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 مراجعة %تاب

 %تاب "درب األشواك" لألسیر سل.م حجة

 عوني فارس

 Bاحث في التار@خ

 

بواب أأهم4ة +بیرة، +ونها واحدة من قادة و+وادر المقاومة الفلسطین4ة المسلحة  اتمذ+ر ِسَیر و تكتسب 

اح الفلسطیني المسلح ضد االحتالل، وتزداد أهمیتها، إذا عرفنا أنَّها ح+ا4ة الكفمن  لجوانبوCن التد

عام 4سها القسام منذ تأس+تائب تتمحور حول المقاومة في األرض المحتلة، تحدیًدا تلك التي سطَّرتها 

معروفة عن مة التفاصیل غیر الوضخا ،2الوثائb ُشحّ رأت النور في ظل نا أنَّها وٕاذا ما أدر+ْ ، 19921

الحاجة ین تتب، وأحرار العالم للتعرف علیهااألج4ال الفلسطین4ة الصاعدة  ، ولهفةالمقاومینتجارب 

مقاومة ادرCن على الكتاkة في تدوCن ونشر سیر رموز العین والقلِ طَّ یترتب على المُ  َدْینالماسة للوفاء ب

  الخالدة.حتالل المشوِّه لهم وألفعالهم خطاب اال، ومواجهة وصنَّاعها

األرض المحتلة kالثقة الراسخة والطمأنینة العال4ة عند قراءة نصوصهم، إذ 4+فیهم ورغم جدارة مقاومي 

نظر یأن ال الجاد دالة على صدقهم، إال أن المطلوب من القارo العظ4مة الأفعالهم أهدافهم الكبرn، و 

+رات في العموم تب الِسَیر والمذ+، فااعتkاره حق4قة مطلقة ال 4م+ن مناقشتهk لكل تفصیٍل في المذ+رات

التي قد تدفع القارo إلعادة النظر في kعض ما ورد فیها، ألنها تعتمد kاألساس تواجه kعض التحد4ات 

نَّها سماء في أحایین أخرn، +ما أاألا والخلu بین الوقائع و س4ان أح4انً الذاكرة التي 4عترCها النعلى 

																																																													
نت نشاطات الكتائب ومواقفهامن منذ تأس4سها  القسام تائب+الصادرة عن ب4انات تعتبر ال 1  +ما أولت ،أوائل وأهم المراجع التي دوَّ

ضافة إلى ، kاإل"فلسطین المسلمة"مجلة  رصد أعمال الكتائب وتوث4قها منذ البدا4ات مثلا في ا +بیرً kعض اإلصدارات اهتمامً 
في هذا داراتها من أوائل إصو في تناول تفاصیل عمل الكتائب منذ انطالقها،  اطل4ع4ً  ادورً التي لعبت  "فلسطین المسلمة"منشورات 

موعد مع الشاkاك دراسة في النشا{ العس+ر| )، و 1993( حرب األ4ام السkعة أسود حماس :الشأن ثالثة +تب لغسان دوعر هي
  ).1994هاد والمقاومة (، وعماد عقل أسطورة الج)1995( 1993ن القسام خالل عام لحر+ة حماس و+تائب عز الدی

فالحذر  ي،نالسبب األم ، 4أتي في مقدمتهاترجع ندرة الوثائb المتعلقة kالمقاومة المسلحة داخل األرض المحتلة إلى عدة أسkاب2 
، الوقت طوCل، والحرص على تداولها في نطاقات ض4قة جد�  منها، وعدم االحتفا� بها ستدعي التقلیلمن وقوعها في ید العدو 4

ا ا إلى است4الء االحتالل على kعضهالوثائb عائد أ4ًض  واللجوء إلى اتالفها في حال الشعور kالخطر، +ما أن شحّ وٕاخفائها، 
 الkاحثین. القراء و تاحتها لجمهور إوامتناعه عن 
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ث التارCخ4ة الشخصي من األحدا م، وموقفهلكاتبیها األیدیولوج4ةالتوجهات ضة للوقوع تحت تأثیر معرَّ 

 مأثناء +تابته مالنفس4ة التي رافقته، والشحنات نها، وعالقاتهم kالفاعلین على مسرح األحداثو التي 4سرد

