حتى ولو كان عادل ر�صي �هلل عنه الأنني �أريد 

تربيته  على  و�أعمل  �لعمر،  من  ع�رشة  �لثالثة  �صّن  يف  جديد�ً  جيالً  �لفتيان،  من  �أنتقَي  �أن 

و�إعد�ده خلم�ص �صنو�ت قادمة، بعيد�ً عن كل �الأعني، وهذ� ما خططت له ِمْن قبل، وعلى 

هذ� عزمنا... الأنني وعادل ورقتان حمروقتان.

�الأ�رشى  فودعت  �الإفر�ج،  بقر�ر  �ل�صجن  �إد�رة  �أبلغتني   1998/2/1 �الأحد  يوم  ويف 

بالعيد،  جديد  عهد  على  فهم  �ليوم.  بعد  ترجع  ال  يقول:  حالهم  ول�صان  وودعوين 

فال�صائمون من �الأ�رشى �حتفلو� يوم �خلمي�ص �لذي �صبق يوم �الإفر�ج بعيد �لفطر، وقد 

�لليل،  يف  و�لقيام  �لنهار،  يف  و�ل�صيام  �لقر�آن  مع  عامرة  رحلة  بعد  رم�صان  عنهم  رحل 

وحمطة ز�ُدها �لتقوى وزيتها �لقر�آن. و�الأ�رشى يف هذ� �ليوم يتفاعلون ويتز�ورون فيما 

بينهم، وعلى �لرغم من �لفقر يف �الإمكانيات، لكن �الأ�رشى بقدر ما هم فيه من �حلرمان... 

بقدر ما يولد �حلرمان عندهم، معاين �جلود و�لكرم، وهم يف ذلك يت�صابقون.

�لويف �حلبيب  �خلارجية  �لبو�بة  على  و��صتقبلني  �ل�صجن،  بو�بة  من   خرجت 

—على  وعكة  قبل  من  بي  �أملت  وقد  �ل�صويكي،  زهري  و�الأخ  عطون،  �أحمد  جماهد(  )�أبو 

�أخذت  �أبو جماهد، حتى  �ل�صيارة وقائدها  �إن �صارت بي  �الإنفلونز�—. وما  �الأغلب هي 

�صحتي،  يف  بالتح�صن  �صعرت  �لقد�ص،  من  �قرتبت  وكلما  �لعليل،  �لطلق  �لهو�ء  �أتنف�ص 



266

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

بالن�صوة. �صعرت  هو�ئها  ِمْن  عميقاً  نف�صاً  و�أخذت  �لقد�ص،  جبال  ��صتقبلتنا  �إذ�   حتى 

�آه، يا قد�ص... كيف هانت على هوؤالء �لذين �أ�صلموها وما د�فعو� عنها حّق �لدفاع؟

�أبنائها،  مع  ميعاد  على  و�لقد�ص  �لقد�ص.  يف  �أهلونا  و��صتقبلنا  �لقد�ص،  ��صتقبلتنا 

�ملهنئني،  من  �لنا�ص  حبل  �نقطع  ما  وكالعادة  بظاللها.  وي�صرتوحون  بدفئها،  ي�صعرون 

ومرور�ً  �لثائر،  �لنقب  من  �الأخ�رش...  �خلط  د�خل  �الأهل  ومن  و�صو�حيها،  �لقد�ص  من 

خري  �صعبنا  �هلل  فجزى  و�جلليل،  �لنا�رشة  حتى  عارة،  وو�دي  ويافا،  و�لرملة،  باللد، 

�جلز�ء، فهم يف تكافلهم هذ� يعبون عن �أ�صالة يف �نتمائهم لق�صيتهم �لوطنية... وحتى 

من �لنا�ص َمْن خاطر بنف�صه، وت�صلل �إىل �لقد�ص عب �جلبال و�لوديان، م�صياً على �الأقد�م، 

كو�لد �ملجاهد مو�صى دودين، و�الأ�صتاذ �أحمد �لقيق �صقيق �أ�صتاذنا �ملهند�ص ح�صن �لقيق، 

�لنت�صة،  وليد  فيهم  نف�صها،  �خلليل  مدينة  ومن  عو�،  وبيت  دور�  من  جاوؤو�  كبري  ووفد 

ز�ئرين وجاوؤو�  خاطرو�  هوؤالء  كل  حولها...  وما  �لتعامرة  عرب  ومن  �لزرو،   وبهاء 

ومهنئني.

وبقيت يف �لقد�ص �صهرين ال �أغادرها... و�لدعو�ت عن طريق �لهاتف لزيارة بيت حلم، 

�لدين  حميي  �ل�صهيد  �أن  علم  على  الأين  وحذري؛  حر�صي  يلبّها  مل  �هلل،  ور�م  و�خلليل، 

�ل�رشيف موجود يف ر�م �هلل، وخمتبئ يف بيت �أختي �أم �ملثنى زوجة �الأخ �ملجاهد �صلمان 

�أبو عيد. و�أما �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل، فاإين ملا �لتقيت �ل�صيخ �ملجاهد جمال �أبو �لهيجاء 

و��صت�صهد  �حلرب،  هذه  يف  �جلنة  �إىل  �لي�رشى  يده  �صبقته  و�لذي   ،
9
جنني معركة  قائد 

طار  ونح�صبه  ويد�ه،  �صاقاه  ُبرتت  وقد  �هلل،  �إىل  �أعذر  و�لذي  جر�ر،  ن�رش  �ملجاهد  فيها 

�لهيجاء:  �أبو  �ل�صيخ  [ قال يل  �لطيار  �إىل �جلنة، على طريقة �ل�صحابي �جلليل جعفر 

خروج  �قرتب  يل:  وقال  �ل�صجن،  من  خروجي  قبل  جنني  يف  عنده  كان  عادل  �ل�صيخ  �إن 

�أنه يف �خلليل؛  �أقدر  �ل�صفة الأ�صتقبله. فكنت  �إىل جنوب  و�إين ذ�هب  �ل�صجن،  �ل�صيخ من 

يف �خل�صو�ص  على  وتلتقيه  بيننا،  �لر�صائل  نقل  تتوىل  كانت  �هلل،  رحمها  �أمي   الأن 

بيت �صاحور.

جمال عبد ال�شالم اأبو الهيجاء )1959– (: ولد يف خميم جنني لعائلة هجرت من قرية عني حو�ص �صنة 1948.   
9

يف  مر�ت  عدة  �عتقل  و�ل�صعودية.  �ليمن  يف  �لتدري�ص  يف  وعمل  عّمان،  من  �إ�صالمية  تربية  دبلوم  على  ح�صل 

�صجون �الحتالل لن�صاطه يف حركة حما�ص. �صغل من�صب مدير مر�كز حتفيظ �لقر�آن �لكرمي يف حمافظة جنني، 

وهو �أحد قادة معركة �لدفاع عن خميم جنني �صنة 2002 وبرتت فيها يده. �عتقل يوم 2002/8/26 وحكم عليه 

بال�صجن �ملوؤبد ت�صع مر�ت. ع�صو �لهيئة �لقيادية �لعليا الأ�رشى حركة حما�ص.



267

مع الق�شام من ال�شجن نوا�شل

للقد�ص  �لذهاب  �أو  �مل�صجد،  يف  لل�صالة  �إال  �أبرحه  وال  �لبيت،  يف  �إقامتي  على  بقيت 

لل�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى، حيث �ل�صالة �أوالً، ولقاء �الإخو�ن بعد �ل�صالة ثانياً... وهي 

�صنة حافظنا عليها طويالً.

