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تثور النار إن اختنقت باحلطب.. وحترق كل من للحق اغتصب

السجن  ربي على  بعون  أيضًا  اليوم  أثور  أنا  وها  الغاصب،  ربي على احملتل  بإذن  ثرت مرًة 

لعل  الظلم،  بوجه  السالم  ورفع  ربه  وجه  قصد  مقاوم  قصة  قصيت،  ألكتب  والسّجان 

رصاصات احلق تعيد طريق النصر واحلرية.

عّب جوابي على رسالة ابنيت، وردي على تساؤالتها، لعلي أكون قد أوضحت هلا ما يدور 

بذهنها حول ذلك السؤال الذي تردد كثرياً، من أنت ومَل أنت، ولعلي أكون عب جتربيت 

املتواضعة قد ساهمت ولو قلياًل من خالل صفحات هذا الكتاب ومن خالل مقاوميت للمحتل 

بأن أشعل مشعة على درب احلرية، فأنا أكره الظالم وأكره من يلعنون الظالم.

عبد اهلل غالب البغوثي

»من زنزانة العزل االنفرادي اليت ما زلت أمكث بها منذ عام 2003 حتى اليوم«
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اإلهــداء

 إىل وال��دي ووالدت��ي أط��ال اهلل بعمرهم��ا، إىل زوج��يت وأطفال��ي ت��اال 

وأسامة وصفاء، إىل كل من ساعد وساهم لكي يرى هذا الكتاب النور؛

لفلسطني والقدس واألقصى والقسام.

أهدي كتابي هذا هلم مجيعًا ولكل من لعن االحتالل.

عبد اهلل البغوثي

ل                                                                                              أمري الظِّ
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رسالة من تاال، أسـامة وصفــاء:
» إىل أبينا الغالي على قلوبنا، نكتب لك هذه الرس��الة مبناس��بة ذكرى دخولك املعتقل، هذه 

الذكرى اليت قد مر عليها عشرة أعوام، وأنت يا أبانا خلف القضبان واألسوار، بداخل غرفة 

الع��زل اإلنف��رادي ال ترى أحداً وال تكلم أحداً. 

أبان��ا، بل أبي فأنا ابنتك تاال اليت تكتب هذه الرسالة نيابة عن إخوتي أسامة وصفاء، أكتب 

يا والدي معاتبًة، حائرَة ومتس��ائلًة، فأنا ال أدري إن كان حيق لي أصاًل أن أعاتبك وأس��ألك 

تل��ك األس��ئلة ال��يت ت��دور يف ذه��ين، ولك��ن حريت��ي؛ حريتي، هي ال��يت دفعتين هلذا الس��ؤال الذي 

مل أج��د علي��ه إجاب��ة م��ن أولئ��ك الذين حولي فكل واحد منهم جيي��ب إجابًة خمتلفًة جداً عن 

إجابة اآلخر، رغم أن الس��ؤال مل يتغري ومل يتبدل. 

أبي الغالي، أبي احلبيب أعلم أن صدرك واس��ع وأنك جتيب على أس��ئليت دائمًا قبل أن أس��أهلا 

أص��اًل، فأن��ت األب ال��ذي ال يتضاي��ق من أس��ئلة أبنائه الصغار، لك��ين اليوم قد أصبحت كبرية 

وك��ُبت مع��ي تل��ك األس��ئلة ال��يت أخّلصه��ا لك بس��ؤال واحد، لعلي أجد عندك اجلواب الش��ايف 

علي��ه؛ وه��و م��ن أن��ت، م��ن أن��ت ي��ا أب��ي، أأن��ت ذل��ك الطي��ب احلن��ون كم��ا تق��ول جدت��ي؟ أم أن��ت 

ذل��ك القاس��ي من��زوع القل��ب كم��ا يقول جدي؟ هل أنت احملب العاش��ق ال��ذي جاء على حصانه 

األبي��ض ليأس��ر قل��ب أم��ي فتق��ع يف حب��ك؟ أم أنَت ذلك الذي جاء من اجمله��ول وغادر أيضًا إىل 

اجمله��ول، فكس��ر قل��ب أم��ي وجعله��ا تبك��ي وتبك��ي ما إن ُيذكر امس��ك أمامها؟ قال��وا عنك جبار 

ق��وي ال ترح��م، وقال��وا أيض��ًا أن��ك متل��ك عقل��ني؛ ال عق��اًل واح��داً مث��ل باق��ي البش��ر، فيق��ال أن��ك 

استبدلت قلبك بعقٍل آخر، ولكن ما جيري أيضًا يا والدي احلبيب أنهم أيضًا يقولون أنه لوال 
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أن قلبك كبري وأنك حنون طيب؛ ملا وصلت إىل ما وصلت إليه، ملا قاتلت، وملاذا عين ابتعدت؟! 

ال أدري م��ن أن��ت؟ م��ن أن��ت؟ أأن��ت تل��ك الص��ورة اليت كت��ب عليها؟ فتلك اجلمل��ة اليت ال أفهم 

هلا معنى:« األس��ري البطل«.

أس��ري بط��ل، كي��ف يصب��ح األس��ري بط��اًل؟ أم أن الس��ؤال ه��و كي��ف يصب��ح البط��ل أس��ريًا؟ ه��ل 

أن��ت مق��اوم بط��ل؟ أم أن��ك جم��رد مته��ور، مندف��ع خ��اَض حرب��ًا ال ناقة له به��ا وال مجل، قل لي 

بربك يا عبد اهلل اجلمل من أنت؟ أليس هذا هو امسك قبل أن يصبح عبد اهلل البغوثي أو عبد 

اهلل القس��ام؟ م��ن أن��ت؟ أن��ت ذل��ك الظ��ل ال��ذي ال أرى صاحب��ه ولكن��ه مي��د ل��ي ي��د املس��اعدة دون 

أن أطل��ب، ه��ل تعل��م ي��ا وال��دي احلبي��ب أن��ك األب الوحي��د ال��ذي ال ينس��ى ذكرى مي��الد أبنائه 

وذك��رى مي��الد م��ن حي��ب، كل اآلب��اء ينس��ون إال أن��ت ف��ال تنس��ى، م��ا دمت ال تنس��ى مل��اذا غبت 

عن��ا ط��وال ه��ذه الس��نوات؟ أمل تك��ن تعل��م أن م��ن يقاتل يغيب ويبتعد ع��ن من حيبهم؟.

وال��دي.. أج��ب عل��ى س��ؤالي م��ن أنت؟ ومل��اذا تركتين طفل��ة صغرية ال يتجاوز عم��ري الثالثة 

أعوام ملقاة بسيارة حتاصرها الكالب من كل صوب؟ ملاذا تركتين يف البد القارص بعد أن 

غبت ومل أعد أراك؟..

ب��اهلل علي��ك ي��ا أب��ي ق��ل ل��ي م��ن أنت؟ قل وأجب على أس��ئليت، س��واًء ال��يت س��ألتها أم تلك اليت مل 

أجت��رأ عل��ى س��ؤالك إياه��ا، من أنت يا أمري الظ��ل؟ من أنت؟؟.

	           ابنتك احملبه تاال  	 	 	 	 	 	 	 	
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     ابن��يت احلبيب��ة عل��ى قل��ي وعل��ى عقل��ي ت��اال، وأحبيت أس��امة وصفاء وأب��ي وزوجيت الغالية، 

رسالتِك قد وصلين قبلها وبعدها العديد من الرسائل اليت حتتوي على هذا السؤال من أنت؟! 

وسؤال آخر أكثر تعقيداً وهو ذلك السؤال الذي تكرر كثرياً ملاذا أنت؟.

     ابنيت احلبيبة ومالكي احلارس: هذه األس��ئلة والتس��اؤالت حتتاج إىل ش��خص فيلس��وف 

لكي جييب عليها ويشرح األسباب، ويوضح األمور ليسهل عليِك فهمها. أما أنا فمجرد شخٍص 

ع��ادي، وأق��ل م��ن ع��ادي، ويصع��ب عل��ّي أن أجيب على تلك األس��ئلة، ولكين س��وف أقص عليِك 

قصيت وقصة حياتي، لعلك يا مالكي احلارس جتدين إجابات على أسئلتِك.

لعل��ك تس��تطيعني أن��ت ي��ا ابن��يت أن تقول��ي ل��ي م��ن أن��ا، ومل��اذا أن��ا، حبيب��يت الصغ��رية ق��د ب��دأت 

قص��يت م��ن هن��اك، هن��اك بعي��د ع��ن فلس��طني وع��ن الت��ني والزيت��ون هن��اك يف الصح��راء، فلقد 

ول��دت بالكوي��ت، وأحبب��ت الكوي��ت وم��ا زل��ت أحّبه��ا، وأذك��ر النش��يد الوط��ين هل��ا وأردده.

وطين الكويت سلمت للمجد  ....  وعلى جبينك طالع السعد.

ذل��ك النش��يد ال��ذي ظلل��ُت أردده يف س��نوات طفول��يت، حت��ى ج��اء اليوم الذي ما ُع��دت فيه طفاًل 

صغ��رياً فلق��د ك��بت فج��أة ودون مقدمات، وكان ذلك عندما اندلع��ت انتفاضة احلجارة يف 

فلس��طني، عندم��ا استش��هد اب��ن عم��ي حمم��ود، وعم��ي إمساعي��ل: استش��هدا يف فلس��طني أقمن��ا 

، عرس الش��هداء. هلما يف الكويت عرس��اً

مل أك��ن أعل��م أن هن��اك أعراس��ًا تق��ام للموت��ى، للقتل��ى؛ ولك��ين علم��ت أن هن��اك أعراس��ًا تق��ام 

للش��هداء، م��ن ه��م أولئك الش��هداء وكيف أصبحوا مضمخني بدمائه��م إىل مثواهم، إىل جنة 

اخلل��د، م��ن ه��م؟ مل أراه��م ومل أكلمه��م وحت��ى مل أكن أعلم عنهم أي ش��يء. س��ألت وس��ألت، 

وجاءني اجلواب. قالوا لي أن حممود هو ابن عمي الكبري، وقالوا أن إمساعيل هو أصغر أعمامي، 
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ولقد كان االثنان قريبني يف العمر وقريبني يف صداقتهما، ببساطة لقد ألقوا احلجارة على 

قوات االحتالل الصهيوني اليت كانت تعيث خرابًا يف قريتنا فألقت تلك القوات عليهم واباًل 

من الرصاص فاستشهدا.

     قال��وا ل��ي، أعل��م أن��ك م��ن هن��اك م��ن فلس��طني، م��ن قري��ة امسه��ا بيت رمي��ا، وقال��وا أيضًا أنت 

فلسطيين، وهكذا يا ابتين مل أعد كويتيا كما كنت أظن وكما كنت أغيّن، بل فلسطيين، 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت أردد أنشودة أخرى تتحدث عين وعن فلسطني، فلسطني الشهداء، 

فلسطني األسرية، كانت تلك األنشودة تقول:« حممد مججوم وفؤاد حجازي، جازي عليهم 

ي��ا ش��عي ج��ازي«، أنش��ودة تتح��دث ع��ن أبط��ال ثالث��ة ه��م »عط��ا الزي��ر وحممد مجج��وم وفؤاد 

حجازي«، ُأعدموا من قبل القوات البيطانية؛ تلك القوات اليت نصبت ألبناء فلسطني املشانق، 

وأعط��ت الصهاين��ة وع��داً مش��ؤومًا امس��ه وع��د بلف��ور، ذل��ك احلق��ري الق��ذر ال��ذي أعط��ى م��ن ال 

ميلك أصاًل إىل من ال يس��تحق، أعطى أطهر أرض، فلس��طني إىل أقذر ش��عب، إىل الصهاينة 

احملتلني.

وم��ن هن��ا ي��ا مالك��ي احل��ارس ك��بت ومل أع��د طف��اًل صغ��رياً، ك��بت وك��بت مع��ي فك��رة 

املقاوم��ة، وط��رد االحت��الل، وعق��اب احملتل��ني عل��ى جرائمه��م حب��ق فلس��طني، وح��ق حمم��ود، 

وإمساعي��ل وحب��ق كل ش��هيد.

كنت يا ابنيت احلبيبة ويا مالكي احلارس أشاهد على التلفاز كيف يقوم جنود االحتالل 

بتكس��ري عظام أطفال فلس��طني، أطفال احلجارة رجال االنتفاضة وصقورها، ولذلك قررت 

أن أصب��ح ق��وي، ق��وي ج��داً حت��ى ال ُيكس��ر عظم��ي، وحت��ى أداف��ع ع��ن م��ن أحبه��م، ع��ن الق��دس 

واألقصى وعن فلس��طني. 
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يف تل��ك األثن��اء ق��ّدر اهلل أن أتع��رض للض��رب عل��ى ي��د ع��دٍد م��ن التالمي��ذ يف املدرس��ة، كان��وا 

أكث��ر وأق��وى وكن��ت وحي��داً وأضع��ف. وعل��ى الف��ور انضمم��ت لن��ادي الرياض��ة اجل��ودو، عند 

م��درب امس��ه »من��ري مسي��ك« وب��دأت أت��درب بن��ادي اجله��راء، بالكوي��ت كان املدرب فلس��طيين، 

وكان يدرب أيضًا فريق منظمة التحرير الفلس��طينية مبدينة »حوّلي« بصمت وجبد على 

فنون اجلودو، ولكين مل أكتف، فأردت أن أكون قويًا جداً فأضفت إىل اجلودو التدريب على 

رياض��ة املالكم��ة وأيض��ًا كم��ال األجس��ام، ولذل��ك كن��ت أمض��ي كل أوقات��ي بع��د الدراس��ة 

متنقاًل بني قاعات التدريب، مل أكن أشارك باملسابقات ومل أحصل على امليداليات؛ بل كنت 

أش��ارك باملش��اجرات س��واء باملدرس��ة أو يف احل��ي ال��ذي أقطن��ه وأحص��ل يف بع��ض األحي��ان على 

الكث��ري من الكدمات أو الكس��ور. 

      ق��ال ل��ي امل��درب بع��د تل��ك األع��وام: إن��ي س��وف أدرب��ك الي��وم عل��ى احلرك��ة األخ��رية ال��يت 

إن تعلمته��ا وأتقنته��ا فس��وف تك��ون ق��ادراً عل��ى قت��ل م��ن يهامج��ك، فإي��اك أن تس��تعملها أب��داً 

أب��داً. وعندم��ا س��ألته كي��ف تعلم��ين حرك��ة قاتل��ة وتري��د م��ين أن أتقنه��ا وال أس��تعملها ال 

يف املش��اجرات وال حت��ى يف املباري��ات بداخ��ل الن��ادي؟ وهن��ا أج��اب قائ��اًل ألس��ت فلس��طينيًا؟ أال 

تريد حترير بلدك؟ قلت: نعم. قال: إذاً هناك يف فلس��طني وضد من احتلوا وطنك اس��تعملها 

واس��تعمل كل م��ا تعلمت��ه هن��ا.

بع��د ذل��ك ب��دأت مرحل��ة جدي��دة م��ن حيات��ي، ب��دأُت بالت��درب عل��ى الس��الح، هن��اك يف الكوي��ت يف 

الصح��راء، أم��ا األه��م م��ن ذل��ك فه��و ما كن��ت أعمله أثناء العطالت املدرس��ية س��واء عطلة نصف 

الع��ام الدراس��ي أو عطل��ة نهاي��ة الع��ام الدراس��ي، فق��د كن��ت أمضي تلك العطالت من��ذ أن أصبح 

عم��ري اثن��ا عش��رة عام��ًا يع��ين أصغ��ر م��ن عم��رِك اآلن بع��ام واح��د بالعم��ل يف حم��ل لألجه��زة 
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الكهربائية ميلكه عمي أبو أمحد، أو يف العمل يف كراج للميكانيك بعد أن كبت بعدة أعوام.

     فأن��ا ي��ا مالك��ي احل��ارس مل أم��ارس الرياض��ة القتالي��ة حب��ًا به��ا أب��داً، ومل أتعل��م اس��تعمال 

السالح ألني أهوى ذلك، فلقد كانت هواييت هي تفكيك األشياء وإعادة تركيبها مرة أخرى، 

وحماولة معرفة طريقة عملها، هذه هواييت: االلكرتونيات وامليكانيك، األشياء الدقيقة جداً 

والصغرية، واألش��ياء الكبرية واليت ميلؤها الزيت والش��حوم، وهذا ما دفعين الحقًا إىل دراس��ة 

مس��اق اهلندس��ة االلكرتوميكانيكي��ة يف كوري��ا اجلنوبي��ة، أم��ا كي��ف وصل��ت إىل هن��اك فهي 

قص��ة أرويه��ا ل��ِك بع��د أن أكمل حكاي��يت بالكويت أواًل.

     كنت متعلقًا بالكويت كثرياً جداً، حتى أني عندما كان والدي ووالدتي وإخوتي يذهبون 

لقض��اء العطل��ة الصيفي��ة يف األردن كن��ت أفض��ل البق��اء يف الكويت وحي��داً، رغم أن عمري مل 

يكن يتجاوز الستة عشر عامًا لكي أبقى يف علمي وهواييت اليت أحب.

وهن��ا أق��ول أن الكوي��ت ليس��ت الصح��راء أو آب��ار النف��ط، الكوي��ت ه��ي احلاضن��ة واملدرس��ة ال��يت 

تعلم��ت منه��ا كل ش��يء، فلق��د كن��ت أتابع جمل��ة العربي تلك اجمللة ال��يت عرفتين بالقضية 

الفلس��طينية وحتى بالعامل أمجع، وكنت أتابع الصحف وخاصة رس��وم الفنان املبدع ش��هيد 

اإلبداع ناجي العلي، الذي كان يرسم بالصحف الكويتية وعلى ما أذكر أنه كان يرسم يف 

صحيف��ة القب��س الكويتية، ثم القب��س الدولية يف لندن.

الكوي��ت ال��يت أجنب��ت فه��د األمح��د الصب��اح، ال��ذي قات��ل من أجل فلس��طني يف جب��ال عجلون يف 

األردن، فالكوي��ت ه��ي البل��د املس��لم الوس��طي ال املتط��رف األمح��ق، فلق��د تعلم��ت الص��الة وأداء 

العبادات منذ طفوليت األوىل، كان والدي يصطحبين إىل الصالة باملس��جد كل يوم، وحتى 

عندم��ا كن��ت أت��درب كان التدري��ب يتوق��ف ألداء الص��الة. وعندما كنت أعم��ل بامليكانيك أو 
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االلكرتوني��ات كن��ت أيض��ا أتوق��ف ع��ن العمل من أجل أداء الص��الة، فالصالة أصبحت جزءاً ال 

يتجزأ من أموري اليومية، وأذكر أيضًا أن والدي كان يصطحبين لس��ماع خطبة اجلمعة 

يف أح��د امل��دن اجمل��اورة ملنطق��ة اجلهراء وذلك حلب والدي خلطب مش��ايخ الكويت.

     كان وال��دي ي��ردد دائم��ًا أن ص��دام حس��ني فاج��ٌر ظ��امل ولذل��ك مل أك��ن أحب صدام حس��ني 

أب��داً، وخاص��ة عندم��ا ق��رأت ع��ن م��ا فعل��ه باألك��راد، وحبرب��ه احلمقاء م��ع إي��ران، وعندما غزا 

ص��دام الكوي��ت ازداد كره��ي ل��ه فهو حمتل مثل الصهاينة اليهود ال أكثر وال أقل، احتل بلداً 

كان عون��ًا ل��ه، احت��ل وخ��رب ودمر وعاث فس��اداً، وكم مح��دت اهلل بعد أن حتررت الكويت.

بع��د أن حت��ررت الكوي��ت، انتقل��ت م��ع أس��رتي للعيش يف عم��ان العاصم��ة األردنية حيث كان 

وال��دي ميل��ك هن��اك من��زاًل، ولك��ن م��ع انتقالن��ا ب��دأُت مرحل��ة قص��رية ج��داً لكنه��ا مهم��ة ج��داً، 

فق��د كن��ا بع��د خروجن��ا م��ن الكوي��ت إىل األردن حبال��ة مادي��ة صعب��ة ج��داً ولذل��ك ورغ��م أني 

كنت أدرس، إال أنين كنت أعمل أيضًا يف أحد كراجات املدينة لعلي أساهم ولو بالقليل يف 

مصروف البيت، فأنا يا مالكي احلارس يا ابنيت اجلميلة أكب إخوتي مثلِك متامًا، ولذلك 

حتولت هواييت إىل عملي وحتى دراس��يت فلقد درس��ت يف مدرس��ة مهنية قس��م امليكانيك، وما 

إن انتهيت من دراسة الثانوية العامة حتى أدركت عدم قدرة والدي على تعليمي باجلامعة، 

ولذل��ك قم��ت باالس��تدانة م��ن أح��د أقارب��ي مبلغ��ًا م��ن امل��ال ووعدت��ه أن أعي��د املبل��غ خ��الل ع��ام 

واح��د، ث��م قم��ت بافتت��اح ك��راج خاص لي قبل أن أكمل عامي الثامن عش��ر.

عملت جبد دون كلل أو ملل، لكن دون فائدة فلقد كانت األردن متر يف تلك الفرتة بأوضاع 

اقتصادي��ة صعب��ة ج��داً، وبع��د م��رور أكث��ر م��ن س��تة ش��هور، مل حي��دث أي تقدم، وم��ع اقرتاب

10



 موع��د س��داد الدي��ن، وموع��د إجي��ار الك��راج وه��و إجي��ار دفع مقدم��ًا ملدة عاٍم كام��ل، وجدُت أن 

األب��واب قد ُأغلقت بوجهي بش��كل كامل.

     ففي تلك الفرتة كنت قوي اجلسد، فأنا ما زلت أتدرب على اجلودو بعمان بشكل منتظم 

عن��د نف��س امل��درب ال��ذي كان يدرب��ين يف الكوي��ت، الكابت��ني »من��ري مسيك« فقد ت��رك هو أيضًا 

الكوي��ت ليس��تقر يف األردن ولي��درب هن��اك، يف ن��ادي مك��ة الرياض��ي، وكن��ت ميكانيكي��ًا فني��ًا 

إلكرتونيًا ماهراً أيضًا ومزجت اهلواية بالدراس��ة ملدة عامني باملدرس��ة الصناعية، ورغم كل 

ذلك؛ أي القوة اجلس��دية وقوة املعرفة، إال أني كنت ال أس��اوي ش��يئًا، ال أس��اوي ش��يئًا، وذلك 

ألني كنت فقرياً، فقرياً ومديونًا، هل يعقل أن تتجاوز ديوني اخلمس آالف دوالر ومل يتجاوز 

عمري الثامنة عشرة بعد، وهذه التجربة املريرة من العوز املالي وعدم القدرة على مساعدة 

والدي وإخوتي الصغار جعلتين أدرك أهمية املال، لذلك وقبل حلول موعد سداد الدين بعدة 

أش��هر ق��ررت أن أهاج��ر، أهاج��ر بعي��داً لعل��ي أحص��ل على فرص��ة أفضل ولعلي أحس��ن ظرويف 

املعيش��ية، وأويف بوع��دي ال��ذي قطعت��ه عل��ى نفس��ي وه��و إع��ادة الدي��ن مبوعده احمل��دد، وإعالة 

عائل��يت ال��يت ل��وال ذل��ك املن��زل الذي كن��ا منلكه يف عمان لكنا قد تش��ردنا يف الطرقات، فوالدي 

كان كبرياً بالسن، تزوج يف سنٍّ متأخر، وإخوتي بدأو يكبون ويكب مصروفهم ومصروف 

البيت.

ق��در اهلل ل��ي يف تل��ك الف��رتة أن يك��ون ل��ي صديق��ًا امس��ه أمح��د، ل��ه قري��ب يعم��ل يف كوري��ا 

اجلنوبية، وكان صديقي هذا قد قرر السفر للعمل هناك عند قريبه، وهنا طلب مين أمحد 

أن أم��أل ل��ه طلب��ًا لتأش��رية الفي��زا، فه��و مل يكن جيي��د اللغة االجنليزية وال حت��ى العربية، فلم 

يكم��ل تعليم��ه، ولذل��ك قم��ت بتعبئ��ة طل��ب الفي��زا ألمح��د، وطل��ب آخ��ر ل��ي أن��ا، وم��ا إن ج��اءت 
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املوافق��ة عل��ى الفي��زا حتى قمت ببيع موجودات الكراج وش��راء تذكرة للس��فر وعندها أخبت 

أمحد أني أريد الس��فر معه لكوريا، فرحب بذلك أش��د ترحيب وذلك لعدة أس��باب ذكرها هو 

ل��ي عندم��ا صعدن��ا إىل الطائ��رة فلق��د ق��ال: أن��ت ي��ا عب��د اهلل ق��وي اجلس��د ويدك »طرش��ة« فإذا 

حدث��ت معن��ا مش��كلة حنت��اج للعض��الت فأن��ت موج��ود، وإذا احتجن��ا ملرتج��م فأن��ت موج��ود، أم��ا 

األه��م - حس��ب رأي أمح��د - فه��و قول��ه إذا م��ا تعطل��ت الطائ��رة باجل��و فأن��ت موج��ود أيضًا كي 

تصلحه��ا، ولق��د كان ج��اداً يف ذل��ك.

قب��ل موع��د الس��فر بي��وم واح��د أبلغ��ت وال��دي ع��ن ني��يت للس��فر إىل كوري��ا للعم��ل هن��اك، مل 

يعرتض بل بارك سفري وشجعين على الثبات والعمل اجلاد، فلقد كان والدي يثق بي جداً 

ويعلم أني لس��ت من النوع املس��تهرت، فوالدي كان يتابع عملي يف الكراج وتدريي يف النادي، 

كان يراق��ب ويتاب��ع صامت��ًا، ويك��رر تل��ك الكلم��ة اليت يرددها دائمًا: لقد ك��بت قبل أوانك يا 

ابين.

     ودع��ت أهل��ي وانطلق��ت إىل املط��ار م��ع أمح��د وأن��ا ال أمحل معي س��وى تذكرة الس��فر فقط 

ال غري؛ فلقد دفع أمحد أجرة التكسي ورسوم اخلروج من املطار، وكان قد خطب ابنة عمته 

قبل عامني من سفرنا فهو أكب مين عمراً، لكنه رغم كب عمره إال أنه كان منسجم معي 

وكان انسانًا طيبًا جداً وبسيطًا جداً.

ما إن أقلعت الطائرة من مطار عمان حتى قال لي أنه يريد العودة إىل عمان مرة أخرى لقد 

تبدل محاس��ه الكبري إىل فتور وتش��اؤم، حاولت أن أغرّي رأيه لكنه أصر على العودة إىل عمان 

رغ��م أن��ه حت��دى أهل��ه وأه��ل خطيبت��ه الذي��ن كان��وا يرفض��ون س��فره، ورغم كل اإلص��رار إال 

أن��ه ح��ول ذل��ك اإلص��رار إىل إص��رار معاك��س مّصراً على العودة وعدم الس��فر، وما إن وصلت 
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الطائ��رة إىل كوري��ا بع��د مروره��ا بالبحري��ن وهونغ كونغ، زاد إص��راره بكل ما أوتي من قوة 

على العودة.

حاول��ت أن أحج��ز ل��ه تذك��رة لك��ي يع��ود إال أن��ي مل أج��د طائرة تس��افر بذلك الي��وم، فانتظرنا 

يف املط��ار يوم��ني حت��ى حج��زت ل��ه تذك��رة وأوصلت��ه لبوابة املغادري��ن ليغادر عائ��داً إىل عمان 

دون أن ي��رى كوري��ا، غ��ادر ه��و ت��اركًا ل��ي عن��وان قريب��ه يف كوري��ا وودعت��ه أن��ا بع��د أن قم��ت 

بعم��ل جنوني.

نع��م ي��ا مالك��ي احل��ارس، فلق��د أرس��لت م��ع أمح��د ج��واز س��فري وتذك��رة عودت��ي إىل عم��ان 

وأرس��لت مع��ه رس��الة قل��ت به��ا لوال��دي أني لن أعود قب��ل أن أحقق ما أحل��م بتحقيقه، وطلبت 

من أمحد إيصال األمانة، والطلب من والدي الدعاء لي واالحتفاظ جبواز سفري حتى أطلبه 

منه.

جيوب��ي خالي��ة، ف��ال م��ال ل��دي، وال تذك��رة للع��ودة، وال ج��واز س��فر، كل م��ا مع��ي ه��و عن��وان 

مكت��وب عل��ى ورق��ة، وإص��رار بالنج��اح ورغب��ة بالتحدي.

     هن��ا جي��ب أن أق��ول أن أمح��د ق��د ع��اد إىل عم��ان ألن��ه كم��ا ق��ال ل��ي ع��ب اهلاتف فيم��ا بعد أن 

عمته أي محاته قد عملت له عماًل عند إحدى الساحرات، عمل مينع أمحد من السفر، بعيداً 

ع��ن خطيبت��ه بعي��داً ع��ن بيت��ه يف عم��ان، أم��ا أن��ا فس��ألت ع��ن رأي��ي، فأق��ول اهلل أعل��م عن الس��بب 

احلقيق��ي لعودة صديق��ي أمحد لعمان.

ع��دت إىل جيوب��ي الفارغ��ة وأخرج��ت منه��ا العن��وان، وس��ألت أح��د موظفي االس��تعالمات باملطار، 

ذل��ك املوظ��ف ال��ذي رس��م ل��ي العنوان على إح��دى اخلرائط اخلاصة بالس��ياح، فقلت له أني أريد 

الذه��اب ماش��يًا عل��ى قدم��ي فرس��م ل��ي العن��وان وانطلق��ت بع��د أن أمضي��ت ليل��يت نائم��ًا حبديق��ة 
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املطار، نائمًا على العشب الرطب مستيقظًا على خباخات املياه اليت كانت تسقي العشب صباحًا، 

فاس��تيقظت وش��ربت م��ن تل��ك املياه، وب��دأت رحليت إىل األمل، احللم ال��ذي أصبح حقيقة.

     بقي��ت ط��وال ثالث��ة أي��ام وليلت��ني أس��ري يف النه��ار، وأنام يف الليل، ال آكل وال أش��رب، ولكين 

كن��ت أش��رب م��ن مي��اه احلدائ��ق العام��ة حت��ى وصل��ت إىل العن��وان، وصل��ت متعبًا غارق��ًا مبياه 

األمطار، أش��عر باحلر تارًة وبالبد تارًة أخرى، وصلت إىل العنوان الذي مل يكن س��وى عنوان 

مصن��ع لق��ص األش��جار يف أح��د الغاب��ات، كان قري��ب أمح��د قد ت��رك العمل باملصن��ع منذ مدة 

طويل��ة، وانتق��ل إىل م��كان آخ��ر ولك��ن حلس��ن احلظ أن��ه كان هناك عم��ال أجانب يعين عمال 

غري كوريني، عمال باكس��تانيني مس��لمني. 

       رح��ب ب��ي أحده��م، وأوج��د ل��ي عم��اًل بنف��س الي��وم مبصن��ٍع جم��اور، هن��اك يف تل��ك الغاب��ة 

ومبصن��ع األخش��اب عمل��ت ط��وال مخس��ة وأربع��ني يوم��ًا، قب��ل أن أس��تلم أول رات��ٍب ل��ي، ف��كان 

النظ��ام هن��اك أن نعم��ل ش��هراً كام��اًل وأن ن��رتك تأم��ني مل��دة مخس��ة عش��رة يومًا ل��دى املصنع.

عملت وأنا ال أملك املال لش��راء الطعام، فقد كنت أتناول وجبة ُتقدم من املصنع يف الس��اعة 

العاشرة وهي وجبة خفيفة جداً ووجبة أخرى تقدم يف ساعة الظهرية للغداء، عملت بصمت 

وأتقنت ما أعمل.

كن��ت أدون الكلم��ات الكوري��ة وأحف��ظ معانيه��ا لك��ين مل أك��ن أمل��ك امل��ال لش��راء القام��وس، 

وكن��ت أمتل��ك ش��يئًا آخ��ر، فلم��ّا كن��ت أن��ام بتل��ك الف��رتة بأح��د الغ��رف امللحق��ة باملصن��ع، 

كن��ُت بع��د انته��اء العم��ل أح��اول اقتح��ام جه��از الكمبيوت��ر املوج��ود بغرف��ة االس��تقبال؛ وبع��د 

حم��اوالت طويل��ة، اس��تطعُت اقتح��ام ذل��ك الكمبيوت��ر ومعرف��ة كلم��ة امل��رور، وب��دأت م��ن 

خ��الل ذل��ك اجله��از بتعل��م اللغة الكورية ع��ب أحد مواقع اجلامعات الكوري��ة، فأنا أجيد اللغة 
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اإلجنليزي��ة بش��كل جي��ٍد ج��داً وذل��ك س��هل عل��ي تعل��م اللغ��ة الكوري��ة ع��ب اللغ��ة االجنليزي��ة!!

كنت بعد ذلك أجول حبرية يف الشبكة العنكبوتية اليت كانت يف تلك الفرتة أي عام واحد 

وتس��عني م��ا ت��زال صغ��رية ج��داً وحمدودة أيضًا. وأعتقد أن ذلك ه��و ما كان الدافع باإلضافة 

للمل��ل لك��ي أب��دأ باقتح��ام املواق��ع االلكرتوني��ة ولك��ين مل أكت��ف بذلك أيضًا، فكن��ت بعد مرور 

ما يقارب الثالثني يومًا على وصولي إىل كوريا وعلى عملي يف املصنع قد اشتقت لالتصال 

بوالدت��ي ووال��دي لالطمئنان عليهما وخاصة بعد عودة أمحد.  

وألنين ال أملك املال الالزم لشراء كرت هاتف االتصال، قررت أن أقتحم شركة االتصاالت 

الكورية وخالل مخس أو ست أيام متكنت من فك شفرة االتصاالت الكورية وأصبحت أجري 

املكاملات اهلاتفية بشكل جماني طوال فرتة تواجدي بكوريا أي طوال ستة أعوام، حتى عندما 

حتّولت الش��ركة إىل النظام الرقمي بدل النظام الس��ابق فقد اس��تطعت أن أفك تلك الش��فرة 

أيض��ًا، ومل أكت��ِف بذل��ك ب��ل قم��ت بف��ك ش��فرة اهلوات��ف اجلوال��ة؛ وهن��ا حتول��ت احلاج��ة إىل 

امل��ال إىل س��بب دخول��ي ع��امل جدي��د عل��ي وه��و ع��امل )قرصن��ة الكمبيوت��ر(؛ »اهلاك��رز«، بع��د أن 

أمتم��ت اخلم��س وأربع��ون يوم، تس��لمت رات��ي وكان كبرياً جداً يع��ادل راتب مثاني موظفني 

يعمل��ون يف األردن؛ إال أن��ين مل أص��رف م��ن ذل��ك املبل��غ س��وى القلي��ل ج��داً عل��ى ش��راء بع��ض 

الطع��ام واملالب��س واحتفظ��ت بالباق��ي، وم��ا إن ج��اء الش��هر الثان��ي والرات��ب الثان��ي حت��ى كن��ت 

ق��د مجع��ت مبل��غ اخلم��س آالف دوالر، وقم��ت عل��ى الف��ور بإرس��اله إىل وال��دي م��ع مبل��غ آخ��ر 

مصروف للعائلة، وهنا سددت ديوني وبدأت أرسل كل ما بقي معي من مال إىل والدي، مما 

جع��ل وض��ع عائليت يتحس��ن بش��كل كبري ج��داً، حبمد اهلل.

وهن��ا أق��ول احلم��د هلل ألن��ي ط��وال فرتة وج��ودي يف كوريا كنت أحافظ عل��ى صالتي وصومي 
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وعبادت��ي بفض��ل اهلل ع��ز وج��ل، وكن��ت أيضًا أحافظ على إبقاء لياقيت البدنية على أحس��ن حال 

من خالل التدريب املكثف الذي كنت أمارسه بعد صالة الفجر بشكل يومي حلني موعد العمل.

    بع��د ع��دة أش��هر عل��ى ه��ذا احل��ال ق��ررت ت��رك العم��ل يف ق��ص األش��جار واملنج��رة، والتوج��ه 

للعمل مبكان أمارس فيه هواييت أي امليكانيك، فعملت مبصنع للصناعات البالستيكية وبعد 

ف��رتة أصبح��ت عام��اًل وميكانيكيًا ل��آالت يف املصنع.

   أما يف أوقات ما بعد العصر فأردت أن أكمل هذه اهلواية يف أوقات ما بعد الدراس��ة، فقمت 

بالتس��جيل يف أح��د معاه��د اهلندس��ة ودرس��ت ختص��ص االلكرتوميكاني��كا؛ أي االلكرتوني��ات 

وامليكانيك.

وهن��ا ي��ا ابن��يت احلبيب��ة وي��ا مالكي احلارس أقول لِك أن��ي كما يقال لِك مل أكن أملك قلب 

أب��داً أب��داً، ب��ل كن��ت أملك عقلني اثنني: عق��ل يتقن مجع املال، وعقل آخر منصب على حتدي 

القانون، فلقد أصبحُت قرصان كمبيوتر وقرصان ش��بكات االتصاالت، ولكن األهم هو ذلك 

العقل الذي خصصته لفلس��طني فلقد تعلمت املتفجرات والعبوات الناس��فة؛ تعلمت ذلك من 

مصادره األصلية: من املواقع العس��كرية املوجودة يف ش��بكة اإلنرتنت، فتعلمت الكثري وحولت 

تلك املعرفة إىل خبة عملية، فكنت أمضي عطلة نهاية األسبوع يف كوريا هناك يف الغابات 

ت��ارًة أفج��ر عب��وة وت��ارًة أج��رب م��ادة حارق��ة جدي��دة، وهن��ا اس��تطعت أن أدم��ج م��ا ب��ني صناع��ة 

امل��واد املتفج��رة وصناع��ة امل��واد االلكرتوني��ة الالزم��ة لتفجري تلك املواد، فأصبح��ت خبرياً بكلتا 

الناحيت��ني فأن��ا م��ن يصن��ع امل��واد املتفج��رة وأنا أيض��ًا م��ن يصن��ع األدوات االلكرتونية اخلاصة 

بها.
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    إن ذل��ك صعب��ًا ج��داً ومعق��داً ج��داً لك��ين كن��ت أحب��ه ج��داً فه��و أصب��ح هواي��يت يف ب��الد الغربة 

كوري��ا، أم��ا رياض��ة اجل��ودو فلق��د تطورت معي هي األخرى، فلقد ب��دأت أتدرب بنادي خاص 

ومزجت تدريي على اجلودو بالتدرب على التايكواندو، فالكوريني ال حيبون رياضة اجلودو 

ألنهم بشكل عام ال حيبون اليابانيني، فاجلودو رياضة يابانية واليابان كان قد احتلت كوريا 

لف��رتة طويل��ة ج��داً، ولذل��ك فالكوري��ني ال حيب��ون أي ش��يء يأت��ي م��ن اليابان مهم��ا كان حتى 

الرياض��ة، حت��ى اجل��ودو حبيب��يت مل يكون��وا حيبونه��ا فلذل��ك تعلم��ت التايكوان��دو فه��ي رياضة 

كوري��ة أصلي��ة، فتعلمته��ا الس��يما تل��ك اخلاص��ة بقت��ال الش��وارع أو م��ا يع��رف بقت��ال الق��وات 

العسكرية اخلاصة.

وب��دأت بال��رتدد عل��ى الن��وادي املختص��ة مبوض��وع القنص على الس��الح، ورغم أنه��ا مكلفة جداً 

إال أني اس��تفدت منها بش��كل جيد جيداً.

وهن��ا ي��ا ابن��يت أكمل��ت احللق��ة بش��كل كام��ل م��ن العب��وات املتفج��رة إىل القن��ص إىل قت��ال 

التايكوان��دو: قت��ال الق��وات اخلاص��ة.

       أم��ا إن س��ألتنيي ع��ن دافع��ي لذل��ك كل��ه فأق��ول ل��ِك أن الداف��ع كان جدت��ِك: أم��ي. فف��ي تل��ك 

الف��رتة كان��ت االنتفاض��ة ق��د ش��ارفت عل��ى نهايتها )انتفاض��ة احلجارة(، وكان ب��الل ابن عمي 

الذي تربى معي يف الكويت قد س��افر مع أهله إىل فلس��طني فقد كان ميلك هوية فلس��طينية، 

أم��ا أن��ا وأهل��ي فل��م نكن منلك تلك اهلوي��ة ولذلك بقينا يف عمان.

يف فلس��طني أصيب بالل، ابن عمي وصديقي والناش��ط بكتائب عز الدين القس��ام، أصيب برصاصة 

ببطن��ه أفقدت��ه إح��دى كليتي��ه، ومك��ث يف املستش��فى ف��رتة طويل��ة ج��داً وألن االتص��االت كان��ت 

مقطوع��ة ب��ني ال��دول العربي��ة وب��ني فلس��طني احملتل��ة، كن��ت أن��ا حلق��ة الوص��ل ب��ني أبن��اء عائل��ة 
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البغوث��ي وخباص��ة أم��ي، وأعمام��ي بعم��ان وب��ني فلس��طني احملتل��ة، ولذل��ك كن��ت أتابع أخب��ار بالل 

املصاب الذي كاد أن يستشهد وكدت أن أفتح له بيت عرس للشهادة يف كوريا، بالل كان قد فقد 

اب��ن عم��ه، وعم��ه ش��هداء يف بداي��ة االنتفاض��ة األوىل وه��ا أن��ا أكاد أن افقده بنهاية نف��س االنتفاضة.

فكان ذلك هو دافعي الذي حولين أول مرة من طفل إىل شاب مصمم على مقاومة االحتالل 

وه��و أيض��ًا م��ا دفع��ين بع��د أن أصبح��ت ش��ابًا أن أصبح رج��اًل ال هدف عنده س��وى مقاومة ذلك 

االحتالل، فاالحتالل هو سبب تشرد عائليت، وهو أيضًا سبب فقري فلو كنت أحيا بفلسطني 

ملا كنت مشرداً فقرياً، الجئًا، أو نازحًا يف إحدى خميمات الشتات.

وهن��ا ال أحت��دث ع��ين أن��ا عب��د اهلل البغوث��ي؛ ب��ل ع��ن كل فلس��طيين تش��رد وع��اش مأس��اة 

اجملتمع��ات بالش��تات  وبالغرب��ة، كان كره��ي لالحت��الل يك��ب ويك��ب، فلق��د ترك��ت العم��ل 

مبصن��ع البالس��تيك وأصبح��ت أعم��ل مرتج��م للغ��ة الكوري��ة بإح��دى الس��فارات العربي��ة 

وأصبح��ت أتاج��ر بالس��يارات املس��تعملة ع��ب تصديره��ا ل��ألردن وإىل اليم��ن، أصبح��ت ث��ري 

وأصب��ح ل��ي عق��الن لك��ين بال قلب، قلب حيب ويعش��ق رغم أن الفتي��ات كن يطاردنين، وكن 

يس��ّبنب ل��ي احل��رج الش��ديد، وذل��ك ألن��ي كن��ت أصدهن عين بش��تى الوس��ائل والس��بل، واهلل إن 

ص��د الفت��اة أصع��ب أل��ف م��رة م��ن اس��تمالتها.

ولذل��ك ق��ررت أن أت��زوج، أت��زوج ب��ال ح��ب وبال مش��اعر، فتزوج��ت فتاة كوري��ة كانت تدرس 

اآلداب والفن��ون اجلميل��ة، تزوجته��ا وبقي��ت على حالي أعمل وأتدرب على هواياتي اليت أحب: 

هوايات��ي ال��يت أقس��مت أن تك��ون وس��يليت لتحري��ر بالدي، لتحري��ر القدس واألقص��ى لتحرير 

اإلنس��ان من جبوت االحتالل. مل يش��أ اهلل أن تبقى األمور على حاهلا، فقد اندلعت مواجهات 

بني طلبة جامعة سيؤول وبني قوات الشرطة الكورية على خلفية اغتصاب عدد من اجلنود 
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األمريكيني لفتاة كورية، فشاركُت بتلك الصدامات وبدأت بإلقاء قنابل امللتوف احلارقة، 

فاعتقل��ت ول��وال تدخ��ل الس��فري اليم��ين مل��ا خرجت م��ن املعتق��ل، ومّت إبع��ادي إىل األردن، مكباًل 

بالقي��ود، ركب��ت الطائ��رة ط��وال الرحلة وأنا مكبل اليدي��ن والقدمني حتى وصلت إىل عمان.

     ولقد كانت زوجيت الكورية )مي سن أوكي( -أمسيتها أنا )إسراء(- قد وصلت قبلي إىل 

عمان، ومت احلجز على ما كنت أملكه من مال يف البنوك الكورية ملا يقارب العامني، ولذلك 

فرغم ما أملكه من مال يف البنك إاّل أني عدُت فقرياً مرة أخرى، عدت بال مال، كما سافرت.  

يش��هد اهلل أن��ي وصل��ت لعم��ان ومل يك��ن مع��ي وال ق��رش واح��د، هن��اك كان صديق��ي أمح��د 

ش��وياش ينتظرن��ي م��ع زوج��يت ووال��دي ووالدت��ي ليأخذن��ي بس��يارته إىل من��زل أهل��ي، أمح��د 

كان قد تزوج وأجنب عدة أطفال، أما أنا فلم تكن زوجيت »مي س��ن« قد أجنبت، فقد كانت 

تعان��ي م��ن مش��كلة يف اإلجن��اب وبع��د ع��دة أع��وام م��ن احملاول��ة يف كوري��ا ويف عم��ان اس��تمرت 

س��تة أعوام وبس��بب الضغوط الكبرية اليت مورس��ت علّي من قبل من هم حولي باس��تثناء أمي 

وأب��ي، فهم��ا مل يضغط��ا عل��ي أب��داً أب��داً يف هذا املوضوع، أما خاالتي فل��م يقصرن بالضغط علي 

وحت��ى بالضغ��ط على أمي.

بع��د م��رور عام��ني اس��تطعت ع��ن طري��ق الس��فارة الكوري��ة يف عم��ان أن أحّص��ل كل م��ا كنت 

أملك��ه بكوري��ا م��ن أم��وال، وأن أب��دأ عدة أعمال ناجحة يف عمان؛ فاس��تطعت أن أمتلك مس��كين 

اخلاص وسيارة، وكنت يف تلك الفرتة أحيا وأعيش ببحبوحة كاملة، مما كثف الضغوط 

علي إلجياد حل ملشكلة عدم إجناب زوجيت، فقررت أن أتزوج عليها، ويشهد اهلل أني مل أقدم 

عل��ى ه��ذه اخلط��وة إال بع��د أن عج��زُت ع��ن إجي��اد ع��الج هل��ا، فلق��د كن��ت حمتاج��ًا إىل األبن��اء 

والبن��ات ليكملوا فرحيت.
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يف تل��ك الف��رتة كن��ت ق��د جت��اوزت اخلامس��ة والعش��رين، حاول��ت أن أقن��ع »م��ي س��ن« إال أنه��ا 

رفض��ت ذل��ك بش��كل قاط��ع وكان��ت تل��ك ه��ي امل��رة األوىل والوحي��دة ط��وال ف��رتة زواجن��ا ال��يت 

امتدت ما يقارب س��تة أعوام ال ترفض لي طلبًا رغم تفهمها لألس��باب، إال أنها رفضت، »فمي 

سن« كانت تعتبني جزءاً منها ال ميكنها االستغناء عنه أبدًأ، فعندما كنت أتدرب يف النادي 

كان��ت ترافق��ين إىل الن��ادي وجتل��س عل��ى أحد املقاع��د صامتة وتراقبين، كان��ت دائمًا حولي 

ومعي تعد لي أفضل وأجود الطعام، تسهر على راحيت وترعاني وكأني ابنها أو أبوها الكبري، 

كانت حتبين، نعم كانت حتبين جداً، بل حتبين أكثر من أي شيٍء آخر بهذه الدنيا، وقالت 

لي كيف أس��تطيع أن أقتس��م دنياي مع زوجة أخرى، أما أنا فال أدري إن كنت أحبها، فكما 

قل��ت، مل يك��ن عن��دي أص��اًل قل��ب ألح��ب، لكنين تعودت عليه��ا وتعودت على وجوده��ا يف حياتي، 

فه��ي زوج��ة صاحل��ة هادئ��ة مطيع��ة، وأن��ا مل أقص��ر معه��ا بأي ش��يء ط��وال فرتة زواجن��ا، فهي 

كان��ت ت��رى أن��ه ال يوج��د أي اهتمام عندي بالنس��اء، فكل اهتمامي حمصوٌر بالعمل والتدرب.

الس��ر الوحي��د ال��ذي كن��ت أخفي��ه عنه��ا ه��و هواي��يت بصناع��ة العب��وات الناس��فة، فتل��ك اهلواية 

كان��ت س��رية ج��داً، كان��ت س��ر مق��دس مل أش��رك به أح��داً طوال تل��ك الفرتة.

     ه��ي رفض��ت أن أت��زوج عليه��ا وأن��ا أصري��ت، فانفصلن��ا، وكان ه��ذا االنفص��ال غريب��ًا، غريب��ًا 

ج��داً، انفصلن��ا كأصدق��اء، حت��ى أن��ي ذهب��ت إىل أح��د حم��الت اجملوه��رات واش��رتيت هل��ا ع��دة 

أطق��م م��ن الذه��ب وم��ن املالب��س وم��ن اهلداي��ا لوالدته��ا ووالده��ا، وأوصلته��ا إىل املط��ار مودع��ًا 

إياه��ا حزين��ا عل��ى الفراق.

بقيت على هذا احلال عدة أشهر ال أكلم أحداً وال أطيق أحداً، أمضي وقيت يف العمل، العمل 

وال شيء سوى العمل، حتى فلسطني فلم أكن بشوق هلا بل مل أكن أبالي بأخبارها أبداً، أما 
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سبب ذلك فهو دخول سلطة الفساد واإلفساد سلطة أوسلو، تلك السلطة اليت تضم جمموعة 

م��ن الفاس��دين القذري��ن املرتش��ني، أولئ��ك اللص��وص الذي��ن مل يكتف��وا ب��أن س��رقوا م��ال الثورة 

والثوار بل س��رقوا دماء ش��هداء االنتفاضة األوىل، انتفاضة احلجارة فباعوا دماء الش��هداء من 

أجل أن يعودوا بفسادهم إىل فلسطني، يعودوا ليدنسوها.

صبب��ت اهتمام��ي عل��ى أعمال��ي وجتارت��ي ال��يت بدأت تكب فأصبحت ال أدخ��ل بييت إال من أجل 

النوم، فكل وقيت يف العمل طوال أيام األسبوع السبع، فكنت حزينًا بل تائهًا نوعًا ما؛ تائها ألنين 

ال أعل��م م��اذا أفع��ل مبوض��وع ال��زواج، فأن��ا كنت أعيش حياة س��عيدة جداً مع زوجيت الس��ابقة، 

رغ��م ع��دم ح��ي هل��ا، كن��ت أرى م��ن ه��م حول��ي من أخ��وال وأعم��ام وأصدق��اء مل ال يعيش أحد 

منهم مبثل تلك السعادة اليت عشتها؛ بل إن كثري منهم كانوا تعساء، رغم أن عندهم الكثري 

من األوالد.

    كن��ت أخش��ى أن أت��زوج فأصبح��ت واح��داً مثله��م، أخش��ى أن تصب��ح زوج��يت ه��ي القي��د الذي 

يقيدن��ي، ولذل��ك ق��ررت أن أس��افر إىل إس��بانيا، برش��لونة حتديداً، حيث يعي��ش ابن خالي وهو 

حيمل اجلنس��ية اإلس��بانية وهو أيضًا صديٌق ورفيٌق لي.

يف تل��ك الف��رتة ب��دأت بإع��داد األوراق الالزم��ة للس��فر، وب��دأت أصغ��ر أعمال��ي يف األردن، حت��ى 

جاءت العاصفة بل حتى التسونامي الذي ال ميكن ألحد الصمود بوجه ذلك التسونامي وتلك 

العاصفة: إنها أمي، أمي اهلادئة الطيبة احلنونة اليت تبكي إذا ما شاهدت مشهد حزين على 

التلف��از، أم��ي أصبح��ت عاصفة هوجاء بكل ما حتمل الكلمة من معنى.