، و�ناًء على ذلك على القارo أن ال 4ستهجن إذ اكتشف اختالف الروا4ات حول تفصیل معیَّن للمذ+رات

وعل4ه  ،أشخاص نحتوا هذا التفصیل مًعا kالدم والعرق والدموع مذ+راتورد في ، لحدث ما في م+ان ما

   دون َتَحقbُّْ وتَبیُّن.  االدعاءوصمهم kأن ال 4سارع إلى اتهام الرواة kالكذب أو 

داني یلمؤلفه سل4م حجة القائد الم درب األشواك صفحات من تار@خ المقاومة في فلسطینجاء +تاب 

 یدلمهم والمفا في س4اق موجة من التذ+ر ، والق4اد| في الحر+ة الفلسطین4ة األسیرة،في +تائب القسام

 تناول فیها ناحتوها، 3اومة، فأنتجت مجموعة من المذ+راتالتي تفاعل معها عدد من قادة و+وادر المق

العمل المقاوم داخل األرض المحتلة في تسعین4ات القرن الماضي وما kعدها، منها: مساهماتهم في 

)، 2006)، ومذ+رات محمد عرمان (2001)، ومذ+رات عوض سلمي(2000حسن سالمة (مذ+رات 

)، ومذ+رات زاهر جkارCن 2012)، ومذ+رات عبد هللا البرغوثي( 2010ومذ+رات حسام بدران (

 .4)2017طیر ( )، ومذ+رات محمد أبو2012(

ي ة فن4َّ تجر�ة غحر+ة حماس، وkعد ا من انضمامه لُنشرت مذ+رات حجة kعد خمسة وعشرCن عامً 

ا، تأثیرً  كثرتجر�ته في االنتفاضة الثان4ة أ وقد +انت، 5عشر سنوات تناهز العمل المسلح ضد االحتالل 

ي نابلس ف+تائب القسام  +ان من أبرز القادة المیدانیین في فقدغزر فاعل4ة في ح4اته الجهاد4ة، وأ 

عدو، +ما ، وتوج4ه ضر�ات قاس4ة للتفعیل العمل المقاوم ا فيا محورCً شمال الضفة الغر�4ة، ولعب دورً و 

 سنرn في السطور القادمة. 

الرCاد| دور الو المقاومة المسلحة أثناء االنتفاضة الثان4ة حول  هتفاصیلتاب في +ثافة تكمن أهم4ة الك

 اول بإسهاب زوا4ا مهمة من العملتن فقد +ما عا4شه حجة وشارك في صنعه،فیها  تائب القسامكل

																																																													
رة مع قادة و+وادر من مقاkالت مجاالت أخرn غیر +تاkة المذ+رات مثل البد من اإلشارة هنا أن موجة التذ+ر شملت 3  مصوَّ

قة وفاء ، تناولوا فیها تجار�هم في المقاومة، وقد شاعت k+ثرة kعد صفوالجزCرةالكتائب على kعض الفضائ4ات مثل األقصى والقدس 
 . 2011األحرار عام 

اضي، +ما ین4ات القرن المعن kاقي المذ+رات المدونة أعاله في تتkعها الطوCل للعمل المقاوم منذ سkعامتازت مذ+رات أبو طیر 4 
 لس4اسي خارجه وجوانب من ح4اته االجتماع4ة. خل اَألْسر ونشاطه اتفاصیل ح4اة أبو طیر دا تتناولأنَّها 

ل حجة 5  ان4ة حتى في االنتفاضة الث في العمل العس+ر|  انخر{في االنتفاضة األولى ثم تاkعة لحر+ة حماس خل4ة عس+رCة ش+َّ
 . 2002اعتقاله عام 
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kعد أعوام من المالحقة من قبل االحتالل وأجهزة أمن السلطة،  تتعلb بإعادة بناء الكتائب المقاوم

ضد مواقع  وأبرز العمل4اتو، والتخطu4 لضرب العدوالتدرCب،  وعمل4ات تجنید العناصر، ور�u الخال4ا،

