




والقهر  والظلم  األوانها  بكل  واملاأ�ساة  اأ�سكالها  بكل  املعاناة   
والبط�ش والتنكيل واملالحقة، �سنوف من العذاب والغطر�سة 
واال�ست�سهاديني،  ال�سهداء  ال�سفة �سفة  اأهلنا يف  على  تخيم 
اأن  لكن  اأخف  امل�سيبة  لكانت  فح�سب  العدو  من  ذلك  وليت 
يكون ذلك من القريب اإىل جانب العدو فتلك امل�سيبة العظمى 
واجلرمية الق�سوى، اإنها احلقيقة املرة التي نتجرعها �سباح 
م�ساء بقلوب يعت�سرها االأمل والقهر ونفو�ش يكتويها الغ�سب، 
النا�ش جميعًا، بكل ما  املاثلة يف قلوب وعقول  تلك احلقيقة 
فيها من ظلم و�سلف وجراح تتجدد �ساعة ب�ساعة يف كل بقعة 
كثريٌة  عليها  وال�سواهد  ال�سامدة،  الغالية  ال�سفة  بقاع  من 
كثرية، ومتتالية، و�سحاياها من نخبة النا�ش واأ�سرافهم من 
اأ�ساتذة اجلامعات والنقابيني واالأطباء من الطالب وحفظة 

القراآن من املقاومني املطلوبني للعدو ال�سهيوين. 
من  املتجردة  خلق،  كل  من  العارية  املف�سوحة  ال�سورة  اإنها 
العروبية  واالأع��راف  الوطنية  القيم  كل  ومن  حّي  �سمري  كل 
ف�ساًل عن تنكرها لدينها واإ�سالمها الذي ت�سمت به، وتخلت 
عنه، وباعت نف�سها ل�سرذمة غا�سبة معتدية قاتلة، وتنكرت 
البط�ش  يف  ال��ع��دو  مم��ار���س��ات  ف��اق��ت  ال��ت��ي   - مبمار�ساتها 
اأحقًا  هوؤالء  ترى  يا  فمن  وللوطن  وللدين  للقرابة   - والظلم 
ُيجن،  ليكاد  العقل  اإن  واهلل  فل�سطينيون  اأحقًا  م�سلمون؟؟!! 
واإن احلليم اليوم اأ�سبح حريانا األهذا امل�ستوى من االنحطاط 

واالنبطاح؟؟
ال�سفر  من  تقرتب  ال�ساعة  فعقارب  ال�سكارى  اأيها  اأفيقوا 
وغريهم،  يهود  من  اأ�سياده  وال  دايتون  ينفعكم  لن  وحينها 

و�سيلفظكم �سعبكم ويلقي بكم اإىل مزابل التاريخ.
لو اأنكم تقراأون التاريخ لعلمتم اأن عمركم ق�سري وم�سريكم 

حمتوم!!
يا �سعبنا يا اأهلنا الن�سر �سرب �ساعة والظلم عاقبته وخيمة، 
وغدًا �ست�سرق ال�سم�ش ال حمالة واعلموا اأن اأ�سد الليل حلكة 
وظلمة هي ما قبل الفجر.. ففجركم اقرتب كثريًا وما هي اإال 

مزيدًا من ال�سمود والثبات وال�سرب وغدًا حتلو احلياة.
وؤِْمِننَي} َزُنوا َواأَنُتُم االأَْعَلْوَن اإِن ُكنُتم مُّ {َواَل َتِهُنوا َواَل حَتْ
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1- شهيد الدنيا واآلخرة
وهو  ال�سهادة،  الكامل  ال�سهيد  هو 
اأرفع ال�سهداء منزلة عند اهلل. واأف�سلهم 
املكلف  امل�سلم  وه��و  اجل��ن��ة،  يف  مقامًا 
خمل�سًا  املعركة  يف  ُقتل  الذي  الطاهر، 
قتله  �سواء  مدبر،  غري  مقباًل  النية،  هلل 
الطريق،  اأو قطاع  البغي  اأو  اأهل احلرب 
اأو وجد يف املعركة وبه اأثر القتل، اأو قتله 
ومل  ج��ارح��ة  ب��اآل��ة  ظلمًا  ذم��ي  اأو  م�سلم 
جتب بقتله دية وكان موته فور االإ�سابة، 
اأو ُوجد قتياًل عند انك�ساف احلرب ومل 
اأثر  عليه  اأك��ان  �سواء  موته؛  �سبب  ُيعلم 
بقي  اأو  و�سواء مات يف احلال  اأم ال،  دم 
و�سواء  ذلك،  بعد  مات  ثم  زمنًا 
اأكل و�سرب وو�سى اأم ال، و�سواء 
اأو  بالغًا  ام��راأة  اأو  اأك��ان رج��اًل 

غري بالغ.
وهو  املعركة،  �سهيد  هو  اأو 

االأع��داء يف  قتياًل بني  وقع  ال��ذي  امل�سلم 
وال  اإ�سابته.  ف��ور  وم��ات  املعركة  اأث��ن��اء 
فرق بني اأن يكون قتله بقذيفة مدفع، اأو 
اأو م�سد�ش،  اأو ر�سا�سة بندقية  �ساروخ، 
اأو قنبلة طائرة اأو لغم يف اأر�ش اأو �سيف 
اأو رمح اأو �سكني اأو ع�سا اأو دبابة ت�سري 
على ج�سده، اأو باأي و�سيلة اأخرى مبا�سرة 

اأو غري مبا�سرة يف القتل. 
ولو كان املقاتل يركب �سيارة اأو دبابة 
قائم  وهو  املعركة،  اأثناء  يف  طائرة،  اأو 
بعمل يت�سل باملعركة، وتدهورت ال�سيارة 
كان  �سواء  الطائرة  هوت  اأو  الدبابة  اأو 
ذلك بفعل العدو اأو غري فعله، فقتل، فهو 
ذلك  يف  واالأ���س��ل  كذلك  معركة،  �سهيد 
بال�سيف  كلهم  يقتلوا  اإذ مل  اأحد  �سهداء 
وال�سالح بل منهم من دمغ راأ�سه بحجر، 
فقد  ومع ذلك  بالع�سا،  قتل  ومنهم من 
يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عّمهم 

االأمر برتك الغ�سل. 
ولو قاتل العدو املقاتلني حتى األقاهم 
مات  اأو  فماتوا  بركة  اأو  نهر  اأو  بحر  يف 
قتله  ومن  معركة.  �سهداء  فهم  بع�سهم 
اأو قتل نف�سه  امل�سلمون يف املعركة خطاأ، 
قنبلة  رم��ى  ك��اأن  خطاأ،  بيده  املعركة  يف 
على االأعداء فاأ�سابته وقتلته فهو �سهيد 
يف  املقاتلني  اأح���د  ُج���ِرح  واإذا  م��ع��رك��ة. 
املعركة وُحِمل حيًا من �ساحتها، ومل يع�ش 
فاقد  يبقى  كاأن  بعدها،  م�ستقرة  عي�سة 
الوعي ثم م��ات، وه��و على ه��ذه احل��ال، 

فهو �سهيد معركة. 
من  جماعة  على  ال��ع��دو  اأغ���ار  واإذا 
اأم  ع�سكريني  اأك��ان��وا  ���س��واء  امل�سلمني 
يف  اأو  معركة  يف  كانوا  و���س��واء  مدنيني، 
البدو  م�سارب  يف  اأو  قرية  يف  اأو  مدينة 
منهم  قتيل  كل  ف��اإن  اأنا�سًا؛  منهم  فقتل 

�سهيد، له حكم �سهيد معركة. 

2- شهيد الدنيا 
هو من مات مدبرًا، اأو من قاتل لُتعلم 
ولعل  فقط،  للغنيمة  طلبًا  اأو  �سجاعته، 
خمل�سًا  يكن  مل  املعركة،  يف  قتيل  ك��ل 
كان  ف��اإذا  الدنيا،  �سهداء  من  فهو  هلل، 
�سبيل اهلل،  لي�ش اجلهاد يف  له،  الباعث 
ال  فاإنه  الدنيا،  اأ�سياء  من  �سيء  واإمن��ا 
يحرم نف�سه من االأجر والثواب فح�سب، 
ر�ش نف�سه للعذاب يوم  بل اإنه، بذلك، يعَّ

القيامة. فعن اأبي هريرة، ، قال: 
َل  اأَوَّ اإِنَّ  َيُقوُل     ِ »�َسِمْعُت َر�ُسوَل اهللَّ
َرُجٌل  َعَلْيِه  اْلِقَياَمِة  َي��ْوَم  ى  ُيْق�سَ ا�ِش  النَّ
َفَعَرَفَها  ِنَعَمُه  َفُه  َفَعرَّ ِبِه  َفاأُِتَي  ا�ْسُت�ْسِهَد 
َقاَل َفَما َعِمْلَت ِفيَها َقاَل َقاَتْلُت ِفيَك َحتَّى 
َك َقاَتْلَت الأَْن  ا�ْسُت�ْسِهْدُت َقاَل َكَذْبَت َوَلِكنَّ
ُيَقاَل َجِريٌء َفَقْد ِقيَل ُثمَّ اأُِمَر ِبِه َف�ُسِحَب 

اِر«. َعَلى َوْجِهِه َحتَّى اأُْلِقَي يِف النَّ
)رواه م�شلم، احلديث 3527(.

الشهادة والشهداء
�شهداء  وه��م  اأق�شام،  ثالثة  ال�شهداء  اأن  على  العلماء  اتفق  الشهداء:  أقسام 
الدنيا والآخرة، �شهداء دنيا فقط، و�شهداء اآخرة فقط، و�شوف نقوم يف هذه احللقة 
و�شنتناول  الأق�شام،  التكلم عن جميع  املقام يف  ل�شيق  ق�شمني  اأول  باحلديث عن 
الق�شم الثالث يف حلقة تالية اإن �شاء اهلل، �شائلني املوىل عز وجل اأن يتوفانا �شهداء 

ويح�شرنا مع زمرة الأنبياء. 
ال�شهيد حممود املبحوح
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القائد الشهيد
أبو سلمة بن عبد األسد المخزومي

مدافن البقيع  حيث دفن بها ال�شحابي اأبو �شلمة

اسمه ونسبه: هو عبد اهلل اأبو �سلمة بن 
عبد االأ�سد بن هالل بن عبد اهلل بن عمر 
بن خمزوم بن َيَقَظة بن مرة بن كعب بن 

لوؤي القر�سي. 
أمّـــه: َبّرة بنت عبد املطلب بن ها�سم، 
ف��ه��و اب���ن ع��م��ة ال��ن��ب��ي ، واأخ�����وه يف 

الر�ساعة. 
إســامــه: اأ���س��ل��م ب��ع��د اأب����ي ع��ب��ي��دة بن 
اجل���راح، وقبل االأرق���م بن اأب��ي االأرق��م، 
الذين  امل�سلمني  من  ع�سر  احلادي  فكان 

اأ�سلموا بداية الدعوة. 
�سلمة  اأب��و  ك��ان  الحبشة:  إلى  الهجرة 
اإىل  هاجروا  الذين  امل�سلمني  اأوائ��ل  من 
ومعه  مرتني  اإليها  هاجر  وقد  احلب�سة، 
بعد  ���س��ارت  ال��ت��ي  ���س��ل��م��ة،  اأم  ام���راأت���ه 
واأم    النبي  زوجة  �سلمة  اأبو  ا�ست�سهاد 

املوؤمنني. 
ا�ستداد  بعد  المدينة:  إلى  الهجرة 
اأن  وبعد  مكة،  يف  للم�سلمني  قري�ش  اأذى 
اأهل يرثب  دخل يف دين اهلل جماعة من 
اهلل  م��ن  االإذن  ج���اء  ال��ع��ق��ب��ة،  بيعة  يف 

اأبو  فكان  اإىل يرثب،  بالهجرة  للم�سلمني 
�سلمة ر�سي اهلل عنه من اأوائل املهاجرين 
قدم من هجرته  اأن  بعد  املنورة  للمدينة 
اإىل احلب�سة. وهناك اآخى النبي  بينه 

وبني �سعد بن خيثمة. 
مشاركته في الغزوات: يف �سهر جمادى 
للهجرة،  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����س��ن��ة  م��ن  االآخ�����رة 
الُع�سرية،  اإىل غزوة ذي    النبي  خرج 
و�سهد  �سلمة،  اأبا  املدينة  على  فا�ستخلف 
كما  الكربى،  بدر  غ��زوة  عنه  اهلل  ر�سي 
�سهد اأحدًا، حيث جرحت يده، وتويف بعد 

فرتة ق�سرية من اأثر ذلك اجلرح. 
من  حم��رم  �سهر  يف  قطن:  إلى  سريته 
اهلل  ر�سول  دعاه  للهجرة،  الرابعة  ال�سنة 
فقد  ال�سرية،  »اخ��رج يف هذه  فقال:   
وقال:  لواء،  له  وعقد  عليها«،  ا�ستعملتك 
فاأِغر  اأ���س��د،  بني  اأر���ش  ت��رد  حتى  »�سر 
جموعهم«،  عليك  تالقى  اأن  قبل  عليهم 
واأو�ساه بتقوى اهلل ومبن معه من امل�سلمني 

وكان عددهم مئة وخم�سون رجاًل. 
وق����د ك����ان ه����دف ال��ن��ب��ي  م���ن ه��ذه 

اأ�سد،  بني  ح�سود  ت�ستيت  هو  ال�سرية، 
معنوياتهم،  وحتطيم  �سملهم،  وتفريق 
املدينة،  يف  امل�سلمني  يهاجموا  ال  حتى 
فحقق  ال��دف��اع،  و�سائل  اأجن��ع  والهجوم 
اأبو �سلمة هدف النبي  حتقيقًا كاماًل، 

وعاد على راأ�ش �سريته �ساملًا غامنًا. 
 بع�ش  بعض صفاته: روى عن النبي 
الُفتيا  اأ�سحاب  من  كان  كما  االأحاديث، 
عظيم  جانب  على  وكان  ال�سحابة،  من 
من التقوى واالإمي��ان وال��ورع، ون��زل فيه 
ق��ول��ه ت��ع��اىل: {ف���اأّم���ا م��ن اأوت����ي كتابه 
كتابية..}،  اق��روؤا  هاكم  فيقول  بيمينه 
ويف حديث البن عبا�ش: »اأول من يعطى 
االأ�سود،  �سلمة بن عبد  اأبو  بيمينه  كتابه 
اأخ��وه  ب�سماله  كتابه  يعطى  م��ن  واأول 

�سفيان بن عبد االأ�سد«.
�سلمة  اأب��و  عاد  حني  االستشهاد:  قصة 
عن  غ��ي��اب��ه  ب��ع��د  ق��ط��ن  اإىل  �سريته  م��ن 
انتق�ش  ليلة،  املنورة ب�سع ع�سرة  املدينة 
يوم  به  اأ�سيب  قد  ك��ان  ال��ذي  جرحه  به 
اأح����د، ف��م��ات ل��ث��الث ل��ي��ال م�����س��ني من 
جمادى االآخرة يف ال�سنة الرابعة للهجرة، 

ودفن باملدينة.
عنه  اهلل  ر�سي  �سلمة  اأب��و  م��ات  وه��ك��ذا 
الذي  للجرح  اأح��د،  �سهداء  من  �سهيدًا 
جهادي  م�سوار  بعد  اليوم،  ذاك  اأ�سابه 
فرحل  ق��دم،  ما  للدعوة  فيه  ق��ّدم  طويل 
وال  دره��م��ًا  ي��رتك  اأن  دون  ال��دن��ي��ا  ع��ن 
دينارًا، لكنه ترك �سرية طيبة فكان مثاال 
والت�سحية  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ذل  يف  واأ���س��وة 
دعوة  ون�سر  اهلل،  كلمة  اإع��الء  �سبيل  يف 
وعن  عنه  اهلل  ر�سي  اخل��ال��د  االإ���س��الم 

ال�سحابة اأجمعني. 

www.alqassam.ps
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الشهيد القائد
نشأت الكرمي »أبو الحور العين«

ا�شت�شهد بتاريخ  2010/10/8م

االسم والكنية:  ن�ساأت نعيم الكرمي )اأبو نعيم(

خميم  يف  الكرمي  ن�ساأت  ال�سهيد  ول��د  والنشأة:  المياد 
اأ�سرة  جنبات  ب��ني  وت��رب��ى  1977م،  ع��ام  لالجئني  طولكرم 
وال�سنة  الكرمي  القراآن  بتعاليم  تلتزم  جماهدة،  فل�سطينية 

املطهرة، حيث ن�ساأ وترعرع يف م�ساجد مدينة طولكرم.
تزوج فور خروجه االأخري من ال�سجن، وقد رزقه اهلل مبولودة 

)احلور العني( قبل ا�ست�سهاده ب�)4( اأ�سهر.  

االب��ت��دائ��ي��ة  التعليمية  م��راح��ل��ه  �سهيدنا  اأن��ه��ى  دراسته: 
التحق  ثم  طولكرم،  خميم  مدار�ش  يف  والثانوية  واالع��دادي��ة 
وخالل  الهند�سة،  1997بكلية  العام  يف  »بوليتكنك«  بجامعة 
حيث  االإ�سالمية،  الكتلة  يف  نا�سطًا  كان  اجلامعة،  يف  درا�سته 
اأ�سبح رئي�ًسا ملجل�ش الطلبة يف اجلامعة خالل العام الدرا�سي 

 .1999 - 1998

�سهيدنا  ينتمي  والجهادي:  الدعوي  سجله 
هو  ب�سار  �سقيقه  اأن  حيث  ومنا�سلة،  جماهدة  لعائلة 
قادة  اأب��رز  اأح��د  اأّن��ه  كما  الزهور،  اأح��د مبعدي مرج 
وقد  حما�ش،  حلركة  التابع  االأمني  »جم��د«  جهاز 
من  العديد  م��ع  التحقيق  على  �سخ�سيًّا  اأ���س��رف 

من قافلة شهداء التنسيق األمني

اإّن القائد ن�شاأت الكرمي وم�شاعده ماأمون النت�شة كانا 
�شخ�شني يف العدد ولكنهما ككتيبة كاملة يف فعليهما 
وجهادهما، من حيث التكتيك والتخطيط الذي  قاما 
به يف عمليتهم اجلهادية الأخرية، قبل ا�شت�شهادهما.

الأم���ة  ه���ذه  ���ش��ه��داء  وج��م��ي��ع  ال�شهيدين  اهلل  ف��رح��م 
الذين �شيبقون ال�شعلة التي ت�شيء درب كل جماهد 

حر، والتي �شتحرق كل متاآمر خواّن.

اأ�ساب  حيث  لهم،  عديدة  �سبكات  ك�سف  من  ومتّكن  العمالء 
جهود ال�ساباك يف مقتل عدة مرات.

يف العام 2004 كان اأحد اأفراد خلية ق�سامية �سّمت معه ال�سهيد 
القائد اإح�سان �سواهنة، والتي حاولت الثاأر لل�سيخ اأحمد يا�سني 
متكنت  االحتالل  قوات  لكن  الرنتي�سي،  العزيز  عبد  والدكتور 
اأربعة  �سينفذها  كان  التي  اال�ست�سهادية  العملية  اإحباط  من 

ا�ست�سهاديني قبل �ساعات من موعد تنفيذها.  
�سنوات،  تعر�ش لالعتقال يف �سجون االحتالل ما جمموعه 7 
بعد   2004/5/4 بتاريخ  االأخ��ري  االعتقال  حتى  عنه  اأف��رج  ثم 
اإطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل واإ�سابته اإ�سابة بالغة 
ق�سرية،  لفرتة  املتحرك  الكر�سي  ي�ستعمل  واأ�سبح  بطنه  يف 
و�سدر �سده حكم بال�سجن خلم�ش �سنوات ون�سف اأم�ساها يف 
عدة �سجون واأفرج عنه من �سجن النقب يف �سهر اآب من العام  
اأ�سلب  القائد من  �سهيدنا  كان  اعتقاله  2009م، وخالل فرتة 
اأن جهاز االأمن ال�سهيوين  رجال »حما�ش« يف التحقيق، حيث 
فرتة  طيلة  منه  اع���رتاف  اأي  ان��ت��زاع  ي�ستطع  مل  »ال�����س��اب��اك« 

اعتقاالته، فكان اأحد اأبرز قادة احلركة االأ�سرية.  

الشهيد القائد مأمون النتشة
ا�شت�شهد بتاريخ: 2010/10/8م      

االسم والكنية: ماأمون تي�سري النت�سة ) اأبو م�سعب( 

يف  النت�سة  ماأمون  البطل   ال�سهيد  ولد  والنشأة:  المياد 
قلبه  تعلق  �سغره  ومنذ  1985م،  ع��ام  الرحمن  خليل  مدينة 
يف  معروفًا  فكان  اجلماعة،  �سلوات  على  وحافظ  بامل�ساجد 
منطقته ب�سريته و�سلوكه احل�سن، فقد تربى يف اأح�سان اأ�سرة 

جماهدة طيبة، كما كان متفوقًا يف درا�سته.

