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مع الق�سام من ال�سجن نوا�صل
�إن ظروف العمل الع�سكري ،بالنجاحات والإخفاقات ...كان لل�سجون ح�ضور يف
�صياغتها ،فقد عمل املجاهدون من داخل ال�سجون على تفعيل العمل الع�سكري .ومعظم
من لهم ب�صمات على العمل اجلهادي هم خريجو مدر�سة ال�سجون ،فاملجاهدون علي
عالن ،1و�أمين حالوة ،2وحميي الدين ال�رشيف ،و�أمثالهم ُك ُث ،دخلوا ال�سجن لفرتات
ق�صرية ،فكان َعطا�ؤهم بال حدود .ومعظم من دخلوا ال�سجون �أخذوا على عاتقهم
موا�صلة الطريق مهما كانت الت�ضحيات ...وما ال�سجن �إال حمطة للزاد يف هذا ال�رصاع.
وكان لنا توا�صل مع الداخل واخلارج ،فال�شهيد �أبو الفداء كان توا�صله مفتوحا ً

مع املتفرغني لهذا العمل ،مع زهري ف ّراح ،وعبد املنعم �أبو حميد ،وحميي الدين
ال�رشيف ،وكذلك الإخوة يف جمموعة �صوريف ،التي �سلمها الأمن الوقائي الفل�سطيني
لالحتالل �سنة  ،1996وهم جرناالت يف احلرب ،منهم :عبد الرحمن غنيمات،3
1

علي مو�سى عالن ( :)2003–1975ولد يف خميم عايدة – بيت حلم لأ�رسة هجرت من قرية املاحلة �سنة .1948
متزوج وله طفل .اعتقل يف �سجون االحتالل �سنة  ،1994واعتقل يف �سجون ال�سلطة بعد �إ�صابته يف تفجري
ا�ستهدفه وال�شهيد �أمين حالوة ،وخرج بعد االجتياح ال�صهيوين ملدينة نابل�س �سنة � .2002أ�سهم يف �إعادة
ت�أ�سي�س كتائب الق�سام يف اجلنوب بعد اندالع انتفا�ضة الأق�صى ،جنا من عدة حماوالت اغتيال� .أ�سهم يف �إخراج
عدد من العمليات �ض ّد االحتالل ال�صهيوين خرجت من منطقة نابل�س واخلليل .ا�ست�شهد يف ا�شتباك م�سلح يف
 2003/3/18بعد حما�رصته يف قرية مراح رباح بالقرب من بيت حلم.

2

�أمين عدنان حالوة ( :)2001–1974ولد ال�شهيد �سنة  1974يف نابل�س ،ودر�س الهند�سة الكهربائية يف جامعة
بريزيت .اعتقلته ال�سلطة الفل�سطينية �سنة  1998مل�س�ؤوليته عن �إدارة م�صنع متفجرات �ضخم يف نابل�س.
لقب باملهند�س الثالث يف كتائب الق�سام ،وكان له دور بارز يف �إعادة بناء خاليا الق�سام يف ال�ضفة بعد انطالقة
انتفا�ضة الأق�صى ويف عدد من عملياتهـا .درب عددا ً من مهند�سي الق�سام �أبرزهم الأ�سري عبد اهلل الربغوثي.
اغتيل يوم  2001/10/22يف تفجري �سيارة مفخخة ا�ستهدفته وال�شهيد علي عالن.

3

عبد الرحمن �إ�سماعيل غنيمات ( :) –1972ولد يف قرية �صوريف ق�ضاء اخلليل� ،أ�س�س وجمال الهور و�أمين
قفي�شة خلية ق�سامية خالل وجودهم يف �سجن الظاهرية .بعد خروجهم من ال�سجن ويف ت�رشين الثاين /نوفمرب
 1995بد�أت اخللية عملياتها والتي ا�ستمرت �إىل �آذار /مار�س  1997عندما ا�ست�شهد مو�سى غنيمات �أحد �أع�ضاء
اخللية ،حيث الحق ال�صهاينة بالتعاون مع �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية اخللية ،بعد �أن متكنت من قتل ثمانية
�صهاينة واختطاف جندي �صهيوين يف  1996/9/9و�إخفائه� ،إىل �أن اكت�شفت ال�سلطة الفل�سطينية �أمره يف ني�سان/
�أبريل  1997و�سلمته لالحتالل بدون ثمن ،و�أتبعته بت�سليم غنيمات والهور �إىل االحتالل ليحكم عليه بال�سجن
خم�سـة م�ؤبدات وع�شـرين عـاما ً .خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يوم  ،2011/10/18و�أبعد �إىل تركيا.
�أمين حممد قفي�شة ( :) –1970ولد يف مدينة اخلليل ،متزوج و�أب لطفلة .اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل
ال�صهيوين و�أ�سهم يف ت�أ�سي�س خلية �صوريف مع �إخوانه عبد الرحمن غنيمات وجمال الهور يف �أثناء وجودهم
يف �سجن الظاهرية� .شارك يف عدد من عمليات اخللية ،واعتقل يوم  .1997/4/5حكم بال�سـجن  35عاما ً� .ألّف
عددا ً من الكتب يف �أثناء وجوده يف ال�سجن .خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يوم  2011/10/18و�أبعد �إىل قطاع غزة.
انظر� :أمين قفي�شة ،الإعداد القيادي بني �سورتي يو�سف والق�ص�ص للأ�سري �أمين قفي�شة (دم�شق :م�ؤ�س�سة
فل�سطني للثقافة.)2011 ،
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
وجمال الهور ،4ورائد �أبو حمدية ،5و�إبراهيم غنيمات (�أبو فادي) .6ولقد كانت هذه
املجموعة ت�صول وجتول داخل الأر�ض املحتلة ،وت�أ�رس جنودا ً وتقتل �آخرين ،ومنها
ال�شهيد مو�سى غنيمات .وهذه املجموعة هي َم ْن �أ�رست اجلندي الإ�رسائيلي �شارون
�إدري  ،Sharon Edriوكان ال�شهيد �أبو الفداء يبعث �إيلَّ بر�سائل ي�ستثني فيها الب�سملة،
ويبتدئها بتحية حمراء من باب التمويه على �أنها ر�سالة من اجلبهة ال�شعبية يف اخلارج
�إىل قيادة اجلبهة يف ال�سجن ،وحتى ال تدل على �أثر من الق�سام �إن وقعت يف يد العدو.
وتبنت اجلبهة ال�شعبية �أعمال هذه املجموعة ،وكرثت االعتقاالت يف �صفوفها ،ظنا ً من
ال�صهاينة �أنهم من وراء ذلك ،وتبني فيما بعد �أن هذا النجاح ،وهذه العمليات ،كان من
ورائها جمموعة �صوريف الق�سامية .وبعث �إيلَّ �أبو الفداء بر�سالة فيها عتاب للأخ ح�سن
�سالمة ،بعد اعتقاله وو�صوله �إلينا ،ويلومه على تق�صريه ،على �صعيد �أمنه وحتركاته،
علي ح�سن
ذكر فيها �أنَّ  :ح�سن “فعفوط” .وجل�ست وح�سن ،وقلت له“ :يا َفعفوط” ،فرد َّ
بوجهه الطلق ،والذي تغلب عليه الب�سمة والرباءة ،وقال يل :هذه الكلمة �سمعتها!! ممن
�سمعتها يا ح�سن؟! قلت له :ال ب�أ�س عليك ،ولكن اهد�أ ،ف�شغلُك حمروق ،و�إدار ُة ال�سجن
عينُها عليك ،ومدي ُرها �شكا من ت�رصفاتك ،وعند الإدارة َم ْن ينقل �أخبارك ،ونحن �إخوانك
وال نريد لك العزل .نريدك �أن تبقى بيننا ،وتعهدت للمدير �أن �أحافظ عليك ،ب�رشط �أن
تتوقف عن نقل املعلومات �إىل َم ْن حولك ،وما تقوم به �أوالً ب�أول ي�صل �إىل �إدارة ال�سجن.
فوعد خرياً ،ورجع �إىل ق�سمه .ولكن هيهات �أن يهد�أ ،ففي داخله بركان� ،إنه “فعفوط”،
ويريد �أن ُيعلّم َم ْن يف ال�سجن على ت�صنيع املتفجرات ،ولكن ح�سن ُعزِل بعدها.
4

جمال عبد الفتاح الهور ( :) –1970ولد يف قرية �صوريف ق�ضاء اخلليل ،متزوج و�أب لولدين� .أ�س�س
وعبد الرحمن غنيمات و�أمين قفي�شة خلية ق�سامية خالل وجودهم يف �سجن الظاهرية .بعد خروجهم من
ال�سجن ويف ت�رشين الثاين /نوفمرب  1995بد�أت اخللية عملياتها والتي ا�ستمرت �إىل �آذار /مار�س  ،1997عندما
ا�ست�شهد مو�سى غنيمات �أحد �أع�ضاء اخللية؛ حيث الحق ال�صهاينة بالتعاون مع �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية
اخللية بعد �أن متكنت من قتل ثمانية �صهاينة واختطاف جندي �صهيوين ،يف  ،1996/9/9و�إخفائه �إىل �أن
اكت�شفت ال�سلطة الفل�سطينية �أمره يف ني�سان� /أبريل  1997و�سلمته لالحتالل بدون ثمن ،و�أتبعته بت�سليم الهور
وغنيمات �إىل االحتالل ليحكم عليه بال�سجن خم�سة م�ؤبدات و 18عاماً .انتخب الهور ع�ضوا ً يف الهيئة القيادية
العليا حلركة حما�س يف �سجون االحتالل .له عدد من امل�ؤلفات الأدبية مل تن�رش بعد.

5

رائد �أبو حمدية ( :) –1975تعود �أ�صوله لبلدة دورا ق�ضاء اخلليل ،وكان يحمل هوية �إ�رسائيلية ويعمل يف
تل �أبيب ،فتم جتنيده من قبل خلية �صوريف لي�سهم يف عملية اختطاف جندي �صهيوين� .شارك يف عدد من
عمليات اخللية ،و�أبرزها اختطاف اجلندي ال�صهيوين �شارون �إدري .اعتقل يف  ،1997/4/3وحكم بال�سجن امل�ؤبد.

