
حافظ عبية

حياة نضال



حافظ محمود عبد الحليم عبية 

- مواليد قرية ياسوف: 1945/10/1م
- أنهى الدراسة اإلعدادية يف الوطن، ومن ثم غادر اىل الكويت عام 1960م، ويف 

عام 1965 وحني اإلعالن عن تشكيل جيش التحرير الفلسطيني، غادر الكويت اىل 

العراق، وألتحق بصفوف جيش التحرير.

بفرتة  الوالدة  بعد  الله  وتوفاها  له،  أول طفلة  وانجب  عام 1963،  تزوج يف   -

بسيطة، وأنجب طفلتة الثانية يف عام 1967 قبل اإلعتقال بفرتة بسيطة.

- بعد نكسة عام 1967 التحق بصفوف املقاومة املسلحة يف األردن.

- دخل إىل األرض املحتلة ضمن مجموعات العمل مع نهايات العام 1967، وكان 

من األوائل تقريباً الذين عملوا عىل تأطري وتنظيم وتدريب مقاتلني داخل  األرض 

املحتلة.

- أعتقل بتاريخ 1967-12-17، وحكم عليه بالسجن ملدة 40 عاماً، قىض منها 

18 عاما يف سجون اإلحتالل، وأفرج عنه ضمن صفقة تبادل األرسى عام 1985.

بزوجته  التقى  وهنالك  سوريا،  اىل  ومنها  ليبيا،  اىل  ومنها  جنيف،  اىل  أنتقل   -

وابنته ألول مرة.

- انتقل من سوريا للعمل ضمن كادر السفارة الفلسطينية يف قطر، وبعد حرب 

الخليج كان أحد املناضلني الذين طردوا من دولة قطر، فانتقل اىل دولة تونس 

للعمل يف الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية، وبقي فيها حتى توقيع 

إتفاق أوسلو.



- عاد اىل أرض الوطن بعد توقيع االتفاقية، وهنا شارك يف تأسيس وزارة اإلعالم 

الفلسطينية .

- تقاعد من العمل الحكومي عام 2005، حيث أكمل السن القانوين للتقاعد.

- استمر بالتواصل الدائم مع األخوة ورفاق الدرب يف رحلة النضال داخل الوطن، 

وخاصة أعضاء الحركة األسرية.

االسرية، حيث  الحركة  توثيق وتأريخ  أهمية يف مجال  األكرث  اسهاماته  برزت   -

شارك يف عرشات الندوات، وكتب العديد من املقاالت، واسهم يف إنتاج موسوعة 

يف  “الشمس  ،هي  االسرية  للحركة  توثق  كتب  ثالث  ووضع  املحررين،  االرسى 

منتصف الليل” و”نصب تذكاري 1” و”نصب تذكاري2”.

املؤسسات التي ساهم فيها أو كان عضواً فيها :

جمعية حامية املسهتلك يف سلفيت   -

نادي أطفال ياسوف   -

انتخب رئيساً ملجلس قروي ياسوف ملدة 5 سنوات   -

عضو اللجنة االستشارية يف محافظة سلفيت   -

عضو اللجنة الثقافية يف املحافظة   -

عضو يف جمعية األرسى واملحررين  -
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قال تعاىل:

نحبه  قىض  من  فمنهم  عليه،  الله  عاهدوا  ما  صدقوا  رجال  املؤمنني  “من 

ومنهم من ينتظر و ما بدلوا تبديال” صدق الله العظيم.”

اليوم نستذكر بكل فخر واعتزا،ز مناقب رجل من خرية الرجال، اختاره رب 

العرش العظيم إىل عليائه، ويف ليلة سوداء غادرنا املناضل حافظ عبية  “أبو 

أفنى سنوات عمره ال 74 بشبابه وشيبته قربانا  الله بعدما  حنان”  رحمه 

يف  خفاقا  عاليا  الوطن  علم  ورفع  والكربياء،  الفخر  بشعار  فوشح   لوطنه، 

محافل العطاء .

والتاع  أناتها  األقالم  الحناجر، وذرفت  الكلامت يف  النبأ، تحرشجت  أتانا  ملا 

الفؤاد بزفراته، وفرت الحروف والكلامت، وهيهات ملثلنا أن يّلم شتاتها ... فال 

الحرب وال عظيم املقال يوفيك حقك .