سجله الدعوي والجهادي: 
اعتقاله لدى االحتال: �سجن �سهيدنا القائد ماأمون النت�سه 
ا�ست�سهاد  قبل  واحدة  مرة  ال�سهيوين  االحتالل  �سلطات  لدى 
الذي  النت�سة،  الدين  �سهاب  الق�سامي  القائد  اأق��ارب��ه  اأح��د 
اغتالته قوات االحتالل ال�سهيوين بتاريخ 2008/7/27م، ومت 
التحقيق  اأ�سهر، وكان  التحقيق معه يف مركز ع�سقالن ملدة 3 
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مت  التحقيق  وبعد  الدين.  �سهاب  بال�سهيد  عالقته  حول  يدور 
االإفراج عنه دون اأن تفلح املخابرات ال�سهيونية بالنيل منه اأو 

تلفيق التهم له.

�سلطة  �سجون  يف  اعتقل  دايتون:  سلطة  لدى  اعتقاله 
الوقائي مرتني، حيث  االأمن  اأن اختطفته ملي�سيا  دايتون، بعد 
ويف  وال�سبح،  والتعذيب  القا�سي  للتحقيق  خاللها  تعر�ش 
منت�سف �سهر رم�سان املبارك من العام 2010م اأخرب اأهله اأنه 
ذاهب الإحياء الع�سر االأخري من رم�سان ر يف امل�سجد االأق�سى 

وبعدها انقطع االت�سال به.
بني  عملية  بعد  واأق��ارب��ه  ال�سهيد  عائلة  تعر�ست  وق��د  ه��ذا 
تفتي�ش  حلملة  دايتون،  �سلطة  ملي�سيا  قبل  من  البطولية  نعيم 
ال�سهيد  منزل  اأب���واب  بتحطيم  وق��ام��وا  �سديدة  وم��داه��م��ات 
لعدم وجود اأحد بداخله، واقتحموه، ثم �سادروا جميع ال�سور 
واأجهزة احلا�سوب املوجودة، وكل �سيء يخ�ش ال�سهيد ماأمون 

رحمه اهلل. 

امل��واف��ق  اجلمعة  ليلة  منت�سف  قبيل  الشهادة:  عرس 
جبل  منطقة  ال�سهيوين  العدو  قوات  داهمت  2010/10/8م، 
مبحيط  للتجوال  منعًا  وفر�ست  املحتلة  اخلليل  مبدينة  جوهر 
م�سجد ال�سهداء باملنطقة واأعلنت باأن املنطقة ع�سكرية مغلقة 
ومن ثم تركزت العملية واحل�سار الع�سكري املطبق يف حميط 
وقد  برقان  ور�سوان  �سعدي  لل�سقيقني  ملكيتهما  تعود  منزلني 
فبداأت  كثريًا  املنزلني  من  العدو  ق��وات  اق��رتاب  ع��دم  لوحظ 
االأ�سماء ومن ثم  ال�سوت على عدد من  بالنداء عرب مكربات 
اأمرت باإخراج جميع �سكان املنزَلني واملنازل املحيطة، ثم بداأت 
قوات العدو بق�سف املنزلني بعدد من القذائف مع اإطالق النار 
الكثيف جتاه اأحد املنازل واإلقاء قنابل دخانية وم�سيلة للدموع 
بداخله ومن ثم تقدمت اإحدى اجلرافات الع�سكرية ال�سخمة 
حيوانات  ح��ظ��رية  وه���دم  امل��ن��ازل  اأح���د  ���س��ور  ب��ه��دم  فقامت 
وجتريف عدد من االأ�سجار كانت بداخل �سور املنزل، بعد ذلك 
�ُسمع و�سوهد اإطالق نار من اأ�سلحة ر�سا�سة داخل اأحد املنزلني 
با�ست�سهاد  انتهى  �ساعات   5 م��ن  الأك��رث  اال�ستباك  وا�ستمر 
النت�سة امل�سئوَلني  القائدين الق�ساميني ن�ساأت الكرمي وماأمون 

عن عملية اخلليل االأخرية.
خطف  مبحاولة  ال��ع��دو  ق��وات  قامت  ال�سهيدين  ارت��ق��اء  بعد 
جثمانيهما، لكن اأهايل املنطقة منعوهم من ذلك، وبعد ذلك 
ومنه  اخلليل  مدينة  داخ��ل  مل�سفى  ال�سهيدين  جثمان  نقل  مت 

اأخذ جثمان القائد ال�سهيد  مل�سجد املحت�سب باملدينة حيث مت 
ودفن  طولكرم  مدينة  يف  راأ�سه  م�سقط  حيث  الكرمي  ن�ساأت 

هناك، اأما ال�سهيد ن�ساأت فقد مت دفنه مبدينة اخلليل.

وتحققت رؤية الوالد:
والد ال�سهيد ماأمون قال : »�سمعت باأن قوات االحتالل حتا�سر 
الق�سام  كتائب  من  املطاردين  من  ع��دد  فيه  يتح�سن  منزل 
واأدع��و  ال��ق��راآن  واق���راأ  اأ�سلي  اأخ���ذت  بذلك  �سمعت  وعندما 
للمجاهدين مع اأنني ال اأعرف اأن الذي يطارده العدو ال�سهيوين 
هو ابني ماأمون، وبينما اأنا كذلك �سهيت ومنت وكانت العملية 

م�ستمرة«.
ماأمون  ابني  »راأيت  ذلك:  على  يق�سم  وهو  ماأمون  والد  ويتابع 
يف املنام يودعني ويقول يل اإن احلور العني اأخذت مني عيني، 
و�ساهدت �سخ�سا يقف على النافذة ويلوح بيده بالوداع فقلت: 
اإّن هذا ال�سخ�ش الذي اأراه على النافذة ال اأعرفه ومل اأره من 
قبل، وعندما ا�ستيقظت من املنام وبعد انتهاء العملية جاءين 
كثريا على  ال�سهداء فحمدت اهلل  ماأمون من  ابني  باأن  اخلرب 
ا�ست�سهاده، وعندما �ساهدت ال�سهيد ن�ساأت الكرمي، كان نف�ش 

ال�سخ�ش الذي راأيته يقف على النافذة ويلوح بيده ويودعني«.

www.alqassam.ps
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عملية »عمانوئيل« االستشهادية

نوع العملية: ا�ست�سهادية.
م��دخ��ل  ع��ل��ى  2001/12/12م،  ال��ع��م��ل��ي��ة:  وم���ك���ان  ت���اري���خ 

مغت�سبة  عمونئيل القريبة من مدينة قلقيلية.
قوات  »عمانوئيل« وا�ستدراج  م�ستوطنة  قرب  حافلة  الهدف: 

العدو اليقاعها يف كمني.
خسائر العدو: )10( قتلى واأكرث من )30 ( جريحًا.

تل  قرية  من  ريحان  حممد  يو�سف  عا�سم  ال�سهيد  تضحياتنا: 
جنوب غرب نابل�ش.

تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة: ق���ام 
عبوة  بزرع  الق�سام  جماهدو 
يف  االنفجار  �سديدة  نا�سفة 
مغت�سبة  اإىل  امل��وؤدي  ال�سارع 
ال�سهيونية  »ع��م��ان��وئ��ي��ل« 
ج��ن��وب غ���رب ن��اب��ل�����ش، ويف 
م�����س��اء ال���ث���اين ع�����س��ر من 
وف��ور  2001م  ع��ام  دي�سمرب 
يف  �سهيونية  ح��اف��ل��ة  م���رور 

وبعد  بها،  النا�سفة  العبوة  املجاهدون  فّجر  الطريق،  ذل��ك 
الر�سا�سة  اأ�سلحتهم  من  كثيفة  بزّخات  احلافلة  اأمطروا  ذلك 
يو�سف حممد ريحان  الق�سامي عا�سم  اال�ست�سهادي  ثم تقدم 
ال�سهيد  �سقيق  وهو  نابل�ش،  ق�ساء  تل  قرية  من  عامًا   )21(
فيها  ف��وج��د  احل��اف��ل��ة  اإىل  و�سعد  ري��ح��ان«،  ال��ق��ائ��د »حم��م��د 
اأذى،  باأي  لهما  يتعر�ش  اأن  فاأنزلهما من احلافلة دون  طفلني 
ثم كمن يف انتظار القوات ال�سهيونية التي هرعت اإىل املكان 
الإ�سعاف املغت�سبني ال�سهاينة، وفور و�سول تلك القوات 
بوابل  باإمطارهم  املجاهدون  قام  العملية  مكان  اإىل 
عددًا  �سفوفهم  يف  موقعني  والقنابل  الر�سا�ش  من 
اأن  بعد  عا�سم  ا�ست�سهد  ثم  واجلرحى،  القتلى  من 
على  ُوج��د  وق��د  ب�سيارته،  ال�سهاينة  اأح��د  ده�سه 
ع�سر  اأح��د  ا�ست�سهاده  بعد  ال�سهيد  م��ن  مقربة 

من  االآخ��ران  املجاهدان  متّكن  فيما  فارغًا،  للذخرية  خمزنًا 
ال�سهيوين  العدو  واعرتف  ب�سالم،  قواعدهما  اإىل  االن�سحاب 
ج��راح  اآخ��ري��ن،   )30( نحو  واإ���س��اب��ة  �سهاينة   )  10( مبقتل 
بع�سهم خطرة، فيما نقل عن �سابط االرتباط ال�سهيوين قوله 
اإن عدد القتلى و�سل اإىل )22( قتياًل، واعرتفت م�سادر العدو 
نتني  حم�سّ تكونا  مل  االإ�سعاف  و�سيارة  ال�سهيونية  احلافلة  اأن 
�سد الر�سا�ش، االأمر الذي يف�ّسر عدد االإ�سابات الكبري وحالة 
اإىل كثافة نريان  اإ�سافة  ال�سهاينة  اأ�سابت اجلنود  التي  الهلع 

املجاهدين.

2001/12/12م
يوم أسود في سجل االحتال الصهيوني

ال�شهيد عا�شم يو�شف حممد ريحان
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آثار العملية على العدو الصهيوني
�سهدت مغت�سبة عمانوئيل ال�سهيونية اجلاثمة على االأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة ق�ساء نابل�ش موجة هجرة معاك�سة، اإذ بداأ 
الكيان  ال�سكن يف املدن الكربى داخل  اإىل  املغت�سبون يعودون 
اأثارت هذه  البطولية، حيث  العملية  ال�سهيوين بعد وقوع هذه 
الظاهرة قلقًا بالغًا لدى قوات االحتالل، اإذ اأن املغت�سبني يف 
يرتبطون  الذين  املت�سددين  ال�سهاينة  من  هم  املغت�سبة  هذه 
التاريخية  مدينتهم  اأنها  يزعمون  حيث  املنطقة،  بهذه  دينيا 

وباأنها ذكرت عدة مرات يف التوراة.

امل�سابات  اإح��دى  روت  الشهيد:  بإنسانية  العدو  شهادة 
وكنت  البا�ش  اإىل  �سعد  املنفذ  اأن  البا�ش:  يف  ك��ن  اللواتي 
م�سابة، حيث تظاهرت باأنني ميتة، وكان هناك طفالن على 
قيد احلياة، فاأنزلهما من البا�ش وو�سعهما بعيدًا ومل يقتلهما، 
وقد اأثار هذا االأمر �سجة اإعالميه يف الكني�ست ال�سهيوين يف 

ذاك الوقت.

عملية »نيفيه ديكاليم« االستشهادية

 نوع العملية: ا�ست�سهادية

مغت�سبة  و�سط  2001/12/12م،  العملية:  ومكان  تاريخ 
»نيفيه ديكاليم« ال�سهيونية املحررة غرب خانيون�ش.

الهدف: فندق للم�ستوطنني ال�سهاينة على �ساحل البحر 

خسائر العدو: اإ�سابة )4( جنود �سهاينة. 

تضحياتنا: ال�سهيد اأجمد عبد ربه فيا�ش )20( عامًا من غزة، 
وال�سهيد علي اإبراهيم عا�سور )19( عامًا من خانيون�ش.

تفاصيل العملية: يف عملية مزدوجة ونوعية تزامنت مع عملية 
»عمانوئيل« الق�سامية، اقتحم اال�ست�سهاديان الق�ساميان اأجمد 
علي  واال�ست�سهادي  غ��زة،  من  عامًا   )20( فيا�ش  رب��ه  عبد 
»نفيه  مغت�سبة  خانيون�ش،  من  عامًا   )19( عا�سور  اإبراهيم 
كل  خمرتقني  خانيون�ش  غرب  املحررة  ال�سهيونية  ديكاليم« 
للمغت�سبني  فندق  من  واقرتبا  ال�سهيونية  االأمنية  االإجراءات 
جمموعة  بني  نف�سْيهما  را  فجَّ و  البحر  �ساحل  على  ال�سهاينة 
من املغت�سبني ال�سهاينة، واعرتفت اإذاعة العدو باإ�سابة اأربعة 
�سهاينة بجروح، وذكرت االإذاعة اأن امل�سابني قد مت اإخالوؤهم 
اأن  �سهود عيان  واأكد  ال�سبع،  بئر  » يف  »�سوروكا  اإىل م�ست�سفى 
االنفجار اأ�سفر عن �سقوط ما بني ثالثة اإىل اأربعة قتلى �سهاينة 

و ) 7 ( جرحى.
ارتكبتها  التي  الب�سعة  املجزرة  ردًا على  العملية  اأتت هذه  وقد 
قوات االحتالل ال�سهيوين يف املخيم الغربي بخانيون�ش، والتي 
 )  30( وجرح  فل�سطينيني،  �سبان  خم�سة  ا�ست�سهاد  اإىل  اأدت 
اآخرين بينهم خم�سة يف حالة اخلطر نتيجة غارات جوية من 

طائرات االأبات�سي على مواقع ومنازل �سكنية فل�سطينية. 

ال�شهيد علي عا�شور

ال�شهيد اأجمد فيا�ض

ت�شييع ال�شهيدين

www.alqassam.ps
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ال�سكل  هي  القتالية  الت�سكيلة  تعريف: 
بغية  االأر���ش  على  اجلنود  ياأخذه  ال��ذي 

تنفيذ مهمة معينة.
الت�شكيلة:  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 
الت�سكيلة  على  توؤثر  عوامل  عدة  هناك 
جترب  بحيث  فر�سًا  وج��وده��ا  وتفر�ش  
الرئي�ش على اتخاذ هذا الت�سكيل ال ذاك 

واأبرز هذه العوامل هي:
اأ- االأر�ش: الغابات - اجلبال - املدن...
حالة   - ال��ن��ه��ار   - ال��ل��ي��ل  ال��وق��ت:  ب- 

الطق�ش )ال�سباب - ال�سحو...(...
ج- املهمة: الهجوم - الدفاع - امل�سري - 

االإطباق...
د- العدو: بعده - قربه - نوعية االأ�سلحة 

ومداها...
ه�����- ال�����س��دي��ق: ال���ع���دد )جم��م��وع��ة، 
ف�سيلة...( - نوعية االأ�سلحة ومداها...

أنواع التشكيات القتالية:
1- القطار األحادي:

بع�سهم  وراء  املقاتلون  • يكون   
البع�ش.

 • يكون لكل عن�سر رقم.
العن�سر  ي��ني  امل�����س��اف��ة   •  
اإىل 15 م يف  واالآخ��ر من 3 

النهار وم�سافة الروؤية يف الليل.
املقدمة،  االأم��ام��ي  العن�سر  ي��راق��ب   •  
وال��ع��ن�����س��ر اخل��ل��ف��ي امل���وؤخ���رة، وب��اق��ي 
املفرد  الرقم  �ساحب  يراقب  العنا�سر 
جهة اليمني و�ساحب الرقم املزدوج جهة 

الي�سار.
العدو  لنار  املجموعة  تعر�ست  اإذا   •
املراقبة  باجتاه قطاع  ينت�سر كل عن�سر 

لديه.
 • نلجاأ اإىل هذا الت�سكيل:

- ع��ن��د اج��ت��ي��از امل���م���رات االإج��ب��اري��ة، 
امل�سالك ال�سيقة، وحقول االألغام.

-  مبحاذاة ال�سواتر.
- يف الغابات.

-  يف امل�سريات الليلية.
بعد  نكون على  االق��رتاب عندما  - �سري 

من العدو.
اإيجابيات �شلبيات:

٭ �سهولة القيادة واالت�سال مع الرئي�ش، 
خطر الرماية ال�سفودية.

حقل  �سعف  امل�����س��ري،  اجت���اه  �سبط  ٭ 
املراقبة االأمامية.

للمناورة،  االحتياط  عن�سر  تاأمني  ٭ 
عدم تاأمني جبهة نارية اأمامية.

اأوامر التنظيم:

باجتاه  االأمام  اإىل  يده  الرئي�ش  ميد   •
العنا�سر، قائاًل: »قطار انتظم«.
»رّقم«. قائاًل:  بالرتقيم  • ياأمر 

من اأن كل عن�سر حفظ رقمه. • يتاأكد 
املعركة  يف  ال��رتق��ي��م  يفيد  م��الح��ظ��ة: 
لتوزيع املهام القتالية بالن�سبة للعنا�سر، 
وللتاأكد من �سالمة العنا�سر عند العودة، 

والقيام ب�سرب العدو بالتنا�سب...

2- القطار الثنائي:
• تق�سم املجموعة اإىل ق�سمني، اأ�سحاب 
ال��رق��م امل��ف��رد اإىل ال��ي��م��ني، واأ���س��ح��اب 

الرقم املزدوج اإىل الي�سار.
ومتداخلني. متوازيني  الق�سمني  • يكون 

يني العن�سر يف القطار االأول  • امل�سافة 
اإىل   3 من  الثاين  القطار  يف  والعن�سر 

10م.
املقدمة،  املقدمة  عن�سري  يراقب   •
كل  ويراقب  املوؤخرة،  اخللف  وعن�سري 

ق�سم جهة االآخر.
العدو  لنار  املجموعة  تعر�ست  اإذا   •
ينت�سر كل ق�سم اإىل جهته. وتقوم الزمرة  
املواجهة جلهة اإطالق النار بالتعامل مع 
العدو )ت�سكيل م�ساندة(، وتقوم الزمرة  
االأخ�����رى ب��ال��ت��ط��وي��ق واالق��ت��ح��ام )ن��ار 

التشكيات القتالية
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وحركة(.
الت�سكيل: هذا  اإىل  • نلجاأ 

- على الطرقات.
- يف االأرا�سي امل�سجرة.

اإيجابيات �شلبيات:
٭ جبهة مراقبة اأكرب. 
٭ �سرعة يف االنتقال. 

٭ تاأمني عن�سر احتياط. 
اأوامر التنظيم:

الرئي�ش:  االأح��ادي يقول  القطار  بعد   •
»قطار ثنائي.. انتظم«.

3- التشكيل الدائري:
اأو  دائ����ري  ب�سكل  امل��ق��ات��ل��ون  ي��ك��ون   •

بي�ساوي.
الو�سط واإىل االأمام. يف  • الرئي�ش 

القطار  �سكله من  الرتتيب  • ياأخذ هذا 
االأحادي اأو الثنائي بحيث يبقى العن�سر 
اخللفي  والعن�سر  االأم��ام،  اإىل  االأمامي 
الرقم  اأ���س��ح��اب  ويتقدم  اخل��ل��ف،  اإىل 
حمدب  قو�ش  ب�سكل  اليمني  اإىل  املفرد 
الرقم  اأ���س��ح��اب  وك��ذل��ك  اخل���ارج،  اإىل 

املزدوج اإىل الي�سار.
• نلجاأ اإىل هذا الت�سكيل:

منعزلة  امل��ج��م��وع��ة  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا   -

وم�سطرة للدفاع عن نف�سها.
- يف امل�سالح واملخافر االأمامية.

- يف التفتي�ش خا�سة يف االأماكن امل�سجرة 
والغابات.

 اإيجابيات �شلبيات 
٭ �سعوبة القيادة.

٭ متكن من املراقبة يف جميع اجلهات 
�سعوبة املحافظة على االجتاه.

4- تشكيل الصف أو النسق:
واحد. خط  على  املقاتلون  • يكون 

االأمام. واإىل  الو�سط  يف  • الرئي�ش 
من القطار  �سكله  الرتتيب  هذا  • ياأخذ 
ينتقل  ب��ح��ي��ث  ال��ث��ن��ائ��ي.  اأو  االأح������ادي 
اإىل  امل��ف��رد  ال��رق��م  ���س��اح��ب  العن�سر 
���س��اح��ب��ه على  اأو مي��ني  ال��رئ��ي�����ش  مي��ني 
�ساحب  العن�سر  وينتقل  ال�سف،  نف�ش 
الرقم املزدوج اإىل ي�سار الرئي�ش اأو ي�سار 

�ساحبه على نف�ش ال�سف.
وجيزة  مل��دة  الرتتيبة  ه��ذه  ت�ستعمل   •

ومل�سافات ق�سرية.
عند: الت�سكيل  هذا  اإىل  • نلجاأ 

- االإطباق على االأهداف.
- اجتياز اأر�ش م�سروبة بنار املدفعية.

- اجتياز النقاط اخلا�سة.
- يف االأر�ش املك�سوفة نهارًا.