6

�إبراهيم عبد اهلل غنيمات ([ :) –]1958ولد يف قرية �صوريف ق�ضاء اخلليل ،انتمى خللية �صوريف الق�سامية،
واعتقل على يد �أجهزة الفل�سـطينية �سـنة  .1997بقي مطاردا ً لالحتالل �إىل �أن اعتقل يوم .2005/10/11
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رحلت �إىل نفحة بعد حني ،وجدت له دفاتر ،جمع فيها معلوماته عن �صنع
وملا
ُ
املتفجرات ،وقلت له من قبل :يا ح�سن ،هذا كله اليوم موجود ،و�سهل احل�صول عليه
يف اخلارج ملن يريد .ولكن يغفر اهلل حل�سن ،بقدر ما هو حري�ص على العمل ،بقدر ما هو
مك�شوف يف ت�رصفاته ،وي�ستهني ب�أَ ْمنِيَّاته .ولقد �أ�رضبنا �سنة  1992من �أجل �أن تنتهي
حالة العزل ،و�أ�رضب �إخواننا �سنة  2000يف �سجن هدرمي من �أجل �أن تنتهي هذه احلالة.
وخرج كل َم ْن يف العزل ،وما خرجوا �إال بعد �أن تعهدنا مل�صلحة ال�سجون ولل�شاباك � َّأل
ميار�سوا ن�شاطا ً �أمنيا ً من داخل ال�سجون ،فقد ثبت لنا ف�شل هذه ال�سيا�سة —قبل �أن
نتو�صل التفاق مع م�صلحة ال�سجون وال�شاباك— فهي جتربة ثبت �أن �رضرها �أكرث من
نفعها .فبدالً من حترير النا�س من الأ�رس وقع �شبابنا يف الأ�رس على خلفية هذا العمل،
وفر�ضت علينا املالحقة الأمنية من ال�سلطة واالحتالل حال ًة ي�صعب العي�ش معها ،و�سبب
لنا عجز الإمكانيات الإجها�ض يف العمل.
ويف املقابل ،كانت ر�سائلي �إىل ال�شهيد �أبي الفداء ترتب له لقاءات مع �أنا�س جدد
من القد�س ،ومن الداخل الفل�سطيني ،كال�شاب م�ؤاب جبارة ،7الطالب يف اجلامعة
العربية ،من مدينة الطيبة يف املثلث .وكنت �أ�ستحلفه باهلل �أن يحرق ر�سائلي بعد
قراءتها والو�صول �إىل الغر�ض ،حتى �إن قائد التحقيق يف امل�سكوبية قال يل بعد اعتقال
�سنة  ،1998وقد �سيطر على ر�سائل بعد ا�ست�شهاد عادل وعماد عو�ض اهلل ،8مل ينجح
عادل يف �إتالفها �ساعة املباغتة :مل جند �أثرا ً لر�سائلك ،ك�أنك ال تكتب ،وال حتب الكتابة،

7

م�ؤاب غ�سان جبارة ( :) –...من �سكان بيت حنينا لعائلة تعود �أ�صولها لبلدة طيبة املثلث ،انتظم يف �صفوف
كتائب الق�سام منذ �سنة  1994حيث �شكل خلية �ضمت حممد الرتتري من �سكان بلدة كفر عقب ،لتكون حلقة
و�صل بني خاليا كتائب الق�سام ،وكانت على توا�صل مع حممد ال�ضيف (�أبو خالد) القائد العام لكتائب الق�سام،
وبتوجيه من ال�شهيد عادل عو�ض اهلل �أ�س�ست جمموعة خلطف جنود �صهاينة قادها م�ؤاب و�ضمت يف ع�ضويتها
هاين ال�رشيف ،و�شادي غلمـة ،وجمدي اجلعربي .اعتقلت املجموعة يوم  1997/11/25بعد ف�شلها اختطاف �أحد
ال�صهاينة يف القد�س� .أفرج عنه م�ؤخرا ً.

8

عماد �أحمد عو�ض اهلل ( :)1998–1969ولد يف مدينة البرية ،والتحق يف جامعة بريزيت لكنه مل يكمل تعليمه فيها
الندالع االنتفا�ضة و�إغالق اجلامعات .متزوج وله �أربعة من الأبناء .ن�شط مبكرا ً يف �صفوف جماعة الإخوان
امل�سلمني ثم حركة حما�س .اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل ال�صهيوين .ان�ضم لكتائب الق�سام ،وعمل
ب�صحبة �شقيقه عادل وال�شهيد حميي الدين ال�رشيف على �إجناز عدد من العمليات �ض ّد االحتالل ال�صهيوين.
اعتقل يف ني�سان� /أبريل  1998من قبل �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية الأمنية بعد مطاردة طويلة ،حاولت ال�سلطة
�إجباره على االعرتاف بامل�س�ؤولية عن ا�ست�شهاد حميي الدين ال�رشيف ،وخ�ضع لتعذيب �شديد تناوب عليه عدد
من الأجهزة الأمنية .ف َّر من �سجنه يف ظروف غام�ضة ،وا�ست�شهد و�شقيقه عادل يف  ،1998/9/10بعد اقتحام
االحتالل ال�صهيوين للمزرعة التي اختفى بها عادل بالقرب من اخلليل.
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فقلت له :هذا �صحيح .ووا�صل امليجر حديثه قائالً� :شيخ ،واهلل �سيطرنا على هذه
الأوراق من النار� ،أخرجناها من احلريق.
ورحم اهلل �أمي ،فلقد كانت هي الر�سول ،كما �سماها احلبيب �أبو الفداء “ال�سفينة”.
وهي الر�سول والناقل بني هذه املحطات جميعاً ،وكانت ت�أتيني بالر�سائل من ال�شهيد
عادل ،ومن ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف .ولو وددت �أن �أعرف �أي البالد حتت�ضنهما،
فما كنت لأ�س�ألها ،وما كانت هي لتف�ضي ب�رسهما �أبداً ،حتى ولو كان لولدها.
وملا اعتقلنا �سنة  ،1998وتبني لل�صهاينة حجم املعلومات عن العالقة ما بني َم ْن يف
ال�سجون وخارجهاُ ،ج َّن جنونهم ،و�شددوا القب�ضة على ال�سجون ،واتخذوا �إجراءات
قا�سية �ض ّد املعتقلني والأ�رسى .ودخل ال�شاباك على �صالحيات م�صلحة ال�سجون ،بل
ن�رشت ال�صحف العربية على ل�سان ال�سلطات الأمنية الإ�رسائيلية �أن حما�س جعلت من
�سجن ع�سقالن مقرا ً لهيئة �أركانها .فبعد اعتقالنا وما تك�شفت عنه التحقيقات والر�سائل
امل�ضبوطة ،وردت �أ�سماء هيئة الأركان ،وهم :املجاهد مو�سى دودين ،وماجد اجلعبة،
وهارون نا�رص الدين ،وزاهر جربين ،والقائد الفذ حممود عي�سى ،واملجاهد ال�صابر
الذي ما نالوا من عزميته تي�سري �سليمان .رجعوا جميعا ً �إىل التحقيق وقا�سوا الأم ّرين،
ومرت عليهم �أيام عجاف وليالٍ موجعة ر�ضي اهلل عنهم جميعا ً بل واهلل ال �أن�سى ما
حييت� ،رصاخ مو�سى دودين وهم يلهبونه بو�سائلهم اخل�سي�سة.
نعم ،لقد كنت من خالل زيارة �أهلي يف �سجن اخلليل� ،أبعث بالر�سائل �إىل املجاهدين
يف اخلارج ...و�إىل �أويل الأمر يف ع ّمان ،وكانت �أمي رحمها اهلل ،تغدو وتروح بحملها “ ِم ْن
و�إىل” ،ومل ُي َ
ك�شف �أمرها .وملّا حتقق ال�شاباك الإ�رسائيلي من ن�شاط ال�سجون ودورها
يف العمل اجلهادي ،و�أدرك خطورة ذلك على �أمنه ،ا ّتبَ َع �سيا�سة العزل من جديد �ض ّد
العنا�رص الفاعلة ،وحماولة الردع يف الأحكام اجلائرة.