لقاء عادل:
بعد  �خلليل،  �إىل  بزيارة  قمت  ثّم  �لقد�ص،  �أبرح  ال  و�أنا  عني  �الإفر�ج  منذ  �صهر�ن  مّر 

�إن �خلليل تنتظرك،  حديث مع �الأخ �ملجاهد عبد �خلالق �لنت�صة ر�صي �هلل عنه وقال يل: 

ماأدبة  نقيم  وغد�ً  �إليك،  �لو�صول  ي�صتطيعون  وال  عليك،  ي�صلمو�  �أن  يريدون  و�لنا�ص 

تكرياً لك يف �جلمعية �خلريية �الإ�صالمية يف دور�. وحاولت �أن �أعتذر، لكن دون جدوى، 

فذهبت ب�صحبة �حلبيب �أبي جماهد عطون، و��صتقبلنا �أهلنا و�أحبابنا يف �خلليل، وذهبنا 

لتناول طعام �لغد�ء يف دور�، و�لتقينا مع َمْن نحب، وفيهم �ل�صيخ فتحي عمرو، و�لدكتور 

وكثري  �لنت�صة،  �خلالق  عبد  جبري  و�أبو  �صنيور،  عادل  �الأ�صتاذ  معاذ  و�أبو  �صلهب،  عز�م 

من �أهل دور� و�خلليل. وملا �نتهينا من �لطعام، وقد خيَّمت على هذ� �للقاء روح �الأخوة، 

وعندما ��صتنفدت �لزيارة غَر�صها... رجعت �إىل �خلليل.

فرغنا من زيارتنا لبلدة دور�، وودعنا �أحبابنا ووجهتنا هي �خلليل، على �أمل �لعودة 

ويف  �لليلة،  عندنا  تنام  بل  قالو�:  �لزيارة،  على  �لقائمني  لكن  ذ�ك.  يومي  من  �لقد�ص  �إىل 

على  فيها  تطمئن  طبية،  فحو�صات  لك  وجنري  �الأهلي،  �مل�صت�صفى  �إىل  نذهب  �ل�صباح 

�صحتك، ولك حما�رشة يف م�صجد �حلر�ص بعد �صالة �لع�رش، وقد عممنا على �مل�صاجد، 

وما بني �ملغرب و�لع�صاء، حجزنا قاعة �لن�صيم، حتى تلتقي من جاء لل�صالم عليك. قلت: 

“يا �هلل، ما هذ� �لذي ُدبر بليل”؟ ثّم توجهت �إىل �الأخ �أبي جماهد وقلت له: يا �أبا جماهد، 
عنه  �هلل  ر�صي  فانطلق  �لظهر.  �صالة  مع  تاأتيني  �هلل،  �صاء  �إن  وغد�ً  �لقد�ص،  �إىل  �نطلق 

للموعظة  ح�رشو�  وقد  حما�رش�ً،  بالنا�ص  ووقفت  �حلر�ص،  م�صجد  يف  �لع�رش  و�صليت 

و�ل�صالم على �أخيهم �ل�صيخ. وما بعد �ملغرب، ذهب بي �الإخوة �إىل �لقاعة �ملعدة لل�صالم 

و�للقاء ورحب بي �لعريف، وحتدث �الإخوة مرحبني، وقد ح�رشت �خلليل وريُفها، وتكلم 

، ورحب بي بكلمات طيبة. ثّم بعد �أن �صافحت �لنا�ص 
10

�الأخ �ملجاهد حممد �أبو جحي�صة

حممد مطلق اأبو جحي�شة )1955– (: حا�صل على �صهادة �ملاج�صتري يف �لفقه و�لت�رشيع من جامعة �لنجاح   
10

و�ملوؤ�ص�صات.  �للجان  من  عدد  ع�صوية  وي�صغل  تربوياً،  وم�رشفاً  مدر�صاً  �لتعليم  �صلك  يف  عمل  �لوطنية. 

�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل. �نتخب يف �النتخابات �لت�رشيعية 2006 عن �خلليل �صمن كتلة �لتغيري 

و�الإ�صالح.
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وكرمهم.  �أهلها  و�أ�صالة  �خلليل  مدينة  عن  �الأخوة  بعاطفة  �إليهم  حتدثت  و�صافحوين 

وبعد �صالة �لع�صاء ��صطحبني �ل�صيخ �ملجاهد و�لقائد عبد �خلالق �لنت�صة �إىل بيته، على 

نية �ملبيت. وملا �قرتبت �ل�صاعة من �لعا�رشة م�صاًء، و�إذ� بطارق يطرق علينا �لباب، و�إذ� به 

�أبو همام، �ل�صيخ �ملجاهد ورجل �خلليل �ملهيب حممد جمال �لنت�صة، وبعد �أن ت�صافحنا 

فحاول عندنا،  للمبيت  �ل�صيخ  نريد  يقول:  به  �إذ�  باالأح�صان...  بع�صاً  بع�صنا   و�أخذ 

�الأمر  �أن  �أ�صعرين  مما  ��صطحابي،  على  �صيخنا  فاأ�رش  طلبه...  عن  يثنيه  �أن  جبري  �أبو 

�أبا جبري،  �أن ودعنا �ل�صيخ  ُمبيت، ولي�ص يل من �الأمر �صيء. فانطلق بنا يف �صيارته بعد 

 حتى و�صلنا بيت �ل�صيخ �أبي همام، وما �إن دخلت باب �ل�صالون، و�إذ� باملجاهد �حلبيب

باالأح�صان،  �أخاه  �أحدنا  فاأخذ  قدومي،  ينتظر  و�قف  �هلل،  عو�ص  عادل  �لفد�ء  �أبي 

و�غرورقت �لعيون بالدموع، وطال عناقنا. ثّم جل�صنا يف غابة من �لقنابل و�مل�صد�صات، 

�لعمل.  ��صرت�تيجية  وعن  مّت،  �لذي  �الإعد�د  وعن  �الأيام،  خو�يل  عن  بيننا  �حلديث  وطال 

وقلت هذ� �الأمر فيه خطورة، ولو �أن �ملجموعات من �صمالها جلنوبها �أخذت طريقها �إىل 

�لعمل، الأربكت �لعدو، و�صتت تركيزه، فطماأنني على ذلك. و�حلديث ذو �صحون، حتى 

�الأخ  مع  �للقاء  �صاأن  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت  يف  �لقد�ص  قائد  يل  قاله  ما  �إىل  به  و�صلت 

عادل، وقلت له: �أنا يف هذه �ملرحلة ال �أنفعك، و�أنا مك�صوف و�أور�قي حمروقة عند �لعدو. 

لكنه ر�صي �هلل عنه �أ�رش �إ�رش�ر�ً عجيباً، فنزلت عند �إحلاحه. ود�ر �حلديث عن �إ�صكالية 

مع �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف، وعرفت من حميي �أنه غا�صب لدخول �ل�صهيد مو�صى 

غنيمات �إىل معركة �لتفخيخ؛ الأن �ل�صهيد حميي ال يريد لهذه �ملجموعة �أن تتورط يف �لعمل 

�أعمال ��صطياد جنود  �ال�صت�صهادي، وقد جنحت هذه �ملجموعة، جمموعة �صوريف يف 

�ل�صهاينة وقتلهم بجر�أة نادرة. وطالب �ل�صهيد حميي بلجنة حتقيق، حتا�صب �مل�صوؤول 

�لر�صد  ورجل  �لقوم،  ربيئة  وهو  �لعملية،  هذه  يف  غنيمات  مو�صى  �ل�صهيد  توريط  عن 

�الأول لهذه �ملجموعة. وبعد ��صت�صهاده ُفتحت �الأعني على �صوريف وجمموعتها، وقال 

يل �ل�صهيد عادل: �إن حميي �لدين عاتب علينا؛ الأنه يعاين من قلة �ملال، و�لعمل يحتاج �إىل 

م�صاريف باهظة. وَبنّي يل �ل�صهيد �أبو �لفد�ء �أن �لكل يعاين، و�جلميع مرَّ ب�صائقة يف هذ� 

�الأمر، ودفع بي �إىل بع�ص �الإخوة، للح�صول على ما ي�صد �لرمق. وكان �أن ذهبت �إىل �أحد 

�ملجاهدين، وزودين بثمانية ع�رش �ألف دوالر، ت�رشف بها �الأخ �أبو �لفد�ء.
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مع الشهيد عمر سعادة:
للق�صام،  �مليد�ين  بالقائد  �للقاء  �أمل  على  �لقد�ص  �إىل  وعدت  للخليل،  زيارتي  �نتهت 

م�صعب(  )�أبو  �لعروج  طه  �لقائد  �ل�صهيد  وب�صحبته  �أحمد(،  )�أبو  �صعادة  عمر  �ل�صهيد 