بسم الله الرحمن الرحيم

حافظ عبية ...
 قامة وقيمة تفخر بها محافظة سلفيت

كلمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح 

إقليم سلفيت

عبد الستار عواد
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شكل رحيله صدمة قوية لنا، واصابتنا مرارة الفجيعة يف غمضة عني مثقلًة 

وقدره،  الله  بقضاء  نؤمن  ونحن  الله،  مشيئة  ولكنها  ملتهبة،  حزن  بكومة 

نرتحم عىل فقيدنا الغايل، و نستذكر ماقدمه هذا النموذج لقريته ومحافظته 

ووطنه، نستذكره بنظرته الثاقبة وإرادته الحديدية والكبرية، والرجل الخطيب 

بفكره، واملتحدث بلغة اإلنجازات الفكرية والثقافية، ومشاريع البنية التحتية، 

فقد كان جنديا وفيا، ما تواىن يوما بأن يقدم أقىص مالديه  لرفعة هذا الوطن 

العزيز، ناقشاً اسمه بحروف من ذهب .

أبو حنان لله درك تدعو للوحدة التي ال انفصام لها وصاحب الفكر النري ... 

املنتمي لفلسطني أرضاً وسامًء تخوض غامر الحياة بنفس أبيٍة تغاضت عن 

صغائر األمور ... الويف ألصدقائه أرسى وشهداء، فهاهم األوفياء.. األنقياء… 

يجتمعون، ويجمعون عىل الوفاء إليك… ها هم يلتقون اليوم، وقد نجحت 

يف جمعهم عىل محبتك.. يلتقون ليقولوا فيك كلمة وفاء… يا رجل الوفاء ..

فال متنحوه رثاًء ال يلق به .

 أبا حنان :
عرفناك، الصمت يف حكمة، والنطق يف صواب وبصرية.. وتجربة زاخره من 

جيل املناضلني ملتصقاً بهموم وأوجاع شعبك، وملسة معامالتك برقي أخالقك، 

وما فرتت همتك، وال تبدد عزمك، ال تقاعساً وال نكوصاً .

أبا حنان :

يا زهرة الربيع وزغرودة الوطن

 عرفناك ثابتاً ثاقباً غريوراً يقظاً. تضحيات جّل بحق قدرها... محباً للجميع ..

سباقاً اىل تأدية الواجب يف جميع املناسبات... معني عطاء ال ينضب ...

 وصفحات نور مرشقة نقلبها ونسرب أغوارها .. 

شامخاً كزيتونة سلفيت .. ثابتاً كجرزيم وعيبال .. محلقاً كالنرس عىل الرىب 

.. حراً نقي العزم 
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ترجلت وما زلت يف حدق العيون

رحلت وما زالت ذكراك تخلد فينا وتتجىل أمام نواظرنا 

وجهاً يطلع كالشمس كل صبح ... وال يسدل ستار ضيائه

وطيفك نرباساً يوقد اآلمال بشموخ ورسوخ 

يعز علينا أن نفارق أحد أعمدة الحركة الوطنية وفرسانها ... 

إنها األقدار اإللهيه : غيبوبة املرض ومقاومة اآلمل

نراك فكراً والفكر ال ميوت ... نراك مناضالً والنضال ال يتوقف ... نراك موقفاً 

واملواقف مخلدة .... نراك علامً واألعالم ال تسقط بل تتناقلها السواعد األبيه 

... فأنت حيٌّ باق يف نبضنا..وجزٌء ال ينفصل عنا ... أنت عزٌم وبوصلة عرفتك 

السجون متحمالً بصرٍب تنوء عن حمله الجبال الراسيات .

وأمام كل ما حققه املناضل “أبو حنان “ من سرية  عطرة ومسرية حافلة 

بالعطاء  تدون مبداد الذهب، فان حركة فتح واللجنة التحضريية املشكلة من 

كل مكونات املجتمع ومؤسساته يف محافظة سلفيت وأصدقائه حينام تداعوا 

ابا حنان  التي عرفت  الجهات  التأبني، ومبشاركة فاعلة من كل  إلقامة حفل 

العايل  اإلنجاز  ألصحاب  التكريم  ملعنى  مفهوماً  يرسخوا  أن  أرادوا  فإنهم    ،

والراقي بأنهم  يستحقون التكريم يف حضورهم ويف غيابهم.