قبل اللقاء بعادل:
وقبل �أن �أغادر ال�سجن ب�أيام قليلة ،جاءين زائ ٌر غري مرحب به ،ثقيل الدم� ،أال وهو
قائد منطقة القد�س يف املخابرات الإ�رسائيلية ،وقال يل :ا�سمع �أيها ال�شيخ ،عما قريب
�ستخرج من ال�سجن ،وجئتك حمذراً ،فعادل عو�ض اهلل ينتظرك ،ونحن على يقني �أنه يف
الطريق �إليك� ،أو �أنت يف الطريق �إليه ،هو مطلوب لنا ،ونحن نطارده ،و�إن جاءك فلن ترده،
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ولن تقول له :ال؛ لأنك �أنت َم ْن جندته للعمل الع�سكري .فقلت له :ا�سمع يا فالن� ،أنا عندي
ما ي�شغلني عنك ،وعن عادل عو�ض اهلل ،يل �أوالد ُح ِر ْم ُت من تربيتهم ،ويل ُبنيات �أطمع
�أن �أعو�ضهن ،ولو بقليل من العاطفةُ ،ولِدوا ،و�أكرثهم ما حظيت بر�ؤيته عند الوالدة،
ون�ش�أوا وترعرعوا ،وحرمت عيني �أن تلحظهم �أيام طفولتهم ،وذهابهم �إىل مدار�سهم.
و�إين بحاجة �إىل متابعتهم ،وهم بحاجة �إىل عاطفتي ،فاتركني و�ش�أين ،ف�أيامي عندكم
�شاهدة على حربي عليكم �إىل يوم القيامة.
ث ّم �إنه حاول ابتزازي متوعدا ً �أنني يف مرماه يف اللحظة التي يريدها ،و�أنني حما�رص
بعيونه �أينما حللت ،فقلت له� :إنْ ظفرت بي ،فال ترحمني!! ،فه ّز بر�أ�سه مكابراً.
رجعت �إىل غرفتي ،وفيها مو�سى دودين ،وهارون نا�رص الدين ،واجتمعت بهما دون
غريهما؛ لأنهما من خا�صتي ،فو�ضعتهما يف �صورة احلديث الذي دار بيني وبني رجل
املخابرات .وقلت لهما :قبل �أنْ ي�أتيني رجل املخابرات هذا� ،أعرف ما يدور يف ر�ؤو�سهم،
و�أنهم على يقني �أن عادل لن يرتكني ،فهو فعالً يف الطريق �إيلَّ .وقلت لهما :يا مو�سى ويا
هارون ،لن �أفتح اخلطوط مع �أح ٍد �أيا ً كان ،حتى ولو كان عادل ر�ضي اهلل عنه لأنني �أريد
أنتقي من الفتيان ،جيالً جديدا ً يف �س ّن الثالثة ع�رشة من العمر ،و�أعمل على تربيته
�أن � َ
و�إعداده خلم�س �سنوات قادمة ،بعيدا ً عن كل الأعني ،وهذا ما خططت له ِم ْن قبل ،وعلى
هذا عزمنا ...لأنني وعادل ورقتان حمروقتان.
ويف يوم الأحد � 1998/2/1أبلغتني �إدارة ال�سجن بقرار الإفراج ،فودعت الأ�رسى
وودعوين ول�سان حالهم يقول :ال ترجع بعد اليوم .فهم على عهد جديد بالعيد،
فال�صائمون من الأ�رسى احتفلوا يوم اخلمي�س الذي �سبق يوم الإفراج بعيد الفطر ،وقد
رحل عنهم رم�ضان بعد رحلة عامرة مع القر�آن وال�صيام يف النهار ،والقيام يف الليل،
وحمطة زا ُدها التقوى وزيتها القر�آن .والأ�رسى يف هذا اليوم يتفاعلون ويتزاورون فيما
بينهم ،وعلى الرغم من الفقر يف الإمكانيات ،لكن الأ�رسى بقدر ما هم فيه من احلرمان...
بقدر ما يولد احلرمان عندهم ،معاين اجلود والكرم ،وهم يف ذلك يت�سابقون.
خرجت من بوابة ال�سجن ،وا�ستقبلني على البوابة اخلارجية احلبيب الويف
(�أبو جماهد) �أحمد عطون ،والأخ زهري ال�شويكي ،وقد �أملت بي من قبل وعكة —على
الأغلب هي الإنفلونزا— .وما �إن �سارت بي ال�سيارة وقائدها �أبو جماهد ،حتى �أخذت
�أتنف�س الهواء الطلق العليل ،وكلما اقرتبت من القد�س� ،شعرت بالتح�سن يف �صحتي،
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حتى �إذا ا�ستقبلتنا جبال القد�س ،و�أخذت نف�سا ً عميقا ً ِم ْن هوائها �شعرت بالن�شوة.
�آه ،يا قد�س ...كيف هانت على ه�ؤالء الذين �أ�سلموها وما دافعوا عنها حقّ الدفاع؟
ا�ستقبلتنا القد�س ،وا�ستقبلنا �أهلونا يف القد�س .والقد�س على ميعاد مع �أبنائها،
ي�شعرون بدفئها ،وي�سرتوحون بظاللها .وكالعادة ما انقطع حبل النا�س من املهنئني،
من القد�س و�ضواحيها ،ومن الأهل داخل اخلط الأخ�رض ...من النقب الثائر ،ومرورا ً
باللد ،والرملة ،ويافا ،ووادي عارة ،حتى النا�رصة واجلليل ،فجزى اهلل �شعبنا خري
اجلزاء ،فهم يف تكافلهم هذا يعربون عن �أ�صالة يف انتمائهم لق�ضيتهم الوطنية ...وحتى
من النا�س َم ْن خاطر بنف�سه ،وت�سلل �إىل القد�س عرب اجلبال والوديان ،م�شيا ً على الأقدام،
كوالد املجاهد مو�سى دودين ،والأ�ستاذ �أحمد القيق �شقيق �أ�ستاذنا املهند�س ح�سن القيق،
ووفد كبري جا�ؤوا من دورا وبيت عوا ،ومن مدينة اخلليل نف�سها ،فيهم وليد النت�شة،
وبهاء الزرو ،ومن عرب التعامرة وما حولها ...كل ه�ؤالء خاطروا وجا�ؤوا زائرين
ومهنئني.
وبقيت يف القد�س �شهرين ال �أغادرها ...والدعوات عن طريق الهاتف لزيارة بيت حلم،
واخلليل ،ورام اهلل ،مل يلبّها حر�صي وحذري؛ لأين على علم �أن ال�شهيد حميي الدين
ال�رشيف موجود يف رام اهلل ،وخمتبئ يف بيت �أختي �أم املثنى زوجة الأخ املجاهد �سلمان
�أبو عيد .و�أما ال�شهيد عادل عو�ض اهلل ،ف�إين ملا التقيت ال�شيخ املجاهد جمال �أبو الهيجاء
قائد معركة جنني ،9والذي �سبقته يده الي�رسى �إىل اجلنة يف هذه احلرب ،وا�ست�شهد
فيها املجاهد ن�رص جرار ،والذي �أعذر �إىل اهلل ،وقد ُبرتت �ساقاه ويداه ،ونح�سبه طار
�إىل اجلنة ،على طريقة ال�صحابي اجلليل جعفر الطيار ] قال يل ال�شيخ �أبو الهيجاء:
�إن ال�شيخ عادل كان عنده يف جنني قبل خروجي من ال�سجن ،وقال يل :اقرتب خروج
ال�شيخ من ال�سجن ،و�إين ذاهب �إىل جنوب ال�ضفة لأ�ستقبله .فكنت �أقدر �أنه يف اخلليل؛
لأن �أمي رحمها اهلل ،كانت تتوىل نقل الر�سائل بيننا ،وتلتقيه على اخل�صو�ص يف
بيت �ساحور.
9

جمال عبد ال�سالم �أبو الهيجاء ( :) –1959ولد يف خميم جنني لعائلة هجرت من قرية عني حو�ض �سنة .1948
ح�صل على دبلوم تربية �إ�سالمية من ع ّمان ،وعمل يف التدري�س يف اليمن وال�سعودية .اعتقل عدة مرات يف
�سجون االحتالل لن�شاطه يف حركة حما�س� .شغل من�صب مدير مراكز حتفيظ القر�آن الكرمي يف حمافظة جنني،
وهو �أحد قادة معركة الدفاع عن خميم جنني �سنة  2002وبرتت فيها يده .اعتقل يوم  2002/8/26وحكم عليه
بال�سجن امل�ؤبد ت�سع مرات .ع�ضو الهيئة القيادية العليا لأ�رسى حركة حما�س.
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بقيت على �إقامتي يف البيت ،وال �أبرحه �إال لل�صالة يف امل�سجد� ،أو الذهاب للقد�س
لل�صالة يف امل�سجد الأق�صى ،حيث ال�صالة �أوالً ،ولقاء الإخوان بعد ال�صالة ثانياً ...وهي
�سنة حافظنا عليها طويالً.