عندم��ا علم��ت ع��ن طري��ق الصدف��ة م��ن زوج��ة خال��ي أن��ي أرت��ب للس��فر م��ع ابنه��ا يف إس��بانيا، 

فج��ن جنونه��ا، ذهب��ت إىل منزل��ي- ال��ذي مل تك��ن ق��د دخلته منذ طالقي للكوري��ة- فوجدت أن 
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منزلي على حاله مل يتغري عليه ش��يٌء أبداً، فصور الكورية متأل املنزل ومالبس��ها - أو ما بقي 

م��ن تل��ك املالب��س- مت��أل اخلزائ��ن، وج��دت كل ش��يء عل��ى حاله، وكن��ت بعملي ف��اراً من تلك 

الذكري��ات، وهن��ا قام��ت العاصف��ة، فب��دأت أم��ي جبم��ع كل م��ا مي��ت للكوري��ة بصل��ة: الصور 

املالب��س وحت��ى الطع��ام الكوري، البهارات الكورية والكتب الكورية وأش��رطة الفيديو الكورية 

واألجنبي��ة حت��ى ألب��وم ص��ور ال��زواج، مجعت كل ذلك بع��دة أكياس للقمام��ة وألقته، ألقته 

القمامة. يف 

ع��دت بع��د منتص��ف اللي��ل ألج��د أمي تنتظرني يف البيت، البيت ال��ذي مل أعرفه عندما دخلته، 

حولت��ه إىل بي��ت فلس��طيين أصي��ل، مت��أل اجلدران صور القدس وخرائط فلس��طني اخلش��بية، 

تلك اخلرائط اخلشبية اليت كنت أصنعها قبل أن أسافر إىل كوريا، فلقد كنت بعد عودتي 

م��ن الدراس��ة والعم��ل أدخ��ل إىل غرف��يت ألصن��ع جمس��مات جتس��د الق��دس وجتس��د خارط��ة 

فلس��طني وكن��ت أوزع تل��ك اجملس��مات عل��ى من��ازل أخوات��ي وأعمام��ي وأصدقائ��ي، مل تك��ن 

مجيلة ولكنها كانت فلسطني أصيلة تصنع من خشب الزيتون ويصنعها عاشق لفلسطني، 

وحم��ب للقدس. 

نظرت حولي فلم أجد املاضي القريب: مل أجد كوريا، بل وجدت املاضي البعيد فلسطني، وجدتها 

معلق��ة عل��ى ج��دران منزل��ي، لك��ين مل أج��د نفس��ي، مل أج��د عب��د اهلل اجلم��ل، حت��ى بدل��ة اجل��ودو 

اخلاصة بي اس��تعملتها أمي كممس��حة ووضعتها على الباب اخلارجي، وعندما س��ألتها قالت لي 

أنها قدمية جداً اشرتي غريها، بل ال تشرتي غريها، امسع يا عبد اهلل، أقسم باهلل العظيم أني سوف 

أغض��ب علي��ك ول��ن أرض��ى أب��داً وليش��هد رب��ي عل��ي إن مل متتن��ع عن الس��فر وإن مل تتزوج ف��وراً. قل 

لي اآلن ما هي مواصفات الزوجة اليت تناسبك قل وال ختشى، اذكر مواصفاتها وأنا سوف أجدها 
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لك، كل ما عليك أن تقول وأن تنسى الكورية، فأنا أيضًا كنت أحب الكورية فكانت مبثابة ابنة 

لي كانت طيبة وحنونة لكن هذا كان قدرها، قل لي يا ولدي ما هي املواصفات وال توجع قلي.

كنت أعلم أن قلب أمي مريض، بل مريض جداً، فلقد أجرت قبل فرتة عملية به، أمي اليت 

تقول إنها سوف تغضب علي إن مل أمتنع عن السفر وإن مل أتزوج.

آه يا أمي، أليست اجلنة حتت قدميِك، فكيف سوف أقبل أن أغضبِك؟

أم��اه ال تغض��ي م��ين، أم��اه ال تغض��ي عل��ي، فأن��ا املطي��ع فارض��ي ع��ين، وارض��ي عل��ى م��ا قدمته 

يدي.

صمُت قلياًل وقلت حسنًا لن أسافر، فنظرت إلّي وقالت: ماذا عن الزواج؟

قل��ت نؤجل��ه قلي��اًل حت��ى..، قال��ت: حت��ى م��اذا، حتى تنس��ى يا ولدي؟ ال يناس��بك إال ال��زواج، قلت 

حس��نًا لكن حسب شروطي. 

أواًل: أريده��ا م��ن هن��اك م��ن فلس��طني، ثاني��ًا: أريده��ا م��ن عائلتن��ا برغوثّي��ة أب��ًا ع��ن ج��د، ثالث��ًا: 

أريده��ا متعلم��ة )يف جم��ال تربي��ة األطف��ال( فأن��ا ال خ��بة ل��ي وال جل��د عن��دي عل��ى األطفال، 

رابع��ًا: ال أريده��ا أن تعم��ل، فأن��ا واألطف��ال س��نكون عمله��ا وش��غلها الش��اغل، خامس��ًا: وهو األهم 

أري��د م��ن أبيه��ا أن يك��ون ه��و رج��ل املن��زل ال أمه��ا، فأن��ا ال أري��د زوج��ة قوي��ة حت��ول حيات��ي إىل 

جحي��م م��ن املش��اكل؛ والس��الم ختام.

نظ��رت ل��ي أم��ي وقال��ت: ش��قراء وبيض��اء، طويل��ة وممتلئ��ة، مجيل��ة أال يوج��د ش��يء م��ن ذلك؟ 

فضحكت وقلت ال أبداً أبداً، فأنا يا أمي كنت حزينًا يف بداية طالقي للكورية على الكورية، 

ولك��ن فيم��ا بع��د أصبح��ت حزين على نفس األش��ياء، أخ��اف أن ال أجد فتاة مثلها.

وه��ذا ه��و س��بب رغب��يت بالس��فر للخ��ارج حت��ى أتع��رف على فت��اة أعرفه��ا وأفهمها ث��م أتزوجها، 
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أم��ا هن��ا بعم��ان فه��ذا صع��ب عل��ي أو باألح��رى أن��ا ال أريده، فل��م أجد يف عمان من تناس��بين بعد 

الكورية.

    تركت��ين والدت��ي وع��ادت إىل املن��زل، وال��دي مل يك��ن هن��اك ب��ل كان يف فلس��طني، فق��د ق��رر 

من��ذ م��دة أن ي��زور فلس��طني لرؤي��ة األه��ل واألق��ارب، ولكن��ه بع��د ذل��ك ق��رر أن يطي��ل زيارات��ه 

لفلس��طني لرعاي��ة أراضي��ه اليت ورثه��ا عن جدي.

وال أدري أكان وجود والدي يف فلسطني يف تلك الفرتة من سوء حظي أو من حسنه، فبمجرد 

أن اتصل��ت أم��ي بأب��ي يف تل��ك الليل��ة حت��ى وج��دت أم��ي تق��ف عل��ى رأس��ي يف الصب��اح الباك��ر، 

لتوقظ��ين وتق��ول ل��ي أنه��ا وج��دت ل��ي الع��روس املناس��بة، ب��اهلل يا أم��ي خالل أقل م��ن مخس أو 

س��ت س��اعات وج��دت ع��روس مبواصفات��ي ال��يت كنت أظن أنه��ا تعجيزية؟ فلق��د تركت أمي 

منزلي يف الساعة الثانية لياًل وعادت إليه يف الساعة السابعة صباحًا، فمنزلي ومنزل والدي 

يف نف��س العم��ارة، أم��ي وج��دت ل��ي عروس��ًا، قل��ت حس��نًا. قال��ت أعطين ج��واز س��فرك واذهب به 

لتحصل على فيزا لكي تس��افر إىل فلس��طني.

قل��ت وم��ا زال النع��اس يطاردن��ي أتريدي��ن جواز الس��فر أم ماذا؟ قالت ال أريد جواز الس��فر أريد 

أن تذهب اآلن لتحصل على فيزا وتس��افر لدى العروس، هناك يف فلس��طني.

باهلل سوف أذهب لفلسطني اليت مل أعد أحبها، أمل أقل يف إحدى األيام عندما سألت عن حال 

فلسطني بعد دخول السلطة:

معتوهة جمنونة تلك البالد ... ُظلٌم قتٌل وبيوت احِلداد

عاثوا بها خرابًا واستبدادًا ...       قتلوا األم والطفل الوليد
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هذه فلسطني اليت ال أحب، فلسطني اليت ال أريد، كيف أذهب لفلسطني اليت ما عدت أحب، 

لكي أحبث عن فتاة أحب.. أعين يا اهلل.

م��ا ه��ي إال ع��دة أي��اٍم حت��ى حصل��ت عل��ى تأش��رية للزي��ارة، ودع��ت أم��ي، وقل��ت هلا إن��ي ذاهب يف 

رحل��ة م��ع أصدقائ��ي وبع��د عودتي س��وف أذهب إىل فلس��طني.

مل أذه��ب برحل��ٍة خ��ارج فلس��طني، ب��ل ذهب��ت برحل��ة إىل فلس��طني، فلق��د كان ل��ي صدي��ق 

وه��و تاج��ر مقدس��ي ث��ري انتظرن��ي هن��اك عل��ى املع��ب، أو كم��ا يس��مونه عل��ى اجلس��ر، ع��بت 

اجلسر إىل فلسطني، لكين مل أَر فلسطني بل رأيت أعالم الصهاينة متأل أرجاء املكان، وصلت 

متأخ��راً رغ��م أن��ي خرج��ت مبكراً، فاس��توقفين احملتلون ليخضعونين لالس��تجواب عن أحوالي 

وعن ماذا كنت أعمل، وخباصة أنها أول زيارة لي لفلس��طني، كانوا يتحدثون معي باللغة 

العربية املكسرة نوعًا ما، فرفضت أن أجيب بالعربية وبدأت أحتدث باإلجنليزية مما جعلهم 

حيضرون مرتجم للغة اإلجنليزية، أال يكفي أنهم احتلوا أرضي وقدسي ويريدون أن حيتلوا 

لغ��يت؟ س��وف أحت��دث لك��م بلغ��ة ذلك الوغد احلقري بلف��ور الذي مّكنكم عب وعده املش��ئوم من 

احلص��ول عل��ى أرضن��ا املبارك��ة.. لك��ن ل��ن ميكنك��م م��ن احلص��ول على لغ��يت، حت��ى أن املرتجم 

حاول أن يتحدث باللغة العربية إال أني مل أنطق حرفًا واحداً بتلك اللغة وقلت له إن كانت 

اللغة االجنليزية صعبة عليك، احبث عن مرتجم للغة الكورية، غضب هو أما أنا فلم أغضب 

ب��ل كن��ت س��عيداً وس��عيداً ج��داً ألني أغضبت��ه فلقد ش��عر باإلهانة، أمضيت عدة س��اعات حتى 

جاء املساء وعندها وبدون مقدمات أعطوني جواز سفري وقالوا لي اعب، فعبت إىل فلسطني، 

مرحبًا قال لي صديقي لقد تأخرت، حصل خري شو رأيك تروح على »فيلتنا« اليت بأرحيا فهي 

قريب��ة ج��داً مخ��س دقائق من هنا، مل أتكلم واكتفيت بهز رأس��ي باملوافقة.
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في��ال مجيل��ة ج��داً، ومس��بح كب��ري وأش��جار فاكه��ة رائع��ة، هن��اك أمضي��ت ليل��يت األوىل يف 

أرحيا، أرحيا وأي أرحيا رأيت، طلبت من صديقي أن يصطحبين جبولة بداخل مدينة أرحيا، 

أرحيا »عزة أوسلو«. رأيت بها قرية مهجورة حمرومة من احلداثة، قرية ال أكثر فلم تكن 

أرحيًا مدينة أبداً، رأيت بها قطيعًا من عس��اكر س��لطة أوس��لو: قطيعًا، يقوده ذئب، بعد ذلك 

عدنا إىل الفيال فطلب مين صديقي أن أغري مالبسي وأن أرتدي أمجلها، بل أغالها مثنًا، قبل 

أن أس��أله عن الس��بب قال: إياك أن تس��أل. باهلل عليك يا عبد اهلل أن تفعل ما أطلبه منك. فعاًل 

م��ا ه��ي إال ع��دة دقائ��ق وكن��ت أرت��دي إح��دى بدل��ي، تل��ك الب��دل اليت كن��ت أفصله��ا هناك يف 

كوريا، بعدما كنت أملك مثن الطعام واملواصالت عندما وصلت إىل كوريا، عندما مشيت 

م��ن املط��ار إىل غاب��ة األش��جار، أصبح��ت ثريًا أقوم بتفصيل بدالت��ي وقمصاني، حتى أني واهلل 

كنت أفصل تلك الباليز اليت ترتدى حتت القمصان، كنت ُأفصل ربطات العنق من احلرير 

الصيين الفاخر.

     ارتدي��ت إح��دى تل��ك الب��دل وصع��دت بس��يارة صديق��ي تل��ك الس��يارة ال��يت ال يق��ل مثنه��ا عن 

نص��ف ملي��ون، صع��دت وصع��د ه��و أيض��ًا فقاد الس��يارة، ع��دة دقائق وصل إىل فن��دق فخم جداً 

جداً، يف البداية مل أصدق مثل وجود هذا الفندق يف مدينة أرحيا أقصد يف قرية أرحيا، لكن 

الفن��دق كان ضخم��ًا وفخم��ًا ومب��ا أني أمحل جواز س��فر أجن��ي ومبا أن صديقي ميلك هوية 

مقدس��ية فق��د دخلنا هن��اك مثل دخول الفاحتني.

وم��ا ه��ي إال ع��دة دقائ��ق حت��ى علم��ت أن��ي يف كازين��و أرحي��ا )يف مله��ى ليل��ي ومرت��ع للقم��ار 

والفس��اد(، رأيت ذلك بأم عيين، كازينو بأرحيا قمة الفس��اد واإلفس��اد يف أول مدينة تس��يطر 

عليها الس��لطة!!
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قلت بنفسي حسي اهلل، حسي اهلل ونعم الوكيل، قلت احلمد هلل أن ذلك الكاتب الفلسطيين 

مري��د البغوث��ي ال��ذي كت��ب كت��اب رأي��ت رام اهلل مل يدخ��ل إىل هن��ا، مل يش��اهد م��ا ش��اهدته 

يف ذل��ك الوك��ر، مل يك��ن القم��ار وال العاه��رات إمنا العاهرون رجال جهاز األمن الوقائي رجال 

جبي��ل الرج��وب الذين يتولون حراس��ة الكازينو واإلش��راف األم��ين عليه، فلقد كلف عرفات 

بطل األبطال جبيل الرجوب بتش��كيل جهاز حتت اس��م جهاز األمن الوقائي، ال اختصاص له 

س��وى محاية الصهاينة من املقاومة ومحاية الفاس��دين من الثائرين.

ظن صديقي أني لن أطيل الس��هر هناك، ولكنه كان خمطئًا فقد أطلت الس��هر، ليس بلعب 

القمار، وال مراقصة العاهرات، وإمنا واصلت الس��هر موجهًا لصديقي الس��ؤال تلو الس��ؤال عن 

م��ا ي��دور هنا يف الكازينو وهناك يف رام اهلل وغزة.

قب��ل الفج��ر عدن��ا إىل الفي��ال، فوضع��ت حقائ��ي يف الس��يارة وانطلقن��ا لنصل��ي باألقص��ى يف الق��دس، 

انطلقن��ا م��ن الكازين��و وك��ر فس��اد الس��لطة إىل الق��دس احملتل��ة. م��ا إن وصل��ت هن��اك حت��ى ع��ادت لي 

روح��ي وع��ادت احلي��اة ت��دب جبس��دي من جديد أصبحت حيًا، حي��ًا أرزق، بالقدس عادت لي ذاكرتي 

وحي لفلسطني ورغبيت يف القتال وعقاب احملتل، هناك يا ابنيت احلبيبة هناك يا مالكي احلارس، 

ش��عرت برغب��ة باحلي��اة، لي��س للق��دس وصف؛ رائحته��ا مجيلة، فقد مررنا عل��ى خمبز يصنع الكعك 

املقدس فاشرتينا وأكلنا وحنن نعب أزقة املقدسي، بعد أن عبنا أسوارها أكلت الكعك، كنت جائعًا 

فل��م آكل هن��اك بوك��ر الفس��اد بالكازين��و، ومل أش��رب حت��ى امل��اء، رفض��ت أن أدن��س جس��دي بطعامهم 

ومائهم، أما كعك القدس فواهلل كان أحلى وأروع ما أكلته طوال عمري، فرغم أني كنت أتناول 

الطع��ام يف أفخ��م املطاع��م يف كوري��ا وعم��ان ورغ��م ح��ي لطع��ام أم��ي لك��ين أق��ول: ال ش��يء يعل��و عل��ى 

كعك القدس، يبقى قدس��ًا ال يس��تطيع أحد أن يدنس��ه فهو األقصى املبارك به وحوله.
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كان ذل��ك الي��وم ي��ا ابن��يت ه��و صب��اح ي��وم اجلمع��ة، فطلب��ت م��ن صديق��ي أن يرتك��ين أمض��ي 

يوم��ي باملدين��ة، وقل��ت ل��ه أننا س��وف نع��ود إىل منزله الثان��ي املوجود يف أحد أحي��اء القدس بعد 

الص��الة، أحلح��ت علي��ه فواف��ق، ودعت��ه على أمل أن ألقاه بعد الصالة عن��د باب العامود، فبدأت 

أجتول يف ساحات القدس ثم يف أزقة القدس، تلك القدس اليت أحبها واليت طاملا حلمت بأن 

أصلي بها، رأيت املس��توطنني، رأيت احملتلني رأيت األم الفلس��طينية رأيت القدس، رغم كل 

غضي على احملتلني إال أن غضي على الس��لطة والفس��اد واإلفس��اد كان أكب وأعظم.

ب��دأت أبي��ات الش��عر يف تل��ك اجلول��ة املقدس��ية حت��وم حول��ي، كأنه��ا س��رب من الصق��ور فقلت 

األبي��ات التالي��ة، ال أدري أه��ي ش��عر أم أي ش��يٍء آخر.

أظ��ن أن املش��اعر أصبح��ت كلم��ات ال أكث��ر وال أق��ل؛ فأن��ا ي��ا ابنيت لس��ت ش��اعراً، وحتى أني ال 

أخفيِك س��راً إن قلت لك أني ال أحب الش��عر أصاًل.

قلت:
يف القدس ما عاد باملكان إنسان يف القدس ما عاد لالنتظار مكان

يف القدس غرس الصهاينة واالستيطان يف القدس غرست أنياب الطغيان

يف القدس ما عاد يسمع صوت االذان يف القدس ما عاد للحجارة مثن
يف القدس وغرس قاطعي الزيتون يف القدس غرس احملتل احلزن

يف القدس ما عاد حي سلوان 	يف القدس ما عاد للقباب ملعان
يف القدس غرس عطش الظمآن يف القدس غرس الظالم واجلنون
يف القدس ما عاد املصلون يأمون يف القدس ما عاد زيت وزيتون
يف القدس غرس قضاه ظاملون يف القدس غرس ظلم بال قانون
يف القدس ما عاد عنب ورمان يف القدس ما عاد يطحن طحني
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يف القدس غرس اجلهل والطغيان يف القدس غرس الكره ال الغفران
يف القدس ما عاد هناك مصلون يف القدس ما عاد هناك اديان
يف القدس غرس وحش جمنون  يف القدس غرس أعداء غيالن
يف القدس ما عاد بالسماء ألوان يف القدس ما عاد األبيض لون

يف القدس غرس أعمى بال عيون يف القدس غرس قلب حزين
يف القدس ما عاد يقرأ الق�����رآن يف القدس ما عاد للمكان تكوين
يف القدس غرس من الكفر دان  يف القدس غرس اجلن واجلان

يف القدس ما عاد سوى بين صهيون يف القدس ما عاد هناك فلسطينيون
يف القدس غرس القيد بأيدي املأسورين  يف القدس غرس جثمان اجملاهدين

قل��ت تل��ك األبي��ات ي��ا ابن��يت احلبيب��ة وي��ا مالك��ي احل��ارس بع��د أن صلي��ت يف الق��دس، فق��د 

مسح لي بالصالة يف األقصى ألني أمحل جواز سفر أجني ومل يسمح للفلسطينيني الشباب 

بالدخول للصالة قلت تلك الكلمات بعد أن رأيت أول شهيد يصلى عليه، شهيداً ارتقى للعال 

عل��ى ي��د مس��توطن حمت��ل ق��ام بطعن��ه بأح��د ش��وارع الق��دس، فصل��وا علي��ه وصلي��ت، وك��بوا 

وهللوا فكبت وهللت، قلت اهلل أكب اهلل أكب. ولكن أحدهم قال مجلة أصبحت هي حمور 

حيات��ي القادم��ة ق��ال ذل��ك الفت��ى: االنتق��ام االنتق��ام ي��ا كتائ��ب القس��ام، االنتق��ام االنتق��ام ي��ا 

كتائ��ب القس��ام، فك��ررت م��ن بعده وك��رر كل من كان��وا هناك.

غضبت وعش��قت وصليت وذقت ألول مرة احلب، أحببت القدس وقبة الصخرة املش��رفة من 

أول نظرة، بل عشقتها من أول كعكة.
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     تأخرت على صديقي لكنه بقي ينتظرني عند باب العامود إحدى بوابات القدس الشريف، 

كان قلق��ًا بس��بب حادث��ة استش��هاد الش��اب املقدس��ي، كان قلق��ًا عل��ي لك��ين كن��ت قلق��ًا عل��ى 

فلسطني، ذهبنا إىل منزله الكائن بأحد ضواحي القدس، فتناولنا الطعام وبعد ذلك طلبت منه 

أن يرتك��ين لك��ي أن��ام، فل��م أكن منت منذ ليلة البارحة، منت حتى املس��اء، ويف املس��اء أخذني 

لزيارة بيت حلم، فتجولت بها وبكنيسة امليالد وأضأت مشعًة هناك على املذبح، فامليالد مثل 

الق��دس والق��دس مث��ل املي��الد عندي، بعد ذلك عدن��ا باجتاه اخلليل وأمضينا ليلتنا هناك عند 

أح��د أصدقائن��ا. بقي��ت ط��وال ف��رتة الس��هرة أس��أل عن أح��وال فلس��طني وأحوال اخللي��ل، خليل 

الرمح��ن، ع��ن قص��ة ذل��ك املس��توطن ال��ذي قت��ل املصل��ني باحل��رم اإلبراهيم��ي الش��ريف، قصوا 

علي القصة.

أهم ما قالوا مل يكن القاتل الذي قتل شهدائنا يف تلك اجملزرة البشعة، وتلك اجلرمية الدنيئة، 

ب��ل كان م��ن ذل��ك املق��اوم املهن��دس حيي��ى عي��اش، ذل��ك املهن��دس القس��امي ال��ذي ث��أر وعاق��ب 

الصهاينة من خالل عملياته االستشهادية، ومن خالل مقاومته للمحتلني املستوطنني. لقد 

أحببت حييى عياش مثلما أحببت القدس متامًا، فعياش ذلك املهندس القسامي أعاد لي من 

خالل حديثهم عنه روح املقاومة وروح التصدي للظلم والطغيان.

يف الصب��اح الباك��ر ذهبن��ا إىل مدين��ة رام اهلل لك��ين وجدته��ا نائم��ة، ظنن��ت أن��ي س��وف أرى 

املظاه��رات خت��رج ض��د االحت��الل بس��بب استش��هاد الش��اب املهن��دس، لك��ين مل أرى س��وى قطي��ع 

أغن��ام األجه��زة األمني��ة، أجه��زة أوس��لو اليت متنع الن��اس من اخلروج للتظاه��ر ضد االحتالل 

ونصرًة الش��هيد.
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وهنا يا ابنيت اجلميلة ويا مالكي احلارس، قلُت معاتبًا مدينة رام اهلل وراثيًا حاهلا:

رام اهلل قومي استيقظي أرجوِك  ...  وأيقظي كل من أحبوِك

أحزينة أنِت فأبك����������وِك    .....    على الشه����داء الذين ودعوِك

وحتالفوا مع احملتل فبالظهر طعنوِك  .... رام اهلل قومي استيقظي أرجوِك

بعد أن جتولت قلياًل يف مدينة رام اهلل، ضاق صدري مبواكب احلراس��ات الفلس��طينية اليت 

حت��رس كب��ار الش��خصيات وه��ي جت��ول وتص��ول يف املدين��ة املس��لوبة املنهوب��ة م��ن قبله��م، أال 

يكف��ي أن س��لبها احملت��ل الصهيون��ي، أال يكفين��ا م��ا ح��ل به��ا، أم ه��ي حباج��ة ألن يدخله��ا أبط��ال 

أوس��لو لك��ي ميارس��وا بطولته��م عليه��ا ويزيدوا من جراحه��ا جراحًا ؟.

وهن��ا طلب��ت م��ن صديق��ي أن يصطحب��ين بعي��داً ج��داً إىل البح��ر واىل امل��دن احملتل��ه: هن��اك إىل 

ياف��ا وحيف��ا وإىل الل��د والناص��رة. زرت تل��ك امل��دن ال��يت رغ��م أنها حمتلة بش��كل كام��ل إال أنها 

كانت خالية من قوات االحتالل، فهي أصبحت اآلن من املسلمات بعد أن تنازل عنها املفاوض 

الفلسطيين، ذلك املفاوض الذي مل يفوضه أحد لكي يبت بأمر فلسطني، فاوض وباع وتنازل 

عن كل تلك األراضي اليت احتلت قبل عام 1948، ذلك املفاوض الذي حصر مطالبه يف الضفة 

والقط��اع وبعض الش��وارع اجمل��اورة ملدينة القدس.

حس��ي اهلل ونع��م الوكي��ل عل��ى كل م��ن ب��اع ذرة ت��راب م��ن تراب فلس��طني، فلس��طني القدس 

واألقصى، فلسطني الفاتح عمر بن اخلطاب، فلسطني التحرير صالح الدين، باعوها وحصلوا 

عل��ى بطاق��ات الش��خصية املهم��ة VIP ب��داًل منه��ا، حصل��وا عل��ى املواك��ب املرافق��ة، وم��ألوا 

جيوبه��م وحس��اباتهم البنكي��ة؛ بع��د أن قبض��وا مث��ن كل قطرة دم نزفت على تراب فلس��طني.
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أعل��م ي��ا مالك��ي احل��ارس أن��ي مل أح��ب يوم��ًا م��ن األي��ام ياس��ر عرف��ات، ول��ن أحب��ه أب��داً، أليس 

هو من ناصر الطاغية صدام حسني؟ أليس هو من جر علينا ويالت أيلول األسود يف األردن؟ 

ألي��س ه��و م��ن طردن��ا م��ن لبن��ان، مل��اذا ع��اد إىل فلس��طني؟ أعاد إليكم مش��واره يف تدمري الش��عب 

الفلس��طيين، ش��عب أطف��ال احلجارة، ورج��ال االنتفاضة ؟.

     هن��اك يف الناص��رة زرت كنيس��ة البش��ارة وأش��علت مشع��ة فيه��ا، فأن��ا ي��ا ابن��يت تع��ودت أن 

أزور األماكن التارخيية، وقد اكتس��بت هذه العادة من خالل دراس��يت لألدب الكوري، فلقد 

زرت كل املعابد يف كوريا: معابد وكنائس ومساجد، ولذلك أصبحت أرغب بالتعرف على 

اآلخ��ر، عل��ى احلض��ارة وعل��ى الع��ادات والتقالي��د، أم��ا عل��ى الش��اطئ وعندم��ا حل موع��د الغداء؛ 

أكل��ت الس��مك وم��ا إن اختلط��ت رائح��ة الس��مك املش��وي م��ع رائح��ة مي��اه البح��ر، حت��ى قل��ت 

كلم��ة، ب��ل مجل��ة جعل��ت صديقي يف��ر من كرس��يه راجيًا إياي بالس��كوت.

لق��د قل��ت أقس��مت ب��اهلل أن أح��رر فلس��طني كل فلس��طني، أقس��م أن أج��رد الصهاين��ة منه��ا، 

وأقس��م أن أج��رد أش��باه رج��ال أوس��لو منه��ا، وك��ررت ذل��ك خماطب��ًا البح��ر.

ك��ررت م��ا قل��ت وكان صوت��ي يعل��و ويعل��و، أم��ا صديق��ي املقدس��ي ف��كان يرجون��ي ب��أن أس��كت، مل 

أس��كت ب��ل ك��ررت بص��وت أعل��ى وأعل��ى، ولك��ين قل��ت تل��ك اجلم��ل بلغ��ة ال يفهمه��ا صديق��ي أو من 

كان��وا بامل��كان، قلته��ا باللغ��ة الكوري��ة لغ��يت ال��يت تعلمته��ا عندم��ا درس��ت وعمل��ت بكوري��ا، فتحول��ت 

تلك اجلمل إىل ما يش��به حلن نش��يد مجيل، فلس��طني كل فلس��طني، وال ش��يء س��وى كل الكل يف 

فلسطني. بعد أن انقضى النهار وحل املساء، كانت أول املدن الساحلية الفلسطينية  تزداد مجااًل 

وتألقًا، تناولت عشائي وطلبت من صديقي أن يوصلين لقرييت، إىل بيت رميا حيث منزل والدي 

حيث الع��روس تنتظرني.
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يف الطريق إىل القرية كنت صامتًا غارقًا بالتفكري، فلقد قررت أنه  مبجرد رؤييت للعروس 

أن أقول ال وألف ال، هذه العروس ال تناسبين أبداً. هكذا قررت، وعلى هذا نويت.

وصلنا القرية بعد منتصف الليل، كنت أظن أني سوف أجد صعوبة بالوصول ملنزل والدي، 

ولك��ين وج��دت وال��دي ينتظرن��ي على مدخل القرية ومعه ع��دٌد من أبناء عمي، ينتظرني منذ 

أي��ام، فلق��د ص��ادف أن وال��دة صديق��ي املقدس��ي زارت أم��ي يف عم��ان، وأخبته��ا أن��ي هن��اك يف 

فلس��طني من��ذ ع��دة أي��ام، وال��دي كان يعتق��د أن��ي ق��د اعتقل��ت م��ن قب��ل ق��وات االحت��الل عل��ى 

احل��دود أن��ا وصديق��ي املقدس��ي ال��ذي كان ينتظرن��ي عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر م��ن احل��دود ألنن��ا 

ط��وال تل��ك األي��ام مل نتص��ل بأح��د ع��ب اهلات��ف أو اجل��وال، فلق��د أطف��أت جه��ازي وطلب��ت م��ن 

صديق��ي أن يطف��ئ ه��و اآلخ��ر جه��ازه حت��ى ال يزعجن��ا أح��د خ��الل رحلتن��ا يف رب��وع فلس��طني 

األسرية، والدي كان غاضبًا، بل غاضبًا ومسروراً، فلقد رآني ساملًا وهذا ما كان يهمه، فبغم 

أن��ي جتول��ت وزرت ع��دداً كب��رياً ج��داً م��ن دول الع��امل إال أنه��ا امل��رة الوحيدة ط��وال عمري اليت 

يقل��ق به��ا وال��دي عل��ي، فأنا زرت معظم دول آس��يا مثل كوريا وهونغ كونغ وتايوان والصني 

والياب��ان وحت��ى أن��ي زرت ماليزي��ا واندونيس��يا وتايالن��د، أم��ا عربي��ًا فزرت معظ��م دول اخلليج 

العرب��ي والع��راق وس��وريا، مل يقل��ق عل��ي والدي أبداً، أما هذه امل��رة فلقد قلق جداً وغضب جداً.

وعندم��ا س��ألته ق��ال: » يف تل��ك ال��دول هن��اك قان��ون وش��رائع أم��ا هن��ا فش��ريعة الغ��اب ه��ي ال��يت 

حتكم، ش��ريعة الصهاينة خونة العهود وناكثي الوعود، هنا ش��ريعة س��لطة الفساد واإلفساد 

اليت تقوم على الرشوة والعمالة للمحتل، لذلك قلقُت عليك يا ولدي، أعلم أنك كبري وواعي 

وأن��ك ق��وي جب��ار ي��ا اب��ين الغال��ي، لكين أعلم أنهم كفرة فجرة ال ذم��ة هلم وال دين، دير بالك 

على حالك بكرة إن شاء هلل سوف ترى العروس وبعد ذلك تعود إىل عمان، أنت يا ولدي مثل 
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الس��يف وحن��ن لس��نا حباج��ة لس��يف يف فلس��طني، فالس��لطة باع��ت والع��دو اش��رتى، وال م��كان 

للسيوف هنا، هنا مكان للمحاريث اليت حترث األرض أو ما بقي من األرض، حماريث حترث 

وأناس يزرعون وال ميكن أن يصبح السيف حمراثًا أبدا ً».

آه من��ك ي��ا وال��دي وي��ا معلم��ي األول، ي��ا م��ن تعل��م وال أعلم ويا من ترى م��ا ال أرى، رغم أنك مل 

تدرس ورغم أنك إنس��ان طيب بس��يط جداً، إال أنك عميق الفكر والتفكري.

أمضيت تلك الليلة يف منزل والدي، بل أقصد منزل جدي الذي ورثه عن جد جد جده، مل يكن 

منزاًل بل كان عبارة عن ش��يء آخر يس��مونه العاللي، أو القلعة أو القصر، كان ش��يئًا قدميًا 

ج��داً تبل��غ مساك��ة جدران��ه من مرتين يف بعض األماكن إىل مرت ونصف يف أماكن أخرى، 

كب��ري ومجي��ل لكن��ه حباج��ة ماس��ة لإلص��الح والرتميم. يف تل��ك الليلة مل أس��لم من البعوض 

ال��ذي أقل��ق منام��ي، رغ��م أن احلداث��ة ق��د دخل��ت إىل قريتن��ا منذ زمن طوي��ل إال أن والدي بعد 

أن ع��اد إىل فلس��طني مل يفض��ل إدخ��ال احلداث��ة إىل تل��ك القلعة اليت ورثها عن أبيه وجدوده، 

فض��ل أن يعي��ش عل��ى مصب��اح يض��اء بال��كاز، ومل يك��ن ميل��ك أي ش��يء ميت للحداث��ة بصلة يف 

ذل��ك املن��زل، رغ��م أن منزل��ه يف عم��ان أش��به مب��ا يكون مبحل ل��ألدوات الكهربائي��ة االلكرتونية 

والكهربائي��ة فمث��اًل، بع��د أن ع��دت م��ن كوري��ا قم��ت برتكي��ب صحن القط ه��و األكب على 

مس��توى األردن، ف��كان حجم��ه قائم��ًا مكتماًل يتجاوز األربع أمت��ار والنصف، وعندما كنت يف 

كوري��ا كن��ت أرس��ل ألخوت��ي أحدث األجهزة الكهربائية والكمبيوت��رات، ولكن هنا يف القلعة 

مل يكن س��وى احلجارة والبعوض.

اس��تيقظت مبك��راً عل��ى ص��وت امل��ؤذن، فلق��د كان املس��جد القدي��م يق��ع جب��وار من��زل وال��دي، 

صلى والدي باملسجد وصليت أنا متيممًا ألني مل أجد املاء فلقد أخذ والدي املصباح معه لريى 
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الطريق إىل املسجد، بعد أن عاد توضأت وصليت، وأعد لي والدي طعام اإلفطار؛ طعاٌم أقسم 

أن طعم��ه م��ا ي��زال يف فم��ي ل��آن، رغ��م أن��ي مل أت��رك صنف��ًا م��ن أصن��اف الطع��ام إال وتناولت��ه 

خ��ارج فلس��طني، إال أن م��ا أع��ده ل��ي وال��دي كان ل��ه طعٌم خاص ورائحة قدس��ية أخرى.

عندم��ا أحض��ر وال��دي صيني��ة الق��ش ال��يت وض��ع عليه��ا أطب��اق الطع��ام وج��دت مق��الة مليئ��ة 

بزي��ت الزيت��ون وبه��ا ع��دة بيض��ات مقلي��ة، كان��ت البيض��ات غارق��ات بالزي��ت، وكان��ت عل��ى 

صيني��ه الق��ش ع��دة حب��ات م��ن البن��دورة وصح��ن للزي��ت وصح��ن مل��يء باجلبن��ة البيض��اء.

أن��ا أك��ره الزي��ت وأك��ره الده��ون كث��رياً، فق��د تع��ودت عل��ى األصن��اف املس��لوقة يف كوري��ا 

واملشوية، أما الزيت فال، وألف ال، هذا ما قلته لنفسي ولكين جتاوبت مع إحلاح والدي فبدأت 

بتن��اول الطع��ام، ومل أتوق��ف إال بع��د أن مس��حت األطب��اق فق��د أحبب��ت خب��ز الطاب��ون والزي��ت 

والزع��رت، أحبب��ُت القلع��ة، ب��ل إن��ي أصبح��ت جزءاً م��ن تلك القلع��ة وتارخيها.

أمضي��ت يوم��ي مس��تقباًل املهنئ��ني بوصول��ي س��املًا غامن��ًا كم��ا يقول��ون. أه��م املهنئ��ني كان 

ب��الل: ب��الل اب��ن عم��ي ال��ذي فق��د كليت��ه قب��ل أع��وام طويل��ة عندما كن��ت يف كوري��ا، وكان 

ه��و يلق��ي احلج��ارة يف طرق��ات فلس��طني. ب��الل يصغرني بعدة أعوام م��ا زال يدرس باجلامعة 

علم االجتماع وعلم النفس، تلك اجلامعة، جامعة املهندس حييى عياش جامعة بريزيت. مل 

نتمك��ن م��ن احلدي��ث طوي��اًل فلق��د كان املهنئ��ون كث��ر، مضيت يوم��ي األول على ه��ذه احلال 

وج��زء م��ن الي��وم الثان��ي، وعندم��ا ح��ل مس��اء الي��وم الثان��ي توجه��ت مع وال��دي لرؤي��ة العروس 

حس��ب موعد مس��بق.

يف ذل��ك الي��وم ق��در اهلل ل��ي أن أرى أمج��ل وأحل��ى عي��ون حبيات��ي، أحبب��ت عيونه��ا ب��ل س��حرتين 

بعيونه��ا اخلجول��ة، فطلب��ت يدها عل��ى الفور.
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     بع��د ذل��ك ع��دت إىل عم��ان ألع��د ألم��ور ال��زواج هن��اك وم��ا ه��ي إال أش��هر قليل��ة حت��ى ج��اءت 

لعم��ان، وتزوجته��ا هن��اك، كان��ت بفض��ل اهلل زوج��ة كامل��ة متكامل��ة، هادئ��ة وصامت��ة، ذات 

فك��ر ناض��ج وعق��ل واس��ع، وهن��ا أق��ول ل��ِك ي��ا مالك��ي احل��ارس أن��ي للم��رة األوىل حبيات��ي ق��د 

وقع��ت باحل��ب وذق��ت طعمه.

رغم أني عندما سافرت إىل فلسطني أردت أن أقول »ال« لذلك الزواج ومل أسافر إال إرضاًء لوالدتي 

الكبرية املريضة، شفاها اهلل، إال أني وقعت يف احلب من أول نظرة، هل كان ذلك سحر احلب، أم 

سحر فلسطني؟ لست أدري ! وال أريد أن أدري ! ما يهمين هو أني عشت وما زلت أعيش رغم مرور 

أعوام طويلة حبالة من احلب املستمر، حبٌّ عماده االحرتام والتفاهم، حب ال غالب له وال مغلوب. 

ط��وال تل��ك األع��وام مل حت��دث مش��كلة واح��دة أب��دًا، ال عندما كن��ت ثريًا وال عندم��ا أصبحت فقرياً 

معدم��ا، ال عندم��ا كن��ت ح��راً طليق��ًا أج��ول معه��ا جب��والت س��ياحية يف أمج��ل الفن��ادق، وال عندم��ا 

أصبحت أنا وهي مطاردين بال مأوى، وال عندما أس��رت، فهدمت وفجرت القلعة.

ظ��ل احل��ب ه��و عم��اد عالقتن��ا وم��ا زال، لك��ن هن��اك ح��ب آخ��ر ب��دأ يك��ب وينم��و بداخلي، ح��ب للجهاد 

واحلجر، حب للرتاب والش��جر، حب لفلس��طني والقدس، وذلك ما إن محلت زوجيت حتى ودعتها 

بعد أن ضيقت أعمالي التجارية يف عمان، وعدت إىل هناك إىل فلسطني ال بل إىل القدس، هناك 

عمل��ت يف إح��دى الش��ركات املقدس��ية ال��يت ميلكه��ا صدي��ق ل��ي وكان��ت تل��ك الش��ركة تعم��ل يف 

جم��ال الف��والذ املصه��ور، وم��ن هن��ا ابت��دأ املش��وار واحلكاي��ة، حكاية مهن��دس على الطري��ق، وحكاية 

أم��ري الظ��ل، حكاي��ة صاح��ب أعل��ى حك��م بتاري��خ القضي��ة الفلس��طينية، حكاي��ة احملك��وم بس��بع 

وس��تني مؤب��داً، ومخ��س آالف ومائ��يت عام، حكاية صاحب أكب مل��ف أمين بتاريخ دولة االحتالل 

الصهيون��ي، حكاي��ة عب��د اهلل البغوث��ي.
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ابنتي الحبيبة ومالكي الحارس:
عندم��ا دخل��ت إىل فلس��طني مل يك��ن ه��ديف العم��ل ومج��ع امل��ال، فلق��د كن��ت أمل��ك م��ن امل��ال ما 

يكفي��ين ويكف��ي أم��ي أضع��اف أضعاف ما ميك��ن أن أصرفه طوال حياتي، ومل أحبث عن احلب 

أو ال��زواج، فق��د كن��ت ق��د أحبب��ت وتزوجت، دخلت فلس��طني ألني أقس��مت ب��اهلل أن أعمل على 

حتريره��ا م��ن املغتصب��ني الصهاين��ة وم��ن فاس��دي س��لطة أوس��لو، كي��ف؟ ال أعل��م .. كل م��ا 

كن��ت أعلم��ه ه��و أني محلت بداخل��ي األمل وإخالص النية على حتقيق هديف، فحولت أملي 

وحلمي إىل واقع ملموس كرست ألجله كل طاقاتي وإمكانياتي. بعد اهلل استعنت بالكتمان 

والصم��ت لعل��ي أصل إىل طري��ق احلرية والتحرر.

عندما اختذت ذلك القرار كانت فلس��طني هادئة جداً؛ وكانت املفاوضات تس��ري بال انقطاع، 

كان التنس��يق األم��ين ب��ني ق��وات االحت��الل الصهيون��ي وق��وات األم��ن الوقائ��ي واملخاب��رات 

الفلسطينية، على أعلى مستوى. وكم  فوجئت عندما علمت أثناء زيارتي األوىل لفلسطني 

أن هناك اثنني من أبناء قرييت وعائليت معتقالن على نفس القضية وهي االنتماء حلركة 

مح��اس، وأن االثن��ني حمكوم��ان بع��دة أع��وام، هذا غري مهم، امله��م أن أحدهما معتقل وحمكوم 

عن��د الصهاين��ة، واآلخ��ر معتق��ل وحمكوم عند كالب الصهاينة: عند الس��لطة الفلس��طينية. 

قاوما معًا فسجنا عند احملتل، وكلب احملتل، لذلك أخذت من الكتمان والعيش بعيداً بالظل 

وس��يلة ل��ي لعلي أصل لغاييت.

قب��ل دخول��ي لفلس��طني يف زيارت��ي الثاني��ة أدخل��ت كل م��ا يلزم��ين م��ن أدوات وأجهزة خاصة 

تساعدني على مقاومة احملتل، وعندما أقول كل ما يلزمين أعين ذلك بكل ما حتمل الكلمة 
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م��ن: اإلش��ارات الالس��لكية وأجه��زة الكرتوني��ه وأدوات كهربائي��ه وم��واد تس��تعمل لتنفج��ر 

والكث��ري الكث��ري، أدخلتته��ا دون أن ينتب��ه أح��د، خمب��أة بداخ��ل أجه��زة كهربائي��ة عادي��ة، ذل��ك 

بس��بب ق��وة ومتان��ة التنس��يق األم��ين ب��ني أعدائ��ي وأعدائ��ي .. أدخل��ت م��ا أري��د إدخال��ه م��ن أمام 

عيونهم فكل واحد منهم كان يفهم أن اآلخر سوف يقوم مبهمة التفتيش نيابة عن اآلخر، 

الله��م أضرب الظامل��ني بالظاملني.

وم��ا إن اس��تقريت بعمل��ي بالق��دس حت��ى اش��رتيت ع��دداً م��ن أجه��زة احلاس��وب الكمبيوتري��ة، 

ألدجمهم��ا وأوح��د قوته��ا لك��ي أمتك��ن م��ن اقتح��ام ش��بكة االنرتن��ت، أصبح��ت كم��ا كن��ت يف 

كوري��ا أدخ��ل املواق��ع ال��يت أريده��ا، أرى حمتواه��ا وآخ��ذ من��ه م��ا أري��د واأله��م م��ن ذل��ك ه��و 

الكتم��ان، أدخ��ل به��دوء، وأخ��رج به��دوء، ومل يك��ن قص��دي التخري��ب ب��ل كان قص��دي وه��ديف 

أن أع��رف اآلخ��ر، أع��رف ع��دوي وأع��رف قدرات��ه، مل أكت��ف بذل��ك ب��ل وخ��الل م��دة قص��رية 

استطعت اقتحام شبكة االتصاالت اخللوية الصهيونية شركة » سلكم« وشركة »موتوروال« 

وش��ركة »أورانج« ، تلك الش��ركات العاملة يف جمال االتصال يف الكيان الصهيوني املعادي، 

أم��ا عن��د س��لطة الفس��اد واإلفس��اد ف��كان هناك ش��ركة واحدة هي ش��ركة ج��وال، فاقتحمتها 

ه��ي األخرى.   

مكنتين تلك االقتحامات من السيطرة بشكل كامل على املكاملات الواردة والصادرة، أما املهم 

ف��كان س��يطرتي عل��ى اس��رتاق الس��مع م��ن تل��ك األجه��زة وه��ي يف حال��ة س��كون، أي أس��تمع مل��ا 

جي��ري م��ن حدي��ث يف امل��كان املوج��ود به أي من تل��ك األجهزة.

بعد ذلك بدأت بعداد األدوات االلكرتونية واملواد الكيماوية الالزمة لصناعة العبوات املتفجرة 

والناسفة مبختلف أنواعها وأشكاهلا، كل ذلك مت بصمت.
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بقي��ت عل��ى ه��ذا احل��ال أش��هر ع��دة حبي��ث أعم��ل يف الش��ركة م��ن ناحي��ة، وأق��وم باإلع��داد 

ملعركيت من ناحية أخرى فلم أكتِف باجللوس خلف أجهزة احلاسوب؛ بل أصبحت أمضي 

أي��ام العط��الت أج��ول يف م��دن فلس��طني احملتل��ة م��ن أقص��ى اجلن��وب أي م��ن أم الرش��راش - أو 

كم��ا يس��مونها - إىل اجل��والن وحب��رية طبي��ا. وبذلك تعرفت على الط��رق وكيفية التنقل. 

وأكث��ر م��ا س��اعدني ه��و ج��واز س��فري األجن��ي ولغ��يت االجنليزي��ة ذات اللكن��ة األمريكي��ة، 

فأصبح��ت أع��رف فلس��طني احملتل��ة ع��ام 1948 أفض��ل مم��ا أع��رف م��دن الضف��ة الغربية.

مل أك��ن أزور القري��ة إال ن��ادراً رغ��م إحل��اح وال��دي ال��ذي م��ا زال هن��اك فوال��دي أصب��ح يفض��ل 

البق��اء يف القري��ة وال يع��ود إىل األردن إال يف املناس��بات. ولك��ن ه��ذا احل��ال مل ي��دم طوياًل أكثر 

م��ن أش��هر مع��دودة، أم��ا الس��بب فه��و، ي��ا مالك��ي احل��ارس ي��ا ابن��يت احلبيب��ة، ق��د اق��رتب موعد 

مول��دك، وأحبب��ت أن تول��دي هن��ا يف فلس��طني، ولذل��ك كان لزام��ًا علي أن أصل��ح وأرمم قلعة 

ج��دِك القدمي��ة فأصلحته��ا وأع��ددت هل��ا رونقه��ا ومجاهل��ا وأدخل��ت عليها كل أس��باب الراحة 

فمثال، الحظت أن الكهرباء تنقطع باستمرار بعد أن أوصلتها للقلعة وكان السبب هو رداءة 

الشبكة الكهربائية يف القرية، ولذلك قمت برتكيب نظام طاقة مشسية فوق سطح القلعة 

وهكذا أصبحت أملك الكهرباء بشكل دائم ومستمر ومل أترك أداة ووسيلة من وسائل الراحة 

إال واشرتيتها ووضعتها يف القلعة، وأنشأت القلعة باإلنشاء احلديث اجلميل ولكين مل أكن 

أبيت يف القرية، بل كنت أقود سيارتي عائداً إىل شقيت يف القدس، حيث أمضي الليل متعقبًا 

ومستطلعًا لعدوي.

وقب��ل موع��د مول��دِك بش��هر واح��د أصبح��ت القلع��ة جاه��زة فطلب��ت م��ن والدت��ِك احلض��ور من 

عم��ان إىل فلس��طني ومل تك��ن تعل��م م��ا قم��ت ب��ه فظنت أننا س��وف نس��كن يف الق��دس أو رام اهلل، 
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ولكنه��ا رمس��ت مالم��ح احل��زن عندم��ا قل��ت هل��ا أنن��ا س��وف نس��كن يف بي��ت وال��دي يف القري��ة، 

فه��ي ظن��ت أن القلع��ة عل��ى حاهل��ا، جم��رد كوم��ة م��ن احلجارة كم��ا تركتها قبل أن تس��افر 

لعم��ان، ولك��ن س��رعان م��ا تغ��ريت مالم��ح احل��زن لتصب��ح مالم��ح ف��رٍح وس��رور عندم��ا وج��دت 

البي��ت بأحل��ى حل��ة وأفض��ل حال.

     يف ي��وم 1999/9/27 تلقي��ت اتص��ااًل م��ن أح��د أخوال��ِك يبلغين فيه أنه نقل والدتِك إىل املش��فى 

يف رام اهلل لتلدِك، فحضرت مسرعًا من القدس.

ابن��يت ت��اال، ه��ذا ه��و االس��م ال��يت أمسيتك إياه قب��ل أن تولدي مل أكن أحظى ب��أي وقت للفراق 

عندي إال لشيء واحد وهو متابعة أعدائي، أما بعد أن ولدِت وأصبحِت حقيقة وواقع، انقلبت 

حياتي رأسًا على عقب، فلقد أصبحت ومنذ اليوم األول لوالدتِك ال أذهب إىل عملي يف القدس 

أو إىل شقيت هناك ملتابعة ما كنت أقوم به.

أصبحت أمضى معظم وقيت يف القرية برعاييت لِك ورعاية أمِك اليت أحب، تاال هل تعلمني 

أن��ك ارتدي��ت مائ��ة فس��تاٍن وأكث��ر يف أول مائ��ة ي��وم لِك يف هذه احلياة، فلق��د كنت ال أكف 

عن شراء املالبس لِك وال األلعاب وال اهلدايا وال كل ما أراه مناسب لِك أو حتى غري مناسب.

ت��اال، أن��ت ُول��دِت بع��د حرم��ان طوي��ل، حرم��ان مل أكن أش��عر به وأح��س، ولكن عندما أمس��كت 

ب��ِك بع��د والدت��ِك بث��واٍن م��ن ي��د الطبيب��ة ال��يت أولدت��ِك، حتى ش��عرت مبدى ذل��ك احلرمان من 

نعم��ة األوالد واألطف��ال.

فكما قال رب العاملني »املال والبنون زينة احلياة الدنيا«.        صدق اهلل العظيم

امل��ال كن��ت أمل��ك من��ه الكث��ري والكث��ري، أم��ا البن��ون فأن��ِت أول البن��ون ي��ا مالك��ي احل��ارس، 

ه��ل تعلم��ني أن اس��م الطبيب��ة ال��يت كان��ت تش��رف عل��ى حال��ة أم��ِك يف ش��هرها ال��ذي أمضت��ه 
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يف فلس��طني كان��ت فلس��طني نع��م فلس��طني، ه��و اس��م الطبيب��ة ال��يت رأي��ِت عل��ى يده��ا الن��ور. 

قال��ت ل��ي »فلس��طني« أن��ك أول أب أراه بداخ��ل فلس��طني ط��وال عمل��ي كطبيب��ة يدخ��ل غرف��ة 

الوالدة وحيتضن طفلته قبل أن حتضنها أمها، وقبل أن جنري هلا الفحوص الالزمة، فقلت 

ما دامت فلس��طني هي من وّلدت زوجيت على أرض فلس��طني فال ش��يء غريب أو عجيب.

هن��ا ي��ا ابن��يت ش��عرت أن القري��ة حباجة إىل بعض املش��اريع التجارية ولذل��ك افتتحمت حمل 

ل��ألدوات الكهربائي��ة وحم��ل آخ��ر للس��وبر مارك��ت، وأصبح��ت أم��ارس التج��ارة م��رة أخ��رى، 

باإلضاف��ة إىل عمل��ي يف الق��دس ب��ل أن��ين وس��عت ه��ذه التج��ارة فأصبح��ت أس��تورد الس��يارات 

املس��تعملة م��ن كوري��ا ع��ن طري��ق عمان وأتاج��ر بها.