اإيجابيات �شلبيات:
خطر  اأم��ام��ي��ة  ن��اري��ة  جبهة  ت��اأم��ني  ٭ 

الرماية ال�سفودية اجلانبية.
فقدان  االأمامية،  املراقبة  حقل  كرب  ٭ 

عن�سر االحتياط للمناورة.
٭ ال�سرعة يف االنتقال، �سعوبة املحافظة 

على االجتاه.
اأوامر التنظيم:

اأفقيًا،  جانبيه  على  يديه  الرئي�ش  ميد 
قائاًل: »افتح ن�سق«.

5- تشكيل رأس السهم:
من القطار  �سكله  الرتتيب  هذا  • ياأخذ 
و�سط   يتقدم  بحيث  الن�سق.  اأو  الثنائي 
املجموعة لي�سكل راأ�سًا وتتاأخر االأطراف.

والو�سط. االأمام  يف  الرئي�ش  • يكون 
تكون  الت�سكيل عندما  هذا  اإىل  نلجاأ   •
عن  وبعيدة  الطليعة  راأ���ش  يف  املجموعة 

العدو.
اإيجابيات �شلبيات:

املجموعة  تعر�ش  نارية  جبهة  تاأمني  ٭ 
لنار العدو دفعة واحدة.

للمناورة،  االحتياط  عن�سر  تاأمني  ٭ 
�سعوبة القيادة.

٭ ت�سمح بتغيريها اإىل ت�سكيلة اأخرى. 
دفعة  نقاط  ع��دة  تفتي�ش  م��ن  متكن  ٭ 

واحدة.

www.alqassam.ps
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»حشرة تجسس« إلكترونية:
ك�سف موقع اأمريكي متخ�س�ش يف ال�سئون العلمية اأن اجلي�ش 
ب�«ح�سرات  و�سفه  ميكن  ما  بتطوير  ا  حالًيّ يقوم  االأمريكي 
دقيقة  الروبوتات  عن  بدياًل  التج�س�ش  الأغرا�ش  اإلكرتونية« 

احلجم.
ال�سئون  وقال موقع )اليف �ساين�ش( االأمريكي املتخ�س�ش يف 
تكون  اأن  ميكن  الدقيقة  »ال��روب��وت��ات  ل��ه:  تقريٍر  يف  العلمية 
جتارب  باإجراء  االآن  يقومون  باحثني  لكَنّ  جيدة،  جوا�سي�ش 
على ما ميكن و�سفه ب�«ح�سرة اإلكرتونية« ميكن اأن تعمل ب�سكٍل 
طريان  يف  التحكم  االآن  العلماء  باإمكان  اأ�سبح  حيث  اأف�سل؛ 

فرا�سات حقيقية با�ستخدام اأجهزة مزروعة بها«.
روبوتات  ت�سنيع  حماولة  من  بداًل  العلماء  »اإن  التقرير:  وقال 
ماليني  يتطلب  الذي  احل�سرة  �سكل  يف  التعقيد  ت�سبه  معقدة 
تربية  االآن  يريدون  فاإنهم  يتحقق  كي  التطور  من  ال�سنوات 

ح�سراٍت ال�ستخدامها كروبوتات«.
واأ�سار التقرير اإىل اأن العلماء �سعوا يف البداية اإىل التحكم يف 
اأدوات  لكن  اأجهزة على ظهورها،  احل�سرات من خالل ل�سق 

الربط مل تكن دائًما ُيعتمد عليها.
كما مَثّل اخرتاع روبوتات بحجم احل�سرات حتدًيا كبرًيا للعلماء 
متَثّل يف اإمكانية اخرتاع م�سدر لطاقة الروبوت الدقيق يكون 
خفيف الوزن، وي�ستطيع يف نف�ش الوقت توفري طاقة كربى.

وللتغلب على هذه العقبة قام برنامج »االأنظمة امليكانيكية 
ميمز(  )هاي  الهجني«  للح�سرات  الدقيقة  االإلكرتونية 
الدفاع  اأبحاث  م�سروعات  لوكالة  تابع  برنامج  وهو 
برعاية  االأمريكية  الدفاع  ب��وزارة  )داب��را(  املتقدمة 
رقائق  زرع  فيها  يتم  بجراحٍة  للقيام  تهدف  اأبحاث 

دقيقة يف داخل احل�سرة خالل منوها؛ بحيث يحدث تدخل بني 
الرقائق واأع�ساب وع�سالت احل�سرة مع دوائر كهربية ميكن 

من خاللها توجيه احل�سرة.
قت  ا مل�سكلة م�سدر الطاقة التي اأَرّ ومَثّلت احل�سرات حاًلّ طبيعًيّ
العلماء؛ حيث ت�ستطيع احل�سرات حتويل الطاقة البيولوجية اإىل 

حركة طريان.
املتقدمة  الدفاع  اأبحاث  وكالة م�سروعات  با�سم  وقال متحدث 
)دابرا( يف البنتاجون: اإن الباحثني ا�ستطاعوا حتى االآن زرع 
النمو؛  اإلكرتونية دقيقة يف ح�سرات يف طور  اأنظمة ميكانيكية 
حيث خرجت احل�سرات البالغة وهي حتتوي على االأنظمة وهي 

�سليمة.
ا على اأن هذه االأجهزة ميكن بالفعل اأن  وبرهن الباحثون اأي�سً

م يف طريان الفرا�سات اإىل حٍدّ ما. تتحَكّ
التحكم  من  اأكرب  قدٍر  اإىل  الو�سول  يف  ياأملون  الباحثني  لكن 
ت�ستطيع  بحيث  املزروعة؛  االأجهزة  با�ستخدام  احل�سرات  يف 
كامريات  وحمل  التج�س�ش  جم��االت  دخ��ول  عندئٍذ  احل�سرات 
اأج��ه��زة  م��ن  وغ��ريه��ا  )م��ي��ك��روف��ون��ات(  لل�سوت  وم��ك��ربات 
اأو  املطلوبة  االأهداف  على  التج�س�ش  يف  للم�ساعدة  اال�ست�سعار 

الك�سف عن متفجرات.
ورغم ما يبدو من تكلفٍة باهظٍة لت�سنيع هذه االأجهزة الدقيقة 
من  اأرخ�ش  تبدو  اأن  ميكن  فاإنها  احل�سرات  باأج�سام  وزرعها 

ت�سنيع الروبوتات الدقيقة من ال�سفر.
وقال التقرير: اإن الربنامج التابع للبنتاجون يدعم حالًيّا عدًدا 
االأبحاث  م�سروع  وهي  االإلكرتونية،  احل�سرات  م�سروعات  من 
اخلناف�ش  وم�سروع  تك�سا�ش،  ب��والي��ة  اإم  اآن��د  اإي��ه  جامعة  يف 
يف  كاليفورنيا  وجامعة  ميت�سجان  جامعة  يف  ال��ق��رون  ذات 

مخلوقات محاربة
ا�شتخدم الن�شان منذ اأمد بعيد اأ�شنافاً �شتى من احليوانات والنباتات يف معاركه، بدءاً بالأفيال كدبابات احلروب 
القدمية واخليول كعداءات للفر�شان واجلمال ك�شفن �شحراء للتحميل واحلمري والبغال للمناطق اجلبلية اإىل 
واحلبال  واملركبات  ال�شفن  ل�شناعة  الأخ�شاب  قطع  يف  للنباتات  اإ�شافة  ال�شريعة،  املرا�شالت  يف  الزاجل  احلمام 

وال�شهام والرماح بل وحتى ت�شميمها.
بات  ما  هذا  التقني احلديث؟  التطور  مع  ومعاركه  والنباتات يف حروبه  للحيوانات  الإن�شان  توقفت حاجة  فهل 

يجيب عليه العلم احلديث بال!!
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ما�سا�سو�ست�ش  معهد  يف  الفرا�سات  وم�سروع  بريكلي،  مدية 
اآخر للفرا�سات مبعهد بوي�ش  اإ�سافًة اإىل م�سروٍع  للتكنولوجيا، 

ثومب�سون الأبحاث الزرع يف نيويورك.

أسماك القرش جواسيس خفية:
وكان خرباء وزارة الدفاع االأمريكية قد خططوا لتحويل اأ�سماك 
ال�سفن  اأث��ر  اقتفاء  على  ق��ادرة  خفية«  »جوا�سي�ش  اإىل  القر�ش 
التحكم عن بعد يف هذه  دون ر�سدها، حيث كانوا يرغبون يف 

االأ�سماك من خالل زرع مو�سل كهربائي يف اأدمغتها.
اأبحاث  هيئة  قبل  من  متويله  مت  ال��ذي  امل�سروع،  هذا  ويهدف 
القدرة  ا�ستغالل  اإيل  ال��دف��اع،  ب���وزارة  املتطورة  امل�سروعات 
وا�ست�سعار  امل��ي��اه  عباب  �سق  يف  القر�ش  الأ���س��م��اك  الطبيعية 
التغريات الكهربية وتعقب االأثر الكيميائي، كما يهدف اأي�سًا اإيل 
اال�ستفادة من اأحدث التطورات يف تكنولوجيا الزرع الدماغية 
التي و�سلت بالفعل اإىل حد متكن العلماء من ال�سيطرة والتوجيه 
حلركات االأ�سماك واجلرذان والقردة.وذلك من خالل عمليات 
الزرع الع�سبية التي تتكون من �سل�سلة من املو�سالت الكهربية 
يتم زرعها يف دماغ احليوان، بحيث ميكن ا�ستخدامها يف التاأثري 

على خمتلف املناطق الوظيفية فيه.

الفئران أفضل من الكاب:
�سرع باحثون بلجيكيون م�سروعًا لتدريب فئران على ا�ستخدام 

اأنوفها احل�سا�سة خلدمة الب�سرية فى اكت�ساف االألغام.
وخفة  ال�سم  وق��وة  بالذكاء  الفئران  اأن��واع  بع�ش  تتميز  حيث 
تعطي  الفئران  تلك  »اإن  امل�سروع  على  القائمون  ويقول  الوزن، 
ويعود  الكالب،  تعطيها  التي  النتائج  من  بكثري  اأف�سل  نتائج 

ذلك اإىل خفة وزنها فوق اللغم واإىل رخ�سها«.
اللغم، بل على احلفر حوله  الفاأر لي�ش فقط على �سم  ويدرب 

باأيديه ال�سغرية وذلك كعالمة موؤكدة على وجود اللغم.
مرت  م�ساحتها 100   اأر���ش  من  االأل��غ��ام  اإزال��ة  للفئران  وميكن 
مربع خالل 20  دقيقة ،  وتقوم الفئران بهذه  املهمة التي يحتاج 

اخلرباء فيها اإىل يومني كاملني.

النحل الهائج:
على  النحل  تدريب  يف  جناحه  عن  كرواتيا  من  باحث  اأعلن 
البحث  من  �سنوات   9 بعد  وذل��ك   )TNT( ال�  م��ادة  اكت�ساف 

املتوا�سل،
واأو�سح الربوفي�سور نيكوالي كيز، من جامعة »زجرب«، اأنه ربى 
النحل مع املادة املتفجرة »تي اإن تي« لكي يدربه بعد ذلك على 

اكت�ساف رائحتها تلقائيا، حيث يبداأ النحل بالطنني ثم يهيج 
بج�سده مبجرد اأن ي�سعر بوجودها.

نبات معدل وراثيًا يكشف عن األلغام:

فيه  ي�سارك  فلوريدا  جامعة  من  اأمريكي  بحثي  فريق  متكن 
على  قادر  وراثيًا  مهند�ش  نبات  ا�ستنباط  من  م�سري  باحث 

ك�سف االألغام ب�سورة ب�سيطة .
واأ�سار الفريق اإىل اأن هذا النبات الذي يدعى » ارابيدوب�سي�ش «  
لديه القدرة علي االإح�سا�ش بوجود مادة » T.N.T « وهى املكون 
االأ�سا�سي لالألغام فتتلون اأوراقه اإىل اللون االأحمر  مما يك�سف 
عن وجود لغم حتته،  وميكن زراعته يف اأي مكان بالعامل وهو 
قادر على حتمل جميع الظروف املناخية ،  ويتم نرث بذوره من 
من  اأي��ام  خالل 10   يف  ينمو  حيث  النمو  ب�سرعة  ويتميز  اجلو 
النبات  لون  علي  تطراأ  التي  التغريات  ر�سد  وميكن  زراعته ،  

ب�سور االأقمار ال�سناعية  اأو ال�سور اجلويَّة. 
احليوية  الكيمياء  اأ�ستاذ  الب�سري  الرءوف  عبد  طارق  واأو�سح 
الوراثية  الهند�سة  البيولوجيا اجلزيئية مبعهد  بق�سم  امل�ساعد 
بجامعة املنوفية، اأن  الهدف االأ�سا�سي من هذه الدرا�سات هو 
تعديل النباتات وراثيًا باأ�سلوب الهند�سة الوراثية لتكون قادرة 
» T.N.T « بالرتبة االأر�سية ،  حيث  على االإح�سا�ش بوجود مادة 
ميكن لهذه النباتات املزروعة يف مناطق حتتوي على األغاٍم اأن 
ت�سعر جذورها بوجود مادة » T.N.T «  يف الرتبة فتنتج بروتينًا 
االأوراق  لون  عن  امل�سئول  اجلني  اإىل  تنتقل  معينة  اإ�سارة  اأو 
فيتغري لون الورق اإىل االأحمر القرمزي ،  وبالتايل يكون ظهور 

االأوراق احلمراء القرمزية داللة على وجود األغام اأر�سية .
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1- ما هي الرسائل االقتحامية )Spam(؟
الر�سائل  اأن��ظ��م��ة  ا���س��ت��خ��دام  اإ���س��اءة  ه��ي  ال�سبام  »ر���س��ائ��ل 
االإع����الم، ونظم  و���س��ائ��ل  االإل��ك��رتون��ي��ة )مب��ا يف ذل��ك معظم 
غري  الر�سائل  من  هائلة  كمية  الإر���س��ال  الرقمية(  االت�سال 
املعروف  ال�سكل  اأن  من  بالرغم  ع�سوائي.  ب�سكل  بها  املرغوب 
امل�سطلح  هذا  اأن  اإال  االإلكرتوين،  الربيد  هو  ال�سبام  لر�سائل 
الهواتف  ر�سائل  مثل:  االأخ���رى  االإع���الم  و�سائل  يف  م��وج��ود 
النقالة، �سبام املدونات، �سبام االإعالنات املبوبة على االإنرتنت، 
�سبام منتديات االإنرتنت، �سبام الفاك�ش. تعرف ر�سائل ال�سبام 
غري  ال��دع��اي��ات  ب��ري��د  اأخ���رى:  باأ�سماء  االإل��ك��رتوين   للربيد 
املرغوب بها )Junk Mail(، اأو الر�سائل االإلكرتونية التجارية 

غري املرغوب بها.

2- أنواع الرسائل االقتحامية:
هي  االقتحامية  االإلكرتونية  الر�سائل  اأن���واع  اأك��رث 
دعائية )Junk Mail(، وقد اأو�سحت التجارب اأن 
معينة  وخدمات  �سلع  ي�ستهدفون  ال�سبام  مر�سلي 
لرتويجها، لكن معظم هذه ال�سلع تكون من ال�سوق 

تعترب  ال�سبام  بها(.  م�سرح  غري  طبية  اأدوي��ة  )مثل  ال�سوداء 
ال�سلع  الأن  لكن  دعائية  اأهدافها  الأن  فقط  لي�ش  قانونية  غري 

واخلدمات التي تعر�سها خمالفة قانونيا بحد ذاتها.
ال�سبام تكون احتيالية، مثل الر�سائل التي يدعي  بع�ش ر�سائل 
اأموال  باأن امل�ستلم ي�ستطيع احل�سول على ح�سة من  �ساحبها 
مل يتمكن املر�سل من احل�سول عليها بنف�سه الأ�سباب ق�سائية 
من  ويطلب  االأم���واِل،  هذه  َت�سريع  يف  امل�ستلم  م�ساعدة  مقابل 
اإذا  وبطبيعة احلال  امل�سريف،  تفا�سيل بح�سابه  امل�ستلم تقدمي 

قدم امل�ستلم هذه التفا�سيل �سوف يتم �سرقة ح�سابه اخلا�ش.
ب�سكل عام معظم ر�سائل ال�سبام تكون �سمن اأحد االأنواع التالية:

تعزيز  اأو  لزيادة  ملنتجات  تت�سمن عرو�سا  ر�سائل  • إباحية: 
القدرة اجلن�سية، اأو و�سالت ملواقع اإباحية، اأو اإعالنات الإنتاج 

املواد االإباحية وما اإىل ذلك.
• صحية: وت�سمل هذه الفئة اإعالنات لفقدان الوزن، والعناية 
بالب�سرة، وعالج ال�سلع، واملكمالت الغذائية واالأدوية التي قد 
تكون غري م�سرح بها وما اإىل ذلك مما ميكن �سراوؤه عن طريق 

االإنرتنت.

الربيد الإلكرتوين )email( هو و�شيلة لتبادل الر�شائل الإلكرتونية الن�شية التي ميكن اأن تت�شمن �شورا 
وملفات ملحقة. هذه التقنية التي مل يعد بالإمكان ال�شتغناء عنها باتت عر�شة للمخاطر الأمنية ب�شبب 
ا�شتغاللها للقيام باأمور غري م�شئولة وقد تكون غري قانونية. من اأكرب امل�شاكل التي تواجه تقنية الربيد 
 Junk( اأو الربيد غري املرغوب فيه )Spam( »الإلكرتوين هي الر�شائل القتحامية واملعروفة با�شم »�شبام
Mail(. تتعدد اأنواع الر�شائل القتحامية مابني دعائية ور�شائل ت�شيد واحتيال، وبتنوع هذه الر�شائل تتنوع 

املخاطر املرتتبة عليها.

ما الهدف من إرسال رسائل )Spam( أو )Junk Mail(؟
اإن معظم ر�شائل ال�شبام دعائية، فهي طريقة غري مكلفة للدعاية عن اأي منتج كان، كون مر�شل ال�شبام ما 
عليه �شوى اإر�شال الآلف من الن�شخ من ر�شالته )وقد يخرتق عدد من حوا�شيب امل�شتخدمني لري�شل اآلف 
الر�شائل عن طريقها ليقلل من تكلفة الإر�شال( بالتايل اإذا قام واحد من ع�شرة اآلف �شخ�ض تلقى الر�شالة 

اأو الدعاية ب�شراء املنتج ف�شيعود على املر�شل بالربح!

)Spams( الرسائل االقتحامية
مخاطرها والوقاية منها
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وبرجميات  اأجهزة  العرو�ش  الفئة من  وت�سمل هذه  • تقنية: 
على  املواقع  الأ�سحاب  ف�سال عن اخلدمات  باأ�سعار خمف�سة، 
النطاق،  وت�سجيل  امل��واق��ع،  ا�ست�سافة  مثل  االإن��رتن��ت  �سبكة 

وحت�سني املواقع  وما اإىل ذلك.
ال��ت��اأم��ني،  ع��رو���ش  ال��ن��وع  ه���ذا  ي�سمل  مالية:  • خدمات 
اأ�سعار  انخفا�ش  مع  والقرو�ش  الديون،  لتخفي�ش  واخلدمات 

الفائدة وما اإىل ذلك.
لعقد  ع��رو���ش  الفئة  ه��ذه  وت�سمل  والتدريب:  • التعليم 
درا�سية  �سهادات  على  واحل�سول  والتدريب،  درا�سية،  حلقات 

عن طريق االإنرتنت وقد تكون هذه ال�سهادات مزيفة.

3- أضرار الرسائل االقتحامية:
طبقا لدرا�سة اأجرتها �سركة Nucleus لالأبحاث عام 2009م، 
تكلف عملية اإدارة ر�سائل ال�سبام ال�سركات االأمريكية اأكرث من 
ال�سائعة  االإنتاج  �ساعات  تكلفة  ب�سبب  �سنويا  دوالر  مليار   71

مبعدل 712 دوالر لكل موظف.
الأ�شرار املادية للر�شائل املزعجة ميكن تلخي�شها يف النقاط 

التالية:
- اإهدار الوقت يف فح�ش الر�سائل  وحذف ال�سبام منها.

- اإمكانية اأن يحذف امل�ستخدم باخلطاأ ر�سالة هامة.
ال��ربي��د  خ���ادم  خ�سو�سا  ال�سبكة  م�����س��ادر  اإه�����دار   -

االإلكرتوين.
- ت�سبب يف ملء قاعدة البيانات.

الكومبيوتر  اأجهزة  يخرتقون  ما  عادة  ال�سبام  مر�سلي   -
للم�ستخدمني ويقومون باإر�سال ر�سائل ال�سبام منها بدون 

اإذن منهم.
- �سرقة املعلومات املالية )مثل اأرقام احل�سابات والكلمات 
الر�سالة  جعل  طريق  عن  ال�سخ�سية  والبيانات  ال�سرية( 

تبدو وكاأنها مر�سلة من قبل ال�سركة االأ�سلية املوثوق بها.
 )malware( اخلبيثة الربامج  لن�سر  كو�سيلة  ت�ستخدم   -
.)spyware( كالفريو�سات والديدان، اأو برامج التج�س�ش

عشر نصائح لتجنب الرسائل المزعجة:
والهامة  ال�سخ�سية  لالأغرا�ش  اأ�سا�سيًا  بريدًا  1-  خ�س�ش 
الت�سجيل  مثل  اأهمية  االأق��ل  لالأغرا�ش  يكون  اآخ���رًا  وب��ري��دًا 

باملنتديات وغرف الدرد�سة واالألعاب وما اإىل ذلك.
2-    ال تن�سر بريدك االإلكرتوين اخلا�ش يف اأماكن عامة ي�سهل 

الو�سول اإليها.
3- اأبدع يف اختيار ا�سم لربيدك ال�سخ�سي.