لقاء عادل:
م ّر �شهران منذ الإفراج عني و�أنا ال �أبرح القد�س ،ث ّم قمت بزيارة �إىل اخلليل ،بعد
حديث مع الأخ املجاهد عبد اخلالق النت�شة ر�ضي اهلل عنه وقال يل� :إن اخلليل تنتظرك،
والنا�س يريدون �أن ي�سلموا عليك ،وال ي�ستطيعون الو�صول �إليك ،وغدا ً نقيم م�أدبة
تكرميا ً لك يف اجلمعية اخلريية الإ�سالمية يف دورا .وحاولت �أن �أعتذر ،لكن دون جدوى،
فذهبت ب�صحبة احلبيب �أبي جماهد عطون ،وا�ستقبلنا �أهلنا و�أحبابنا يف اخلليل ،وذهبنا
لتناول طعام الغداء يف دورا ،والتقينا مع َم ْن نحب ،وفيهم ال�شيخ فتحي عمرو ،والدكتور
عزام �سلهب ،و�أبو معاذ الأ�ستاذ عادل �شنيور ،و�أبو جبري عبد اخلالق النت�شة ،وكثري
من �أهل دورا واخلليل .وملا انتهينا من الطعام ،وقد خيَّمت على هذا اللقاء روح الأخوة،
وعندما ا�ستنفدت الزيارة غ َر�ضها ...رجعت �إىل اخلليل.
فرغنا من زيارتنا لبلدة دورا ،وودعنا �أحبابنا ووجهتنا هي اخلليل ،على �أمل العودة
�إىل القد�س من يومي ذاك .لكن القائمني على الزيارة ،قالوا :بل تنام عندنا الليلة ،ويف
ال�صباح نذهب �إىل امل�ست�شفى الأهلي ،وجنري لك فحو�صات طبية ،تطمئن فيها على
�صحتك ،ولك حما�رضة يف م�سجد احلر�س بعد �صالة الع�رص ،وقد عممنا على امل�ساجد،
وما بني املغرب والع�شاء ،حجزنا قاعة الن�سيم ،حتى تلتقي من جاء لل�سالم عليك .قلت:
“يا اهلل ،ما هذا الذي ُدبر بليل”؟ ث ّم توجهت �إىل الأخ �أبي جماهد وقلت له :يا �أبا جماهد،
انطلق �إىل القد�س ،وغدا ً �إن �شاء اهلل ،ت�أتيني مع �صالة الظهر .فانطلق ر�ضي اهلل عنه
و�صليت الع�رص يف م�سجد احلر�س ،ووقفت بالنا�س حما�رضاً ،وقد ح�رضوا للموعظة
وال�سالم على �أخيهم ال�شيخ .وما بعد املغرب ،ذهب بي الإخوة �إىل القاعة املعدة لل�سالم
واللقاء ورحب بي العريف ،وحتدث الإخوة مرحبني ،وقد ح�رضت اخلليل وري ُفها ،وتكلم
الأخ املجاهد حممد �أبو جحي�شة ،10ورحب بي بكلمات طيبة .ث ّم بعد �أن �صافحت النا�س
 10حممد مطلق �أبو جحي�شة ( :) –1955حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف الفقه والت�رشيع من جامعة النجاح
الوطنية .عمل يف �سلك التعليم مدر�سا ً وم�رشفا ً تربوياً ،وي�شغل ع�ضوية عدد من اللجان وامل�ؤ�س�سات.
اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل .انتخب يف االنتخابات الت�رشيعية  2006عن اخلليل �ضمن كتلة التغيري
والإ�صالح.
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و�صافحوين حتدثت �إليهم بعاطفة الأخوة عن مدينة اخلليل و�أ�صالة �أهلها وكرمهم.
وبعد �صالة الع�شاء ا�صطحبني ال�شيخ املجاهد والقائد عبد اخلالق النت�شة �إىل بيته ،على
نية املبيت .وملا اقرتبت ال�ساعة من العا�رشة م�سا ًء ،و�إذا بطارق يطرق علينا الباب ،و�إذا به
�أبو همام ،ال�شيخ املجاهد ورجل اخلليل املهيب حممد جمال النت�شة ،وبعد �أن ت�صافحنا
و�أخذ بع�ضنا بع�ضا ً بالأح�ضان� ...إذا به يقول :نريد ال�شيخ للمبيت عندنا ،فحاول
�أبو جبري �أن يثنيه عن طلبه ...ف�أ�رص �شيخنا على ا�صطحابي ،مما �أ�شعرين �أن الأمر
ُمبيت ،ولي�س يل من الأمر �شيء .فانطلق بنا يف �سيارته بعد �أن ودعنا ال�شيخ �أبا جبري،
حتى و�صلنا بيت ال�شيخ �أبي همام ،وما �إن دخلت باب ال�صالون ،و�إذا باملجاهد احلبيب
�أبي الفداء عادل عو�ض اهلل ،واقف ينتظر قدومي ،ف�أخذ �أحدنا �أخاه بالأح�ضان،
واغرورقت العيون بالدموع ،وطال عناقنا .ث ّم جل�سنا يف غابة من القنابل وامل�سد�سات،
وطال احلديث بيننا عن خوايل الأيام ،وعن الإعداد الذي ّ
مت ،وعن ا�سرتاتيجية العمل.
وقلت هذا الأمر فيه خطورة ،ولو �أن املجموعات من �شمالها جلنوبها �أخذت طريقها �إىل
العمل ،لأربكت العدو ،و�شتت تركيزه ،فطم�أنني على ذلك .واحلديث ذو �شحون ،حتى
و�صلت به �إىل ما قاله يل قائد القد�س يف املخابرات الإ�رسائيلية ،يف �ش�أن اللقاء مع الأخ
عادل ،وقلت له� :أنا يف هذه املرحلة ال �أنفعك ،و�أنا مك�شوف و�أوراقي حمروقة عند العدو.
لكنه ر�ضي اهلل عنه �أ�رص �إ�رصارا ً عجيباً ،فنزلت عند �إحلاحه .ودار احلديث عن �إ�شكالية
مع ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف ،وعرفت من حميي �أنه غا�ضب لدخول ال�شهيد مو�سى
غنيمات �إىل معركة التفخيخ؛ لأن ال�شهيد حميي ال يريد لهذه املجموعة �أن تتورط يف العمل
اال�ست�شهادي ،وقد جنحت هذه املجموعة ،جمموعة �صوريف يف �أعمال ا�صطياد جنود
ال�صهاينة وقتلهم بجر�أة نادرة .وطالب ال�شهيد حميي بلجنة حتقيق ،حتا�سب امل�س�ؤول
عن توريط ال�شهيد مو�سى غنيمات يف هذه العملية ،وهو ربيئة القوم ،ورجل الر�صد
الأول لهذه املجموعة .وبعد ا�ست�شهاده ُفتحت الأعني على �صوريف وجمموعتها ،وقال
يل ال�شهيد عادل� :إن حميي الدين عاتب علينا؛ لأنه يعاين من قلة املال ،والعمل يحتاج �إىل
م�صاريف باهظة .و َب ّي يل ال�شهيد �أبو الفداء �أن الكل يعاين ،واجلميع م َّر ب�ضائقة يف هذا
الأمر ،ودفع بي �إىل بع�ض الإخوة ،للح�صول على ما ي�سد الرمق .وكان �أن ذهبت �إىل �أحد
املجاهدين ،وزودين بثمانية ع�رش �ألف دوالر ،ت�رصف بها الأخ �أبو الفداء.
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مع الشهيد عمر سعادة:
انتهت زيارتي للخليل ،وعدت �إىل القد�س على �أمل اللقاء بالقائد امليداين للق�سام،
ال�شهيد عمر �سعادة (�أبو �أحمد) ،وب�صحبته ال�شهيد القائد طه العروج (�أبو م�صعب)
ر�ضي اهلل عنهما وقليل �أمثالهما .وحملنا �أبو جماهد رفيق الدرب ب�سيارته �إىل بيت حلم،
والتقينا الأحباب هناك ،ويف لقا ٍء حا�شد يف �إحدى القاعات ،جاء �شبابنا من بيت حلم
وقراها ورحبوا بي وحتدثت �إليهم ...و�أن هذه هي الطريق ،واالبتالء معلم �أ�سا�سي من
معامله ،ونحن على ا�ستعداد لت�سديد ال�رضيبة مهما كانت التكاليف .وبعد �أن انف�ض اللقاء
جمعنا بيت ال�شهيد القائد عمر �سعادة ،ويف املعية ال�شهيد طه العروج ،ويف الطريق التقيت
العامل ال�صابر ال�شيخ حممد الزعرتي (�أبو معن) رعاه اهلل .و�أن�سنا باللقاء مع املجاهدين،
وحتدثنا عن لوازم امل�رشوع .ورفعت جل�ستنا على �أمل اللقاء �إن �شاء اهلل.

رحلة محيي الدين إلى الشهادة:
كانت يل عودة ثانية �إىل اخلليل ،ومنت هناك للقاء �آخر مع ال�شهيد عادل عو�ض اهلل ،كما
حدثني �أنه قال لزوجه �أم الفداء� :أنا ذاهب للقاء ال�شيخ ،فا�ستحلفته �أم الفداء ر�ضي اهلل
عنها باهلل �أال تت�سبب لل�شيخ بـ“م�صيبة” �أخرى .ويف ال�صباح ،ح ّملني ر�سالة �إىل ال�شهيد
حميي الدين ال�رشيف ،و�أتاين بر�سالة من �أخيه ال�شهيد عماد عو�ض اهلل ،عن زيارة قام
بها عماد ملكان الت�صنيع الذي يعمل به ال�شهيد حميي .قر�أت فيها �أن حميي كان يخلع
مالب�سه �إال ما ي�سرت العورة ،حل�سا�سية االحتكاك باملتفجرات ،ويقول عماد :كنت �أم�شي
و�أنا خائفِ ،م ْن حبيبات من املفرقعات ،كانت تنفجر حتت نعلي .ويف الر�سالة عن رحلة
حميي يوم �أن �ضاقت به البالد ،وغادر بيت املجاهد عماد ،وبنات عماد ال�صغريات
مي�سكن بال�شهيد حميي ويقلن له :عمو حميي ،ال ترتكنا .لكنه �أ�رص خوفا ً على �أخيه
عماد �أن يكون ال�صيد ثمينا ً بكليهما يف مكان واحد .ف�آثر ال�شهيد حميي �أن يغادر ويطرق
الأبواب على بع�ض امل�شايخ ( ِ�إنْ ِقي َل لَ ُك ُم ا ْرجِ ُعوا َفا ْرجِ ُعوا ُه َو َ�أ ْز َكى لَ ُك ْم) .11والتم�س
للنا�س الأعذار؛ لأنها كانت مرحلة حرجة ،واعتقاالت ال�سلطة الفل�سطينية والتعذيب الذي
متار�سه� ،أ�شد و�أنكى من ممار�سات ال�صهاينة .ال�صهاينة �آذونا و�أذاقونا الويل ،لكن مل
�س ،كم كانت الوط�أة �شديدة على �أبناء
يحدث �أن نتفوا لنا حلانا وال حواجبنا ،وعلى ذلك ِق ْ
احلركة الإ�سالمية يف عهد �سلطة �أو�سلو!!
 11القر�آن الكرمي� ،سورة النور� ،آية .28

269

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
ترك حميي الدين بيت عماد ،واحت�ضنه املجاهد عبد اهلل البكري ،ومما قاله للأخ
عبد اهلل �إنه �سيتوجه �إما لل�شيخ جمال الطويل و�إ ّما للمجاهد �سلمان �أبو عيد .وذهب
حميي الدين على وجهه يبحث عن �سلمان �أبو عيد ،الذي يعمل على تو�سعة م�سجد �سيد
قطب الكبري يف البرية ،و�سلمان مقاول بناء ،و�س�أل �أحد العمال عن �سلمان ،فنودي على
�سلمان ،وح�رض و�إذا بالأخ حميي الدين ،فاحت�ضنه وال�شهيد زهران �رشيكه يف املقاوالت...
وذهبا به �إىل بيت �سلمان ،وقال �سلمان لزوجه �أم املثنى :اذهبي بزيارة لبيت �أهلك لفرتة
�أ�سبوع؛ لأن بيتهم ال يت�سع لل�ضيافة .وقد طورد �سلمان بعد خروجه من ال�سجن
�سنة  ،1994وجل�أ �إىل رام اهلل �أيام كان االتفاق �ساريا ً بني ال�سلطة و“�إ�رسائيل” �أال تدخل
قواتها الأمنية مناطق �أمن �أرا�ضي ال�سلطة ،فرتك بيته يف قرية بدو ،وعانى من �شظف
العي�ش والإيجارات يف رام اهلل ،يف بيت مطمور ال يرى ال�شم�س.
بقي حميي الدين يف بيت �سلمان �أ�سبوعاً ،حتى ا�ست�أجرا له بعد ذلك �شقة وخمزنا ً