من بیر + م+ثَّفة لعدداحتوn، لحسن ح� جمهور القراء والkاحثین، ِسَیًرا  +ما أنَّه ،6االحتالل ومستوطن4ه

ومؤهلهم العلمي، ضمت تارCخ مولدهم، وم+انه، ، 7ن القادة والكوادر واالستشهادیینمشهداء القسام 

أهم العمل4ات و  وتجر�تهم الجهاد4ة، و+سبهم االقتصاد|، االجتماع4ة،وح4اتهم وصفاتهم، وهوا4اتهم، 

روn ألول ی وخاتمتهم، والكثیر منذ ذلك التي شار+وا فیها، ومعاناتهم مع االحتالل وأجهزة أمن السلطة،

 مرة.

َیر التفصیل4ة صوصا إذا خعلى جانب +بیر من األهم4ة لشهداء +تائب القسام  إن هذه التراجم والسِّ

الكتاkة عن الشهداء هي في الحق4قة +تاkة عن أحد الق4م العل4ا للشعب الفلسطیني الذین kأن " ،عرفنا

مجرد لم 4+ن " من 4+تب عنهم، +ما أن 8"+انت دماؤهم بوصلة الضمیر الجماعي للشعب والقض4ة 

ا منهم، وعندما 4+تب عنهم فإنما 4+تب بتلك الحم4م4ة التي تع+س الوفاء صدیb لهم، بل +ان واحدً 

لصدق، وصراحة الروح والضمیر، وهو إذ 4+شف لنا kعض الستار عن تلك الطل4عة من مجاهد|" وا

+تائب الشهید عز الدین القسام" في منطقة نابلس وشمال الضفة الغر�4ة، فإنما 4+شف لنا المقدار الذ| 

    مقتضاها". kت4حه المعلومات التي أضحت متداولة في أروقة محاكم االحتالل العس+رCة وح+م أصحابها تُ 

  مثابرة وعنیدة.. سیرة سل.م حجة

																																																													
نها في المتن، فذ+ر أسمبتفاصیل إضاف4ة  ، وقد خصَّ kعضهاضد االحتاللعمل4ة  25رب الـ تناول الكتاب تفاصیل ما 4قا6  اء دوَّ

  .ودوافعها، و+4ف4ة التخطu4 لها، والمنفذین، وتارCخ حدوثها، وطب4عتها، وم+انها، ونتائجها المسؤولین عنها،
ا تkاعً  ، سأذ+رهم k31سیر تفصیل4ة في المتن لـ  ا من قادة و+وادر وعناصر القسام، وقد استأثراسمً  120ترجم الكتاب لقراkة  7

)، أ4من ( بیت رCما)، محمود أبو هنُّود (عصیرة الشمال4ة ( قلقیل4ة)، kالل البرغوثي عبد الرحمن حمادوفقا لترتیبهم في الكتاب: 
خوان عصام ومحمد جرار(واد| برقین)، نصرالدین واأل ،(واد| برقین) ( نابلس)، علي عالن (مخ4م عایدة)، نصر جرار أبو حالوة

( مخ4م جنین)، عاصم صوافطة (طوkاس)، ق4س  عاصم عصیدة (ِتل)، سامي زCدان (ِتل)، جمال أبو الهیجاء( ِتل)،  عصیدة
 ( (األردن)، طاهر جرارعة (نابلس)، عاصم رCحان (نابلس)، محمد زCاد الخلیلي، سعید الحوتر|  عدوان (جنین)، إبراه4م هواش

)، نائل (نابلس (ِتل)، مهند الطاهر مد الحنبلي (نابلس)، محمد رCحان( بیت لق4ا)، مح ِتل)، مازن فقها (طوkاس)، +رCم مفارجة
 (نابلس)، جاسر سمارو (نابلس)، مازن فرCتخ (ِتل)، نس4م أبو الروس (الخلیل)، 4اسر عصیدة (ِتل)، هاشم النجار رمضان

َرْ+جي   (نابلس).        (نابلس)، یوسف السُّ
 . 12-11هذه العkارة والتي تلیها مقتkستان من تقر�C القائد إبراه4م حامد للكتاب ص 8 
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ولیو عام والعشرCن من تموز/ ی الحاد| ة في محافظة نابلس فيقَ رْ ولد سل4م محمد سعید حجة في بلدة بُ 