4- اإذا ا�سطررت لن�سر بريدك االإلكرتوين على موقع ما، فاإنك 
اإذا كتبته بهذا ال�سكل: ahmad.salim@yahoo.com، �سيكون 
من ال�سهل الك�سف عنه من قبل مر�سلي ال�سبام. حاول اأن تكتب 
ahmad dot salim at yahoo dot com بدال من ذلك، حتى 

يظهر كن�ش عادي  ي�سعب اإيجاده من قبل مر�سلي ال�سبام.
5- غري بريدك االلكرتوين العام كل فرتة.

6- ال تقم بالرد على ر�سائل ال�سبام، فكلما قمت باالإجابة على 
ر�سائل ال�سبام كلما اأتتك ر�سائل �سبام اأكرث!

7- ال تنقر على روابط اإلكرتونية الإلغاء اال�سرتاك من م�سادر 
العناوين  بجمع  يقومون  ال�سبام  مر�سلي  الأن  بها،  م�سكوك 

الربيدية الن�سطة عن طريق ذلك.
8- اإذا مت اكت�ساف بريدك االإلكرتوين اخلا�ش من قبل مر�سلي 

ال�سبام قم بتغيريه.
9- تاأكد من اأن بريدك االإلكرتوين تتم فلرتته عن طريق برامج 

.)Filter Spam( مكافحة ر�سائل ال�سبام
10- ال ت�ستخدم و�سع املعاينة »preview« يف مت�سفح بريدك 
اإليك  ر�سالته  بو�سول  يعرف  ال�سبام  مر�سل  الأن  االإلكرتوين، 

حتى لو مل تقم بالنقر على الر�سالة لفتحها.

خاتمة
الربيد  مل�ستخدمي  اأمنيا  تهديدا  تعد  االقتحامية  الر�سائل  اإن 
االإلكرتوين �سواء كانوا اأفرادا اأو موؤ�س�سات، فاالأخطار املرتتبة 
على  جدا  مكلفة  تعترب  املادية  الناحية  من  امل�سكلة  هذه  على 
املوؤ�س�سات يف حال مل توفر احللول الالزمة لهذه امل�سكلة، وقد 
الالئق  غري  املحتوى  اإىل  االقتحامية  الر�سائل  اأخطار  تتعدى 
تقلل  التي  واالحتيال  الت�سيد  وعمليات  املزعجة  واالإعالنات 
الفريو�سات  لن�سر  اإ�سافة  االلكرتوين  الربيد  تقنية  فعالية  من 
وبرامج التج�س�ش مما يزعج امل�ستخدمني ويدفعهم للبحث عن 
بدائل جديدة. اإن توفر احللول للق�ساء على هذه الر�سائل ب�سكل 
جذري قد يطول، لذا فاإن على م�ستخدمي الربيد االإلكرتوين 
اللجوء اإىل احللول املتاحة  لذلك با�ستخدام برامج مكافحات 
الر�سائل املزعجة وباإتباع االإجراءات املن�سوح بها يف التعامل 

مع تلك الر�سائل ملواجهة هذه امل�سكلة.

امل�شدر: مركز التميز لأمن املعلومات بت�شرف.



اإلعام الحربي14

1- اإلعداد السياسي المعنوي:
ال�سعب  وعي  بزيادة  االهتمام  من خالل 
بدوره  اإميانه  وتر�سيخ  الدولة،  ب�سيا�سة 
ال�سلم  وق��ت  ال�سيا�سية  ه��ذه  حتقيق  يف 
االإع��داد من  واحل��رب، حيث يعترب هذا 
ال�سعب  قدرة  على  املوؤثرة  العوامل  اأقوى 
احلرب  ظ��روف  لتحمل  امل�سلحة  وقواته 
الثبات  عليه  يطلق  م��ا  وه��و  القا�سية، 
»غر�ش  خ��الل:  من  يتم  وال��ذي  املعنوي، 
والتاأكيد  امل�سلحة،  قواته  يف  ال�سعب  ثقة 

على دوره يف الدفاع عن الوطن«.

اإلعام الحربي
ودوره في إعداد الشعب للحرب

هذه  ترتبط  وال  الدولة،  أسلحة  وأخطر  أهم  من  البشرية  القوة  تعتبر 
القوة بحجم سكان الدولة فقط، بل أيضًا بنوعية الشعب وقدراته. 

والهدف من إعداد الشعب هو تحقيق االستخدام األمثل للقوة البشرية 
زيادة  لتحقيق  الفرد  جهود  استغال  مع  المجاالت،  كافة  في  للدولة 
في الدخل الوطني لتدبير أكبر قدر من الوفر المادي وقت السلم لتلبية 
خال  من  للحرب  الشعب  إعداد  ويتم  الحرب،  وقت  الضخمة  االحتياجات 

عدة اتجاهات: 

2- إعداد الدفاع المدني:
الوقاية  وت��وف��ري  ال�سعب  اإع���داد  مبعنى 
واإزال��ة  املختلفة  العدو  هجمات  من  له 
الدولة  من�ساآت  حماية  وكذلك  اآث��اره��ا، 
االإنتاج  وعنا�سر  احليوية،  االقت�سادية 
وتاأمني ا�ستمرار ن�ساطاتها املختلفة اأثناء 

احلرب.
3- اإلعداد الحربي للشعب:

اإىل  لل�سباب  احل��رب��ي  االإع����داد  ي��ه��دف 
تزويد القوات امل�سلحة بالعنا�سر الالئقة 
للخدمة الع�سكرية، وبذلك يخفف اجلهد 

يف مرحلة االإعداد عند التحاقه بالقوات 
امل�ساركة  اإىل  باالإ�سافة  هذا  الع�سكرية، 
يف  للدولة  احليوية  االأه��داف  حماية  يف 

العمق.
لمواجهة  الشعب  إعـــداد   -4

الصراع المسلح من خال:
اأ -  بث روح الت�سحية واجلهاد يف نفو�ش 
من  اال�ست�سهاد  اإىل  والدعوة  املقاتلني، 
تراب  والدفاع عن  الهدف،  اأجل حتقيق 
الوطن، وهذا االأمر كان له تاأثريه الفعال 
ذلك  الأن  ال�سابقة،  احل��روب  معظم  يف 
التم�سك  نحو  املقاتل  يدفع  اأن  �ساأنه  من 
النف�ش  وحترير  وال�سجاعة  القتال  بروح 

من اخلوف.
ب -  التمهيد ال�سيا�سي للحرب واإعداد 
اأهمية  واإب��راز  ملجابهتها،  نف�سيا  ال�سعب 
اإعداد  يف  االإيجابية  وم�ساركته  اإ�سهامه 
الت�سحيات  وت��ق��ب��ل��ه  ل��ل��دف��اع  ال���دول���ة 
واخل�����س��ائ��ر ال��ق��ادم��ة، وه��و اأم���ر ي�سهم 
ال�سيا�سية  االأه��داف  حتقيق  يف  بفاعلية 

للدولة. 
ولي�ست  اجلماهري  عقلية  خماطبة   - ج 
ال�سعوب  ت�سليل  عدم  مبعنى  عاطفتها، 
ت�ستطيع  ح��ت��ى  ب��احل��ق��ائ��ق،  واإع��الم��ه��ا 
مرحلة  خ��الل  م�سوؤولياتها  تتحمل  اأن 
حق  فمن  نتائجها،  بكل  امل�سلح  ال�سراع 
املواطن اأن يعلم ويف اإطار ال يفيد العدو. 
د -  تاأ�سيل الوعي احلربي لل�سعب على 
ع�سكريًا  تثقيفه  اأج��ل  من  علمية  اأ�س�ش 
ب��ت��زوي��ده ب��ق��در حم���دد م��ن امل��ع��ل��وم��ات 
ال�سعب  اإع��داد  اإىل  ت��وؤدى  التي  احلربية 

لل�سراع امل�سلح امل�ستقبلي. 
وقدراتهم  باأعدائه  ال�سعب  تب�سري    - ه� 
التي  النف�سية  وال��و���س��ائ��ل  واأ���س��ال��ي��ب��ه��م 
لتفتيت  ال�سائعات،  خالل  من  يروجونها 
���س��الب��ة امل��ج��ت��م��ع ومت��ا���س��ك��ه، وب��ال��ت��ايل 
تر�سيده ملواجهة الدعاية النف�سية املعادية.
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التنسيق
األمني

فرو�ض  لتقدمي  داي��ت��ون  عبا�ض  �شلطة  يف  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  ق���ادة  يت�شارع 
اأبناء  »املو�شاد« على ح�شاب  و  بيت«  »ال�شني  اأ�شيادهم يف قيادة  الطاعة لدى 
باملالحقة  الفل�شطيني  ال�شعب  نخب  ومن  واملقاومني  الأبطال  من  �شعبهم 
وال�شجن والتعذيب حتى املوت حتى اأ�شبح عنوان ذلك كله التن�شيق الأمني 

كم�شطلح يتدثر به اأولئك املجرمون ليغطوا جرائمهم الب�شعة.
مل يكن التن�شيق الأمني مع العدو ال�شهيوين بالأمر اجلديد، لكنه ابتداأ مع 
اأر�ض الوطن، فعلى �شعيد تبادل املعلومات  اأول قدم لأزلم ال�شلطة وطاأت 
بني هذه الأجهزة مع اأجهزة العدو النظرية ُيطلق عليها »التن�شيق الأمني«، 
ُي�شمى  العدو  ل��دى  ونظريه  الوطني  والأم���ن  اجلي�ض  اأج��ه��زة  �شعيد  وعلى 

»الرتباط« وهكذا.
كان انعكا�ض التن�شيق الأمني على اأبناء ال�شعب الفل�شطيني خطري للغاية ملا 
اأ�شفر عنه من اعتقالت واغتيالت ومالحقات واإحباط عمليات يف مهدها 
ون��ح��و ذل���ك، واأب����رز م��ا ك��ان م��ن ذل��ك خلية ���ش��وري��ف ال��ت��ي �شلمها م�شئول 

ال����رج����وب، ث���م ما الأم������ن ال���وق���ائ���ي يف ال�����ش��ف��ة اآن�������ذاك ج��ربي��ل 
الأبطال  ت�شليم  من  نف�شه  امل�شئول  ه��ذا  به  وعلى ق��ام  ال�شتة 

للعدو  بيتونيا  �شجن  من  الربغوثي  عبداهلل  راأ�شهم 
ال�شهيوين، يوم اأن حا�شر العدو ال�شهيوين املعتقل ورف�ض 

جربيل الرجوب حينها ت�شليح املقاومني امل�شجونني للدفاع عن 
الغا�شم  للعدو  مكانهم  يف  ت�شليمهم  اإىل  النحطاط  بلغ  بل  اأنف�شهم، 

وقد بلغ التن�شيق ذروته يف مالحقة املقاومني ل�شتهدافهم بطائرات العدو 
و�شواريخه والأمثلة على ذلك كثرية يف قطاع غزة، وقد �شاركت قيادة اأو�شلو 
بالتن�شيق الأمني لإبعاد املقاومني يف كني�شة املهد اإذ ما زال هوؤلء الأبطال 

يعانون الغربة والبوؤ�ض والبعد حتى يومنا هذا.
ال�شهيوين  العدو  ج��رالت  اأ�شبح  حتى  الأمني  التن�شيق  عمليات  تطورت 
اإىل  �شريره  نائم يف  للمقاوم وهو  التن�شيق يو�شلنا  اإن  به ويقولون  يتغنون 
العدو وقادته ج��ّراء  التي يعرب عنها جنود  الرت��ي��اح  ذل��ك من عبارات  غري 

التن�شيق الأمني مع اأزلم اأو�شلو وعمالء الحتالل.
َنْع َما �ِشْئَت«. و�شدق ر�شول اهلل  اإذ يقول »اإَِذا مَلْ َت�ْشَتِح َفا�شْ



سابقة خطيرة ودنيئة..
يعهدها  مل  ظ��اه��رة  وتعذيبهن  واإهانتهن  احل��رائ��ر  اعتقال 

�شعبنا الفل�شطيني.. 
مل تكتف ع�شابات عبا�ض � دايتون يف ال�شفة من اعتقال وتعذيب 
الأح�������رار امل���ق���اوم���ني ل��الح��ت��الل ال�����ش��ه��ي��وين، ح��ي��ث ب�����رزت يف 
�شعبنا  تاريخ  يف  خطرية  و�شابقة  دنيئة  ظاهرة  الأخ��رية  الآون��ة 
بال�شتدعاءات  فل�شطني  حرائر  ا�شتهداف  وهي  األ  الفل�شطيني 

وال�شجن والتعذيب.  
التي  اللحظة  حتى  اأح��م��راً،  خ��ط��اً  فل�شطني  ح��رائ��ر  ظلت  فقد 
اك��ت��م��ل��ت ف��ي��ه��ا خ��ط��ط ال��ذي��ن ب��اع��وا ذمم��ه��م رخ��ي�����ش��ة للمحتل 
حيز  خطتهم  دخ���ول  وم��ع  وجمتمعهم،  �شعبهم  ع��ن  وان�شلخوا 
التنفيذ لقت حرائر فل�شطني وخا�شة ممن لهن عالقة بحركة 
والتعذيب  امل��الح��ق��ة  م��ن  �شنوفاً  حما�ض  الإ���ش��الم��ي��ة  امل��ق��اوم��ة 
والإهانة، حيث بداأت هذه الهجمة ال�شر�شة �شد احلرائر، كونهن 
يقمَن بجهٍد مميز ويحملَن عبئاً كبرياً، ليكملَن م�شرية اأزواجهن 
وم�شايقات،  تهديدات  ب�شورة  الأم��ر  فبداأ  وال�شهداء،  الأ���ش��رى 
من  مكثفة  ح��م��الٍت  اإىل  الوظيفة،  م��ن  الف�شٍل  اإىل  ت��ط��ور  ث��م 
رئي�شات  لتطال  الهجمة،  ه��ذه  رقعة  ات�شعت  ثم  ال�شتدعاءات، 
بالن�شاطات  ع��الق��ة  لهن  مم��ن  والأع�����ش��اء  اخل��ريي��ة  اجلمعيات 
ال��دع��وي��ة، ورائ����دات العمل ال��ط��الب��ي، ون�����ش��اء ال��ق��ادة، وزوج���ات 
الأ�شرى وال�شهداء، فلم يعد هناك ح�شانة اأو خ�شو�شية للن�شاء 
عند هوؤلء الأوغ��اد، فتطورت الأم��ور وتو�شعت الهجمة عليهن، 
لت�شل اإىل الختطاف وال�شبح والتعذيب، دون مراعاة للحرمات، 
ودون الحتكام ل�شيء اإل لنفو�ٍض نتنة فاحت منها رائحة اخليانة 

والقذارة.
التي  ال�شعود  اأب���و  مت��ام  الفا�شلة  املربية  امل��اج��دات  ه���وؤلء  وم��ن 
�شجن  زن��ازي��ن  يف  والتنكيل  وال�شبح  لالعتقال  تعر�شت 
القيود على  اآث��ار  زال��ت  التي ل  ���ش��الودة  اجلنيد، وميثم 
ب��رتت  ال��ت��ي  ���ش��رف، وه���دى م��راع��ب��ة  ���ش��ارة  مع�شميها 
العربدة  ملي�شيات  اأي��دي  على  زوجها  وا�شت�شهد  يدها 
واعتقلت يف امل�شت�شفى وقيدت رغم جراحها، ومرفت 
�شربي التي نكل بها وبزوجها و�شدر بحقهما حكماً 

جائراً من حماكم ع�شكرية باطلة، بالإ�شافة لكثريات من رموز 
فتحية  اأمثال:  وال�شهداء،  الأ�شرى  وزوج��ات  ومثقفاتها  احلركة 
ا�شتدعاوؤها  مت  التي  القوا�شمي  اهلل  عبد  ال�شهيد  زوجة  امليتاين 
اأكرث من مرة، ثم ف�شلت من عملها يف اإدارة املدر�شة ال�شرعية يف 
التي تعر�شت لتحقيٍق قا�ٍض  ال�شيخ ماهر عبيد  اخلليل، وزوجة 
ُنقلت على اأثره للم�شت�شفى، ومنى من�شور زوجة ال�شهيد القائد 
جمال من�شور والنائب عن حركة حما�ض يف املجل�ض الت�شريعي، 
والتي تعر�شت للكثري من امل�شايقات واملالحقات التي و�شلت حد 
التهديد بالقتل، والنائب �شمرية احلاليقة التي نالها وعائلتها 
الكثري من التنكيل واملالحقة والختطافات املتوالية والتعر�ض 
لإطالق النار عليها اأكرث من مرة، ول�شاحبات القلم احلر   اأمثال 
الكاتبة املعروفة ملى خاطر التي تعر�شت لالختطاف والتوقيف، 
اأن  مقابل  زوجها  باختطاف  وامل�شاومة  والتهديد  ال�شتدعاء  ثم 
التي  زامل  غفران  ال�شحفية  وكذلك  حمابرها،  وتك�شر  ت�شمت 
تعر�شت  م��ا  فكتبت  خرجت  ث��م  بها  وُن��ك��ل  واح��ُت��ج��زت  اخُتطفت 
املطاف  بها  فانتهى  واملالحقات،  التهديدات  بكل  عابئة  غري  له 
وا�شتعدت  اأقالمها  �شرعت  وق��د  فخرجت  الح��ت��الل،  زنازين  يف 
ح�شني  واآلء  ي��وق��ف��ه��ا،  اأن  لأح���د  لي�ض  ف��ري��دة  جت��رب��ة  خل��و���ض 
دوا���ض زوجة  واإ���ش��راق  داوود،  الفتاح  الأ�شري عبد  زوج��ة  ح�شنني 
الأ�شري اأحمد دوا�ض، و�شماح النادي زوجة الأ�شري ريا�ض النادي 
ملي�شيا  اقتحام  بعد  اأ�شابتها  جلطة  اإث��ر  وال��دت��ه  توفيت  ال��ذي 
املختطف  زوج��ة  العز  اأب��و  ونهلة  بيتها واختطاف زوجته،  عبا�ض 
ال��ت��ي اختطفت لت�شلم �شالح  ال��ع��ز،  اأب���و  اأح��م��د  امل��ح��رر  والأ���ش��ري 

االعتقال السياسي في سجون عباس دايتون  

رأس المقاومة هو الهدف األول
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التقية  ال�شيدة  وكذلك  الح��ت��الل،  عليه  يعرث  مل  ال��ذي  زوجها 
اأم الطاهر زوجة ال�شيخ ماهر اخل��راز الذي مل ت�شفع له هيبته 
و�شيبته عند اأزلم دايتون، وعبري احل�شريي �شقيقة ال�شهيدين 
في�ض يف  من  غي�شاً  اإل  لي�ض  ذل��ك  كل  وعلي احل�شريي،  عامر 

�شجل الختطاف واملالحقة حلرائر فل�شطني. 

تبادل األدوار في ماحقة األحرار..
�شلطات الحتالل ال�شهيوين تعتقل )6( من حما�ض بعد اأن 

اأفرجت عنهم �شلطة عبا�ض.. 

عن  ل��الإف��راج  كبرية  ل�شغوط  اهلل  رام  ق��ي��ادة  تعر�شت  اأن  بعد   
ملا  الطعام  عن  بالإ�شراب  قاموا  الذين  حما�ض،  اأن�شار  من   )6(
وائ��ل  �شوقية،  اأح��م��د  ي��وم��اً، وه��م: )حممد  الأرب��ع��ني  يزيد على 
ن��ريوخ،  حممود  مهند  القوا�شمي،  ع��زام  و�شام  البيطار،  حممد 
اأحمد حممد العويوي، وجمد ماهر عبيد(، جميعهم من �شكان 
من  الثاين  اليوم  يف  ال�شهيوين  الحتالل  ق��وات  قامت  اخلليل، 
البيطار  وائل  اأنه  القوا�شمي، على  امل�شن عمر  باغتيال  الإف��راج، 
اأحد املفرج عنهم، ثم ما لبثوا اأن اعتقلوا وائل مع رفاقه اخلم�شة، 

لتكتمل امل�شرحية اخليانية بذلك.