للعمل اجلهادي والت�صنيع ،وقام الإخوة الثالثة �سلمان وزهران و�سليم ،على خدمة
حميي الدين وتوفري كل ما يلزمه .وقد �سبق لـ(�أبي املثنى) �سلمان �أن التقى ال�شهيد
حميي الدين يف �سجن اخلليل يوم �أن كنا هناك خالل �سنتي  ،1994–1993فاملعرفة
قدمية ،والأخوة متجذرة.
وم�ضى حميي الدين يف جهاده ،وذراعه �سلمان �أبو عيد والأخوان زهران و�سليم،
12
وينجح حميي الدين يف تو�سيع دائرة عمله ،ويقوم على تدريب الأخوين ن�سيم �أبو الرو�س
14
وجا�رس �سمارو ،13اللذين ا�ست�شهدا مع املجاهد الق�سامي ال�شيخ يو�سف ال�رسكجي ،
 12ن�سيم �شفيق �أبو الرو�س ( :)2002–1974ولد يف مدينة نابل�س .تدرب على يد ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف
على ت�صنيع املتفجرات .اعتقل من قبل �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية الأمنية �سنة  1997لإ�سهامه يف ت�صنيع
متفجرات لعمليات “خلية �شهداء من �أجل الأ�رسى” ،و�أفرج عنه بعد اندالع انتفا�ضة الأق�صى� .أ�سهم يف عدد
من عمليات كتائب الق�سام يف منطقة نابل�س ،وا�ست�شهد بعد حما�رصته يف نابل�س وال�شهداء ن�سيم �أبو الرو�س،
وكرمي مفارجة ،ويو�سف ال�رسكجي يوم .2002/1/22
 13جا�رس �أ�سعد �سمارو ( :)2002–1974ولد يف مدينة نابل�س .اعتقل يف �سجون االحتالل مدة �ستة �أعوام لن�شاطه
يف كتائب الق�سام .تدرب على يد ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف على ت�صنيع املتفجرات ،واعتقل من قبل �أجهزة
ال�سلطة الفل�سطينية الأمنية �سنة  1997لإ�سهامه يف ت�صنيع متفجرات لعمليات “خلية �شهداء من �أجل الأ�رسى”.
�أفرج عنه بعد اندالع انتفا�ضة الأق�صى� .أ�سهم يف عدد من عمليات كتائب الق�سام يف منطقة نابل�س ،وا�ست�شهد
بعد حما�رصته يف نابل�س وال�شهداء ن�سيم �أبو الرو�س ،وكرمي مفارجة ،ويو�سف ال�رسكجي يوم .2002/1/22
 14يو�سف خالد ال�رسكجي ( :)2002–1961ولد يف مدينة نابل�س ،متزوج وله �أربعة �أوالد .نال �شهادة
البكالوريو�س يف ال�رشيعة الإ�سالمية من اجلامعة الأردنية .اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل وكان �أحد
املبعدين �إىل مرج الزهور �سنة � .1992أحد �أبرز قادة كتائب الق�سام يف �شمال فل�سطني ،و�أ�سهم يف ت�شكيل خلية
“�شهداء من �أجل الأ�رسى” والتي كان الهدف منها القيام بعمليات ت�سهم يف �أ�رس جنود �صهاينة من �أجل
مبادلتهم ب�أ�رسى يف �سجون االحتالل ال�صهيوين .اعتقل لدوره هذا لدى �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية من=
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وكرمي مفارجة .15فال�شيخ يو�سف جتمعنا به �ساحة اجلهاد ،وكنت حلقة و�صل بينه وبني
ال�شهيد �أبي الفداء ،ونقلت �إليه ر�سالة وهو يف �سجن جنيد ر�ضي اهلل عنهم ،ورحمهم،
وهو فيما بيننا �أبو تراب.
لقد كان �سلمان وزهران و�سليم هم امل�س�ؤولون عن �أمن تالمذة املهند�س الثاين من
القد�س ،مبجموعاتها من القائد املجاهد �أبو علي العبا�سي� ،16إىل املجاهدين الأخوين
�إيهاب بكريات ،17و�إبراهيم بكريات 18من �صور باهر ،واملجاهدين الأخوين �أ�رشف
وربيع الزغل ،19واملجاهد �شعيب �أبو �سنينة 20من جمموعة املجاهد �إبراهيم العبا�سي،
=  1997/9/23ولغاية  .2001/4/18ا�ست�شهد بعد حما�رصته يف نابل�س وال�شهداء ن�سيم �أبو الرو�س ،وكرمي
مفارجة ،وجا�رس �سمارو ،يوم .2002/1/22
 15كرمي منر مفارجة ( :)2002–1979ولد يف قرية بيت لقيا ق�ضاء رام اهلل ،ودر�س ال�رشيعة يف جامعة النجاح
يف نابل�س .ن�شط يف كتائب الق�سام وتر�أ�س خلية بروقني .اعتقلته ال�سلطة الفل�سطينية بعد ا�ست�شهاد نبيل
عبد الرحمن علي خاطر يف �أثناء �إعداده لعبو ٍة نا�سف ٍة مع املجاهد �أ ُ َ�سيد �صالح الذي برتت �ساقه� .أطلق �رساحه
من �سجون ال�سلطة بعد اندالع انتفا�ضة الأق�صى� .أ�سهم يف الإعداد والتجهيز لعدد من عمليات كتائب الق�سام،
وا�ست�شهد بعد حما�رصته يف نابل�س وال�شهداء ن�سيم �أبو الرو�س ،وكرمي مفارجة ،ويو�سف ال�رسكجي يوم
.2002/1/22
� 16إبراهيم حممد العبا�سي (� :) –1961أ�سري مقد�سي من مواليد �سلوان ،متزوج وله �أربعة �أوالد .ن�شط يف كتائب
الق�سام وعمل مع ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف بتوجيه من القائد الق�سامي الأ�سري حممود عي�سى .اعتقل يف
 1998/9/27وحكم عليه بال�سجن ملدة  18عاما ً.
� 17إيهاب مو�سى بكريات (� :) –1973أ�سري مقد�سي من �سكان قرية �صور باهر ،متزوج وله طفل .اعتقل لأكرث
من مرة يف �سجن االحتالل ال�صهيوين .ن�شط يف كتائب الق�سام ،تدرب على يد ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف على
�إعداد العبوات النا�سفة ،و�أ�سهم يف التخطيط لعدد من العمليات �ض ّد االحتالل ال�صهيوين .اعتقل يف ،1998/10/7
وحكـم عليـه مبدة  13عاما ً ون�صف.
� 18إبراهيم مو�سى بكريات (� :) –1974أ�سري مقد�سي من �سكان قرية �صور باهر ،ن�شط يف كتائب الق�سام بعد
�أن جنده �شقيقه �إيهاب للعمل معه �ضمن جمموعات قادها ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف .اعتقل مع �شقيقه
يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،1998وحكم عليه بال�سجن ت�سعة �أعوام� .أعيد اعتقاله يف  ،2008/3/9وحكم عليه
بال�سجن � 34شهراً.
� 19أ�رشف �سالمة زغل (� :) –1977أ�سري مقد�سي من مواليد بيت حنينا ،يعمل مهند�ساً ،جنده �شقيقه ربيع للعمل
يف جمموعة ق�سامية تابعة لل�شهيد حميي الدين ال�رشيف .اعتقل يف  ،1998/10/19وحكم عليه بال�سجن ملدة 16
عاما ً بتهمة التحري�ض على تفجري قنبلة وال�سعي للتدريب وامتالك و�سائل قتالية.
ربيع �سالمة زغل (� :) –1975أ�سري مقد�سي من مواليد بيت حنينا .ن�شط يف �صفوف كتائب الق�سام وتتلمذ على
يد ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف على �إعداد عبوات نا�سفة ذكية ،و�صناعة املتفجرات .يف �آب� /أغ�سط�س ،1998
فجر عبوة نا�سفة يف تل �أبيب ،ويف مطلع �أيلول� /سبتمرب  ،1998فجر عبوة �أخرى م�ستهدفا ً جنودا ً يف موقف
للحافالت يف القد�س ،وخطط لعمليات تفجري واختطاف جنود .اعتقل يف  1998/9/10وحكم عليه بال�سجن ملدة
 27عاماً .خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يوم  ،2011/10/18و�أبعد �إىل دم�شق.
� 20شعيب �صالح �أبو �سنينة (� :) –1967أ�سري مقد�سي ولد يف �سلوان ،ونا�شط يف كتائب الق�سام .اعتقل عدة
مرات يف �سجون االحتالل ال�صهيوين ،وعمل مع ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف �ضمن جمموعة الأ�سري �إبراهيم
العبا�سي .متزوج وله �أربعة �أطفال .اعتقل اعتقاله الأخري يف  ،1998/10/28وحكم عليه بال�سجن مدى احلياة.
خرج يف �صفقة وفاء الأحرار يوم  2011/10/18و�أبعد �إىل قطاع غزة.
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ه�ؤالء جميعا ً وغريهم� ،سلمان �أبو عيد هو امل�س�ؤول عن �أمنهم .و�سلمان والأخوان زهران
و�سليم ،حلق بهم من الديون ال�شيء الكثري ،الحتياجات العمل مع املهند�س حميي الدين
من �إيجارات وتنقالت وم�صاريف ،ورام اهلل يف غالء معي�شتها� ،أكرث من القد�س .وكما هو
معروف عند �أهل رام اهلل فال وجود لدعم خارجي لهذا امل�رشوع ،يف ظ ّل هذا احل�صار،
وت�أقلمت هذه املجموعة بعائالتها على هذا الو�ضع ،بل �إن �أم املثنى زوجة �سلمان طاب
لها العي�ش مع هذا املزاج ال�ساخن بني البنادق .وهي على دين �أمها ،رحمها اهلل.