رحمك الله فقيدنا الغايل “ أبا حنان” وعزاؤنا أن اسمك سيبقى يف قلوبنا 

جميعا ألنه يرتبط بالفكر الجامع واالنجازات التي دونها التاريخ بحروف عز 

وكرامة، وستبقى راسخه ومحفورة بوجدان كل ابناء الوطن، وعزاؤنا أن أهلك 

وذويك  سيحملون الرايه من بعدك .

وألنك الويف فإن ثرى الوطن يعتز بأن يضمك بني ضلوعه وأحضانه ... 

وداعاً وقد أوقدنا الشهب وحرقة الوداع تشتعل كاللهب ...

سالًم عليك وأنت ترقد بجوار من سبقوك، وطوىب ملن يلحقون بك ....
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طوىب لك فأنت بذرٌة تبدأ الحياة تحت الرتاب ....

وداعاً فقيدنا البطل ولك الخلود وإلحبائك العزاء ....

فارقد هانئاً بجوار ربك .....

ويف النهاية اليسعنا اال ان ندعو لك بالرحمة وان يسكنك الله فسيح جنانه  

، وستبقى يا ابا حنان يف قلوبنا دوما مثاال ومنارة لالجيال القادمة .
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“كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واالكرام”

ماذا نقول ىف حق الفدايئ واملناضل، من وجه، وعلم وقاد، وآخى، وصادق، 

الكبري  الوطني  هذا  اربعينية  ىف  نقول  ماذا  ..!؟  رياء  او  نفاق  دون  واعطى 

املعهود،  هدوءه  مياثل  تام،  بهدوء  عنا  رحـل  الذى  حنان،  ابو  عبية  حافظ 

عندما كان يسعى بيننا بنشاط وحيوية، داعيا اىل مل شـمل قوانا الحية لخلق 

حياة افضل لألجيال القادمة .

املحررين  من  الكرام  اصحابه  من  رتل  رحل  قبله  ومن  حنان،  ابو  رحل 

ملؤسـساتنا  الكبرية  الله. خسارتنا  إرادة  عىل  اعرتاض  وال  االوائل،  والفدائيني 

الوطنية والسياسية. ماذا نقول ىف شأن هؤالء الرجال، كيف نصفهم؟ وكيف 

بدور  لإلرتقاء  كبريٍ  اىل جهد  يحتاج  غيابهم سوف  ان  غيابهم؟ الشك  نقاوم 

الحركة الوطنية، ألنهم كانوا اهـراماتنا التى نعتـز بها وقاماتنا الـرفيعة التى 

نحب ونجـل، ذلك ألنهم كانـوا الطالئعيني البسطاء املنتمني بصدق، واملوجهني 

والقـادة، هم من صنع الثورة، وهـم من تصدى لالحتالل، مدركني اهـدافهم 

بقلم : اللواء توفيق الطرياوي” أبو حسني” 

أبو حنان: 
جيل االهرامات التي نعتز بها
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وحاملني سالحهم وارواحهم عىل اكفهم،  وآملني من الله النرص عىل االعداء 

وتحرير فلسطني.

املوت  عنا  غيب  السياسية  الطـرق  مفتـرق  ىف  حيارى  نقف  ونحن  اليـوم 

الرشقية،   سلفيت  بوابة  ياسوف،  ابن  عبية،  حافظ  الوطنية،  القامات  احـد 

الذى انتقل اىل جوار ربه الكريم، ليدفن يف مسقط رأسه الذي احب وناضل 

واجتهد لتطويرها والرقي بها،  انتقل ابو حنان  اىل جوار ربه محموال عىل 

اعناق احبابه واقاربه ورفاقه، الذين مألت الدموع عيونهم عىل فراقه، ولكن 

ما يعزيهم هو نهجه الوطني وفكره النري الذي اسس من خالله معاين الوفاء 

واالنتامء. ، ورغم ان املصاب جلل، واالمر عظيم ال نقول اال ما يرىض الله تعاىل 

الواسعة  برحمتك  له وارحمه  اغفـر  اللهم   ، راجعـون  اليه  وانـا  لله  انـا   …

االبرار،  النبيني والصديقني والشهداء والصالحني  الجنان مع  واسكنه ىف اعىل 

وحسن اولئك رفيقا،   وال حول وال قوة اال بالله الحي الدائم الذى ال ميـوت.
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ترجل املناضل الكبري، األسري املحرر، الكاتب واملؤلف، حافظ أبو عباية “أبو 

حنان” بعد مسرية نضال وعطاء طويلة ومرشفة، وبعد أن قىض سنني حياته 

بني زنازين الظلم اإلرسائيلية، وبني ثنايا الكتب التي ألفها وأثرت مكتبة الحركة 

الوطنية األسرية بالعديد من الروايات واملقاالت والكتب..