ر�صي �هلل عنهما وقليل �أمثالهما. وحملنا �أبو جماهد رفيق �لدرب ب�صيارته �إىل بيت حلم، 

حلم  بيت  من  �صبابنا  جاء  �لقاعات،  �إحدى  يف  حا�صد  لقاٍء  ويف  هناك،  �الأحباب  و�لتقينا 

وقر�ها ورحبو� بي وحتدثت �إليهم... و�أن هذه هي �لطريق، و�البتالء معلم �أ�صا�صي من 

معامله، ونحن على ��صتعد�د لت�صديد �ل�رشيبة مهما كانت �لتكاليف. وبعد �أن �نف�ص �للقاء 

جمعنا بيت �ل�صهيد �لقائد عمر �صعادة، ويف �ملعية �ل�صهيد طه �لعروج، ويف �لطريق �لتقيت 

�لعامل �ل�صابر �ل�صيخ حممد �لزعرتي )�أبو معن( رعاه �هلل. و�أن�صنا باللقاء مع �ملجاهدين، 

وحتدثنا عن لو�زم �مل�رشوع. ورفعت جل�صتنا على �أمل �للقاء �إن �صاء �هلل.

رحلة محيي الدين إلى الشهادة:
كانت يل عودة ثانية �إىل �خلليل، ومنت هناك للقاء �آخر مع �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل، كما 

�أم �لفد�ء ر�صي �هلل  �أنا ذ�هب للقاء �ل�صيخ، فا�صتحلفته  �أم �لفد�ء:  �أنه قال لزوجه  حدثني 

عنها باهلل �أال تت�صبب لل�صيخ بـ“م�صيبة” �أخرى. ويف �ل�صباح، حّملني ر�صالة �إىل �ل�صهيد 

حميي �لدين �ل�رشيف، و�أتاين بر�صالة من �أخيه �ل�صهيد عماد عو�ص �هلل، عن زيارة قام 

�أن حميي كان يخلع  �ل�صهيد حميي. قر�أت فيها  به  �لذي يعمل  �لت�صنيع  بها عماد ملكان 

مالب�صه �إال ما ي�صرت �لعورة، حل�صا�صية �الحتكاك باملتفجر�ت، ويقول عماد: كنت �أم�صي 

و�أنا خائف، ِمْن حبيبات من �ملفرقعات، كانت تنفجر حتت نعلي. ويف �لر�صالة عن رحلة 

�ل�صغري�ت  عماد  وبنات  عماد،  �ملجاهد  بيت  وغادر  �لبالد،  به  �صاقت  �أن  يوم  حميي 

�أخيه  على  خوفاً  �أ�رش  لكنه  ترتكنا.  ال  حميي،  عمو  له:  ويقلن  حميي  بال�صهيد  ي�صكن 

عماد �أن يكون �ل�صيد ثميناً بكليهما يف مكان و�حد. فاآثر �ل�صهيد حميي �أن يغادر ويطرق 

. و�لتم�ص 
ْزَكى لَُكْم(11

َ
�الأبو�ب على بع�ص �مل�صايخ )�إِْن ِقيَل لَُكُم �ْرِجُعو� َفاْرِجُعو� ُهَو �أ

للنا�ص �الأعذ�ر؛ الأنها كانت مرحلة حرجة، و�عتقاالت �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لتعذيب �لذي 

متار�صه، �أ�صد و�أنكى من ممار�صات �ل�صهاينة. �ل�صهاينة �آذونا و�أذ�قونا �لويل، لكن مل 

يحدث �أن نتفو� لنا حلانا وال حو�جبنا، وعلى ذلك ِق�ْص، كم كانت �لوطاأة �صديدة على �أبناء 

�حلركة �الإ�صالمية يف عهد �صلطة �أو�صلو!!

القراآن الكرمي، �صورة �لنور، �آية 28.  
11
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لالأخ قاله  ومما  �لبكري،  �هلل  عبد  �ملجاهد  و�حت�صنه  عماد،  بيت  �لدين  حميي   ترك 

وذهب عيد.  �أبو  �صلمان  للمجاهد  و�إّما  �لطويل  جمال  لل�صيخ  �إما  �صيتوجه  �إنه  �هلل   عبد 

حميي �لدين على وجهه يبحث عن �صلمان �أبو عيد، �لذي يعمل على تو�صعة م�صجد �صيد 

قطب �لكبري يف �لبرية، و�صلمان مقاول بناء، و�صاأل �أحد �لعمال عن �صلمان، فنودي على 

�صلمان، وح�رش و�إذ� باالأخ حميي �لدين، فاحت�صنه و�ل�صهيد زهر�ن �رشيكه يف �ملقاوالت... 

وذهبا به �إىل بيت �صلمان، وقال �صلمان لزوجه �أم �ملثنى: �ذهبي بزيارة لبيت �أهلك لفرتة 

�ل�صجن من  خروجه  بعد  �صلمان  طورد  وقد  لل�صيافة.  يت�صع  ال  بيتهم  الأن   �أ�صبوع؛ 

�صنة 1994، وجلاأ �إىل ر�م �هلل �أيام كان �التفاق �صارياً بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” �أال تدخل 

�ل�صلطة، فرتك بيته يف قرية بدو، وعانى من �صظف  �أر��صي  �أمن  قو�تها �الأمنية مناطق 

�لعي�ص و�الإيجار�ت يف ر�م �هلل، يف بيت مطمور ال يرى �ل�صم�ص.

وخمزناً  �صقة  ذلك  بعد  له  ��صتاأجر�  حتى  �أ�صبوعاً،  �صلمان  بيت  يف  �لدين  حميي  بقي 

خدمة  على  و�صليم،  وزهر�ن  �صلمان  �لثالثة  �الإخوة  وقام  و�لت�صنيع،  �جلهادي  للعمل 

�ل�صهيد �لتقى  �أن  �صلمان  �ملثنى(  لـ)�أبي  �صبق  وقد  يلزمه.  ما  كل  وتوفري  �لدين   حميي 

فاملعرفة   ،1994–1993 �صنتي  خالل  هناك  كنا  �أن  يوم  �خلليل  �صجن  يف  �لدين  حميي 

قدية، و�الأخوة متجذرة.

�أبو عيد و�الأخو�ن زهر�ن و�صليم،  �صلمان  �لدين يف جهاده، وذر�عه  وم�صى حميي 

 
12

وينجح حميي �لدين يف تو�صيع د�ئرة عمله، ويقوم على تدريب �الأخوين ن�صيم �أبو �لرو�ص

،
14

، �للذين ��صت�صهد� مع �ملجاهد �لق�صامي �ل�صيخ يو�صف �ل�رشكجي
13

 وجا�رش �صمارو

ن�شيم �شفيق اأبو الرو�ش )1974–2002(: ولد يف مدينة نابل�ص. تدرب على يد �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف   
12

ت�صنيع  يف  الإ�صهامه   1997 �صنة  �الأمنية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  قبل  من  �عتقل  �ملتفجر�ت.  ت�صنيع  على 

متفجر�ت لعمليات “خلية �صهد�ء من �أجل �الأ�رشى”، و�أفرج عنه بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى. �أ�صهم يف عدد 

من عمليات كتائب �لق�صام يف منطقة نابل�ص، و��صت�صهد بعد حما�رشته يف نابل�ص و�ل�صهد�ء ن�صيم �أبو �لرو�ص، 

وكرمي مفارجة، ويو�صف �ل�رشكجي يوم 2002/1/22.

جا�رش اأ�شعد �شمارو )1974–2002(: ولد يف مدينة نابل�ص. �عتقل يف �صجون �الحتالل مدة �صتة �أعو�م لن�صاطه   
13

يف كتائب �لق�صام. تدرب على يد �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف على ت�صنيع �ملتفجر�ت، و�عتقل من قبل �أجهزة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية �صنة 1997 الإ�صهامه يف ت�صنيع متفجر�ت لعمليات “خلية �صهد�ء من �أجل �الأ�رشى”. 