 ،1991في جامعة النجاح عام ، والتحk b+ل4ة الشرCعة 1991عام  ة العامة. نال شهادة الثانو19724

درجة  ر علىسْ وحصل أثناء وجوده في األَ  لكنَّه لم 4+مل دراسته kسبب اعتقاله لدn االحتالل،

4ة العلوم من +لالk+الورCوس في التارCخ من جامعة األقصى في غزة، ودرجة الدبلوم في تأهیل الدعاة 

  التطب4ق4ة في غزة.

 bحر+ة حماس عام حجة التحk1989 ، في صفوفها، و uل خل4ةونش عس+رCة خالل االنتفاضة  ش+َّ

الجناح العس+ر| لحر+ة في إعادة بناء وساهم ، 1994األولى استهدفت مواقع لالحتالل حتى عام 

لتاkعة من الخال4ا العس+رCة ا ء االنتفاضة الثان4ة، وتش+یل عددفي شمال الضفة الغر�4ة أثنا حماس

، 2001، وح4فا عام 2000حوال" عام مل4ات استشهاد4ة منها عمل4ات "م4لكتائب القسام والتي نفذت ع

ملهى الدلفنارCوم" في "تل أبیب" "، و2001لقدس المحتلة عام في ا"التلة الفرنس4ة" و"مطعم سkارو" و

 . 2001عام 

عمال االنتقام4ة من قبل قوات االحتالل ومخابراته، إذ اعتقل عدة مرات تعرض حجة لسلسلة من األ

الل خ في أكثر من مر+ز تحقیb، و+ان مطارًدا د أكثر من مرة، وتعرض للتعذیب الشدی1993عام منذ 

وقام  ،2002من +انون الثاني/ ینایر عام في الثاني عشر ضة األقصى، واعتقلته أجهزة السلطة انتفا

برCل عام في الثاني من ن4سان/ أ التاkع لجهاز األمن الوقائي االحتالل kاعتقاله من داخل سجن بیتون4ا

حقیb أعاده االحتالل للت، و ان عامً یثالث إضافة إلى kالسجن المؤ�د ستة عشر مرةعل4ه ، وح+م 2002

 كثر من مرة خالل سجنه، ومنع أهله من زCارته أكثر من مرة. أ

 محتو.ات الكتاب 

kاإلهداء والش+ر والتقدیر، ثمَّ kمقدمة للقائد إسماعیل هن4ة رئ4س حر+ة حماس في قطاع  افتتح الكتاب

مقدمة من ناصر ع4سى، ثمَّ kد وعبد الن إبراه4م حاممن القائَدْین األسیَرCْ  ینتقرCظغزة في حینه، و�

  . المؤلف

م في  تحدَّث و قصى، اضة األتوطئة حول انتفاألول حوn متن الكتاب على ستة وثالثین عنواًنا فرع4ًا، قدَّ

لشهید ا سیرة�جوانب من مجموعة "شهداء من أجل األسرn" و k اعن "مهندسو الح4اة" مبتدئً  الثانيفي 
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 +وادر القسام وضعف إم+انیتهمخبرات قلة االنتقال من مرحلة سرد عمل4ة و ، 9القائد أ4من أبو حالوة

تي ماد تصن4عتعلَّم أبو حالوة  فقد، 2001" في ن4سان عام بدا4ة التفوق مرحلة جدیدة اتسمت بـ "إلى 

م فواز بدران خبرات جدیدة في التصن4ع، 19قسام "أم العبد" و" س4م أبو بن خu التصن4عوُرِفد "، وقدَّ

 في أغلب مدن الضفة. الجدیدة نشر الخبرات العمل على جرn الروس وجاسر سمارو، ثمَّ 

في  اخصوًص واجهت القسامیین  جملة الصعوkات والمعوقات التي الثالثفي العنوان ستعرض او 

ضعف خبرة التصن4ع، ومش+لة التدرCب، وقلة الدرا4ة kالعلوم األمن4ة والعس+رCة، وعدم  البدا4ات، مثل