أصبح��ت أتاج��ر بالعق��ارات، فق��د أعادت��ين حليات��ي الس��ابقة م��ن جت��ارة ومنافس��ة بالس��وق، 

وأبعدتين عن هديف الذي كنت أسعى إليه، بقيت طوال عاٍم تقريبًا على هذا احلال، وقبل موعد 

مي��الدِك األول ج��اء موع��د قط��ف الزيت��ون، ولذل��ك عملت على أن تس��ري أعمالي التجارية عن 

طري��ق م��ن يعمل��ون معي وتفرغت لقضاء عدة أس��ابيع يف قط��ف الزيتون، وكنت أصطحبِك 

م��ع ج��دِك وأم��ِك إىل ك��روم الزيتون اخلاصة جب��دك لنتعاون على قطف الزيتون. 

هناك تعلمت املشي وسرِت أول خطواتِك يف جبال بيت رميا، يف تلك األيام أعدت تنسيق فكري 

مرة أخرى وأدركُت أنين ما عدت عبد اهلل أمري الظل بل أصبحت جمرد تاجر مهندس يهمه 

مجع املال، املال الذي مل أكن حباجة إليه أصاًل.

مل أع��د مهندس��ًا عل��ى الطري��ق ب��ل جم��رد مهندس يس��خره عمل��ه إلجناح مش��اريعه، لكن ذلك 

مل يدم فما أن أكملت عامِك األول أي بتاريخ 2000/9/27 حتى قام ذلك القذر شارون بتدنيس
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 املس��جد األقص��ى، واندلع��ت االنتفاض��ة الثاني��ة، وكن��ت أن��ا هن��اك يف جب��ال بي��ت رمي��ا أقطف 

الزيت��ون وأراق��ب به��دوء، حت��ى أقرر ماذا س��وف أفعل.

كن��ت حمت��اراً فأن��ا وح��دي ال أس��تطيع مقاوم��ة االحت��الل، فب��دأت أفك��ر دون ج��دوى، دون أن 

أص��ل إىل طري��ق أو إىل نقط��ة بداي��ة أب��دأ م��ن عنده��ا، فأن��ا ت��كاد تك��ون عالق��يت م��ع حميط��ي 

مقطوعة، أو ش��به مقطوعة، فلم أكن طوال وجودي بفلس��طني أبين وأقيم العالقات مع أي 

أح��د وال حت��ى م��ع ب��الل، ب��الل اب��ن عم��ي وصديق��ي فلق��د كان ه��و بعامل��ه اخل��اص وأن��ا كنت 

بعامل��ي اخلاص. 

بع��د أي��ام قليل��ة عل��ى ان��دالع االنتفاضة، ق��در اهلل أن تصابي يا ابنيت مب��رض عجز عن عالجه 

أطب��اء القري��ة، ومل يك��ن م��ن الس��هل نقل��ِك إىل رام اهلل؛ ألن ق��وات االحت��الل حاص��رت قريتن��ا، 

ووضع��ت حواج��ز ترابي��ة على الطرق��ات منعت تنقل الس��يارات اخلاصة.

فانطلق��ت إىل إح��دى الق��رى اجمل��اورة بس��يارتي وم��ن هن��اك ركب��ت م��ع والدتِك ومع��ِك بأحد 

الباصات لكي نصل إىل رام اهلل. قدر اهلل لِك أن مترضي ولكنه قدر لي أن أرى بداية الطريق، 

طريق اجلهاد طريق عز الدين القسام، طريق حييى عياش.

يف منتص��ف الطري��ق وقب��ل أن يص��ل الب��اص ملدين��ة بريزي��ت توقف، وتوقفت أمام��ه الكثري من 

الباص��ات وأغلق��ت الطري��ق، فنزل��ت لك��ي أرى م��ا املش��كلة وأعرف س��بب اغ��الق الطريق، هناك 

وج��دت باص��ني يرف��ض أحدهم��ا الس��ماح لآخر بامل��رور قبله، ووجدت ش��خصني فاجرين هما 

الس��ائقني، كان��ا يكي��الن الس��باب والش��تائم لل��ذات اإلهلي��ة، كان��ا يكف��ران بأش��نع األلف��اظ، بل 

كان��ا يتقنان لف��ظ كفرهما.

عن��د ذل��ك املوق��ف ابتس��مت، نع��م ي��ا ابن��يت ابتس��مت؛ فش��ر البلي��ة م��ا يضح��ك، ابتس��مت وع��دت 
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إىل الب��اص ال��ذي كن��ت أس��تقله مع��ِك أن��ِت وأم��ِك لك��ين مل أع��د ألصع��د يف الب��اص؛ ب��ل ع��دت 

ألنت��زع ربط��ة عنق��ي وجاكي��يت وس��اعيت، فنزعتهم��ا ومش��رت ع��ن ذراع��ي وانطلق��ت عائ��داً 

إىل الس��ائقني الفاجري��ن. التقط��ت األول م��ن عنق��ه وقل��ت ل��ه كي��ف تس��ب رب��ي يا أيه��ا الكافر 

الفاجر، أال تعلم أن الذي تسبه هو ربي أنا: رب عبد اهلل البغوثي؟ قبل أن جييب انهلت عليه 

باللكمات والضربات حتى أدميته بني ذراعي وألقيت به إىل وادي جبوار باصه، وتوجهت فوراً 

إىل الس��ائق اآلخر الذي ما إن تلقى اللكمة األوىل حتى وىل هاربًا إىل الوادي اآلخر، صعدت 

بباص��ه وقدت��ه بع��د أن أنزل��ت ركاب��ه ليس��قط يف ال��وادي، وفعلت ذات الش��يء بالب��اص اآلخر.

مل يتج��رأ أي م��ن ال��ركاب عل��ى س��ؤالي عم��ا فعل��ت، فلق��د كان��ت قوت��ي مفرط��ة ونظ��رات 

عيون��ي قاتل��ة، عنده��ا صح��ت قائ��اًل: أن��ا عب��د اهلل البغوثي م��ن كان له حق عن��دي فليأِت إىل 

قرييت إىل بيت رميا ليأخذ حقه، ولكين أقسم باهلل العلي العظيم أن ال أجعله خيرج حيًا من 

ب��ني ي��دي، فم��ن يس��ب ال��ذات اإلهلية ال م��كان له عندي س��وى القب.

تركته��م بذهوهل��م بع��د أن ع��ادت حرك��ة الباص��ات إىل جمراه��ا الطبيع��ي، ولك��ن هن��اك ي��د 

أمس��كت بي��دي وق��ال صاحبه��ا: م��ا ش��اء اهلل حدي��د، حدي��د اهلل يقوي��ك ي��ا اب��ين، كان من أمس��ك 

بي��دي ش��يٌخ كب��رٌي يف الس��ن ظ��ل ممس��كًا بي��دي ويك��رر: حدي��د م��ا ش��اء اهلل حدي��د، صع��دت إىل 

احلافلة وإذا به يصعد معي فلقد كان هو اآلخر من ركاب نفس احلافلة بل كان من أبناء 

عائل��ة البغوث��ي، عائل��يت الذين يس��كنون بتلك القري��ة اجملاورة.

قب��ل أن نص��ل إىل احلافل��ة كان اخل��ب ق��د وص��ل، فق��د ق��ص س��ائق احلافل��ة القص��ة دون أن 

ينتبه أنها قصة أحد الركاب الذين يركبون معه بنفس احلافلة فما إن وصلت مع الش��يخ 

حت��ى ق��ال ه��ذا ه��و، ومل يكم��ل، أما زوجيت فقالت: أمل يكفيك م��ا فعلته يف عمان؟ بعمان هناك 
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بع��د أن تزوج��ت بع��دة أس��ابيع، ذهب��ت ملقابل��ة أحد مدراء الش��ركات اليت أتعام��ل معها، وكان 

يسب أحد املوظفني عنده، ولكن ما أثارني هو جترؤه على الذات اإلهلية فطلبت منه أن يكف 

عم��ا يق��ول، إال أن��ه ح��ول تل��ك الش��تائم لي أنا وربي وديين، فما كان مين س��وى أن انهلت عليه 

ضرب��ًا مبح��ًا، فكس��رت ل��ه فك��ه وواح��دة م��ن عظ��ام ص��دره وي��ده، مم��ا جعل��ه يرق��د باملش��فى ملا 

يقارب الشهرين، وجعلين مطارداً من قبل قوات األمن األردني، أعلم أني كنت قاسيًا أو حتى 

كما قال سائق احلافلة فلقد قال أنه رأى وحشًا غاضبًا ينهال بالضرب على السائقني، أعلم 

أني قاٍس؛ ولكن أعلم أيضًا أن تربييت الدينية بدولة الكويت تركت بداخلي أثر كبري جداً 

م��ن ناحي��ة رفض��ي مث��ل ه��ذه التصرفات اليت أصنفها كفر ال أكثر وال أقل، فمن يش��تم اهلل 

ورس��وله هو كافر مرتد.

بعد أن أصبحت مطلوبًا ومطارداً من قبل قوات أجهزة األمن األردنية، حاول عدد من أقاربي 

وأصدقائي التوسط لي مع ذلك املدير الذي كان ما زال يرقد يف املشفى، إال أنه رفض وتوعد، 

ب��ل أن��ه ع��اود ش��تم ال��ذات اإلهلي��ة رافضًا أي وس��اطة متوعداً مه��دداً، لكن ذل��ك مل يطل كثرياً 

ففي إحدى الليالي وقبل طلوع الفجر أيقظته من نومه يف املشفى، أيقظته وأنا أضع يف فمه 

فوهة مسدس وقلت له اعلم أني مل أضربك إال نصرة هلل عز وجل واعلم أني سوف أقتلك إن 

مل تتنازل عن القضية، فأنا ال أتوعد وال أهدد أنا جئت ألخبك فقط ما الذي سوف أفعله إن 

مل تفعل ما أمرتك به، سحبت فوهة املسدس من فمه وابتسمت له وتركته يكمل نومه، هذا 

إن نام، وما إن طلع الصبح حتى كان قد توجه إىل إحدى مراكز الش��رطة ليس��حب البالغ 

ضدي ويسحب شكواه. 
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وم��ا ه��ي إال أي��ام مع��دودة حت��ى وصل��ت ع��ن طري��ق أح��د أقارب��ي لقاضي أس��قط ع��ين املطاردة 

واحل��ق الع��ام، فأن��ا أؤم��ن إميان��ًا قاطع��ًا أن م��ن يوجه عمله هلل ف��ال غالب له.

     م��ا إن انطلق��ت احلافل��ة حت��ى انطلق��ت أس��ئلة ذل��ك الش��يخ البغوث��ي الس��ؤال تل��و الس��ؤال، 

كان يسأل حبماس وقوة وخاصة عندما علم أني مهندس، بعد ذلك سارت احلافلة حنو رام 

اهلل، وأنزلتنا عند أحد احلواجز الرتابية وما هي إال عدة خطوات حتى علقت حبذائي سلسلة 

ذه��ب كب��رية معلقًا بها قطعة ذهب مجيلة.

رفعت السلسلة وزوجيت تراقب يدي اللتني ارتقتا إىل السماء، فلقد رفعت يدي خماطبًا ربي 

شاكراً إياه على هذه العطية وهذه اللفتة اجلميلة، فأنا من عادتي أن أخاطب اهلل عز وجل 

دون تكلي��ف ودون حواج��ز، فأن��ا عب��ده وه��و رب��ي ومل أخل��ق إال ألعب��ده، به��ذه البس��اطة أتعامل 

مع اهلل عز وجل. وضعت إعالن عن السلس��ة الذهبية يف مدينة رام اهلل، لكن مل يطلبها أحد، 

فبقي��ت معلق��ة يف رقب��ة زوج��يت ولكنه��ا حتولت من ذهب إىل رص��اص بقدرة قادر، وأصبحت 

ج��زء م��ن وق��ود املعرك��ة اليت مل تبدأ بعد، وبعد هذه احلادثة استش��هد أحد أقاربي يف القرية 

اجملاورة فذهبت هناك مع والدي لنش��ارك يف جنازة الش��هيد.صلينا الظهر وانطلقنا للمقبة 

وحنن نكب ونهلل ونهتف ونتوعد باالنتقام، بعد أن وري جثمان الش��هيد الطاهر الثرى، بدأ 

أبط��ال السياس��ة بإلق��اء اخلط��ب العصماء، فرتكتهم وتوجهت لس��يارتي هناك كان موعدي 

م��ع أب��ي لك��ين مل أج��ده؛ يب��دو أن��ه فضل مساع السياس��يني وكالمه��م الذي ال يروي عطش��ان، 

فهو مثل ماء البحر املاحل: ال يزيد شاربه إال عطشًا. عند السيارة وجدت الشيخ الذي سبق وأن 

رأيت��ه ي��وم م��رض ابن��يت ت��اال، قال لي م��ا رأيك بأن تذهب معي لنتناول طع��ام الغداء معًا؟ قلت 

له: أني مس��تعجل، قال: ما راح أأخرك أكثر، بدي أغديك وأعطيك أمانة توصلها لصاحبها.
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     م��ا إن وصل��ت لبيت��ه حت��ى طلع��ت ل��ي زوجت��ه احلاج��ة، كان��ت بشوش��ة فرح��ة بقدوم��ي، 

س��لمت عل��ي وقبل��ت رأس��ي، رأس��ي أنا قبلته تل��ك احلاجة، قالت لي: أن��َت تذكرني بولدي، هو 

هن��اك بعي��داً يف املعتق��ل، فه��و معتق��ل من��ذ أع��وام طويلة من��ذ االنتفاض��ة األوىل.

وضع��ت احلاج��ة الطع��ام فأكل��ت وأن��ا مش��غول باإلجاب��ة عل��ى أس��ئلة الش��يخ، أس��ئلة كث��رية 

فلقد قال لي مثاًل إذا دخل علينا جندي صهيوني ماذا سوف تفعل؟ قلت: آكله حيًا فال داعي 

للطع��ام ال��ذي أعدت��ه احلج��ة، ق��ال: ب��اهلل عليك، قلت: واهلل هذا ما س��وف أفعله. أس��ئلة من هذا 

الن��وع وم��ن ن��وع آخ��ر. ن��وع مل أج��ب علي��ه لك��ين اعتق��د أن اهلل جع��ل احل��اج يع��رف اإلجاب��ة رغ��م 

أن��ي مل أجب.

بع��د إنته��اء الطع��ام ش��كرته وش��كرت زوجت��ه وهمم��ت مبغ��ادرة منزل��ه، ظ��ل صامتًا لك��ين ما إن 

اجتزت جزءاً من حديقة املنزل حتى صاح علي وطلب مين العودة فعدت، خرياً يا عمي احلج؟ 

ق��ال: أمل تن��َس األمان��ة؟ أمل أق��ل ل��ك أن��ي س��وف أعطي��ك أمانة لك��ي توصلها لصاحبه��ا؟ ظللت 

صامتًا فقال لي: اتبعين وامحل معك هذا الفأس، محلت الفأس وسرت خلفه حتى وصلت إىل 

جوار أحد أشجاره فقال: احفر هنا، احفر بهدوء حتى ال تتلف ما بداخل األرض، بدأت أحفر 

صامتًا حمتاراً، أجن هذا الش��يخ أم أني أنا اجملنون، حتى أتبعه إىل هنا واحفر يف اجملهول؟.

    بع��د م��رور ف��رتة وصل��ت لكي��ٍس أس��وٍد وهن��ا قال ل��ي: احفر حبذر، فقلت له: مل��اذا حبذر؟ قال: 

واهلل ي��ا اب��ين ال أدري، إمن��ا احف��ر به��دوء وح��ذر. واصلت احلفر وأخرجت كيس��ًا أس��وداً كبرياً 

ج��داً، وبداخل��ه وج��دت حقيب��ة جلدي��ة معلق��ة، فق��ال لي ارفعها وألق��ي بالكيس بعي��داً، واترك 

احلفرة فأنا سوف أعود فيما بعد وأعاود ردمها، قال لي: اسبقين إىل البيت وال تدع أحد يراك 

فأنا يا ولدي بطيء احلركة كما ترى، أسرع باهلل عليك. أسرعت ووصلت، ووصل هو أيضًا. 
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قلت له: ملن أوصل هذه احلقيبة هذه األمانة، قال لي: أوصلها لصاحبها، فقلت له: باهلل عليك 

يا عمي احلج ال تصر علي، فصبي بدأ ينفد فمن صاحب احلقيبة؟ قال أوصلها للمهندس.

     أي مهن��دس ي��ا عم��ي احل��ج، ق��ال: وه��ل يوج��د مهن��دس بفلس��طني س��وى املهن��دس حيي��ى 

عي��اش، فقل��ت ل��ه عي��اش ق��د استش��هد، ق��ال: أعل��م لكنه��ا حقيبت��ه وضعه��ا عن��دي أمان��ة قبل أن 

ي��رتك الضف��ة ويتوج��ه إىل قط��اع غ��زة، قب��ل أن تص��ل ل��ه يد الغ��در واخليانة قبل أن يستش��هد، 

خذه��ا وأوصله��ا له. 

ظلل��ت صامت��ًا حائ��راً، فق��ال: ألس��ت مهن��دس؟ ألس��ت أن��ت م��ن غض��ب هلل وغض��ب لكرام��ة نبيه 

حمم��د قب��ل أي��ام؟ أمل تق��ل أن��ك س��وف ت��أكل اجلن��دي الصهيون��ي حي��ًا وب��دون مل��ح؟ خذه��ا يا 

ول��دي فصاحبه��ا استش��هد من��ذ زم��ن واب��ين يف األس��ر من��ذ أع��وام ط��وال وحمك��وم علي��ه بأع��وام 

طويل��ة، خذه��ا ب��اهلل علي��ك فه��ي ل��ك أن��ت، أنت صاحبها وه��ي صاحبتك، خذها وس��ر على درب 

املهن��دس عي��اش، ح��رام أن تبق��ى مدفون��ة يف األرض بعد أن اندلع��ت االنتفاضة وبعد أن بدأنا 

نودع الش��هيد تلو الش��هيد.

     كان يتحدث والدموع جتري من عينيه.. محلتها وقبلت رأسه مودعًا هائمًا يف ملكوت اهلل، 

عندم��ا وصل��ت إىل س��يارتي مل أج��د وال��دي فلق��د تأخ��رت عليه كثرياً، فذهب م��ع أحد أقاربنا 

عائ��داً للبي��ت. أم��ا أنا فقدت الس��يارة ووضعت احلقيب��ة يف أحد حمالي التجارية الفارغة اليت 

كنت أملكها يف القرية.

مل أجترأ على فتحها ورؤية ما بها. كنت أخشى من تلك الكلمة »األمانة«، أمل حيمل اإلنسان 

األمانة وكان جهواًل بعد أن رفضتها اجلبال؟.

أأمح��ل مح��اًل ف��وق طاق��يت: مح��ل الش��هيد وأمانت��ه؟ بقي��ت احلقيب��ة »االمان��ة« هن��اك أس��ابيع 
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وأش��هر قب��ل أن أحس��م أم��ري وأفتحه��ا، خالل تلك الفرتة بدأت أعي��د توطيد عالقيت مع بالل 

اب��ن عم��ي، وكان��ت أس��ئليت كله��ا ع��ن عي��اش وكان هو حي��ب أن يتحدث عن عي��اش كثرياً، 

فعي��اش كان طال��ب يف جامع��ة بريزي��ت، وهي جامعة بالل يف تلك الفرتة. كان بالل ناش��طًا 

باحلرك��ة الطالبي��ة اإلس��المية التابع��ة حلرك��ة مح��اس، يش��ارك ب��كل الفعالي��ات وكان 

أيض��ًا بعام��ه األخ��ري ومل يتب��َق عل��ى خترجه س��وى عدة أش��هر فقط.

كل ه��ذه األح��داث ج��رت قب��ل أن تكم��ل االنتفاض��ة ش��هرها األول، يف تل��ك األثن��اء كنت أردد 

كلم��ات متش��ابكة جتس��د حال��يت ال��يت وصل��ت إليه��ا يف ح��رية م��ن يبح��ث ع��ن الن��ور يف آخ��ر 

النف��ق؛ ذل��ك الن��ور ال��ذي س��وف أس��تدل ب��ه على طريق��ي وبداية املش��وار.

فقل��ت الكلم��ات املتش��ابكة ال��يت تعب��ت م��ن تردادها على نفس��ي بصم��ت، قلتها ه��ذه املرة بصوت 

ع��اٍل وأن��ا أق��ف على إحدى الت��الل املطلة على قرييت.

قلت:

ال تكن يا ابن غالٍب محامة بسرب محام ..... فهذا هو الذل واخلزي واالستسالم

وكن صقرًا حيلق كالقسام ....                                  بسماء العزة وأرض اإلسالم

كن فارسًا جواداً مقاومًا.....                                            وعزيزاً ذا خنوة كاملعتصم

اضرب عدوك بقوة وداهم....                                        كل وكٍر من أوكار الظالم

فأنت نور احلق اهلمام ...                                                      وأنت شيخ املنب واإلمام

اجعل عدوك يتجرع السم ...                                     . فلقد عاث بالدنيا فساداً وظلم

كن ألخوتك عونًا رحيمًا...                               . وكن على عدوك كنار اجلحيم

ال ترمحه واجعله يتأمل ..                                        .. فلقد قتل الشيخ والطفل واألم
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اجعل القرآن بصدرك ختم..                   .. واقتدي بنبيك سيد الكرام

إن عز الزيت وانعدم ..                          .. فدمك زيٌت يا ابن القسام

دمك نورًا يا عز اإلسالم ..                    .. قاوم عدوك بقوة وال تنهزم

تقدم الصفوف وكن باإلمام .              .. فأنت املصلي القائم تقدم

تقدم اضرب عدوك وهاجم ..                 .. وكن عليه بالرصاص كريم

فأنت اجلواد ابن الكرام ..                                  . وهو املاكر الغادر اللوام

ثق بنصر ربك فهو قادم ...                    وال ختش من عدوك فهو مهزوم

كب وهلل يا ابن القسام ..              . وسر على درب العياش حييى اهلمام

فإن استشهدت اجلنة لك مقام ... وإن انتصرت فالعزة لك يا ابن القسام

عق��دت الع��زم عل��ى أن أب��دأ املقاوم��ة وأن أس��ر حام��اًل ل��واء املهن��دس. نزل��ت ع��ن التل��ة وتوجهت 

إىل من��زل عم��ي ألقاب��ل ب��الل ولكي أبدأ مش��واري.

عندما وصلت ملنزل عمي وسألت عن بالل قيل لي أنه مل يأِت إىل البيت منذ أيام طويلة، وأنه 

ميض��ي وقت��ه ب��ني اجلامع��ة مبدين��ة بريزي��ت ومدين��ة رام اهلل القريبة منه��ا وال يأتي للقرية، 

ألن الطرق مقطوعة من قبل قوات االحتالل واملواصالت صعبة جداً.

كان إجي��اد ب��الل يف تل��ك الف��رتة مش��كلة حب��د ذاتها؛ فهو ال ميلك جهاز اتصال نقال وال مكان 

ثابت يسكن فيه، وألن بالل كان حيصر عالقاته يف اجلامعة إال مع أبناء القرية بشكل عام، 

لكين وألني قد حسمت أمري بقتال الصهاينة كان واجبًا علي أن أجده لألسباب التالية:

أوهل��ا: أن ب��الل ينتم��ي لكتل��ة مح��اس الطالبي��ة يف اجلامع��ة وه��و ش��خص ه��ادئ وصام��ت، 

وصادق، ثانيها: ألني أثق به من الناحية األمنية واألخالقية، فبالل مل يكن له أي اهتمامات 
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س��وى الدراس��ة والعم��ل التنظيم��ي، وثالثه��ا: وه��و األه��م واألق��وى ه��و أني اس��تطعت أن أمس��ك 

ب��الل متلبس��ًا وهو يق��وم بإحدى أعم��ال املقاومة.

فف��ي أول أي��ام االنتفاض��ة ق��ام بالل م��ع جمموعة من أنصار حركة محاس بكتابة ش��عارات 

عل��ى ج��دار القري��ة وأس��وارها، ولك��ن م��ا مل يك��ن يف حس��ابهم هو أن��ه رغم قيامهم به��ذه الفعلة 

يف ج��وف اللي��ل، إال أن إح��دى كام��ريات املراقب��ة املثبت��ة بش��كل غ��ري ظاه��ر عل��ى أح��د احمل��ال 

التجاري��ة التابع��ة ل��ي قد صورتهم، ورغم أنهم ملثمون إال أنهم كانوا يتحدثون ويذكرون 

أمس��اء بعضه��م البع��ض، ولس��وء ح��ظ ب��الل أن��ه كان املس��ئول ع��ن تل��ك اجملموع��ة وكان ذو 

جس��د ضخ��م بش��كل واض��ح مم��ا جعل��ين أتع��رف علي��ه ص��ورًة وصوت��ًا وامسًا.

ولذل��ك كن��ت أري��د ب��الل وأري��د م��ا ميلك��ه، أم��ا م��ا ميلك��ه فل��م أك��ن أملك��ه أن��ا ومل أس��تطع 

امتالك��ه حت��ى بع��د س��نوات م��ن قتال��ي للع��دو الصهيون��ي.

وهن��ا ع��دت إىل منزل��ي، قلع��ة أب��ي: جدِك، الس��تبدال س��يارتي بس��يارة أخرى قادرة على املش��ي 

يف ط��رق جبلي��ة وع��رة وط��رق ترابية ألمتكن م��ن الوصول إىل رام اهلل.

م��ا ال تعلمين��ه ي��ا ابن��يت احلبيب��ة وي��ا مالك��ي احل��ارس ه��و أن��ي كن��ت أمل��ك يف تل��ك الف��رتة 

ع��دداً م��ن الس��يارات املتنوع��ة، فالس��يارات كان��ت إح��دى هوايات��ي س��واء بإصالحه��ا وحتديثه��ا 

أو قيادته��ا، وعندم��ا أق��ول قيادتها أعين الس��رعة واالس��تعراض، فألني كن��ت أعمل ميكانيكيًا 

يف طفول��يت، وألن��ي كن��ت أمتل��ك ك��راج لصيان��ة الس��يارات بع��د إنهائ��ي للدراس��ة الثانوي��ة 

امليكانيكي��ة، فق��د كن��ت أمض��ي أوق��ات فراغي من العمل الذي كان قلياًل جداً يف تلك الفرتة، 

كنت أمضيه مبمارسة هواية سباق السيارات املعروفة باسم (Speed Test)، وال أذكر 
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أنه مر شهٌر واحد علي دون أن أتعرض للمخالفات املرورية بسبب السرعة الزائدة أو بسبب 

قيادتي بشكل متهور كما كانوا يسجلون علي املخالفات. 

أم��ا األه��م يف موض��وع قي��ادة الس��يارات فه��و أن��ي أص��اًل مل أك��ن يف تل��ك الف��رتة أمل��ك رخص��ة 

لقيادة السيارة، فلقد كان عمري ما بني اخلامسة عشر والثامنة عشر، ولكين وبسبب حي 

للقيادة قمت بتزوير أول بطاقة يف حياتي وهي بطاقة رخصة القيادة، مل يكن تزويراً صعبًا 

ولكن��ه مل يك��ن س��هاًل أيض��ًا، ولك��ين م��ا إن بلغ��ت عام��ي الثام��ن عش��ر حت��ى اس��تخرجت بطاق��ة 

لرخصة القيادة احمللية والدولية أيضًا، ومع ذلك كنت يف بعض األحيان أضطر الستعمال 

إح��دى الرخ��ص امل��زورة، عندما يت��م حجز رخصيت القانونية بس��بب طريقة قيادتي.

     ففي بداية عام 2000 قمت بشراء سيارة حديثة صنعت يف نفس العام ولكين بدل أن أقودها 

أبقيته��ا مل��ا يزي��د ع��ن ش��هر ونص��ف يف إح��دى حمالي التجاري��ة وهو حمل يش��به الكراج كنت 

أق��وم ب��ه بصيان��ة س��ياراتي، وبعد مضي الش��هر والنصف كنت أنهي��ت تعديالتي على حمرك 

تلك السيارة وحولته إىل طاقة حصانية أعلى وأقوى، واستبدلت عدداً من قطع تلك السيارة 

اجلدي��دة ال��يت مل تس��ر عل��ى الش��ارع بع��د، بقط��ع أخ��رى حتوهل��ا م��ن س��يارة عادي��ة إىل س��يارة 

رياضي��ة قوي��ة ج��داً، لكنه��ا خفيفة الوزن أيضًا، فقد أزل��ت منها عدداً من القطع اليت اعتبتها 

ثانوي��ة وثقيل��ة وتضع��ف احمل��رك. مث��ل مكي��ف الس��يارة وكام��ل جتهي��زات التدفئ��ة. ولِك أن 

تتخيل��ي كيف أصبحت الس��يارة.

هن��ا ي��ا ابن��يت العزي��زة أج��د نفس��ي أقف��ز م��ن ذكري��ات قدمي��ة إىل ذكري��ات أق��دم فموض��وع 

الس��يارات وقيادته��ا كان ه��و الس��بب والداف��ع وراء تعلم��ي وإتقان��ي للتزوي��ر، يف البداي��ة كان 

تزوي��ر رخص��ة القي��ادة ولك��ين بع��د ذلك وعندما س��افرت إىل كوريا أدركت أن جواز س��فري 
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األردن��ي غ��ري مرح��ب ب��ه يف العدي��د م��ن ال��دول ولك��ي ال أبقي��ه عائق��ًا أم��ام رغب��يت يف النجاح يف 

اجمل��ال التج��اري فلق��د دخل��ت عامل تزوي��ر األوراق والبطاقات واجل��وازات، وألني كنت ال أثق 

يف أحد فلقد أخذت على عاتقي القيام بذلك لوحدي ومبساعدة أفضل األجهزة االلكرتونية 

اخلاص��ة بذلك اجملال.

    أم��ا إن س��ألتين ه��ل قم��ُت باالجت��ار بتل��ك األوراق واهلواي��ات فأق��ول ل��ِك ال وأل��ف ال، ف��كل م��ا 

كنت أسعى إليه من خالل تلك األوراق املزورة هو سهولة احلركة والتنقل، وما ساعد ذلك 

هو إجادتي ألربع لغات، إجادة أبعدت عين الشكوك وسهلت علي انتحال تلك الشخصيات ذات 

اجلنسيات واللغات املختلفة واملتنوعة.

أعود بك يا مالكي احلارس من تلك الذكريات البعيدة جداً إىل البحث عن ذكريات أقرب 

وه��ي البح��ث ع��ن ب��الل، اس��تبدلت س��يارتي بأخ��رى وانطلقت بأخ��ذ الطرق اجلانبي��ة الرتابية 

الوع��رة باجت��اه مدين��ة رام اهلل. وصل��ت لي��اًل فم��ا كان م��ين س��وى التوج��ه ملدين��ة الق��دس إىل 

ش��قيت هن��اك ال��يت كن��ت م��ا أزال أحتف��ظ به��ا حتى تلك اللحظ��ة، رغم الدم��ار واخلراب الذي 

شاهدته بطرق وشوارع مدينة رام اهلل إال أن مدينة القدس مل يكن بها من ذلك اخلراب شيٌء.

أمضي��ت ليل��يت س��اهراً ومبح��راً يف الش��بكة العنكبوتي��ة منطلق��ًا ومتلمس��ًا متاهاته��ا ومكتش��فًا 

مواقع العدو الصهيوني من خالل تلك الش��بكة ومن خالل اقتحام مواقع ش��ركات االتصال.

منت عدة ساعات وتوضأت متجهًا إىل األقصى ألصلي صالة الفجر، وصلت ولكين مل أصل، 

وصل��ت للبواب��ة تل��و البواب��ة لك��ين منع��ت م��ن الدخ��ول للص��الة رغ��م ج��وازي األجن��ي، قال��وا ال 

صالة للمسلمني اليوم، أغرب عن وجهنا، حاولت وجادلت وأصررت ولكنهم رفضوا وبأعقاب 

البن��ادق عل��ى جس��دي انهال��وا، ورغ��م قوت��ي اجلس��دية إال أن بنادقه��م املوجه��ة حن��وي مه��ددًة 
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إياي، وأعقاب بنادق أخرى ختط آثارها على جسدي، فما كان من ذلك اجلسد إال أن سقط 

أرضًا من ش��دة األمل: س��قط مضرجًا بالدماء.

محلين بعض من كانوا يف املكان ممن مل يسمح هلم بالدخول للصالة، محلوني لبيت قريب 

فضمدوا جراحي، وتوقفت دمائي عن النزف. 

بع��د س��اعات قليل��ة ودعته��م رغ��م أمل اجلس��د، لعل��ي أمتك��ن م��ن عق��اب احملت��ل الصهيوني على 

أمل النف��س وال��روح، أمل الكرام��ة أمل أن أض��رب وأمن��ع م��ن أداء صالت��ي لربي.

وهن��ا ي��ا ابن��يت احلبيب��ة س��وف أضي��ف إىل قام��وس كلمات��ي وقاموس��ي كلم��ات املقاوم��ة، 

كلم��ة خاص��ة ب��ي أن��ا وه��ي الكلم��ة ال��يت اعتبه��ا الوص��ف الكام��ل املتكام��ل ملا قمت ب��ه بل هي 

الداف��ع اجمله��ول بالواج��ب اجله��ادي.

تل��ك الكلم��ة ق��د مت��ر عن��د البع��ض م��رور الك��رام، فه��ي تعت��ب ضعيف��ة وال تعت��ب م��ن الكلم��ات 

الرنان��ة ال��يت تردده��ا ألس��نة الث��وار واملواطن��ني مث��ل كلم��ة االنتق��ام، وكلم��ة الث��أر وكلم��ة 

اإلب��ادة والس��حق، كلم��ة كان��ت أبس��ط م��ن ذل��ك بكث��ري وأعم��ق من ذل��ك بكثري.

العقـــــاب
العق��اب ه��و تل��ك الكلم��ة ال��يت تص��ُف ما أريد القيام به جتاه عدوي، ال أريد أن أثأر لنفس��ي وال 

للجرحى والشهداء، وال أريد أن أنتقم فاالنتقام أعمى ويعمي صاحبه، والثأر أعين ما هو إال 

رد فعل سريع متهور.

وهنا أقول أن كل الثورات متر بعدة مراحل:
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أوهلا: 

البداية، ويطلق البداية عادة إما شخص جمنون متهور أرعن وإما شخص عبقري حكيم.

ثانيها:

الوقود، فوقود الثورة إما أن يكون من أشخاص شجعان ذوي رؤية واقعية بالثورة واملقاومة، 

وإم��ا أن يك��ون م��ن أن��اس بس��طاء مش��وا م��ع امل��وج دون أن ي��دروا وإذا به��م وق��ود للث��ورة وهذا هو 

حال األغلبية.

ثالثها:

اخلامت��ة، وختتت��م الث��ورة ع��ادًة م��ن قب��ل ن��وع واح��د فق��ط ال غري. ن��وع ال ثاني أو ثال��ث له، وهو 

الن��وع االنته��ازي املتس��لط الن��وع ال��ذي كان يرق��ص عل��ى دماء الش��هداء من خ��الل تصرحياته 

الناري��ة صباح��ًا، وس��كراً وعربدًة لياًل.

ولذلك قررت أن أس��لك طريق العقاب، رحت أدمج بني املرحلة األوىل والثانية وأن أدعو اهلل 

أن أستش��هد قب��ل أن أص��ل إىل املرحل��ة الثالث��ة وه��ي نهاي��ة الث��ورة واملقاوم��ة، عدت إىل ش��قيت 

بالقدس، ومكثت فيها عدة أيام حتى التأمت جراحي نوعًا ما. طوال تلك األيام كنت أجلس 

على ش��رفة الش��قة صامتًا هائمًا يف ملكوت اهلل، أفكر بأي نوع من العقاب ألنزله بذلك العدو 

احملتل، مل أقرتب من جهاز احلاسوب وال من أي جهاز آخر، كل ما فعلته هو أني اقرتبت من 

نفس��ي أكثر فأكثر فعرفت مكامن قوتي ومكامن ضعفي، فأدركت أن املال والعلم والقوة 

اجلس��دية ال تكفي وحدها لبدء املقاومة ولبدء الس��ري على طريق املهندس.

عدت إىل رام اهلل باحثًا عن بالل، علمت أنه هناك مبنطقة امسها »البالوع » بأحد طرق رام اهلل، 
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هن��اك كان يلق��ي احلج��ارة ه��و وعدد من أصدقائ��ه يف اجلامعة، هناك مبنطقة البالوع كان 

مئات الشبان والشابات واألطفال يلقون احلجارة.

أوقفت س��يارتي على إحدى التالل املطلة على ذلك املوقع فش��اهدت كم حنن الفلس��طينيون 

طيب��ون مس��اكني، ب��ل ك��م حن��ن طيب��ني لدرج��ة الباله��ة والس��ذاجة، يف ذل��ك اليوم وبس��بب 

م��ا ش��اهدته ق��ررت ورمس��ت من داخل س��يارتي وأن��ا جالٌس يف داخلها جس��ديًا وخارجها روحيًا، 

ق��ررت أصول املعركة.

يف ذل��ك الي��وم كان ملق��وا احلج��ارة ع��دة مئ��ات يلق��ون ويلق��ون أم��ا اجلن��ود فكان��وا ع��دداً قلياًل 

جداً ال يتجاوز االثنا عش��ر جنديًا فقط، حييطون بالتالل جبيبات عس��كرية، مل يكن احلجر 

قادر على الوصول ألولئك اجلنود رغم قوته وقوة من يقذف به، فاملسافة بينهم كانت بعيدة 

ج��داً، أم��ا رص��اص قناص��ة االحت��الل كانت تصل، فيس��قط العش��رات جرحى وقتل��ى، دون أن 

يصاب حتى ولو جندي واحد، ومن خالل جهاز املنظار الذي كان حبوزتي أقس��م أني كنت 

أش��اهد اجلنود يضحكون وميرحون وش��باب احلجارة يتأملون ويقتلون.

     حل��ت س��اعات املس��اء فتف��رق الش��باب ب��ني ش��هيد وجري��ح وب��ني تع��ٍب ومره��ٍق، وع��ادوا إىل 

بيوته��م بع��د أن أقس��موا عل��ى الرج��وع يف الي��وم التال��ي.

مل أر ب��الل لك��ين رأي��ت قريب��ًا ل��ي ميش��ي مع عدٍد من أصدقائه؛ فس��ألته عن ب��الل فقال لي أنه 

مل ي��أت الي��وم كعادت��ه؛ ب��ل ع��اد إىل القري��ة ليس��تجمع ق��واه، فق��د تعب م��ن املواجهة املس��تمرة 

من��ذ ع��دة أس��ابيع، عرض��ُت علي��ه أن أوصل��ه للقرية فقال ل��ي أنه يريد البق��اء مبدينة رام اهلل، 

فودعت��ه وانطلق��ت ع��ب طري��ق فرع��ي ترابي وعر عائ��داً وحدي إىل قرييت بي��ت رميا، متوجهًا 

إىل من��زل عم��ي، هن��اك وجدته جالس��ًا لوحده هائم��ًا مبلكوت اهلل.
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جلس��ت جب��واره وب��دون مقدم��ات، قل��ت ل��ه: أمل تتع��ب م��ن إلق��اء احلج��ارة ط��وال االنتفاض��ة 

األوىل عندم��ا كن��ت طف��اًل وعندم��ا أصب��ت وفق��دت إح��دى كليتي��ك؟ أو أن��ك تري��د مواصل��ة 

إلقاء احلجارة بهذه االنتفاضة أيضًا؟ أال تريد أن تعاقب من سلب منك أرضك؟ صمت قلياًل، 

وق��ال: أن��ت ي��ا عب��د اهلل مس��كني، جئ��ت م��ن خارج فلس��طني وال ت��درك كم نعان��ي من نقص يف 

كل ش��يء؛ ب��ل حت��ى أنن��ا ال منل��ك ش��يء من أجل مقاومة االحتالل س��وى احلج��ارة، احلجارة 

فقط هي من منلكها وال شيء سواها. قلت: قل لي ماذا تقصد بسواها؟ صمت وقال: كل شيء 

كل ش��يء. قال هل تعلم أنه رغم أني بعامي الرابع واألخري من دراس��يت يف اجلامعة ال أملك 

مث��ن أج��رة الب��اص للوص��ول إىل جامع��يت وإىل رام اهلل أللق��ي احلج��ارة، كي��ف تعل��م وأن��ت 

متل��ك بدل الس��يارة ث��الث بل أربع.

صم��ت قلي��اًل وأكم��ل: نري��د قائ��داً يع��د اخلطط ويرمسها ويق��ود املقاوم��ني إىل دروب اجلهاد 

واملقاومة. صمت طوياًل جداً، فقلت له: حسنًا ماذا متلك أنت؟ فكرر: قلت لك ال شيء ال شيَء 

أبداً أبداً.

قل��ت ل��ه: أال متل��ك الرج��ال، الرج��ال القادري��ن عل��ى مواجه��ة احملت��ل بص��دور عاري��ة، أمل تك��ن 

قب��ل أس��ابيع تق��ود أولئ��ك الش��بان لتمل��ؤا ج��دران القري��ة بالش��عارات لي��اًل؟ صم��ت، فقل��ت ل��ه: 

لق��د رأيت��ك أن��ت م��ن قاده��م وم��ن م��أل ج��دران القري��ة بأق��وى الش��عارات ال��يت تن��ادي باملقاومة 

املس��لحة، أمل تكت��ب أن ب��ركان القس��ام ق��ادم؟

     ودعت��ه بع��د أن ط��ال بن��ا النق��اش وبع��د أن أدرك��ت أن ب��الل البغوث��ي ه��و الرج��ل املناس��ب 

لكي أضع يدي بيده ولكي يبدأ املشوار. مل أعد لبييت يف تلك الليلة ومل أعد طوال عدة ليالي 

أخ��رى أمضيته��ا وأن��ا أعم��ل لياًل نهاراً بأحد حمالي التجارية بعد أن أغلقت بابه علي ومكثت 
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بداخله ألبدأ املش��وار، مش��وار املهندس عبد اهلل البغوثي، ألبدأ من تلك النقطة اليت استش��هد 

منها س��يد مهندس��ي فلسطني، حييى عياش.

     حييى عياش، رمحة اهلل عليه، استش��هد عندما فجر جهاز الش��اباك الصهيوني هاتف نقال 

كان يتح��دث ب��ه عي��اش، فّج��ر ه��ذا اهلات��ف بع��د أن مس��ع ص��وت عي��اش وه��و يتكل��م، فجر عن 

بعد، وكان هذا اهلاتف قد وصل للمهندس عياش عن طريق صديق حصل عليه عن طريق 

ش��خص آخر كان عمياًل جلهاز الش��اباك.

تل��ك التفاصي��ل مل تك��ن تهم��ين، م��ا يهمين هو جهاز اهلاتف النق��ال، كان جهازاً كبرياً ضخمًا 

ثقيل الوزن وكان هذا هو حال تلك األجهزة بتلك الفرتة الزمنية، لذلك حصلت على أصغر 

جهاز متداول من اهلواتف النقالة، عب إحضاره من دبي لكي أحاول تفخيخه وجعله يتفجر 

عندم��ا أمس��ع ص��وت م��ن يتح��دث ب��ه لك��ين مل أجن��ح ب��ل إن��ي زدته��ا تعط��اًل قب��ل أن أمتك��ن م��ن 

إخضاع��ِه ألوام��ري. وكلم��ة إخض��اع ه��ي الكلم��ة املناس��بة هل��ذه احلال��ة، وكما ه��ي العادة مل 

أكل ومل أم��ل ب��ل قم��ت بش��راء ع��دٍد آخ��ر م��ن نف��س نوع اجلهاز وبش��راء أجهزة م��ن نوع خاص 

يس��تعمل م��ن قب��ل الش��ركات املصنعة لذلك اجلهاز من أج��ل الفحص والصيانة.

      ما هي إال أيام حتى متكنت من إخضاع جهاز اهلاتف النقال ألوامري وطلباتي، وبعد ذلك 

قمت بصناعة عدٍد متنوٍع من العبوات الناسفة واأللغام املتفجرة والقنابل اليدوية وعدداً من 

العبوات الناسفة املستعملة يف عمليات االغتيال.

وهكذا حولت ما قد كتبت على ورق من معلومات، وما كان بداخل عقلي من خبة سابقة 

وحولت تلك األدوات اليت أدخلتها معي إىل داخل فلسطني قبل قرابة العامني عندما وصلت، 

حولت كل ذلك إىل واقع ملموس.
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طوال تلك الفرتة من العزلة بداخل املس��تودع الذي مل أكن أتركه إال من أجل ش��راء أدوات 

أو مع��دات وطع��ام وش��راب، كان��ت عين��اي تس��رق النظ��ر م��ن بعيد إىل حقيب��ة املهندس حييى 

عي��اش ال��يت كان��ت موضوع��ة عل��ى أح��د الرف��وف العالي��ة يف املس��تودع، ودون مقدمات وجدت 

نفس��ي أنزهل��ا م��ن هن��اك وأفتحه��ا، بع��د أن مسي��ت باس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م، فتحته��ا كان 

بداخله��ا عبوت��ان ناس��فتان مصنوعت��ان م��ن احلدي��د الصل��ب وكانتا معلقت��ان يف جوانب مبادة 

االمسن��ت األس��ود، وكان خي��رج م��ن أح��د أطرافه��ا س��لك زوج��ي أبي��ض مصن��وع م��ن النح��اس 

ال��ذي ق��د ت��آكل وتل��ف، بس��بب الرطوب��ة وط��ول مدة التخزي��ن، وكان هناك ورق��ة تدل على 

طريقة االستعمال، أما األهم فهو القرآن الكريم، كان هناك كتاب قرآن كريم، قد كتب 

عل��ى صفحت��ه األوىل ك��ن م��ع اهلل وال تبالي.    

قمت بتفكيك العبوات الناس��فة حبذر بعد أن عملت على جتميدها بواس��طة ثالجة لتجميد 

اللحوم، كانت موجودة لدي باملستودع، وبعد ذلك فككت العبوتني الناسفتني، فوجدت بداخل 

كل واحدة منها ما يلي: جمموعة من املسامري بكل طرف من األطراف، ويف املنتصف وجدت 

كيس بالستيكي مملوء مبادة تعرف باسم أم العبد، عرفت امسها فيما بعد.

     يف أح��د األي��ام ال��يت قضيته��ا يف املس��تودع صلي��ت الفج��ر مبس��جد القري��ة، وعندم��ا كن��ت 

عائداً وجدت محاراً أبيض اللون، محار س��بق أن أحرقه أحد الصبية قبل أش��هر عندما أش��عل 

النار بذنبه فأصبح بال ذنب، وما إن اندلعت االنتفاضة حتى كتب أحد الفتيان كلمة املوت 

لش��ارون عل��ى كال جانبي��ه فأصب��ح اس��م ذل��ك احلمار منذ ذلك اليوم محار ش��ارون.

ملعت برأسي فكرة فأمسكت بها وأمسكت حبمار شارون، وذهبت مع احلمار إىل املستودع ومن 

هن��اك أخ��ذت أح��د اهلوات��ف النقال��ة املفخخ��ة وذهب��ت راكبًا احلم��ار إىل إح��دى قطع األرض 
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ال��يت ميتلكه��ا وال��دي وه��ي أرض على أطراف القرية املزروعة بش��جر الزيت��ون واللوز، الكثري 

الكث��ري م��ن الل��وز، هن��اك وضع��ت اهلات��ف عل��ى رأس ش��ارون احلم��ار وثبّت��ه جي��داً وم��ن هات��ف 

آخ��ر اتصل��ت ب��ه ففت��ح اخلط بش��كل تلقائي، وبعد أن ابتعدت عن ش��ارون احلمار، أقصد محار 

ش��ارون اس��تمعت لص��وت أنفاس��ه ع��ب اجله��از اآلخر ال��ذي كان معي وهنا أص��درت األمر من 

جه��ازي ليتفج��ر اجله��از اآلخ��ر وينفجر معه رأس ش��ارون احلمار. 

ولقد كانت تلك أول جتربة حية أجربها يف فلس��طني وهكذا أصبح ش��ارون بال رأس فرغم 

صغ��ر جه��از اهلات��ف إال أن امل��ادة ال��يت زرعته��ا بداخله كانت قوية جداً ب��ل كانت قوية أكثر 

من الالزم.

مجع��ت أش��الء احلم��ار وكوم��ت كوم��ة كب��رية م��ن احلط��ب حول��ه، كان وال��دي ق��د طل��ب 

مين إحضارها من هناك قبل أيام طويلة لكين مل أفعل النشغالي، وقمت بإشعال النار وهكذا 

اختف��ت آثار ه��ذه التجربة.

بعد ذلك عدت إىل القرية ماشيًا على قدمي، عدت إىل منزل ابن عمي بالل ألجده نائمًا حيلم 

باملقاومة، فأيقظته ألحول حلمه إىل واقع حقيقة ملموسة، فبالل البغوثي كان مسحوراً 

مفتونًا بالشهيد عياش مثل العديد من أبناء حركة محاس. كانوا حيلمون مبهندس يعيد 

للمقاوم��ة عزه��ا وجمده��ا، فف��ي تل��ك املرحلة أي قب��ل االنتفاضة الثاني��ة، انتفاضة األقصى، 

كان��ت أجه��زة أم��ن الس��لطة الفلس��طينية تتس��ابق بل كان��ت تتباهى باعتق��ال كل من ميت 

حلرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية مح��اس بصل��ة، وهك��ذا كان��ت احلرك��ة واقع��ة ب��ني مطرق��ة 

احملت��ل وس��ندان عم��الء ذل��ك احملت��ل: م��ا ب��ني الوقائ��ي واملخاب��رات م��ن جه��ٍة، وم��ا بني الش��اباك 

الصهيون��ي من جهة أخرى.
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أيقظت بالل ألحول حلمه وحلمي إىل واقع ملموس، توجهنا إىل مس��تودعي وهناك وضعت 

ع��دة حقائ��ب بداخ��ل س��يارتي ال��يت كان��ت ه��ي األخ��رى بداخ��ل املس��تودع، ركب��ت وركب هو، 

قلت له: ال تتكلم وال تس��أل انظر وش��اهد فقط ال غري.

وصلن��ا إىل قطع��ة أرض أخ��رى تع��ود لوال��دي وكان��ت تل��ك القطع��ة تق��ع باجلان��ب اآلخر من 

القري��ة، أوقف��ت الس��يارة ومحل��ت احلقائ��ب وس��رنا عل��ى األق��دام حت��ى وصلن��ا إليه��ا، فل��م تكن 

السيارة قادرة على خوض الطريق الوعر املؤدي إليها، وما إن وصلنا حتى بدأت أخرج العبوات 

الناسفة الواحدة تلو األخرى، بالل كان صامتًا وأظن أنه ما زال حيلم فلم يكن يقول سوى 

اهلل أكب أهذا حلم أم حقيقة، أهذا حلم أم حقيقة! فلقد فجرت إحدى العبوات جبوار سور 

صخ��ري فأصب��ح الس��ور أث��راً بع��د ع��ني، وفج��رت عب��وة موقوتة مببن��ى كان يس��تعمله والدي 

لتخزين احلاجيات فأصبح مكان املبنى حفرة كبرية فجرت وفجرت، وهو يكّب تارًة ويفرك 

عيني��ه ت��ارًة أخ��رى، بع��د ذل��ك أش��رت ل��ه لالنتق��ال مل��كان آخ��ر بع��د أن مجعت ما يفي م��ن أدوات 

الكرتوني��ة بعد االنفجارات.

وهك��ذا اقّلتن��ا الس��يارة ولكنن��ا مل نع��د، ب��ل توجهن��ا إىل س��يارة قدمية قد ألقيت بأح��د الطرقات 

اجلانبي��ة م��ن القري��ة هن��اك وضع��ت عب��وة أس��فلها وع��ن طري��ق جه��از التحك��م ع��ن بع��د قم��ت 

بتفجريه��ا، فانفج��رت واس��تيقظ ب��الل عل��ى صوتي وأن��ا أقول له:

امس��ع ي��ا ب��الل مل��ا س��وف أقول��ه ل��ك بع��د أن رأي��ت م��ا رأيت��ه قب��ل قلي��ل، وقصص��ُت علي��ه قص��يت 

بالكام��ل م��ن أوهل��ا آلخره��ا، وهك��ذا قررنا أن نتعاون معًا لنكون ن��واة خلاليا كتائب عز الدين 

القس��ام جبامع��ة بريزي��ت ب��رام اهلل وب��كل م��كان نس��تطيع الوصول له.