�أفرج عنه بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى. �أ�صهم يف عدد من عمليات كتائب �لق�صام يف منطقة نابل�ص، و��صت�صهد 

بعد حما�رشته يف نابل�ص و�ل�صهد�ء ن�صيم �أبو �لرو�ص، وكرمي مفارجة، ويو�صف �ل�رشكجي يوم 2002/1/22.

�صهادة  نال  �أوالد.  �أربعة  وله  متزوج  نابل�ص،  مدينة  يف  ولد   :)2002–1961( ال�رشكجي  خالد  يو�شف   
14

�أحد  �لبكالوريو�ص يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية من �جلامعة �الأردنية. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل وكان 

 �ملبعدين �إىل مرج �لزهور �صنة 1992. �أحد �أبرز قادة كتائب �لق�صام يف �صمال فل�صطني، و�أ�صهم يف ت�صكيل خلية

�أجل  من  �صهاينة  جنود  �أ�رش  يف  ت�صهم  بعمليات  �لقيام  منها  �لهدف  كان  و�لتي  �الأ�رشى”  �أجل  من  “�صهد�ء 
�لفل�صطينية من= �ل�صلطة  �أجهزة  مبادلتهم باأ�رشى يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين. �عتقل لدوره هذ� لدى 
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. فال�صيخ يو�صف جتمعنا به �صاحة �جلهاد، وكنت حلقة و�صل بينه وبني 
15

وكرمي مفارجة

�إليه ر�صالة وهو يف �صجن جنيد ر�صي �هلل عنهم، ورحمهم،  �لفد�ء، ونقلت  �أبي  �ل�صهيد 

وهو فيما بيننا �أبو تر�ب.

�أمن تالمذة �ملهند�ص �لثاين من  لقد كان �صلمان وزهر�ن و�صليم هم �مل�صوؤولون عن 

�الأخوين  �ملجاهدين  �إىل   ،
16

�لعبا�صي علي  �أبو  �ملجاهد  �لقائد  من  مبجموعاتها  �لقد�ص، 

�أ�رشف  �الأخوين  و�ملجاهدين  باهر،  �صور  من   
18

بكري�ت و�إبر�هيم 
 
،
17

بكري�ت �إيهاب 

�لعبا�صي، �إبر�هيم  �ملجاهد  جمموعة  من   
20

�صنينة �أبو  �صعيب  و�ملجاهد   ،
19

�لزغل  وربيع 

وكرمي  �لرو�ص،  �أبو  ن�صيم  و�ل�صهد�ء  نابل�ص  يف  حما�رشته  بعد  ��صت�صهد   .2001/4/18 ولغاية   1997/9/23  =
مفارجة، وجا�رش �صمارو، يوم 2002/1/22.

�لنجاح  �ل�رشيعة يف جامعة  لقيا ق�صاء ر�م �هلل، ودر�ص  كرمي منر مفارجة )1979–2002(: ولد يف قرية بيت   
15

نبيل ��صت�صهاد  بعد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �عتقلته  بروقني.  خلية  وتر�أ�ص  �لق�صام  كتائب  يف  ن�صط  نابل�ص.   يف 

عبد �لرحمن علي خاطر يف �أثناء �إعد�ده لعبوٍة نا�صفٍة مع �ملجاهد �أُ�َصيد �صالح �لذي برتت �صاقه. �أطلق �رش�حه 

من �صجون �ل�صلطة بعد �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى. �أ�صهم يف �الإعد�د و�لتجهيز لعدد من عمليات كتائب �لق�صام، 

يوم  �ل�رشكجي  ويو�صف  مفارجة،  وكرمي  �لرو�ص،  �أبو  ن�صيم  و�ل�صهد�ء  نابل�ص  يف  حما�رشته  بعد  و��صت�صهد 

.2002/1/22

اإبراهيم حممد العبا�شي )1961– (: �أ�صري مقد�صي من مو�ليد �صلو�ن، متزوج وله �أربعة �أوالد. ن�صط يف كتائب   
16

�لق�صام وعمل مع �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف بتوجيه من �لقائد �لق�صامي �الأ�صري حممود عي�صى. �عتقل يف 

1998/9/27 وحكم عليه بال�صجن ملدة 18 عاماً.

اإيهاب مو�شى بكريات )1973– (: �أ�صري مقد�صي من �صكان قرية �صور باهر، متزوج وله طفل. �عتقل الأكرث   
17

من مرة يف �صجن �الحتالل �ل�صهيوين. ن�صط يف كتائب �لق�صام، تدرب على يد �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف على 

�إعد�د �لعبو�ت �لنا�صفة، و�أ�صهم يف �لتخطيط لعدد من �لعمليات �صّد �الحتالل �ل�صهيوين. �عتقل يف 1998/10/7، 

وحكـم عليـه مبدة 13 عاماً ون�صف.

اإبراهيم مو�شى بكريات )1974– (: �أ�صري مقد�صي من �صكان قرية �صور باهر، ن�صط يف كتائب �لق�صام بعد   
18

�صقيقه  مع  �عتقل  �ل�رشيف.  �لدين  حميي  �ل�صهيد  قادها  جمموعات  �صمن  معه  للعمل  �إيهاب  �صقيقه  جنده  �أن 

عليه  وحكم   ،2008/3/9 يف  �عتقاله  �أعيد  �أعو�م.  ت�صعة  بال�صجن  عليه  وحكم   ،1998 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف 

بال�صجن 34 �صهر�ً.

اأ�رشف �شالمة زغل )1977– (: �أ�صري مقد�صي من مو�ليد بيت حنينا، يعمل مهند�صاً، جنده �صقيقه ربيع للعمل   
19

يف جمموعة ق�صامية تابعة لل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف. �عتقل يف 1998/10/19، وحكم عليه بال�صجن ملدة 16 

عاماً بتهمة �لتحري�ص على تفجري قنبلة و�ل�صعي للتدريب و�متالك و�صائل قتالية.

ربيع �شالمة زغل )1975– (: �أ�صري مقد�صي من مو�ليد بيت حنينا. ن�صط يف �صفوف كتائب �لق�صام وتتلمذ على 

يد �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف على �إعد�د عبو�ت نا�صفة ذكية، و�صناعة �ملتفجر�ت. يف �آب/ �أغ�صط�ص 1998، 

�أخرى م�صتهدفاً جنود�ً يف موقف  1998، فجر عبوة  �أيلول/ �صبتمب  �أبيب، ويف مطلع  فجر عبوة نا�صفة يف تل 

للحافالت يف �لقد�ص، وخطط لعمليات تفجري و�ختطاف جنود. �عتقل يف 1998/9/10 وحكم عليه بال�صجن ملدة 

27 عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل دم�صق.

�عتقل عدة  �لق�صام.  �أ�صري مقد�صي ولد يف �صلو�ن، ونا�صط يف كتائب   :) اأبو �شنينة )1967–  �شعيب �شالح   
20

مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين، وعمل مع �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف �صمن جمموعة �الأ�صري �إبر�هيم 

�لعبا�صي. متزوج وله �أربعة �أطفال. �عتقل �عتقاله �الأخري يف 1998/10/28، وحكم عليه بال�صجن مدى �حلياة. 

خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18 و�أبعد �إىل قطاع غزة.
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هوؤالء جميعاً وغريهم، �صلمان �أبو عيد هو �مل�صوؤول عن �أمنهم. و�صلمان و�الأخو�ن زهر�ن 

و�صليم، حلق بهم من �لديون �ل�صيء �لكثري، الحتياجات �لعمل مع �ملهند�ص حميي �لدين 

من �إيجار�ت وتنقالت وم�صاريف، ور�م �هلل يف غالء معي�صتها، �أكرث من �لقد�ص. وكما هو 

�أهل ر�م �هلل فال وجود لدعم خارجي لهذ� �مل�رشوع، يف ظّل هذ� �حل�صار،  معروف عند 

وتاأقلمت هذه �ملجموعة بعائالتها على هذ� �لو�صع، بل �إن �أم �ملثنى زوجة �صلمان طاب 

لها �لعي�ص مع هذ� �ملز�ج �ل�صاخن بني �لبنادق. وهي على دين �أمها، رحمها �هلل.