استشهاد المهندس الثاني:
ح ّملني ال�شهيد عادل ر�سالة �إىل ال�شهيد حميي الدين ،وبينما �أنا يف �ساحة املدر�سة
اخلريية الإ�سالمية يف اخلليل ،و�إذا بالأخبار تتطاير عن انفجار قوي ،له دوي هائل يف
املنطقة ال�صناعية القريبة من رام اهلل ،وذلك بتاريخ  ،1998/3/29وتبني بعد حني� ،أن
املهند�س حميي الدين ال�رشيف هو َم ْن ق�ضى نحبه يف هذا االنفجار .فطوبى لروحه يف
معراجها �إىل علياء اخللود ،لرتتاح من وعثاء ال�سفر ،بعد م�شوار طويل وحافل ،وهو
يطارد عدو اهلل وعدو هذه الأمة ،وما م َّر عليه يوم �إال وفيه عطاء .فرحم اهلل ال�شهيد حميي،
فقد �رشفني اهلل مبعرفته ،وهو طالب يف جامعة القد�س ،قبل االنتفا�ضة الأوىل وبعدها،
وجمعتنا ال�سجون ،وعلى اخل�صو�ص �سجنا اخلليل وع�سقالن .والتقى ال�شيخ ال�شهيد
�صالح �شحادة يف �سجن ع�سقالن ،وكان يطارده مازحا ً من �رسير �إىل �رسير يف غرفة ،9
وقد غلب عليه ال�ضحك والقهقهة.
بعدما ت�أكد يل اخلرب ،رجعت �إىل القد�س به ٍّم ثقيل ،والأخبار من هنا وهناك تت�سارع
يف نقل احلدث ،وامل�صيبة كبرية ،و�أي حركة حم�سوبة ،فك�أنك يف حقل �ألغام .وبينما �أنا
علي الباب ،ويطلب
مع نف�سي يف البيت ،و�إذا بالأخ ماهر عودة ،من عني يربود ،يطرق َّ
مني على عجل� ،أن �أنطلق �إىل رام اهلل ،و�أفتح حتقيقا ً يف الذي جرى لل�شهيد حميي الدين.
فتقبلت كالمه على م�ض�ض� ،إذ مل ي�سبق يل �أن التقيته �أو عرفته .ووعدته خرياً،
و�أو�ضحت له �أن ال�سبيل �إىل معرفة احلقيقة يحتاج �إىل قرائن ،و�أن ال�سلطة واالحتالل،
هما امل�س�ؤوالن عن هذه امل�صيبة ،وعن م�صائب ال�شعب الفل�سطيني .و�إال فلماذا هذه
احلرب على املجاهدين؟ ول�صالح َم ْن تطارد �أجهزة �أمن ال�سلطة الطليعة من �أبناء هذا
ال�شعب ،وتتناف�س �أجهزة �أمنِها فيما بينها يف مالحقة املجاهدين ،من حميي الدين
ال�رشيف �إىل عادل عو�ض اهلل وبقية الإخوة؟ وكيف يقبلون على �أنف�سهم هذا الرتدي،
الذي و�صلوا �إليه يف خدمة الأمن ال�صهيوين؟
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�إن ال�شهادة هي ما كان يطلبه ويتمناه القائد حميي ،لكنه يريد ذلك يف �ساحات
املراغمة مع عدوه ،ولي�س يف مواجهة مع الأجهزة الأمنية الفل�سطينية .و�إ َّنه ُحقَ لنا �أن
ربئ �أحدا ً من الطرفني ،حتى
نتهم ال�سلطة واالحتالل ،يف ارتكاب هذه اجلرمية ،وال ن ِّ
ولو كان ا�ست�شهاد حميي الدين عن طريق اخلط�أ ،لأنني من خالل متابعتي للذي جرى،
وا�ستماعي �إىل الدائرة التي حتيط بال�شهيد حميي الدين ،ترجح عندي �أن اخلط�أ هو الغالب
على ا�ست�شهاده .و�أن التعجل يف توجيه �أ�صابع االتهام �ض ّد �أي طرف كان ،حتى ولو كان
عدوك ،لي�س من طبعنا ،و�أن امل�صداقية هي الأ�سا�س يف �سريتنا ،وعلى هذا تعززت ثقة
النا�س بنا.
هذا التعجل جاء ردا ً على ا�ستغالل ال�سلطة للحادثة لت�شوه �صورة ال�شهيد عادل
عو�ض اهلل و�إخوانه يف كتائب الق�سام ،21فانطلقت �أبواقها تردد كل يوم اتهام ورواية.
فبعد اعتقالها للمجاهد غ�سان العدا�سي وتعذيبه� ،22أجربته على القول ب�أن ال�شهيد عادل
هو من قتل حميي ،ثم تراجعت فاتهمت ال�شهيد عماد بعد اعتقاله يف �سجونها ،وعذبته
ليقبل التهمة لكنه �أبى �أن ي�ؤتى �إخوانه من قبله .23وبهذا مل تكتف ال�سلطة مبالحقة
ال�شهيد و�إخوانه وتعذيبهم فحاولت ت�شويه جهادهم و�صورتهم �أمام �أهلهم.
وكان ال�شهيد حميي الدين يف ليلة ٍ �سبقت ا�ست�شهاده التقى املجاهد �إبراهيم
العبا�سي —فرج اهلل كربه— التقاه لقاء تخطيط وعمل ،ومن وراء هذا اللقاء املجاهد
حممود عي�سى من داخل ال�سجن .وكان على املجاهد �شعيب �أبو �سنينة �أن يقود �سيارة
�أُعدت لعملية ا�ست�شهادية ،لكن �أجهزة �أمن ال�سلطة ،اعتقلت �شعيبا ً لأيام ،وحالت دون
جناح العملية ،و�شعيب من جمموعة القائد �أبي علي العبا�سي .فكل هذا احلراك ِمن
ال�شمال واجلنوب والو�سط يقوم على �أمنه دائرة �ضيقة حميطة بال�شهيد حميي الدين،
	21انظر :ملحق الوثائق ،الوثيقة رقم (� ،)4ص  ،497مقتطفات من فيديو لل�شهيد عادل عو�ض اهلل يرد فيه على
اتهام �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية الأمنية له مب�س�ؤوليته عن ا�ست�شهاد حميي الدين ال�رشيف ،ني�سان� /أبريل
[ .1998املحرر]
	22انظر :ملحق الوثائق ،الوثيقة رقم (� ،)5ص  ،500مقتطفات من ر�سالة املعتقل يف �سجون ال�سلطة الفل�سطينية
غ�سان العدا�سي ،الذي �أجربته ال�سلطة على االعرتاف ب�أن عادل عو�ض اهلل هو من قتل حميي الدين ال�رشيف،
[ .1998/4/12املحرر]
	23انظر :ملحق الوثائق ،الوثيقة رقم (� ،)6ص  ،501مقتطفات من ر�سالة ال�شهيد عماد عو�ض اهلل “�إىل �إخوانه
و�شعبه و�أمته” بعد هروبه من �سجون ال�سلطة الفل�سطينية ،يتحدث فيها عن ظروف اعتقاله وتعذيبه من �أجل
االعرتاف ب�أنه هو من قتل حميي الدين ال�رشيف[ .1998/8/18 ،املحرر]
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حري�ص على ذلك .كما �أن املجاهد �سلمان �أبو عيد
ح�س �أمني مرهف ،وهو
ٌ
وحميي لديه ّ
هو امل�س�ؤول عن تنقالته ،وهو َم ْن كان يتوىل �أمره لأكرث من ثالثة �أ�شهر ،فهل تقبل
“�إ�رسائيل” على �أمنها �أن ي�رضب ،و�أن يعاين �شعبها من التفجريات؟
هذه هي رحلة ال�شهيد حميي الدين ،وقد �أت َعب العدو يف طلبه ،وا�سمع �إىل املجاهد
ر�شدي العلمي ،وهو من العاملني ومن املقربني لل�شهيد حميي الدين ،يقول يف �سياق
حديث مع املحقق ،واملحقق منتفخ الأوداج ،وهو يتباهى بنجاحاته الأمنية؛ يقول له
ر�شدي�“ :أين هو �أمنك؟ وحميي الدين ال�رشيف ي�صول ويجول يف اللطرون” وال�صحيح
�أن �أخطاءنا هي القاتلة يف العمل ،ولقد حققنا جناحات ب�إمكانيات متوا�ضعة ،ولو �أن
�إمكانيات حزب اهلل عندنا ،ل�سبقنا ال�سابقني ،وتفوقنا على املتفوقني بامتياز ،ولكن هذا
هو جهد امل ُ ِقل.