     رغ��م أن ب��الل كان يق��اوم احملت��ل من��ذ أع��وام وأع��وام إال أن��ه مل يك��ن ق��د أمس��ك بالس��الح 
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أبداً، وهذا شيء أذهلين جداً فأخذته بنفسي ذلك اليوم إىل املكان الذي فقد فيه شارون رأسه 

وأعطيت��ه قطع��ة س��الح بع��د أن دربت��ه وعلمت��ه عل��ى طريق��ة اس��تعماهلا، وهن��اك عل��ى مح��ار 

ش��ارون ال��ذي كان الدخ��ان م��ا زال يتصاع��د من��ه رغ��م م��رور س��اعات عل��ى إحراق��ه، ب��دأ ب��الل 

يطل��ق الن��ار ألول م��رة يف حيات��ه م��ن س��الح ن��اري.

وعل��ى الف��ور اتفق��ت م��ع بالل على أن ينتقي عدداً من األش��خاص من أبناء الكتلة اإلس��المية 

جبامعة بريزيت وغريها للبدء بتشكيل خاليا مسلحة لكتائب عز الدين القسام.

وهن��ا ب��دأت أدرب ب��الل عل��ى قي��ادة الس��يارات وعل��ى اس��تعمال أجه��زة اهلات��ف النق��ال، وزودت��ه 

بعدٍد منها، وباملال الالزم لنبدأ املشوار، أما أنا فلقد كنت مشغواًل بأمور أخرى مثل احلصول 

عل��ى األجه��زة الالزم��ة م��ن أج��ل عم��ل بطاق��ات هوية مزورة، ومثل اس��تئجار عدد من الش��قق 

مبدين��ة رام اهلل وغريه��ا م��ن امل��دن، وكن��ت أق��وم بتجهي��ز كل ش��قة م��ن تل��ك الش��قق ب��كل م��ا 

يلزم من أجهزة كهربائية وأثاث، أما األهم فهو أني كنت أحول كل شقة من تلك الشقق 

إىل مركز قيادة متنقل بشكل كامل حبيث أني كنت أخصص غرفة لتكون مكان لصناعة 

العب��وات الناس��فة واألدوات الالزم��ة لذل��ك، وغرف��ة أخ��رى لتكون مكتب ألم��ور التقنية، وأهم 

ما يف ذلك أن كل تلك الشقق كانت على أمساء أشخاص وهميني من جهة وحقيقيني من 

جه��ة أخ��رى؛ فع��ب اقتحام��ي للش��بكة العنكبوتية اس��تطعت احلصول عل��ى معلومات عن عدد 

كبري من بطاقات اهلوية املس��جلة يف دائرة اجلوازات الفلس��طينية التابعة لوزارة الداخلية. 

وهك��ذا كن��ت أص��در بطاق��ات ذات معلوم��ات حقيقية مائة باملائ��ة إال أنها مل تكن حتمل صور 

أصحابها بل صور عبد اهلل البغوثي، صوري أنا، فأنا الذي كان يتوجه ألصحاب الشقق من 

أجل اس��تئجارها واحلصول على عقد اإلجيار الذي يس��جل باس��م ش��خٍص آخر.
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مل أكن أختار أناسًا بشكل عشوائي بل كنت أنتقي أصحاب املهن البعيدة عن الشبهات مثل 

مهن��ة الطبي��ب املس��يحي مث��اًل أو الصيدالن��ي اب��ن طائف��ة الس��مرة بنابل��س، وأكث��ر م��ا كن��ت 

أس��تعمل كان��ت مهنة احملام��ني ومعلمي املدارس.

أما ما خيص اهلويات اليت كنت أستعملها للتنقل بني املدن فلقد كنت أستعمل هويات من 

نوع آخر، هويات مقدسية أو هويات ألبناء الطائفة الدرزية، وخباصة ألولئك املنخرطني يف 

صفوف جيش االحتالل الصهيوني.

ولك��ي أس��هل تنقل��ي فق��د اش��رتيت ع��دداً م��ن الس��يارات ذات اللوح��ة اإلس��رائيلية الصف��راء، 

وبذل��ك كن��ت أتنق��ل بس��هولة ج��داً ب��ني امل��دن الفلس��طينية يف الضف��ة الغربي��ة وب��ني الق��دس 

وامل��دن احملتل��ة بداخ��ل فلس��طني مث��ل ت��ل الربي��ع )ت��ل أبي��ب( وغريه��ا.

وهن��ا ي��ا ابن��يت احلبيب��ة وي��ا مالك��ي احل��ارس أصبح��ت أك��رس كل وق��يت إلع��داد البني��ة 

التحتي��ة للمقاوم��ة، مم��ا جعل��ين أبتع��د عن��ِك وع��ن والدت��ِك كث��رياً، ب��ل إن ج��دِك ب��دأ يش��ك 

وب��دأت تل��وح بعين��ه أس��ئلة كث��رية ج��داً وخاص��ة أن��ه يف أح��د األي��ام عندم��ا كن��ت يف مدين��ة 

نابل��س دخ��ل عل��ى أح��د املس��تودعات التجاري��ة ليتفقده بس��بب انقطاع التي��ار الكهربائي فوجد 

األطعم��ة احملفوظ��ة يف الثالج��ات ق��د تلف��ت، فأخرجه��ا وألقاه��ا يف حاوية القمام��ة، أما األهم 

فه��و أن��ه ألق��ى م��واد متفج��رة كانت حمفوظة يف علب مغلقة بتلك الثالجات ولوال س��رت اهلل 

ع��ز وج��ل حل��دث م��ا ال حيم��د عقباه.

ووج��د ج��دِك يف ذل��ك املس��تودع ع��دداً م��ن قطع الس��الح خمب��أة حبقيبة على أح��د الرفوف مما 

جعل ناقوس اخلطر يدق عند جدِك، وكما سبق أنه انتظرني عند مدخل القرية قبل أعوام 

خوفًا علي من أن أكون قد اعتقلت عندما دخلت فلس��طني، انتظرني هذه املرة بعد أن أدرك 
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أني قد س��رت على درب طاملا حلمت بأن أس��ري عليه، وما إن عدت حتى قال لي: أهاًل بالس��يف 

أهاًل وسهاًل بالسيف، أمل أقل لك أن السيف ال ميكن أن يصبح حمراثًا أبدًأ، علمت منه ما قد 

حص��ل فتوجه��ت مس��رعًا حلاوي��ة القمام��ة ألس��تعيد امل��واد املتفجرة اليت وحبم��د اهلل عز وجل 

وجدتها على حاهلا.

قل��ت ل��ه: امس��ع ي��ا وال��دي، لقد آن األوان ألخوض املعركة اليت طامل��ا حلمت بها ومتنيتها، أدُع 

لي بالتوفيق والنجاح فأنا يا والدي قد قررت أن أترك هذه الدنيا الفانية ألقاتل لعلي أرتقي 

ش��هيداً أو أنتص��ر، امله��م ي��ا وال��دي ه��و أن��ي واث��ق بإذن اهلل أن��ي قبل أن أصل إلحدى احلس��نيني، 

سوف أسقط العشرات والعشرات من قتلى العدو، يا والدي أنت كنت تنوي السفر إىل عمان 

بعد موس��م الزيتون واملوس��م قد انتهى، فس��افر يرعاك اهلل وال تنساني من الدعاء.

ودعين والدي وسافر إىل عمان، أما أنا فلقد قلت عدة مجل قلتها بهجاء الدنيا؛ دنيا الفناء:

عودي أو ال تعودي فلست مباليًا .... ما عاد قلي حيبِك معلقًا

وما عدت بعشقِك هائمًا ... فأنِت الوهم ال احلقيقة حتمًا

فزوااًل مصريِك حكمًا ... أمل يهبط إليِك آدٌم

من جنة اخللد ماشيًا ... ملا قطعت يده تفاحًة

فأنِت الدنيا وأنا لست بقاطٍع....   من متاعك احلقري شيئًا 

فلقد وهبت روحي لربي موحداً .... قاصداً اجلهاد والشهادة مسلحًا

فأنا حبب كتائب القسام متيٌم ... وبعشق فلسطني والقدس مغرٌم

ودرب جنة اخللد قاصداً ... وعلى ترك دنيا الفساد عازمًا

فأعين يا ربي وكن ألمري ميسراً ... وأدخلين جنتك صائمًا مصليًا
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ربي رفعت يداي لك داعيًا .... فأنَت رب اخللق ورب حممد

فاجعل القرآن بقلي حرزاً ... وسنة املصطفى نبيك منارًة

فبال عونك أعود عاصيًا .... لدنيا الفساد واإلفساد خمالفًا

فأوصلين لدرب املقاومة قويًا... فأنا بالشهادة وجبنة اخللد مبشرًا

م��ا إن وص��ل وال��دي لعم��ان، حت��ى قم��ت ببي��ع احمل��ال التجاري��ة ال��يت كن��ت أملكه��ا وبتصفي��ة 

كاف��ة أعمال��ي التجاري��ة، ومل أكت��ِف بذل��ك ب��ل س��حبُت كل م��ا كن��ت أملك��ه م��ن م��ال يف 

البن��وك وفتح��ت حس��ابًا مصرفي��ًا خاص��ًا لزوجيت ووضعت به بعض امل��ال الذي يكفي هلا  ولِك 

ي��ا ابن��يت لكي تعيش��ي عيش��ة كرمي��ة إذا ما استش��هدت.

     يف تل��ك األثن��اء كان ب��الل ق��د انته��ى م��ن انتق��اء ع��دٍد م��ن العناص��ر املناس��بة لنب��دأ مش��وارنا 

بدرب اجلهاد واملقاومة، درب عياش والياس��ني درب عز الدين القس��ام، من خالل كتائب عز 

القسام. الدين 

وهن��ا أق��ول ل��ِك ي��ا ابن��يت ي��ا مالك��ي احل��ارس أن��ي ل��ن أخ��وض بتفاصي��ل ه��ذه الف��رتة ألس��باب 

عدي��دة منه��ا أن��ي ي��ا ابن��يت أمضي��ت س��تة أش��هر كامل��ة يف زنازي��ن التحقي��ق دون أن أكش��ف 

عن أي شيء عن تلك الفرتة اليت امتدت ألعوام، ولكين وقبل أن أعتقل كنت قد حصلت على 

م��ا يس��مى لوائ��ح االته��ام ال��يت قدم��ت حب��ق م��ن عملوا معي، فأن��ا يا مالكي احل��ارس قد رأيت 

امل��وت وكلمت��ه وصارعت��ه يف جلس��ات التحقي��ق ال��يت كس��رت خالهلا عظامي ولكن مل تكس��ر 

به��ا بوابة الدخول ألس��ري.

     تلك األسرار اليت أقبع ألني ما زلت أحتفظ بها مدفونة بعقلي يف زنزانة العزل االنفرادي 

اجلائ��ر من��ذ أن اعتقل��ت، ومن��ذ أن توق��ف التحقيق معي لكنه مل ينتهي منذ قرابة أعوام عش��ر 
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فأنا يا ابنيت متهم من قبل قوات االحتالل بأني قمت بتنفيذ مائة ومثانية عشر عملية ضد 

العدو الصهيوني خالل مشواري اجلهادي.

بل إني خالل األعوام املاضية مت اقتيادي للتحقيق أربع مرات على عدد من القضايا األمنية 

اجلهادية اليت حدثت بعد أسري بإدعاء أن لي يداً بها.

رغ��م وج��ودي بالع��زل االنف��رادي اخل��اص؛ إال أن��ي م��ا زلت حال��ه خاصة جداً بنظ��ر ذلك العدو 

الصهيون��ي، حال��ة مس��تمرة باملقاوم��ة رغ��م األس��ر رغ��م أن��ف الس��جان ورغ��م أس��وار الس��جن، 

فهناك يا ابنيت عدداً من امللفات األمنية اليت مل تقفل بعد ومل يتمكن عدوي وعدو فلسطني 

من حلها بعد وكشف أسرارها، وبإذن اهلل لن يتمكن، أما ما سوف أتطرق إليه خالل كتابيت 

ل��ِك فه��و خي��ص بع��ض أه��م املراحل املفصلية اليت م��ّرت بها كتائب القس��ام بالضفة الغربية 

والق��دس الش��ريف، تل��ك املراح��ل ال��يت متكن��ت خالهل��ا الكتائب م��ن متريغ أنف الع��دو بالوحل، 

وه��ي أيض��ًا م��ن رفع��ت اس��م ومصداقي��ة حركة مح��اس عاليًا يف الس��ماء، وأع��ادت هلا جمدها 

وجم��د العياش حييى.

وهنا س��وف ختتلف طريقة كتابيت عن الس��ابق حبيث ال تصبح س��رد لألحداث، بل إضاءات 

عل��ى واق��ع ومراح��ل ق��د م��رت مع��ي، وهن��ا س��وف أمس��ي كل مرحل��ة باس��م م��ن أضاءها، س��واء 

كان ش��هيداً أو أس��رياً، أو حم��رراً أو كان ب��ال اس��م ظ��ل ح��راً ومل يعتق��ل ومل يستش��هد وس��وف 

تك��ون أول تل��ك املراح��ل هي التالي: 
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» الشهيــد القســـامي البطل «
» عـز الديـن المصـري «

وهن��ا قب��ل أن نص��ل للش��هيد ع��ز الدي��ن املص��ري جي��ب أن نس��لط الضوء عل��ى طريٍق وع��ٍر نوعًا 

م��ا؛ فبع��د أن نفذن��ا ع��دة عملي��ات خاطف��ة وخاص��ة ض��د الع��دو ع��ب اخلالي��ا ال��يت عملن��ا عل��ى 

تش��كيلها أن��ا وب��الل البغوث��ي، طلب��ت م��ن ب��الل أن يوصل��ين ملس��ئولي القس��ام مبختل��ف م��دن 

الضف��ة الغربي��ة والق��دس احملتلة، فكان من أولئك املس��ئولني مهندٌس فٌذ وذكٌي بل عبقري 

امس��ه أمي��ن ح��الوة، وكان ه��ذا املهن��دس ق��د حترر من األس��ر منذ مدة قصرية ج��داً، ومل يكن 

قد شارك بالعمليات املسلحة، إال أنه ومع اندالع االنتفاضة بدأ العمل مع عدد من أصدقائه 

األس��رى احملررين أمثال اجملاهد البطل العنيد » س��ليم حجي« وكذلك اجملاهد »علي عالن« 

ابن مدينة بيت حلم، فذهبت ملدينة نابلس أللتقي »بسليم حجي« الذي صحبين للقاء أمين 

ح��الوة، كن��ت أرغ��ب م��ن خ��الل ذلك اللقاء أن أنقل اخل��بة املوجودة لدي لإلخوة يف خمتلف 

املناطق، وهكذا اجتمعت مع أمين حالوة واستعرض أمامي إمكانيات احلركة يف تلك الفرتة 

مبدين��ة نابل��س، فكان��ت صدم��يت كب��رية ج��داً. فرغم أني كنت أمام مهن��دس عبقري بكل ما 

حتمل الكلمة من معنى مهندس فذ ذو موهبة واضحة جداً، إال أنه بسبب مكوثه ملدة طويلة 

ج��داً يف األس��ر الصهيون��ي، كان ق��د ابتع��د ع��ن األم��ور التقني��ة احلديثة وظل يس��تعمل نفس 

املواد واألدوات اليت اس��تعملها حييى عياش قبل استش��هاده. 

وس��رعان م��ا متك��ن أمي��ن ح��الوة م��ن جمارات��ي، بل والتف��وق علي مب��ا صنعته وابتكرت��ه، فلقد 

كان س��ريع التعل��م وس��ريع البديه��ة فم��ا إن كن��ت أري��ه خمطط��ًا إلكرتونيًا حت��ى يقوم بفك 

رموزه ومجع خيوطه، وهكذا متكنت بفضل ذكاء املهندس »أمين حالوة« من نقل كل خبتي 
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يف جم��ال الصناع��ات العس��كرية لعدد كبري من أبن��اء املناطق احمليطة مبدينة نابلس.

  أم��ا أمي��ن ح��الوة فلق��د ق��ال ل��ي بع��د أول لق��اء اس��تحلفك ب��اهلل ي��ا عب��د اهلل ه��ل أن��ت تنتم��ي 

هل��ذا الع��امل أم لع��امل املس��تقبل؟ ق��ل ل��ي ب��اهلل علي��ك ه��ل أتي��ت إىل نابل��س ع��ب آل��ة الزم��ن؟ فما 

كان م��ين س��وى أن ابتس��مت وقل��ت ل��ه: أن��ا اب��ن ه��ذا الزم��ن ولك��ين لس��ت ابن ه��ذا امل��كان، فقال: 

كيف؟ قلت: أنا مل أولد هنا ومل أتعلم هنا فقد ولدت يف اخلارج ودرست اهلندسة يف كوريا 

واستقيُت علومي من حبر مراكز البحوث العلمية ومن شبكة االنرتنت، أما أنت يا صديقي 

فلقد منعتك قيود األسر وقضبان السجن من أن تكمل ما بدأته يف جامعتك، وهذا هو الفرق 

بي��ين وبين��ك، ولكن��ك خ��الل أي��ام مع��دودة اس��تطعت اللح��اق ب��ي ب��ل اس��تطعت جت��اوزي فأن��ت 

مهندس جمتهد، أما أنا فمهندس كسول ال أجتهد إال إذا واجهت مشكلة وعند ذلك أجتهد 

ألج��د هل��ا ح��اًل. حت��ى أن��ي ال أن��ام أيام��ًا طويلًة حتى أج��د احلل، فقلت له: أعطي��ك مثااًل ما هي 

أكب مش��كلة تواجهها أنت وتعتقد أن حلها صعب بل أن حلها مس��تحيل؟ قال: حاليًا ومع ما 

زودتين به ال أظن أن هناك أي مش��كلة من هذا النوع، أما إن س��ألت عن مش��كلة أحبث هلا عن 

ح��ل فهن��اك واح��دة أحب��ث هل��ا عن حل منذ أعوام وأعوام، وأش��ار إىل إحدى األوراق أمامه، قال 

هذه الورقة هي املش��كلة. وأكمل: كيف أس��تطيع إرس��ال هذه الورقة اليت كتب عليها أحد 

البيان��ات ال��يت قمن��ا به��ا يف عملي��ة األم��س، دون أن يكش��ف أمرن��ا، حي��ث يوج��د جب��وار كل وكال��ة 

لألنب��اء أل��ف عمي��ل وعمي��ل، وأل��ف رجل أمن من رجال جهاز األم��ن الوقائي واملخابرات، قل لي هل 

تس��تطيع جع��ل م��ن يوص��ل ه��ذا البي��ان خفيًا ال يرى، هل متلك طاقية متكننا من أن يصبح ش��بحًا؟ 

ضحك��ت وقل��ت: طبع��ًا أمل��ك أال تعل��م، ضح��ك هو ولكنه س��رعان ما أدرك أني مل أك��ن أمزح فقال: 

كي��ف؟ وع��ن أي طاقي��ة تتح��دث؟ قلت: أعود لك بعد أس��بوع أو اثنني وأحضر لك احلل والطاقية.

67



     ودعته ولكنه استوقفين على الباب وقال: باهلل عليك عندك احلل؟ قلت: أدعو اهلل عز وجل 

أن أج��د احل��ل. دل��ين عل��ى حمل يبيع القهوة ألني أظن أني س��وف أحتاجها لتعينين على س��هر 

الليال��ي القادم��ة. صافحت��ه وتوجه��ت م��ن مدين��ة نابلس جبل النار إىل مدين��ة رام اهلل، رام اهلل 

اليت أصبحت وكراً لس��لطة الفس��اد واإلفس��اد، وكراً لألجهزة األمنية.

يف تلك الفرتة مل أكن مطارداً أو مطلوبًا ولذلك كانت حركيت سهلة جداً وألني معروف 

على أني أقوم بالتجارة فلم يكن تنقلي يثري الشبهة من قبل تلك األجهزة األمنية، حتى بعد 

أن صفيت أعمالي فلم يثر ذلك شكوكهم حنوي. 

ط��وال الطري��ق كن��ت منش��غاًل بالتفك��ري إلجي��اد ح��ل لتل��ك املش��كلة ال��يت مل أج��د وقت��ًا طوي��اًل 

إلجي��اد س��يناريو حله��ا، ب��ل أن س��يناريو حله��ا وَمَض برأس��ي أثناء حديث أمي��ن عنها وهو جهاز 

الفاكس.

     ولك��ن كي��ف أح��ول جه��از الفاك��س م��ن جه��از معل��وم م��كان إش��ارة اإلرس��ال من��ه إىل جهاز 

جمهول مكان اإلرسال وجمهول اهلوية؟ عدت بعد أقل من أسبوعني ألقابل أمين يف نابلس، 

هن��اك عل��ى الطاول��ة أخرج��ت حقيب��ة  كان��ت عل��ى كتف��ي: جه��از فاك��س صغ��ري احلج��م 

ووضعت��ه أم��ام أمي��ن ح��الوة، ابتس��م بع��د أن قّل��ب الفاك��س ب��ني يدي��ه وقال: اهلل يس��احمك أال 

تعل��م أن��ه مبج��رد أن نرس��ل رس��الة واح��دة م��ن ه��ذا الفاكس س��وف يت��م مداهمة امل��كان الذي 

أرس��لت منه من خالل معرفتهم رقم اهلاتف عب أجهزتهم االلكرتونية اليت يس��تعملها جهاز 

الشاباك؟ قلت له: هذا الفاكس ال حيتاج خلط هاتف كي يرسل الرسائل بل ال حيتاج ألن 

يوص��ل بالكهرب��اء املنزلي��ة ليعم��ل أص��ال، كل م��ا علي��ك عمله هو وضع أي ورق��ة بداخله وهو 

س��وف يرس��لها بش��كل آل��ي ف��وري إىل اث��ين عش��ر وكال��ة أنب��اء دون أن يتمك��ن أح��د م��ن تعق��ب 
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مكان وجوده، ومكان وجود املرس��ل، بل إنك إن أردت أن يعمل الفاكس بش��كل متنقل فكل ما 

عليك عمله هو وضع الرس��الة بداخله وتركه يعمل لوحده يف الوقت الذي حنن نعمل على 

برجمته به.

قال لي: باهلل عليك أمل تأتي إىل نابلس بآلة الزمن؟ أمل تأتي هنا منذ عام 2050 أو 2100، فقلت: 

ال ب��ل أتي��ت م��ن ت��ل الربيع هناك وجدت جهاز فاك��س يعمل بالطريقة اليت ميكنين التعديل 

عليه��ا، فه��و ال حيت��اج لك��م كب��ري م��ن التي��ار الكهربائي، ولذلك قمت جبعل��ه يعمل عن طريق 

البطاري��ات ولك��ن لي��س ه��ذا ه��و امله��م، امله��م ه��و أن��ي وع��ب جه��از آخ��ر اس��تطعت وصل��ه جبه��از 

الفاكس، وحولت إشارة بطاقة اهلاتف اجلوال إىل إشارة تستعمل يف نظام اهلاتف األرضي؛ 

ولذل��ك ف��إن كل م��ا يلزمن��ا لتش��غيل جه��از الفاك��س بطارية وه��ي موجودة بداخل��ه وبطاقة 

هات��ف ج��وال توض��ع بداخل��ه وهك��ذا تك��ون حصل��ت عل��ى طاقية اإلخف��اء، املهم أن تك��ون بطاقة 

اهلات��ف اجل��وال جمهول��ة املصدر وهذا س��هل، أما األهم هو أن تس��تبدل تل��ك البطاقة بعد كل 

استعمال، لكي ال يتم تعقبها، أي مرة واحدة فقط، وأن نرسل الفاكس من مكان عام حبيث 

تبجمه وتضعه حبقيبة شخص متحرك يف أي من الشوارع املزدمحة؛ وبذلك تبقى بعيد عن 

رص��د أجه��زة الع��دو، ولرس��ائلك وكما يق��ال احلاجة أم االخرتاع، فاحلاج��ة جلهاز الفاكس 

كان��ت الداف��ع لصناعت��ه واخرتاع��ه وكان ذلك قد ح��دث يف نهاية عام 2000.

    أم��ا م��ا ح��دث قب��ل ذل��ك فأعتق��د أن��ه أكث��ر أهمي��ه، فف��ي ع��ام 1990 أي قب��ل عش��رة أع��وام م��ن 

موض��وع الفاك��س وقب��ل اثن��ني وعش��رين عام��ًا م��ن ع��ام 2012 عامن��ا ه��ذا ال��ذي أكت��ب ب��ه ه��ذه 

الومض��ات، فلق��د كان عم��ري يف ع��ام 1990 س��بعَة عش��رَة عام��ًا، ومل أك��ن ق��د أكمل��ت عام��ي 

الثام��ن عش��ر، كن��ت ق��د أردت أن أفت��ح ورش��ة لصيان��ة الس��يارات وتصليحه��ا، ولكين مل أكن 
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أمل��ك امل��ال ال��الزم لك��ي أس��تأجر الورش��ة رغ��م أن��ي اس��تدنت بعض امل��ال إال أنه مل يكف��ي، فلقد 

كان��ت الورش��ة تق��ع يف جمم��ع جتاري وصناعي جديد وكان صاح��ب اجملمع من ذلك النوع 

البخيل االنتهازي فما كان أمامي من حل س��وى أن قمت بصناعة جهاز للتصنت والس��رتاق 

الس��مع، وضع��ت ه��ذا اجله��از صغ��ري احلجم بداخل كبيت��ه وألصقتها بأس��فل مكتب صاحب 

اجملمع وبهذه الطريقة اس��تطعت أن أحصل على املعلومة اليت مكنتين من اس��تئجار الورش��ة 

بالس��عر املناس��ب، الس��عر الذي تس��تحقه ال أكثر وال أقل.

احلاج��ة أّم االخ��رتاع، أم��ا احلاج��ات ال��يت أصبح��ت حباج��ة إىل حل��ول فلق��د كث��رت ج��داً، 

وجعلت��ين ال أج��د وقت��ًا حت��ى للن��وم؛ فلقد كنت وطوال عدة أعوام ال أنام س��وى مخس أو س��ت 

س��اعات، وط��وال تل��ك الف��رتة كان طعام��ي يقتصر تقريب��ًا على السندوتش��ات اجلاهزة، أما ما 

كان يزعج��ين يف تل��ك الف��رتة: ف��رتة تلبي��ة احلاج��ات، فه��و أداء الصالة، نع��م أداء الصالة فلقد 

كان عقل��ي مش��غواًل ج��داً مم��ا كان ي��ؤدي ب��ي إىل نس��يان عدد الركع اليت صليتها أو نس��يان 

م��اذا ق��رأت م��ن الق��رآن الكري��م، وكن��ت اضط��ر أحيان��ا إىل أن أعيد الصالة م��رة أو اثنني حتى 

أتأك��د م��ن أني أديتها بش��كل صحيح. 

لقد كبت يف تلك الفرتة املس��ؤوليات اليت ألقيت على عاتقي، فكنت دائم البحث عن مصادر لش��راء 

الس��الح والعتاد مبختلف أنواعه، وكنت دائم البحث عن ش��قق وخمازن جتارية الس��تعماهلا للس��كن 

ولتخزين املواد الناسفة والسالح والذخرية، أما الشيء الذي كان مبثابة رياضة االسرتخاء لي فقد 

كان��ت املش��اركة عل��ى رأس أي م��ن اخلالي��ا القس��امية املقاتل��ة ملهامج��ة موقع صهيون��ي أو ملهامجة 

رت��ل م��ن عربات��ه املصفح��ة بالعب��وات الناس��فة، فق��د كنت أش��عر عند مش��اركيت مبثل ه��ذه الكمائن 

براحة نفس��ية عظيمة جدًا، كانت هي الدافع لكي أعاود نش��اطي للقيام باألعمال األخرى.
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     يف تلك الفرتة كنت قد قررت أن نكثف توجيه الضربات العقابية للعدو مبنطقة سلفيت 

ومبنطق��ة ح��وارة جن��وب نابل��س، حي��ث كان املس��توطنون ال خيرج��ون م��ن تل��ك املس��توطنة 

أبداً أبداً، إال بصحبة حراس��ات مش��ددة وباس��تعمال حافالت مصفحة، فلم يعودوا يس��تعملوا 

س��ياراتهم اخلاص��ة خوف��ًا من الكمائن والعبوات الناس��فة.

     بع��د ع��دة أش��هر ق��در اهلل أن يص��اب أمي��ن ح��الوة حب��رق يف وجه��ه ورقبت��ه ج��راء اش��تعال 

م��ادة تس��تعمل يف الصناع��ات العس��كرية، مم��ا جع��ل أمي��ن وبس��بب إصابت��ه يلق��ي عل��ى عاتق��ي 

ع��بء تش��غيل ع��دٍد م��ن مقاتل��ي القس��ام هناك يف نابلس، وألني ما زلت غ��ري مطارد فقد كنت 

أقض��ي نص��ف أس��بوع مبدين��ة رام اهلل م��ع ب��الل واخلاليا اليت ش��كلها، والنص��ف اآلخر مبدينة 

نابل��س مبتابع��ة بع��ض رج��ال أمي��ن حالوة، وهنا حدث ما ال حتمد عقباه أبداً، فقد زاد طغيان 

العدو الصهيوني وبغيه وغدره، وألنه مل يس��تطع الوصول لقادة القس��ام وال لعناصر القس��ام 

املقاتل��ة، ق��ام ه��ذا الع��دو الباغ��ي بقص��ف مقر خمصص للصحاف��ة واألخب��ار يف مدينة نابلس 

مما أدى إىل استشهاد عدد من الشهداء كان على رأسهم الشهيد مجال سليم والشهيد مجال 

منص��ور، وهم��ا أه��م قياديني سياس��يني حبركة محاس بنابلس ب��ل مبنطقة الضفة الغربية 

يف ذل��ك الوق��ت، وبذل��ك الوق��ت أيضًا حدث��ت إحدى أهم االنعطافات مبس��ريتي اجلهادية؛ فقد 

تعال��ت أص��وات احلناج��ر املش��يعة جلثام��ني الش��هداء بالث��أر واالنتق��ام م��ن الع��دو وكان��ت تل��ك 

احلناجر تطالب كتائب عز الدين القس��ام بالعمليات االستش��هادية، العمليات االستش��هادية 

ال��يت أن��ا ش��خصيا -عب��د اهلل البغوث��ي- مل أك��ن أفضله��ا، فقد كنت أفضل املواجهة املس��لحة 

والكمائن والعبوات الناسفة واأللغام، أما العمليات االستشهادية فكنت أرفض جمرد التفكري 

بها. 
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     أم��ا أمي��ن ال��ذي كان يعان��ي م��ن جرح��ه، كان يفض��ل ه��ذا الن��وع م��ن العلمي��ات، فطل��ب 

م��ين وأحل عل��ي ب��ل رجان��ي وحلف��ين ب��اهلل العلي العظيم أن أعمل عل��ى التخطيط إلحدى تلك 

العمليات، وهنا وبعد تفكري مل يطل كثرياً قررت أن ألي النداء، وطلبت من »أمين حالوة« أن 

يرس��ل ل��ي أح��د األش��خاص الذي��ن يري��دون تفجري أنفس��هم فس��ألين: هل هناك ن��وع معني من 

األش��خاص؟ ه��ل تري��ده مث��اًل أن يك��ون جيي��د اللغة العبية ليس��هل تنقله ووصول��ه إىل املكان 

املس��تهدف؟ قلت له: أرس��ل لي ش��خصًا يرى ما ال أراه، أرس��له بعد أس��بوعني إىل أحد مس��اجد 

رام اهلل وأن��ا م��ن هناك س��وف أت��وىل باقي األمور.

ودع��ت »أمي��ن ح��الوة« واجته��ت إىل رام اهلل اجتمعت بب��الل البغوثي وقلت له: أننا نريد تغري 

مهم��ة إح��دى اخلالي��ا القس��امية ال��يت تعم��ل معن��ا فب��دَل أن تق��وم تل��ك اخللي��ة بنق��ل العب��وات 

الناسفة من مكان آلخر ومن مدينة إىل قرية، أريد من تلك اخللية نقل استشهادي وعندها 

ق��ال ب��الل: احلم��د هلل أن��ك ق��ررت خ��وض ه��ذا اجمل��ال، فقلت له: ب��اهلل عليك ال تناقش��ين يف هذا 

املوض��وع حت��ى ال أب��دل رأي��ي، ق��ال: حس��نًا حس��نًا، امله��م أن��ك قد ق��ررت خوض هذا اجمل��ال، هكذا 

تكون مهندس قس��امي مائة باملائة، فبعد الكمائن واالش��تباكات املس��لحة يأتي دور العمليات 

االستشهادية.

     بعد طول تفكري وقع االختيار على خلية »حممد دغلس« لكي تنفذ هذه العملية، والسبب 

الرئيس هو أن »حممد دغلس« كان ميلك عنصراً مهمًا جداً جداً، وهو األخت اجملاهدة »أحالم 

التميمي« اليت مل أكن أعلم عنها شيئًا، وهنا أقصد مل أكن أعلم امسها أو إن كانت شابًا أم 

شابة، لكين كنت أعلم أنه مت اختيارها حسب أعلى املواصفات من حيث التكتم التام واحلس 

األمين العالي واإلميان الصادق بدرب كتائب عز الدين القسام.
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بع��د ع��دة أي��ام وبع��د أن رص��دت أح��الم أح��د األماك��ن يف مدين��ة الق��دس، أردت أن أج��رب 

اإلج��راءات األمني��ة املتبع��ة، لذل��ك أرس��لت عب��وة ناس��فة صغ��رية احلجم ألح��الم التميمي من 

خ��الل حمم��د دغل��س ث��م ب��الل البغوث��ي، ب��الل البغوث��ي ال��ذي ج��ن جنون��ه عندم��ا قل��ت ل��ه 

اذهب من قرية بيت رميا إىل مدينة رام اهلل لش��راء س��ت علب برية ودجاجة مس��توية وبعض 

املكس��رات وأحضره��ا ل��ي يف القري��ة، قل��ت ل��ه ذل��ك بع��د ص��الة الفج��ر مبس��جد القري��ة، فج��ن 

جنون��ه، لك��ن بصم��ت دون أن ينط��ق بكلم��ة واح��دة، وعيون��ه كان��ت تق��ول م��ا مل يقل��ه لس��انه.

    انطلق بالل من القرية إىل رام اهلل مباش��رة بعد الصالة وألن احلواجز الصهيونية كانت 

كث��رية ج��داً وكان��ت تغل��ق كل الط��رق الرئيس��ية، فق��د اس��تغرق قط��ع املس��افة ال��يت كانت 

بالع��ادة ال تزي��د ع��ن نص��ف س��اعة، نص��ف ي��وم، فاش��رتى العل��ب الس��ت م��ن الب��رية والدجاج��ة 

واملكس��رات وع��اد إىل القري��ة يف نف��س الي��وم، أي أن��ه أمضى يوم��ًا كاماًل ذهاب��ًا وإيابًا، أعطاني 

ما أحضر لي فش��كرته بعد أن أعطيته الدجاجة املس��توية، واحتفظت باملكس��رات وعلب البرية 

أمضي��ت ع��دة س��اعات وأن��ا آكل املكس��رات وأجّه��ز العب��وة الناس��فة ال��يت صنعته��ا وأخفيته��ا 

بقل��ب إح��دى تل��ك العلب، ووضعت تلك العلبة املفخخة بني العلب اخلمس��ة الس��ليمة بداخل 

الصن��دوق املخص��ص هل��ا. وعن��د ص��الة الفج��ر قابل��ت بالل وأعطيته كيس��ًا م��ا إن محله حتى 

ق��ال ه��ذه علب��ة الب��رية، ه��ذه عل��ب الب��رية مل��اذا أحضرته��ا ل��ي فقل��ت ل��ه أنه��ا م��ن الن��وع ال��رديء 

وأن��ي أري��د م��ن يعيده��ا إىل رام اهلل. صم��ت ب��الل بغض��ب وقب��ل أن ينفج��ر غضب��ه، وه��و اهلادئ 

امللت��زم، قل��ت ل��ه: أن أح��د تل��ك العل��ب مفخ��خ وأن املطل��وب إيص��ال تل��ك العل��ب »حملم��د دغل��س« 

ومن��ه إىل »أح��الم التميم��ي« لك��ي نزرعه��ا باملوق��ع ال��ذي قام��ت هي باس��تطالعه، فحم��ل العلب 

مبتس��مًا مهل��اًل ألن��ه أدرك أن موع��د تنفي��ذ العملي��ة االستش��هادية ق��د اق��رتب. كان��ت عملي��ة 
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علبة البرية أش��به ما يكون باختبار ألعصاب من س��وف يقوموا بتنفيذ العملية االستش��هادية، 

فلق��د أردت أن أرى م��دى االنضب��اط والق��درة عل��ى العم��ل حت��ت ظ��روف خمتلف��ة ع��ن تل��ك 

الظ��روف الس��ابقة، فعملي��ات إط��الق النار ونصب الكمائن املس��لحة وزراعة العبوات الناس��فة 

على جوانب الطرق حتتاج إىل نوع آخر من املقاتلني، أما العمليات االستش��هادية فتحتاج إىل 

نوع ذو أعصاب حديدية وقدرة على التحكم باملش��اعر بش��كل مطلق وكامل، وس��وف أحتدث 

عن هذه النقطة بومضة أخرى، شاهدت خالهلا أشد مقاتلي القسام وأقواهم عزمًا يبكون وال 

يكف��ون ع��ن الب��كاء أثن��اء اإلع��داد والتجهيز إلح��دى العمليات االستش��هادية.

مح��ل »ب��الل البغوث��ي« صن��دوق عل��ب الب��رية املوض��وع بداخل كي��س بالس��تيكي وانطلق إىل 

مدين��ة رام اهلل وس��لمه حملم��د دغل��س ال��ذي س��لمه ب��دوره لألخ��ت اجملاه��دة أح��الم التميم��ي، 

أح��الم ال��يت قام��ت باس��تطالع امل��كان أواًل قب��ل أي��ام معدودة ث��م بزراعة العبوة بع��د أن مرت بها 

ع��ب حواج��ز االحت��الل م��ن رام اهلل إىل مدين��ة القدس؛ مدينة القدس اليت س��وف تصبح فيما 

بع��د مرك��ز عمليات��ي الرئي��س، هن��اك بأحد األس��واق التجاري��ة زرعت أحالم العبوة الناس��فة 

وبع��د أن ش��غلتها انفج��رت العب��وة بالوق��ت احمل��دد، مل يكن املقصود إيق��اع قتلى أو حتى جرحى 

يف تل��ك العملي��ة أب��داً كما قلت.

     جنح��ت العب��وة ب��زرع اخل��وف يف قل��وب الصهاين��ة بأماك��ن الس��وق، لك��ن األه��م ه��و جن��اح 

كام��ل لعناص��ر اخللي��ة ب��أن حيمل��وا علب��ة ب��رية، برية وهي ش��يء تهابه يد املس��لم املؤمن، لكن 

انضباطهم وشفافيتهم جعلتين أبدأ باخلطوة الثانية من تلك العملية، وهنا توجهت إىل رام 

اهلل إلح��دى الش��قق ال��يت كن��ت أمتلكه��ا هن��اك للجل��وس بعيداً ع��ن صخب االنتفاض��ة وبعيداً 

ع��ن إزع��اج ول��دي أس��امة ال��ذي ول��د بتاريخ 2000/5/24 ولد وأنا منش��غل متامًا عن��ه، حتى أني ال 

74



أذك��ر أن��ي محلت��ه ب��ني ذراع��ي من��ذ أن ولد وبعدة أش��هر، بل حتى أني ال أذكر حتديداً س��بب 

تس��مييت ل��ه بأس��امة ولك��ين أعتق��د أن��ي أمسيته أس��امة ألن ل��ي أربعة أصدقاء امسهم أس��امة، 

وأعتق��د أن ذل��ك ه��و الس��بب األرج��ح أم��ا ع��دم محل��ي إي��اه وحت��ى ع��دم حض��وري ي��وم عملي��ة 

تطه��ريه فألن��ي كن��ت دائم��ًا بس��فٍر م��ن مدين��ة إىل أخ��رى وم��ن قري��ة ألخ��رى، فل��م يك��ن ل��ي 

دقيق��ة لبي��يت ولزوجيت ولتاال وأس��امة. 

يف تل��ك الش��قة أمضي��ت يوم��ني وليلت��ني، وطلب��ت م��ن ب��الل أن يذه��ب لقض��اء يوم��ه يف املدينة 

وليلته بش��قة أخرى كنُت قد اس��تأجرتها على اس��م ش��خٍص آخر. 

يف صباح اليوم التالي، حضر بالل مبكراً دون أن يعلم أن اليوم هو موعد وصول االستشهادي 

»عّز الدين املصري« من نابلس إىل رام اهلل ألحد املساجد ليصلي هناك وينتظر شخصًا سوف 

يأتي ليصطحبه لتنفيذ العملية.

طلبت من بالل أن يذهب إىل املسجد مع »حممد دغلس« للقاء عز الدين ولكي يقوموا بشراء 

مالبس تتناسب مع املوقع الذي مت رصده وهو أحد املواقع اليت استطلعتنها »أحالم التميمي« 

يف القدس الشريف.

     بع��د أن أعطي��ت ب��الل كلم��ة الس��ر وكلم��ة التع��ارف انطل��ق فأحض��ر »عز الدي��ن املصري« 

وجهز له املالبس اخلاصة ووضعه وتركه أمانة عند »حممد دغلس« يف إحدى الش��قق اليت 

استؤجرت، لتكون بيت آمن، أي بيت ال يوجد يف داخله أي شيء أبداً سوى األثاث والطعام، أي 

بيت عادي جداً دون س��الح ودون خمتب للمواد الناس��فة.

وع��اد ب��الل اىل ش��قيت فأخبن��ي مب��ا فعل��ه فقل��ت ل��ه: حس��نًا، وطلب��ت من��ه أن يذه��ب إىل أح��د 

احمل��ال التجاري��ة لبي��ع اآلالت املوس��يقية، ليش��رتي ل��ي قيث��ارة، ح��ددت ل��ه م��كان احمل��ل وم��كان 
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القيث��ارة ولونه��ا وطلب��ت من��ه أن يش��رتي هل��ا بيت��ًا م��ن اجلل��د، س��ألين مل��اذا قيث��ارة م��اذا تري��د أن 

تفع��ل به��ا؟ قل��ت: أري��د أن أع��زف عليه��ا فأن��ا أش��عر بامللل.

ب��الل رغ��م أن��ه عنص��ر قس��امي منضب��ط إال أنه كان جي��ن من أجوبيت عليه، فه��ي أجوبة غري 

مفهوم��ة بالنس��بة ل��ه أب��داً، تري��د قيث��ارة لتع��زف عليه��ا وهن��اك استش��هادي ينتظرن��ا بالبي��ت 

اآلخر على أحر من اجلمر؟ ذلك ما أراد بالل قوله لكن حسن خلقه وانضباطه جعاله يقول: 

حسنًا سوف أحضرها على الفور. وفعاًل خالل نصف ساعة عاد بالل ومعه القيثارة فأمضيت 

ط��وال ف��رتة العص��ر واملغ��رب وحت��ى حل��ول س��اعات اللي��ل املتأخرة أع��زف على القيث��ارة وكان 

ب��الل يش��اهدني بصم��ت وبص��ب ومل يس��أل أي س��ؤال ومل يزعج��ين رغ��م إزعاج��ي ل��ه بأحلاني 

املزعجة.

تع��ب ب��الل وغلب��ه النع��اس فقل��ت ل��ه: اذه��ب لك��ي تن��ام عن��د »حمم��د دغل��س« وعن��د »ع��ز الدي��ن 

املص��ري«، وُع��د ي��وم غ��ٍد باك��راً. أمض��ى ب��الل ليلت��ه مع أخوي��ه بقراءة الق��رآن والص��الة، أما أنا 

فق��د توقف��ت ع��ن الع��زف وذهب��ت لك��ي أن��ام، فالن��وم س��لطان كم��ا يقال.

     اس��تيقظت عل��ى ص��وت الب��اب ال��ذي كان يطرق��ه ب��الل ففتح��ت ل��ه وأجلس��ته يف غرف��ة 

الضيوف حيث كنت أعزف ليلة البارحة، استلقيت على أحد املقاعد متعبًا نعسًا وطلبت من 

ب��الل أن حيض��ر القيث��ارة م��ن الغرف��ة اجمل��اورة، وقب��ل أن أنه��ي مجل��يت ش��عرت أن بالل س��وف 

يق��وم بكس��ر القيث��ارة أل��ف قطع��ة، فق��د ق��ال ل��ي أن��ه مل ين��م وأمضى الليل��ة بطوهلا م��ع أخويه 

بالعب��ادة، لنق��رتب م��ن اهلل لعل��ه يس��هل ه��ذه العملي��ة، ولذل��ك وقبل أن يصل ب��الل باب الغرفة 

ال��يت كن��ا جنل��س فيه��ا قل��ت ل��ه اح��ذر أن متس القيثارة بس��وء وارفعها حبذر ش��ديد ج��داً جداً، 

فالقيث��ارة مفخخ��ة مب��واد ناس��فة تكف��ي لتنس��ف املبن��ى كام��اًل، احذر باهلل عليك وس��م باس��م 
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اهلل قب��ل أن ترفعه��ا. ع��اد ب��الل ووض��ع القيث��ارة عل��ى الطاول��ة، وق��ال: مل��ن القيث��ارة؟ ه��ل هن��اك 

عملي��ة أخ��رى غ��ري عملي��ة االستش��هادي فقل��ت ل��ه: ال أب��داً الي��وم ال عملي��ة س��وى عملي��ة »ع��ز 

الدي��ن املص��ري«. ف��رد: أي��ن احلزام الناس��ف؟ فقلت: األحزمة الناس��فة كان هلا زمنها أما اآلن 

فزم��ن األحلان الناس��فة.

طلب��ت من��ه بع��د ذل��ك أن يطل��ب م��ن »حممد دغل��س« أن يس��تدعي »أحالم التميم��ي« للحضور 

ملدينة رام اهلل، »أحالم« يف تلك الفرتة مل تكن تعلم أي ش��يء مطلقًا، وفعاًل ذهب بالل إلبالغ 

حممد مبا طلبته منه وعاد ليجدني نائمًا، غارقًا يف النوم، فأنا يف الليلة السابقة مل أمن سوى 

عش��ر أو مخ��س عش��رة دقيق��ة فق��ط ث��م قم��ت لكي أس��تحم وأب��دأ بإع��داد القيث��ارة وتفخيخها 

ولق��د اس��تغرق ذل��ك ط��وال اللي��ل وم��ا إن انتهي��ت ووضع��ت رأس��ي على الوس��ادة لك��ي أنام حتى 

اس��تيقظت عل��ى ص��وت ط��رق الباب بالصباح الباكر وها أنا اس��تيقُظ عل��ى طرقه مرة أخرى، 

ليخبني أن أحالم قد وصلت لرام اهلل وأن ساعة املساء قد حانت، تلك الساعة اليت أردتها أن 

تك��ون يف منتص��ف النه��ار. 

أي عن��د الظهري��ة بنف��س التوقي��ت ال��ذي قصف��ت به طائ��رات االحتالل املكت��ب الصحفي الذي 

كان بداخل��ه الش��هيدين »مج��ال منص��ور« و«مجال س��ليم« أردت أن يش��هد الع��امل كله العقاب 

ال��ذي س��وف يتلق��اه أولئ��ك الصهاينة احملتل��ني جزاء جرائمهم حبق أبناء فلس��طني.

أعطي��ت ب��الل القيث��ارة وتوج��ه به��ا إىل م��كان وج��ود حمم��د دغل��س واالستش��هادي ع��ز الدي��ن 

املصري، هناك بداخل تلك الشقة قام بالل وحممد وعز الدين بقضاء عدة ساعات حرجة من 

االنتظار والرتقب، االنتظار للضوء األخضر النطالق تنفيذ العملية، فقد كلفت جمموعة 

مكلف��ة بعدة مهام، منها:
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أواًل: مراقب��ة املس��جد ال��ذي كان م��ن املف��رتض أن يص��ل إلي��ه االستش��هادي، وق��د ب��دأت تل��ك 

املهم��ة م��ن املراقب��ة من��ذ س��اعات الفج��ر األوىل واس��تمرت حت��ى س��اعات م��ا بع��د ص��الة العصر 

من ذلك اليوم، وكان تقرير املراقبة يقول أن األمور طبيعية مائة باملائة وأن االستش��هادي 

وصل باملوعد احملدد أي قبل صالة العصر وصلى ثم انتظر بالركن احملدد له مبسجد مجال 

عب��د الناص��ر مبدين��ة رام اهلل، وبع��د ذل��ك دخ��ل أح��د اإلخ��وة ليصطحبه من هن��اك وطول تلك 

امل��دة كان��ت األم��ور هادئ��ة ومل يك��ن أح��داً يتاب��ع أو يراق��ب أي م��ن االستش��هادي أو األخ ال��ذي 

اصطحب��ه مع��ه، وبقين��ا بداخ��ل املس��جد وحول��ه قب��ل وبع��د الوص��ول واملغ��ادرة ومل نالح��ظ أي 

شيء.

ثانيًا:كانت املهمة الثانية حتتوي على جزأين أوهلما متابعة عز الدين وبالل منذ خروجهم 

م��ن املس��جد ومروره��م بالبي��وت لش��راء املالب��س، ث��م مراقب��ة املن��زل اآلم��ن ال��ذي مك��ث به كل 

م��ن ب��الل وحمم��د واالستش��هادي عز الدين املص��ري، ولقد جاء بتقري��ر املراقبة الذي وصلين 

صباح��ًا أن األم��ور ق��د س��ارت عل��ى أكم��ل وجه، ومل يكن هناك س��وى نقطة واحدة اس��تثنائية 

ج��اءت بذل��ك التقري��ر س��وى أن أض��واء ش��قة البي��ت اآلم��ن كان��ت مض��اءة ط��وال اللي��ل، ولق��د 

أرجعت ذلك ألن الثالثة كانوا قد مضوا تلك الليلة مستيقظني ألداء الصالة وقراءة القرآن 

الكريم، لكنين قررت أنه فيما بعد جيب أن ال يتمكن أي أحد خارج أي بيت آمن من مشاهدة 

أضواء اإلشارة نهائيًا، ولذلك عملت على تزويد كل الشقق بستائر من النوع الثقيل الذي ال 

يسرب الضوء.

ثالثًا:وه��ي املهم��ة األصع��ب فق��د كن��ا نرك��ز عل��ى رص��د ومتابعة حركة الس��ري م��ن مدينة 

رام اهلل وصواًل إىل مدينة القدس احملتلة، ومتابعة احلواجز العسكرية املوجودة على امتداد 
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ذلك الطريق س��واء كانت حواجز ثانية أو حواجز اس��تثنائية وفجائية، وجاء بذلك التقرير 

ال��ذي كان حمصل��ة ع��دة أي��ام م��ن املراقب��ة ب��أن نؤج��ل العملي��ة، حت��ى ته��دأ األوض��اع، لكن��ين 

وجدت عكس ذلك متامًا ألنه رغم أن حالة االس��تقرار والتفتيش كانت دقيقة إال أنه كان 

ثابتًا ومل يتغري على مدى تلك األيام، أي أنه أصبح روتيين واهلدف منه التضييق والتخويف 

لي��س إال، وهن��ا بع��د أن صلي��ت ركعتني صالة اس��تخارة قررت أنه ق��د حان موعد االنطالق.

وأرس��لت إش��ارة لب��الل البغوث��ي لك��ي يرس��ل االستش��هادي »ع��ز الدي��ن املص��ري« م��ع »حمم��د 

دغلس« لكي يوصله لألخت »أحالم التميمي« وبعد ذلك وبوضح النهار وخالل أقل من ساعة 

ونصف على إشارات البدء، كانت »أحالم التميمي« قد سلمت االستشهادي وأوصلته للقدس 

بعد أن مرت عب احلواجز دون أن تفتش ودون أن تتعطل فقد كانت حتمل تقرير صحفي 

يس��هل هلا التنقل بني املدن وألنها فتاة فلم تلفت االنتباه.