ب، وعدم +فا4ة اإلم+انات الماد4ة والسالح والبن4ة االستفادة من التجارب الساkقة لمجموعات الكتائ

تحدیًدا  ،قرات القسامعن م الراBعتحدث في العنوان و  مالحقات من أمن السلطة واالحتالل،تنظ4م4ة، وال

+ر| العمل العس مسجد طارق بن زCاد التي شهدت بدء رب" في منطقة رأس العین ق10شارع الشقة في "

 فیها قدتعُ رCب لمهندسي القسام في نابلس، و و+انت أول مر+ز تد في االنتفاضة الثان4ة في نابلس،

لیلتهم  اوصا4اهم ونامو +تب االستشهادیون وفیها  ،التصن4عتجارب أهم ُنفِّذت فیها و االجتماعات، 

 .األخیرة

جوانب من سیرة القائد عبد الرحمن حماد، ودوره في نسج العالقة بین القسامیین  الخامسلعنوان تناول او 

رغبته في تحرCر األسرn من سجون االحتالل، عبر تنفیذ عمل4ات في قلقیل4ة وٕاخوانهم في نابلس، و 

وانب من ج الخامسفرد العنوان ات االستشهاد4ة، وأالعمل4دخوله على خu ثم  خطف للجنود الصهاینة،

، وتنفیذ العمل4ات دوالتف+یر بخطف الجنو ، ة، وتش+یل مجموعة القدسعالقته kحجسیرة kالل البرغوثي، و 

لمقاومة، اومسیرته في  محمود أبو هنودk الخامسالعنوان  س4ما عمل4ة مطعم سkارو، واعتنى ،في القدس

طاردة ف4ما لم، وشرح فلسفته في العمل، وذ+ر جوانب من تجر�ته في اkحجةوالظروف التي جمعته 

اصیل عمل4ة لتف السادس العنوان ، وخصَّ دروزة وأبو حالوةالقائدین ولقائه k ،4ُعرف بـ "مدرسة الرCف"

ث عن جوانب للحدی الساBعن اغت4ال القائد أبو هنود، وعاد في العنوان التي ُنفِّذت kعد أسبوع م ح4فا

 وتحدَّث في العنوان ،علي عالنالشهید وkعض مواقفه مع الجهاد4ة أ4من أبو حالوة أخرn من ح4اة 

للعمل العس+ر| ودور +ل من صالح دروزة وجمال منصور وحسام  عن الغطاء الس4اسي والمالي الثامن

ز  بدران ام جرار وعمله مع األسیرCن عصسیرة القائد نصر على  التاسع العنوانفي هذا المجال، ور+َّ

																																																													
 توص4فات الشخوص الواردة في هذا النص مثل قائد وشهید وغیرها على توص4فات حجة.  تُ اعتمد9 
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في المطاردة، وتجارب  صور ومواقف من تجر�ة المؤلف ف+ان عن العاشرأما العنوان  ومحمد جرار،

 . نصر الدین عصیدة ومحمود أبو هنود ونصر جرارمطاردین آخرCن مثل 

ر قادة یَ من سِ سرد تفاصیل فاختارها المؤلف ل والثالثین عشر إلى الراkع العناوCن من الحاد|وأمَّا 

قائد جمال األسیر ال، و نصر الدین عصیدة وعاصم عصیدة وسامي زCدان:  الترتیبسام وهم kو+وادر الق

وق4س عدوان، وٕابراه4م هواش، ومحمد  والشهداء: عاصم صوافطة،، والمجاهد مازن فقها ، أبو الهیجا

وعاصم عصیدة، Cحان، عاصم ر و  طاهر جرارعة،زCاد الحنبلي، وسامي زCدان، وسعید الحوتر|، و 

نائل و مهند الطاهر، و  ومحمد الحنبلي، ومحمد رCحان،+رCم مفارجة، و  محمد عزCز حاج علي،و 

ة، ونس4م أبو الروس وجاسر سمارو، 4اسر عصیدوهاشم النجار، و نصر الدین عصیدة، رمضان، و 

وقائي، لدn األمن الالعنوان الخامس والثالثون عن اعتقال حجة و+ان  فرCتخ، وCوسف السر+جي،ومازن 