عودة إلى بيت لحم:
يف زيارة ثانية للأخ املجاهد عمر �سعادة ،و�ضمن امل�رشوع اجلهادي الذي يحارب على
جبهتني ،ف�إن رجالنا ال ي�سكتون على �ضيم ،وال يقيلون �إال يف جنة عر�ضها ال�سماوات
أم�س احلاجة �إىل معدات قتالية،
والأر�ض .وعلى هذا فاملجاهدون من يوم �إىل يوم ،يف � ّ
عملت على هذا يوم �أن كنت يف �صفوف
ل�رضب هذا العدو وقطعانه من امل�ستوطنني .ولقد
ُ
الثورة الفل�سطينية ،واليوم ال يقل طلبي عما م�ضى .فقد ذكر يل الأخ �أبو �أحمد �سعادة،
عن حاجتنا لكمية من ال�سالح هي يف �سوق البيع والتجارة ،وفيها جمموعة كال�شينات
وقاذف �آر بي جي  ،RPGمع ع�رش قذائف ،وم�أمونة اجلانب ،جنح املهربون �أن يجتازوا
بها احلدود مع الأردن ،عن طريق البحر امليت.
�شح املال هو الذي حال دونها ،وحاجتنا ملحة �إىل قطعة من طراز
ال�صفقة مغرية ،لكن ّ
�أم � 16أو � ،M16أو � ّأي ر�شا�ش �آخر ،فذهبت �إىل املجاهد �سلمان �أبو عيد ،وطلبت منه �أن
يزودونا بقطعة ا�شرتاها من املجاهد نا�رص الوحيدي ،ال ت�شوبها �شائبة بعد الفح�ص.
وطلبت من الوالدة رحمها اهلل� ،أن تتوىل نقلها من رام اهلل �إىل �أم طوبا ،ومكثت عند الوالدة
يف خمزنها لأيام .ث ّم طلبت منها �أن تنقلها ثانية �إىل اخلليل ،فقامت على ذلك ،وركبت
و�إياها ال�سيارة مع �أبي جماهد ،وكان ولدنا حممود �صغرياً ،و�أراد �أن ي�صحبنا فنهرته.
فقالت الوالدة :اتركه ي�أتي معنا ،لعل اهلل يدفع به البالء .ف�رسنا يف الطريق �إىل اخلليل
و�أنا �ألتفت �إىل �أمي ،و�أ�س�أل نف�سي �أين املعلوم؟ حتى غلب على ظني �أنها مل ت�أت ب�شيء.
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وملا و�صلنا �إىل بيت �صاحبنا ،و�أنظر �إليها مت�سائالً �أين حاجتنا؟ وهي تقول يل :ام�ش،
ف�صحبتها ،وا�ستَ�أ َذ َن ْت من �صاحب البيت ،وبقيت و�إياها وحدنا ،وخلعت عنها ثوبها،
و�إذا هي متحزمة بقطعة ال�سالح من نوع ميني عوزي  ،Mini-Uziفا�ستلمها �صاحب
ال�ش�أن.
بعد ذلك ق�صدت رام اهلل للقاء املجاهد �إبراهيم مرعي ،24وهو املعروف �إعالميا ً
ب�إبراهيم حامد من �سلواد ،ومعرفتنا به من �أيام درا�سته يف اجلامعة ،وانتظم معنا يف
العمل عن طريق ال�شهيد عادل .ولقد جنح الرجل على �صعيد �أمنه فيما بعد ،وعلى �صعيد
العمل الع�سكري ،والرجل ما ت�أخر يف �شيء طلبناه منه ،فعلى رغبة من ال�شهيد عادل
التقيته يف البرية� ،ضمن ترتيبات �أعمالنا ،وم�ضى على الدرب ،وال يعرف �إال العطاء،
و�أ�س�أل اهلل �أن يفرج كربه ويعجل له بالفرج .ويف تقرير ذكرته �إحدى ال�صحف العربية
عن املجاهد �إبراهيم �أنه رجل ي�شبه اخليال ،وهو ينظر لل�رصاع على �أنه �رصاع طويل
جداً .ومن الطبيعي جدا ً عنده �أن ي�أتي الرد على اغتيال ال�شهيد عادل عو�ض اهلل و�أخيه
عماد ،بعد فرتة طويلة؛ لأنه ال يتعامل بردود الأفعال.

مقابلة مع قائد منطقة القدس في الشاباك:
بعد هذا احلراك الذي عقب الإفراج ،والذي هو يف ظاهره مك�شوف ،ولكنه يف حقيقة
الأمر كاملاء يف ال�شجرة ،يراها النا�س على ظاهرها� ،شجرة مورقة ب�أغ�صان مت�شابكة،
والفعل فعل املاء الذي ال تراه العني ،وهو يف كل جزء من �أجزاء هذه ال�شجرة ،فبقدر ما هو
م�ستور ،بقدر ما هو فاعل ،وهذا حراكنا مع حتديات هذا ال�رصاع.
وبتبليغ من املخابرات الإ�رسائيلية ا�ستدعاين قائد املنطقة ملقره يف �رشطة ر�أ�س العامود،
فذهبت �إىل هناك ،ودار احلديث بيني وبينه ،وهو من زارين يف ال�سجن ،يقول يل ا�ستعد
� 24إبراهيم جميل مرعي “حامد” ( :)–1965ولد يف قرية �سلواد قرب رام اهلل ،حا�صل على بكالوريو�س العلوم
ال�سيا�سية من جامعة بريزيت وطالب درا�سات عليا فيها .عمل باحثا ً يف مركز �أبحاث جامعة بريزيت وعدد من
امل�ؤ�س�سات الأخرى .متزوج وله طفالن .اعتقل عدة مرات يف �سجون االحتالل ال�صهيوين لن�شاطه يف حركة
حما�س ،وطورد لالحتالل واعتقلته ال�سلطة الفل�سطينية �سنة  1998لن�شاطه يف كتائب الق�سام ب�صحبة ال�شهيد
عادل عو�ض اهلل .خرج من ال�سجن مع اندالع انتفا�ضة الأق�صى و�أ�سهم يف �إعادة ت�أ�سي�س كتائب الق�سام يف
منطقة رام اهلل .تر�أ�س عدد من املجموعات الع�سكرية التي �أثخنت يف العدو ال�صهيوين .اعتقل يف مدينة البرية
يوم  2006/5/22بعد رحلة مطاردة وا�ستهداف طويلة ،ينتظر �أن يكون �أعلى �صاحب حكم يف تاريخ االحتالل
ال�صهيوين مل�س�ؤوليته عن ع�رشات العمليات.
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ل�ستة �أ�شهر �إداري ،فن�شاطاتك زائده عن حدها .تذهب للخليل وحتا�رض يف جامعتها،
“هي الأمور فالتة يف ظنك” ،وتظن �أنك ُح ٌر يف الذهاب �إىل هنا وهناك ...نحن لك يف كل
حركة ،وال حت�سب �أنك ح ّر ،قالها مرة �أخرى .فقلت له :يا هذا ،ا�سمعها مني جيداً ،واهلل
علي
—و�أمامي على الطاولة قارورة ماء— لو و�ضعتني يف هذه القارورة و�أغلقت َّ
بغطائها ،ف�أنا ح ّر �أكرث منك ،فبهت وتراجع عن حدته .وق�ضي الأمر ،ومل يكن ذلك �إال
م ّرة تبعتها مرات.

عايد دودين واألرشيف:
كان ِم َن الذين يرتددون على بيتي ،املجاهد عايد دودين ،وهو �شقيق مو�سى دودين،
كانت زياراته حتمل يف طياتها ر�سائل و�أوراقاً ،لها خ�صو�صيتها يف عملنا اجلهادي .كان
ي�أتيني بها ث ّم يعود �أدراجه �إىل حني لقاء �آخر ،لأمتكن من قراءتها ومراجعتها ،و�أعلق
على ما هو حمتاج للتعليق ،وكان �أخطر ما يف هذه الأوراق ،الأ�سماء احلركية للعاملني يف
حقل م�رشوعنا.
وبعد �أن �أق�ضي غر�ضي منها ،يعود �إيلَّ الأخ عايد ويف �صحبته �أحيانا ً املجاهد مو�سى
العواودة ،ث ّم يعود بالأوراق �إىل من يعنيه الأمر .وملا اعتقلت بعد ا�ست�شهاد عادل
عو�ض اهلل ،كنت �أقول :ال ميكن �أن �أوتى من قبل عادل �أبداً ،ولكني هذه املرة �أوتيت من
قبل �أوراقه ،بعد ا�ست�شهاده؛ لأن العدو مل يعلن عن ا�ست�شهاده بعد .فلما اعتقلت بعد
ع�رشة �أيام من تاريخ احلدث ،واجهوين يف التحقيق ببع�ض هذه الأوراق ،التي وقعت بني
�أيديهم .ومع املباغتة و�رسعة املفاج�أة ،حاول املجاهد عادل �أن يحرق الأوراق ،لكن العدو
كان �أ�رسع �إليها من النار �أن ت�أكلها ،فقد قال يل قائد التحقيق ،وهو يق�سم ب�رشفه (�إنْ كانَ
له �رشف)� ،إنهم انتزعوها من براثن النار ،والأوراق هي نف�سها التي كان ي�أتيني بها
املجاهد عايد دودين لأطلع عليها ،والذي �أطلعوين عليه� ،إمنا كان ح�سب اخلطة وامل�صلحة
التي تخدمهم ،وح�سبما يريدون.
لقد �أتت الأمور على �رضبة موجعة ،وجمعت يف االعتقاالت بني ال�شمال والو�سط
واجلنوب ...و�أتت بالإحباط على جناح العمل الع�سكري ،ولو �إىل حني ،حتى قال يل ميجر
يف التحقيق :لن تقوم لكم قائمة قبل �أربع �سنوات .وما علم هذا امليجر �أن هذه الأمة ولود،
و�أن هذا ال�شعب معطاء .و�إنْ هي �إال �سنتان ،و�إذا باالنتفا�ضة الثانية تهز�أ مبا مكروا
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ودبروا له ،وجتعله ح�صيدا ً ك�أن مل ي ْغ َن بالأم�س ،و�إذا بحما�س بعد هذه ال�رضبات ،تخرج
عليهم �أقوى مما كانت عليه من قبل ،وت�أتيهم من حيث مل يحت�سبوا ،وتزلزل الأر�ض
من حتت �أقدامهم ،وت�أخذ بال�شعب الفل�سطيني وجميع ف�صائله� ،إىل م�رشوع املقاومة،
ويطي�ش �سهم االحتالل.
يقول �أليك�س في�شمان  ،Alex Fishmanاملحلل الع�سكري ليديعوت �أحرونوت
 ،Yedioth Ahronothعقب اغتيال ال�شيخ �أحمد يا�سني�“ :إن حركة حما�س كالكائن
اخلرايف� ،إذا ُق ِط َع ر� ُأ�سهُ ،منت له ثالثة ر�ؤو�س” .ويقول �شا�ؤول موفاز ،والذي كان
رئي�سا ً لهيئة الأركان ،ثم وزيرا ً للحرب“ :ح�سابنا مع حما�س م�ؤمل ،وهي تختلف عن
كل احلركات”.