إن ما يعزينا ويخفف عنا لحظات الحزن التي متر علينا برحيل املناضل الكبري 

أبو حنان، هو مسلسل حياته الذي شهدت حلقاته من البداية وحتى النهاية 

صموداً وثباتاً أسطورياً ممزوجاً بالشجاعة واإلرادة والتصميم ..

ذات  معهم  وخضنا  عايشناهم  اللذين  األشداء  الرجال  أحد  حنان  أبو  كان 

السجانني  واالعتقال ومواجهة  الرسيِّ  والعمل  الثورة  قواعد  تجربة  التجربة، 

وتحدي الرغبات ومجاهدة الذات. وحظي ابو حنان بثقة الناس واحرتامهم، 

ملا كان ميثله من قيم وطنية وأخالقية عالية، ولعطائه الذي مل ينضب حتى 

آخر رمق. 

مل يبخل أبو حنان يوماً بالعطاء، فكان رمزاً للوفاء لوطنه وأخوته رفاق القيد 

واألرس، من استشهد منهم أو ما زال يتعاطى الحياة، فأصدر كتابه ) نصب 

عاش حرا ورحل حرا

بقلم: اللواء قدري أبوبكر

رئيس هيئة شؤون األرسى واملحررين 
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نصباً  ليكون  عنا،  رحيله  من  معدودة  أشهر  قبل  الثاين(  الكتاب   / تذكاري 

تذكارياً بحق ليس لشخص أبو حنان فحسب، وإمنا لكل ما ميثله من سرية 

ومسرية نضالية وأخالق ثورية ووطنية.

يحق لنا ان نتفاخر برجل كرس حياته من اجل شعبه ووطنه.. رجل مندفع 

مغامر يف انتامئه للحركة الوطنية الفلسطينية.. رجل صمد كالطود يف التحقيق 

واملعتقل.. رجل مل يُخلق ليكون تابعاً أو ظالً.. رجل عاش حراً ورحل حراً .. 

 .. أبا حنان  نستذكر  ونحن  لنا جفن،  يرف  أن  دون  واحرتاماً  إجالالً  فلنقف 

نسأل الله لك الرحمة واملغفرة ومنا الوفاء والدعاء.
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القاعدة  اسري عىل هذه  وانا  التعامل  بعد  يأيت  الناس  الحكم عىل  ان  أعرف 
بطبعي وتجربتي، اال ان االنسان قد يضطر يف لحظة ألن يحكم عىل املظهر 

قبل التجربة.
يف االشهر األخرية من العام 2015، ويف إحدى الفعاليات، جلس بجانبي ستيني، 
ظهرت عليه بساطة الفالح، عاشق االرض، والبلد، وبصوت خافت قال يل انه 
رئيس مجلس قروي ياسوف، رحبت به ويف ذهني انه تم اختياره او انتخابه 
عىل خلفية طيبته وسمعته وحبه الهل بلده وحبهم له ، ال لقدرته وامكانياته، 

فهو غري متكلف باملظهر ويلبس الكوفية والعقال.
استطرد متحدثا عن مرشوعه يف تل ابو الزرد ) تل عايل ويف قمته موقع اثري 
الكامل  رؤيته  وما هي  انجازه  تم  وما  القدم(  يف  املوغلة  العصور  اىل  يعود 
قليل،  بعد  الحديث كان جانبيا ويف فعاليه ستبدا  املرشوع واالحتياج، والن 

والحديث متقطع فطلب استكامل الحديث الحقا.
رصاحة اعتقدت يف داخيل انه رجل )ادعايئ(، لكن - الحقا - ومبوعد مسبق 
انجازها يف مرشوعه، ومرة  تم  التي  املراحل  تحدث عن  منفردين،  اجتمعنا 
اخرى وبرصاحة كنت مشككا يف مصداقية حديثه، فاخذت ابادره باالسئلة، 
كيف حصلت عىل متويل كل مرحله؟ وكيف اقنعت املمول؟ وكيف اعددت 

 بلدوزر ياسوف

اللواء إبراهيم البلوي محافظ محافظة سلفيت
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الدراسة؟ وكيف؟ وكيف؟ وبعد كل اجابة تزداد قناعتي بأين لست أمام فالح 
بسيط محب لالرض، فقط، او طيب محب للناس، فقط.