إحصائيات..  
عبا�ض  ملي�شيا  اأي��دي  على  اختطاف  حالة   )3000( حما�ض: 

و)4168( نفذها الحتالل خالل العام2010 
اأن �شلطة عبا�ض  الإ���ش��الم��ي��ة »ح��م��ا���ض«  امل��ق��اوم��ة  اأك����دت ح��رك��ة 
خلفية  على  اختطاف  حالة   3000 من  اأك��رث  نفذت  وميلي�شياتها 
�شيا�شية ، خالل عام 2010، بينما اعتقل الحتالل 4168 اآخرين، 

بينهم 195 من الأ�شرى املفرج عنهم من �شجون امللي�شيا. 
وقالت احلركة يف اإح�شائية بتاريخ:2011/1/1م. باأن )1404( من 
حالت العتقال كانت لأ�شرى حمررين، و)49( لأئمة م�شاجد، 
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اأع�شاء  اأ�شاتذة اجلامعات، و)36( �شحفياً، و)32( من  )24( من 
املجال�ض البلدية، و)417( طالب جامعي ومدر�ض و)9( مدر�شني، 
واعتقل الحتالل ال�شهيوين )195( فل�شطينيا فور الإفراج عنهم 
من �شجون تلك امللي�شيا، وذلك من بني )4168( جرى اعتقالهم 
اأن �شلطة عبا�ض اختطفت  اإىل  خالل العام، واأ�شارت الإح�شائية 
اأخريات، لفتة   )19( وا�شتدعت  �شيا�شية،  على خلفية  ن�شاء   )7(
اأم��ام  �شيا�شياً  خمتطفا   )90( من  اأك��رث  حاكمت  امللي�شيا  اأن  اإىل 

حماكم ع�شكرية تابعة لها. 

غيض من فيض..
بع�ض �شنوف العذاب التي متار�ض على املقاومني املختطفني 

يف �شجون عبا�ض..

اأبو زياد ال�شرباتي م�شوؤول التحقيقات املركزية يف  يعترب املدعو 
جهاز املخابرات العامة، واأ�شرف بنف�شه على تعذيب اأبناء احلركة 
ويقوم هذا  البطولية،  يف حمافظة اخلليل عقب عملية اخلليل 
املقاومني  التعذيب، يف حق  اأ�شاليب  يف  بالتفنن  واأمثاله  اجلالد 
وخ��ا���ش��ة اأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��ن��ت��م��ون حل��رك��ة امل��ق��اوم��ة الإ���ش��الم��ي��ة 
ال�شرعية  غ��ري  الأ���ش��ال��ي��ب  ه��ذه  م��ن  بع�شاً  و�شنعر�ض  ح��م��ا���ض، 

لنتزاع اعرتافات من املجاهدين اأو ما �شابه.
مع  ال�شجانني،  بقرب  واق��ف��اً  هيئات:  بعدة  ال�شبح،  اأ�شلوب   )1(
تربيط العينني ويدين، اأو على كر�شي بال�شتيكي �شغري يف زاوية 
�شيقة، اأو على الركبتني، اأو على هيئة القرف�شاء مع ما ي�شببه 
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من اآلم �شديدة يف الظهر والرجلني.
والألفاظ  وال�شتائم  الإهانات  عن  عدا  الوجه  على  ال�شرب   )2(

النابية.
و�شحب  الزنازين  يف  والنوم  الفرا�ض  من  احلرمان  اأ�شلوب   )3(

الأغطية من الزنزانة.
اأ���ش��ل��وب �شحب امل��الب�����ض اخل��ا���ش��ة ب����الأخ امل��ج��اه��د واإب���ق���اوؤه   )4(

باملالب�ض الداخلية فقط !!
والو�شوء  ال�شالة  مو�شوع  يف  املجاهد  الأخ  على  الت�شييق   )5(

وق�شاء احلاجة. 
)6( تك�شري اأ�شالع ال�شدر، واجللو�ض على الزجاجات.

كثرية.  والأم��ث��ل��ة  امل���وت،  حتى  ال�����ش��رب  ب��اأ���ش��ك��ال  التعذيب   )7( 
هذا ويوجد الكثري الكثري من الأ�شاليب التي ت�شتخدم مع كافة 
ادع��اءات��ه��م  رغ��م  جنني،  خم��اب��رات  اأقبية  يف  املجاهدين  الإخ���وة 

بوقف التعذيب وكذبهم ال�شريح يف هذا املو�شوع بالذات.

حتى منازل رموز المقاومة
لم تسلم من شرهم..

عيا�ض  ال�شهيد  م��ن��زل  اقتحام   
بحثا عن اأ�شلحة مزعومة..

�شلطة  اأم�����ن  م��ل��ي�����ش��ي��ا  اق��ت��ح��م��ت 
عبا�ض منزل ال�شهيد يحيى عيا�ض 
نابل�ض،  رف��ات مبحافظة  قرية  يف 
وجود  بحجة  خ��راب��اً،  فيه  وعاثت 
اأ�شلحة فيه، وقالت والدة ال�شهيد 
يحيى عيا�ض يف ت�شريح �شحفي: 
الفل�شطينية  الأم�����ن  ق����وات  »اإّن 

اقتحمت املنزل بطريقة همجية، حيث مل تراع حرمة للبيت اأو 
للن�شاء والأطفال النائمني«، م�شيفًة اأن اأكرث من )30( عن�شراً 
من الأمن قاموا باقتحام املنزل، الذي تقطنه مع زوجها واأبنائها، 
وو�شفت والدة ال�شهيد القتحام ب� »املخزي«، قائلة: »اإن اليهود 
فلم  ه��وؤلء،  اأما  منزًل،  يقتحمون  عندما  وي�شرخون  ي�شتاأذنون 
يطرقوا الباب، بل دخلوا وفت�شوا بالقوة، وعاثوا يف البيت ف�شاداً 
وخراباً«، واأ�شافت قائلة: »حتى امل�شحف مل ي�شلم منهم«. 
ال�شعب  اأب��ن��اء  على  ال�شلطة  اأج��ه��زة  ا�شتقواء  وا�شتنكرت 
ق��دم  ال��ذي��ن  ال�����ش��ه��داء  ع��وائ��ل  وخ��ا���ش��ًة  الفل�شطيني، 
تكرمي  اإىل  داعية  لفل�شطني،  ف��داَء  اأرواَح��ه��م  اأبناوؤهم 
اأ�شر ال�شهداء بدًل من ا�شتهداف منازلهم والت�شييق 

عليهم بني فرتة واأخرى.

شقيق  اختطاف  استمرار  تعتبر  األسرى  وزارة 
عميد األسرى نائل البرغوثي تنكر لتضحياتهم..

الأ������ش�����رى  وزارة  اع�����ت�����ربت   
وامل��ح��رري��ن يف غ���زة ا���ش��ت��م��رار 
اأج��������ه��������زة ف�����ت�����ح ب����اخ����ت����ط����اف 
و�شقيق عميد  امل��ح��رر  الأ���ش��ري 
»عمر  الفل�شطينيني  الأ���ش��رى 
لعذابات  تنكر  هو  الربغوثى« 
وت�شحيات الأ�شرى يف �شجون 
الح��ت��الل، ول��رم��زي��ة الأ���ش��ري 
»نائل الربغوتى« الذي يعترب 

اأقدم اأ�شري عرفناه؟! وعقبت الوزارة يف بيان �شحفي بقولها: 
الأ���ش��رى من  �شراح  باإطالق  تطالب  اأن  اهلل  رام  ل�شلطة  »كيف 
قراقع  فيها عي�شى  الأ�شرى  وزير  ويتحدث  الحتالل،  �شجون 
عمداء  بيوت  يف  ويتجول  وت�شحياتهم،  الأ���ش��رى  ع��ذاب��ات  عن 
الأ�شرى، ثم تقوم الأجهزة الأمنية التابعة لها باختطاف اأ�شري 
اإ�شافة  اأكرث من 25 عاماً،  �شجون الحتالل  اأم�شى يف  حمرر 
من  جند  ول  الفل�شطينيني،  الأ�شرى  لعميد  �شقيق  كونه  اإىل 
الوزارة  واأ�شارت  الوطني،  ال�شف  الفعل اخلارج عن  يدين هذا 
اإىل اأن عميد الأ�شرى نائل الربغوتى قد هدد بتنفيذ اإ�شراب 
ال�شلطة  ا�شتمرت  ح��ال  يف  الح��ت��الل،  �شجون  يف  الطعام  ع��ن 
�شنربر  ك��ي��ف  مت�شائلة،  م��ع��ه،  والتحقيق  �شقيقه  ب��اخ��ت��ط��اف 
�شجون  يف  الطعام  عن  فل�شطيني  اأ�شري  اأق��دم  اإ���ش��راب  للعامل 
ال�شجون  اأ�شري حمرر من  �شراح  باإطالق  للمطالبة  الحتالل 

الفل�شطينية؟!  

ت�شريحات وردود اأفعال..
 فصائل المقاومة تندد بممارسات أجهزة عباس 

- دايتون في الضفة المحتلة ضد المقاومين..

ت�شريحات �شيا�شية
الأمنية  واأجهزتها  وقياداتها  فتح  �شلطة  »حما�ض«  حّملت حركة 
املتعاونة مع العدو ال�شهيوين امل�شوؤولية الكاملة عن كل تداعيات 
يف  احل��رك��ة  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  و�شالمة  حياة  على  اخلطري  الت�شعيد 

�شجون عبا�ض.

وقالت احلركة يف موؤمتر �شحفي لها يف غّزة بتاريخ:2011/1/2: 
»تاأبى �شلطة فتح اإل اأن تكمل م�شوارها التدمريي وتعاونها الأمني 
والتعذيب  اخلطف  عمليات  يف  م�شتمرة  ال�شهيوين،  العدو  مع 
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والتنكيل باأبناء وقيادات حما�ض واملقاومة الفل�شطينية، غري اآبهة 
بكل النداءات الوطنية والإن�شانية واحلقوقية املنادية بوقف هذه 
املجزرة، وكذلك اختطاف وتعذيب الن�شاء وانتهاك احلرمات ويف 
كثري من الأحيان تتناف�ض هذه ال�شلطُة مع العدِو ال�شهيوين يف 

عمليات اخلطف والتعذيب وانتهاك حقوق الإن�شان«. 
ال�شيا�شي حلركة  املكتب  الر�شق ع�شو  اأكد عزت  اآخ��ر،  �شياق  ويف 
امل��ق��اوم��ة الإ���ش��الم��ي��ة »ح��م��ا���ض«، خ��الل م��وؤمت��ر �شحفي عقدته 
احلركة  بتاريخ:2010/12/21م يف دم�شق حول ت�شاعد عمليات 
اهلل  رام  �شلطة  ب���اأن  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�شفة  يف  ال�شيا�شي  الخ��ت��ط��اف 
حركة  بحق  التع�شفية  و�شيا�شاتها  ممار�شاتها  توا�شل  زال��ت  ما 
»ح��م��ا���ض« وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا، واأن ه���ذه امل��م��ار���ش��ات ت��ن��م ع���ن م��دى 
اأكد  كذلك  الأج��ه��زة،  هذه  لدى  وال�شيا�شي  الفكري  النحطاط 
املقاومة  ال�شيا�شي حلركة   املكتب  العاروري ع�شو  �شالح  ال�شيخ 
الإ�شالمية »حما�ض«،  اأن ت�شرف حركته  امل�شوؤول جتاه ممار�شات 
اأجهزة عبا�ض الالاأخالقية قد فهموه ب�شورة خاطئة، مو�شًحا اأنه 
ل ميكن اأن جنل�ض مع قيادة »فتح« ون�شافحهم واأبناوؤنا معتقلون 
اأية معايري، وتابع  التي ل تنطبق عليها  ويعذبون يف �شجونهم، 
بقوله: كل الت�شرفات مل تنفع معكم، فهل ينفع اأن ن�شيف اأ�شماء 
معتقلينا على قائمة التبادل مع الكيان ال�شهيوين، على اعتبار 

اأن اأجهزتكم تعمل باأوامر »اإ�شرائيلية«؟
ويف ���ش��ي��اق اآخ����ردع����ت ح���رك���ة »اجل����ه����اد الإ�����ش����الم����ي« ال�����ش��ل��ط��ة 
الفل�شطينية يف رام اهلل اإىل »التعاظ من اأحداث الثورة ال�شعبية 
القمعي  النهج  اأن  ت��درك  اأن  ال�شلطة  »على  وق��ال��ت:  تون�ض«،  يف 
باحلديد  ُتكم  ل��ن  ال�شعوب  واأن  يحميها،  ول��ن  لها  ي�شفع  ل��ن 
 ،2011/1/  22 بتاريخ:  لها  بيان  يف  اجلهاد  واتهمت،  وال��ن��ار..«، 
املحتّلة،  الغربية  ال�شفة  يف  لل�شلطة  التابعة  الأمنية  الأج��ه��زة 
با�شتهداف قادة احلركة وكوادرها »وت�شعيد اعتداءاتها �شّدهم«، 
ال�شيخ خ�شر  ال��ب��ارز يف احل��رك��ة،  القيادي  اعتقال  اأب��رزه��ا  وك��ان 
عدنان، حيث حّمل البيان، ال�شلطة الفل�شطينية واأجهزتها كامل 
امل�شوؤولية عّما و�شفته ب�«العربدة والبلطجة« �شد قيادات احلركة 
حالة  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  املمار�شات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شريًة  وك��وادره��ا، 

»الفلتان املنظم بال�شفة والنهج القمعي الذي تهدف ال�شلطة عن 
طريقه لإر�شاء الحتالل والأمريكان«.

ال��داخ��ل  يف  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  ن���ددت  ك��ذل��ك 
واخل����ارج بحملة الع��ت��ق��الت ال��ت��ي ط��ال��ت ع����دداً م��ن اأن�����ش��اره��ا 
وك���وادره���ا م��ن ق��ب��ل الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة يف رام اهلل، ودع��ت��ه��ا اإىل 
التوقف عن هذه احلمالت �شد ال�شعب الفل�شطيني ومقاوميه، 

واإطالق �شراح املعتقلني. 

ت�شريحات ع�شكرية

موؤمتر  خ��الل  عبيدة«  »اأب��و  الق�شام  كتائب  با�شم  الناطق  �شرح 
�شحفي مب�شاركة )12( ف�شياًل ع�شكرياً يف غزة: لقد طفح الكيل 
من ممار�شات الأجهزة الأمنية بال�شفة، وقد اآثرنا طوال الفرتة 
واأن  لها،  ال���الزم  ال��وق��ت  ك��ل  امل�شاحلة  جهود  نعطي  اأن  املا�شية 
نكظم الغيظ ونع�ض على اجلراح، ولكننا نقول اليوم: اإّن �شْمتنا 
اإّن مت��ادي ه��ذه الأج��ه��زة يف ع��دوان��ه��ا �شي�شطرنا  ل��ن ي��ط��ول، و 

لن�شع حداً لهذا ال�شمت...   
يف  امل��ئ��ات  اعتقال  مبوا�شلة  الأمنية  الأج��ه��زة  عبيدة  اأب��و  وات��ه��م 
ف�شائل  كافة  من  املقاومني  ومن  �شيا�شية  خلفية  على  �شجونها 
املحتلة م��ن هجمة  ال�شفة  ي��ج��ري يف  م��ا  »اإن  امل��ق��اوم��ة،  وق���ال: 
قد  بها  يتعلق  ما  وكل  واأن�شارها  املقاومة  �شد  متوا�شلة  �شر�شة 
دخل منحًى خطرياً«، م�شيفا اأن »ال�شلطة خانت ق�شية الأ�شرى، 
والتي  واأ�شرياتنا،  اأ�شرانا  كرامة  انتهاك  على  الحتالل  ج��ّراأ  ما 
جمرم  �شهيوين  ج��ن��دي  فيه  ظهر  ال���ذي  ال�شريط  اآخ��ره��ا  ك��ان 

ينتهك كرامة اإحدى الأ�شريات«.

ت�شريحات جمعيات حقوقية
رام  يف  فتح  �شلطة  فل�شطينية،  حقوقية  منظمات  ث��الث  طالبت 
م�شتنكرين  �شجونها،  يف  ال�شيا�شيني  املعتقلني  عن  بالإفراج  اهلل 
ا�شتمرار احتجاز موقوفني اأ�شدرت املحكمة العليا قراراً بالإفراج 
عنهم، وقالت املنظمات الفل�شطينية يف بيان لها: »تتوا�شل عمليات 
ال�شيا�شي  والن��ت��م��اء  ال����راأي  خلفية  على  والح��ت��ج��از  الع��ت��ق��ال 
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وال�شتنكار«،  الإدان��ة  الرغم من حملة  على  الغربية،  ال�شفة  يف 
يتلقونها  ال��ت��ي  واملعاملة  احتجازهم  »ظ���روف  اأن  على  م�شددة 
املنظمات  وانتقدت  للقانون«،  وا�شحة  خمالفات  على  تنطوي 
احلقوقية ب�شدة رف�ض هذه ال�شلطة اإطالق �شراح معتقلني من 
عنهم،  ب��الإف��راج  ق��رارات  العليا  املحكمة  اأ�شدرت  حما�ض،  حركة 
واع��ت��ربت ه��ذا التجاهل والم��ت��ن��اع ع��ن تنفيذ ق���رارات الإف���راج 
ال�شادرة عن املحكمة العليا، تعديا و�شربا وا�شحا لهيبة و�شلطة 

الق�شاء النظامي.  

غوانتنامو فلسطين.. 
 �شجن اأريحا، اأحد اأ�شواأ �شجون العامل... 

عبا�ض،  ملي�شيا  �شجون  ب��ني  م��ن  الأ���ش��واأ  اأري��ح��ا  �شجن  يعترب    
»غوانتنامو  ب�  �شهادة من دخلوه، لذلك ي�شفه من دخله  ح�شب 

فل�شطني«. 

املوقع والتو�شيف.
تعر�ض لالقتحام  وال��ذي  »اأري��ح��ا«،  اأريحا يف مدينة  �شجن  يقع 
من قبل القوات ال�شهيونية يف 4/16/ 2006، لعتقال اأمني عام 

اجلبهة ال�شعبية اأحمد �شعدات.  
يتكون ق�شم املختطفني ال�شيا�شيني يف ال�شجن من خم�ض غرف، 
كل  اإل��ي��ه  ينقل  الآخ�����ر،  ع��ن  منف�شاًل  ���ش��ج��ن��اً  تعترب  غ��رف��ة  ك��ل 
املختطفني الذين ت�شنفهم ملي�شيا عبا�ض اأو اأ�شيادهم املحتلِّني، 

»بال�شديدي اخلطورة«.  
ي��وج��د ل��ك��ل غ��رف��ة ب���اب ح��دي��دي م��ن ال��ن��وع ال�����ش��م��ي��ك، حم��اط 
مبطاط عازل لل�شوت، فيه فتحة �شغرية، يفتحها ال�شجان 

من اخلارج، ليحكم مراقبته على املعتقلني.  

املنع من ممار�شة ال�شعائر الدينية.
وفقا ملا نقله بع�ض من خرجوا منه، والذين اأكدوا ل�« 
املركزالفل�شطيني لالإعالم« اأن اإدارة ال�شجن املتمثلة 
مب��دي��ره »ع��م��اد ���ش��م��ودي«، ون��ائ��ب��ه »ع��ل��ي الأ���ش��م��ر«، 

متنعهم من القيام ببع�ض ال�شعائر الدينية وت�شيق عليهم القيام 
يف الكثري من هذه الأن�شطة.

�شوء املعاملة.
وتبداأ �شوء املعاملة من حلظة قدوم املختطف اإىل هذا ال�شجن، 
التفتي�ض  لعملية  يخ�شع  ث��م  حل��ي��ت��ه،  ح��ل��ق  ع��ل��ى  ي��ج��رب  ح��ي��ث 
العاري، واأي اعرتا�ض على هذا التفتي�ض، يعاقب �شاحبه بالعزل 
النفرادي يف الزنازين لع�شرات الأيام، ول تخلو الألفاظ البذيئة 
من �شيغة اأي طلب اأو اأمر، هذا عدا عن �شتم الذات الإلهية التي 
ل يتورع بتلفظها بع�ض ال�شجانني يف �شاعات غ�شبهم!! كما تقوم 
الإدارة بو�شع بع�ض املختطفني ال�شيا�شيني مع �شجناء جنائيني 
بع�ض  لتعمد  ماأ�شاتهم،  ي�شاعف  ال��ذي  الأم��ر  الغرفة،  نف�ض  يف 
ال�شالة،  اأثناء  الغنائية،  التلفاز على املحطات  هوؤلء رفع �شوت 
كما يتعمدون الإزعاج من خالل املجاهرة بالإفطار يف رم�شان...، 
بالإ�شافة لو�شع عدد كبري من املختطفني يف الغرفة الواحدة... 

�شعوبة الزيارة والتكلفة الباهظة.
اأما عن زيارة الأهايل لأبنائهم ففيها الكثري من امل�شقة والتكلفة 
بلداتهم،  ع��ن  بعيدة  اأم��اك��ن  يف  املختطفني  و�شع  ب�شبب  عليهم 
حيث تقدر تكلفة الزيارة، ما يعادل )120 دولراً اأمريكياً(، عالوة 
على اجلهد البدين والإره��اق من طول ال�شفر، ما يجرب الأهل 

على الزيارة كل �شهر اأو اأكرث.  

الطعام والعناية ال�شحية.
اأن  اإل  ي��وم��ي��اً،  ط��ع��ام  وج��ب��ات  ث��الث  للمختطفني  الإدارة  ت��ق��دم 
فالكمية  والنوعية،  الكمية  حيث  من  �شوءها  اأك��دوا  املختطفني 
لثالثة  تكفي  ل  خمتطفا،  ع�شر  خم�شة  فيها  لغرفة  تقدم  التي 
اأ�شخا�ض، اأما العالج الطبي فان على املري�ض النتظار عدة اأيام 
اأدوي��ة  اأم��ا  اأدوي��ة ب�شيطة،  ال��دواء على  لروؤية الطبيب، ويقت�شر 
املختطف  على  فيتوجب  الثمن،  والباهظة  ال�شديدة  الأم��را���ض 

دفع ثمنها من جيبه.  