وهن��ا أق��ول أن تعم��دي الختي��ار أخ��ت تعم��ل باجمل��ال الصحف��ي كان م��رده أن تك��ون رس��الة 

القس��ام واضح��ة وض��وح الش��مس، أي أنت��م أيه��ا الصهاين��ة قمت��م بقص��ف مكت��ب إعالم��ي 

وصحف��ي وال يوج��د ب��ه أي مس��لح وال يوج��د ب��ه أي نش��اط عس��كري، وأن��ا أرد عليك��م بأن تكون 

الصحافة هي من توصل االستشهادي إىل موقع العملية، وأن تكون الصحافة هي من تصور 

وتبث��ت وقائ��ع تل��ك العملي��ة. وهكذا كان��ت »أحالم التميمي« تلك اجملاهدة البطلة القس��امية 

ثابتة األعصاب وش��ديدة العزم واإلميان، هي الصحفية الفلس��طينية القس��امية األوىل اليت 

توصل استشهادي، وتعلن عن نبأ العملية عب شاشة التلفاز الذي كانت تعمل به؛ ألنه كان 

جيب أن يدرك العدو الصهيوني أنه اذا ما جتاوز خطًا أمحراً، فسوف نتجاوز حنن أيضًا ذلك 

اخل��ط، وهك��ذا م��ع تق��دم أي��ام االنتفاض��ة األم كانت اخلط��وط تقصف الواح��دة تلو األخر.
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وص��ل الش��هيد »ع��ز الدي��ن املصري« إىل أحد مطاعم الق��دس القريبة إىل مطعم رصد بعناية 

فائق��ة وه��و مطع��م للبيت��زا امس��ه مطع��م اس��بارو، واجت��از الش��ارع ليص��ل إىل املطع��م حام��اًل 

القيث��ارة، أم��ا س��بب اختي��ار القيث��ارة فيع��ود ألم��ر واح��د ال غ��ري ه��و أّن مح��ل اآلالت املوس��يقية 

والدخول بها لذلك املطعم بالتحديد كان أمراً روتينيًا جداً جداً، فعندما قدم تقرير املراقبة 

قب��ل العملي��ة ج��اء بذل��ك التقري��ر وص��ف للم��كان ولألماك��ن ال��يت كان��ت حوله، وألن��ي أثناء 

إقام��يت بالق��دس أع��رف امل��كان جي��داً، فق��د ق��ررت أن تك��ون القيث��ارة ه��و الوس��يلة ال احل��زام 

الناس��ف، ألنه كان هناك مقابل مطعم اس��بارو معهد لتعليم املوس��يقى، وحمل لبيع األدوات 

املوس��يقية، وكان ع��دد م��ن مرت��ادي املعه��د يتجول��ون بآالته��م املوس��يقية يف ذلك الش��ارع عند 

تنقله��م، وكان بعضه��م يدخ��ل لتن��اول البيت��زا بذل��ك املطع��م حام��اًل اآلل��ة املوس��يقيه دون أن 

يتعرض للتفتيش من قبل احلارس املوجود على بوابة املطعم، وهكذا وصل »عز الدين« دون 

أي عائق من أي نوع؛ فلقد كان منظره طبيعي جداً من ناحية املالبس اليت اخرتتها له لكي 

يرتديه��ا أو ال��يت كان حيمله��ا.

ففجر االستشهادي »عز الدين« القسام نفسه لريقى للسماء، مسدداً بذلك ضربة من ضربات 

العق��اب للصهاين��ة احملتل��ني، وهن��ا جي��ب أن أق��ول أن م��ا ح��دث يف تل��ك العملي��ة، أه��م م��ن كل 

تلك اإلجراءات واالس��تعدادات اليت قمت بها وقام بها كل من ش��ارك يف تلك العملية.

إن أهم ما حدث هو ذلك الذي رآه االستشهادي »عز الدين املصري« ومل نره حنن البشر، نعم 

حنن البشر أي أن »عز الدين املصري« مل يكن من البشر أبداً أبداً.
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عندما طلبت من »أمين حالوة« أن يزودني مبقاتل قسامي يريد أن ينفذ عملية استشهادية 

قل��ت »ألمي��ن« مجل��ة واح��دة عندم��ا س��ألين ع��ن مواصف��ات االستش��هادي قل��ت ل��ه أري��د م��ن 

االستش��هادي »أن يرى ما ال أراه«.

ه��ذا فع��اًل م��ا ح��دث رغ��م أن »ع��ز الدي��ن املص��ري« مل يك��ن يعل��م س��وى أن��ه س��وف ينف��ذ عملي��ة 

استشهادية إال أنه قال يف تلك الليلة اليت أمضاها مستعينًا باهلل مع بالل وحممد، قال هلما: 

س��وف أقتل اليوم إن ش��اء اهلل ما بني مخس عش��ر وس��تة عش��ر صهيوني، وس��وف أصيب بإذن 

اهلل عز وجل ما بني مائة ومخس وعشرون ومائة وثالثون جبراح، كثرياً منهم سوف يبقوا 

معاق��ني، أي أحي��اء لكنه��م أموات بس��بب إصابتهم اخلطرية.

»ع��ز الدي��ن املص��ري« رأى م��ا مل ن��ره، وعاه��د اهلل ع��ز وج��ل عل��ى ذل��ك فلق��د صدق، ص��دق برب 

الكعب��ة واس��تطاع أن يقت��ل مخ��س عش��رة صهيوني��ًا وأن جي��رح مائ��ة وس��تة وعش��رون أغلبه��م 

أصيب��وا بعاه��ات وإعاق��ات دائمة.

صدقت يا »عز الدين املصري«، ورأيت ما مل نرُه، جنحت وتفوقت علينا حنن البشر رغم كل 

م��ا قدمن��اه إال أن��ه ال يس��اوي نقط��ة واح��دة ببح��ر م��ا قدمت��ه أن��ت وأجنزت��ه، إىل جن��ات اخلل��د 

يرعاك اهلل. 

وهنا أقول لِك و لِك يا ابنيت احلبيبة ويا مالكي احلارس: أني أنا عبد اهلل البغوثي الوحيد، 

الوحيد الذي مل ير الشهيد »عز الدين املصري« وال مرة واحدة وال حتى بنظرة واحدة طوال 

مراحل تنفيذ العملية، مل أكلمه ومل أوصيه ومل أودعه، مل أعانقه فلقد كنت منشغاًل بأن 

ترى عيوني وتسمع آذاني كل ما يدور حول العملية من إجراءات أمنية وتقنية لكي تنجح 

العملية ولكي ترى النور.
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ومنذ تلك العملية حرصت على أن ميضي االستشهاديون القادمون يومهم وليلتهم األخرية 

عندي بصحبيت لكي نصلي ونتعبد هلل؛ فبال عون اهلل وتوفيقه لن نصل إىل أي هدف وغاية.

فإما حياٌة كرميٌة حّرة                 وإما شهادٌة يف سبيل هلل  

     ع��اد كل العناص��ر يف خالي��ا كتائ��ب ع��ز الدي��ن القس��ام س��املني وصع��دت روح الش��هيد »ع��ز 

الدي��ن املص��ري« إىل ربه��ا، لك��ين مل أع��د س��املًا، نع��م مل أع��د س��املًا بع��د تل��ك العملي��ة، فرغ��م أن��ي 

اهتممت بكل ش��يء إال أني أبقى إنس��انًا بش��راً، ويبقى من معي من مقاومني بش��راً أيضًا؛ فقد 

وق��ع خط��اٌ م��ا، فوقع��ت أنا وبالل يف األس��ر للم��رة األوىل.

مل ي��دم أس��رنا طوي��اًل ولك��ن خس��ارتي كان��ت كب��رية ج��داً ج��داً، وفق��دت الكث��ري الكث��ري ج��راء 

وقوع��ي يف األس��ر امل��رة امللعون��ة، فق��د خرج��ت م��ن جترب��ة األس��ر ح��راً، ولك��ن م��ن ن��وع آخ��ر، 

ن��وع جعل��ين أصب��ح من��ذ ذل��ك الي��وم أم��رياً للظ��ل، أم��رياً يعي��ش يف الظ��ل رغ��م أن��ف م��ن أش��علوا 

مصابيحه��م ليبحث��وا ع��ين وجيدون��ي.

»االعتقال األول«

بع��د أن ع��اد كل العناص��ر ملمارس��ة حياته��م بش��كل طبيع��ي بع��د إيص��ال الش��هيد ع��ز الدي��ن 

املص��ري للق��دس، وقب��ل أن ينف��ذ ع��ز الدي��ن العملي��ة بنح��و نص��ف س��اعة تقريب��ًا، كن��ت أنا يف 

طريقي الستالم شحنة من األسلحة والذخائر خمبأة بطقم للكراسي الضخمة والفخمة، 

بقل��ب تل��ك الكراس��ي واألرائ��ك مت وض��ع الس��الح والذخ��رية وإخفائها بش��كل حم��رتف من قبل 

أح��د إخوانن��ا ال��ذي كان يعم��ل مبج��ال تنجي��د األث��اث املنزلي بإح��دى املدن الفلس��طينية. 

س��لمته الس��الح والذخرية هناك وطلبت منه أن خيفيه بأحد األطقم اليت كنت قد اش��رتيتها 

من تلك املدينة، فأخفى األمانة بداخله وأرس��له لي مع س��ائق نقل عام وأعطى الس��ائق امسًا 
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وهميًا، كنت قد أبلغته لذلك األخ املنجد. قبل وصول السائق للمكان احملدد، وصل بالل بعد 

أن أوصل هو اآلخر عز الدين املصري لإلخوة ليوصله هلدفه.

قابل��ت ب��الل وانتظ��رت أن��ا وه��و وصول الس��ائق مع األمان��ة اليت مل يكن يعل��م بوجودها بداخل 

طق��م الكراس��ي واألرائ��ك، واأله��م م��ن ذل��ك ه��و أن ب��الل أيض��ًا مل يك��ن يعل��م م��اذا كن��ت أفع��ل 

هناك أصاًل، فكل ما كنت قد طلبته من بالل هو أن يوصل عز الدين ويالقيين يف هذا املكان.

م��ا ه��ي إال دقائ��ق بع��د وص��ول بالل حتى انقض عدة أش��خاص مس��لحني وملثم��ني على بالل 

البغوث��ي ليعتقل��وه وعل��ي أن��ا اآلخ��ر، أولئك املس��لحون كانوا عناصر جهاز الفس��اد واإلفس��اد 

الفلس��طيين عناص��ر جه��از األم��ن الوقائ��ي كالب جبي��ل الرج��وب كلب بن صهي��ون، اعتقل 

ب��الل واعتقل��ت مع��ه ومل أك��ن أن��ا الش��خص املطل��وب بل ب��الل، ألنه قد مت رص��د حركته من 

قب��ل جه��از األم��ن الوقائي بس��بب نش��اطه وحركت��ه الكبرية خالل األش��هر املاضية، فخالل ما 

يق��ارب العش��رة أش��هر كان ب��الل البغوث��ي قد نفذ وأدار وقاد عدداً كب��رياً من العمليات عب 

اخلالي��ا ال��يت قمن��ا بتش��كيلها، فاعتقل ومم��ا زاد الطني بله هو ما كان جييب عليه بالل؛ فبعد 

التحقيق معه لعدة ساعات ظل صامتًا ال يتكلم فاقتادوه للزنزانة يف أحد مقرات جهاز األمن 

الوقائ��ي مبدين��ة رام اهلل وهن��اك باملقر الثاني فتش��وه وج��دوا بأحد جيوبه ما يلي:

أواًل:عق��د إجي��ار ش��قته ال��يت ب��رام اهلل وه��و عق��د باس��م ش��خص آخ��ر، ووج��ود عق��د إجيار ش��قة 

أخ��رى كان��ت مس��تودع للس��الح والذخرية وامل��ال، وامل��واد املتفجرة.

ثانيًا:وهو األهم بل ما قد قسم ظهر البعري وظهري أنا أيضًا، هو أنهم وجدوا الورق اليت كانت 

حتمل وصية االستشهادي »عز الدين القسام«، الذي كان قد فجر نفسه قبل عدة ساعات فقط، 

أي بعد اعتقال بالل وبعد انتهاء التحقيق األولي معه مبركز جهاز الوقائي الفرعي.
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هنا جن جنون جبيل الرجوب عندما علم أن بالل البغوثي له صلة بعملية مطعم اس��بارو 

ال��ذي ح��دث فج��ر الي��وم يف الق��دس، ولق��د رب��ط حمقق��وه وج��ود عب��د اهلل البغوث��ي املهن��دس 

بالقضي��ة م��ن ه��ذا الب��اب، وم��ا زاد الط��ني بل��ًة ه��و أنه��م وج��دوا مسدس��ًا مع ب��الل أثن��اء اعتقاله 

عندم��ا كن��ا ننتظ��ر الس��ائق الذي كان حيم��ل األمانة.

وهن��ا داهم��ت ق��وات جه��از الفس��اد واإلفس��اد الفلس��طينية جه��از األم��ن الوقائ��ي بقي��ادة كل��ب 

بين صهيون جبيل الرجوب التحقيق اليت كانت عناوينها مكتوبة على عقود اإلجيار، تلك 

العقود اليت محلها بالل معه حتسبًا من وجود ثغرة أمنية أثناء عملية مطعم اسبارو ولذلك 

فض��ل أن حيم��ل كل األوراق ال��يت مت��ت له ولن��ا بصلة وحيتفظ بها.

ما إن وصلوا لتلك الش��قق حتى وجدوا عدة مئات من كيلو غرامات من املواد الناس��فة وعدة 

مئات من اللرتات من املواد احلارقة اليت تس��تعمل بإنتاج املتفجرات، ووجدوا عدداً كبرياً من 

الس��الح وع��دداً أك��ب من الذخرية وحواس��يب ومناظ��ري ليلية، والكثري الكث��ري من التجهيزات 

االلكرتوني��ة، كل ذل��ك مل يك��ن يه��م أب��داً، فكل��ه يش��رتى بامل��ال، املال ه��و ما أجده��ا، لقد وجدوا 

مال��ي ال��ذي كن��ت قد س��حبته من البنوك وجدوا مال��ي الذي قبضته مثنًا للمحالت التجارية 

ال��يت بعته��ا للس��وبر مارك��ت وحمل��ل األدوات الكهربائي��ة، كل امل��ال وج��دوه واس��تولوا عليه بل 

نهبوه.

وما زاد الطني طينًا هو ذلك الفاسد اآلخر توفيق الطرياوي الذي كان يرأس جهاز املخابرات 

الفلسطينية، فلسطينية باالسم صهيونية بالعمل والوالء.

داهم توفيق الطرياوي وقواته منزلي بقرية بيت رميا داهموا قلعة والدي، وداهموا عدداً من 

املخ��ازن التجاري��ة ال��يت كان��ت أم��ام الن��اس فارغة وغري مس��تعملة، وه��ي يف احلقيقة كانت 
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مليئة باملواد الناسفة، وهكذا استوىل جهاز املخابرات على ما تبقى من مواد ناسفة ومن مال 

م��ا زال بقري��ة بي��ت رمي��ا، وهك��ذا أصبح��ت معتق��اًل أس��رياً ل��دى أجه��زة العمال��ة الفلس��طينية، 

اعتقل��ت »أح��الم التميم��ي« لدى الصهاينة واعتقل »حممد دغلس« أواًل لدى الصهاينة الذين 

اعتقلوه بناء على صلته ببالل البغوثي بعد أن نقلت تلك املعلومات من جهاز األمن الوقائي 

جلهاز الش��اباك الصهيوني.

بقينا أنا وبالل معتقالن عدة أسابيع، وخالهلا أعلنا إضرابًا عن الطعام، فبدأت األخبار تصل 

خارج أس��وار املعتقل وهكذا خرجت مظاهرات طالبية ضخمة من جامعة بريزيت ومن عدد 

من اجلامعات الفلس��طينية باجتاه املعتقل مطالبة بإطالق س��راحي، س��راح مهندس كتائب 

القس��ام ذلك االس��م الذي أطلق علي منذ تلك األيام ومطالب بإطالق س��راح القائد القس��امي 

بالل البغوثي، يدي اليمنى وكتفي الذي أس��تند عليه.

ق��در اهلل أن يك��ون للمش��وار تتم��ة، فق��د كان��ت عملي��ة مطع��م اس��بارو عملي��ة مهم��ة ج��داً م��ن 

ناحي��ة التوقي��ت، كان الش��ارع متعطش��ًا هل��ا، راغب��ًا مبعاقب��ة االحت��الل والث��أر من��ه، مم��ا دف��ع 

الش��ارع للغلي��ان مطالب��ًا باإلف��راج ع��ن منف��ذي العملية، وق��در اهلل أن ترتكب إس��رائيل جرمية 

أخ��رى حب��ق أش��رف رج��ال فلس��طني وأطهرها، وهو الش��هيد »أبو علي مصطف��ى« األمني العام 

للجبه��ة الش��عبية، حي��ث قصف��ت ق��وات االحت��الل مس��كنه القاط��ن مبدين��ة رام اهلل فصع��دت 

روح��ه لبارئه��ا، وصع��دت معه��ا املظاهرات مطالبة باإلفراج عن س��راح املعتقلني الفلس��طينيني 

م��ن داخ��ل املعتق��الت الفلس��طينية وعل��ى رأس��هم س��راح قادة القس��ام.

وهكذا وبنفس يوم استشهاد »أبو علي مصطفى« وبعد إحدى املسريات واملظاهرات اليت توجهت 

إىل معتقل جهاز الوقائي، مت إطالق سراحي وسراح »بالل البغوثي«.
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شيع جثمان الشهيد »أبو علي مصطفى« بذلك اليوم لكننا مل نشارك بذلك التشييع، ومل حنمل 

جثمان��ه؛ فق��د كن��ا حنت��اج مل��ن حيملن��ا ويس��اعدنا، أم��ا »أح��الم التميم��ي« فق��د كان��ت ختض��ع 

للتحقي��ق أيض��ًا بس��جن املس��كوبية يف الق��دس حي��ث كان »حمم��د دغل��س« خيض��ع للتحقي��ق 

ه��و أيض��ًا وهن��ا أق��ول أن م��ا ج��رى لي عند التحقي��ق كان أهون بكثري مما ج��رى ألخيت أحالم 

وأخي حممد، فأنا مل أعذب عند جهاز األمن الوقائي أما إخوتي فذاقوا املر والعلقم هناك عند 

الصهاين��ة. مل حنم��ل اجلثم��ان لكنا محلنا بعيداً.

»املطارد«

نع��م أصبح��ت مط��ارداً بع��د ع��ام عل��ى العم��ل العس��كري الس��ري منذ ب��دء االنتفاض��ة، أصبحت 

مطارداً، وأي مطارد، وقد كنت منهكًا من اإلضراب عن الطعام الذي خضته وأنا معتقل لدى 

أجه��زة األم��ن الوقائ��ي، وب��الل كان يعان��ي كث��رياً بس��بب اإلض��راب ألن��ه كان ميل��ك كلي��ة 

واح��دة، فق��َد كليت��ه األوىل يف االنتفاض��ة األوىل، وكاد يفق��د الثانية نتيجة اإلضراب، لوال 

س��رت اهلل ولطفه به.

كن��ا ب��دون ش��قق، أو ب��دون م��كان آم��ن نلج��أ إلي��ه، ب��دون س��الح وعت��اد، وب��ال م��واد ناس��فة وبال 

بني��ة حتتي��ة م��ن حواس��يب وأجه��زة الكرتوني��ة، أم��ا األه��م ه��و أن��ي مط��ارد فق��ري، فق��ري مع��دم 

ال أمل��ك قرش��ًا واح��داً، ألن احمل��ن تأت��ي جمتمع��ة وألن االبت��الء ق��د كت��ب عل��ي يف تل��ك الفرتة 

الزمني��ة الصعبة.

     تل��ك الف��رتة ال��يت كن��ت أش��عر فيه��ا بالعج��ز والضع��ف، بع��د أن كن��ت ق��د ب��دأت أجي��د فنون 

املقاوم��ة، وهن��ا ي��ا ابن��يت اجلميل��ة وي��ا مالك��ي احل��ارس ج��اء ال��دور علي��ِك ألن مت��دي ل��ي ي��د 

الع��ون واملس��اعدة، ولتعي��ين كتائ��ب ع��ز القس��ام عل��ى النه��وض م��رة أخرى رغ��م أن عمرِك مل 
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يكن قد جتاوز العامني، ورغم أنِك وطول العام املاضي الذي كنت أعمل فيه بشكل سري مل 

أرِك س��وى أي��ام مع��دودة رغ��م كل ذل��ك كن��ِت أن��ِت أول م��ن قدم لي وللقس��ام يد العون.

عندم��ا ول��دت قب��ل عام��ني كن��ت أنا ثري، فاحش الثراء ولذلك كن��ت دائم إحضار اهلدايا لك 

وباألخ��ص اهلداي��ا الذهبي��ة، وهك��ذا أصب��ح لدي��ِك الكث��ري م��ن تل��ك القطع الذهبي��ة اليت كنت 

أوص��ي صدي��ق ل��ي ميل��ك حم��اًل للمجوه��رات لك��ي يصنعه��ا ل��ِك خصيص��ًا ولكي تناس��ب صغر 

يدي��ِك وخف��ة وزن��ِك، عندم��ا كن��ت أذه��ب إلحض��ار تل��ك القط��ع الذهبي��ة م��ن عن��د صديق��ي 

الصانع كنت اشرتي أيضًا من عنده قطعًا ذهبية لوالدتِك لزوجيت احلبيبة، أما قطع الذهب 

اخلاص��ة بوالدت��ِك، فكان��ت كب��رية وثقيلة جداً، حتى أن والدتك كانت دائمًا تقوم باس��تبدال 

تل��ك القط��ع بقط��ع أصغ��ر لتتناس��ب م��ع ذوقها هي، فلق��د كان ذوقها أرق��ى بكثري من ذوقي.

     وهك��ذا كان أول م��ا فعلت��ه عن��د خروج��ي م��ن معتق��ل الوقائ��ي هو بيع كل ذهبِك باس��تثناء 

خ��رزة زرق��اء وكل ذه��ب والدت��ِك باس��تثناء دبل��ة خفيف��ة أبقيته��ا كرم��ز لل��زواج، أن��ِت مل 

تعارض��ي أب��داً أم��ا أم��ِك فه��ي م��ن اق��رتح عل��ي تل��ك الفك��رة أص��اًل ب��ل إن والدت��ك قامت بس��حب 

كل امل��ال ال��ذي كن��ت ق��د أودعت��ه حبس��ابها قب��ل ع��ام عندم��ا ق��ررت أن أس��ري يف درب املقاوم��ة 

وامل��ال ال��ذي س��بق أن مجعت��ه م��ن هداي��ا ونق��وط خ��الل زواجنا.

وثاني ما قمت به هو الوصول للصديق الذي أودعت عنده األمانة تلك األمانة: طقم الكراسي 

املليء بالس��الح والذخرية، فهو صديق ويّف، أرس��لت له أثناء اعتقالي عند الوقائي رس��الة فقام 

بانتح��ال االس��م ال��ذي ذكرت��ه ل��ه وحص��ل عل��ى األمان��ة واحتف��ظ به��ا عن��ده، وعندم��ا ظنن��ت 

أن األم��ور ق��د ب��دأت تس��ري بس��الم، وخاص��ة عندم��ا اس��تأجرت ش��قة وأع��دت ش��راء احلواس��يب 

وأصبح��ت أمل��ك ع��دة هوي��ات م��زورة، ق��در اهلل أن أفق��د م��ن حول��ي الرجال، الواح��د تلو اآلخر، 
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فاعتق��ل ب��الل البغوث��ي م��ع ثالث��ة من اجملاهدي��ن عند جهاز األمن الوقائ��ي وبعد ذلك بفرتة 

قص��رية فق��دت أه��م عق��ول مح��اس اهلندس��ية املهن��دس أمي��ن ح��الوة، حي��ث قصف��ت إس��رائيل 

الس��يارة ال��يت كان يقوده��ا مبدين��ة نابلس، نابل��س جبل النار.

     وبع��د ذل��ك فق��دت مح��اس ب��ل فق��دت فلس��طني وكتائ��ب القس��ام، س��يد القس��اميني الش��هيد 

حممود أبو هنود، حيث استشهد األسد اجلسور الذي أذاق الصهاينة املر، ومرغ أنوفهم بالرتاب 

من��ذ س��نوات طويل��ة م��ن االنتفاض��ة األوىل وص��واًل لالنتفاض��ة الثانية، وهك��ذا أصبحت مثل 

الطف��ل الصغ��ري ب��ال إخ��وة وب��ال آب��اء، نع��م ب��ال إخ��وة وب��ال آب��اء؛ فأمي��ن ح��الوة كان أب��ًا للقس��ام 

وحممود أبو هنود كان أبًا وقائداً عظيمًا للقسام. أما اإلخوة فهم كثر، فلقد اعتقل يف تلك 

الف��رتة أيض��ًا س��ليم حج��و وه��و أه��م حلق��ة الوص��ل ب��ني نابل��س ورام اهلل، ب��ني جناح��ي الضف��ة 

الغربي��ة، وألن حيي��ى عي��اش ق��د خطه��ا على القرآن الكريم »كن مع اهلل وال تبالي« فلقد أعز 

اهلل فلس��طني والقس��ام، بقائ��د قس��امي مل أك��ن ق��د مسع��ت عن��ه م��ن قب��ل، قائ��د كان معتق��اًل 

من��ذ س��نوات ل��دى أجه��زة األم��ن، س��لطة الفس��اد واإلفس��اد، معتق��ل من��ذ اغتي��ال حيي��ى عياش، 

اعتقلت��ه األجه��زة األمني��ة ط��وال تلك األعوام بس��بب عالقت��ه مع عياش. 

     قدر اهلل له أن خيرج من أسر السلطة وقدر اهلل لي أن ألتقي به، مل يكن من محلة السالح 

وال م��ن ق��اذيف العب��وات الناس��فة، ومل يك��ن طوياًل عريضًا، لكن��ه كان عقاًل، عقاًل مفكراً بارعًا 

يف إجياد كل ما حتتاجه املقاومة، كان صوت العقل واحلكمة: شجاٌع صبوٌر، صامت وأعين 

بالصم��ت كل م��ا حتمل��ه الكلم��ة م��ن معنى، أي أن طوال عامني كاملني من العمل املش��رتك 

وم��ن املط��اردة س��ويًا وط��وال أي��ام طويل��ة ولي��اٍل ط��وال، ظ��لَّ صامت��ًا أقس��م أن حديثن��ا مع��ًا مل 

يتجاوز خالل العامني سوى ساعتني أو ثالثة كحد أقصى، كان يفهم علي دون أن أحتدث، 
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وكن��ت أعل��م م��ا يري��د دون أن يق��ول، وكما يقال: اللبيب من اإلش��ارة يفهم، لكين أقول أن ما 

كان بينن��ا هب��ة رباني��ة وهب��ة لكلين��ا حتى نتمكن من خ��وض املعركة بصمت وقوة.

وحت��ى اآلن م��ا زال مل��ف التحقي��ق مع��ه مفتوح��ًا أم��ام القض��اء الصهيون��ي، فس��وف أكتف��ي 

ب��أن أمسي��ه باس��م الس��لوادي، وهك��ذا ب��دأت أن��ا والس��لوادي م��ن جديد هو خ��ارج م��ن املعتقل وأنا 

كذل��ك، ه��و راف��ق املهن��دس عي��اش وأن��ا املهندس أحبث عل��ى من يرافقين ويعين��ين على دربي 

ودرب رج��ال القس��ام.

»كلمات متشابكة«

وهن��ا بع��د أن ب��دأت أملل��م أف��كاري، وأعي��د ص��ف صف��ويف ال��يت بعثره��ا جه��ازي األم��ن الوقائ��ي 

واملخاب��رات، وج��دت نفس��ي أق��ول تل��ك الكلم��ات، الكلم��ات املتش��ابكة:

ألست على دين صالح الدين... وابن اخلطاب عمر أمري اجملاهدين

ألست من املوحدين املسلمني ... أمل ننطق الشهادة لرب العاملني 

أمل تَر كيف نذبح بفلسطني ... وكيف حياصر أهل غزة املساكني

سحقًا لك أيها اجلبان .... أنت ما عدت اليوم إنسان

بل أصبحت عمياًل للطغيان .... تبًا لك يا ابن الغربان

ما دمت تقبل بالظلم واهلوان  ... ألهلك أهل القدس واألقصى وفلسطني

أُعميت أم أنت أعمى بال عيون ... وبال مسع وبال آذان

أليس هذا فعل من خان ... وحتالف مع العدو بإمعان

أم أن دينك عليك هان ... استيقظ من غفلتك وال حتزن

فعدوي وعدوك واحد ال اثنان ... إنه حلم احتالل بين صهيون

89



أمل مينعو الصالة وإقامة األذان ... ومنعوا الشيخ من قراءة القرآن

مطارداً أخاطبك يا حليف الطغيان ... فأنا ابن كتائب القسام عز الدين

فأنا بدين حممٍد أدين ... أنا ابن رام اهلل وابن جنني

أنا ابن القسام عز الدين ... أنا ابن القسام عز الدين

وأنت أصبح العدو هو ربك ... وهو من له أنت تدين

حس��ي اهلل ونع��م الوكي��ل ب��كل م��ن ب��اع وه��ادن وقب��ل ال��ذل واهلوان، حس��ي اهلل بتل��ك األجهزة 

األمني��ة ال��يت أصبح��ت عبئ��ًا يف فلس��طني عل��ى املقاوم��ة والثائرين، أصبحت إم��اراٍت ومماليك 

لقادته��ا الذي��ن يتكالب��ون عل��ى املقاومة إرضاًء ألس��يادهم الصهاينة. 

     وهن��ا قب��ل أن أع��اود ض��رب الع��دو م��ن جدي��د ق��ررت أن أض��رب تل��ك األجه��زة األمني��ة لك��ن 

لي��س م��ن خ��الل إراق��ة قطرة دم واحدة بل من خالل اخرتاقها بش��تى الوس��ائل والطرق؛ باملال 

والتكنولوجي��ا، واأله��م م��ن خالل بع��ض العناصر، عناصر تلك األجهزة القائمني عليها وعلى 

قيادتها.

قاوموه��ا بع��د أن عرف��وا حقيقته��ا، وعرف��وا أنه��ا أدوات بأي��دي قادته��م لتحقي��ق أوام��ر احملت��ل، 

وألنه��ا بي��ت م��ن ورق، س��رعان م��ا متكنت من معرفة كل ما ي��دور بداخل دوائر تلك األجهزة 

األمني��ة وأقس��م ب��اهلل العل��ي العظي��م أن��ين أصبح��ت أع��رف أدق التفاصي��ل ال��يت ت��دور فيه��ا 

أحاديثه��م، وكن��ت أعل��م امله��ام املكلف��ني فيه��ا قب��ل أن يعل��م به��ا العناصر التنفيذي��ة، أي كنت 

أعلمه��ا م��ن املص��در، حت��ى أن��ي أصبح��ت أعل��م مت��ى س��وف تقتحم ق��وات االحتالل وأين س��وف 

تقتحم، كان ذلك يتم بالتتبع مع قادة تلك األجهزة العميلة بقيادة جبيل الرجوب وتوفيق 

الطرياوي.
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»العقاب، ثالثيٌّ هذِه املّرة«

كان واجٌب على كتائب عز الدين القس��ام أن ترد رداً موجعًا بعد استش��هاد كٍل من حممود 

أب��و هن��ود واستش��هاد املهن��دس أمي��ن ح��الوة، ب��ل كان واجب��ًا عل��ي بش��كل ش��خصي أن أرد عل��ى 

تل��ك اجلرائم بس��بب عالقيت بأولئ��ك القادة العظماء.

لكين عندما استشهدا كنت ما زلت أمللم خيوط إدارة املعركة من جديد، ومع ذلك وقبل أن 

أمج��ع كل اخلي��وط، ق��ررت تنفي��ذ أكب وأعقد عملية تنفذها كتائب القس��ام بذلك الوقت 

يف القدس احملتلة بالتحديد، العملية الثالثية.

لق��د ق��ررت أن أنف��ذ ث��الث عملي��ات بي��وم واح��ٍد يف الق��دس لك��ي يعل��م الع��دو أن العق��اب ق��ادم، 

ق��ادم رغ��م أنف��ه، ق��ادم بع��ون اهلل وهن��ا وقع االختي��ار على اثنني م��ن االستش��هاديني لينفذا تلك 

العملي��ة وهم��ا الش��هيدان أس��امة حلبي��ة وأمين حبر، فهم��ا صديقان منذ الطفول��ة وكانا قد 

طلب��ا م��ن أح��د اإلخ��وة أن يبل��غ مهن��دس القس��ام عب��د اهلل البغوث��ي ع��ن رغبته��ا بالش��هادة يف 

س��بيل اهلل، وألن��ي كن��ت ال أفض��ل ذل��ك الن��وع م��ن العملي��ات يف ذل��ك الوق��ت الس��ابق فل��م أبدي 

موافقيت على ما طلباه ولكن بسبب إحلاحهما الشديد، والقوي فلقد وصل بهما أن أقسما أنه 

إن مل أوافق على إعدادهم وجتهيزهم لينفذا عملية استش��هادية أقس��ما أن حيمال س��كاكني 

ويطعن��ا جن��وداً عل��ى إح��دى احلواج��ز العس��كرية، وهن��ا تالق��ى إصرارهم��ا م��ع احلاج��ة امللح��ة 

لتلق��ني الع��دو درس��ًا قاس��يًا بع��د عمليات االغتيال ال��يت نفذها.   

كان كال االستش��هاديني م��ن مدين��ة الق��دس وه��ذا م��ا جعل��ين أكلفهما باس��تطالع عدٍد من 

األماك��ن ال��يت كان��ت ميك��ن اس��تهدافها، واليت كنت قد زرتها أنا عندم��ا كنت أقيم مبدينة 

الق��دس قب��ل االنتفاض��ة ويف بدايته��ا، قبل أن أصب��ح مطلوبًا لقوات العدو.

91



وخالل جولتني من االس��تطالع وقع االختيار على أحد الش��وارع املليء باملالهي الليلية، وهنا 

أق��ول ش��ارع أي أنن��ا مل نس��تهدف مله��ًى ليل��ي بعين��ه وإمن��ا الصهاين��ة املتجمهري��ن أم��ام تل��ك 

املاله��ي الليلي��ة وه��م غالب��ًا م��ن ش��بان جن��ود االحت��الل الذي��ن ميض��ون ليله��م بالس��هر والس��كر 

ونهاره��م بارت��كاب اجلرائ��م ض��د أبن��اء فلس��طني احملتلة.

طلب��ت منه��م ش��راء س��يارة ليس��تعمالها بتنفي��ذ العملي��ة، عل��ى أن ال يت��م ش��راؤها م��ن رام اهلل 

أو م��ن الق��دس، جتنب��ًا ِللف��ت األنظ��ار هلم��ا، وبعد ذل��ك حددنا موع��د لتنفيذ العملي��ة، فحضرا 

إىل إح��دى الش��قق ال��يت كن��ُت ق��د أعددته��ا لتك��ون خمت��باً للعب��وات الناس��فة، وهن��اك زودت 

أحدهما حبزام ناس��ف ألنه كان يس��تطيع بس��هولة - بس��بب أن الفصل كان ش��تاًء - إخفائه 

بواسطة جاكيت شتوي. أما الثاني فأعطيته جهاز كمبيوتر مفخخ ولقد أمضيا تلك الليلة 

الرمضاني��ة بع��د تناوهلم��ا طع��ام اإلفط��ار بتصوي��ر ع��دٍد م��ن أش��رطة الفيدي��و هلم��ا: ش��رائط 

لإلع��الم وللعائل��ة م��ن أجل تودي��ع أهلهم.

أمضينا طوال تلك الليلة وهما يقرآن القرآن ويصليان وعندما جاء موعد السحور وودعتهما 

لينطلق��ا إىل الق��دس، ليبقي��ا به��ا حت��ى حل��ول منتص��ف الليل��ة وبع��د ذل��ك بتفج��ري نفس��يهما 

باألماك��ن احمل��ددة مس��بقًا. هن��ا عندم��ا قل��ت أن العقاب س��يكون ثالثيًا، فأنا أع��ين ذلك حرفيًا، 

فلق��د كان ثالثيًا قويًا. 

     عندم��ا مت رص��د م��كان تنفي��ذ العملي��ة كان مكان��ًا يناس��ب ث��الث عملي��ات ال أكثر وال أقل، 

فلقد طلبت من االستشهادي األول أن يفجر نفسه بوسط اجلنود الصهاينة املتواجدين عند 

بوابة أحد املالهي الليلية عب جهاز الكمبيوتر الذي كان حيمله معه وكان ذلك شيئًا عاديًا 

أن حيمل أي ش��خص جهاز حاس��وب، أما االستش��هادي الثاني فلقد طلبت منه أن يفجر نفس��ه 
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من خالل احلزام الناسف الذي كان يرتديه على جسده الطاهر بوسط جمموعة أخرى من 

اجلنود الذين يرتادون ناديًا ليليًا آخر يقع يف شارٍع آخر.

وفع��اًل ومبج��رد مس��اع دوي انفج��ار جه��از احلاس��وب م��ن االستش��هادي أس��امة حلبي��ة ق��ام 

االستشهادي أمين حبر وحسب التعليمات وحسب الوقت املعلوم مسبقًا بتفجري نفسه. وهكذا 

أوق��ع كال االستش��هاديني ع��دداً كب��رياً م��ن قتل��ى وجرح��ى الع��دو الصهيوني.

     بعد ذلك امتألت الش��وارع بس��يارات اإلس��عاف وبقوات االحتالل وباحملطات الفضائية اليت 

كانت تنقل البث املباشر ملا حيدث هناك، ولقد كان من عادة قوات االحتالل أن تقفل بداية 

الش��ارع ال��ذي حدث��ت ب��ه العملي��ة ونهاي��ة الش��ارع، وه��ذا م��ا ح��دث فع��اًل وه��ذا م��ا ش��اهدته على 

التلفاز وأنا أتابع البث املباش��ر. 

     قم��ت بتفخي��خ الس��يارة أثن��اء اللي��ل عندم��ا كان كال االستش��هاديني يصلي��ان ويق��رآن 

القرآن الكريم، وبعد أن فخختها وضعت عليها إشارة بأعلى السقف لكي أستطيع مشاهدتها 

ع��ب التلفاز.

قب��ل أن ينطل��ق االستش��هاديان وأثن��اء وضعن��ا للخط��ة قررن��ا أن يقوم��ا بإيصال نفس��هما ملوقع 

العملية وأن يقوما بركن السيارة على الطرف اآلخر من الشارع؛ الطرف الذي كان بعيداً 

ع��ن موق��ع العمليت��ني، وال��ذي كان وحس��ب معرفتن��ا باملنطق��ة س��وف يك��ون هو الط��رف الذي 

تق��وم ق��وات االحت��الل بإغ��الق الش��ارع م��ن عن��ده، وه��ذا م��ا ح��دث حبم��د اهلل ولقد ص��ورت هذه 

العملية بالصوت والصورة عب البث املباشر، فكانت حبمد من اهلل وتوفيق منه صفعة وعقاب 

ق��وي يتلق��اه الع��دو الصهيوني جراء جرائمه حبق أبناء ش��عب فلس��طني احملتلة.

وهكذا مت الرد ومت توجيه العقاب املناس��ب رداً على استش��هاد كٍل من املهندس »أمين حالوة« 
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وقائ��د كتائ��ب القس��ام »حمم��ود أب��و هن��ود«، رمحة اهلل عليهم��ا، وكتب اهلل هلما، وللش��هيدين 

»أسامة حلبية« و« أمين حبر« اخللود جبنات اخللد والنعيم، هذه العملية أفقدت العدو توازنه 

بشكل كبري جداً مما جعله يكثف حبثه عين من خالل عمالئه أواًل ومن خالل عمالء جهازي 

الوقائي واملخابرات.

      أصبح��ت صورت��ي مت��أل جي��وب أولئ��ك العم��الء الذي��ن كان��وا جيوب��ون الش��وارع واملس��اجد 

لي��اًل نه��اراً حبث��ًا ع��ين، فل��م أمتك��ن م��ن أداء الص��الة بداخ��ل مس��جد من��ذ تل��ك العملي��ة وحت��ى 

يومن��ا ه��ذا، وأط��رف م��ا يف ه��ذا املوض��وع أن جه��از الرص��د اخل��اص بكتائ��ب الش��هيد ع��ز الدي��ن 

القس��ام الذي عملت على تش��كيل عدٍد من أفرعه باملناطق اليت كنت أقيم بها قد أش��ار بأحد 

التقاري��ر أن��ه الح��ظ وج��ود عمي��ل جله��از األمن الوقائي وعمي��ل جلهاز املخاب��رات وعميل آخر 

للعدو الصهيوني، كلهم يقفون جبوار أحد مساجد يف منطقة البرية الصناعية اليت كانت 

املعلوم��ات تش��ري هل��م أن��ي أقي��م بها يف ذل��ك الوقت.

»طغى وجتب« 

هن��اك بعي��داً ع��ن رام اهلل والق��دس حاص��رت دباب��ات »املركاف��ا« قري��يت يف بي��ت رمي��ا فوصل��ين 

اخل��ب، فعرف��ت عل��ى الف��ور أن املقص��ود من ذلك احلصار هو الوصول إلي، بل الوصول لقلعيت 

واعتق��ال زوج��يت هن��اك، فتوجه��ت م��ع إح��دى اجملموع��ات القس��امية املقاتل��ة ع��ب الط��رق 

االلتفافية الرتابية حملاولة دخول القرية وخوض املعركة هناك، ولقد تزودنا بكل ما يلزم 

من عبوات ناس��فة وقنابل يدوية وأس��لحة نارية ومناظري ليلية وبعض بنادق القنص، لكننا 

مل نتمك��ن م��ن دخ��ول القري��ة وألنن��ا كن��ا مبوق��ع مكش��وف قررن��ا ال��رتوي حت��ى حي��ل الظالم؛ 

فاللي��ل حام��ي وس��اتر بع��د اهلل عز وجل.
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     وم��ا إن ح��ل الظ��الم حت��ى س��بقتنا دباب��ات املركاف��ا واجملن��زرة ال��يت تعم��ل ب��دون احلاج��ة 

لوجود جندي عندها، فهي تعمل عب أوامر من داخل اجملنزرة أو الدبابة. فبدأت تلك الدبابات 

بإطالق نريانها على كل أرجاء القرية فلم ترتك منزاًل يقع ضمن مرماها حتى قامت برشه 

بواب��ل من الرصاص والقذائف.

استمر القتال طوال الليل وحتى طلوع الفجر، فامتألت القرية بالشهداء واملصابني، واعتقل 

املئ��ات م��ن أبن��اء القري��ة وفرغ��ت املن��ازل م��ن كل الرجال، من كل م��ن كان عمره أكب من 

مخس أو ستة عشر عامًا، هناك اقتيد عدٌد من أعمامي وأبنائهم وأخذ جزء منهم لكي يتعرفوا 

عل��ى جث��يت م��ن ب��ني الش��هداء الذين كانت جثثهم أش��الء ممزق��ة بفعل قذائ��ف الدبابات، فلم 

يستطع أحد أعمامي التعرف على جثيت املفرتضة.

يف ذل��ك الي��وم استش��هد حن��و مثان��ي ش��هداء أم��ا اجلرح��ى فكان��وا بالعش��رات ال بل باملئ��ات، لكين 

مل أكن ال أنا وال إخوتي مقاتلي القس��ام من بني الش��هداء أو اجلرحى، فنحن كنا مس��لحني 

وجمهزي��ن مم��ا اضط��ر ق��وات الع��دو بأن حتض��ر عدداً من طائرات األباتش��ي لتمش��ط املنطقة 

ال��يت كن��ا فيه��ا، ولك��ن ق��در اهلل لنا أن خنوض اش��تباكًا طوياًل دون أن نفقد قطرة دم واحدة، 

وفرض حظر التجوال لعدة أيام على القرية، بقينا خالله نناوش العدو من التالل اجملاورة 

مم��ا جع��ل الق��وات احملتل��ة تغ��ادر القري��ة وتالحقن��ا يف تل��ك الت��الل واجلب��ال، وبفض��ل اهلل ع��ز 

وجل ومبساعدة العبوات الناسفة وبنادق القنص استطعنا أن نوقع عدداً من جنود العدو بني 

قتيٍل وجريح.
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أم��ا زوج��يت احلبيب��ة ومالك��ي احل��ارس وأس��امة اب��ين الصغ��ري، فلق��د محاه��م اهلل م��ن تل��ك 

القناب��ل وم��ن االعتق��ال أيض��ًا، فل��م تك��ن زوج��يت بالقلع��ة عن��د مهامجته��ا وإمطاره��ا بوابل من 

القناب��ل، مم��ا أدى إىل اح��رتاق ج��زٍء منه��ا ودم��ار ج��زٍء آخ��ر.

وم��ا إن انس��حبت ق��وات الع��دو حت��ى ب��ان الدم��ار أكث��ر وأكث��ر، فق��د ُس��حقت س��يارتني كن��ت 

أملكهما وكانتا تقفان أمام منزلي فحولتا إىل كومة من احلديد، ومت تفجري ثالثة كانت 

تق��ف يف داخ��ل أح��د املخ��ازن التجاري��ة التابعة لي أما الس��يارة الرابعة فوج��د نصفها فقط أما 

النص��ف اآلخ��ر فوج��د مهروس��ًا يف أح��د أط��راف القري��ة ويب��دو أن��ه كان ق��د علق بأس��فل أحد 

الدباب��ات أثن��اء تل��ك اجمل��زرة، جم��زرة حب��ق البش��ر والش��هداء وحب��ق املن��ازل والس��يارات وحب��ق 

أشجار الزيتون، فلم يبَق شيئًا قد سلم من تلك اآللة، آلة الظلم والطغيان آلة الدمار، أما أنا 

فل��م يتأخ��ر ردي ع��ب ع��دٍد م��ن العملي��ات املكثف��ة نفذتها على الط��رق االلتفافي��ة وضد نقاط 

التفتي��ش واحلواج��ز الصهيونية.

»بناء ما مت تدمريه«

عندم��ا ع��دت إىل رام اهلل بع��د أن ش��اهدت حج��م الدم��ار الذي حل على قرييت، قرية بيت رميا، 

قررت أن أختذ عدة إجراءات لعلي أساعد ولو قلياًل على التغلب على هذا الدمار. 

فكلفت أحد األقارب لكي يقوم بإعادة بناء منزل والدي الذي تهدم جزء منه واحرتق جزء آخر 

وأعطيته املال املناس��ب لذلك ثم قمت مبس��اعدة كافة األش��خاص الذين كانوا مديونني لي 

مبال من أهل القرية، ذلك املال الذي كانوا مديونني به جراء شرائهم السلع االستهالكية 

م��ن احمل��الت التجاري��ة ال��يت كن��ت أملكه��ا حتى بداي��ة االنتفاض��ة، ألنه عندم��ا صفيت وبعُت 

تل��ك احمل��الت بقي��ت أحتف��ظ بس��جل الدي��ون، ومل أكت��ِف به��ذا؛ فالدمار كان قد ط��ال الكثري 
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والكث��ري م��ن البي��وت واألس��ر، فأرس��لت ج��زءاً من املال لعلي أس��اهم بصمود أهال��ي القرية على 

احملت��ل ولعلي أمتك��ن من إعانتهم على إعادة البناء.

وما هي إال أسابيع قليلة جداً حتى عادت القرية على أحسن حال وأفضل وضع، وما فاجأني 

هو أن أهل القرية كانوا متكاتفني ومتعاونني جداً، حتى أن جزًءا كبرياً من املال الذي كنت 

ق��د خصصت��ه إلع��ادة إعم��ار من��زل والدي )قلع��ة جدي( ظل على حاله ألن ع��دداً من العاملني 

يف جم��ال البن��اء تبع��وا ل��ي: تبع��وا لعب��د اهلل البغوث��ي، بعملهم ومبواد البن��اء الالزمة إلمتام 

تل��ك األعم��ال، وعندم��ا ُس��ئلو قالوا: لنفدي أبو أس��امة »عب��د اهلل البغوثي« مقاتل بين صهيون 

وسوف نبين ما دمره بين صهيون فهذه معركتنا أيضًا.

     مح��دت اهلل عل��ى تكات��ف القري��ة، ب��ل عل��ى تكاتف أهل فلس��طني الذين كانوا يس��ارعون إىل 

اخلري وإىل البناء وإىل تقديم كل ما ميلكون يف سبيل حتقيق ذلك رغم ضيق احلالة املادية 

هلم.

»أبو علي السلوادي«

     يف تلك الفرتة وخباصة بعد اعتقال »بالل البغوثي« وعدٍد ليس بالقليل من عناصر كتائب 

عز الدين القسام، سواء على يد أجهزة السلطة األمنية، أو على يد أجهزة األمن الصهيونية، 

أصبح��ت عالق��يت قوي��ة ومتين��ة م��ع أب��و عل��ي الس��وادي، وأصب��ح هن��اك بع��ض املش��اكل أيضًا، 

كان��ت تل��ك املش��اكل تع��ود لس��بب واح��د وه��و أن أب��و علي الس��لوادي كان خيش��ى أن يفقدني 

وكان خي��اف عل��ي م��ن االعتق��ال أو االستش��هاد، وكان يردد مجلة دائمًا على مس��معي يقول 

به��ا إن فقدن��اك ي��ا أب��و أس��امة البغوثي فإنن��ا لن نتمكن مهما حاولنا م��ن تعويضك وتعويض 

ما متلكه من خبة ومهارات عس��كرية وأمنية. كنت أرد عليه ضاحكًا فلس��طني واّلدة س��وف 
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تنج��ب م��ن ه��م خ��ري بأل��ف م��رة ف��ال تقل��ق، لك��ن قل��ق »أب��و عل��ي الس��لوادي« كان مبحل��ه؛ ففي 

تل��ك الف��رتة كان��ت ق��وات االحت��الل تن��اوش حول املدن الك��بى ومل تكن قد اقتحم��ت أيًا منها، 

وبإحدى تلك املناوش��ات واملعارك على أطراف مدينة رام اهلل، وحتديداً منطقة أم الش��رايط، 

كنت مع عدٍد من رجال القس��ام، وهم »س��يد الش��يخ قاس��م« و«أبو أمحد اخلطيب« وعنصرين 

آخري��ن خضن��ا اش��تباكًا فجرن��ا خالل��ه العدي��د م��ن العب��وات الناس��فة وأطلقن��ا العش��رات م��ن 

الرصاص��ات باجت��اه ق��وات الع��دو ال��يت كانت حت��اول اقتحام منطقة أم الش��رايط، قّدر اهلل لي 

يف ذلك اليوم أن أصاب بإحدى الرصاصات لتس��تقر هذه الرصاصة بفخذي األمين خملفًة 

نزيفًا حاداً، وقبل أن يتمكنوا من نقلي بعد إصابيت كنت قد دخلت يف غيبوبة نتيجة نقص 

الدم يف جس��دي بس��بب النزيف احلاد، اس��تيقظت بعد ذلك بيومني بإحدى الش��قق اآلمنة بعد 

أن كان اإلخوي��ن س��يد الش��يخ قاس��م وأب��و أمح��د اخلطي��ب ق��د نقلون��ي إليها مبس��اعدة أخوين 

قسامني آخرين.

يف تل��ك الف��رتة وخ��الل متاثل��ي للع��الج أدرك��ت أن كالم »أب��و علي الس��لوادي« صحيح ومهم 

ج��داً وأدرك��ت ك��م كن��ت خمطئ��ًا وك��م كان ه��و صائبًا وحكيم��ًا، فأبو عل��ي كان يتضايق 

م��ين بأمري��ن اثن��ني: أوهلم��ا كثرُة تنقلي بني املدن الفلس��طينية وقراها، فقد كنت ال أفضل 

املكوث بأي من املدن سوى فرتة حمدودة أو مبعنى آخر كما كنت أقول »ألبي علي السلوادي« 

عندم��ا يصب��ح عمل��ي ووج��ودي ب��أي م��كان روتي��ين أنتق��ل مل��كان آخ��ر فأن��ا ال أح��ب الروتني فهو 

يقتل��ين، ويدم��ر محاس��ي، ورغب��يت يف التجدي��د هي ما تدفعين للنجاح. أما الش��يء الثاني الذي 

كان يضايق »أبو علي السلوادي« مين هو حي خلوض االشتباكات املسلحة وعشقي للكمائن 

ال��يت كنا ننصبها لقوات االحتالل.

98



م��ا إن ب��دأت أس��رتجع عافي��يت حت��ى ق��ررت أن أب��دأ أوس��ع برنام��ج لتدري��ب كل م��ن ميك��ن 

تدريبه��م م��ن عناص��ر القس��ام عل��ى تقني��ات صناع��ة العب��وات الناس��فة واللوح��ات االلكرتوني��ة 

الالزمة لذلك، وهنا كان دور »أبو علي السلوادي« دوراً حموريًا ورئيسيًا للغاية، فلقد كان 

ينتقل من مكان آلخر وجيوب املدن الفلس��طينية منتقيًا أفضل ش��باب كتائب القس��ام الذين 

يصلح��ون وميلك��ون الق��درة عل��ى التعلم وعل��ى القيادة أيضًا، فنحن خ��الل البنامج التدريي 

ال��ذي اس��تمر حن��و ع��اٍم كام��ل، كن��ا ن��درب ونع��د ع��دداً من ق��ادة القس��ام ليكونوا ق��ادة املرحلة 

القادمة حتى ال يكون هناك فراغ ونقص إذا ما استشهد قائٌد ما، وخاصة أن القبضة األمنية 

م��ن أجه��زة الس��لطة الفلس��طينية وم��ن قوات الش��اباك الصهيوني كانت قوية وش��ديدة جداً. 