هدف  لديه  ولكن  ومحب صحيح،  محبوب  طيب  بسيط  فالح  الرجل  هذا 
وخارطة طريق لتحقيق الهدف ورؤية واضحه، خاصه بعد حديثه وخططه 
ونظرته املستقبلية الكامل مرشوعه ) تل ابو الزرد( مرشوع زراعي، سياحي، 
التلة  ... فهو يقابل مستوطنة “ارئيل”  وامتدادها رشقا، ويرتبع عىل  مقاوم 

اعىل سارية علم يف املحافظة.
من  املستمدة  وثقافته  وبتاريخه  بالرجل  معرفتي  وزادت  اللقاءات  توالت 
وعرفت  اشكالها،  بكل  املقاومة  ونظريات  السجون  وادب  املعتقالت  ثقافة 
التي انجزها، حتى اين اطلقت عليه لقب “بلدوزر ياسوف” رجل  املشاريع 
يتكلم عن الوطن وخدمة كل انحاء املحافظة يف كل مناحي الحياة، مل تقترص 
اقرتاحاته الذكية والعملية القابلة للتحقيق، فهو يعرف كيف يعمل باملمكن 

دون نسيان الطموح، اذا تحدث استمع اليه الجميع.
ومع مرور الزمن تعرفت يف شخصيته عىل الكاتب املؤرخ ملرحلة مهمة من 
مشاركا  كان  االسرية،  الحركة  وكتابات  ادب  وجامع  االسرية،  الحركة  نضاالت 
تعذر حضوره  واذا  املحافظة،  يف  واالجتامعية  الوطنية  الفعاليات  لكل  دامئا 
كان يعتذر سلفا، حتى وهو يتلقى العالج يف مستشفيات القدس مؤخرا، كان 

يتواصل ليعتذر عن حضور جلسة أو مناسبة.
واخر لقاء كان لنا معه يف فعالية وطنية حول الزيت يف بلدته ياسوف، حرض 
اللقاء وعند مشاهديت له ادركت ان الرجل مفارق لنا، ولكن كانت معنوياته 
الزيت  النتاج  الفضىل  السبل  عن  بل  واملرض،  االمل  عن  يتحدث  مل  عالية، 

وصناعته.
رجل ناضل، اعتقل، قاوم ظالم السجون )بأمل(، حرر دون )مساومة(، عمل 
وشارك يف بناء مؤسسات بلدته والبلدات املجاورة دون )كلل او ملل(، انجازاته 

باقية، شاهد هىل تاريخ مراحل حياته.
لك الرحمة بعد حب من عرفوك ... بلدوزر ياسوف.
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عمود خيمة ياسوف

بقلم: اللواء عصام أبو بكر

محافظ طولكرم

قال تعاىل

“ قُْل يَتََوفَّاكُْم َملَُك الَْمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكْم ثُمَّ إىَِل َربُِّكْم تُرَْجُعوَن”

صدق الله العظيم       

قال احد الحكامء يوماً: العظامء ثالثة، رجل ورث املجد فولد عظيام، ورجل 

وعقله  القويتني  بيديه  املجد  ورجل صنع  عظيام،  فأصبح  املجد  عليه  هبط 

الراجح وخلقه الطاهر. 

وفقيدنا املناضل حافظ كان وبال شك احد ثالث هؤالء العظامء، فقد صنع 

املجد بشجاعته  وفكره النري وصدق مواقفه وعطائه الكبري وتضحياته الجمة . 

ايام  واسابيع  مضت منذ  رحيل املناضل )أبو حنان( بجسده ليسكن اىل جوار 

ربه، لكنه مازال بيننا بفكره وخلقه وسريته العطرة.

تغص الكلامت يف النفس، و يعجز اللسان عن البوح، عندما يكون الحديث عن 

قامة باسقة، وكوكبة ساطعة، دوما بإرشاقة ما انطفأت يوما، وال استكانت.. بل 

بقيت منارة وطنية وحدوية يهتدي بنورها جيل وراء جيل.
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ابو حنان... الرجل املتحدث الصلب... دائم الحركة وصاحب الوجود القوي... 