استشهاد المهندس الثاني:
�ملدر�صة  �صاحة  يف  �أنا  وبينما  �لدين،  حميي  �ل�صهيد  �إىل  ر�صالة  عادل  �ل�صهيد  حّملني 

�نفجار قوي، له دوي هائل يف  �الإ�صالمية يف �خلليل، و�إذ� باالأخبار تتطاير عن  �خلريية 

�أن  حني،  بعد  وتبني   ،1998/3/29 بتاريخ  وذلك  �هلل،  ر�م  من  �لقريبة  �ل�صناعية  �ملنطقة 

�النفجار. فطوبى لروحه يف  َمْن ق�صى نحبه يف هذ�  �ل�رشيف هو  �لدين  �ملهند�ص حميي 

وهو  وحافل،  طويل  م�صو�ر  بعد  �ل�صفر،  وعثاء  من  لرتتاح  �خللود،  علياء  �إىل  معر�جها 

يطارد عدو �هلل وعدو هذه �الأمة، وما مرَّ عليه يوم �إال وفيه عطاء. فرحم �هلل �ل�صهيد حميي، 

فقد �رشفني �هلل مبعرفته، وهو طالب يف جامعة �لقد�ص، قبل �النتفا�صة �الأوىل وبعدها، 

وجمعتنا �ل�صجون، وعلى �خل�صو�ص �صجنا �خلليل وع�صقالن. و�لتقى �ل�صيخ �ل�صهيد 

�صالح �صحادة يف �صجن ع�صقالن، وكان يطارده مازحاً من �رشير �إىل �رشير يف غرفة 9، 

وقد غلب عليه �ل�صحك و�لقهقهة.

بعدما تاأكد يل �خلب، رجعت �إىل �لقد�ص بهٍمّ ثقيل، و�الأخبار من هنا وهناك تت�صارع 

يف نقل �حلدث، و�مل�صيبة كبرية، و�أي حركة حم�صوبة، فكاأنك يف حقل �ألغام. وبينما �أنا 

مع نف�صي يف �لبيت، و�إذ� باالأخ ماهر عودة، من عني يبود، يطرق عليَّ �لباب، ويطلب 

 مني على عجل، �أن �أنطلق �إىل ر�م �هلل، و�أفتح حتقيقاً يف �لذي جرى لل�صهيد حميي �لدين.

خري�ً،  ووعدته  عرفته.  �أو  �لتقيته  �أن  يل  ي�صبق  مل  �إذ  م�ص�ص،  على  كالمه  فتقبلت 

و�أو�صحت له �أن �ل�صبيل �إىل معرفة �حلقيقة يحتاج �إىل قر�ئن، و�أن �ل�صلطة و�الحتالل، 

هذه  فلماذ�  و�إال  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  م�صائب  وعن  �مل�صيبة،  هذه  عن  �مل�صوؤوالن  هما 

�أبناء هذ�  �لطليعة من  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  َمْن تطارد  �حلرب على �ملجاهدين؟ ول�صالح 

�لدين  حميي  من  �ملجاهدين،  مالحقة  يف  بينها  فيما  �أمنِها  �أجهزة  وتتناف�ص  �ل�صعب، 

�أنف�صهم هذ� �لرتدي،  �إىل عادل عو�ص �هلل وبقية �الإخوة؟ وكيف يقبلون على  �ل�رشيف 

�لذي و�صلو� �إليه يف خدمة �الأمن �ل�صهيوين؟
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�صاحات  يف  ذلك  يريد  لكنه  حميي،  �لقائد  ويتمناه  يطلبه  كان  ما  هي  �ل�صهادة  �إن 

�أن  لنا  ُحَق  و�إنَّه  �لفل�صطينية.  �الأمنية  �الأجهزة  �ملر�غمة مع عدوه، ولي�ص يف مو�جهة مع 

حتى  �لطرفني،  من  �أحد�ً  نبِّئ  وال  �جلرية،  هذه  �رتكاب  يف  و�الحتالل،  �ل�صلطة  نتهم 

ولو كان ��صت�صهاد حميي �لدين عن طريق �خلطاأ، الأنني من خالل متابعتي للذي جرى، 

و��صتماعي �إىل �لد�ئرة �لتي حتيط بال�صهيد حميي �لدين، ترجح عندي �أن �خلطاأ هو �لغالب 

على ��صت�صهاده. و�أن �لتعجل يف توجيه �أ�صابع �التهام �صّد �أي طرف كان، حتى ولو كان 

عدوك، لي�ص من طبعنا، و�أن �مل�صد�قية هي �الأ�صا�ص يف �صريتنا، وعلى هذ� تعززت ثقة 

�لنا�ص بنا.

عادل  �ل�صهيد  �صورة  لت�صوه  للحادثة  �ل�صلطة  ��صتغالل  على  رد�ً  جاء  �لتعجل  هذ� 

ورو�ية.  �تهام  يوم  كل  تردد  �أبو�قها  فانطلقت   ،
21

�لق�صام كتائب  يف  و�إخو�نه  �هلل  عو�ص 

، �أجبته على �لقول باأن �ل�صهيد عادل 
22

فبعد �عتقالها للمجاهد غ�صان �لعد��صي وتعذيبه

هو من قتل حميي، ثم تر�جعت فاتهمت �ل�صهيد عماد بعد �عتقاله يف �صجونها، وعذبته 

مبالحقة  �ل�صلطة  تكتف  مل  وبهذ�   .
23

قبله من  �إخو�نه  يوؤتى  �أن  �أبى  لكنه  �لتهمة  ليقبل 

�ل�صهيد و�إخو�نه وتعذيبهم فحاولت ت�صويه جهادهم و�صورتهم �أمام �أهلهم.

�إبر�هيم �ملجاهد  �لتقى  ��صت�صهاده  �صبقت  ليلةٍ  يف  �لدين  حميي  �ل�صهيد   وكان 

�ملجاهد  �للقاء  هذ�  ور�ء  ومن  وعمل،  تخطيط  لقاء  �لتقاه  كربه—  �هلل  —فرج  �لعبا�صي 

حممود عي�صى من د�خل �ل�صجن. وكان على �ملجاهد �صعيب �أبو �صنينة �أن يقود �صيارة 

الأيام، وحالت دون  �عتقلت �صعيباً  �ل�صلطة،  �أمن  �أجهزة  ��صت�صهادية، لكن  عدت لعملية 
ُ
�أ

ِمن  �حلر�ك  هذ�  فكل  �لعبا�صي.  علي  �أبي  �لقائد  جمموعة  من  و�صعيب  �لعملية،  جناح 

�أمنه د�ئرة �صيقة حميطة بال�صهيد حميي �لدين،  �ل�صمال و�جلنوب و�لو�صط يقوم على 

497، مقتطفات من فيديو لل�صهيد عادل عو�ص �هلل يرد فيه على  �لوثيقة رقم )4(، �ص  �لوثائق،   �نظر: ملحق 
21

�أبريل  �ل�رشيف، ني�صان/  �لدين  ��صت�صهاد حميي  �الأمنية له مب�صوؤوليته عن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  �تهام 

1998. ]�ملحرر[

 �نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )5(، �ص 500، مقتطفات من ر�صالة �ملعتقل يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية 
22

غ�صان �لعد��صي، �لذي �أجبته �ل�صلطة على �العرت�ف باأن عادل عو�ص �هلل هو من قتل حميي �لدين �ل�رشيف، 

1998/4/12. ]�ملحرر[

�إخو�نه  “�إىل  �هلل  عو�ص  عماد  �ل�صهيد  ر�صالة  من  مقتطفات   ،501 �ص   ،)6( رقم  �لوثيقة  �لوثائق،  ملحق   �نظر: 
23

و�صعبه و�أمته” بعد هروبه من �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، يتحدث فيها عن ظروف �عتقاله وتعذيبه من �أجل 

�العرت�ف باأنه هو من قتل حميي �لدين �ل�رشيف، 1998/8/18. ]�ملحرر[
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وحميي لديه ح�ّص �أمني مرهف، وهو حري�ٌص على ذلك. كما �أن �ملجاهد �صلمان �أبو عيد 