     أم��ا برنام��ج التدري��ب ف��كان مكثف��ًا ومضغوط��ًا لدرجة كبرية ومتعب��ة، فقد كان الدور أن 

تعقد مبجملها  مبدينة رام اهلل ومدينة البرية يف عدة منازل ُأعدت وخصصت لتلك املهمة.

بعد تقدم برنامج التدريب بشكل جيد بفضل »أبو علي السلوادي« كان قد أدار هذا البنامج 

حبكمة واقتدار، وبفضل كل من سيد الشيخ قاسم وأبو أمحد اخلطيب اللذان كانا مساعدي 

الشخصي، وكانا ميضيان كل وقتهما إما يف جتهيز الشقق وإعدادهما أو بإحضار املتدربني 

وإعادتهم لألماكن اليت قد حضرو منها، وتلك املهمة كانت األصعب.

فلق��د كان إحض��ار مت��درب واح��د ليتلق��ى برنام��ج التدري��ب يتطل��ب إج��راءات أمني��ة س��ريعة 

ومعق��دة يف ظ��ل املالحق��ة األمني��ة ال��يت كان��ت حرك��ة املقاوم��ة مح��اس وذراعه��ا العس��كري 

كتائ��ب القس��ام تتع��رض ل��ه م��ن قب��ل ق��وات األم��ن الفلس��طينية، ال��يت كان��ت جت��وب امل��دن 

والش��وارع واملبان��ي الس��كنية حبث��ًا عن��ا، وم��ن خ��الل ق��وات الع��دو الصهيوني ال��يت كانت تبحث 

عن��ا ع��ب عمالئه��ا ووس��ائلها التقني��ة م��ن طائ��راٍت لالس��تطالع، تل��ك الطائ��رات ال��يت مل تك��ن 
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تفارق املدن الفلسطينية أبداً ومن خالل أجهزة رصد املكاملات اهلاتفية مما جعل مهمة »سيد 

الشيخ قاسم« و«أبو أمحد اخلطيب« من أصعب املهام، ولكن بفضل اهلل أن طوال عملهما معي 

مل يرتكب��ا أي هف��وة أو خط��أ؛ ب��ل كان��ا ميل��كان نوع��ًا م��ن البص��رية الربانية وحس��ًا أمني��ًا فائقًا، 

جُينبن��ا الوق��وع مبصائ��د العدو. 

     أم��ا أب��و أمح��د اخلطي��ب فلق��د كان مث��ل الس��يف إذا م��ا ض��رب ضرب��ة، فإن��ه ل��ن تكون هناك 

حاج��ة ليعي��د الضرب��ة م��رة أخرى فضربة واحدة من��ه تكفي وتزيد.

عندم��ا أع��ددت برنام��ج التدري��ب، قّس��مته لع��دة مس��اقات؛ النظ��ري والعلم��ي وامليدان��ي، أم��ا 

النظ��ري فلق��د حول��ت كل م��ا كان بداخ��ل رأس��ي من معلومات تقني��ة وكل ما بداخل جهاز 

احلاس��وب إىل أوراق مطبوع��ة، مطبوع��ة بلغ��ة س��هلة ج��داً، واضح��ة حبي��ث أن املت��درب رغ��م 

عدم إملامه بعلوم اهلندسة االلكرتونية، أو بعلوم صناعة العبوات الناسفة، فإنه كان بإمكانه 

فه��م تل��ك األم��ور خللوه��ا م��ن التعقي��د واإلطالة اململة، فأن��ا من خالل تل��ك األوراق املطبوعة 

امل��زودة برس��وم هندس��ية وتوضيحي��ة أردت أن تك��ون الص��ورة واضح��ة بس��يطة، ث��م أني قمت 

بالعمل على أن حيصل املتدرب على نس��خة من تلك األوراق قبل وصوله للتدرب لدي بعدة 

أي��ام، لك��ي ال يفاج��أ مب��ا س��وف يتم إع��داده وتدريبه عليه، ثم من الناحي��ة العملية، كنت بعد 

انتهاء الشرح النظري أبدأ بالتدريب العملي مع املتدرب، فأعلمه كيف يقوم بإعداد الدوائر 

االلكرتونية وجتهيزها وكيف يقوم بإعداد املواد الناس��فة وجتهيزها ضمن عبوات خمتلفة 

األش��كال واألحج��ام، عب��وات تتناس��ب مع كل عملية ي��راد التحضري هلا.

أم��ا م��ن الناحي��ة امليداني��ة فلق��د كن��ت أدرب عنص��ر القس��ام للتع��رف عل��ى أن��واع األس��لحة 

املختلف��ة، وعل��ى الذخائ��ر املس��تعملة ث��م أدرب��ه عل��ى كيفي��ة ف��ك ومج��ع تل��ك األس��لحة م��ن 
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مسدسات ورشاشات وقنابل يدوية، وبعد أن يتقن هذه املرحلة اليت كانت تتم بداخل املنزل 

املخص��ص للتدري��ب، كن��ُت أب��دأ مه��ارة عملي��ة، ث��م يؤخ��ذ إىل أح��د املناط��ق القروي��ة النائي��ة 

للت��درب .

حرصت على شيٍء مهم وأمتنى أن حيرص عليه كل من يعمل مبيدان املقاومة، وهو أنه مل 

يتمكن أي أحد من رؤية وجهي أبداً وال من التعرف على صوتي، فقد كنت مقّنعًا طوال مدة 

التدري��ب مهم��ا طال��ت، وكن��ت أحت��دث بالغ��ة الفصحى ولي��س اللغة العامي��ة، وكنت أطلب 

م��ن س��يد الش��يخ قاس��م أن يلب��س كل مت��درب قب��ل أن يدخل��ه ملقاتلني قناعًا لك��ي ال أتعرف أنا 

عل��ى هويت��ه، وكان س��يد يطل��ب منه��م التح��دث باللغ��ة الفصحى مثلي متام��ًا، وكنت أعطي 

كل واح��د منه��م امس��ًا حركي��ًا أتعام��ل مع��ه ب��ه. أم��ا ه��م فل��م يكون��وا يقول��وا ل��ي س��وى كلمة 

واحدة وهي »الشيخ«، »الشيخ« كان لقي عند تدريسي لكل تلك العناصر القسامية املقاتلة. 

بع��د أن متكن��ت م��ن تدري��ب كاف��ة تل��ك العناص��ر ب��دأت أنتق��ى ع��دداً منه��م لتكليف��ه مبهم��ات 

جهادية خاصة.

     كان االنتق��اء يت��م حس��ب امله��ارة ال��ذي أبداه��ا املت��درب أثن��اء تدريب��ه األول ل��دي، فكن��ت 

أخضع��ه لتدري��ٍب مكث��ف متخص��ص، حبي��ث يك��ون هذا التدريب يتناس��ب مع املهام اليت س��وف 

يكلف بها، وسوف أتطرق لبعض أبرز من قمت بتدريبهم وإعدادهم، وسوف أبدأ من القدس 

احلبيب��ة عل��ى قلي.

لق��د وق��ع اختي��اري عل��ى جماه��د امس��ه »وائ��ل العباس��ي« وعنص��ر آخ��ر قادري��ن عل��ى اس��تعمال 

الس��الح وصناع��ة العب��وات الناس��فة وزراعته��ا، فقام��ت تل��ك اخللي��ة بع��دة عملي��ات لزراع��ة 

العب��وات الناس��فة بأحن��اء مدين��ة الق��دس، كن��ت أزود تل��ك اخللي��ة بالعب��وات الناس��فة لتل��ك 

101



العملي��ات ألن اخللي��ة مل تك��ن متل��ك مكان��ًا آمن��ًا مبدين��ة القدس لصناعة تل��ك العبوات، فكنت 

أصنعه��ا مبدين��ة رام اهلل وكان وائ��ل العباس��ي يأت��ي ألخذه��ا م��ن هن��اك.

     كان الش��يخ قاس��م ه��و الضاب��ط املس��ئول ع��ن عم��ل تل��ك اخللي��ة؛ فق��د كان ينس��ق أعماهل��ا 

م��ع أٍخ جماه��د امس��ه ص��احل التلحم��ي وبعد ع��دة عمليات ناجحة، قررت م��ع اإلخوة »أبو علي 

السلوادي« و«أبو أمحد اخلطاب« أن نوسع نشاط تلك اخللية املقدسية خلية »وائل العباسي«، 

وج��اء ه��ذا الق��رار بعد عملي��ة جبانة قذرة أقدمت عليها ق��وات البابرة الصهاينة.

فلقد قامت تلك القوات بقصف س��يارة زوجة القيادي حبركة محاس« حس��ني أبو كويك«، 

مل يك��ن الش��يخ حس��ني يف تل��ك الس��يارة أص��اًل، فه��ي س��يارة زوجت��ه ال��يت كان��ت تق��ل أطفال��ه 

بعد أن أحضرتهم من املدرس��ة بعد انتهاء اليوم الدراس��ي، فاستش��هدت واستش��هد أبناءه أيضًا 

واستش��هد ع��دٌد م��ن التالمي��ذ يف املدرس��ة الذي��ن كان��وا بامل��كان؛ ولذلك كان ال ب��د من توجيه 

العق��اب للع��دو الصهيون��ي عب عملية موجعة وس��ريعة. 

فكانت القدس هي اهلدف و«وائل العباس��ي« هو من اس��تطلع وأعد الرتتيبات الالزمة إليصال 

االستشهادي للمكان املناسب، وهو مطعم ومقهى »مومنت«، وأهمية هذا املقهى تكمن أنه يقع 

عل��ى بع��د أمت��ار قليل��ة م��ن بي��ت رئيس حكوم��ة العدو الصهيوني ش��ارون، واألهم ه��و رواد هذا 

املقه��ى »مومن��ت«، فق��د كان��ت املعلوم��ات تش��ري أن��ه دائم��ًا - ويف تل��ك الف��رتة م��ن الي��وم- ميتل��ئ 

املقه��ى مبوظف��ني يف احلكوم��ة الصهيوني��ة، الذي��ن يقض��ون في��ه أوقاته��م ليكون��وا قريب��ني من 

رئي��س حكوم��ة اإلرهاب الصهيوني ش��ارون. 

     وهن��ا أحض��ر ل��ي س��يد الش��يخ قاس��م، االستش��هادي ف��ؤاد احلوران��ي فقم��ت بتجهي��زه حب��زام 

ناس��ف ث��م بتصوي��ره وكتاب��ة وصيت��ه وبع��د ذل��ك إلباس��ه مالب��س تناس��ب املوق��ع ال��ذي س��وف 
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يتوجه إليه، حدث ذلك خالل ساعتني ال أكثر، عاَد سيد القاسم بعدها ليجده جاهزاً مستعداً 

فاصطحبه معه ليوصله لوائل العباسي الذي عمل مع مساعديه من اإلخوة القساميني على 

إيص��ال االستش��هادي إىل موقع العملية.

ق��ّدر اهلل أن يص��ل االستش��هادي ف��ؤاد احلوران��ي بس��الم إىل الق��دس، قادم��ًا م��ن مدين��ة رام اهلل 

رغم أن الوقت كان لياًل، ورغم وجود عدد كبري من احلواجز العسكرية الثابتة واملتحركة، 

ق��در اهلل أن يق��رتب أكث��ر فيص��ل بع��د عدة أمتار من مقر ش��ارون من بيت��ه يف القدس، وما إن 

دخ��ل االستش��هادي ف��ؤاد احلوران��ي حت��ى فج��ر نفس��ه خملف��ًا خلفه عش��رات القتل��ى واجلرحى 

الصهاين��ة ومنه��م ع��دد م��ن موظف��ي حكوم��ة الع��دو وحتدي��داً موظف��ي ش��ارون، العامل��ني يف 

وزارة اخلارجي��ة.

بع��د تل��ك العملي��ة ج��ن جن��ون ش��ارون وص��ب ج��ام غضب��ه عل��ى الضف��ة الفلس��طينية ب��أن ق��ام 

بتش��ديد احلص��ار ح��ول امل��دن دون أن يقتحمه��ا، وعل��ى قط��اع غ��زة م��ن خ��الل زي��ادة عملي��ات 

القصف، وألنه مل يتمكن من الوصول ملقاتلي كتائب عز الدين القسام، فلقد استهدف القادة 

القساميني ، وهكذا قصف شارون قطاع غزة موجهًا نريان طائراته حنو املهندس »إمساعيل أبو 

شنب«، ذلك املهندس املدني والقائد السياسي ، فاستشهد، وخرج بعد استشهاده أسد فلسطني 

»عبد العزيز الرنتيس��ي« ليتوعد باحلس��اب والعقاب.

وألن األمور كانت تسري بوترية سريعة جداً فلقد كلفت خلية »وائل العباسي« بأن تستطلع 

م��كان آخ��ر خ��ارج مدين��ة القدس احملتلة، لكي ال تثري الش��بهات حول تلك اخللية. فلقد طلبنا 

منهم أن يكون املكان بني وسط ومشال فلسطني احملتلة ولقد وجدوا مكانًا مناسبًا، واألهم هو 

أنهم وجدوا استشهادي مناسب جداً لتلك العملية، وألن أسد فلسطني قال عندما توعد بالرد 
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والعق��اب أن ال��رد س��وف يك��ون مزل��زاًل وأن بني��ان الصهاين��ة س��وف يه��دم عل��ى رؤوس��هم، فلقد 

كان��ت عملي��ة مزدوج��ة مركب��ة حبيث قمت بإعداد حزام ناس��ف الستش��هادي ليضعه حول 

جس��ده وقم��ت بصناع��ة عب��وة ناس��فة ش��ديدة االنفج��ار ووضعته��ا بداخ��ل حقيب��ة، طلب��ت من 

االستش��هادي أن يزرعها يف أحد أركان موقع العملية املس��تهدف، هذا االستش��هادي قام بدور 

حاس��م بتحدي��د موق��ع العملي��ة م��ع وائل العباس��ي، فلقد كان يعرف دروب اجلب��ال والوديان، 

فألن��ه كان��ت امل��دن حماص��رة وألن الع��دو حاصر مناطق العبور إىل أرضن��ا احملتلة عام 1948، 

فلق��د اضطررن��ا لس��لوك اجلبال للوصول إىل األه��داف اليت أردنا تنفيذ العمليات فيها.

وهك��ذا فلق��د صنع��ت حزام��ًا ناس��فًا م��ن ن��وع خمتل��ف ع��ن األحزم��ة الناس��فة ال��يت كن��ت ق��د 

صنعتها فيما سبق فهذا احلزام كان يربط حول اخلصر ويثبت أيضًا حول الكتف عن طريق 

حزام جلدي وألنه سوف يكون على احلزام أن يكون قويًا ثابتًا على جسد االستشهادي خالل 

قطعه ملسافة طويلة سرياً على األقدام قاطعًا جبااًل ووديانًا فلقد كانت املواد املصنوعة منها 

املادة املناسبة حتى ال تتأثر بالضغط أو احلرارة أو احلركة الناجتة عن املشي. ولقد زودته 

أيضًا بعبوة ناسفة ووضعتها حبقيبته، وألن ذلك االستشهادي كان ميلك جسداً قويًا وبنية 

جس��دية كب��رية فلق��د كان رغ��م صعوبة قط��ع اجلبال ، قادراً على الوص��ول للطريق اآلخر، 

حي��ث الق��اه هن��اك وائ��ل العباس��ي ونقل��ه بس��يارته لن��ادي للقم��ار امس��ه ن��ادي )ش��فره( وهن��اك 

زرع احلقيب��ة الناس��فة بإح��دى أركان الن��ادي الليل��ي وفج��ر نفس��ه بواس��طة احل��زام الناس��ف 

بالرك��ن اآلخر م��ن النادي الليلي.

وألن الن��ادي الليل��ي كان يقط��ن بأح��د الطواب��ق العلي��ا لبناي��ة جتاري��ة فلق��د انه��ارت أج��زاء 

كبرية من تلك البناية التجارية جراء قوة املواد املستعلمة يف تلك العملية، هذا االستشهادي 
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مل أذكر امسه ألنه كان أحد ألغاز العمل املقاوم، لغزاً قس��اميًا فلقد كان هذا االستش��هادي 

ق��د ق��دم م��ن األردن وألن��ه كان عل��ى عالق��ة وطي��دة بع��دد م��ن عناص��ر حرك��ة املقاوم��ة 

القس��امية ، فل��م نش��أ أن يع��رف أح��د بامس��ه إال بعد م��رور ما يزيد عن مثاني��ة أعوام على هذه 

العملية، ومل نعلن عنه إال بعد أن ش��اهدت وأنا أقبع داخل زنزانيت نداءاً موجهًا من والدته يف 

األردن تطالب مبعرفة مصري ولدها. وهنا أعلنت كتائب الش��هيد عز الدين القس��ام عن اس��م 

منف��ذ تل��ك العملي��ة االستش��هادية، العملي��ة ال��يت قت��ل به��ا عش��رات الصهاين��ة وأصي��ب املئ��ات، 

ولقد كان االستشهادي يعلم أنه لن يتم اإلعالن عن امسه لتلك األسباب قبل أن يقرر تنفيذ 

العملي��ة، وألن��ه يعل��م أن فلس��طني املقاوم��ة تس��تحق كل تضيح��ه، فلق��د أق��دم عل��ى الش��هادة 

جمت��ازاً اجلب��ال والودي��ان حام��اًل مع��ه وزنًا كبرياً من املواد الناس��فة. 

يش��هد اهلل عل��ى رغ��م أن��ين مل أقاب��ل ه��ذا االستش��هادي إال أن م��ن قابل��وه أبلغون��ي أن��ه أم��ري 

االستشهاديني . أمرياً طلب الشهادة بإحلاح وأصر عليهما وألجلها اجتاز الصعاب ووصل إىل 

هدفه مقدامًا ثابتًا عازمًا على أن يلقن العدو درسًا باملقاومة: عذراً أم الشهيد عذراً أبا الشهيد 

عذراً أهل الش��هيد، على تأخر كتائب عز الدين القس��ام عن اإلعالن عن امسه لألس��باب اليت 

ذكرت، وعذراً ألني مل أكتب امسه بني صفحات هذا الكتاب، ألني أكتب من داخل زنزانيت 

ومل أمتكن من احلصول على امسه بسبب سجين وألني معتقل بزنزانة خاصة، امسها زنزانة 

العزل اخلاص، زنزانة متألها كامريات املراقبة ومينع بها زيارات احملامني، زنزانة أقرب ما 

تك��ون بالقب، بل هي القب بذاته.
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»تاال حتت احلصار«

نع��م ي��ا ابن��يت اجلميل��ة وي��ا مالك��ي احل��ارس لق��د كن��ِت حت��ت احلص��ار. فلق��د أصبح��ت أنت 

وأم��ِك وأخي��ِك أس��امة، أس��امة الغضنف��ر حت��ت احلص��ار واملراقب��ة الش��ديدة م��ن قب��ل عم��الء 

االحت��الل وم��ن قب��ل عم��الء األجه��زة األمني��ة الفلس��طينية.

لق��د كان��وا حياص��رون كل حرك��ة تقومني بها أنِت وأمِك وأخيِك، فلقد وصلتين معلومات 

م��ن خ��الل وح��دة الرص��د اخلاص��ة اليت كان��ت مكلفة مبتابعة عمل جهاز األم��ن الوقائي، إن 

هذا اجلهاز مل يكتِف بعمالئه الذين كانوا يراقبون البيت من اخلارج لياًل نهاراً، بل أنه أرسل 

عمي��اًل خاص��ًا بع��د أن ق��ام بتدريب��ه مبنطق��ة أرحي��ا تدريبًا حمرتف��ًا على يد مدير اس��تخبارات 

حضر من الواليات املتحدة األمريكية، كان قد أرسله جورج تنت ليدرب ذلك العميل ويزرعه 

يف داخل منزلي، ذلك املنزل الذي كنِت أنت وأمِك تقيمني به مع أخيِك الصغري أسامة. 

الصع��ب ب��ل احمل��زن بالنس��بة لذل��ك العمي��ل أن��ه كان م��ن أقارب��ي م��ن أبن��اء عائل��ة البغوث��ي، 

وكان صغ��ري العم��ر وبيم��ت بصل��ة قراب��ة مباش��رة م��ع زوج��يت.

ولقد كلف هذا العميل مبتابعة ما يدور يف داخل املنزل لعله يتمكن من الوصول إلي، ولقد 

كان م��ن املف��رتض أن يق��وم ب��زرع أجه��زة تنص��ت يف داخ��ل منزل��ي باإلضاف��ة إىل كام��رياٍت 

للمراقبة.

لك��ن اهلل، اهلل خ��ري املاكري��ن، فيمك��رون وميك��ر اهلل واهلل خ��ري املاكري��ن، اهلل ع��ز وج��ل ال��ذي 

سهل وصول املعلومة لي عب جهاز الرصد مما جعلين أقوم بعملية من نوع آخر مل أقم به من 

قبل وهو كسر احلصار وتهريبِك مع أمِك وأخيِك بعيداً عن القرية، قرية بيت رميا لتصلي 

إلي، إىل البيت اآلمن.
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فبمج��رد وص��ول تل��ك املعلوم��ة ال��يت ح��ددت موع��د انته��اء ال��دورة التدريبي��ة لذل��ك العمي��ل 

وموع��د وصول��ه م��ن أرحي��ا إىل قري��ة بي��ت رمي��ا، حمم��اًل بتلك األجه��زة الس��معية والبصرية 

ال��يت كان مكلف��ًا بزراعته��ا ببي��يت، فق��د كان��ت هن��اك وح��ده خاص��ة قس��امية قام��ت باعتقاله 

قبل أن يقوم بأي من نشاطه، وقامت فرق قسامية أخرى بنقل زوجيت وأطفالي من القرية 

إىل رام اهلل بش��كل س��ري، وبع��د ذل��ك قام��وا بنق��ل العميل أيض��ًا إىل رام اهلل ألبدأ التحقيق معه 

بشكل شخصي، أمجل ما يف ذلك التحقيق هو أنه ما إن جلس على الكرسي حتى بدأ العميل 

بس��رد قصت��ه لوح��ده دون أن يوج��ه ل��ه س��ؤال واح��د، وبعد أنهى س��رد ما عن��ده وجهت له بعض 

األس��ئلة اخلاص��ة حول مواضي��ع متنوعة.

مم��ا قال��ه أنه��م أثن��اء التدري��ب مبنطق��ة أرحي��ا عل��ى ي��د ذل��ك امل��درب األمريك��ي ال��ذي يتح��دث 

اللغ��ة العربي��ة ه��و أن امل��درب طل��ب من��ه أن يش��رتي ل��ِك ي��ا ابن��يت الصغ��رية بعض احلل��وى لكي 

يس��تدرجك بال��كالم ع��ين، رغ��م أن عم��رِك مل يك��ن ق��د جت��اوز العام��ني بع��د؛ إال أنه��م كان��وا 

يري��دون أن يعلم��وا أي ش��يء مهم��ا كان صغ��رياً، فلق��د علم��ت أيض��ًا م��ن خ��الل جه��از الرص��د 

القس��امي أن مكامل��ة ق��د ج��رت ب��ني عرف��ات وج��ورج تنت مدي��ر املخابرات األمريكي��ة حث بهذه 

املكامل��ة بإلق��اء القب��ض عل��ي، كم��ا حث��ه أيض��ًا يف تل��ك املكامل��ة بإلق��اء القبض على األم��ني العام 

للجبه��ة الش��عبية لتحري��ر فلس��طني الرفي��ق أمح��د س��عدات وأب��و عل��ي مصطف��ى، فلقد كان 

الرفيق أمحد س��عدات مطلوبًا بش��كل كبري جداً جداً؛ ألن الصهاينة كانوا قد اتهموه بتنفيذ 

عملي��ة نوعي��ة ج��داً قت��ل بها وزير الس��ياحة الصهيوني »رحبع��ام زئيفى«.

    بع��د انتق��ال زوج��يت وأطفال��ي ليعيش��وا بأح��د املن��ازل اآلمن��ة يف مدين��ة رام اهلل، أصب��ح م��ن 

الس��هل عل��ي زيارته��م هن��اك، وهك��ذا أصبح��ت زوج��يت مطلوب��ة لق��وات االحت��الل م��ن جه��ة 
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ومطلوب��ة م��ن قب��ل ق��وات أمن الس��لطة، فعمم��ت هلا صورة، مما جعل تنقله��ا صعب جداً حيث 

أن ق��وات االحت��الل كان��ت تصن��ع ع��دداً م��ن اجملندات عل��ى احلواجز لفحص النس��اء والتدقيق 

بصورهن.

ول��ذا، فق��د ظل��ت زوج��يت ط��وال ف��رتة املط��اردة تعي��ش مبدين��ة رام اهلل، مل تك��ف أجه��زة أم��ن 

الس��لطة ع��ن البح��ث عنه��ا أو ع��ين مم��ا جع��ل أقارب��ي عرض��ة لالعتق��ال ل��دى تل��ك األجه��زة 

وع��رض منازهل��م للمداهم��ة الدائم��ة والتفتي��ش املس��تمر، بتل��ك احلج��ة.

»صالح شحادة«

     يف أح��د الليال��ي قام��ت طائ��رة م��ن ط��راز F16 بقص��ف إح��دى البناي��ات الس��كنية املوج��ودة 

مبدينة غزة يف حي امسه حي الدرج، مت قصف تلك البناية بتقنية ضخمة حوهلا ألنقاض، 

فاستشهد الشيخ »صالح شحادة« قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام بفلسطني واستشهد 

معه زوجته وبعض أطفاله، واستشهد أيضًا عدداً من سكان تلك البناية السكنية ومن اجلدران 

ال��يت حتي��ط مبنازهل��م؛ ولذل��ك وج��ب أن ترد الكتائب على تلك اجلرمي��ة النكراء ولكن كيف 

نرد وحنن نعيش داخل سجن حقيقي مبدينة رام اهلل، سجن فرض علينا القتال املستمر مع 

العدو واملواجهة الدائمة معه بقلب املدن الفلس��طينية.

قبل فرتة من استشهاد القائد »صالح شحادة«، قام مهندس فلسطيين قسامي بعملية نوعية 

قلبت موازين وقواعد املواجهة، ذلك املهندس ابن مدينة طولكرم »عباس السيد«.

»عباس السيد« هو مهندس فلسطيين درس اهلندسة باململكة األردنية، وأنهى دراسته بنفس 

العام الذي بدأت أنا فيه الدراسة بكوريا اجلنوبية، أي بعد حرب اخلليج األوىل، ولقد كان 
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ناش��طًا أثن��اء دراس��ته جبماع��ة األخ��وان املس��لمني، ولذل��ك كان ولكون��ه فلس��طيين يتع��رض 

للمضايق��ات واملط��اردة م��ن قب��ل أجه��زة األم��ن األردني��ة آن��ذاك.

ع��اد »عب��اس الس��يد« إىل فلس��طني وأكم��ل نش��اطه السياس��ي بانضمام��ه حلرك��ة املقاوم��ة 

اإلس��المية مح��اس مبدين��ة طولك��رم، وت��درج حت��ى وص��ل إىل أن أصب��ح ممثله��ا وناطقه��ا يف 

تل��ك املدين��ة، وم��ع ان��دالع انتفاض��ة األقص��ى ظ��ل مي��ارس عمل��ه السياس��ي كاملعت��اد، إال أن 

ه��ذا املهن��دس اهل��ادئ ق��رر أن يتج��ه للعم��ل العس��كري بع��د أن ازدادت جرائ��م االحت��الل وفاقت 

الوصف، ففي تلك الفرتة مل يكن قد مر أسبوع واحد بال جمزرة أو جرمية ترتكب ضد أبناء 

الش��عب الفلس��طيين يف خمتل��ف بق��اع فلس��طني.

لذلك قام هذا الذكي اهلادئ، هذا املهندس عباس السيد بتشكيل عملية قسامية وقام بإعداد 

عب��وة ناس��فة، ه��ي األضخ��م واألق��وى يف تاري��خ كتائ��ب القس��ام يف الضف��ة الغربي��ة والقدس، 

وأرس��ل تلك العبوة مع استش��هادي إىل أحد الفنادق، فانفجرت العبوة واستش��هد املقاوم ولقد 

خلف��ت تل��ك العب��وة قراب��ة س��ت وثالثني قتي��اًل صهيونيًا وعدة مئات م��ن اجلرحى جزء كبري 

منه��م أصيبوا بإعاقات دائمٍة.

وهنا اختذ رئيس حكومة العدو تلك العملية الذريعة وقام باجتياح كافة املدن الفلسطينية، 

وبعد ذلك االجتياح قصفت غزة واستشهد الشيخ صالح شحادة رمحة اهلل عليه. 

وهن��ا أصب��ح ال��رد عل��ى جرمي��ة اغتي��ال قائ��د كتائ��ب القس��ام واجب��ًا، ولك��ن الط��رق كان��ت ق��د 

أصبح��ت أكث��ر صعوب��ة عل��ى تنفي��ذ هذا الرد بل أصبحت أكث��ر خطورة من أي وقت مضى، 

فلق��د قل��ت إنن��ا كن��ا نعي��ش بداخ��ل س��جن، وأن��ا أع��ين ذل��ك ب��كل م��ا حتم��ل الكلم��ة م��ن معنى، 

فلق��د حول��ت ق��وات الع��دو الصهيون��ي البناي��ة الس��كنية اليت كانت تقع بها الش��قة اليت تس��كن 
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بها زوجيت مع أطفالي إىل ثكنة عسكرية وحولت سطح املبنى إىل مرتع للقناصة وأساسات 

املبن��ى إىل مرت��ع للدباب��ات واجمل��ازر، وحول��ت كل ش��وارع املدين��ة إىل طرق��ات خالي��ة بع��د أن 

قامت اجلرافات الصهيونية حبفر حفر كبرية تقطع تلك الشوارع، ومل تكتِف بذلك فحسب؛ 

بل فرضت حظراً للتجوال دام أيامًا طويلة وصلت إىل مخس��ة وعش��رين يومًا متواصل، رفع 

بعده��ا حظ��ر التج��وال لعدة س��اعات ثم أعي��د فرضه من جديد. 

خ��الل تل��ك الس��اعات القليل��ة متكن��ت م��ن الوص��ول إىل إح��دى الش��قق ال��يت مل يص��ل إليه��ا 

الع��دو، وكان��ت حتت��وي عل��ى كل ما أحتاجه إلعداد العملية، عملية الرد على اغتيال صالح 

ش��حادة رمحة اهلل عليه، ولقد كان معي يف تلك األثناء مراقي س��يد احلاج قاس��م وأبو أمحد 

اخلطي��ب ولق��د صن��ع عب��وة ناس��فة ووضعته��ا حبقيب��ة وأرس��لتها مع س��يد القاس��م لنقطة مت 

االتفاق عليها مسبقًا مع وائل العباسي، فأخذ العبوة وأوصلها للقدس احملتلة وهناك قام مع 

جمموع��ة م��ن رجال��ه املقاوم��ني بقصد أس��وار اجلامع��ة العبية بالقدس وفج��روا تلك العبوة 

عب هاتف حممول، وبذلك ورغم االجتياح واحلصار، متكنا من الرد وبقوة يف قلب العاصمة 

األبدي��ة لدولة فلس��طني بإذن اهلل. 

     فتح��ت تل��ك العملي��ة العي��ون عل��ى خلي��ة وائ��ل العباس��ي مما جعل عمل تل��ك اخللية صعب، 

ولك��ن، وألن تل��ك اخللي��ة كان��ت متل��ك ع��دداً م��ن العب��وات الناس��فة الصغ��رية ال��يت ال يتج��اوز 

وزن الواح��دة منه��ا نص��ف كيل��و ج��رام، فق��د متكن��وا من تنفيذ قراب��ة أربع عمليات اس��تهدفوا 

صواري��خ للوق��ود ع��ب إلص��اق تل��ك العب��وات به��ا واس��تهدفوا أيض��ًا ع��دداً م��ن عرب��ات القطار من 

خ��الل زراع��ة العب��وات مبناط��ق قريبة م��ن العربات. 

بع��د ذل��ك بأي��ام مع��دودة اعتق��ل أفراد تلك اخللية القس��امية اليت كانت أك��ب خلية لكتائب 
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الش��هيد ع��ز الدي��ن القس��ام مبدين��ة الق��دس من��ذ قي��ام دولة الع��دو باحتالل تل��ك املدينة، وهنا 

عل��ى الف��ور ب��دأت بتنش��يط خلية قس��امية جدي��دة كنت قدر دربت من أوكل��ت له أمر قيادة 

تل��ك اخللي��ة القس��امية قب��ل ع��دة أش��هر وه��و املهندس القس��امي »حممود ش��ريتح« ابن مدينة 

الظاهري��ة ال��يت تق��ع جبن��وب الضف��ة الغربي��ة جب��وار مدين��ة اخللي��ل، فق��د كان املهن��دس 

»حمم��ود ش��ريتح« ي��درس اهلندس��ة جبامع��ة حيي��ى عي��اش: جامع��ة بريزي��ت ولق��د كان م��ن 

أنص��ار الكتل��ة الطالبي��ة هن��اك فاخت��اره أب��و علي الس��لوادي ليكون مهندس��نا يف جنوب الضفة 

الغربي��ة، فقم��ت بإع��ادة تدريب��ه م��ن جدي��د رغ��م أن امل��دن كان��ت حمتل��ة م��ن قب��ل دباب��ات 

الع��دو وقم��ت باإلع��داد مع��ه لعمليت��ني استش��هاديتني فزودت��ه بقطع الس��الح الالزمة لتش��كيل 

خلي��ة مس��لحة تتص��دى لق��وات االحتالل جبنوب الضف��ة الغربية، وزودته حبزامني ناس��فني 

فأوصلهما ملدينة الظاهرية، وهناك أعّد مع اخللية اليت قام بتشكيلها اخلطة الالزمة فنفذ 

انطالقًا من اجلنوب عمليتني استشهاديتني فجر خالهلما االستشهاديني أحزمتهما الناسفة 

بباص��ني اثن��ني داخ��ل األراض��ي احملتل��ة عام 1948، كانت تلك اخللي��ة خلية املهندس »حممود 

ش��ريتح« م��ن أس��رع اخلالي��ا تش��كياًل، وم��ن أس��رع اخلالي��ا اعتقااًل، فل��م تدم تلك اخللية س��وى 

ع��دة أس��ابيع فق��ط ال غ��ري، نفذت خالهلا عمليتني استش��هاديتني وبعد ذل��ك اعتقل كل أفراد 

تل��ك اخللي��ة وعل��ى رأس��هم مهندس��وها وقائده��ا حممود ش��ريتح، وهنا قمت باس��تدعاء مقاوم 

آخ��ر مم��ن قم��ت بتدريبه��م مس��بقًا لكي أعي��د تدريبه وإع��داده من جديد.

ه��ذا املق��اوم الوحي��د ال��ذي وجه��ت ل��ه توبيخ��ًا قاس��يًا عندم��ا قم��ت بتدريب��ه أول م��رة، فعن��د بدء 

التدري��ب كن��ت أن��ا وه��و وعنصٌر آخٌر كان معه مقّنعون وكنا نتكلم باللغة الفصحى، فقال 

لي أنه يفضل أن يتلقى تدريبه على العلوم العسكرية على يد املهندس »عبد اهلل البغوثي«، 
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قبل أن أسأله عن السبب قال أنه يريد أن يتقن عمله العسكري من »عبد اهلل البغوثي« ألنه 

يش��كل بالنس��بة له امتداد ليحيى عياش، فوخبته بقس��وة وقلت له ليس هناك من هو مبرتبة 

الش��هيد »حيي��ى عي��اش« وأن ه��ذا ال��ذي امس��ه »عب��د اهلل البغوث��ي« م��ا ه��و إال جم��رد مهن��دس 

عادي بل أقل من عادي ولقد قسوت عليه قلياًل أثناء التدريب، الغريب بهذا املقاوم أن »أبو علي 

السلوادي« عندما أحضره للتدرب أول مرة مل يشر بهويته سوى أنه مقاوم قسامي فأعطيته 

امس��ًا رم��زاً للتواص��ل مع��ه مث��ل باقي املقاومني الذين س��بق ل��ي تدريبهم ولك��ن أفصح لي فيما 

بعد أن أحد أبناء عموميت وأنه املقاوم القسامي »جاسر البغوثي« ابن قرييت، ومل أعلم حقيقة 

هويته إال بعد اعتقالي بعدة سنوات عندما التقينا صدفة بأحد السجون، فتعرفنا إىل بعضنا 

البعض بعد أن علم هو حقيقة هوييت وعلم أنه من قام بتدريبه آنذاك هو عبد اهلل البغوثي 

ابن عمه.

ه��ذه ه��ي كتائ��ب الش��هيد ع��ز الدي��ن القس��ام، الصم��ت والس��رية والعم��ل اجله��ادي املتواص��ل، 

دون كل��ل أو مل��ل، لق��د اس��تطاعت خلي��ة املق��اوم القس��امي »جاس��ر البغوث��ي« بع��د أن ع��اودت 

تدريبه مرة أخرى وتزويده بعدد من العبوات الناس��فة واألس��لحة املختلفة اس��تطاع أن ينفذ 

ع��دداً م��ن العملي��ات املوجعة للع��دو الصهيوني.

     يف تلك الفرتة خش��يت من أن يكون مصري خلية املقاوم »جاس��ر البغوثي« االعتقال املبكر 

مث��ل خلي��ة املهن��دس »حمم��ود ش��ريتح«، ولذل��ك قمت بتنش��يط عدٍد من اخلاليا القس��امية يف 

م��دن أخ��رى كان أهمه��ا عل��ى اإلط��الق مدين��ة اخللي��ل، خلي��ل الرمح��ن، ألن مدين��ة اخللي��ل 

كان��ت متل��ك اآلالف م��ن املقاوم��ني القس��امني وكان��ت حباج��ة للمهندس��ني والق��ادة؛ فم��ّن 

اهلل عل��ى خلي��ل الرمح��ن بالقائ��د احل��اج عب��د اهلل القوامس��ي وأبن��اء أحد إخوان��ه فتجلت مدينة 
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خلي��ل الرمح��ن وأخرج��ت أمج��ل وأحل��ى العملي��ات القس��امية يف تل��ك الف��رتة احملرج��ة، ف��رتة 

االجتياحات.

وهنا جيب أن أوضح نقطة مهمة، هي أني مل أكن أعلم أي اس��م من أمساء املقاومني الذين 

عمل��ت معه��م ط��وال تل��ك الفرتة املمتدة ما ب��ني عامي 2000 وعام 2003 وأن األمساء اليت أذكرها 

اآلن قد عرفتها بعد سنوات من اعتقالي فهي ليست أصحاب تلك األمساء، فهم إما معتقلني 

مثل »حممود ش��ريتح »و«وائل القاس��م » و«جاس��ر البغوثي« و«أحالم التميمي« وغريهم وإما 

أصبحوا ش��هداء عند ربهم يرزقون.  

فلق��د ترك��ت موض��وع األمس��اء خ��ط أمح��ر منع��ت أح��داً م��ن االق��رتاب من��ه، ولذل��ك أق��ول أن 

الش��هيد س��يد الش��يخ قاس��م رغ��م أن��ه رافق��ين عل��ى م��دى تل��ك األعوام ه��و وأبو أمح��د اخلطيب؛ 

إال أن��ي رفض��ت أن أع��رف أمساءه��م أب��داً أبداً، وكنت أحرص دائمًا على أن تكون اخلاليا اليت 

أكوّنها متقنة من ناحية القيادة واإلدارة، حتى ال يؤدي اعتقال أحد تلك اخلاليا إىل إحداث 

ض��رر كبري بكتائب القس��ام.

»االجتياح«

يف إح��دى االجتياح��ات الصهيوني��ة للم��دن الفلس��طينية مت اجتي��اح مدين��ة رام اهلل والبرية ومت 

حماصرة مقر جهاز األمن الوقائي بالدبابات، مل يكن هذا احلصار سوى لعبة أقدم عليها أحد 

أخط��ر العم��الء بتاريخ الش��عب الفلس��طيين وهو »حممد دحالن« بالتنس��يق م��ع قوات االحتالل 

الصهيون��ي وجه��از الش��اباك م��ن أج��ل هدف��ني: أوهلم��ا أن يقض��ي عل��ى منافس��ه الق��وي آن��ذاك يف 

الضفة الغربية: جبيل الرجوب، وأن يزحيه من طريقه ليستولي حممد دحالن على األجهزة 

األمنية بالضفة الغربية ويس��يطر عليها كما س��يطر على تلك األجهزة يف قطاع غزة. 
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    فقد كان عرفات يف تلك املرحلة حماصراً وضعيفًا، فأراد دحالن أن يكون رجل جورج تنت 

ورج��ل ش��ارون يف الضف��ة الغربي��ة، واعداً إياهم بعد تس��ّلمِه وس��يطرته عل��ى األجهزة األمنية 

بأن يقضي على املقاومة املسلحة بشكل تام وكامل.

ه��ذا الس��بب رغ��م خطورت��ه مل يك��ن يعني��ين كث��رياً فكله��م س��واء، جبي��ل الرج��وب، أو حمم��د 

دح��الن كالب لالحت��الل، ال أكث��ر وال أق��ل، أم��ا الس��بب ال��ذي كان يعني��ين ه��و أن��ه يوج��د 

بداخ��ل ذل��ك املقر العش��رات من مقاتلي القس��ام واجلبهة الش��عبية ومنهم ب��الل البغوثي ابن 

عم��ي ورفي��ق درب��ي مبقاوم��ة االحت��الل.

ولذلك خضت عدة معارك وكمائن من أجل فك احلصار دون جدوى ودون أي فائدة، فلقد 

كان��ت الق��وات الصهيوني��ة أق��وى من��ا بكث��ري من ناحية العتاد والس��الح، وخباصة س��الح اجلو 

فكانت طائرات األباتش��ي تقصف دون توقف أي هدف تش��تبه به.

اعتق��ل »ب��الل البغوث��ي« واعتق��ل العش��رات م��ن املقاوم��ني بذل��ك الي��وم بعد أن تكات��ف العمالء 

مع العدو الصهيوني ضد املقاومة، حزنت بل لقد بكيت ألني ش��عرت بضعف أمام آلة الدمار 

الصهيون��ي وخاص��ة عندم��ا كن��ت عل��ى بع��د أمت��ار أش��اهد إخوان��ي وه��م يتع��رون م��ن املالب��س 

ويق��ادون إىل جمن��زرات الع��دو لينقل��وا إىل املعتق��الت الصهيوني��ة، مل أش��عر بلحظ��ة ضع��ف 

مثل تلك املرة طوال حياتي، حياتي اليت رأيت خالهلا كل ما ميكن رؤيته، وكل ما ميكن أن 

يؤثر على أقسى الرجال إال أني مل أتأثر أبداً، لكن يف ذلك اليوم وتلك الليلة اليت كانت من 

أط��ول الليال��ي يف حيات��ي على اإلطالق.

م��ا إن ب��زغ الفج��ر حت��ى ع��دت إىل زوج��يت وابين أس��امة وابن��يت لكي أودعهم متوجه��ًا بعد ذلك 

هلل ع��ز وج��ل لعل��ي ألق��اه ش��هيداً، ودعته��م وتوجهت أنا وس��يد القاس��م وأبو أمح��د اخلطيب إىل 
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منطق��ة وس��ط رام اهلل، وهن��اك يف منطق��ة س��وق اخلض��ار وجب��وار مس��جد مجال عب��د الناصر 

خضنا اشتباكًا مسلحًا دام قرابة العشرين يومًا فجرنًا خالله العشرات من العبوات الناسفة، 

وأطلقن��ا املئ��ات م��ن الرصاص��ات ومل نن��ِه تل��ك املعرك��ة إال عندم��ا تلقي��ت قذيف��ة أطلق��ت من 

إح��دى الدباب��ات فأصاب��ت امل��كان الذي كنت أهاجم العدو منه، فأصبت إصابة ش��ديدة كدت 

أفق��د خالهل��ا ي��دي اليمن��ى فنقلين إخوتي س��يد وأبو أمحد إىل أحد احملالت التجارية، وهناك 

عوجل��ت وترك��ت تل��ك القذيف��ة أثرها عل��ّي من عدة نواحي: فمن الناحية اجلس��دية أصابت 

ذراع��ي بالكس��ر م��ن ع��دة أماك��ن وكاد كتفي أن يبرت، وكدت أفق��د أصبعي بل أهم أصابع 

ي��دي وه��و أصب��ع الس��بابة ال��ذي كن��ت أطل��ق م��ن خالل��ه زخ��ات الرص��اص، فق��د أصي��ب ذل��ك 

األصب��ع ومت خياطت��ه مب��ا ال يق��ل ع��ن مثان��ي قطب، مم��ا جعلين غري قادر عل��ى خوض املعارك 

املسلحة لعدة شهور بعد تلك اإلصابة، وهنا جيب أاّل أنسى أن أخي أبو علي السلوادي عندما 

عل��م بع��د ذل��ك ج��ن جنون��ه، ولك��ن أمح��د اهلل أن��ه عل��م بع��د أن متاثلت جراح��ي للش��فاء، أما من 

الناحي��ة النفس��ية فق��د جعلت��ين أق��رب إىل اهلل عز وجل م��ن أي وقت آخر. 

»قلب أمي«

يف إح��دى مراح��ل مطاردت��ي أصيب��ت والدت��ي جبلط��ة يف القل��ب، مم��ا جعله��ا تدخل املستش��فى 

لعم��ل عملي��ة جراحي��ة حي��ث كانت تقيم هي ووال��دي بالعاصمة األردنية يف عمان، وعندما 

وصل��ين اخل��ب كان لزام��ًا عل��ي أن أطم��أن عليه��ا بنفس��ي رغ��م أن هن��اك م��ن كان يزوره��ا 

ويطمئين عليها، إال أني وخلطورة وضعها قررت أن أطمئن عليها بشكل مباشر وأن أطمئنها 

عل��ي لك��ي أرف��ع م��ن معنوياته��ا وأش��د م��ن عزميته��ا فلق��د كان قد مض��ى عل��ى مطاردتي عدة 

أع��وام مل أمتك��ن م��ن احلدي��ث اهلاتف��ي معه��ا أو مع والدي بش��كل نهائي.
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وجيدر القول هنا أني طوال فرتة مطاردتي مل أس��تعمل اهلانف اجلوال أبداً وحتت أي ظرف 

من الظروف بل كنت أسافر من مدينة ملدينة لكي أنهي أمراً ال يتجاوز احلديث عنه سوى 

بضع دقائق، فلقد كنت أعلم مدى خطورة استعمال تلك اهلواتف النقالة، ومدى قدرة العدو 

عل��ى تعق��ب املكامل��ات، وحتدي��د موق��ع املتص��ل، وألن العدو ميلك ع��دداً من طائرات االس��تطالع 

املزودة بصواريخ موجه حتلق على مدار الساعة بأجواء خمتلف املدن الفلسطينية، فقد كان 

احلديث عب اهلاتف اجلوال ضربًا من ضروب اجلنون، اجلنون والتحدي هو عشقي وهواييت، 

ولذل��ك رفع��ت اهلات��ف اجل��وال وحتدث��ت مع والدت��ي لعدة دقائق وما إن انقطع اإلرس��ال حتى 

أمس��كت اهلات��ف األرض��ي وع��اودت االتص��ال ثانيًة بع��د أن اطمئن إحدانا عل��ى اآلخر، وبعد أن 

أصبح��ت معنوي��ات والدت��ي عالية تعانق الس��ماء فقد مازحتها كث��رياً حتى قيل لي إن عينيها 

اللت��ني كانت��ا تبكي��ان عل��ى فراق��ي وتبكي��ان حزنًا عل��ي، أصبحت تبكي من ش��دة الضحك على 

النكت اليت كنت أقوهلا هلا، بتلك البساطة اتصلت وبتلك البساطة كانت خطوط االتصال 

تقطع الواحد تلو اآلخر، أما س��بب تلك االنقطاعات فقد كانت س��قوط القذائف الواحدة تلو 

األخرى، أين وكيف؟.

    عندما اتصلت أول مرة من هاتف نقال وبعد عدة دقائق قد تكون جتاوزت اخلمس عش��رة 

دقيق��ة أو أق��ل، قام��ت ق��وات االحت��الل وع��ب طائ��رة االس��تطالع بقص��ف س��يارة متوقفة بأحد 

ش��وارع مدين��ة نابل��س، بع��دة صواري��خ موجه��ة م��ن تل��ك الطائ��رة، فقمت برتكيب ش��بكة من 

أجه��زة مقاوم��ة التعق��ب وأجه��زة بتوجي��ه التعقب حنو مكان آخر وركب��ت تلك األجهزة على 

بع��ض أب��راج اإلرس��ال، وركب��ت إحداه��ا على إحدى الس��يارات ال��يت قمت بش��رائها وجتهيزيها 

هل��ذا اهل��دف، وه��و تضلي��ل أجه��زة الع��دو االس��تخبارية وااللكرتوني��ة، فقص��ف الع��دو الس��يارة 
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ظن��ًا من��ه أن��ي موج��ود بداخله��ا وأن��ي أجري��ت تل��ك املكاملة منه��ا، فأصبحت الس��يارة كومة من 

الصفي��ح احملرتق. 

     أما أنا فتناولت تفاحة من صحن للفاكهة كان موضوعًا أمامي ووضعتها بعد أن قطع 

إرسال اجلهاز النقال واتصلت من جهاز اتصال أرضي هذه املرة، وبدأت آكل التفاح الواحدة 

تل��و األخ��رى، وباحلدي��ث م��ع والدتي وإلق��اء عليها النكتة تلو األخرى حتى أني أقول أنها رغم 

ع��دم مساعه��ا لصوت��ي من��ذ م��دة طويل��ة إال أنه��ا ملت من تلك النك��ت فكنت أودعها م��راراً دون 

أن يغل��ق أحدن��ا الس��ماعة، حت��ى ق��ام االحت��الل بإغالقها هذه امل��رة أيضًا بواس��طة قذائفه؛ فقد 

داهم��ت ق��وات االحت��الل الصهيون��ي إح��دى املباني الس��كنية ال��يت كانت قيد اإلنش��اء مبراحلها 

النهائية، وأمطرت تلك البناية بوابٍل من القذائف طالبين بتس��ليم نفس��ي.

وعندم��ا مل أس��تجب هل��ا ق��ام باقتح��ام تل��ك البناي��ة، وس��بق جنوده��ا املقتحم��ون كالب��ًا حتم��ل 

كامريات مراقبة تنقل هلم الصورة، وتنقل لي أيضًا نفس تلك الصورة فقد كنت مبرحلة 

س��ابقة ق��د فكك��ت الش��فرة املس��تعلمة بإرس��ال الص��ور ع��ب تل��ك الكام��ريات، فأصبح��ت أرى م��ا 

يرون��ه وعنده��ا قم��ت بتفج��ري عب��وة ناس��فة أدت لقت��ل أح��د ال��كالب وإصاب��ة أح��د اجلنود.

أم��ا أن��ا فرغ��م عملي��ات البح��ث والتفتي��ش ال��يت اس��تمرت لس��اعات عدي��دة مل جيدون��ي ألن��ي 

يف تل��ك األثن��اء كن��ت مش��غواًل ب��أكل البتق��ال بع��د أن مل يع��د ل��دي تف��اح، مل أك��ن مبدين��ة 

نابلس حيث فجروا السيارة ومل أكن مبدينة رام اهلل حيث دمروا تلك البناية، باملناسبة تلك 

البناية تعود ألحد عمالء إس��رائيل الذين كانوا يتاجرون باألراضي الفلس��طينية ويبيعونها 

للصهاين��ة، ولذل��ك فل��م أهت��م بدم��ار تل��ك البناية بل كنت مس��روراً جداً مل��ا حل بها.

كن��ُت هن��اك جال��س عل��ى إح��دى الش��رفات املطل��ة عل��ى املس��جد األقص��ى يف الق��دس، كن��ت 
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هن��اك بقل��ب املدين��ة املقدس��ة وهن��ا مح��دت اهلل عل��ى جنات��ي وعلى تل��ك الصفع��ة التقنية اليت 

وجهته��ا لذل��ك العدو.

لق��د كلف��ت تل��ك الصفع��ة التقني��ة عش��رات اآلالف م��ن الدنان��ري، وِع��دة أي��ام م��ن العم��ل 

املتواص��ل م��ن قب��ل رج��ال كتائ��ب القس��ام: أع��ز اهلل به��م اإلس��الم وأع��ز اهلل به��م فلس��طني: أم 

الرج��ال وصانع��ة الرج��ال.