  .ذات4ة للمؤلف تم الكتاب kسیرةعن إضاءات لجیل المستقبل، وخُ والثالثون العنوان السادس و 

 أبرز شخص.ات الكتاب

أثناء  اا +بیًرا kسرد جوانب من ح4اة عدٍد +بیٍر من قادة و+وادر القسام، خصوًص أولت المذ+رات اهتمامً 

ز ما هو مشار أعاله،االنتفاضة الثان4ة، + لى إ لى kعض القادة المؤثرCن، في تأكیدٍ ع المؤلف وقد ر+َّ

 متن يفحضرتا k+ثافة ن ی، وسأذ+ر هنا شخصیتوعالقته المتمیزة بهم في المقاومة، ِعظم +دحهم

 الكتاب:

 أ.من أبو حالوة -

هم4ة دور ألفي الكتاب، وهذا عائد أساًسا  أ4من أبو حالوة مساحًة +بیرةً القائد منح  ر المؤلفآث

حتى  ا،فقد عمال معً  ي االنتفاضة الثان4ة kه،الرتkا{ مسیرة حجة في المقاومة فأبو حالوة، و 

ما نموذًجا ، 2001في تشرCن أول عام استشهاد أبو حالوة  ن العمل المشترك المتفاني، موقدَّ

اش ومحي kعد 4حیى ع4 الثالث بین مهندسي القسام و حالوة. +ان ترتیب أبوتحقیb اإلنجازات

ته اآلسرة. إرث الع4اش وشخصیالشرCف. درس الهندسة في بیرزCت، وتأثر kش+ل +بیر ب نالدی

صاحب السبb في تطوCر القدرات القتال4ة لدk n+ونه  ، +ما أوردت المذ+رات،امتاز أبو حالوة

، والمدرِّب المتم+ن الذ| عمل 2001الكتائب، خصوًصا في مجال التصن4ع منذ ن4سان عام 

عدو، ید من العمل4ات الكبرn ضد الألكبر عدٍد من المهندسین، والمخطu للعدبجد لنقل خبراته 
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ه أل دانیین یٍر من القادة المیعدٍد +ب والشخص4ة المنفتحة على، ام4ةموعة قسَّ كثر من مجوالموجِّ

4ا في ق4ادات عل ، والذ| یتواصل kش+ل مkاشر معالغر�4ة كثر من محافظة في الضفةفي أ

الء وعظم اشتد الkصالح دروزة، والمقاوم الصبور مهما القائد المقاومة في الضفة الغر�4ة مثل 

 الخطب. 

 

 محمود أبو هنود  -

ي سیرته في أكثر من م+ان فا kأبي هنود، فأتى على جوانب من ا +بیرً أولى الكاتب اهتمامً 

رات kاعتkاره من رواد مدرسة البرCِّة في المقاومة، التي تمیزت الكتاب. ظهر أبو هنود في المذ+

kعمل4اتها الموجعة للعدو داخل الضفة الغر�4ة (مواقع قوات االحتالل والمستوطنین)، و+ان لها 

مه  استراتیجیتها الخاصة في +4ف4ة الع4ش في الجkال والود4ان kعیًدا عن مراكز المدن، +ما قدَّ

صاحب رصید عال في و عال4ة على اإلفالت من +مائن العدو، صاحب القدرات البوصفه 

یب وتعرض للتعذ إذ عا4ش األسر في سجون االحتالل وأجهزة السلطة،، الصبر على الkالء

kالرصاص من قوات االحتالل، والمطاردة  واإلصاkة، خارج فلسطین kعادالقاسي، وجرَّب اإل

    الشهادة. ختم ح4اته kو لفترة طوCلة، 

 ان.ة والدور المیداني للخارج.االنتفاضة الث

إلى إلشارة تر+َّزت في ااالنتفاضة الثان4ة،  حول دور الخارج فيأوردت المذ+رات القلیل من التفاصیل 

4ة ن منیْ نموذجَ  ضر حCر القدرات في مجال التصن4ع، فقد ، تحدیًدا في تطو للخارج المساهمات الجدِّ

م للكتائب نشرات أمن4ة، ودوائر 2001عام  في شهر ن4سانارج مهندس من أبناء رام هللا من الخ ، وقدَّ