تقبل  فهل  �أ�صهر،  ثالثة  من  الأكرث  �أمره  يتوىل  كان  َمْن  وهو  تنقالته،  عن  �مل�صوؤول  هو 

“�إ�رش�ئيل” على �أمنها �أن ي�رشب، و�أن يعاين �صعبها من �لتفجري�ت؟

�ملجاهد  �إىل  و��صمع  طلبه،  يف  �لعدو  �أتَعب  وقد  �لدين،  حميي  �ل�صهيد  رحلة  هي  هذه 

�صياق  يف  يقول  �لدين،  حميي  لل�صهيد  �ملقربني  ومن  �لعاملني  من  وهو  �لعلمي،  ر�صدي 

له  يقول  �الأمنية؛  بنجاحاته  يتباهى  وهو  �الأود�ج،  منتفخ  و�ملحقق  �ملحقق،  مع  حديث 

ر�صدي: “�أين هو �أمنك؟ وحميي �لدين �ل�رشيف ي�صول ويجول يف �للطرون” و�ل�صحيح 

�أن  ولو  متو��صعة،  باإمكانيات  جناحات  حققنا  ولقد  �لعمل،  يف  �لقاتلة  هي  �أخطاءنا  �أن 

�إمكانيات حزب �هلل عندنا، ل�صبقنا �ل�صابقني، وتفوقنا على �ملتفوقني بامتياز، ولكن هذ� 

هو جهد �ملُِقل.

عودة إلى بيت لحم:
يف زيارة ثانية لالأخ �ملجاهد عمر �صعادة، و�صمن �مل�رشوع �جلهادي �لذي يحارب على 

�إال يف جنة عر�صها �ل�صماو�ت  جبهتني، فاإن رجالنا ال ي�صكتون على �صيم، وال يقيلون 

قتالية،  معد�ت  �إىل  �حلاجة  �أم�ّص  يف  يوم،  �إىل  يوم  من  فاملجاهدون  هذ�  وعلى  و�الأر�ص. 

ل�رشب هذ� �لعدو وقطعانه من �مل�صتوطنني. ولقد عملُت على هذ� يوم �أن كنت يف �صفوف 

�لثورة �لفل�صطينية، و�ليوم ال يقل طلبي عما م�صى. فقد ذكر يل �الأخ �أبو �أحمد �صعادة، 

عن حاجتنا لكمية من �ل�صالح هي يف �صوق �لبيع و�لتجارة، وفيها جمموعة كال�صينات 

وقاذف �آر بي جي RPG، مع ع�رش قذ�ئف، وماأمونة �جلانب، جنح �ملهربون �أن يجتازو� 

بها �حلدود مع �الأردن، عن طريق �لبحر �مليت.

�ل�صفقة مغرية، لكن �صّح �ملال هو �لذي حال دونها، وحاجتنا ملحة �إىل قطعة من طر�ز 

�أبو عيد، وطلبت منه �أن  �أّي ر�صا�ص �آخر، فذهبت �إىل �ملجاهد �صلمان  �أو   ،M16 �أو   16 �أم 

�لفح�ص.  بعد  �صائبة  �لوحيدي، ال ت�صوبها  �ملجاهد نا�رش  ��صرت�ها من  يزودونا بقطعة 

وطلبت من �لو�لدة رحمها �هلل، �أن تتوىل نقلها من ر�م �هلل �إىل �أم طوبا، ومكثت عند �لو�لدة 

وركبت  ذلك،  على  فقامت  �خلليل،  �إىل  ثانية  تنقلها  �أن  منها  طلبت  ثّم  الأيام.  خمزنها  يف 

و�إياها �ل�صيارة مع �أبي جماهد، وكان ولدنا حممود �صغري�ً، و�أر�د �أن ي�صحبنا فنهرته. 

�خلليل  �إىل  �لطريق  يف  ف�رشنا  �لبالء.  به  يدفع  �هلل  لعل  معنا،  ياأتي  �تركه  �لو�لدة:  فقالت 

و�أنا �ألتفت �إىل �أمي، و�أ�صاأل نف�صي �أين �ملعلوم؟ حتى غلب على ظني �أنها مل تاأت ب�صيء. 
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�م�ص،  يل:  تقول  وهي  حاجتنا؟  �أين  مت�صائالً  �إليها  و�أنظر  �صاحبنا،  بيت  �إىل  و�صلنا  وملا 

ثوبها،  عنها  وخلعت  وحدنا،  و�إياها  وبقيت  �لبيت،  �صاحب  من  و��صتَاأَذَنْت  ف�صحبتها، 

Mini-Uzi، فا�صتلمها �صاحب  �ل�صالح من نوع ميني عوزي  و�إذ� هي متحزمة بقطعة 

�ل�صاأن.

�إعالمياً  �ملعروف  وهو   ،
24

مرعي �إبر�هيم  �ملجاهد  للقاء  �هلل  ر�م  ق�صدت  ذلك  بعد 

يف  معنا  و�نتظم  �جلامعة،  يف  در��صته  �أيام  من  به  ومعرفتنا  �صلو�د،  من  حامد  باإبر�هيم 

�لعمل عن طريق �ل�صهيد عادل. ولقد جنح �لرجل على �صعيد �أمنه فيما بعد، وعلى �صعيد 

عادل  �ل�صهيد  من  رغبة  فعلى  منه،  طلبناه  �صيء  يف  تاأخر  ما  و�لرجل  �لع�صكري،  �لعمل 

�لعطاء،  �إال  يعرف  وال  �لدرب،  على  وم�صى  �أعمالنا،  ترتيبات  �صمن  �لبرية،  يف  �لتقيته 

�أن يفرج كربه ويعجل له بالفرج. ويف تقرير ذكرته �إحدى �ل�صحف �لعبية  و�أ�صاأل �هلل 

�أنه �رش�ع طويل  �أنه رجل ي�صبه �خليال، وهو ينظر لل�رش�ع على  �إبر�هيم  �ملجاهد  عن 

�أن ياأتي �لرد على �غتيال �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل و�أخيه  جد�ً. ومن �لطبيعي جد�ً عنده 

عماد، بعد فرتة طويلة؛ الأنه ال يتعامل بردود �الأفعال.

مقابلة مع قائد منطقة القدس في الشاباك:
بعد هذ� �حلر�ك �لذي عقب �الإفر�ج، و�لذي هو يف ظاهره مك�صوف، ولكنه يف حقيقة 

مت�صابكة،  باأغ�صان  مورقة  �صجرة  ظاهرها،  على  �لنا�ص  ير�ها  �ل�صجرة،  يف  كاملاء  �الأمر 

و�لفعل فعل �ملاء �لذي ال تر�ه �لعني، وهو يف كل جزء من �أجز�ء هذه �ل�صجرة، فبقدر ما هو 

م�صتور، بقدر ما هو فاعل، وهذ� حر�كنا مع حتديات هذ� �ل�رش�ع.

 وبتبليغ من �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية ��صتدعاين قائد �ملنطقة ملقره يف �رشطة ر�أ�ص �لعامود،

فذهبت �إىل هناك، ود�ر �حلديث بيني وبينه، وهو من ز�رين يف �ل�صجن، يقول يل ��صتعد 

اإبراهيم جميل مرعي “حامد” )1965–(: ولد يف قرية �صلو�د قرب ر�م �هلل، حا�صل على بكالوريو�ص �لعلوم   
24

�ل�صيا�صية من جامعة بريزيت وطالب در��صات عليا فيها. عمل باحثاً يف مركز �أبحاث جامعة بريزيت وعدد من 

�ملوؤ�ص�صات �الأخرى. متزوج وله طفالن. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين لن�صاطه يف حركة 

حما�ص، وطورد لالحتالل و�عتقلته �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1998 لن�صاطه يف كتائب �لق�صام ب�صحبة �ل�صهيد 

يف  �لق�صام  كتائب  تاأ�صي�ص  �إعادة  يف  و�أ�صهم  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  مع  �ل�صجن  من  خرج  �هلل.  عو�ص  عادل 