آه م��ن قل��ب أم��ي وأل��ف آه، دعوات��ِك ل��ي ي��ا أغل��ى خملوق��ة بالوج��ود ي��ا أم��ي احلبيب��ة، دعوات��ِك 

دعوات��ِك.

»صفعتها فهل ينقض وضوئي« 

لق��د ح��دث أن��ي قم��ت بصفع امرأة ليس��ت من حمارمي كفًا على خده��ا فهل ينقض وضوئي 

جراء تلك الصفعة؟

الصحي��ح أن اإلجاب��ة عل��ى ه��ذه األس��ئلة الديني��ة مل تك��ن ه��ي م��ا يش��غل بال��ي ألن��ي ال أذك��ر 

أصاًل أني كنت على وضوء عندما صفعتها أم مل أكن على وضوء فبعد أن صفعتها توضأت 

وصليت.

إن الذي كان يهمين هو سبب تلك الصفعة، صفعة قوية بل إنها مؤملة جداً تلك اليت نالتها 

املرأة مين، تعود جذور تلك احلادثة عندما أوصل لي جهاز الرصد القسامي عدة طلبات من 

امرأة تطالب لقائي ألمر هام، فقد كانت تلح كثرياً على هذا الطلب وألن الناحية األمنية 

كانت ال تشكل خطراً علي وافقت على لقائها بعد أشهر من تكرار الطلبات.

قالت: السالم عليكم.

قلت: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته، خري يا أخيت؟
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قالت: أريد أن أكون شهيدة يف سبيل اهلل.

قل��ت: هن��اك مئ��ات م��ن االستش��هاديني الرج��ال ينتظرون دورهم للمش��اركة بذل��ك النوع من 

العمليات.

قالت: أمل تعمل أحالم التميمي معك؟

قلت: نعم عملت، ولكين مل أكن أعلم أصاًل أنها فتاة إال بعد أن اعتقلت.

قالت: أريد أن أكون شهيدًة.

قلت: ملاذا؟ وقبل أن جتيب أشرت هلا بأن تضع يدها على املصحف الشريف.

قال��ت: بع��د صم��ت ط��ال عل��ى أنه��ا متزوجة منذ أع��وام طويلة وأنها مل تكن تنج��ب وأنها ما إن 

حتم��ل حت��ى مي��وت اجلن��ني بداخله��ا، وأن أهل زوجها قد أثقلوا عليه��ا وحولوا حياتها جلحيم، 

وأنه رغم حب زوجها هلا إال أنه نفس��ه مل يعد يقوى على الصمود بوجه أهله، ولذلك أريد أن 

أف��ارق احلياة ألرتاح من همومها.

ما إن رفعت يدها عن املصحف حتى كانت يدي حتط على وجهها كأنها مطرقة، فسقطت 

على األرض باكية وبكت معها إحدى األخوات اليت كانت موجودة هناك مع زوجها املقاتل 

القسامي.

قلت، قلت هلا اذهي إىل بيتِك وكوني واثقة بأن اهلل سوف يرزقِك بثالث أوالد وثالث بنات، 

اذهي وتوكلي على اهلل فمشكلتك حلها بسيط عودي إىل بيتِك توضئي وصلي وادِع اهلل، اهلل 

جميب الدعاء، اهلل الذي جيب أن ال تقنطي من رمحتِه أبداً.

تركته��ا فأوصله��ا املق��اوم القس��امي م��ع زوجت��ه إىل منزهل��ا، بالطري��ق كف��ت ع��ن الب��كاء وس��ألت زوجة 

املق��اوم، ه��ل ق��ال عب��د اهلل البغوث��ي ث��الث أوالد وث��الث بن��ات؟ فردت عليه��ا: نعم، قال ثالث��ة وثالثة.
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ع��اد املق��اوم القس��امي بع��د أن أوص��ل امل��رأة، ع��اد إل��ي فوجدن��ي صامت��ًا ورغ��م أن��ه أمض��ى ط��وال 

الي��وم مع��ي فل��م يس��مع صوت��ي إال وأن��ا أق��رأ الق��رآن يف الصالة.

كان هن��اك س��ؤال حيرين��ي، إن فج��رت تل��ك امل��رأة نفس��ها ه��ل تك��ون ش��هيدة أم قاتل��ة؟ فأن��ا 

لس��ت بع��امل دي��ن وال أس��تاذ بعل��وم الفق��ه اإلس��المي، لس��ُت مفتي��ًا وحت��ى أن��ي لس��ت ش��يخًا م��ن 

أولئ��ك الذي��ن ميض��ون وقته��م باملس��اجد ودور العامل وحبضور جلس��ات دروس الدين، أنا »عبد 

اهلل البغوثي« مسلم ال أكثر وال أقل، أصلي نعم أصلي وأصوم، وأمارس السنة النبوية قدر 

اإلم��كان، نعم ق��در اإلمكان.

أن��ا جم��رد مهن��دس قس��امي، مهن��دس فقط ال غري، مهندس قس��امي ال يك��ذب أيضًا يا اهلل لقد 

قل��ت هل��ا أن اهلل س��وف يرزقه��ا بث��الث أوالد وث��الث بن��ات، ي��ا اهلل حن��ن اآلن يف ش��هر رمض��ان 

املب��ارك، ولق��د وع��دت وأقس��مت، أع��يّن يا اهلل أع��يّن يا اهلل.

م��ا ه��ي إال أي��اٌم مع��دودة حت��ى كن��ت أجه��ز أح��د االستش��هاديني وأظن��ه أن��ه كان أمي��ن حب��ر 

فقال لي يا ش��يخ أوصين: قل لي ماذا تريد أن أقول لنبينا حممد صلى اهلل عليه وس��لم إذا ما 

استش��هدت وصع��دت روح��ي للجن��ة، فقل��ت ل��ه س��لم ل��ي علي��ه وادُع لي اهلل أن ييّس��ر ل��ي أمري، 

قال: هل تريد منى أن أتش��فع لك عند اهلل فأنا استش��هادي. وهنا تذكرت الصفعة، تذكرت 

املرأة فقلت له ال تشفع لي فسوف يشفع لي أخاك أسامة حلبية أما أنت فأريد منك أن ترجو 

اهلل ع��ز وج��ل أن يبع��د الغ��م واهل��م ع��ن أخ��يت فالنة بنت ف��الن وأن يرزقها بث��الث أوالد وثالث 

بن��ات، فلق��د وعدته��ا بذل��ك، وقصص��ت القصة على كل من أس��امة حلبية وأمين حبر.

م��ا إن اجنل��ي ش��هر رمض��ان املب��ارك وح��ل العي��د الصغ��ري وم��ا إن ج��اء العي��د الكب��ري بع��د حن��و 

شهرين، حتى وصلين خب محل تلك األخت وما هي إال أشهر معدودة حتى كانت قد أجنبت 
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ولداً مجياًل اتبعته بعد حنو عشر أشهر بولد آخر أمجل من السابق ثم ولداً ثالثًا، امسته عبد 

اهلل.

تل��ك األس��ئلة الفقهي��ة كان��ت دائمًا تزعج��ين ولكن احلمد هلل أنه كان حولي من اإلخوة من 

ه��م أكث��ر م��ين علم��ًا ومعرف��ًة بأم��ور الدي��ن، أعل��م أن��ه من يقت��ل يف س��بيل اهلل وهلل وحده فإن 

مص��ريه اجلن��ة واملغف��رة، وأن م��ن قت��ل حلاج��ة من حاجات الدني��ا الزائلة فإن مص��ريه العذاب 

األلي��م ون��ار جهن��م، أعل��م ذل��ك، ولك��ين أعل��م أن��ي لس��ت بع��امل دي��ن فأن��ا جم��رد مهن��دس عل��ى 

الطريق.

»جمرد مهندٍس ال أكثر وال أقل«

ب��اهلل عليك��م ال حتملون��ي أوزارك��م، ب��اهلل عليك��م، ه��ذه امل��رة كاد أن يقتل لوال س��رت اهلل ولوال 

لطف��ه ب��ي وبكتائ��ب القس��ام. وص��ل ل��ي استش��هادي كان ق��د أع��ده اإلخ��وة ليذه��ب إىل إح��دى 

العملي��ات االستش��هادية، استش��هادي هك��ذا أراد ه��و لك��ين مل أرد، ومل أمسح له بذلك رغم أنفه.

هن��اك بكوري��ا اجلنوبي��ة قب��ل دراس��يت للهندس��ة درس��ت مس��اقات األدب الك��وري، وكان أح��د 

تل��ك املس��اقات ه��و ق��راءة الوج��وه وتفس��ري تعابريه��ا، هن��اك يف كوري��ا الوج��وه أكث��ر إخف��اًء مل��ا 

بداخ��ل القل��وب، أم��ا هنا يف فلس��طني ف��إن الوجوه مرآة للقلوب، والعق��ول، جاءني بعد إجراءات 

أمنية ُأعدت سلفًا الستقباله وإعداده للعملية االستشهادية، فقمت بتصويره وإلباسه احلزام 

الناس��ف وإعداد املالبس املناس��بة للموقع املس��تهدف.

مل أكلم��ه ومل أس��أله أي س��ؤال، ط��ول تل��ك الف��رتة، لك��ن عندم��ا وص��ل إىل الب��اب صافحت��ه 

وش��ددت عل��ى ي��ده وقل��ت مل��اذا تري��د أن تفج��ر نفس��ك؟ مل��اذا تري��د أن تكن ش��هيدًا؟ صمت وطال 

صمته فقمت باإلطاحة به أرضًا وقمت بتكبيله وفك احلزام الناسف عن جسده، وطلبت من 
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إخوت��ي املرافق��ني ل��ي س��يد احل��اج قاس��م وأب��و أمح��د اخلطي��ب أن ينقلوه لإلخ��وة يف وحدة أمن 

القسام.

     مل يس��ألين اإلخ��وة ع��ن س��بب م��ا فعلت��ه، فل��م تك��ن تل��ك ع��ادًة هل��م فه��م قس��اميني صامت��ني 

وه��م يعلم��ون أن األم��ر خط��ري ب��ل أش��د م��ن اخلط��ري، فلذل��ك س��ارعوا بإيصال��ه مكب��اًل مغط��ى 

العينني والفم إىل اإلخوة بوحدة األمن القسامي يف الضفة الغربية والقدس الشريف، ما إن 

عادا إلي مس��رعيني حتى أعطيتهم عنوان نقطة معينة، فذهبا إليها وأحضرا أخًا استش��هاديًا 

كان ينتظ��ر يف تل��ك النقط��ة، فقم��ت بإع��داده وجتهي��زه وذهب بعد ذلك إىل حال س��بيله، إىل 

لقاء ربه بعد أن وصل ونفذ عمليته االستش��هادية، بعد ذلك انش��غلت عدة أيام ملتابعة أعماٍل 

جهادية مبدينة أخرى فما إن عدت للمدينة اليت كانت ساحة تلك احلادثة حتى ذكرني 

اإلخ��وة بذل��ك الش��اب، فذهب��ت لرؤيت��ه فوجدت ش��ابًا قد أنهك من التحقيق بش��كل كامل. 

     فقل��ت لس��يد الش��يخ قاس��م أن��ا مل أطل��ب التحقي��ق مع��ه أن��ا طلب��ت أن يوضع هن��اك لدى أمن 

القسام فقط ال غري، وهنا أقول أن التحقيق معه كان قاسيًا جداً أوصله لشفري املوت بكل ما 

حتمله الكلمة من معنى، فقد وجدت ش��به ش��اٍب ومل أجد تفس��رياً ملا حدث س��وى س��وء تنس��يق 

كنت أنا املس��ئول عنه، وليس س��يد الش��يخ قاس��م أو اإلخوة بأمن القس��ام؛ فلقد ظنوا أن هناك 

داعي��ًا أمني��ًا مل��ا ح��دث وخاصة بعد أن ش��اهد س��يد الش��يخ وأبو أمحد كيف قم��ت أنا بالتصرف 

م��ع ذل��ك الش��اب عندم��ا قم��ت وأطح��ُت ب��ه أرض��ًا وكبلت��ه، ونزع��ت م��ن علي��ه احلزام الناس��ف، 

طلب��ت منه��م أن يهتم��وا ب��ه وأن يعي��دوا ل��ه صحته اليت كان ق��د فقد منها الكثري.

ع��دت ل��ه بع��د ي��وم واح��د وس��ألته مل��اذا تري��د تفج��ري نفس��ك، ق��ال: أن��ا لس��ت عمي��اًل أقس��م ب��اهلل 

العظي��م.
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قلت: أعلم ذلك علم اليقني ولكن ما ال أعلمه هو س��بب إقدامك على أن تكون استش��هاديًا، قل 

لي واذهب حبالك.

ق��ال: أن��ا وال��دي كان عمي��اًل باالنتفاض��ة األوىل، قل��ت: أعل��م ولك��ن وال��دك قد ت��اب وحج بيت 

اهلل وق��د ت��ويف إىل رمح��ة اهلل من��ذ أع��وام، قال: رغم ذلك فإن مسعته الس��يئة ما زالت تالحقنا، 

قلت: كيف؟ قال: لقد انهت أخيت الدراسة اجلامعية ومت خطبتها ألحد زمالئها يف اجلامعة 

ولك��ن قب��ل موع��د ال��زواج فس��خ ذلك الش��اب خطبته وفس��خ عقد الزواج وس��افر خارج فلس��طني 

إىل األردن، وألن��ي أك��ب إخوت��ي ق��ررت اللح��اق ب��ه وس��ؤاله ع��ن س��بب ما ق��ام به، فق��ال لي أنه 

ق��ام مب��ا فعل��ه ألن أه��ل القري��ة كان��وا يلومون��ه عل��ى خطبت��ه م��ن أخ��يت، وال��دي ال��ذي كان - 

رغ��م توبت��ه وحج��ه وموت��ه- م��ا ي��زال عمي��اًل ينظ��ر أه��ل القري��ة، ولذل��ك أري��د أن انّف��ذ عملي��ة 

استشهادية حتى يقال أن عائليت هي عائلة الشهيد، االستشهادي املقاوم البطل، اعلم يا أخي 

أن وال��دي ق��د أجن��ب س��ت بن��ات م��ن أم��ي وابنت��ني من زوجته األخ��رى، فكيف أس��تطيع صيانة 

عرض��ي وصيان��ة ع��رض أخوات��ي إن مل أق��م مب��ا أردت القيام به!

قل��ت: أال تعل��م أن اهلل ع��ز وج��ل يس��أل كل م��ن يقت��ل ع��ن س��بب قتل��ه، وأن اهلل يعت��ب م��ن قت��ل 

ليق��ال عن��ه أن��ه بط��ل، فه��و قتي��ل ال ش��هيد، وأن مصريه جهنم وبئ��س املصري.

 قال: أعلم واهلل أني أعلم، ولكن اهلل غفور رحيم، اعتذرت منه عما حلق به من جراء التحقيق 

معه واعتذرت منه لعدم موافقيت على أن يكون استش��هاديًا، ودعته، وأوصله اإلخوة اىل حيث 

كان يريد: إىل قريته.

مض��ت ع��دة أي��اٍم مل تط��ل ع��ن أس��بوع ق��ام خالهل��ا ذلك الش��اب بش��راء مس��دس وانطل��ق إلحدى 

امل��دن الصهيوني��ة بع��د أن ت��رك وصي��ة يق��ول به��ا أن��ه يقصد وج��ه اهلل بعمله ه��ذا، فأطلق النار 
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وأص��اب ع��دداً م��ن الصهاين��ة وقت��ل، قت��ل أم استش��هد ال أعل��م، ول��ن أعل��م أب��داً ف��ال يعل��م م��ا يف 

القل��وب س��وى رب القل��وب.

     أم��ا أن��ا فمج��رد مهن��دس ال أكث��ر وال أق��ل. عندم��ا كن��ت أنظ��ر إلي��ه أثن��اء تس��جيل ش��ريط 

الفيدي��و عندم��ا كان يق��رأ وصيت��ه ال��يت كتبه��ا ه��و بنفس��ه، فإنه مل يذكر ع��دداً من الكلمات 

اليت كنت أمسعها ممن س��بقوه ليكونوا استش��هاديني، فهو مل يقل بإذن اهلل، وال كلمة بعون 

اهلل، وال حتى كلمة إن شاء اهلل، مل يقل بسم اهلل وعليه أتوكل، أو أنا الشهيد احلي بإذن اهلل 

فالن، قال أنا فالن ابن فالن ابن فالن، أما وجهه فلم أَر به نوراً أو هالًة بل رأيت غضبًا وحزنًا، 

حزن��ًا ؟! كي��ف حي��زن وه��و ذاه��ب عن��د رب العب��اد؟ غضب��ًا؟! وكي��ف يغض��ب وهو م��ن طلب أن 

ينف��ذ تلك العملية وأصر على تنفيذها.

اآلخرون االستش��هاديون كانوا كلهم س��عداء فرحني متعجلني للقاء اهلل، بل إني أقس��م باهلل 

العظي��م وأن��ا بداخ��ل زنزان��ة الع��زل االنف��رادي اخلاص أن بع��ض أولئك االستش��هاديني كانوا 

ه��م م��ن يش��د احل��زام الناس��ف حول نفس��ه، وكان يطالب بكمي��ة أكب من املواد الناس��فة، بل 

إن كثري من االستش��هاديني قال - واهلل يش��هد على ذلك- عدد من س��وف يقتلهم، ويصيبهم، 

ولقد صدق كلهم دون اس��تثناء.

أمح��د اهلل عل��ى أن��ي مل أرس��له وأمح��د اهلل عل��ى أن��ه مل مي��ت أثن��اء التحقي��ق مع��ه عن��د اإلخ��وة، 

قل��ت أن��ا جم��رد مهن��دس ال أكث��ر وال أق��ل، فأع��ين ي��ا اهلل عل��ى أن ال أخط��أ وال أزل.
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»الشهيد جمد البغوثي«

أظ��ن أن��ِك ي��ا ابن��يت اجلميل��ة وي��ا مالك��ي احلارس، قد الحظ��ِت مدى كرهي وس��خطي على 

من يسمون أجهزة األمن الفلسطينية، مثل جهاز األمن الوقائي وجهاز املخابرات العامة، هذا 

السخط والكره مرده عدة أسباب:

أوله: ذلك الفساد املالي والنهب الذي مارسه قادة تلك األجهزة األمنية والذين كانوا جمرد 

أن��اس عادي��ني، وأق��ل م��ن عادي��ني فأصبح��وا بع��د توليه��م لقي��ادة تل��ك األجهزة أصح��اب أموال 

وعق��ارات يف كل م��كان: م��ن دب��ي م��روراً بعم��ان وص��واًل إىل م��ا وراء البح��ار، وبس��بب فس��ادهم 

املال��ي أصبح��وا ألعوب��ًة بي��د م��ن يدف��ع هل��م أكث��ر س��واء م��ن كان يدف��ع م��ن الصهاين��ة أم م��ن 

األمري��كان أم البيطاني��ني أصح��اب وع��د بلفور املش��ئوم.

عندما شكلت جهاز الرصد القسامي بالضفة ملعرفة ما يدور يف تلك األجهزة بعد أن اعتقلت 

ل��دي إحداه��ا مبطل��ع االنتفاض��ة، علم��ت م��ن خ��الل ذل��ك اجله��از القس��امي الراص��د العج��ب 

العج��اب م��ن أولئ��ك الق��ادة وحمافظ��ي امل��دن مث��ل حمافظ مدين��ة رام اهلل من كان��وا يديرون 

بيوت��ًا للدع��ارة ويدي��رون عصاب��ة لالجت��ار باملخ��درات والس��يارات املس��روقة، ب��ل إن ق��ادة تل��ك 

األجه��زة األمني��ة كان��وا يبت��زون العم��الء الذين كان��وا يعملون يف جهاز الش��اباك الصهيوني، 

وجيبوهم على دفع مبالَغ مالية جراء التغاضي عمن كانوا يفعلونه ضد أبناء فلسطني من 

جتسس عليهم وأعمال ضدهم، بل إن هناك من قادة األجهزة األمنية الفاسدة من كان يقوم 

بإس��قاط بعض الش��بان الفلس��طينيني الوطنيني عن طريق بنات اهلوى، هؤالء البنات اللواتي 

كن يعملن ضمن إطار هذه األجهزة األمنية، ومل يكن عملهن سوى استدراج الشبان للوقوع 

بالرذيلة ثم ابتزازهم وإس��قاطهم يف ش��باك العمالة لصاحل تلك األجهزة ولصاحل الصهاينة 
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فيم��ا بع��د. أم��ا أكث��ر م��ا كان ي��ؤمل فيم��ا اكتش��فناه عن تلك األجه��زة القذرة هو اس��تعماهلم 

ألش��د وأقس��ى أس��اليب التعذيب ضد أبناء املقاومة، وأقاربهم. ورغم أني قد ُأس��رت وأصبحت 

يف داخ��ل زنزان��يت بعي��داً ع��ن س��احات وش��وارع الضفة والق��دس، إال أن املعلومات وحبمد اهلل ما 

زال��ت تض��اء لي كلما أمكن، من رجال الظل القس��امي.

لق��د وصل��ين ي��ا ابن��يت احلبيب��ة كي��ف قام��ت تل��ك األجه��زة األمنية احلق��رية بتعذي��ب عٍم لك 

وه��و جم��د البغوث��ي بداخ��ل جهاز املخابرات العامة تعذيبًا جنونيًا حيوانيًا ال إنس��انيًا، اس��تمر 

ذل��ك التعذيب أليام وأس��ابيع طويلة.

كنت أنا يف داخل زنزانيت أغلي قلقًا عما كان جيري جملد البغوثي هناك بزنازين حتقيق 

املخابرات، تلك الزنازين اليت كانت يف داخل مقر جهاز املخابرات العامة الذي ال يبعد سوى 

أمتاراً قليلة جداً عن مقر ذلك احلقري العبثي حممود عباس. 

    كان التحقي��ق جي��ري بإيع��از من��ه ش��خصيًا م��ن أج��ل القض��اء عل��ى م��ا تبق��ى م��ن رج��ال 

حرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية مح��اس يف الضف��ة الغربي��ة والق��دس احملتلة، ولي��س بعيداً عن 

تل��ك الزنازي��ن كان خال��ِك عب��د اهلل البغوث��ي يتع��رض ألش��د صن��وف الع��ذاب عل��ى ي��د جه��از 

األم��ن الوقائ��ي مبدين��ة رام اهلل، وكان حول��ه الكث��ري م��ن أبن��اء عائليت وأبن��اء حركة املقاومة 

اإلس��المية مح��اس مم��ن يعذب��ون، لي��س لس��بب، س��وى أنه��م مقاوم��ون، أو مناص��رون لنه��ج 

املقاومة.

مرت األس��ابيع فصعدت روح عمِك الش��هيد جمد البغوثي ابن قرية كوبر، جمد البغوثي 

امل��ؤذن مبس��جد تل��ك القري��ة البغوثي��ة املقاوم��ة، استش��هد ت��اركًا ع��دداً م��ن أطفال��ه ب��ال أب، 

وت��اركًا القري��ة ومس��جدها بال مؤذن.
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     حزن��ت القري��ة وت��أمل وبك��ى أطفال��ه عل��ى فراق��ه وبك��ى الرج��ال، الرج��ال عندم��ا ش��اهدوا 

جثمان��ه الطاه��ر ق��د امت��أل بعالم��ات التعذي��ب بالس��ياط، وع��ذاب الكهرب��اء صعق��ًا، فاستش��هد.

بع��د أش��هر طويل��ة عل��ى استش��هاد الش��هيد جم��د البغوث��ي، أطل��ق س��راح أِخ أم��ِك عب��د عل��ي 

البغوث��ي م��ن زنزان��ة التحقي��ق عن��د جه��از األم��ن الوقائ��ي، أطلق س��راحه بعد أن ش��ارف على 

املوت شهيداً حتت سياط التعذيب، لكّن اهلل قدر له النجاة، وقدر اخلزي والعار لرجال سلطة 

الفساد واإلفساد سلطة ذلك العبثي حممود عباس ولصوصه حممد دحالن وجبيل الرجوب 

وتوفي��ق الطرياوي.

وهن��ا ي��ا ابن��يت اجلميل��ة وي��ا مالك��ي احلارس امسح��ي لي أن أذك��ر بعض األبي��ات والكلمات 

املتش��ابكة لعل��ي أنف��س قلي��اًل ع��ن م��ا بداخ��ل ص��دري م��ن أمل وحرق��ة عل��ى م��ا آل��ت إلي��ه أم��ور 

فلس��طني، يف ظ��ل حك��م أولئ��ك الطغاة.

»مساجد الدار«

قرآن ربي وسنة الني املختار

مستوطن حمتل طغى وجتب

كالب العدا بقرانا تدور

أماتوا اجلهاد ودمروا املشوار

تعاهدوا مع احملتل بل أكثر

يقتلون أبناء جلدتهم فاحذر

فهم زرع شيطان بقلب الدار

شل عقلي وأصبح بال تفكري
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فاهلل ملا بالقوم ال يغري 

قم يا مؤذن كب وأعلن االستنفار

أمل حيرق جمنونهم املنب 

وأحاطونا بأسوء حصار

ألسنا عباد الواحد القهار

أم أصبحنا خرافًا تنحر

اين اجملاهدين اين االحرار

                                                          هل أصبحوا شهداء يف القبور	

أصبحت رماداً فأين الثوار 	

وسلطة العهر ترى وتتمخرت

وأشباه رجاٍل تشرتى بالدوالر

باعوا الوطن والدين والثوار

حتولوا لسجانني جالدين وأحقر

فإن فلسطني براء من أولئك األشرار

عمالء احتالل بال مشاعر

فالوضع بات أخطر من اخلطري

إن عملهم بيدهم مل يتغري

على احملتل وعلى عميله األحقر 

أمل يبنوا ويعلو اجلدار
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أال يكفينا صباً وانتظار

ألسنا عباد رب األبرار

قل لي بربك باختصار

اين رجال فلسطني االنتصار

أم أصبحوا نسيًا بأقبية األسر

	 	

أعل��م أن الش��مس س��وف تش��رق، وأعل��م أن ظل��م عب��اس وم��ن مع��ه ل��ن ي��دوم، وأن مصريهم لن 

يك��ون س��وى مزاب��ل التاري��خ، وأعل��م أيضًا أنه لي��س بعد القدوس إال القدس، والقس��ام.

» مريانا، أْم صفاء »

بع��د أع��وام عل��ى مطاردت��ي م��ع زوج��يت وابن��يت ت��اال وابين أس��امة ق��در اهلل أن حتم��ل زوجيت يف 

تل��ك الظ��روف الصعب��ة، فف��ي بداي��ة االنتفاض��ة كن��ت أمل��ك امل��ال، ب��ل أمتل��ك الكث��ري والكثري 

م��ن امل��ال، ولك��ن بع��د اعتقال��ي ل��دى أجه��زة أم��ن الس��لطة ونه��ب تلك األم��وال، اضط��ررت لبيع 

م��ا ميك��ن بيع��ه م��ن ذهب وس��حب ما كانت متلك زوج��يت من مال، لك��ن االنتفاضة واملقاومة 

أك��ب بكث��ري م��ن أن يس��تطيع رج��ل واح��د تلبي��ة ولو جزء بس��يط م��ن احتياجاتها.

     فق��د وص��ل س��عر الرصاص��ة الواح��دة ملبل��غ ثالث��ة دوالرات، نع��م ثالث��ة دوالرات، وص��واًل 

خلمس��ة دوالرات حس��ب نوع الرصاصة والس��الح إلطالقها، ولذلك حبسبة بسيطة جداً فإن 

أي جولة ختوض بها اشتباك مسلح، كنا نطلق عدة مئات من الرصاصات وهذا يعين آالف 

من الدوالرات بكل جولة اش��تباك مس��لح.

ع��دا ع��ن ش��راء األس��لحة ال��يت أصبح��ت ن��ادرة وأصبح��ت أس��عارها جنوني��ة، فالضف��ة الغربية 
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حماص��رة وال جم��ال لش��راء األس��لحة به��ا س��وى م��ن داخل أراضي فلس��طني احملتل��ة عام 1948 

من جتار الس��الح ورجال املافيات، ومع تقدم أعوام االنتفاضة العام تلو العام كانت األس��عار 

تتقدم وترتفع، ولذلك أصبح أبو علي الس��لوادي هو من ميول كل تلك النفقات وأكثر من 

ذلك فقد كان ميول كل ما حتتاجه كتائب القسام وميول احتياجات أسر مقاتلي القسام 

املطاردين.

خ��الل تل��ك الف��رتة ش��هدت املقاوم��ة حال��ة م��ن االس��تقرار امل��ادي، وم��ن الق��وة الكب��رية ج��داً 

م��ن خ��الل ش��راء كل م��ا حتتاج��ه م��ن س��الح وعت��اد وس��يارات، وم��ن اس��تئجار مس��اكن ومواد 

للصناع��ات العس��كرية، لك��ن بع��د تل��ك الفرتة من االس��تقرار املادي قامت قوات االحتالل بش��ن 

محالتها واقتحاماتها ضد البنوك واملصارف املالية، وضد حماوالت الصرافة وتبديل العملة، 

واعتقل��ت كل م��ن يش��تبه بأن��ه م��ن ممولي املقاومة الفلس��طينية، واس��تولت على املاليني من 

األم��وال، مم��ا أدى إىل وقوعن��ا بضائق��ة مالي��ة أك��ب بكث��ري م��ن الس��ابقة، وخاص��ة أنن��ا كن��ا 

ق��د توس��عنا كث��رياً بعملن��ا ولق��د كان هن��اك التزام��ات مالي��ة مث��ل أج��ور املن��ازل املس��تأجرة، 

ومص��روف املطاردي��ن، ومص��روف عائالته��م املطاردة معهم، يف تلك الظروف قدر اهلل يا ابنيت 

أن تولد أختِك؛ فبس��بب االعتقاالت الكبرية أصبحت حركيت صعبة جداً وأصبحت حركة 

مس��اعدينا أصع��ب وأصع��ب، وأصب��ح س��يد الش��يخ قاس��م وأب��و أمح��د اخلطي��ب مطلوب��ان أيض��ًا 

لق��وات الع��دو، وأصبح��ت حرك��ة أب��و عل��ي الس��لوادي مس��تحيلة يف ظل تل��ك الظروف.

وق��در اهلل أن تتس��اقط الثل��وج بش��كل كب��ري مم��ا أدى إىل إغ��الق ش��وارع مدين��ة رام اهلل لع��دة 

أيام، مما أتاح لعدد من رجال اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني من الفرار من أحد املعتقالت 

اجملاورة ملدينة رام اهلل، وهو معتقل عوفر، ففرضت قوات االحتالل منعًا للتجول على املدينة، 
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وأصبح��ت جمن��زرات تل��ك الق��وات تتج��ول بش��وارع املدين��ة ب��ني الثل��وج ال��يت كانت تكس��و تلك 

الشوارع. 

ويف مس��اء ي��وم اجلمع��ة ي��وم 2003/1/31 توج��ب نق��ل والدت��ِك للمستش��فى، مل يك��ن بذل��ك الي��وم 

وبتل��ك الليل��ة ويف الظ��روف ال��يت ق��د ذكرته��ا س��وى أن��ا وأّم��ِك وأن��ت ي��ا ت��اال وأخي��ِك الرضي��ع 

أسامة.

كن��ت ق��د أع��ددت خط��ة إلدارة عملي��ة والدة أخت��ِك الصغ��رية، لك��ن الظ��روف امليدانية منعت 

تلك اخلطة من أن ترى النور، وكان اهلل عز وجل دومًا مع رجال فلسطني املقاومة، فلسطني 

أرض الرباط واملرابطني، وهنا طلبت منك أن ترعي أخيِك الرضيع، ورغم أن عمرِك يف تلك 

األي��ام مل يك��ن ق��د جت��اوز الثالثة أعوام ونصف إال أنك قميت برعايته ورعاية نفس��ِك جيداً.

ترك��ت املن��زل أن��ا ووالدت��ِك حماول��ني التوج��ه بالس��يارة إىل أح��د املش��ايف اجملاورة وهو مش��فى 

اهل��الل األمح��ر مبدين��ة الب��رية، لكن الس��يارة مل تتمكن من الس��ري بش��وارع املدينة اليت كانت 

ق��د أقفل��ت بس��بب الثل��وج، وألن جن��ود االحتالل كانوا ال يتنقلون إال بواس��طة جمنزرات فقد 

اس��تطعت أن أميز الش��وارع اليت س��لكتها تلك جمنزرات يف إطار فرضها ملنع التجوال، وحبثها 

ع��ن الفاري��ن م��ن رج��ال اجلبه��ة الش��عبية األبط��ال م��ن معتق��ل عوف��ر، وألن معتق��ل عوف��ر 

ومدين��ة رام اهلل ومدين��ة الب��رية متالصق��ون بش��كل كب��ري، ف��إن املس��احة ال��يت كان��ت متاح��ة 

للف��رار كب��رية ج��داً، مم��ا أدى لنج��اح تلك العملي��ة املميزة.

س��رياً عل��ى األق��دام ف��وق الثل��وج اجت��ازت زوج��يت الطرق��ات وص��واًل إىل املش��فى هن��اك وضع��ت 

ابن��يت »مريان��ا« ، أقص��د »صف��اء«، فق��د قم��ت بتس��جيل املول��ودة م��ن خ��الل عق��د زواج م��زور
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 وبطاق��ات للهوي��ة م��زورة أيض��ًا، تفادي��ًا لتس��ريب اخل��ب للع��دو الصهيون��ي م��ن جه��ة ولق��وات 

األم��ن الفلس��طيين م��ن جه��ة أخرى. 

بع��د أن وضع��ت أم��ك املول��ود، ع��دت أدراج��ي ألطمئ��ن عل��ى أطفالي هن��اك وبقيت عدة س��اعات 

أتنق��ل ب��ني املش��فى واملن��زل، حت��ى طل��ع الصب��اح وب��دأت جراف��ات بلدي��ة الب��رية حت��اول فت��ح 

الطرق��ات بع��د انس��حاب جمن��زرات الع��دو، وهك��ذا أحض��رت س��يارتي لنق��ل زوج��يت من املش��فى 

للبي��ت مبج��رد أن فتح��ت الطرق��ات صباح��ًا، يف تل��ك الليل��ة مل يك��ن يف املش��فى إال ع��دد قلي��ل 

ج��داً يع��د عل��ى أصاب��ع الي��د الواح��دة، مم��ا جعل األمور بداخل املستش��فى تس��ري بدون مش��اكل 

ووالدت��ِك رغ��م أمله��ا، فق��د س��اعدها ربن��ا وس��هل أم��ور والدته��ا حبم��د اهلل.

باملناسبة يا ابنيت، كان اسم صفاء يف تلك األوراق مريانا ومل تكن مسلمة بل كانت نصرانية 

م��ن بي��ت حل��م، كان��ت تلك إحدى اهلويات اليت تس��رتت به��ا يف تلك الفرتة من املطاردة، كنت 

نصرانيًا وكذلك زوجيت وأنِت يا تاال وأخيِك أس��امة مل يكن طبعًا امسِك تاال وال اس��م أخيك 

أسامة بل كنِت سارة وكان أخيِك إلياس.

بع��د اعتقال��ي بقراب��ة الع��ام، تذك��رت أن أخت��ِك مل تك��ن متل��ك ش��هادة مي��الد بامسه��ا وامس��ي 

واس��م والدته��ا احلقيقي��ني، فكلف��ت احملامي��ة بثين��ة وقام��ت مدي��رة مجعية ماندي��ال املختصة 

بش��ؤون األس��رى باحلص��ول عل��ى بطاق��ة ش��هادة مي��الد ملريان��ا لتصب��ح صف��اء، صف��اء عب��د اهلل 

البغوثي.

عندم��ا اعتقل��ت مل يك��ن أح��د بالدني��ا يعل��م أن��ي ق��د أصب��ح ل��دي ثالث��ة أطف��ال، حزن��ت والدتي 

عل��ى اعتقال��ي ولك��ن س��رعان م��ا فرح��ت عندم��ا علم��ت باملول��ودة اجلدي��دة ال��يت كان��ت حتم��ل 

امسه��ا: اس��م والدت��ي ففرح��ت أم��ي صف��اء البغوث��ي ألج��ل والدة صف��اء عب��د اهلل البغوث��ي.
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     زوج��يت ال��يت كان��ت عض��داً وس��نداً ل��ي ط��وال ف��رتة مطاردت��ي مل تك��ن يوم��ًا عبئ��ًا عل��ي، ب��ل 

كانت دافعًا لي ألستمر مبقاوميت بسبب صبها وإميانها مبا أقوم به، فبعد أن كانت تعيش 

حي��اة ملئه��ا الرغ��د وحببوح��ة احل��ال أصبح��ت تعي��ش مط��اردًة ب��ال بي��ت ثابت وال م��كان هانئ، 

فق��د كن��ا ننتق��ل خ��الل تل��ك األع��وام م��ن مدين��ة إىل أخ��رى وم��ن بي��ت إىل آخ��ر حت��ى أن��ي ال 

أكاد أذك��ر ع��دد تل��ك البي��وت واألماك��ن، عندم��ا ول��دت ت��اال ارت��دت أكث��ر م��ن مائة فس��تان 

ب��أول مائ��ة ي��وم هل��ا بهذه الدنيا وارتدت احللي الذهبية، أما صفاء فلم ترتدي س��وى فس��تانني 

اثنني فقط ال غري بسبب ضيق احلالة املادية، وبدل أن ترتدي احللي الذهبية، ارتدت قطعة 

أس��واره بالس��تيكية م��ن املش��فى كت��ب عليه��ا مريان��ا بن��ت أنطوان.

»زراعة العقيدة، سيد الشيخ قاسم«

     زراع��ة العقي��دة صع��ب ج��داً، لك��ن اقت��الع تل��ك العقي��دة بع��د أن زرع��ت أصع��ب أل��ف مرة، بل 

ي��كاد أن يك��ون مس��تحياًل، وهن��ا أق��ول أن عقي��دة أبن��اء القس��ام زرع��ت بالفط��رة الطبيعي��ة ال��يت 

كان��ت بوصلته��ا اإلس��الم والع��زة، فل��م أش��اهد قس��اميًا واح��داً ط��وال عمل��ي اجله��ادي ال يق��دم 

نفس��ه للش��هادة ويتقدم للصفوف مثل أولئك القس��اميني. طوال سنوات عمل هذا املقاوم معي 

كان مبثاب��ة ال��درع احلام��ي ل��ي، كان حي��رص عل��ى أم��ين ويتب��ع كل األم��ور ال��يت ق��د أس��هو 

عنها. كنت حمماًل بأمور عديدة متنوعة متشعبة من متابعة أمور املقاومة وعملياتها، إىل 

التحديث على وسائل تلك اخلاليا املقاومة وصواًل لألمور التقنية عب أجهزة احلاسوب اليت 

كن��ت أحب��ر به��ا - قرصان��ًا يف الش��بكة العنكبوتي��ة-  لعل��ي أج��د م��ا ينف��ع املقاوم��ة، وبق��دٍر من 

معلوم��ات يس��هل اخرتاقها وأرى م��ا بداخلها.
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أما س��يد فقد كان يش��اهد كل ذلك بصمت دون أن يس��أل أي س��ؤال فلم أكن أدرك أن بني 

ي��دي معدن��ًا نفيس��ًا ال يق��در بثم��ن، كان س��يد القاس��م يعم��ل يف جمال تركي��ب متديدات املاء 

للمنازل، ومل يكن له أي عالقة بتلك األمور االلكرتونية والكهربائية اليت كنت مشغواًل بها 

طوال وقت تواجدي، خصوصًا يف حالة عدم وجود عمٍل عس��كري أقوم به.

ح��دَث أن احتج��ت إلح��دى العملي��ات؛ ع��دة عش��رات م��ن العب��وات الناس��فة فطلب��ت من س��يد أن 

يفع��ل مثلم��ا أفع��ل مل ي��رتدد ب��ل بدأ على الفور يؤدي ذل��ك العمل بصورة مذهلة، فأوقفته عن 

العم��ل وس��ألته كي��ف تق��وم بتل��ك األمور من حل��ام ووصل للقطع وجتميٍع هل��ا، كيف؟ قال: 

لقد كنت جبوارك طوال عشرات جلسات التدريب اليت كنت تدرب بها املهندسني والفنيني 

على تلك األمور، وكنت أراقب وأشاهد وأقرأ ما كنت قد كتبته يف كراسات تلك الدورات 

وأشاهد الرسوم اهلندسية وهكذا حفظت الكثري منها وكنت أنشغل برمسها بشكل تفصيلي، 

ألني كما تعلم كنت الشخص الوحيد الذي كان يسمح له بالتجول حبرية مطلقة  معك 

وم��ع املتدرب��ني، كن��ت يف بع��ض األحي��ان بع��د أن أنتهي من التدريب أقوم بإع��ادة األدوات اليت 

تدرب عليها املهندس��ون إىل أماكنها وهكذا تعلمت.

     يف تل��ك اللحظ��ة وعندم��ا مسع��ت م��ا قال��ه توقف��ت ع��ن صناع��ة م��ا كان ب��ني ي��دي من عبوة 

ناس��فة، وبدأت بإعطائه دوره مكثفة اس��تمرت عدة أياٍم ولياٍل متكنت خالهلا من صقل أحد 

أه��م الفني��ني ب��ل أح��د أهم املهندس��ني القس��اميني، فقد أصبح س��يد القاس��م بعد ف��رتة التدريب 

يق��وم بإع��داد الكثري م��ن العبوات متعددة األغراض واألش��كال. 
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لق��د درب��ت العش��رات م��ن املهندس��ني الذي��ن كان بعضه��م ق��د أنه��ى دراس��ة املاجس��تري ويع��د 

لدراسة الدكتوراه، ولكن يشهد اهلل أن سيد الشيخ قاسم فاقهم سرعًة بالتعلم واتقانًا لصنع 

ما تعلمه.

لقد أكمل س��يد القاس��م من بعدي مش��واره على درب مهندس القس��ام فصنع أقوى العمليات 

تقنيًا، وأداَر أفضل اخلطط عسكريًا، سيد الشيخ قاسم مهندس على الطريق. 

وهك��ذا أق��ول أن صعوب��ة التدري��ب ال��ذي تلق��اه ط��وال تل��ك األي��ام جع��ل إدارت��ه املعركة س��هلًة 

وبس��يطًة، صع��ب يف التدري��ب س��هل يف املعرك��ة: وهك��ذا زرع��ت - جب��وار عقيدة القس��ام بقلب 

س��يد القاس��م- عل��وم هندس��ة القس��ام، فل��م يتمك��ن أح��د م��ن اقتالعه��ا أب��داً، ب��ل قام ابن القس��ام 

بزراع��ة تل��ك العل��وم والعقائ��د بداخ��ل ص��در وعقول ش��باب اإلس��الم ورجال القس��ام.

»ترس، وتروس«

بهذه الومضة أريد أن أعرض »آلة القسام«، تلك اآللة اليت كانت مليئة برتوس القساميني، 

تلك الرتوس اليت متارس عملها بصمت وثبات واقتدار.

وهن��ا ي��ا ابن��يت احلبيب��ة وي��ا مالك��ي احل��ارس، جي��ب أن تعلمي أن��ين عندما قصص��ُت عليِك ما 

حدث من أمور وأحداث جرت خالل مس��ريتي اجلهادية، أنين لس��ت س��وى جمرد ترس صغري 

جداً جداً يف تلك اآللة اليت حتتوي على الرتوس، الرتوس اليت سطرت بعملها املتواصل جبد 

وصمت أروع صفحات املقاومة على تراب فلس��طني، كل فلس��طني.

وهن��ا عندم��ا أع��رج عل��ى اس��م أح��د تل��ك الرتوس القس��امية فأنا أع��رج على ما قمت أن��ا به معه، 

ال عل��ى م��ا ق��ام ب��ه هو خ��الل مقاومته للعدو الصهيوني، فعندما ذكرت املهندس أمين حالوة 

فل��م أذك��ر م��ا ق��ام ه��و بِه بعيداً عين، أو ما قام به منف��رداً من أعمال مقاومة وأعمال جهادية، 
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فق��د ق��ام ه��ذا الش��هيد املهن��دس أمي��ن ح��الوة بع��دٍد كب��ري م��ن تل��ك األعم��ال املقاوم��ة، ب��ل ق��ام 

بأح��د أه��م تل��ك األعم��ال والعملي��ات وه��ي عملي��ة »الدولفيتاري��و« عل��ى ش��اطئ حبر فلس��طني 

احملتل��ة، تل��ك العملي��ة ال��يت قت��ل خالهل��ا العش��رات وأصي��ب املئ��ات عندم��ا فج��ر االستش��هادي 

»س��عيد احلوتري« نفس��ه بني الصهاينة عندما كانوا يلعبون ويس��كرون يف ذلك امللهى الليلي 

ال��ذي يق��ع جب��وار ش��ط البح��ر، بعد أن قام املهندس »أمين حالوة« برس��م اخلط��ة وإعداد املادة 

املتفج��رة ال��يت وضع��ت بداخ��ل طبل��ة ع��زف عليها االستش��هادي حلنه، حل��ن املقاومة. 

وم��ا ه��ذه إال مث��ل بس��يط ج��داً عل��ى تل��ك األمس��اء ال��يت ج��اء ِذك��ر بعضه��ا خ��الل كتابيت هذه 

األوراق، تل��ك األمس��اء ال��يت حيت��اج كل اس��م منه��ا كتاب��ًا، ب��ل كت��ب خاص��ة ل��رتوي س��ريته 

اجلهادي��ة عل��ى طري��ق حتري��ر فلس��طني كل فلس��طني والق��دس واألقص��ى، ولذل��ك جيب أن 

تعلمي أن هناك العشرات بل املئات من مقاومني آلة القسام الذين قاموا بأضعاف أضعاف ما 

قم��ت ب��ه، لكنه��م ي��ا ابن��يت صامت��ون، منه��م م��ن كتب اهلل له الش��هادة، ومنهم م��ن كتب له اهلل 

األس��ر، ومنه��م م��ا ي��زال قابض��ًا عل��ى مج��ر املقاوم��ة، يق��اوم ويرابط بصم��ت، ولذل��ك آمل منِك 

عندم��ا تكبي��ن ب��أن تس��طري جت��ارب أولئ��ك املقاوم��ني القس��اميني يف كتب، ل��رتى النور تلك 

الس��رية الطيب��ة ألولئ��ك الطيب��ني: ش��هداء كان��وا أم أس��رى، أم مقاومني.

تثور النار إن خنقت باحلطب  ...  فكيف ال يثور ابن القسام وقد غضب

على دم ش������عب يسكب    ...   وحيرق كل من للحق اغتص������ب

والن��ور بنش��ر س��ري أولئ��ك املقاوم��ني، هي ث��ورة ال تقل على ثورات من حيم��ل البندقية ويقاوم 

به��ا، فالكلم��ة الصادق��ة يف ه��ذا الزم��ن الصع��ب ق��د تك��ون أقوى م��ن الرصاص وأش��د تأثرياً من 

الناسفة.  العبوات 
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واعلم��ي ي��ا ابن��يت أن��ه م��ن ال يش��كر الن��اس ال يش��كر اهلل ع��ز وج��ل، ولذل��ك فأن��ا أش��كر كل م��ن 

علم��ين حرف��ًا أو كلم��ًة، كل م��ن أمدن��ي برصاص��ة ألق��اوم به��ا، أش��كر كل م��ن قاتل��ت إىل 

جوارهم أشكرهم وأشكرهم وأتشرف جملرد أني قابلتهم هناك بساحات املعركة، واعلمي يا 

مالك��ي احل��ارس أنن��ا ال خنت��ار املع��ارك ال��يت خنوضه��ا ب��ل املع��ارك هي م��ن ختتارنا .

»طي اجلراح«

اش��تدت مح��الت املداهم��ة واالعتق��ال وأصبح��ت أكثر تركيزاً عل��ى كل من يعتقد أنه ميت 

بصل��ٍة م��ا ل��ي م��ن قريب كانت أو من بعيد، وخالل عدة أعوام اعتقل العش��رات من مهندس��ي 

القس��ام وم��ن الق��ادة امليداني��ني ألولئ��ك القادة واملهندس��ني، كان هناك دائمًا بدياًل يس��ارع إىل 

إجياده أبو علي السلوادي وأقوم أنا بالتكفل بإعداده وتدريبه لكي ينخرط يف ميدان املعركة. 

أم��ا م��ن كان إجياده��م صعب��ًا فه��م املس��اعدين الش��خصيني واملرافق��ني فلق��د كن��ت أدي��ر هذه 

الدائ��رة بش��كل مغل��ق ولق��د كان ع��دداً م��ن أولئ��ك األش��خاص أمث��ال س��يد القاس��م وأبو أمحد 

اخلطيب قد أمضى برفقيت عدة سنوات ولذلك فقد كان استبدال أي أحد منهم صعبًا للغاية، 

ولك��ن بس��بب ارتباطه��م املباش��ر م��ع مهندس��ي القس��ام والق��ادة امليداني��ني - م��ن أج��ل التنس��يق 

بي��ين وبينه��م - أدى ذل��ك ألن يصبح��وا مطلوب��ني لقوات االحتالل بع��د أن كانوا يقومون بكل 

نش��اطاتهم الس��ابقة ب��دون أن يك��ون االحت��الل ق��د صنفه��م عل��ى أنه��م ممن يعمل��ون يف جمال 

املقاوم��ة، وهك��ذا أصب��ح كل عناص��ر الدائ��رة األمنية احمليطة بي مطلوب��ون مطاردون، فكان 

لزام��ًا محايته��م ومتابع��ة ش��ؤونهم عل��ى أكم��ل وج��ه، وألن األح��داث كان��ت متس��ارعة، فق��د 

كان مطلوب��ًا م��ين أن أب��دأ بالبح��ث ع��ن أماك��ن جدي��دة لإلقامة،غ��ي ر تل��ك القدمي��ة ال��يت 

تش��كل خط��راً عل��ى أم��ين. وألن��ي كنت آنذاك منش��غاًل بزوجيت وأطفالي الثالث��ة فقد كانت 
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األم��ور أكث��ر صعوب��ة بس��بب اضط��راري للخ��روج كث��رياً إلحض��ار مس��تلزمات املعيش��ة م��ن 

طع��ام وش��راب وخباص��ة أن زوج��يت ق��د مرض��ت بع��د والدته��ا البن��يت صف��اء، وظل��ت راق��دًة يف 

الس��رير ع��دة أس��ابيع كن��ت خالهل��ا أراع��ي أطفالي وأقدم هل��م احتياجاته��م اليومية. 

يف ظ��ل تل��ك الظ��روف، وبع��د مخ��س وثالث��ني يوم��ًا م��ن والدة زوج��يت ورقوده��ا املتواص��ل على 

س��رير الش��فاء، اضطررت إلجياد مس��كٍن جديٍد يكون أكثر مالءمًة من مسكين احلالي الذي 

كنت ق��د أطلت اإلقامة به.

خ��الل عملي��ات البح��ث ع��ن ش��قة س��كنية مت رصدي من قب��ل أحد العمالء وه��و صاحب ملكتب 

عق��ارات وتأج��ري ش��قق، بالطب��ع مل يتع��رف عل��ّي من خالل امسي ولكنه اس��تطاع التعرف علي 

م��ن خ��الل مالحم��ي وم��ن خالل صورة التقطت لي بإحدى الكام��ريات املوجودة بداخل مكتبِه 

وال��يت عرضه��ا ه��و عل��ى جه��از الش��اباك فتعرف��وا عل��ى ش��خصييت، وهك��ذا مت اس��تدراجي م��ن 

خ��الل موع��د أتف��ق علي��ه ملش��اهدة إحدى الش��قق وكان ذاك املوعد جب��وار بلدية البرية. 

يف صب��اح ي��وم 2003/3/5 توجه��ت إىل املش��فى صباح��ًا ملعاجل��ة ابنيت تاال ال��يت كان واجبًا عليها 

مراجع��ة طبي��ب العي��ون، وألن والدته��ا كان��ت ه��ي األخ��رى راق��دة بفراش امل��رض، وألن كل 

املرافقني الذي كانوا يعملون معي أصبحوا مطلوبني للعدو، فقد اضطررت للذهاب بنفسي 

ملعاجلتها. 