اعتقال عماد واستشهاده وعادل:
كانت �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية قد �شنت حملة اعتقاالت وا�سعة �ض ّد املجاهدين من
�أبناء حما�س ،خ�صو�صا ً بعدما ا�ست�شهد املهند�س الثاين حميي الدين ال�رشيف ،وذلك
ربئ نف�سها من دم ال�شهيد
لأ�سباب عدة منها التعاون مع امل�رشوع ال�صهيوين ،و�أن ت ِّ
حميي الدين ،من خالل التحقيقات التي هدفها ال�ضغط على املجاهدين ،حتى ُيق ِّولُوهم ما
لي�س بحق ،ويدينوهم مبا مل يفعلوه ،ويحملوهم دم حميي الدين زورا ً وبهتاناً ،خلالف
يف وجهات النظر وقع بني عادل عو�ض اهلل وحميي الدين ال�رشيف .وكان من الذين
اعتقلوا وعذبوا و�أوذوا حتى تعر�ضوا للهالك املجاهد عماد عو�ض اهلل ،واملجاهد غ�سان
العدا�سي وربيع ال�شيخ قا�سم .وكان من املبا�رشين على هذه الإجراءات �ض ّد املجاهدين
�أمني عام الرئا�سة الفل�سطينية الطيب عبد الرحيم ،وقادة الأمن الوقائي جربيل الرجوب
ومن دونه ،كل هذا حتى يخرجوا على الر�أي العام والإعالم بتخريج ٍة كاذبة خاطئة.
لقد ف�شلت ال�سلطة و�أجهزتها يف الإيقاع بني املجاهدين ،وا�ستطاع املجاهد عماد فيما
بعد �أن يهرب من �سجن الوقائي يف �أريحا ،وي�صل �إىل رام اهلل .وما قيل عن عماد �إنه ملا
تعر�ض للهالك ،ونقل �إىل امل�ست�شفى للعالج ،زرعوا فيه ما يراقب حتركاته حتى ي�صلوا
�إىل املجاهد عادل عو�ض اهلل .وهذا مما ال علم يل به ،وما عند �أحد َم ْن يثبت ذلك.
بعد �أن و�صل املجاهد عماد �إىل رام اهلل ،وعلى عجل ّ
مت ترحيله �إىل اخلليل .ليغادرها من
بعد ذلك �إىل اخلارج ،بعد لقاء وداع مع �شقيقه عادل عو�ض اهلل يف ليلة جمعة .1998/9/10
277

ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
م�س َودي من اخلليل ،وما �أ�صبح النا�س� ،إال على خرب مفاده
التقى الأخوان يف عزبة لعائلة ْ
ا�ست�شهاد القائدين والأخوين ،عماد وعادل عو�ض اهلل ،و�أُعل َن عن اخلليل منطقة ع�سكرية
مغلقة من قوات االحتالل.
كان يل يف هذا اليوم من بعد �صالة اجلمعة دعوة حل�ضور عقد قران لأخ من �إخواننا
املجاهدين ،هو كمال �أبو قويدر ،ويف امل�ساء موعد للقاء املجاهد عادل عو�ض اهلل .وعند
�سماعي اخلرب توقف كل �شيء ،وبد�أت عملية جرد للح�سابات مل تتوقف حتى باعتقايل
بعد ع�رشة �أيام.
غاب عادل وغاب عماد عن م�رسح الأحداث ،و�شاع بني النا�س �أنهما ا�ست�شهدا،
ولكن حتى الآن مل ي�سلّم االحتالل ج�سديهما الطاهرين ،و�سمعت من �أحد الإخوة
الذين تعر�ضوا للتحقيق عند االحتالل ،ويف ال�سياق قال له املحقق“ :نحن مل نعلن عن
ا�ست�شهادهما ،بل �أنتم َم ْن �أعلن” ،ولرمبا هما يف �سجون االحتالل ال�رسية ،واهلل �أعلم.25
لقد عمل ال�شهيد عادل عو�ض اهلل طويالً يف ال�سجون واملعتقالت على اختيار العنا�رص
التي ميكن االعتماد عليها ،وذات اال�ستعداد واجلاهزية لتح ّمل �أعباء املرحلة ،وحمل الهم
الفل�سطيني ،والبقاء يف امليدان �شوكة يف حلق االحتالل .ولقد عمل �ضمن خط ا�سرتاتيجي
جي�ش كامل من ال�شمال �إىل اجلنوب ،من جنني حتى يطا جنوب اخلليل،
على ت�سليح
ٍ
وطار َد العدو مبا لديه من �إمكانيات ،وعمل على الت�صنيع من خالل �شهداء �أ ّدوا ما عليهم،
من �أمثال ال�شهيد حميي الدين ال�رشيف يف رام اهلل ،وعي�سى �شوكة يف بيت حلم .26ولقد
جنح يف حركته وتنقالته ،متخفيّا ً عن العدو وعيونه ،وعن ال�سلطة الفل�سطينية و�أجهزتها.
ولقد �أحاط نف�س ُه برجال ،قاموا على خدمة م�رشوع املقاومة ،و�ش ّكلوا له غطا ًء جلميع
حتركاته ،وظهر يف كثري من الأماكن ،على �أنه رجل �أعمال ،وبقدرته على التمويه ،ورغم
عيون االحتالل وحواجزه ،التي كانت على طول ال�ضفة الغربية .وهو املطلوب لقوات
االحتالل� ،إالّ �أ ّنه تنقل بينها ،وتخ ّطاها حاجزا ً حاجزاً ،وهناك يف معظم مدن ال�ضفة َم ْن
َ�ش ّكل له حماي ًة ب�صو ٍر خمتلفة ،وحتت عناوين متباينة ،فمر ًة يف لبا�س �رشطة فل�سطينية،
�ُ 25سل ِ َم جثمانا ال�شهيدين و�شيعا يف مدينة البرية يف [ .2014/4/30املحرر].

 26عي�سى خليل �شوكة ( :)1997–1956ولد يف مدينة بيت حلم ،كان متزوجا ً وله ثالثة �أطفال ،ودر�س كهرباء
ال�سيارات .اعتقل يف �سجون االحتالل بدءا ً من �سنة  .1979انتظم يف �صفوف كتائب الق�سام وعمل كخبري
متفجرات يف املجموعات التي كان على ر�أ�سها ال�شهيد عادل عو�ض اهلل .ا�ست�شهد �إثر انفجار عبوة نا�سفة كان
يقوم على ت�صنيعها يف .1997/7/14
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مع الق�سام من ال�سجن نوا�صل
ي�س
مع بطاق ٍة ز ّوده بها �أحد الإخوة العاملني يف جهاز ال�رشطة ،وم ّرة بباروكة ،ك ُّل ذلك ّ
له احلركة واحلماية.
لقد كانت لديه اهتمامات كبرية ،وا�ستعدادات كثرية ،والإ�رصار طب ٌع من طباعه ،كان
ه ّم ُه �أنْ يوجع االحتالل ،من خالل خطف جنوده —وهي ا�سرتاتيجية العمل عندنا—
خرج �إخواننا الأ�رسى من �سجون االحتالل ،بل كان على �إميان عميق بالعمل
حتى ُن َ
اجلهادي ،والعمليات اال�ست�شهادية ،حتى ال يق َّر االحتالل يف عي�شه ،وحتى يبقى مرعوباً.
كان يعمل من خالل هذا كله ،على تنظيم حديدي ،من خالل رجال عركتهم احلياة،
ولهم جتربة يف مقارعة العدو ،وب� ُأ�سهم عليه �شديد ،وال يزالون حتى هذه اللحظة،
مفعمني بحيوية اجلهادُ ،يتعبون وال يتعبون ،وي�شكلون هاج�سا ً مرعبا ً لالحتالل،
ووجعا ً هيهات �أنْ يرب�أ منه.
كان من الذين جنّدهم ال�شهيد عادل ،يف البدايات من عملنا ،ال�شهيد جهاد �سمحان ،من
قرية ا�سمها ر�أ�س كركر� ،إىل الغرب من رام اهلل .وهو من �صفوف حركة فتح ،وقد بقي
جنديا ً جمهوالً ،حتى حلق بربه �شهيداً ،جنديا ً يف كتائب عز الدين الق�سام ،والكل يعلم �أنه
من حركة فتح ،و�ضابط يف الأمن الوقائي.
رح َم اهلل �أبا الفداء ،ف�إنه ما من مدينة من مدن ال�ضفة الغربية ،وحتى الكثري من قراها،
�إالّ وكان حا�رضا ً يف تنظيمه وتخطيطه ،وكان له على ذلك ب�صمات ال ُتن�سى ،وال ين�ساها
�أح ٌد من �إخوانه .وكلما ُذكر بني معارفه ،ترى يف وجوههم ل�سان احلال يقول� :آ ٍه ليته كان
معنا ،فكم من املجال�س كان حا�رضا ً فيها؟ وال غرابة �أنْ ُ
ينظم االبن البار وليد خالد 27بهذا
القائد الق�صائد واملدائح ،وهو من الذين �أخذه احلب والإعجاب ب�شخ�صه ،و�سلوكه .ولقد
علّقت �صحيفة يديعوت �أحرونوت العربية على خرب ا�ست�شهاده فقالت على ل�سان �أحد
قادة العدو :هذا الرجل ال ي�صلح �إالّ �أن يكون مهند�سا ً يف غرفة عمليات ع�سكرية.
رحمك اهلل يا �أبا الفداء ،ورحم اهلل جميع �إخواننا.

 27وليد خالد حرب ( :) –1971ولد يف قرية �سكاكا جنوب نابل�س .التحق يف كلية الهند�سة بجامعة النجاح .اعتقل
عدة مرات يف �سجون االحتالل لن�شاطه يف حركة حما�س وجناحها الع�سكري ،وق�ضى يف ال�سجون �أكرث من 15
عاماً .قيادي بارز لأ�رسى حركة حما�س يف ال�سجون ،وله عدد من امل�ؤلفات الأدبية والدرا�سات� ،أبرزها :عك�س
التيار �سباحة ال بد منها ،وحماكمة �شهيد.
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