منطقة ر�م �هلل. تر�أ�ص عدد من �ملجموعات �لع�صكرية �لتي �أثخنت يف �لعدو �ل�صهيوين. �عتقل يف مدينة �لبرية 

يوم 2006/5/22 بعد رحلة مطاردة و��صتهد�ف طويلة، ينتظر �أن يكون �أعلى �صاحب حكم يف تاريخ �الحتالل 

�ل�صهيوين مل�صوؤوليته عن ع�رش�ت �لعمليات.
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جامعتها،  يف  وحتا�رش  للخليل  تذهب  حدها.  عن  ز�ئده  فن�صاطاتك  �إد�ري،  �أ�صهر  ل�صتة 

�إىل هنا وهناك... نحن لك يف كل  �لذهاب  ُحٌر يف  �أنك  �الأمور فالتة يف ظنك”، وتظن  “هي 
حركة، وال حت�صب �أنك حّر، قالها مرة �أخرى. فقلت له: يا هذ�، ��صمعها مني جيد�ً، و�هلل 

عليَّ  و�أغلقت  �لقارورة  هذه  يف  و�صعتني  لو  ماء—  قارورة  �لطاولة  على  —و�أمامي 

�إال  �أكرث منك، فبهت وتر�جع عن حدته. وق�صي �الأمر، ومل يكن ذلك  بغطائها، فاأنا حّر 

مّرة تبعتها مر�ت.

عايد دودين واألرشيف:
كان ِمَن �لذين يرتددون على بيتي، �ملجاهد عايد دودين، وهو �صقيق مو�صى دودين، 

كانت زيار�ته حتمل يف طياتها ر�صائل و�أور�قاً، لها خ�صو�صيتها يف عملنا �جلهادي. كان 

و�أعلق  �آخر، الأمتكن من قر�ءتها ومر�جعتها،  لقاء  �إىل حني  �أدر�جه  ثّم يعود  بها  ياأتيني 

على ما هو حمتاج للتعليق، وكان �أخطر ما يف هذه �الأور�ق، �الأ�صماء �حلركية للعاملني يف 

حقل م�رشوعنا.

وبعد �أن �أق�صي غر�صي منها، يعود �إيلَّ �الأخ عايد ويف �صحبته �أحياناً �ملجاهد مو�صى 

عادل ��صت�صهاد  بعد  �عتقلت  وملا  �الأمر.  يعنيه  من  �إىل  باالأور�ق  يعود  ثّم   �لعو�ودة، 

عو�ص �هلل، كنت �أقول: ال يكن �أن �أوتى من قبل عادل �أبد�ً، ولكني هذه �ملرة �أوتيت من 

بعد  �عتقلت  فلما  بعد.  ��صت�صهاده  عن  يعلن  مل  �لعدو  الأن  ��صت�صهاده؛  بعد  �أور�قه،  قبل 

ع�رشة �أيام من تاريخ �حلدث، و�جهوين يف �لتحقيق ببع�ص هذه �الأور�ق، �لتي وقعت بني 

�أيديهم. ومع �ملباغتة و�رشعة �ملفاجاأة، حاول �ملجاهد عادل �أن يحرق �الأور�ق، لكن �لعدو 

كان �أ�رشع �إليها من �لنار �أن تاأكلها، فقد قال يل قائد �لتحقيق، وهو يق�صم ب�رشفه )�إْن كاَن 

بها  ياأتيني  كان  �لتي  نف�صها  هي  و�الأور�ق  �لنار،  بر�ثن  من  �نتزعوها  �إنهم  �رشف(،  له 

�ملجاهد عايد دودين الأطلع عليها، و�لذي �أطلعوين عليه، �إمنا كان ح�صب �خلطة و�مل�صلحة 

�لتي تخدمهم، وح�صبما يريدون.

و�لو�صط  �ل�صمال  بني  �العتقاالت  يف  وجمعت  موجعة،  �رشبة  على  �الأمور  �أتت  لقد 

و�جلنوب... و�أتت باالإحباط على جناح �لعمل �لع�صكري، ولو �إىل حني، حتى قال يل ميجر 

يف �لتحقيق: لن تقوم لكم قائمة قبل �أربع �صنو�ت. وما علم هذ� �مليجر �أن هذه �الأمة ولود، 

مكرو�  مبا  تهز�أ  �لثانية  باالنتفا�صة  و�إذ�  �صنتان،  �إال  هي  و�إْن  معطاء.  �ل�صعب  هذ�  و�أن 
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ودبرو� له، وجتعله ح�صيد�ً كاأن مل يْغَن باالأم�ص، و�إذ� بحما�ص بعد هذه �ل�رشبات، تخرج 

�الأر�ص  وتزلزل  يحت�صبو�،  مل  حيث  من  وتاأتيهم  قبل،  من  عليه  كانت  مما  �أقوى  عليهم 

�ملقاومة،  م�رشوع  �إىل  ف�صائله،  وجميع  �لفل�صطيني  بال�صعب  وتاأخذ  �أقد�مهم،  حتت  من 

ويطي�ص �صهم �الحتالل.

�أحرونوت  ليديعوت  �لع�صكري  �ملحلل   ،Alex Fishman في�صمان  �أليك�ص  يقول 

كالكائن  حما�ص  حركة  “�إن  يا�صني:  �أحمد  �ل�صيخ  �غتيال  عقب   ،Yedioth Ahronoth

كان  و�لذي  موفاز،  �صاوؤول  ويقول  روؤو�ص”.  ثالثة  له  منت  ر�أ�ُصُه،  ُقِطَع  �إذ�  �خلر�يف، 

“ح�صابنا مع حما�ص موؤمل، وهي تختلف عن  للحرب:  ثم وزير�ً  �الأركان،  لهيئة  رئي�صاً 

كل �حلركات”.

اعتقال عماد واستشهاده وعادل:
كانت �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية قد �صنت حملة �عتقاالت و��صعة �صّد �ملجاهدين من 

وذلك  �ل�رشيف،  �لدين  حميي  �لثاين  �ملهند�ص  ��صت�صهد  بعدما  خ�صو�صاً  حما�ص،  �أبناء 

�ل�صهيد  دم  من  نف�صها  تِبّئ  و�أن  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  مع  �لتعاون  منها  عدة  الأ�صباب 

لُوهم ما  حميي �لدين، من خالل �لتحقيقات �لتي هدفها �ل�صغط على �ملجاهدين، حتى ُيقوِّ

لي�ص بحق، ويدينوهم مبا مل يفعلوه، ويحملوهم دم حميي �لدين زور�ً وبهتاناً، خلالف 

�لذين  من  وكان  �ل�رشيف.  �لدين  وحميي  �هلل  عو�ص  عادل  بني  وقع  �لنظر  وجهات  يف 

�عتقلو� وعذبو� و�أوذو� حتى تعر�صو� للهالك �ملجاهد عماد عو�ص �هلل، و�ملجاهد غ�صان 

�لعد��صي وربيع �ل�صيخ قا�صم. وكان من �ملبا�رشين على هذه �الإجر�ء�ت �صّد �ملجاهدين 

�أمني عام �لرئا�صة �لفل�صطينية �لطيب عبد �لرحيم، وقادة �الأمن �لوقائي جبيل �لرجوب 

ومن دونه، كل هذ� حتى يخرجو� على �لر�أي �لعام و�الإعالم بتخريجٍة كاذبة خاطئة.

لقد ف�صلت �ل�صلطة و�أجهزتها يف �الإيقاع بني �ملجاهدين، و��صتطاع �ملجاهد عماد فيما 

�إنه ملا  �إىل ر�م �هلل. وما قيل عن عماد  �أريحا، وي�صل  �أن يهرب من �صجن �لوقائي يف  بعد 

تعر�ص للهالك، ونقل �إىل �مل�صت�صفى للعالج، زرعو� فيه ما ير�قب حتركاته حتى ي�صلو� 

�إىل �ملجاهد عادل عو�ص �هلل. وهذ� مما ال علم يل به، وما عند �أحد َمْن يثبت ذلك. 