ليسوا سواء.. 
ل يوجد معتقلني �شيا�شيني يف غزة ب�شهادة �شاهد منهم..

بعد الت�شريح الذي اأطلقه النائب الفتحاوي اأ�شرف جمعة بوجود 
�شجون  املوقوفني يف  »فتح«  اأبناء  الطعام من بني  م�شربني عن 
غزة، مت التوا�شل معه مبا�شرة من قبل املعنيني يف وزارة الداخلية 
اأو���ش��اع ه��وؤلء  لع بنف�شه على  يف غ��زة وترتيب زي��ارة له لكي يطَّ
ب��ت��اري��خ:2011/1/10م  النائب  ه��ذا  ق��ام  فقد  وبالفعل  ال�شجناء، 
الرئي�ض  وال��ت��اأه��ي��ل  الإ����ش���الح  م��رك��ز  يف  ال�شجناء  ع��ل��ى  ب��ج��ول��ة 
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الأمن  جلنة  رئي�ض  الأ�شقر  اإ�شماعيل  النائب  برفقة  غ��زة،  غرب 
والداخلية يف املجل�ض الت�شريعي، وجتول النائبان الأ�شقر وجمعة 
فتح يف  اأن�شار حركة  بينهم عدد من  املوقوفني ومن  بني غرف 
عن  واطماأن  لل�شجناء  الأ�شقر  النائب  ا�شتمع  حيث  غ��زة،  قطاع 
اأو�شاعهم وحياتهم املعي�شية وتاأكد من خالل كالمهم عدم �شحة 
ال��ن��زلء خا�شة  ب��ني  احل��دي��ث ع��ن وج���ود م�شربني ع��ن الطعام 
وت�شفهم  اأبنائها  من  اأنهم  »فتح«  تقول  الذين  ال�شتة  املوقوفني 

باملعتقلني ال�شيا�شيني وتدعي اإ�شرابهم عن الطعام. 
جنح  ب��ارت��ك��اب  املتهمون  الثالثة  ال�شجناء  اأ���ش��اد  ناحيتهم،  م��ن 
بح�شن  الزنط  وح�شن  ح��رب  ونائل  اأحمد  »�شادي  وه��م  جنائية، 
اإدارة مراكز الإ�شالح والتاأهيل،  املعاملة التي يتلقونها من قبل 

ونفوا اأن يكونوا م�شربني عن الطعام.  
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، مت��ن��ى ال��ن��ائ��ب اإ���ش��م��اع��ي��ل الأ���ش��ق��ر اأن ُي��ْق��دم ن��واب 
الت�شريعي عن حركة فتح يف ال�شفة املحتلة على نف�ض اخلطوة 
املعتقلني  اأح�����وال  ال��ن��ائ��ب ج��م��ع��ة لتفقد  ب��رف��ق��ة  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي 
ال�شيا�شيني من اأبناء حما�ض وعنا�شر املقاومة يف �شجون �شلطة 

فتح بال�شفة.
من جهة اأخرى، قامت عدة موؤ�ش�شات ومنظمات حقوقية بزيارة 
م��ن عدم  ت��اأك��دوا  وال��ت��اأه��ي��ل، حيث  الإ���ش��الح  ال�شجناء يف مركز 
اإعالم »فتح« عن وجود م�شربني  التي يطلقها  ال�شائعات  �شحة 

عن الطعام بداخلها.

قصة من بين العديد من أمثالها..
حممد القني املحقق يف �شجن اجلنيد ي�شاب بال�شرطان..

اأن يعتدي على  اعتاد »حممد القني«، اأحد زبانية �شلطة عبا�ض، 
املختطفني لديه بوح�شية، حيث قام باإهانة الرجال والن�شاء من 
اأبناء �شعبنا املقاوم، وكلما ذكر املختطفون كلمة »اهلل« عز وجل اأو 
قالوا: »ح�شبنا اهلل ونعم الوكيل«، بداأ املجرم القني ب�شتم الذات 
اأري��د  وب�شاوي ما  اإَدي  بني  »َه��َي��ك  للمختطف:  ويقول  الإلهية، 

اأ�شرف هذا املجرم على عملية  فيك، وخلي ربك ينفعك«!!، كما 
الت�شفية التي متت بحق املختطف »فادي حمادنة« من ع�شرية 

ال�شمالية.  
وقبل فرتة وجيزة تفاجاأ هذا املجرم باإ�شابته مبر�ض ال�شرطان 
وبدون مقدمات، حيث بداأت حالة من اخلوف واجلنون ت�شيبه، 
كان  اأن  بعد  ال��ع��الج،  ع��ن  باحثا  امل�شت�شفيات  ب��ني  يتنقل  وال��ي��وم 

ي�شتهزئ بقدرة اهلل، ويتحدى اهلل، فهل من معترب؟!... 

لو أرادت المقاومة اختراق حصونكم لفعلت... 
عملية القد�ض وبطلها عالء اأبو دهيم اأكرب دليل على ذلك... 
املحتلة،  ال�شفة  يف  املقاومة  على  امل�شعورة  احلملة  ا�شتداد  بعد 
حما�ض،  الإ�شالمية  امل��ق��اوم��ة  حركة  ون�شاء  اأب��ن��اء  �شد  وخا�شة 

ال�شكوت  املمكن  م��ن  يعد  مل  بحيث 
ع��م��ا و���ش��ل��ت اإل���ي���ه ج���رائ���م زب��ان��ي��ة 
ع��ب��ا���ض وع��رب��دت��ه��م، ظ��ن��ا م��ن��ه��م اأن 
اأو  اإل��ي��ه��م  ي�����ش��ل  اأن  اأح����د مي��ك��ن  ل 
ي��ح��ا���ش��ب��ه��م، وه������ذا ب�����ش��ب��ب غ��ي��ه��م 
عبيدة  اأب��و  اأعلن  فعندما  وغبائهم، 
الق�شام:  لكتائب  الر�شمي  الناطق 
اأن الكتائب هي امل�شوؤولة عن عملية 

�شهاينة  قتلى   )10( اأوقعت  والتي   ،2008/3/6 بتاريخ:  القد�ض 
اأحد  دهيم  اأب��و  ال�شهيد عالء  واأن  العدو،  باعرتاف   )35( وج��رح 
ال�شفة،  يف  الحتالل  اأذن��اب  جنون  جن  الق�شام،  كتائب  عنا�شر 
وتتفظ  احل�شون  تخرتق  اأن  الق�شام  كتائب  ا�شتطاعت  فكيف 

بهذا ال�شر طوال تلك املدة؟!.

www.alqassam.ps
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واختطافهم  امل��ق��اوم��ني  مبالحقة  تقومون  م��ن  فيا   
وت��ع��ذي��ب��ه��م وم�����ش��ادرة اأ���ش��ل��ح��ت��ه��م، ب��زع��م��ك��م اأن ه��ذا 
هو  ب��ل  ال�شهيوين،  للعدو  موجهاً  لي�ض  ه��و  ال�شالح 

لإثارة الفنت والغتيالت والعبث باأمن املواطنني.
اإّن كل ما تّدعونه لباطل، واأ�شبح زيفكم وكذبكم جلياً 
من  يا  فلتفهموا  لذلك  والب�شيط،  ال��ع��ادي  لالإن�شان 
اأن من  املقاومة...،  بعتم وتنازلتم وفرطتم ولحقتم 
ا�شتطاع تنفيذ هكذا عملية والعديد من اأمثالها �شد 
املحتلني ال�شهاينة، وُيعجز كل اأجهزة العدو واأجهزتكم 
عن اإحباطها، اأو حتى معرفة انتماء منفذها، ي�شتطع 
اأراد، فاأنتم جي�ض من  الزائفة لو  اأن يدخل ح�شونكم 

ورق ووهم ي�شعى خلف ال�شراب...
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وجيه  باملهند�ش  اهلل  جمعني  لقد  ال����راوي:  يقول 
 )15( قبل  االأوىل  كانت  ال�سجون  يف  مرتني  عيدة  اأب��و 
كان  حيث  حتديدًا  ال�سحراوي  النقب  �سجن  ويف  عامًا 
قوة  كلَّ  الهمام  الفار�ش  هذا  من  فراأيت  عنا،  م�سوؤواًل 
حق  »اإن��ه  ويقول:  اإب��اء  بكل  حقوقنا  ينتزع  وكان  و�سدة، 
عن  اأحت��دث  ول��ن  ك��ان«،  مهما  فيه  اأت�ساهل  لن  حما�ش 
املهند�ش  اأخينا  من  وتعلمنا  تربينا  فلقد  الفرتة  ه��ذه 
بيان حما�ش  الفعاليات يف  الذي كان م�سوؤواًل عن  وجيه 
االأيام  وتتابعت  االأوىل،  االنتفا�سة  ي�سدر يف  كان  الذي 
ومرت ال�سنون وجمعني اهلل مرة اأخرى باملهند�ش وجيه 
اإحدى  ففي  وال�سمعة،  ال�سيت  �سيء  اجلنيد  �سجن  يف 
الليايل الطويلة وال�سعبة التي كنا نعي�سها ممنوعني من 
النوم واحلركة م�سبوحني طوال الليل والنهار، �ُسِمح يل 
اأن اأدخل زنزانتي وما اإن و�سعت راأ�سي الأنام بعد اأ�سبوع 
اأ�سوات  �سمعت جلجلة  وال�سرب حتى  ال�سبح  كامل من 
اأ�سرتق  اأن  حاولت  مفزوعًا،  نومي  من  اأيقظتني  عالية 
ال�سمع ولكن مل اأفهم اإالَّ اأ�سوات �سراخ، فهمت منها اأنهم 
األقوا القب�ش على �سخ�ش هام، حاولت من خالل بع�ش 
الثقوب املوجودة يف الباب اأن اأعرف َمْن هذا ال�سخ�ش، 
اأ�ستطع الأن ال�سجانني كانوا يحيطون باالأ�سري، وما  فلم 
هذا  على  بال�سرب  اجلميع  انهال  حتى  دقائق  اإال  هي 
هذا  من  يخرج  والتكبري  ال�سراخ  �سوت  وب��داأ  الرجل، 
وتعاىل  �سبحانه  اأدعوه  وبداأت  اإىل اهلل  توجهت  الرجل، 
اأن يخفف عن اأخي، وبعدها علمت اأن الذي ي�سرب هو 
رجل  فهو  عليه،  ب�سدة  بكيت  عيده.  اأبو  وجيه  املهند�ش 
من  التخرج  اأب��واب  على  وبنات  اأبناء  وله  متزوج  كبري، 

اجلامعات، وي�سرب بهذه الطريقة !! 
ومن خالل الكالم وال�سرب علمت اأن املهند�ش وجيه 
اأفرج عنه من �سجون االحتالل قبل �ستة اأيام! وقد كان 
التحقيق معه واحلديث كله يدور عن اأموال، وعن و�سعه 
واملعتقلني،  االأ�سرى  ملف  عن  م�سوؤوليته  وعن  بحما�ش 

هل ماتت النخوة؟!..

قصة تعذيب..
في سجون ال أخاق 
فيها وال رقيب
امل��ه��ن��د���ض وج��ي��ه اأب���و ع��ي��ده )اأب����و ع��ب��د ال��رح��م��ن(، 
�شجن  يف  املت�شهينة  دايتون   - عبا�ض  ملي�شيا  اعتقلته 
جنيد، حيث مار�شت معه اأب�شع واأحقر و�شائل التعذيب 

والإهانة.  
ه��ذا  لق���اه  م��ا  ح���ول  باخت�شار  ع��ن��ه  �شنتحدث  م��ا 
احل��اق��دة،  الع�شابات  ه��ذه  �شجون  يف  املجاهد  البطل 
اأحد  �شاهدها  حقائق  هي  بل  اخل��ي��ال،  ن�شج  من  لي�ض 
ق�شة  اإنها  ب��ج��واره،  كانوا  الذين  الأ���ش��رى  املجاهدين 
لي�ض  النف�ض،  يف  والأمل  احل�شرة  وتثري  القلب  تدمي 
لقوة الكلمات ولكن لب�شاعة ما تعر�ض له هذا البطل 

واأهله من اأذى اأولئك الأنذال.
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من  طويلة  �سنوات  دف��ع  فوجيه  نعرفه  كنا  اأم��ر  وه��ذا 
عمره يف �سجون االحتالل نتيجة عمله وخدمته لالأ�سرى 
ثمن هذه اخلدمة  يدفع  اأن  دور  واليوم جاء  واملعتقلني، 
عند اأبناء جلدتنا الذين يرفعون �سعار احلرية لالأ�سرى!!!
يديه،  م��ن  ال�سيخ  ُع��ل��ق  وال�����س��رب  التحقيق  اأث��ن��اء 
ال  يديه  واأن  ال�سيء  بع�ش  البنية  ممتلئ  اأن��ه  ومعروف 
ت�ستطيعان حمله، فعلى �سراخه، وزاد االإيذاء لكنه بقي 
�سامدًا، يف هذه االأثناء اأتى �سابط كبري وقال: اأنزلوه، 
ثم قال له: ال تريد اأن تخربين عن مكان اأموال االأ�سرى 
وهيكلية حما�ش؟! قال وجيه: ال اأعلم �سيئًا، فقال اذهبوا 
واعتقلوا زوجته، قلت يف نف�سي: اأ�سلوب رخي�ش وال ميكن 
اأن يعتقلوا زوجته، قال لهم وجيه: لن يتغري االأمر، اأنا ال 
اأعلم �سيئًا!، وما هي اإال �ساعات قليلة حتى �سمعت �سوت 
الليل،  منت�سف  جت��اوز  قد  الوقت  كان  ت�سرخ،  ام��راأة 
بالباب،  ثقب  من  ونظرت  زنزانتي  ب��اب  اإىل  وفزعت 
فوجدت وجيه امل�سبوح والذي كان قد اأ�سدل راأ�سه على 
يحركه  وب��داأ  راأ���س��ه  ن�سب  قد  التعب،  �سدة  من  كتفه 
حماواًل اأن يتح�س�ش م�سدر ال�سوت وما هي اإاَلّ حلظات 
حتى بداأ ي�سرخ االأ�سري املقيد وجيه ب�سكل ه�ستريي اأم 

واق�سعر ج�سدي،  فرائ�سي  ت  انتف�سَ  ،  ! الرحمن...  عبد 
اأم عبد الرحمن  اأن يثبت  واأدعو اهلل  اأبكي بحرقة،  وبت 
واأن ي�سرب وجيه، ح�سر اأحد املحققني وكان ميازح زوج 
املختطفة قائاًل: اأم عبد الرحمن زوجتك عندنا بال�سون 

والعفاف مل مي�سها اأحد وهي اأختنا !!..  
لو  اأ�سمعت  قد  ولكن  وال�ستائم،  بال�سراخ  وجيه  بداأ 
احلمية  ماتت  قد  وجيه؟!،  يا  تنادي  من  حيًا...  ناديت 
اإال اهلل فهو القادر وهو  والنخوة يف قلوب القوم، ال تناِد 

اجلبار املنتقم. 
مرت الليلة االأوىل طويلة واأتى يوم جديد، وكنا يف كل 
يوم ن�سمع �سوت اأم عبد الرحمن زوجة املهند�ش وجيه، 
يومًا،   )45( مل��دة  اجلنيد  �سجن  يف  اعتقالها  وا�ستمر 
عدنان  ال�سرطة  با�سم  الناطق  خرج  االأي��ام  هذه  وخالل 
العتقال  تو�سلت  االأمنية  االأجهزة  اإن  يقول:  ال�سمريي 
جمموعة تابعة حلما�ش �سلمت مليون يورو وُوجد بحوزتها 

خمططات لهيكلية املقاطعة ومقرات االأجهزة االأمنية. 
نالت  والتي  »ب���راءة«  عيدة  اأب��و  وجيه  بنت  تخرجت 
املرتبة االأوىل على دفعتها يف ق�سم الهند�سة املعمارية يف 
جامعة النجاح الوطنية، و�سقيقتها »ت�سنيم« التي تخرجت 
بتفوق اأي�سا من كلية الهند�سة، ومل ت�ستطع االأم امل�سبوحة 
معنوياته  وحتطيم  نف�سيته  تدمري  اأرادوا  الذي  االأب  وال 
واإذالله اأن ي�ساركا فلذات الكبد فرحة التخرج والتفوق. 

بل قاموا  اأذناب االحتالل عند هذا احلد  يتوقف  مل 
ببث ال�سائعات حول اعرتافاته واأنه �سلم املال وغري املال 
اعرتافاته،  عن  ن�سجوها  ق�س�سًا  ال�سباب  بني  واأ�ساعوا 
وبغ�ش النظر عما قال الرجل اأو ما قيل عنه، فاإين اأ�سهد 
باهلل اأن ما حتمله وجيه اأبو عيده وزوجته تنوء اجلبال عن 
حمله فلك يا اأبا عبد الرحمن ولك يا اأم عبد الرحمن، 
اأقف الأقول حلما�ش واأبناء حما�ش اأن مكانتكما عندنا قد 
زادت واأبناء حما�ش ورجاالتها يف ال�سفة ونابل�ش يقدرون 
ونت�سرف  منا  واأن��ت��م  منكم  ونحن  وثباتكم  �سمودكم 
الذي  اهلل  ون�ساأل  وقادتها  جندها  اأنتم  لدعوة  باالنتماء 
جمعنا بكم اأ�سرى اأن يجمعنا بكم يف جنات النعيم اإخوانًا 

على �سرر متقابلني.

املهند�ض وجيه اأبو عيده )اأبو عبد الرحمن(

www.alqassam.ps
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االسم والشهرة:
مو�سى حممد �سامل دودين.  

المياد والنشأة:
ولد �سهيدنا عام 1972م يف قرية خربة 
مدينة  من  ال�سرقي  اجلنوب  اإىل  العلقة 
ن�ساأ  حيث  اخل��ل��ي��ل،  حمافظة  يف  دورا 
وترعرع يف بيت �سمته التقوى والت�سحية.  

دارسته:
قبل  ما  الدرا�سية  املراحل  اأ�سرينا  اأنهى 
والبلدات  القرية  م��دار���ش  يف  اجلامعة 
اخلليل،  بجامعة  التحق  ث��م  امل��ج��اورة، 
واأن��ه��ى  اإ���س��الم��ي��ة،  �سريعة  �ش  تخ�سّ
لكن  االأوىل،  ال�سنة  من  االأول  الف�سل 
عام  باعتقاله  قامت  االحتالل  �سلطات 
درا�سته،  اإمت���ام  ي�ستطع  فلم  1992م، 
جعله  العلم  حت�سيل  على  اإ�سراره  لكّن 
املفتوحة  كية  االأم���ري  باجلامعة  يلتحق 
وهو يف ال�سجن، وح�سل عام 1999 على 
االأعمال  اإدارة  يف  البكالوريو�ش  درج��ة 
يف  املاج�ستري  درج���ة  على  ث��م  ال��دول��ي��ة 
كل  رغ��م   2001 التخ�س�ش عام  نف�ش 
يف  واجهته  التي  والتحديات  ال�سعوبات 

�سجنه.
عائلة مجاهدة:

ا���س��ت��ه��دف��ت ال��ع��ائ��ل��ة م���ن ق��ب��ل ق���وات 
االحتالل، فكان اأن جمع القيد ول�سنوات 
االأك��رب  ال�سقيق  االأرب��ع��ة  االأ���س��ق��اء  ب��ني 
باالإ�سافة  االأو�سط خالد  وال�سقيق  يا�سر 
ت��ع��ر���س��وا  ح��ي��ث  وم��و���س��ى،  ع��ائ��د  اإىل 

األسير القسامي موسى دودين
تاريخ االعتقال: 12/19/ 1992

مدة الحكم: مؤبد

اإّن ���ش��رية ه���ذا الأ����ش���ري ال��ب��ط��ل ل 
كونها  ���ش��ط��ور  يف  ت�شجيلها  مي��ك��ن 
يوم  بكل جديد، ففي كل  مزدحمة 
من اأيام اعتقاله ق�شة تختلف عن 
لكننا  للتدوين،  وبحاجة  الأخ���رى 
القليلة  ال�����ش��ط��ور  ه���ذه  يف  �شنعرج 
البطل  ه��ذا  �شرية  م��ن  بع�ٍض  على 
الأ����ش���ري، رغ���م اأن ك��ل ال�����ش��ط��ور ل 
ت����ويف ب��ع�����ش��اً م���ن ت�����ش��ح��ي��ات ه��ذا 
الأ�����ش����ري واأم����ث����ال����ه م����ن الأ�����ش����رى 
ال�شامدين وال�شابرين يف غياهب 

�شجون الحتالل. 

�سلطات  مار�ست  وقد  ال�سديد،  للتعذيب 
األ���وان  واأب�����س��ع  اأق�سى  عليهم  االح��ت��الل 
التعذيب، وقامت بت�ستيتهم يف املعتقالت 

ال�سهيونية.