مل يك��ن الطبي��ب املع��اجل ق��د حض��ر عل��ى موع��ده احمل��دد، وقي��ل ل��ي إن��ه بعيادت��ه ال��يت كان��ت 

بإحدى املش��ايف اخلاصة، وأنه س��وف حيضر خالل س��اعة أو أكثر وألن هناك موعداً مس��بقًا 

م��ع صاح��ب مكت��ب تأج��ري الش��قق فق��د اضط��ررت إىل أخ��ذ ابن��يت مع��ي لذل��ك املوعد عل��ى أمل 

مش��اهدة الش��ّقة والع��ودة ثاني��ًا إىل مش��فى العي��ون.
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وم��ا إن وصل��ت إىل موق��ف س��يارات بلدي��ة الب��رية ونزل��ت م��ن الس��يارة وعلى ي��دي ابنيت، حتى 

هامجين كلبان بوليس��يان، فقمت باإلس��راع بقذف ابنيت تاال بداخل الس��يارة وإغالقها عليها 

حم��اواًل التص��دي للكلب��ني اللذي��ن كان أحدهم��ا ق��د ب��دأ ينه��ش قدم��ي واآلخ��ر ب��دأ ينه��ش 

الس��رتة الش��توية ال��يت كن��ت أرتديه��ا. قب��ل أن أمتك��ن م��ن التخل��ص م��ن الكلب��ني البوليس��يني 

كان��ت جمموع��ة م��ن ق��وات االحت��الل حتي��ط ب��ي مصوب��ًة بن��ادق رشاش��اتها حن��وي فألقون��ي 

أرضًا وكبلوني وعصبوني، واقتادوني إىل س��يارة كانت قد توقفت حوهلم أثناء مهامجتهم 

لي. 

مت اقتي��ادي إىل معس��كر حتقي��ق ومعتق��ل عوف��ر اجمل��اور، قب��ل الوص��ول مت رف��ع الغط��اء ع��ن 

رأس��ي م��ع إبق��اء العصب��ة ع��ن وجه��ي وم��ا إن توقف��ت الس��يارة بداخ��ل املعس��كر حت��ى مت إزال��ة 

العصب��ة ع��ن وجه��ي ألج��د نفس��ي أمام ش��خص مقنع نظر لي وهز رأس��ه كان ذلك املقنع هو 

صاح��ب مكت��ب تأج��ري الش��قق، لق��د عرفت��ه، كان قص��رياً مسين��ًا يرتدي ح��ذاء ذو كعب عالي 

نوع��ًا م��ا، ثوان��ي مع��دودة تل��ك اليت لزمت��ه للتعرف علي قبل أن يهز برأس��ه املغطى وثواني هي 

أيض��ًا تل��ك ال��يت لزمت��ين ألق��رر رغ��م أني مكباًل مقي��داً بأن أق��وم بإعدامه.  

لقد أقسمت أن أول عمل سوف أقوم به هو إعدام ذلك احلقري العميل، مل تكن عندي مشكلة 

بإعدام��ه، دائم��ًا كان��ت املش��كلة تكم��ن بالطريق��ة ال��يت س��وف أعدم��ه به��ا، فم��ا ال تعلمين��ه ي��ا 

ابن��يت ه��و أن��ي عل��ى م��دار أعوام من املقاومة قمت بإعدام عدٍد من العمالء كنت أقوم بإعدامه 

بالطريق��ة ال��يت تتناس��ب م��ع جرميت��ه ال��يت ارتكبه��ا، فم��ن تس��بب بس��قوط قذيف��ة أدت إىل 

استش��هاد مق��اوم م��ن أولئ��ك العم��الء كن��ت أح��ول جس��ده إىل أش��الء بعد إلقائ��ه بداخل حفرة 

تك��ون ق��د لغم��ت بامل��واد الناس��فة، ف��ال يعقل أنه بعد أن تس��بب ذلك العميل بتحويل جس��د أحد 
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املقاومني إىل أشالء جراء إحدى قذائف العدو اليت وجهت بناء على معلومات ذلك العميل أن 

ال أق��وم بع��د ثب��ات التهم��ة عليه بتحويل جلده ألش��الء، فالعني بالعني والس��ن بالس��ن، والبادئ 

أظل��م، وأنا لس��ت مم��ن يعفون عن العم��الء الظاملني.

أم��ا العم��الء الذي��ن كان��وا يتعاونون مع احملتل دون أن يؤدي تعاونهم وخيانتهم إىل استش��هاد 

أح��د م��ن أبن��اء املقاوم��ة، فل��م أق��م بقتله��م ب��ل بفحصه��م وكش��فهم وحتوي��ل حياته��م بداخ��ل 

الضف��ة والق��دس جحي��م، مم��ا كان يدفعه��م إىل الف��رار إىل أحض��ان الع��دو داخ��ل مدين��ة 

بأراضين��ا احملتل��ة ع��ام 1948م.

مل أتط��رق بإس��هاب ملوض��وع العم��الء ألن��ه موض��وع أمقت��ه ج��داً وال أحب��ه، وكنت غالب��ًا مرغمًا 

عل��ى التعاط��ي م��ع قضاياه��م الق��ذرة حب��ق أبن��اء املقاوم��ة وأبن��اء فلس��طني، فالعمالء ه��م أقذر 

ظاه��رة عرفته��ا فلس��طني ج��راء االحت��الل الصهيون��ي، س��واء عمالئ��ه املباش��رين أم عمالئ��ه 

بالوكال��ة، ق��ادة أجه��زة أم��ن الس��لطة الذي��ن كان��وا يعلق��ون أومس��ة العمال��ة متفاخري��ن بها 

راقص��ني عل��ى دماء ش��هداء فلس��طني.

قبل أن أعود ملا قد حصل معي، سوف أعرج قلياًل عما حدث معِك يا تاال بعد أن ألقيتِك داخل 

السيارة وأغلقت الباب عليِك.

وما إن مت انقيادي بعيداً عنِك حتى مت فتح السيارة واإللقاء بِك أرضًا مبوقف سيارات بلدية 

الب��رية وقام��وا بأخ��ذ س��يارتي معه��م، ظن��ًا منه��م أن س��يارتي حتت��وي على ما ميك��ن أن يفيدهم 

خبصوص قضييت.

قي��ل ل��ي بع��د ف��رتة م��ن اعتقال��ي عب أحد احملامني الذي��ن كانوا يتابعون قضي��يت من الناحية 

القضائي��ة، أن��ه بع��د أن ألق��ى جن��ود االحت��الل ب��ِك أرض��ًا ج��اء ع��دٌد من موظف��ي البلدي��ة الذين 
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ش��اهدوا عملية مداهمة قوات االحتالل لي واعتقالي فقاموا بأخذك حماولني التعرف على 

ش��خصيتِك وهويتِك.

وعندم��ا س��ألوِك قل��ِت هل��م أن أمس��ِك لين��ا أش��رف وأن��ِك م��ن مدين��ة نابل��س، كان ه��ذا ه��و آخر 

اس��م ق��د أطلقت��ه علي��ِك بعد امسِك الس��ابق الذي كان س��ارة.

مل يتمكن��وا م��ن حتدي��د هويت��ِك ب��أي ش��كل م��ن األش��كال، ألن��ه مل يكن أح��د قد ش��عر بغيابِك أو 

افتقدِك فأنا معتقل وأمِك مريضة ترقد على س��رير الش��فاء، وكنت قد تركتها نائمة هي 

وأخي��ك أس��امة وصفاء عندما تركن��ا املنزل صباحًا.

وهك��ذا بقي��ِت ي��ا ابن��يت حت��ى م��ا بع��د س��اعات املس��اء دون أن يتم التع��رف على هويت��ِك، فلم يكن 

عمرِك قد جتاوز األعوام األربعة بعد، وألنِك أمضيِت ما يزيد عن نصف تلك األعوام األربعة 

متنقلًة من مس��كن آلخر ومن مدينة إىل أخرى فقد جعلِت كل من حياول س��ؤالك عن أي 

معلوم��ة س��واء باالس��م أو م��كان اإلقام��ة يدخ��ل مبتاهة ال ميكنه اخل��روج منها بأي نتيجة. 

ب��دأت احملط��ات الفضائي��ة والتلفزيونية بنقل ما ح��دث ونقل صورِك يف تقاريرها اإلخبارية، 

وحلسن حظِك فقد تعرفت عليِك جدتِك رغم أنها مل َتَرِك منذ عامني وأكثر إال أنها عرفتك 

وصاحت بأخوالك هذه تاال اذهبوا للمدينة وأحضروها فوراً هذه حفيدتي.

وصل أخوالِك بعد منتصف الليل إىل مدينة رام اهلل، حيث كنِت قد نقلِت إىل هناك إىل أحد 

من��ازل أبن��اء العائل��ة ال��ذي أخ��ذِك م��ن بلدي��ة الب��رية بناء على طل��ب أخوالِك منه، ث��م مت نقلِك 

إىل القرية ألحضان جدتِك وطبعًا مل تفلح جدتِك وأخوالِك باحلصول على أي معلومة منِك 

سوى وصفِك ملا جرى معي من اعتقال وكالب وكالب وكالب.

كانت زوجيت متعودة على غيابي لساعات طويلة عن البيت إال أن هذا الغياب عادة ما يكون 
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غيابي أنا وحدي وليس غيابي مع أي أحد من أطفالي. قلقت وانتظرت، كانت تعلم أن عليها 

االنتظ��ار يف حال��ة غياب��ي املفاج��ئ مل��دة أرب��ع وعش��رين س��اعة قب��ل أن نع��ود إىل القري��ة، وألن 

قلقه��ا ق��د زاد، قام��ت بتش��غيل جه��از التلف��از متابع��ًة نش��رات األخب��ار حيث علمت ع��ن اعتقالي 

وأس��ري لدى قوات العدو الصهيوني.

انتظرت حتى صباح اليوم التالي، وعادت إىل القرية مع ما بقي معها من أبنائي وهم أسامة 

والرضيعة صفاء؛ صفاء اليت كان عمرها يوم اعتقالي مخس��ة وثالثون يومًا، ما إن وصلت 

زوج��يت القري��ة حت��ى داهمت قوات االحتالل القرية، ومنزل عمي والد زوجيت واعتقلوا كل 

م��ن كان هن��اك، وتعرض��ت زوج��يت للتحقيق املس��تمر لكنهم مل يتمكنوا من معرفة أي ش��يء 

منه��ا ومل حيصل��وا عل��ى أي معلوم��ة مفي��دة، فزوج��يت مل تك��ن تعل��م أص��اًل ع��ن أي عم��ل م��ن 

األعمال اليت كنت أقوم بها، فقد كانت مهتمة برعاية األطفال طوال مدة وجودها مطاردة 

عندي، ومل تكن قد شاهدت طوال تلك املدة وجه أي أحد من مساعديِّ نساًء كانوا أم رجااًل.

ولذل��ك بع��د انته��اء التحقي��ق معه��ا مت إط��الق س��راحها، وهك��ذا ع��اد اس��م ت��اال لت��اال، ومل تقتنع 

ه��ي به��ذا االس��م، وتس��لم ب��ه إال بع��د عدة ش��هور م��ن تكرار مناداته��م بها بهذا االس��م رغم مرور 

أع��وام عل��ى ع��ودة امسه��ا احلقيق��ي هل��ا إال أنه��ا تفض��ل اس��م لول��و وه��و اس��م الدل��ع ال��ذي كن��ت 

أناديه��ا ب��ه عندم��ا كان امسه��ا لين��ا، وظ��ل اس��م لول��و امسًا رديف��ًا إلمسها حت��ى اليوم.

أم��ا مجيل��ة اجلمي��الت صفاء فقد ولدت حتت اس��م مريانا، أصب��ح امسها صفاء واعتادت عليه 

من��ذ عودته��ا إىل قري��ة بي��ت رمي��ا، أم��ا أس��امة أو إلي��اس أو مخي��س، فق��د اس��رتجع ه��و اآلخ��ر 

امسه بش��كل أس��رع من تاال ألنه كان ما يزال صغرياً وألننا كنا نناديه يف داخل املنزل باس��م 

الغضنف��ر، فلق��د بق��ي الغضنف��ر لقب��ًا له حت��ى يومنا هذا وأس��امة امسًا له.
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وبالعودة ملا جرى معي بعد اعتقالي، اعتقالي الذي عبت عنه ببضعة مجل متشابكة، فقلت 

واصفًا حاليت اجلسدية والنفسية يف ذلك اليوم األول الذي تواصل ليصبح سلسلًة من األيام 

اليت توالت على مدار ستة أشهر من التحقيق املتواصل، بيوم بدأ ومل ينتِه إال بانتهاء األشهر 

الست أو املائة ومثانون يومًا اليت مجعت لتصبح يومًا، يومًا واحداً.

قلت يف ذلك اليوم:

مكبل اليدين والقدمني معلق    ...  سقف الزنزانة من املرفق

فجر رصاص بال مشس تشرق  ...  وبال أمل وعيون تشرق

احتالل جتب وقلب املنطق    ...    سؤال واستجواب مّت حتقيق

جسدي يتأمل وسياطهم كاحلريق ..  عظام تكسر وعظام تسحق

حبري هائج وفكري غريق  ....    قلي يتأمل وأشعر بالضيق

أسرت وعذبت ومل يسقط البيدق ...   وصعدت روحي من شدة األمل للخالق

ال روحي مل تصعد للسماء ....    مل استشهد وما زلت باحملقق أمحلق

نعم، مل أستش��هد ولكين كنت بني الوعي والال وعي أصارع أمل جس��دي لكي ال تكس��ر إرادتي 

ولكي ال يتدمر ما قمت به طوال عدة أعوام يف صفوف املقاومة من بنيان مع رجال املقاومة، 

رجال القسام.

كنت أدرك أن مثل هذه اللحظة قد تأتي، فلم يكن أمام من يقاوم االحتالل س��وى الش��هادة 

أو االعتق��ال أو النص��ر، النص��ر كان صعب��ًا لظروٍف عديدة ال داعي للتطرق هلا وال ألس��بابها، 

تل��ك األس��باب ال��يت ج��رت عل��ى أهل فلس��طني النكس��ة والنكبة وأوس��لو والكثري غريه��ا، ولذلك 

فق��د كن��ت مس��تعداً للش��هادة ع��ب إخ��الص الني��ة هلل وح��ده هلل عز وجل، فاملقاوم��ة مل تكن ال 
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لس��لطة وال جل��اه ب��ل كان��ت هلل، ل��رب الع��زة رب فلس��طني، ال��ذي كت��ب علين��ا اجله��اد طريقًا 

لتحرير املقدس��ات.

أم��ا االعتق��ال فق��د كن��ت مس��تعداً ل��ه م��ن ع��دة نواح��ي وبط��رق خمتلف��ة كان أوهل��ا جس��ديًا، 

فرغ��م انش��غالي ط��وال األع��وام املاضي��ة بأعم��ال املقاوم��ة إال أن��ي كن��ت م��ا أزال أحاف��ظ عل��ى 

لياق��يت البدني��ة عل��ى أفض��ل ح��ال، فواصلت تدري��ي وتقوية عضالتي الس��تعماهلا يف خوضي 

املعارك املس��لحة، أو يف خوض معركة كس��ر اإلرادة يف زنازين التحقيق، س��واء كانت تلك 

الزنازي��ن ل��دى الصهاين��ة أو ل��دى أعوانه��م م��ن أجهزة أمن الس��لطة. أما م��ن الناحية األمنية.

فلقد كانت استعداداتي تنقسم إىل قسمني:

أوهل��ا: تل��ك اخل��بة الكب��رية واملعرف��ة ال��يت تعلمه��ا م��ين »أب��و عل��ي الس��لوادي« و«س��يد القاس��م« 

و«أمي��ن ح��الوة« وغريه��م م��ن رج��ال القس��ام الذي��ن كان��وا ق��د م��روا بتج��ارب اعتق��ال س��ابقة 

ومتك��ررة عل��ى م��دى األع��وام الس��ابقة. فم��ن خ��الل جتاربه��م االعتقالي��ة متكن��ت معه��م م��ن 

وض��ع تص��ور مل��ا س��وف حي��دث مع��ي أو م��ع أي أح��د م��ن املقاوم��ني إذا م��ا مت أس��ره، ولذلك قمنا 

بإع��داد كراس��ة يش��رح به��ا اإلخ��وة أب��و عل��ي الس��لوادي وس��يد القاس��م وأمي��ن ح��الوة كيفي��ة 

إدارة املعرك��ة االعتقالي��ة، وهك��ذا ورغ��م عدم اعتقال��ي لدى الصهاينة من قبل إال أني كنت 

أمحل بعقلي تصوراً كاماًل لي سوف أالقيه عندهم ولكيفية ردود فعلي على ما سأواجه به 

هن��اك، بأقبي��ة التحقيق.

ثانيه��ا: فلق��د كان م��ن ن��وع آخ��ر فضل��ت أن أق��وم ب��ه ألس��باب تط��ورت وتع��ددت أس��بابها، فلق��د 

كنت على مدى أعوام أقوم جبمع كل املعلومات اليت قد يكون أدىل بها بعض املعتقلني الذين 

تربطه��م ب��ي عالق��ة عم��ل جه��ادي م��ن خ��الل معلوم��ات حصل��ت منه��ا بع��د أن أنه��وا التحقي��ق 
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ومت وضعه��م بداخ��ل الس��جون، أو م��ن خالل املعلوم��ات اليت حصلت عليها عب احملامني الذين 

كان��وا ميلك��ون لوائ��ح االع��رتاف ولوائح االته��ام اليت قدمت إىل احملاك��م الصهيونية، وبذلك 

كن��ت وبنس��بة جت��اوزت التس��عني باملائ��ة أعل��م م��ا مت تداول��ه ع��ين حتدي��داً، وأعل��م الته��م اليت 

س��وف توج��ه إل��ي، تلك الته��م مل تعنيين أبداً؛ فأن��ا مقاوم مهندس.

أم��ا م��اذا كان يهم��ين ويعني��ين فه��و ع��دم كس��ر ح��وار الصم��ت مب��ا خي��ص العم��ل اهليكل��ي 

لكتائب الشهيد عز الدين القسام، ومبا خيص خطتها املستقبلية وأهدافها، أو خمازن السالح 

والذخ��رية ومس��تودعات امل��واد املتفج��رة، ذل��ك م��ا كان يعني��ين أواًل.

أم��ا ثاني��ًا، فه��م املقاوم��ني الذي��ن عمل��وا مع��ي ومل تك��ن هوياته��م قد كش��فت لدى ق��وات العدو، 

تل��ك اهلوي��ات ال��يت أقس��مت ب��رب الع��زة عل��ى أن أستش��هد قب��ل الب��وح به��ا وقبل متك��ن العدو من 

أولئ��ك القس��اميني أم��راء الظ��ل، أو أن أمك��ن الع��دو م��ن احلص��ول عل��ى رصاص��ة واح��دة م��ن 

رصاص��ات القس��ام.

عل��ى ه��ذه األرضي��ة ال��يت بني��ت عليه��ا إس��رتاتيجييت توكل��ت عل��ى اهلل أم��ا الصهاين��ة فلق��د 

أوكل��وا أمره��م للش��يطان وبنوه��ا على أرضية ما يعرف باس��م التحقيق العس��كري، التحقيق 

العسكري هو التحقيق الذي ميارس به الصهاينة كل األساليب الال إنسانية من أجل انتزاع 

املعلوم��ات م��ن املعتق��ل، ط��وال ش��هرين م��ن التحقي��ق معي مبدين��ة القدس مبرك��ز التحقيق 

سجن املسكوبية، كسر ما كسر من عظامي ووصلت حالة جسدي إىل حافة اإلنهيار، لكن 

اهلل عز وجل أعلى وأقوى، اهلل رب القدس حيث كنت أعذب يف تلك األقبية املظلمة على يد 

طغاِة الزمان ومدنس��ي املكان، مدنس��ي بيت املقدس ومدنس��ي أجس��اد األس��رى واملعتقلني. 

م��ا إن انقض��ى الش��هران حت��ى مت اصطحاب��ي إىل مرك��ز حتقي��ق آخ��ر ال اس��م ل��ه وال عن��وان 
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على اخلارطة، مركز يصطلح على تس��ميته باملركز الس��ري اخلاص، س��ري وخاص. فعاًل 

هناك بدأت جولة جديدة استمرت حنو أشهر وأكثر كنت خالهلا ميتًا حيمل بقايا أنفاس، 

أنف��اس أجراه��ا اهلل جبس��دي حارم��ًا إي��اي من الش��هادة اليت كنت أطمع بها، فالش��هادة كانت 

ه��ديف وغاي��يت ال��يت كن��ت أس��عى إىل الوص��ول إليها عب حت��دي أولئك الصهاين��ة البابرة، مل 

أستشهد وأخذت على نقالة إىل زنزانة بسجٍن يف القدس مرًة أخرى. هناك يف القدس عدت 

أش��الء إنس��ان، حمم��واًل عل��ى نقال��ة ال ينقصه��ا س��وى كي��س أس��ود م��ن تل��ك األكي��اس ال��يت 

توض��ع بداخلها اجلثث.

ألقيت يف تلك الزنزانة حنو أسبوعني أو أكثر، ثم مت نقلي مرة أخرى إىل مشال فلسطني: 

إىل معتقل »جّمدو«. هناك وصلت ففكوا الرباط عن عيين ثم وضعوني بال قيد بأحد األقسام 

هناك للمرة األوىل من ما يزيد عن ثالثة أشهر ونصف، رأيت الشمس للمرة األوىل، وأيضًا 

رأي��ت أناس��ًا غ��ري احملقق��ني الصهاين��ة، لك��ن أولئ��ك الن��اس كان��وا ذئ��اب بأجس��ام بش��ر، م��ا إن 

وصلت إىل ذلك املعتقل وإىل ذلك القسم الذي أعد خصيصًا لي والستقبالي، حتى وجدتهم 

يصل��ون فتوض��أت وأس��رعت ألق��ف خلفهم ألصلي، ألصل��ي ومل أصِل، مل أصِل بنية اجلماعة 

ب��ل صلي��ت بني��ة الف��رد، رغ��م أن إمامه��م كان طوي��ل اللحي��ة وكب��رياً يف العم��ر إال أن��ي مل 

أرت��ح ل��ه ألن��ي عندم��ا دخل��ت ألصل��ي حمل��ت عينه ترقبين أثن��اء توجهي من الب��اب ألقف يف آخر 

ص��ف، فلق��د كان ب��اب خيم��ة الص��الة يق��ع عل��ى مي��ني الص��ف املقاب��ل وه��و مي��ني اخليم��ة، مل 

أرت��ح لنظرات��ه وال لطريق��ة أدائ��ه للص��الة، فكان هو وكان من معه عش��رات من املصلني مثل 

العازف��ني جبوق��ة موس��يقية مدرب��ة عل��ى أحس��ن تدري��ب مل يك��ن بينهم أحد نش��از كانوا مثل 

الرج��ال اآللي��ني، ذئ��اب بأجس��اد رجال، ورجال أش��باه آالت تتحرك بتناغم مس��تفز.
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م��ا إن انتهي��ت م��ن الص��الة حت��ى كان العديد منهم قد مّر م��ن أمامي متجهًا إىل باب اخليمة 

للخروج بقي إمامهم األكب مع اثنني من مرتدي اللحى، تلك اللحى اليت حاولوا من خالهلا 

إخف��اء حقيق��ة هويته��م ع��ين، فس��لموا علي ما إن انتهيت من الصالة وعرفوني بأنفس��هم على 

أنهم فلسطينيني من مناطق فلسطني املختلفة وعلى أنهم مقاومني وثائرين.

قدم��وا ل��ي الطع��ام، الكث��ري الكث��ري م��ن الطع��ام واحلليب، وهكذا مض��ى الي��وم األول صالة بنية 

الف��رد وطع��ام ع��ن مئ��ة ف��رد. يف الي��وم الثان��ي ق��دم ل��ي إمامه��م األك��ب حقيب��ة مدعي��ًا أنها قد 

وصلت من الشيخ »مجال أبو اهليجاء« آمر املقاومة القسامية مبدينة جنني، وقد كان الشيخ 

»مج��ال أب��و اهليج��اء« ق��د اعتق��ل من��ذ حن��و ع��ام، م��ا مل يك��ن يعلم��ه إمامه��م األك��ب ال��ذي ق��دم 

ل��ي احلقيب��ة عل��ى أنه��ا م��ن الش��يخ »مج��ال أب��و اهليج��اء« هو أن��ي كنت أعل��م أن الش��يخ موجود 

يف س��جن، س��جن آخ��ر أكث��ر حراس��ة، س��جن مب��ين م��ن اإلمسن��ت واحلديد وليس هنا بس��جن 

اخليام؛ ألن الصهاينة كانوا ال يضعون بسجن اخليام »جمّدو« أو سجن خيام »عوفر« من مّت 

حكمه��م واق��رتب موع��د إط��الق س��راحهم، فكي��ف يكون أب��و اهليجاء معتق��ل يف جمدو وكيف 

أص��اًل يت��م إحض��اري، إحض��ار عب��د اهلل البغوث��ي ال��ذي يوج��ه ل��ه تهم��ًا ال تع��د وال حتص��ى إىل 

س��جن ضعي��ف احلراس��ة وأش��به ما يك��ون باملنتزه املل��يء باخليام؟.

فتحت احلقيبة فوجدت بها رسالة من »مجال أبو اهليجاء« كان الشيخ كما يّدعي قد كتبها 

ل��ي، كت��ب به��ا كلم��ات لالطمئن��ان عن أحوالي ووض��ع بنهايتها عدداً من أرق��ام اهلواتف اليت 

خت��ص قي��ادات سياس��ية مث��ل األخ خال��د مش��عل، واألخ عب��د العزي��ز الرنتيس��ي وغريه��م أمساء 

كثرية وأرقام أكثر، لكن مل يكن بني تلك األمساء واألرقام رقم من أرسل إلّي احلقيبة رقم 

الشيخ مجال أبو اهليجاء، ومل أسأل أحداً عن رقمه حتى ال يشكوا أني قد أصبحت أشك بهم.
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ظلل��ت ع��دة أي��ام عل��ى حال��ي أصل��ي منف��رداً وأن��ا خل��ف إمامه��م دون أن أث��ري ش��كوكه ودون 

أن ي��دري أو يعل��م، وكن��ت أن��ام كث��رياً بس��بب التع��ب ال��ذي كان ق��د حل��ق ب��ي خ��الل جول��يت 

بالتحقي��ق يف املس��كوبية بالق��دس وباملرك��ز الس��ري، وكن��ت أتن��اول الطع��ام والش��راب كلما 

. متكنت

كان هن��اك ص��وت يواص��ل تذك��ريي أني س��وف أخوض جولة ثالثة م��ن التحقيق فال ميكن 

أن يك��ون الصهاين��ة ق��د استس��لموا به��ذه الس��هولة فه��م مل يتعب��وا رغ��م أنه��م س��هروا الليالي يف 

جلس��ات التحقي��ق إال أن��ه كان يت��م تغي��ري طاق��م احملققني بني احلني واآلخ��ر، أما أنا فلم يتم 

تغريي طوال تلك األش��هر.

مضت عدة أيام أظنها قد جتاوزت األس��بوع، أتى بعدها إمامهم األكب ليس��ألين إن كان قد 

ف��رغ ش��حن بطاري��ات اهلوات��ف النقالة اليت معي تلك اليت أرس��ل منها مج��ال أبو اهليجاء اثنني 

وليس واحداً موصول عب شبكة االتصال الفلسطينية وهو لالستعمال داخل فلسطني كما 

كت��ب ل��ي واهلات��ف اآلخ��ر مش��بوك ع��ب أحد ش��ركات االتص��ال الصهيونية وهو لالس��تعمال 

اخلارجي، فقلت ال أدري إذا ما كانت البطاريات قد فرغت أم ال ألني مل أستعمل تلك األجهزة 

أص��اًل، وقب��ل أن يس��أل ع��ن الس��بب قل��ت ل��ه أن��ي كنت قد نس��يت وجودها أصاًل بس��بب تش��وش 

أف��كاري وتع��ب جس��دي، أم��ا احلقيق��ة فلق��د كان��ت أن��ي أحاول أن أكس��ب أك��ب وقت ممكن 

يف هذا املكان لعلي أس��رتجع بعضًا من قوتي اجلس��دية جلولة حتقيق ش��عرت بأنها قادمة ال 

حمالة.

يف أح��د أركان إح��دى اخلي��ام جلس��ت لك��ي أج��ري أول مكامل��ة ل��ي مبجرد أن ترك��ين إمامهم 

وذه��ب حلال��ه، اتصل��ت بزوج��يت ف��ردت علي قل��ت هلا ال وقت عندي قد ينتهي ش��حن البطارية 
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فال تتحدثي واتركيين أحتدث أنا، فطمأنتها عن أحوالي وحاولت إراحة نفسها جراء فراقي، 

ووقوع��ي يف األس��ر. طلب��ت منه��ا أن تعط��ين ابنيت ت��اال، تاال مالكي احل��ارس وبدأت بالتحدث 

هلا كانت تسألين باستمرار عن مكان وجودي فكنت أرد عليها أنا عند أصحابك وأصدقائك، 

فكان من حوهلا يطلبون منها إعادة السؤال عن مكان وجودي فكنت أكرر أنا عند أصحابك، 

أصحابك احللوين وأقفلت الس��ماعة مودعًا.

» أصحاب تاال احللوين »

كان��ت ت��اال متل��ك عصفوري��ن م��ن العصاف��ري املغ��ردة، بقي��ت حمتفظ��ة بهم��ا ط��وال أع��وام 

وجودها مطاردة معي، وعندما كان أحد تلك العصافري ميوت، كنت على الفور أقوم بشراء 

عصفوري��ن آخري��ن جديدي��ن وإع��ادة العصف��ور احل��ي ال��ذي بق��ي وحي��داً لصاح��ب حم��ل بي��ع 

الطيور.

وهك��ذا وط��وال أع��وام كان��ت ت��اال ال صدي��ق هل��ا إال عصافريه��ا املغ��ردة ال��يت كان��ت تق��وم 

بإطعامه��م كل ي��وم وتطب��ق قفصه��م، م��ا إن انه��ت ت��اال مكاملته��ا مع��ي حت��ى ذهب��ت إىل قف��ص 

العصاف��ري لتبح��ث ع��ين بداخل��ه، فلق��د قل��ت هل��ا أن��ي عن��د أصحابه��ا احللوي��ن جال��س بداخ��ل 

القف��ص وأتن��اول طعام��ي، وألن غالبي��ة أف��راد أس��رتي ه��م أس��رى س��ابقون فق��د انتبه��وا ملعن��ى 

ما قلته لتاال وعلموا أني موجود يف قس��م العمالء واجلواس��يس ذلك القس��م الذي يطلق عليه 

فلس��طينيًا باس��م العصاف��ري أو غ��رف الع��ار.

بع��د ذل��ك حتدث��ت م��ع والدت��ي ووال��دي بعم��ان مكامل��ة طويل��ة حم��اواًل طمأنته��م ع��ين وع��ن 

أحوال��ي، ومل أع��اود اس��تعمال اهلوات��ف النقال��ة م��رة أخ��رى ط��وال األي��ام التالي��ة، خوف��ًا م��ن أن 

خيط��ئ أو ي��زل أح��د م��ن أبن��اء عائل��يت ب��أي كلم��ة أو معلوم��ة فتض��ر ه��ذه الكلم��ات إخوت��ي 
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باملقاومة، وما إن اكتمل األسبوع الثاني حتى مت اخباري من قبل إمامهم األكب أني سوف 

ُأنق��ل إىل قس��م آخر.

عن��د أولئ��ك العم��الء وط��وال تل��ك الف��رتة ق��دم ل��ي أفض��ل الطع��ام ومل يس��ألين أي أح��د ع��ن أي 

ش��يء، فلق��د كان املطل��وب منه��م توف��ري وس��ائل الراح��ة ل��ي، وجعل��ي أحت��دث عب اهلات��ف ظنًا 

منه��م أنه��م س��يتمكنوا م��ن تعق��ب تل��ك الكلم��ات فيصل��وا إىل ش��يء ما ض��د املقاوم��ة ورجاهلا. 

ارتدي��ت حذائ��ي، وأعطي��ت احلقيب��ة وم��ا بداخله��ا إىل إمامه��م وكب��ري جواسيس��هم، وغ��ادرت 

ذل��ك القس��م متوجه��ًا إىل الب��اب اخلارج��ي ل��ه، هن��اك كان ينتظرن��ي ع��دٌد م��ن جن��ود ق��وات 

االحت��الل الذي��ن قام��وا بتقي��د يدي وقدمي ثم وضع��وا عصبة على عيين واقتادوني إىل عربة 

انطلقت مس��رعًة إىل مدينة القدس، إىل مركز حتقيق املس��كوبية، هناك بدأت معي جولة 

جدي��دة م��ن التحقي��ق مل ختتل��ف ع��ن اجل��والت الس��ابقة، إال أن��ي تعرض��ت يف  أول ي��وم لتل��ك 

اجلولة لكسر ذراعي، كان الدافع الذي حيرك الصهاينة ويدفعهم لفقد أعصابهم مرده أن 

رجال كتائب الش��هيد عز الدين القس��ام وعلى رأس��هم أبو علي الس��لوادي وس��يد القاسم قاموا 

بعدة هجمات على قوات الكيان الصهيوني الغاصب عقابًا جلرائمهم اليت مل تكن تتوقف أبداً 

ضد كل فلس��طيين مدنيًا كان أم عس��كريًا مقاومًا كان أم مس��املًا، مما جعل قيادة الش��اباك 

الصهيوني تصاب بهسترييا عمياء أرادت من خالهلا كسر إرادتي وجعلين أنهار وأنكر كاشفًا 

أس��رار املقاومة وخباياها.

يف تلك الفرتة ومن ش��دة العذاب أقس��م أني ش��اهدت املوت وحتدثت معه وجهًا لوجه، المس��ته 

وعرفت��ه ع��ن ق��رب صادق��ت املوت وصادقين مش��فقًا عل��ي مما حل بي من عذاب، قدر اهلل لي أن 

ال أستش��هد وقدر اهلل مللك املوت أن ال يقبض روحي. 
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بع��د مض��ي ش��هرين عل��ى ه��ذا احل��ال وتل��ك الليال��ي الطويل��ة كان ق��د مض��ى عل��ى وجودي يف 

األس��ر وداخ��ل أقبي��ة التحقي��ق قراب��ة س��تة أش��هر، وع��دة أي��ام، مت اقتي��ادي بعده��ا م��ن مدين��ة 

الق��دس احلبيب��ة، إىل صح��راء فلس��طني األس��رية، إىل صح��راء النق��ب إىل س��جن بئ��ر الس��بع، 

هناك وصلت مودعًا القدس، مودعًا إياها والكلمات تدور بداخل رأسي دون أن تتمكن شفاهي 

م��ن النط��ق به��ا م��ن ش��دة التعب وأمل اجلس��د؛ فقل��ت مودعًا مناجي��ًا القدس احلبيبة وأس��وارها 

الش��اخمة وظالل أس��وارها، أس��وار الباق، وأس��وار األس��ر، قلت:

يا ظالل القدس قومي وناجيين  .... أسوارِك باتت صامتًة ال حتاكيين

غاضبة مين ألني من األسرى املساجني.... أم ألني مل أستشهد مع اجملاهدين

بربِك كبي وعلى األذان.... وال ختضعي للظلم واالستبداد والطغيان

حزيٌن انا الجلك يا نة الرضوان ... يا مدينة احملبة والعفو والغفران

ألسِت درة تاج األرض وفلسطني... وأسوارِك معراج سيد املرسلني

أمل يستشهد ألجلِك االستشهاديني... أمل يضحوا بالروح والغالي والثمني

فلماذا أنت صامتٌة وأنا حزين ... فالنصر قادم بإذن رب العاملني

فكل حمتٍل ألرضك لرتابك فاٍن  ... وسوف تبقي شاخمًة بال هوان

فأنِت مدينة العدل وامليزان ... وأنت جوهرة الدر املكنون 

فرتاب القدس ليس جمرد طني ... فالقدس مباركٌة وما حوهلا بالقرآن

فأنِت أّول قبلة املؤمنني املصلني ... وأنِت يا قدس ثاني احلرمني الشريفني

يا ظالل القدس يا جنة اجلنان .... أمسعيين صوتِك وأمسعيين األذان

فالنصر قادم والعدو احملتل فان ... فقلوب رجال القسام مليئٌة باإلميان
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يا ظالل القدس أمسعيين األذان ... يا ظالل القدس أمسعيين األذان

فأنا األسري الشهيد الوهلان ... لسماع صوتِك من خلف القضبان

أنا من ال يبيع وال يهادن ... أنا من بدين رب القدس دان

أنا من بدين رب القدس دان ... يا ظالل القدس أمسعيين األذان

وصل��ت إىل س��جن بئ��ر الس��بع ومت وضع��ي بقس��م الع��زل االنف��رادي، كان قس��مًا حيتوي على 

عشر غرف يسكن بكل واحدة منها أسري أمين أو سجني مدني، هناك يف تلك الغرف املعزولة 

ع��ن باق��ي أقس��ام الس��جن، كان موج��ود ش��يخي ووال��دي الغالي علّي وعلى قلي الش��يخ مجال 

أب��و اهليج��اء، وكان بإح��دى الغ��رف األخ��رى يقب��ع صديق��ي العزي��ز أس��د مقاوم��ي بي��ت حل��م 

أمح��د املغرب��ي وحي��داً، وع��دٌد آخر من ضمنهم مروان البغوثي أمني س��ر حركة فتح والذي 

كان ق��د م��ّد ل��ي ي��د الع��ون عن��د خروجي من معتقل جه��از األمن الوقائ��ي يف الضفة الغربية، 

م��د ل��ي ي��د الع��ون رغ��م صعوبة وضعه لكون��ه كان مطارداً مطلوبًا م��ن قوات االحتالل.

بع��د ع��دة ش��هور أمضيته��ا ب��ني أولئ��ك األس��رى املقاوم��ني األبط��ال، مت اقتي��ادي للتحقي��ق مرة 

أخ��رى، ه��ذه امل��رة مل يك��ن الس��بب ي��دور ح��ول نش��اط كتائ��ب القس��ام ب��ل ي��دور ح��ول اختف��اء 

عميله��م ال��ذي أرش��دهم إل��ي، صاح��ب مكت��ب تأج��ري الش��قق، مكث��ت يف التحقي��ق أس��بوع واح��د 

ال أكث��ر وال أق��ل، ولك��ين مل أع��د للقس��م ال��ذي كان به إخوتي املقاومني بل مت وضعي بقس��م 

خاص ال حيتوي إال على غرفة واحدة فقط ال غري امسه قسم احلراسة املغلقة، غرفة يوجد 

بداخله��ا ع��دة كام��ريات مراقب��ة، تراق��ب كل حرك��ة أق��وم به��ا وكل نف��س أتنفس��ه، مكث��ت 

يف تلك الغرفة ملدة عام ومثانية أش��هر مل أَر خالهلا أي خملوق س��وى ضابط صهيوني واحد 

وث��الث جن��ود كان��وا ه��م املكلفني حبراس��يت ومتابعة أموري.
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كن��ُت عندم��ا اعتقل��ت ق��ررت أن أقت��ل ذلك العمي��ل ولكين كنت حمت��اراً بطريقة قتله، لكين 

خ��الل أش��هري الس��ت يف داخ��ل أقبي��ة التحقيق ق��د توصلت ألفضل طريقة ممكن��ة أن أعاقبُه 

بها وأجعل من موته عبًة ودرس��ًا لكل من تس��ول له نفس��ه بأن يتعاون مع العدو ويبيع ش��رفه 

ودين��ه، ذل��ك العمي��ل كان يقي��م بالضفة الغربية حتت س��تار أن��ه صاحب حملل ومكتب تأجري 

العق��ارات فه��و كان م��ن أبن��اء منطق��ة أخ��رى ومدين��ة أخ��رى ل��ن أذكره��ا، أما طريق��ة موته 

فس��وف أذكرها، فبعد التحقيق معه مبجرد أني قمت بإرس��ال امسه إلخوتي رجال القس��ام، 

اتض��ح أن ل��ه دوراً بتصفي��ة اثن��ني م��ن أبناء أح��د التنظيمات الفلس��طينية مبدينة رام اهلل، وما 

إن أكمل اإلخوة حتقيقهم معه حتى أرسلوا لي على سجين نتيجة ذلك التحقيق منتظرين 

ما س��وف أصدره من حكم على ذلك العميل، الذي س��لمين لقوات العدو من جهة، والذي أدت 

عمالته الستش��هاد عدد من الثوار.

طلب��ت م��ن اإلخ��وة أن يبحث��وا ع��ن أح��د مواق��ع البن��اء اجلديد اليت تقرر إنش��اء جمم��ع أو بناية 

ضخم��ة عليه��ا، فوج��دوا امل��كان، وهن��اك مت دف��ن العمي��ل حي��ًا حت��ت االمسنت ال��ذي بنيت عليه 

أساس��ات ذل��ك البن��اء، ك��م أك��ره العم��الء وك��م أرغ��ب حبرقه��م مجيع��ًا حت��ى أطه��ر اجملتمع 

الفلس��طيين منهم.

ما إن مر العام واألشهر الثمانية حتى عدت إىل نفس القسم الذي كان به اإلخوة املقاومني 

والثائري��ن، لك��ين مل أج��د أي أح��د منه��م فق��د كان بع��ٌض منه��م ق��د انتق��ل إىل أقس��ام الس��جن 

العادي��ة ومت نق��ل اآلخري��ن إىل أقس��ام للع��زل يف س��جون أخ��رى، يف ذل��ك القس��م وج��دت تس��ع 

جمان��ني، جمان��ني ب��كل م��ا حتمل الكلم��ة من معنى، كانوا طوال اللي��ل ال يكفون عن الصراخ 

عن طريق األبواب وعن سكب املاء خارج غرفهم، مكثت على هذا احلال حنو عام أو يزيد قلياًل 
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بعده��ا، ب��دأ ع��دد أولئ��ك اجملان��ني التس��عة يتناق��ص ش��يئًا فش��يئًا وحي��ل حم��ل كل م��ن يغ��ادر 

منه��م أح��داً م��ن اإلخ��وة املقاوم��ني. كان أول الواصل��ني »أمح��د املغرب��ي« صديق��ي العزيز وابن 

أمري مدينة بيت حلم، ثم »حس��ن س��المة »ثم وصل عدد آخر من اإلخوة األس��رى األمنيني.

ط��وال تل��ك الف��رتة املمت��دة م��ن خروج��ي م��ن التحقي��ق كنت أعمل عل��ى عدة أمور م��ن أهمها 

تعل��م وإتق��ان اللغ��ة العبي��ة ق��راءًة وكتاب��ة. ولق��د حقق��ت ه��ذا اهل��دف خ��الل بضع��ة أش��هر، 

وأصبح��ت أق��رأ الصح��ف العبي��ة والكت��ب العبي��ة أيضًا. 

أم��ا اهل��دف الثان��ي فلق��د كان إع��ادة م��ا كن��ت ق��د خس��رته م��ن كتل��ة عضلي��ة أثن��اء أش��هر 

التحقيق الست بسبب قلة احلركة وانعدامها وبسبب القيود والسالسل وبسبب قلة الطعام، 

إن كان م��ا يق��دم يس��مى طعام��ًا أصاًل.

ولق��د متكن��ُت حبم��د اهلل م��ن اس��تعادة صحيت اجلس��دية إىل م��ا كانت عليه س��ابقًا إن مل يكن 

أفض��ل، فلق��د كن��ت أق��وم باجلري ملدة س��اعة كاملة كل يوم؛ وهي الس��اعة اليت يس��مح لي 

باخل��روج به��ا م��ن الزنزانة، كن��ت أمارس متارين الضغط ومتاري��ن تقوية عضالت املعدة. 

وباختص��اٍر ش��ديد كن��ت أق��رأ كل أن��واع الكتب ال��يت ميكنين احلصول عليه��ا، وكنت أحافظ 

عل��ى ج��دول تدري��ي الرياض��ي ب��دون أن أمسح ألي عامل خارجي للتأث��ري على ذلك اجلدول، 

وبعد ذلك بدأت حماكميت ومت احلكم علي س��بع وس��تون مؤبد ومخس��ة آالف ومائيت عام !! 

يف ذلك اليوم الذي حكم علي به، حكم على قلعة جدي بأن تفجر، ففجروا القلعة وأصبحت 

كوم��ة م��ن ركام احلج��ارة املكوم��ة فصع��د أبنائ��ي إىل أعل��ى الكوم��ة وغرس��وا عليه��ا علم��ًا 

فلس��طينيًا وعلم��ًا أخض��راً محس��اويًا كتب علي��ه: اهلل أكب.
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مل أحزن يومًا من األيام على أي شيء قمُت به طوال حياتي، سواء كانت تلك احلياة قبل أن 

أدخل فلسطني، أو بعد أن دخلت فلسطني إىل قلب املقاومة إىل قلب العزة والكرامة.

خ��الل األع��وام ال��يت قارب��ت العش��ر ال��يت م��رت علي وأنا مع��زول يف زنزانة الع��زل االنفرادي مت 

اقتي��ادي للتحقي��ق ع��دة م��رات كان��ت كله��ا عادي��ة، بال طع��م أو لون أما م��ا ضايقين وجعلين 

أستش��يط غضب��ًا كان عندم��ا ع��رض عل��ي حمقق��ي الش��اباك الصهيون��ي تس��جياًل مص��وراً 

العرتاف��اٍت أدىل به��ا مقاوم��ان قس��اميان كان بادي��ًا عليهما التعذيب الش��ديد واإلعياء، مل يكن 

ه��ذان املقاوم��ان معتق��الن عن��د أجه��زة املخاب��رات الصهيوني��ة ومل يعذب��ا هن��اك، ب��ل كان��ا ق��د 

خضع��ا للتحقي��ق عل��ى ي��د ق��وات أم��ن س��لطة حمم��ود عب��اس، تلك الس��لطة اليت عرفت أس��فل 

درك من دروك الفساد واإلفساد حتى أصبحت العمالة يف نظر قادة أجهزتها األمنية عقيدة 

زرع��ت وتغلغل��ت عميق��ًا أكث��ر من ما يتص��ور البعض.

ابنيت احلبيبة ومالكي احلارس، أعلم وليعلم كل من تقرأ عيناه هذه الكلمات والومضات 

أن احلي��اة واح��دة وأن ال��رب واح��د، فإم��ا عيش��ة ُتتوجه��ا الكرام��ة والع��زة وإما موت��ة يقصد بها 

وج��ه اهلل ع��ز وج��ل لرتتق��ي بعده��ا الروح صاعدًة هلل رب العزة. إّن فلس��طني بأقصاها وقدس��ها 

تس��تحق كل ما قدمت هلا وألجلها ويش��هد اهلل، إذا ما ظل جبس��دي نفس، فلن أخبل به على 

وطين الس��ليب، فليس بعد القدوس إال القدس وليس بعد القدس إال القس��ام.

القس��ام رج��ال عملي��ة الوه��م املتب��دد، ذل��ك الوه��م وذل��ك احلل��م ال��ذي حلم��ت أن أصح��و من��ه 

حمرراً حراً، حلمت أن أعود إىل كومة حجارة قلعيت إىل أطفالي إىل زوجيت وأبي وأمي إىل 

كل من أحبوني من إخوة وأخوات، الوهم املتبدد الذي جعلين أعيش أماًل وحلمًا، استيقظت 

م��ن احلل��م وع��اد م��ن ع��اد إىل أهل��ه وذوي��ه م��ن األس��رى احملرري��ن، ع��ادوا إىل غ��زة احلص��ار 
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واالنتص��ار ع��ادوا إىل الق��دس وإىل الضف��ة، وغ��ادر من غادر مبعداً إىل بالد الغربة، أما أنا عبد 

اهلل البغوثي أما أنا حسن سالمة أما أنا ابراهيم حامد أما أنا مجال أبو اهليجاء أما أنا عباس 

الس��يد أما أنا حممود عيس��ى، أما أنا أمحد املغربي أما أنا بالل البغوثي، أما أنا وائل العباس��ي 

أم��ا أن��ا فبقي��ت مقي��داً ملق��ى بزنزان��ة الع��زل االنف��رادي حت��ى يومن��ا ه��ذا، فذه��ب الوه��م املتبدد 

أدراج الرياح وبقيت بل بقينا حتت جبوت السجن والسجان، أمل يعد هناك معتصم نعصتم 

ب��ه بع��د اهلل لعل��ه يف��ك أس��رنا ويكس��ر قيدنا، أم عدنا حني��ا يف دنيا الوه��م، واألوهام املتبددة.

أكتب يا قلمي من داخل أسرك..

أكتب من داخل عزلك فأنت قلٌم حٌر بيِد أسرٍي حٍر، أكتب باهلل عليك أكتب، فأنا أشعر 

بالضيق، أكتب يا قلمي، أكتب أستحلفك باهلل أن تكتب:

أكتب حببك عين وعب ... فزنزانيت خرساء صامتٌة كالقب

أكتب وال ختف فأنت حر ... أما أنا اسرٌي أجترع املر

اصنع من حبك كلمات احلرية النصر... لتحلق عاليًا بسماء احلرية وتطري 

اصنع القصة وأكتب عين اخلواطر... واروي حكايات كل ثائر

فالقيد يكبل معصم األسري وأنا أسري... أما معصمك فال يكبله إال الضمري

فخط بهذا الدم االنتصار... واجعله ساطعًا بالسماء كالبدر 

أمنتك باهلل بالكتابة أن تستمر ... وأن تقول وجتول باملعركة وال تفر

أكتب حببك عين وعب ... فزنزانيت خرساء صامتٌة كالقب

فأنت قلم حر ال يشرتى بدينار... وال يباع بسوق الصهاينة والكفار

فحب حريتك عليهم خطر... وحريتك لنا لفلسطني هي الظفر
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فاظفر للحق والدين وخاطر... واحرقهم حبب دمك املستعمر  

وبالعميل أحلق الذل والعار ... وبكل معتد حمتل غدار

فأنت اليوم فارس املنب... وأسد أسود عرين الغضنفر

اضحد كذبهم وطهر التزوير... وأطفأ نار كفرهم الشرير

فما عدت اليوم طفاًل صغري ... فحلق بالسماء كالصقر وِطر

واحذر شباكهم شباك الغدر... واحذر من كل عميل حقري مسسار 

وكن بيد اجملاهد كاخلنجر... وكسيف قسامي جماهد يبرت

وابقى على درب احلق سائر  ... وِبقدم النّصر هلل وبشر

أكتب يا قلمي، اكتب وال تتوقف، أكتب أنت حر، أنت عبد اهلل غالب البغوثي، زوج فائدة 

وأب��و ت��اال وأب��و أس��امة وأب��و صف��اء وأخ رائ��ف وأخ حمم��د وري��م وفائ��دة واب��ن غال��ب وابن صفاء 

وابن القس��ام، أكتب يا قلمي وعب فأنا ابن اإلس��الم والقس��ام.
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أوراق كتابي هذا الذي كتبت حتت عنوان 

»مهندس على الطريق« أمري الظل...

ق��د ش��ارفت عل��ى االنته��اء، بل انتهي��ت وحان وقت طي صفحات الكت��اب وصفحات اجلراح، أما 

قص��يت ال مل تنته��ي ف��إن للحكاي��ة بقي��ة باقية، وأن ما بق��ي أكثر وأكب بل أعمق بكثري مما 

كتب وروي ضمن صفحات هذا الكتاب، كتاب مهندس على الطريق »أمري الظل«.

ُكت��ب ه��ذا الكت��اب يف زنزان��ة العزل االنف��رادي بداخل معتقل رامون يف اجلنوب الفلس��طيين، 

وقريبًا من حدود مصر العربية مصر الثورة والثوار، ُكتب بعد الربيع العربي، الربيع الذي 

آمل أن يتحول لعاصفة على الصهاينة.

  

عبد اهلل غالب عبد اهلل اجلمل البغوثي
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من أقوال اجملاهد عبداهلل البغوثي هذه الكلمات

ال تنسوا املهندس يف عتمة عزلته لقد كان فيكم للحريه عنوانا

) احلبيبة والبنني (

على فراق احلبيبة والبنني 	 	 	 عيين تبكي وقلي حزين	

أنت مشعة قلي السجني 	 	 	 فائدة اليت الفؤاد واليامسني	

ويف قلبك حي الدفني 	 	 	 بوجهك البسمة كل حني	

يا وردتي وامجل الرياحني 	 	 	 فأنيت حياتي وماء العني	

مهما فرقنا العدو اللعني 	 	 	 سيبقى حي لك قوي متني	

) أسري بال كفن (

يا صالح هذا الزمان 	 	 عبداهلل يا ساكن الوجدان 	

أسرياً بسجن بال عنوان 	 	 اليوم بت فارسًا بال حصان	

بزنزانة العزل العفن 	 	 	 شهيداً حيًا بال كفن	

	     رغم ظلم العدو اللعني صابراً على املصائب واحملن	

من أجل أن يرفع اجلبني 	 	 يا من بذل الغالي والثمني	

كهزيج الرعد بسماء فلسطني 	 وميشي منتصب القامة ال يهني	

كصخرة االقصى ومعراج السنني 	 	 عزيز النفس كالتني والزيتون	

ستبقى منارة اجملاهدين 	 	 أبا اسامة يا وحش ال يلني	
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