بعد �أن و�صل �ملجاهد عماد �إىل ر�م �هلل، وعلى عجل مّت ترحيله �إىل �خلليل. ليغادرها من 

بعد ذلك �إىل �خلارج، بعد لقاء ود�ع مع �صقيقه عادل عو�ص �هلل يف ليلة جمعة 1998/9/10. 
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�لتقى �الأخو�ن يف عزبة لعائلة م�ْصَودي من �خلليل، وما �أ�صبح �لنا�ص، �إال على خب مفاده 

علَن عن �خلليل منطقة ع�صكرية 
ُ
��صت�صهاد �لقائدين و�الأخوين، عماد وعادل عو�ص �هلل، و�أ

مغلقة من قو�ت �الحتالل.

كان يل يف هذ� �ليوم من بعد �صالة �جلمعة دعوة حل�صور عقد قر�ن الأخ من �إخو�ننا 

للقاء �ملجاهد عادل عو�ص �هلل. وعند  �مل�صاء موعد  �أبو قويدر، ويف  �ملجاهدين، هو كمال 

�صماعي �خلب توقف كل �صيء، وبد�أت عملية جرد للح�صابات مل تتوقف حتى باعتقايل 

بعد ع�رشة �أيام.

��صت�صهد�،  �أنهما  �لنا�ص  بني  و�صاع  �الأحد�ث،  م�رشح  عن  عماد  وغاب  عادل  غاب 

�الإخوة  �أحد  من  و�صمعت  �لطاهرين،  ج�صديهما  �الحتالل  ي�صلّم  مل  �الآن  حتى  ولكن 

“نحن مل نعلن عن  �ملحقق:  له  قال  �ل�صياق  للتحقيق عند �الحتالل، ويف  �لذين تعر�صو� 

.
25

��صت�صهادهما، بل �أنتم َمْن �أعلن”، ولرمبا هما يف �صجون �الحتالل �ل�رشية، و�هلل �أعلم

لقد عمل �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل طويالً يف �ل�صجون و�ملعتقالت على �ختيار �لعنا�رش 

�لتي يكن �العتماد عليها، وذ�ت �ال�صتعد�د و�جلاهزية لتحّمل �أعباء �ملرحلة، وحمل �لهم 

�لفل�صطيني، و�لبقاء يف �مليد�ن �صوكة يف حلق �الحتالل. ولقد عمل �صمن خط ��صرت�تيجي 

�خلليل،  جنوب  يطا  حتى  جنني  من  �جلنوب،  �إىل  �ل�صمال  من  كامل  جي�ٍص  ت�صليح  على 

وطارَد �لعدو مبا لديه من �إمكانيات، وعمل على �لت�صنيع من خالل �صهد�ء �أّدو� ما عليهم، 

. ولقد 
26

من �أمثال �ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف يف ر�م �هلل، وعي�صى �صوكة يف بيت حلم

جنح يف حركته وتنقالته، متخفيّاً عن �لعدو وعيونه، وعن �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أجهزتها. 

�أحاط نف�صُه برجال، قامو� على خدمة م�رشوع �ملقاومة، و�صّكلو� له غطاًء جلميع  ولقد 

حتركاته، وظهر يف كثري من �الأماكن، على �أنه رجل �أعمال، وبقدرته على �لتمويه، ورغم 

لقو�ت  �ملطلوب  �لغربية. وهو  �ل�صفة  �لتي كانت على طول  عيون �الحتالل وحو�جزه، 

�أّنه تنقل بينها، وتخّطاها حاجز�ً حاجز�ً، وهناك يف معظم مدن �ل�صفة َمْن  �الحتالل، �إالّ 

�َصّكل له حمايًة ب�صوٍر خمتلفة، وحتت عناوين متباينة، فمرًة يف لبا�ص �رشطة فل�صطينية، 

 �ُصلَِم جثمانا �ل�صهيدين و�صيعا يف مدينة �لبرية يف 2014/4/30. ]�ملحرر[.
25

عي�شى خليل �شوكة )1956–1997(: ولد يف مدينة بيت حلم، كان متزوجاً وله ثالثة �أطفال، ودر�ص كهرباء   
26

كخبري  وعمل  �لق�صام  كتائب  �صفوف  يف  �نتظم   .1979 �صنة  من  بدء�ً  �الحتالل  �صجون  يف  �عتقل  �ل�صيار�ت. 

متفجر�ت يف �ملجموعات �لتي كان على ر�أ�صها �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل. ��صت�صهد �إثر �نفجار عبوة نا�صفة كان 

يقوم على ت�صنيعها يف 1997/7/14.
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مع بطاقٍة زّوده بها �أحد �الإخوة �لعاملني يف جهاز �ل�رشطة، ومّرة بباروكة، كلُّ ذلك ي�رّش 

له �حلركة و�حلماية.

لقد كانت لديه �هتمامات كبرية، و��صتعد�د�ت كثرية، و�الإ�رش�ر طبٌع من طباعه، كان 

—وهي ��صرت�تيجية �لعمل عندنا—  �أْن يوجع �الحتالل، من خالل خطف جنوده  هّمُه 

بالعمل  عميق  �إيان  على  كان  بل  �الحتالل،  �صجون  من  �الأ�رشى  �إخو�ننا  ُنخرَج  حتى 

�جلهادي، و�لعمليات �ال�صت�صهادية، حتى ال يقرَّ �الحتالل يف عي�صه، وحتى يبقى مرعوباً.

كان يعمل من خالل هذ� كله، على تنظيم حديدي، من خالل رجال عركتهم �حلياة، 

�للحظة،  هذه  حتى  يز�لون  وال  �صديد،  عليه  وباأ�ُصهم  �لعدو،  مقارعة  يف  جتربة  ولهم 

لالحتالل،  مرعباً  هاج�صاً  وي�صكلون  يتعبون،  وال  ُيتعبون  �جلهاد،  بحيوية  مفعمني 

ووجعاً هيهات �أْن يب�أ منه.

كان من �لذين جنّدهم �ل�صهيد عادل، يف �لبد�يات من عملنا، �ل�صهيد جهاد �صمحان، من 

قرية ��صمها ر�أ�ص كركر، �إىل �لغرب من ر�م �هلل. وهو من �صفوف حركة فتح، وقد بقي 

جندياً جمهوالً، حتى حلق بربه �صهيد�ً، جندياً يف كتائب عز �لدين �لق�صام، و�لكل يعلم �أنه 

من حركة فتح، و�صابط يف �الأمن �لوقائي.

رحَم �هلل �أبا �لفد�ء، فاإنه ما من مدينة من مدن �ل�صفة �لغربية، وحتى �لكثري من قر�ها، 

�إالّ وكان حا�رش�ً يف تنظيمه وتخطيطه، وكان له على ذلك ب�صمات ال ُتن�صى، وال ين�صاها 

�أحٌد من �إخو�نه. وكلما ُذكر بني معارفه، ترى يف وجوههم ل�صان �حلال يقول: �آٍه ليته كان 

 بهذ� 
27

معنا، فكم من �ملجال�ص كان حا�رش�ً فيها؟ وال غر�بة �أْن ينُظم �البن �لبار وليد خالد

�لقائد �لق�صائد و�ملد�ئح، وهو من �لذين �أخذه �حلب و�الإعجاب ب�صخ�صه، و�صلوكه. ولقد 

�أحد  �أحرونوت �لعبية على خب ��صت�صهاده فقالت على ل�صان  علّقت �صحيفة يديعوت 

قادة �لعدو: هذ� �لرجل ال ي�صلح �إالّ �أن يكون مهند�صاً يف غرفة عمليات ع�صكرية.

رحمك �هلل يا �أبا �لفد�ء، ورحم �هلل جميع �إخو�ننا.

وليد خالد حرب )1971– (: ولد يف قرية �صكاكا جنوب نابل�ص. �لتحق يف كلية �لهند�صة بجامعة �لنجاح. �عتقل   
27

عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل لن�صاطه يف حركة حما�ص وجناحها �لع�صكري، وق�صى يف �ل�صجون �أكرث من 15 

عاماً. قيادي بارز الأ�رشى حركة حما�ص يف �ل�صجون، وله عدد من �ملوؤلفات �الأدبية و�لدر��صات، �أبرزها: عك�ش 

التيار �شباحة ل بد منها، وحماكمة �شهيد.