سجله الجهادي: 
من السابقين في العمل الجهادي

امللتحقني  اأوائ��ل  من  البطل  اأ�سرينا  كان 
الغربية،  ال�سفة  يف  الع�سكري  بالعمل 
فقد �سارك مع جمموعة من اإخوانه بعدة 
االحتالل،  جنود  �سد  ع�سكرية  عمليات 
ا�ستطاعت  العمليات  ت��ل��ك  اإث���ر  وع��ل��ى 
اعتقاله  من  ال�سهيوين  العدو  اأج��ه��زة 
مع جمموعة من املجاهدين، وكان ذلك 
اتهمته  حيث   ،1992/12/19 بتاريخ 
بتزّعم  ال�سهيوين  االح��ت��الل  �سلطات 
الدين  عز  ال�سهيد  لكتائب  تابعة  خاليا 
ال�سهيد  من  باأمر  اخلليل،  يف  الق�سام 
ال��ق��ائ��د ع��م��اد ع��ق��ل، وق���د ح��ك��م عليه 

بال�سجن مدى احلياة.

تحقيق وعزل متواصل
 بعد اأن اأم�سى يف التحقيق )180( يومًا، 
باإخراجه  ال�سهيونية  املخابرات  قامت 
باأ�سبوع،  املدة  انتهاء  قبل  التحقيق  من 
و ملدة  اأخ��رى  م��رة  للتحقيق  اأع��ادت��ه  ثم 
ا�ستخدمت  حيث  متوا�سلة،  يومًا   )60(
املخابرات ال�سهيونية معه اأق�سى اأ�ساليب 
التحقيق من �سبح و تعذيب واأذى نف�سي، 
التحقيق  من  الطويلة  امل��دة  ه��ذه  بعد  و 
دودين  اإن  ال�سهيونية  املخابرات  قالت 



25 العدد التا�شع ع�شر - �شباط/ فرباير 2011م قساميون

مل يقّدم اعرتافًا عن االأ�سلحة املوجودة بحوزته وحوزة اخلاليا 
التي يعمل معها، وبناًء عليه اأ�سبح م�ستهدفًا بالدرجة االأوىل، 
باعتباره من اأخطر املعتقلني، و بعد اأن اأم�سىهذا البطل  )6( 
�سنوات يف االعتقال قامت املخابرات ال�سهيونية باإعادته اإىل 
زاهر  و  النا�سر عي�سى  املعتقلني عبد  اأخرى مع  التحقيق مرة 
جبارين، و ا�ستخدمت معه اأقذر اأ�ساليب التحقيق اجل�سدي و 
النف�سي كي يقّدم لهم اعرتافات جديدة، ومنذ اعتقاله يف عام 

1992 اأم�سى مو�سى ما يقارب ) 11(عامًا يف العزل.

تهم جديدة
يف نهاية عام 2002 وّجهت �سلطات االحتالل له تهمًا جديدة، 
وهي تنظيم خاليا داخل ال�سجن و خارجه و اإجراء ات�ساالت 
مع اأ�سخا�ش و اإدارة عمليات اأثناء وجوده يف ال�سجن، و قامت 
اإدارة معتقل »هدارمي« بعزله كليًا وو�سعه يف زنزانة بعيدة عن 
املعتقلني، و يف 2003/6/1 بداأ االإ�سراب عن الطعام، ما اأّدى 

لنقله اإىل امل�ست�سفى للعالج.  

لقاء بعد طول عناء   
االأحمر  ال�سليب  مندوب  ات�سل   2005/04/19 الثالثاء  يوم 
باأنه قد �سدرت لهم ت�ساريح  واأخربهم   االأ�سري مو�سى  باأهل 
لتحقيق هذا  تو�سف  تكاد  ال  ومعاناة  غياب  بعد طول   �� زي��ارة 
االأرب��ع��اء:  التايل  اليوم  من  الرابعة  ال�ساعة  وعند   ،���� اللقاء 

ال�سليب  �سيارات  م��ن  خا�سة  �سيارة  اأق��ل��ت   ،2005/4/20
االأحمر والد ووالدة االأ�سري اإىل  �سجن« ايالون« يف الرملة وهم 
اإبالغهم  الو�سول مت  وبعد  ابنهم،  �سيلتقون  اأنهم  ي�سدقون  ال 
من مدير ق�سم العزل يف ال�سجن بعدم وجود ت�سريح بالزيارة، 
جتتاح  بالنار  ا�سعر  ب��داأت  يا�سر:  اأب��و  االأ�سري  وال��د  قال  وهنا 
كان  االأث��ن��اء  ه��ذه  يف  االأر����ش.  على  يا�سر  اأم  وخ��رت  �سدري 
بات�ساالته  يقوم  ال�سيارة  يقود  الذي  االأحمر  ال�سليب  مندوب 
اإدارة  مع  ات�سلوا  وبدورهم  حدث،  مبا  واأبلغهم  م�سوؤوليه  مع 
االأب  وي�سرد  الزيارة،  حول  تن�سيق  بوجود  وابلغوهم  ال�سجن 
احلكاية وما هي اإال ربع �ساعة حتى جاء مدير ال�سجن و�سمح 
و�سعرت  البننا  زيارة  بوجود  وابلغنا  ال�سجن  بوابة  بدخول  لنا 
ابني  �ساأرى  باأين  اأ�سدق  و مل  ت�سعني،   ال�سماء مل  باأن  حينها 
بعد انقطاع دام ت�سع �سنوات يا ترى هل تغري �سكله ؟، هل ما 
زال �سغريا ؟، هل �سيعرفني فاأنا كربت و�سخت اأي�سا، فهل ما 
اأن اعرفه  املهم  لي�ش مهما ذلك  زالت �سورتي يف خميلته.... 
التي حرمت من  اأما االأم  انه ولدي بالطبع �ساأعرفه،  اأن��ا..... 
من  اإليها  اأحب  الزيارة  هذه  كانت  فقد  �سنوات  ل�ست  زيارته  
االأحبة  لقاء  اللقاء مبثابة  وكان هذا  الدنيا،  �سيء يف هذه  كل 
العمر  اأن  حيث  الدين،  يوم  اإىل  لبع�سهم  املفارقني  املودعني 
قد تقدم بالوالدين، فال يدروا اإن كانوا ي�ستطيعون لقاء فلذة 

كبدهم مرة اأخرى اأم ال.

وفاة الوالدة
هذه  لكتابة  االإع���داد  وخ��الل  بالفعل 
مو�سى  االأ�سري  وال��دة  توفيت  ال�سطور 
بعد  2010/12/27م  �سباح  دودي��ن 
طول معاناة و�سرب على ما اأمل بها من 
اأبنائها  اأ�سر  نتيجة  واأمرا�ش  عذابات 
والظلم  االح���ت���الل،  ق���وات  ق��ب��ل  م��ن 
والق�سوة التي تعر�ست له هذه العائلة 

املجاهدة. 
ون�ساأل اهلل تعاىل العلي القدير الرحمة 
لوالدة االأ�سري، واأن يجمعها واأحباءها 
جميعا مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
يف جنات النعيم واأن يفرج عن اأ�سرينا 
اإّنه  البطل مو�سى وعن جميع االأ�سرى 

نعم املوىل ونعم الن�سري.  

والدا الأ�شري الق�شامي مو�شى دودين

www.alqassam.ps
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علي عاشور

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
قال اهلل تعاىل: {اإن الله ا�سرتى من املوؤمنني اأنف�سهم واأموالهم 
باأن لهم اجلنة يقاتلون يف �سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه 
الله  من  بعهده  اأوف��ى  ومن  والقراآن  والإجنيل  التوراة  يف  حقًا 

فا�ستب�رشوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم} 
العاملني   رب  هلل  احل��م��د   ...
الكفرة  مذل  و  املوؤمنني  نا�سر 
ال��ذي  هلل  احل��م��د  املتجربين، 
فر�ش اجلهاد يف �سبيله ليكون 
اأما   ... للموؤمنني،  وعزة  حياة 
�سباب  االإ���س��الم...  �سباب  بعد 
امل�ساجد  �سباب   ... ال�سحوة 
 ،... امليمون  ال��ع��ال  �سباب   ..
اأيها  واعلموا  باجلهاد،  وعزكم  اجلهاد  حياتكم  اأن  اعلموا 
اإذا حملتم يف ميناكم م�سحفا  اإال  لكم  قيمة  ال  اأنه  امل�سلمون 
ويف االأخرى بندقية و د�ستم باأقدامكم على كل �سهيوين حاقد 
اأخي  قبلي  من  قاله  ما  لكم  واأق��ول  وخائن،  متاآمر  كل  وعلى 
ال�سهيد اإ�سماعيل املع�سوابي: »ال عذر لكم عند اهلل اإن ر�سيتم 

باحلياة الدنيا من االآخرة الأنها متاع قليل«. 
واأقول ما قاله اهلل تبارك وتعاىل وهو اأ�سدق القائلني: 

ول  غريكم  قوما  وي�ستبدل  األيمًا  عذابًا  يعذبكم  تن�رشوه  {اإل 
ت�رشوه �سيئا}. 

على  بكم  اللقاء  اأم��ل  على  فارقتكم  فقد  اأحبائي،  يا  اأن��ا  اأم��ا 
اإخوانًا  فارقت  فقد  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حو�ش 

الأحلق باإخوان ...  
واأخريًا اأقول ملن اأحبني من ال�سباب: 

كفكف دموعك  لي�ش يف عرباتك احلرى ارتياحي
           هذا �سبيلي فاإن �سدقت حمبتي فاحمل �سالحي 

اأخوكم ال�شهيد باإذن اهلل
علي اإبراهيم عا�شور )اأبو �شهيب(

من وصية الشهيد القسامي
أمجد عبد ربه فياض

عامة  اهلل  دي��ن  على  والغيورين  االإ���س��الم  اأب��ن��اء  اإىل  و�سيتي 
واإخواين يف حقل الدعوة االإ�سالمية خا�سة 

متني  وديننا  عظيم  اإ�سالمنا  اأن  اعلموا  اهلل،  يف  ...اأح��ب��ت��ي 
نثبت  ولكي  عليها  ما  بكل  املعمورة  لهذه  يحكم  اأن  ي�ستحق 
غاٍل  هو  ما  بكل  ن�سحي  اأن  وجب  االأر���ش  يف  حلكمه  اأحقيته 

وتثبيت  كلمته  الإع��الء  ونفي�ش 
ي�سحي  اأن  من  اأغلى  وال  رايته 
ما  اأغلى  فهي  بنف�سه  االإن�سان 
ميتلك ويح�سن النية ويخل�سها 
تعاىل  اهلل  م��ع  لبيع  ع��ق��د  يف 
احل�سنيني  اإح��دى  بذلك  لينال 
اأه��درت  قطرة  كل  اأن  واعلموا 
يف �سبيل اهلل هي وقود و�سموع 

اأن  اأحبتي يف اهلل ما ع�ساين  ت�سيء لالأمة طريق الن�سر، ... 
اأقول وقد قال من هم قبلي ما هو اأف�سل من قويل، ولكن اعلموا 
�سرد  اإىل  بحاجة  ولي�ش  فيه  لب�ش  ال  جلي  وا�سح  طريقكم  اأن 

ومتحي�ش ولكنها الذكرى »اإن الذكرى تنفع املوؤمنني«.
قبول  مناط  فهو  العمل  يف  واأخل�سوا  اهلل  ير�سي  مبا  اعملوا 
االأعمال، وال تياأ�سوا وال تهنوا وال حتزنوا والعاقبة لكم وا�ساألوا 
اهلل يل والإخواين القبول وال�سداد والتثبيت اإنه نعم املوىل ونعم 

الن�سري، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
اأخوكم امل�شتاق اإىل مر�شاة اهلل ولقائه

اأجمد عبد ربه اإبراهيم فيا�ض.

بطاقة تعريف بالشهيدين
بتاريخ 2001/12/12م: اقتحم ال�شت�شهاديان الق�شاميان: اأجمد 
عبد ربه فيا�ض )20( عاماً من غزة، وعلي اإبراهيم عا�شور )19( 
ال�شهيونية غرب  ديكاليم«  »نفيه  عاماً من خانيون�ض، مغت�شبة 
خانيون�ض خمرتقني كل الإجراءات الأمنية ال�شهيونية واقرتبا 
را  وفجَّ البحر  �شاحل  على  ال�شهاينة  للم�شتوطنني  فندق  م��ن 
نف�شْيهما بني جمموعة من امل�شتوطنني، وقد اعرتف ال�شهاينة 

باإ�شابة )4( جنود فقط.

وصية الشهيدين القساميين علي عاشور وأمجد فياض
اللذين استشهدا بتاريخ: 2001/12/12م

في عملية استشهادية مزدوجة في مستوطنات غوش قطيف

وصايا قسامية26
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الق�سام  الدين  عز  ال�سهيد  كتائب   نعت   :20010/12/1
عامًا(،   39( اللهواين  ح�سن  زهري  ال�سهيد  امليداين  القائد 
متاأثرًا بجراٍح اأ�سيب بها يف حادث �سري موؤ�سف قبل عدة اأيام، 

يذكر اأن ال�سهيد القائد هو من مبعدي مرج الزهور.
)املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام(

25/ 2010/12: عقدت كتائب الق�سام موؤمترًا �سحفيًا يف 
مدينة غزة عر�ست فيه اإح�سائيات ح�سادها اجلهادي على 
مدى ثالثة ع�سر عاما، باالإ�سافة لالإعالن عن �ست عمليات مل 
تكن قد تبنتها �سابقا لظروف اأمنية، حيث قتل خاللها خم�سة 
اآخرين، يف فرتات  ع�سر جنديًا ومغت�سبًا �سهيونيًا وجرح 47 

تراوحت بني عامي 2005 و2010م.
)املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام(

اإن  الربيطانية  »تلغراف«  �سحيفة  قالت   :2010/12/26
زي��ارة  خ��الل  �سيَقدم  ب��اردو«  »تاأمري  اجلديد  املو�ساد  رئي�ش 
ر�سمية اإىل بريطانيا يف �سهر يناير املقبل، اعتذارًا ر�سميًا عن 
ا�ستخدام جوازات �سفر بريطانية يف اغتيال القيادي يف حركة 
حما�ش حممود املبحوح، ويف حال االعتذار، فاإن ذلك �سُيعترب 

دلياًل قاطعًا على ارتكاب املو�ساد جلرمية اغتيال املبحوح.
)املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام(

ون�سطاء  قيادات  اأب��رز  من  الع�سرات  اأكد   :2010/12/26
اأن���ه مت  امل��ق��اوم��ة االإ���س��الم��ي��ة »ح��م��ا���ش« يف رام اهلل  ح��رك��ة 
ميلي�سيا  قبل  من  اجل��م��ع��ة:2010/12/25  ي��وم  ا�ستدعاوؤهم 
باالإبعاد،  وتهديدهم  عبا�ش  ملحمود  التابعة  العامة  املخابرات 
امل�سربني عن  املختطفني من حركة حما�ش  اأزمة  خلفية  على 

الطعام.
)املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام( 

املحرر  االأ�سري  عبا�ش  ملي�سيا  اختطفت   :2010/12/28
عبد ال�سالم اأبو الهيجا جنل القيادي الق�سامي االأ�سري جمال 
اأبو الهيجا من خميم جنني بعد ا�ستدعائه للمقابلة، كما مت 

اختطاف عدد اآخر من حمافظات ال�سفة.
 )املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام(
عز  ال�سهيد  كتائب  حملت   :2010/12/31
كامل  دايتون   - عبا�ش  ميل�سيا  الق�سام  الدين 
القائد  الق�سامي  املطارد  حياة  عن  امل�سوؤولية 
اأيدي  اأيوب القوا�سمي والذي مت اعتقاله على 

هذه االأجهزة، بعد مطاردة من قوات االحتالل ال�سهيوين منذ نافذة على األحداث
عام 1998م.

 )املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام(

2011/1/2: اأقامت حركة املقاومة االإ�سالمية حما�ش موؤمترًا 
�سحفيًا يف غزة بعد ا�ستداد حملة االعتقاالت ال�سيا�سية التي 
طالت كوادرها واأن�سارها رجاال ون�ساًء، حيث حملت احلركة 
عبا�ش واأجهزته االأمنية امل�سوؤولية عن حياة املختطفني، مطالبة 

باالإفراج الفوري عنهم.
 )املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام(
2011/1/7: اعتقلت قوات االحتالل ال�سهيوين، املختطفني 
�سجون  من  عنهم  واملفرج  الطعام  عن  اأ�سربوا  الذين  ال�ستة 
يف  اخلليل،  مدينة  يف   ،2011/1/6 بتاريخ:  عبا�ش  ملي�سيا 
عملية دنيئة لتبادل االأدوار، حيث ا�ست�سهد خالل احلملة اأحد 
املواطنني بعدما مت اإعدامه بدم بارد، اعتقادًا منهم اأنه اأحد 

املختطفني.
)املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام(

رق��ي��ب،   ب��رت��ب��ة  ���س��ه��ي��وين  ج���ن���دي  ق��ت��ل    :2011/1/7
واأ�سيب خم�سة اآخرين، بعد ا�ستباكهم مع عدٍد من املجاهدين 
اال�ستباك  وقوع  وبعد  غزة،  قطاع  و�سط  املغازي  خميم  �سرق 
للجي�ش  راج��ل��ة  ق��وة  ه���اون جت��اه  قذيفتي  امل��ق��اوم��ون  اأط��ل��ق 

ال�سهيوين تواجدت على احلدود �سرق »املغازي«.
)املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام(

لق�سام  الدين  عز  ال�سهيد  كتائب   نعت   :2011/01/13
عامًا(،   48( مدوخ  حممود  ب�سري  املجاهد  الق�سامي  ال�سهيد 

حيث انتقل اإىل جوار ربه بعد �سراع مع املر�ش.
)املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام( 

ال�سهيد  جثمان  غ��ف��رية  جماهري  �سيعت   :2011/1/18
الق�سامي املجاهد زاهر اأحمد مرزوق جرغون من منطقة معن 
يف مدينة خانيون�ش والذي ارتقى اإىل العال اأثناء تاأديته مهمة 

جهادية.
)املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام(

الق�سام  الدين  عز  ال�سهيد  كتائب   نعت   :20011/1/23
 46( هربيد  اأب���و  حممد  مم���دوح  ال�سهيد  الق�سامي  القائد 
عامًا(، حيث انتقل اإىل جوار ربه بعد �سراع مع املر�ش. يذكر 
اأن �سهيدنا القائد هو رفيق درب القائد العام ال�سهيد �سالح 

�سحادة.
)املكتب االإعالمي - كتائب الق�سام(



إرهابيون 
اإن املمار�سات ال�سهيونية بحق ال�سعوب ال �سيما ال�سعب الفل�سطيني، تك�سف عن الوجه احلقيقي لل�سخ�سية اليهودية 
ال�سهيونية عرب التاريخ، اإذ يعد االإرهاب من اأبرز طباعهم، فاليهود هم اليهود مل تتغري اأخالقهم على مر الع�سور، 
بل اإّن اأخالقهم يف الع�سور احلديثة بدت اأكرث عنفا واأ�سد تطرفا، ذلك اأن االخالق التي ي�ستمدون منها ممار�ساتهم 
االإرهابية، اإمنا نبتت اأ�سولها من اأ�ساطري اأ�سفارهم التوراتية والتلمودية، التي غذتها باالحقاد والكراهية واال�ستعالء 
والعن�سرية، وكان من اآثارها االنغالق عن الب�سر، واعتبارهم دونهم واأنهم وما ميلكون عبيد لهم، وتعط�سهم ال�سديد 
ل�سفك دماء غريهم وتدمريهم وازدراء كل ما هو غري يهودي وتربير كل و�سيلة مهما كانت غري �سريفة اأو غري اإن�سانية 

للو�سول اإىل غاياتهم واأهدافهم.
ال�سحايا،  اآالف  يجرف يف طريقه  هذا،  يومنا  اإىل  القدم  منذ  يتدفق  زال  ما  ال�سهيوين  والعنف  االرهاب  �سبيل  اإن 
ويخِلف وراءه مئات املجازر واملذابح الب�سرية التي �سجلها التاريخ يف �سفحاته �ساهدًا ودلياًل على اأخالقهم العدوانية 
التي ال تنفك عنهم، و�سوف نتتبع يف هذا املو�سوع)اإرهابيون( اأبرز مظاهر العنف ال�سهيوين وممار�سات حقدهم على 

اأر�ش الواقع مبا يعك�ش ال�سورة احلقيقية للوجه ال�سهيويهودي.
يف اللحظة االأوىل التي بداأت اأقدامهم تطاأ اأر�ش فل�سطني بداأ العنف واالرهاب ي�سرب جذوره يف كل بقعة يغت�سبونها 
فال ترى مع اغت�سابهم لفل�سطني اإال �سفك الدماء واإزهاق االأرواح واأكوام اجلثث واأنقا�ش البيوت واالإبادة بكل األوانها 
ومعانيها، وهم يف عنفهم واإجرامهم ال يفرقون يف ممار�ساتهم االجرامية بني رجل وامراأة اأو �سيخ عجوز اأو طفل ر�سيع.