" 19نیتروجالكول" و"أم العبد" و"قسام على تصن4ع مادة " +هر�ائ4ة، وقام بتدرCب أ4من أبو حالوة

عد kوالعبوات الجانب4ة المضادة للمر+kات، والعبوات التلفزCون4ة، وتفخیخ الس4ارات، والتفجیر عن 

ع المتفجرات بدران تدرkCات على صن فواز الجوال، أمَّا النموذج الثاني فتمثل في تلقيkاستخدام الهاتف 

دفتًرا  ، ومنحه الشابأثناء إقامته في األردن من إحدn الشkاب الذین شار+وا في الحرب في الش4شان

  على تصن4ع عشرات المواد المتفجرة.4حو| إرشادات 

 ] ر سْ األَ @ر تحر االهتمام Bقض.ة 
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4ة، و+وادرها في مرحلة االنتفاضة الثان في ذهن قادة القسام قض4ة األسرn وضرورة تحرCرهم حضرت

شهداء من أجل "حجة +تاkه kالحدیث عن عالقة أ4من أبو حالوة kمجموعة  وCلفت النظر افتتاح

+ل أن تو  لتحرCر األسرn عبر خطف الجنود علىتخط4طه مع أبو حالوة عن  ، ثم حدیثه"سرn األ

 ومن المهم هنا اإلشارة إلى+ان موضوع تحرCر األسرn شغله الشاغل،  لعبد الرحمن حماد الذ| المهمة

4ضع صورة أبو الس+ر في م+ان ظاهر في بیته حتى ال ینسى قض4ة  ن أن حماد +انما ذ+ره حجة م

 nاألسرuاختطاف جند| صهیوني و أن 4قوم حماد ، ، و+ان ضمن المخطkمؤلفإلى ال ه الجند|4مسلت 

ه في محافظة رام هللا والبیرة بیت رCمابلدة الذ| سیتولى أرساله إلى مخkأ في    البرغوثي.بد هللاع، أعدَّ

 حضور النقد الذاتي 

ل النقد الذاتي جزًءا من المذ+رات، وقد ظهر ض أثناء التعلیb على kعبجالء في أكثر من م+ان  ش+َّ

ل4ات غلیب العمتمثل  في العمل استراتیج4ة المقاومةجوانب تتعلk  b دkالنقالمؤلف األحداث، وقد تناول 

عبدالرحمن حماد "في التجهیز  للعمل4ات مجموعة قحام إفي ، +ما ف األسرn االستشهاد4ة على مل

على الرغم من أن الهدف من التنسیb معهم هو أن یتخصصوا kالخطف لتحرCر  ،االستشهاد4ة

"nة، والوقوع في دائرة 10األسر  اغت4ال االحتالل للقادة الكkار والجرائم التي ارتكبت kحbالفعل على  ردَّ

 u4غي التخطkعمل4ات أقل أهم4ة مما ینk ا في االنشغالkًالشعب الفلسطیني عموًما، التي +انت "سب

4ال ومحاولة اغت اغت4ال أبو هنود،+ما في حادثة عمل وجوانب تتعلk bاألخطاء األمن4ة أثناء ال، 11له"

 لدn األمن الوقائي.  حجةاعتقال عالن، وعمل4ة سعید الحوتر|، و  علي

 الخاتمة 

kتا+k فعله أفاد ة مذ+راته ونشرها، وقدأحسن حجةk هجمهور القراء والمهتمینkمرموقة +انة م ، وحجز +تا

 ة رفاقمن المجد| مقابلة روایته بروا4وس4+ون  ضمن قائمة األدب4ات التي وثَّقت لالنتفاضة الثان4ة،

در�ه ممن +انت لهم مساهمات جلیلة في تلك المرحلة من تارCخ الكفاح الفلسطیني، ومقارنتها kما 

 خت لالنتفاضة الثان4ة kش+ل عام ومسیرة +تائب القسام فیهاأرَّ واألkحاث التي دراسات توصلت له ال

    .kش+ل خاص

																																																													
 .59درب األشواك، ص 10 
 .60المصدر نفسه، ص 11 
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