ومن اأحداث االإرهاب ال�سهيوين التي ال ت�ستطيع االأيام - واإن طالت - وال عمليات الت�سوية - واإن زينوا وجهها - اأن 
متحها، تلك املجازر واملذابح واالغتياالت التي ح�سدت اآالف االرواح الربيئة من  ال�سعب الفل�سطيني، ومن هذه املذابح 

واالغتياالت التي ت�سهد على عنف اليهود وتف�سح ممار�ساتهم االإرهابية املتطرفة ما يلي: 
ن�شف ال�شرايا العربية يف يافا )8/ 1/ 1948( )اأكرث من �شبعني �شهيدا(:

يقول منفذ جرمية الن�سف »رحيم حكموب« يف جملة »مبحانيه« يف عددها ال�سادر يوم: 4/ 1/ 1978 )عندما قررت 
قيادتنا ن�سف هذه البناية، والتي كانت مقرًا لّلجنة القومية العربية بيافا، كانت قيادتنا تهدف لقتل اأكرب عدد ممكن 

من العرب. 
بعد اأن جنحنا  يف اجتياز احلواجز والو�سول اىل يافا حيث مقر اللجنة القومية العربية واأوقفت �سيارة ال�ساحنة  وبها 
500 كيلو جرام من املواد املتفجرة كانت خمباأة حتت الربتقال، ونزلت اأنا و�سديقي »األي�سع« من ال�سيارة بعد اأن وقتنا 
جهاز التفجري، لينفجر بعد ثمانني ثانية، حيث كان اجلو ماطرًا، وبعد اأن ابتعدنا قليال عن ال�سيارة انتهزنا فر�سة 
هطول االأمطار واأخذنا نهرب وكاأننا نهرب من املطر.. وبعد ذلك �سمعنا االنفجار الهائل الذي هز االر�ش واملباين 
القائمة عليها وتطاير زجاج النوافذ يف الهواء، ومل يبق �سيء يف مكانه ويف اليوم التايل قراأنا يف ال�سحف اأن اأكرث 

من �سبعني عربيا قد قتلوا يف هذا االنفجار اإ�سافة اىل ع�سرات اجلرحى(. 

إرهابيون / الحلقة الرابعة28
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»الكورنت« في غزة

»غ��اب��ي  ال�سهيوين  االح��ت��الل  جي�ش  اأرك����ان  رئ��ي�����ش  ك�سف 
اأ�سكينازي«، عن امتالك املقاومة الفل�سطينية داخل قطاع غزة 
ل�سواريخ »كورنيت« امل�سادة للدروع من النوع الذي ا�ستخدمه 
ع�سرات  تدمري  اإىل  واأدى  2006م  متوز  حرب  يف  الل�ه  حزب 

الدبابات ال�سهيونية وتكبيدها خ�سائر ج�سيمة.
واالأم��ن  اخلارجية  جلنة  اأم��ام  ج��اءت  اأ�سكينازي  ت�سريحات 
اأطلق  2010/12/6م  بتاريخ  »اإن��ه  ق��ال:  حيث  الكني�ست،  يف 
للمرة االأوىل من غزة �ساروخ من طراز »كورنيت«، وهو م�ساد 
درعها،  واخرتق  االإ�سرائيلي  للجي�ش  دبابة  واأ�ساب  للدبابات، 
وحل�سن حظنا ال�ساروخ مل ينفجر داخلها«، واأ�ساف: اإن »هذا 
اأطلق  القتال، وقد  االأنواع يف ميدان  اأخطر  �ساروخ ثقيل ومن 
اأثناء  حتى  ي�ستخدم  ومل  االإ�سرائيلي  اجلي�ش  دبابات  باجتاه 

حرب لبنان الثانية«. 
 

ثقوب أكثر من كونها قبة
يوجد اليوم يف جي�ش غزة نحو من 16 األف »جندي«، منظمني 
يف اأطر �سبه ع�سكرية من األوية وكتائب ووحدات خمت�سة. وهم 
ي�ستخل�سون الدرو�ش منذ �سنتني ويتدربون يف غو�ش 
وم�سر  ا�سرائيل  نحو  االأنفاق  ويحفرون  قطيف، 
ويبنون قيادات وخمازن ومعابر حتت االأر�ش يف 

طول القطاع وعر�سه.
ُير�َسل اجلنود املمتازون لتدريبات متقدمة يف 
اإي��ران.  يف  جدا  رفيعة  قيادة  ودورات  �سوريا 

كذلك تدربت اخللية التي ر�سدت قبل اأ�سبوعني كمينا لدبابة 
»كورينت« متطور، يف اخلارج.  ب�ساروخ  واأ�سابتها  »املركافاة« 
ت�سلحت وحدات اإطالق حما�ش يف املدة االأخرية اأي�سا ب�سواريخ 
�سوريا.  ت�سنع يف  اأنها  يبدو  كم   90- 80 ذات مدى  »فجر5«، 

وكان طموح املنظمة اأن تبلغ يف 2011 مدى اأكرب.
»القبة  اأي��ن  �سوؤال  اأي�سا  االأ�سبوع  ه��ذا  اأُث��ري  اأخ��رى،  م��رة   ...
احلديدية«؟. ومرة اأخرى وبح�سب الطقو�ش الدائمة، ال يقولون 
تدخل  اأن  يفرت�ش  ك��ان  غ��زة:  غ��الف  ل�سكان  كلها  احلقيقة 
البطاريتان العمليتان اإىل اخلدمة يف االأول من كانون الثاين. 

لن يحدث هذا. رمبا بعد عدة اأ�سابيع.
كم  ه��و  البطاريات  ن�سر  �سكل  �ستحدد  التي  ال�سروط  اأح��د 
البطاريات.  ومن  ال�سواريخ  ت�سرتي من  اأن  اإ�سرائيل  ت�ستطيع 
وعد  ميزانية.  م�سكلة  ثمة  االآن حمدودة.  لها  املخطط  الكمية 
النظم.  ه��ذه  الإنتاج  دوالر  ماليني   205 بتحويل  االأمريكيون 
من  يعادله  ما  دوالر  كل  اإىل  ت�سيف  اأن  اإ�سرائيل  والتزمت 
اإ�سرائيلي  مال  يوجد  ال  انه  االآن  ال�سحيح  من  لكن  ال�سواقل. 
للم�سروع وال يوجد مال اأمريكي اأي�سا، وبقيت كمية ال�سواريخ 

حمدودة.
ولي�ش هذا كل �سيء. فمنذ اأول حلظة خرج فيها م�سروع »القبة 
احلديدية« يف طريقه قال امل�ستخدم وهو �سالح اجلو اأن اجلهاز 
وحمطات  مطارات  مثل  ا�سرتاتيجية  من�ساآت  حماية  يف  ناجع 
طاقة وما اأ�سبه. ولي�ست له قدرات منقطعة النظري يف حماية 
منطقة بلدية �سوى اجلانب النف�سي. اإذا وجد مقدار كبري من 
مناطق  يف  ن�سرها  ف�سيمكن  البطاريات  من  ومثله  ال�سواريخ 
وا�سعة وتقدمي حماية فعالة ثمينة الأحياء بل ملدينة. لكن هذا 

لن يحدث الأنه لن يكون اأبدا مال لهذه الكميات.
ت�ستطيع  ثابتة بل  تن�سر بطاريات  اأن  اإ�سرائيل  ت�ستطيع  االآن ال 
اأو  ال�سمال  يف   - �ستن�ساأ  التي  الظروف  مع  نف�سها  تالئم  اأن 
بها  امل�ش  يكون  ملن�ساآت  دائما  التف�سيل  و�سيكون  اجلنوب.  يف 
حمطة  اأو  اجل��و  �سالح  قاعدة  مثل  خا�ش  نحو  على  اإ�سكاليا 

طاقة.
هذه هي احلقيقة لكنها ال تعوق ال�سا�سة عن اإحداث انطباع عند 
�سكان غالف غزة انه �سُتقام حولهم يف غ�سون ب�سعة اأ�سابيع 
»القبة احلديدية« التي ُتثبط كل قذيفة رجم يتم اإطالقها من 

غزة.
يديعوت - مقال - 2010/12/24 )بقلم: اليك�ض في�شمان(



»عشت يا عراق«
ِحيْم حَمِن الرَّ ِب�ْسِم اللِه الرَّ

ب��غ��داد يا  اأرف�ع��ها  امل��ج��د  راي����ات  اأن���سى  اأال  ي��م�ي�ن  ع��لي 
الع�ب�اد م�ن  ي�سمعني  م�ن  وك�ل  ال�ر�س�ا�س�ات  ك�ل  علي  �س�واه�د 
اجلي�اد �س�هالت  تع�ل�و  الف��لوج�ة  يف  ملا  اأع�دائ�ي  اأم�اين  ت�م�وت 
احلياد ق�رارات  ك�ل  ياأب�ى  ع�زي�ز  ح��ر  ع��راق  ق�لب�ي  ف�ي  ي�رب�و 
االإف�ساد املحتل يف  اأبدع  اأعود مهما  ل���ن  وعن�ه  اأق���سم��ت مي�ي�ن�ا 
ع�ش حرا يا عراق ع�ش ع�زيزا تخ�سى اأ�س�ود من �سهلك يا جواد
راأي�ت اأن اأك�ت�ب اأن�ا اب�ن االأق��سى لك�ي ف�نحن اإخ�وة م�نذ املهاد
اأي ت�اري�خ ي�سط�ره اجلبناء الت�اري�خ يكتبه ن�اج م�ن حتت الرم�اد
قالع العز يف عراق العز ت�سهد اأن الدرب واحدا اإنه درب اجلهاد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
مالحظة: بجمع اأول حرف من كل بيت تكون الكلمة املتكونة هي »ع�ست يا عراق«

عويمر

يا درة مكنونة
فل�سطني يا درة مكنونة
.. يف بحر قلبي احلنون

يا موجة اإذا �سربت
.. حركت احلب املكنون

يا �سم�سا اإذا �سطعت
.. غربت اآهات ال�سجون

يا قمرا اإذا هل
.. هل اآالف املبعدون

يا ريحا اإذا هبت
.. هبت ن�سمات الدحنون

يا روحا اإذا رحلت
.. �سكن فينا املنون
يا خيال يوم اإجنرح

.. نادى فار�ش املليون
فهب اإليه �سالح عزيز
.. اإنه عبار احل�سون

ما مات �سالح ولو مات
.. فروحه حية ال لن تهون

مشاركة من ليبيا

ب�سم الله الرحمن الرحيم
عندما اأح�سي اأيام عمري.. رمبا اأ�ستهي �سيئًا من �سذاكم..

..ورمبا اأبكي الأين ال اأراكم..
..اإمنا يف العمر يوم.. هو عندي كل عمري..

عندما اأح�س�ست اأين ع�ست بع�ش العمر جنمًا يف �سماكم..
..اأخربوين .. بعد هذا..كيف ي�سلو قلبي حلظة ب�سواكم؟
 بل كيف تكون حياتي .. اإن مل اأرت�سف �سيئًا من هداكم؟

مهجتي اأنتم وروحي .. ذكركم ي�سفي جروحي..
تن�ساب دمعاتي �سوقًا ملم�ساكم..

..�ساأعي�ش يا �ساكني فوؤادي ما دام عي�سي كرميًا بذكراكم..
واأموت... اإن كان يف موتي ر�ساكم..

..اأفنى واأحيا األف مرة..ال اأرجتي اإال لقاكم..
فاإذا راأتكم عيني .. فيا �سعد اللقاء ..

مل يعرف حيالكم قلبي اجلفاء.. ..ت�سفو حياتي بو�سلكم..
...ويطيب عمري الأين نذرت عمري فداكم...

اإهداء اإىل...جماهدي وجماهدات..
)كتائب ال�سهيد عز الدين الق�سام

- واالإخوة املجاهدين يف املكتب االإعالمي(..خا�سة
واإىل ف�سائل املقاومة الفل�سطينية -ال�سرفاء - عامة

              بقلم املحبة املخل�شة..�شموخ يف زمن الإنك�شار
قسامية سورية



www.alqassam.ps

31 العدد التا�شع ع�شر - �شباط/ فرباير 2011م قساميون

حمـاس .... للقدس فداء
حركة للقد�ش فداء عنوانها       وال اإل��ه اإال اهلل، رايت���ها
اإ�سالمي�ة، ن�س�الّية اأن�ساأها         �سي��خ فل�سطني املقع���دا

اإنتفا�س�ة حج�ري��ة اأ�سعلت          �سّد اليهود بقيادة اأحم�دا
مل ي�ستطيع�وا اإخم�ادها              فح��اولوا طم�ش راأ�س��ها

قت��ل�وه ولك��ن ليت�هم ل����م             يفعلوا فلقد خلف�ه االأ�س�دا
��ل عب��ر          اأالأب��ات�س�ي اأن ي�ست�سه�دا عب��د العزي��ز ف�سّ

اأُمن�ي��ة ك��ان���ت ع�ن���ده                واإل��ه الكون اأحبه فحققا
روى االأق�س���ى بدم��ائ����ه            ف��اأنبت�ت االأر�ش خ���الدا
ل���م يعرف��وا اأن���ه م�سع��ٌل            �س��اعف ن��ارها ت��اأججا

اإنه����ا حم����ا�ش ال�سع���ب             فك�انت للت�سري�عيُّ ق�ائ�دا
ح��ارب�ها الع���ال��م بداي���ًة            واأّم������ا االأُخ فخ��ان���ها

ح���ا�سروه��ا ف�ي رقع����ٍة              ل�كن الّرقعة كانت اأ�سلبا
فاأ�سلها ف�ي االأر�ش ث��ابٌت          وف��ي ال�ّسم��اء َف�ْرُعه��ا
عبد الهادي

الفرقان ... انتصار
معرَكة الفرقاِن انت�سار                   رغَم اأنِف اخلائِن الغدار

الذي تعامَل مع اليهوِد                     �سَدّ املقاوِمنَي االأحرار
يف املعرك�َِة غدُروَن�ا                          وقاَتلوا جنوَد الّزهار
وها حملًة مِع اليهوِد                  يف وجِه اأبناِء املختار و�سُنّ

ولكنَّ الّن�سَر دائمًا واأبدًا                 جلنوِد الق�ّساِم االأبرار
الذيَن دافُعوا عن اأر�ِش                   االإ�سالِم، واأ�سعُلوها نار

بيميِنهم حملوا رايَة حممٍد              وب�سماِلهم البندقيَة باإفتخار
والر نَي                 الذيَن هّمهُم الُدّ لي�سوا كاأولِئَك املفاو�سِ
فاملفاو�سنَي عبيٌد كحّكاِم                العرِب ل�سّناِع القرار

اأّما جنوُد حما�َش فهمهم                 اإر�ساِء الّنا�سِر اجّلبار
ولي��ش كم��ا  ُزِع���َم                           �سْلَب اأمواِل اإعاَدِة االإعمار
فاخلائَن مل ي�ستطع دخوَل غزَة           على ظهِر مريكافا الكّفار

الأَنّ ا�س�ت��س�ه�ادي�ًا اأّدى                      حتّي�ًة  عرَبه�ا ب�اإنفج�ار
فلقد وىّل زمُن الهزائُم                    و�سطَع نوُر قائَد االإنت�سار

��ُه اأب��ا العب�ُد ه�ن�ي��ة                      املت�سّدي كقوِة اإع�سار اإنَّ
وذاَك امل�س��عُل خ���ال��َدا                    ح��ام�َل �س�ع�ل�َة ال�ث��ّوار

ق��ادا املع�رك��َة رغ��َم                        �سنَتنِي مَن احل�ساِر، باإ�سرا
فيا �سعِبي ال حتزَن على من             ا�ست�سهَد، فاإّنُه اأف�سُل اختيار

ة من ن�سيبهم                       ه�ذا جزاُء ك�لِّ م�ن ث��ار فاجلَنّ
واإّنُه جَلهاٌد ن�سٌر اأو                         ا�ست�سه��اد، واأٌقولها بتكرار...

م.ح.ع

للمشاركة في بريد القرَّاء...أو الحصول على مجلة قساميون
وكافة إصدارات وحدة اإلعام المقاوم إلكترونيا...راسلونا على

Qs_magazine@hotmail.com
Qs_magazine@yahoo.com

إخوانكم
أسرة مجلة قساميون

وحدة اإلعام المقاوم

ت�شميم ق�شامية من اأر�ض مكة واملدينة
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مدينة نابلس
سقطت بيد الصهاينة عام 1967م

ويف منت�سف عام 2006م، بلغ عدد �سكانها )134116ن�سمة(، 
وفًقا للجهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.

فل�سطني  عا�سمة  نابل�ش  تعترب  المدينة:  ميزات  أهم 
االقت�سادية، واملركز التجاري وال�سناعي الرئي�ش يف فل�سطني 
كما  ذلك،  بعد  الغربية  ال�سفة  ويف  1948م،  عام  النكبة  قبل 
اأنها من اأغنى املدن الفل�سطينية ثقافيًا وتراثيًا، حيث برز منها 

الكثري من اأعالم الفكر وال�سعر واالأدب.   
يوجد يف املدينة العديد من ال�سروح العلمية كجامعة النجاح 
املفتوحة،  القد�ش  كلية، وجامعة  ت�سم ع�سرين  والتي  الوطنية 
واخل��ا���س��ة،  احل��ك��وم��ي��ة  كامل�ست�سفيات  ال�سحية  وامل���راف���ق 

وامل�ستو�سفات.. 
اإح�سائية جرت  كما تعترب نابل�ش مدينة امل�ساجد، حيث تفيد 
 )49( بلغ  قراها  دون  فيها  امل�ساجد  ع��دد  ب��اأن  1997م  ع��ام 
م�سجدًا، هذا ويوجد يف املدينة الكثري من املعامل االأثرية، حيث 

قام االحتالل ال�سهيوين بتخريب العديد منها.

ال��غ��زاة  م��ن  الكثري  نابل�ش  ���س��ارع��ت  المقاومة:  قلعة 
واملحتلني عرب تاريخها الطويل، ويف عهد االحتالل ال�سهيوين 
قامت قوات  هذا الكيان الغا�سب بعدة عمليات ع�سكرية وا�سعة 
عملية  اأ�سهرها  كان  نابل�ش،  �سمنها  ومن  ال�سفة  يف  النطاق 
»الدرع الواقي« عام 2002م، وذلك نتيجة عدد اال�ست�سهاديني 
من  العديد  املدينة  ه��ذه  قدمت  حيث  منها،  خ��رج��وا  ال��ذي��ن 
مع  امل�ستمرة  املواجهات  خالل  واملعتقلني  واجلرحى  ال�سهداء 
العدو ال�سهيوين، و�ستبقى هذه املدينة وغريها من مدن وقرى 
يندحر عن جميع  املحتل حتى  فل�سطني احلبيبة، ع�سيًة على 

ثرى الوطن ولي�ش ذلك على اهلل بعزيز.

نبذة تاريخية: نابل�ش اأو »�سكيم« بالكنعانية والتي تعني املكان 
املرتفع، مدينة من اأقدم مدن العامل، يعود تاريخها اإىل حوايل 
3600 ق.م. وخ�سعت نابل�ش حلكم العديد من االأباطرة الرومان 
على مدى 2000 �سنة، ويف عام 638م فتح العرب امل�سلمون نابل�ش 
لكنها  ال�سديق،  بكر  اأب��ي  خالفة  يف  العا�ش  بن  عمرو  بقيادة 
�سقطت بيد ال�سليبيني عام 1099م، ثم عادت حلكم امل�سلمني 
مقاطعة  عا�سمة  نابل�ش  اأ�سبحت  بعدهم.  واملماليك  االأيوبيني 
�سنجقا  الفرتة  وكانت يف هذه  العثماين،  العهد  نابل�ش يف  جبل 
تابعًا لوالية دم�سق، وعندما انهزمت الدولة العثمانية يف احلرب 
وبعد  الربيطاين،  لالنتداب  فل�سطني  خ�سعت  االأوىل  العاملية 
الغربية مبحافظاتها  ال�سفة  مت  فل�سطني عام 1948م �سُ نكبة 
الثالث، نابل�ش والقد�ش واخلليل، اإىل االأردن واأ�سبحت يف �سنة 
1950م جزءًا من اململكة االأردنية الها�سمية حتى احتاللها من 

قبل ال�سهاينة خالل حرب حزيران عام 1967م.

�سمالها  لربطها  فل�سطني،  قلب  نابل�ش  تعترب  الجغرافيا: 
تتمتع مبوقع جغرايف هام فهي  بغربها، كما  و�سرقها  بجنوبها 
نابل�ش.  وجبال  الفل�سطينية  اجلبلية  املرتفعات  اإقليم  تتو�سط 
يرتفع و�سط مدينة نابل�ش حوايل )550م( فوق �سطح البحر.  

المساحة وعدد السكان: تعترب نابل�ش اإحدى اأكرب املدن 
كونها  اإىل  اإ�سافًة  موقًعا،  واأهمها  �سكاًنا  الفل�سطينية 
قرية.  قراها 56  يبلغ عدد  التي  نابل�ش  مركزًا ملحافظة 
 )12700( بحوايل  العمرانية  املدينة  م�ساحة  تقدر 
وا�سعة  م�ساحات  االحتالل  �سلطات  �سادرت  دومن��ًا، 
من اأرا�سي املحافظة واأقامت عليها )43( مغت�سبة.

1922م،  عام  ن�سمة(   15،947( �سكانها  عدد  بلغ   