واللقاء الدايفء... الرجل العتيق... الفدايئ... الذي تعلم من تل )ابو الزرد( يف 

الجناين  العطاء كام هي  التاريخي والثبات... رجل  الشموخ والبعد  ياسوف 

يف ياسوف دامئة الخرضة... هناك يف حديقة الشهداء واالرسى زرعنا يف اعىل 

الجبل االشجار سويا لتكون شاهدة عىل التاريخ... تنقلت يف كل ارجاء محافظة 

ملحافظة  محافظا  عميل  اثناء  العامة...  وساحاتها  وجبالها  وقراها  سلفيت 

سلفيت التي احببت وسكنت وجداين... فكان من االوائل الذين يتواجدون 

يف معظم املناسبات... عقدت العديد من االجتامعات ملختلف القطاعات... 

يف  يناقش  مرحبا...  ذراعيه  يفتح  حنان...  ابو  كان  اجتامعا...  دخلت  وكلام 

الهيئات املحليه... واملجلس االستشاري... واالرسى والالجئني وحامية املستهلك 

والثقافة والعمل الوطني... شخصية جامعة يحمل هموم قريته ومحافظته 

وفلسطني... نبع  يتدفق يف كل اتجاه... لينبت الخري... وعندما سالته... من 

نبع  انني رشبت من  ابتسم واجاب... ال تنىس  يا ختيار...  الطاقة  اين هذه 

واالشجار...  والتني  الرمان  فيزهر  ياسوف...  يف  الجناين  تروي  التي  الدلبة... 

ويتعاىل صوت العصافري... لتشكل لوحة فلسطينية ريفية جميلة.

اتذكر هديته الثمينة كتاب )نصب تذكاري(، الذي بدات يف قراءته ليال، وكلام 

فكرت ان اتوقف شدين النص اكرث، تلك املشاعر التي سيطرت عيل واعادت 

ذاكريت اىل حيث كان  عمري 17 ربيعا، اي عام 1974 يف سجن نابلس املركزي، 

الذاكرة  ان  وأدركت  واآلمال،  واآلهات  واألشخاص  األحداث  أتذكر  أخذت 

تضمر، وان االقالم يجب ان توثق للتاريخ ولالجيال، فقد ابدع البريويت وابو 

حنان. 

اقول ان رحيل املناضل حافظ عبية  لحظة للذكرى فلنحولها إىل عهد ووفاء 

باستكامل رحلته، يف سبيل قضية وطنية عادلة، أعطى لها عمره وإمكانياته 

حتى الرمق األخري من حياته، ومل يبخل بيشء من اجلها.
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 هي وقفة ضمري أمام ضمري حي ال يغيب، هي لحظة تأمل يف عقل ثاقب ال 

يستكني، هي عهد إىل من أحب الوطن فصار اسمه رديفا للمواطنة املخلصة، 

هي كلمة حق تقال يف حافظ عبية.

 رحمك الله رحمة واسعة، و إنا لله و إنا اليه راجعون، و ال حول و ال قوة 

اال بالله..
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يا دموعي اسعفيني لو قليال 
صار حزني اليوَم حزناً طويال 

إن حزني اليوَم ُمرٌّ مؤلٌِم
كيَف اشفيِه وقد صاَر عويال ؟

كيَف للدمعاِت ان تُنقَذني ..
كلُها ال تُسِعُف األمَر الجليال
جاءنا الصبُح بأمٍر صاِدٍم ..

كيَف للفارِس أن يهوى الرحيال ؟
حافظٌ في ذمِة هللاِ... فواااا

ادُمعي اسعفيني لو قليال....
رجٌل كاَن. وليَس الكُل مثلَهُ

ان سألتُم اعطيكم دليال ..
إسألوا السجَن وأياِم اللظى

اسالوا السجاَن والليَل المريرا 
إسأَلوا "اإلطعاَم قسرا" عنهُ 

يوَم كاَن السجُن سيفا وخيوال 
يوَم كان السجُن ناراً وعذابا 
مصنُع األبطاِل كاَن قيدا ثقيال

يوَم كنا في الحريِر الناعِم نغفو

*ان أقسى مواضيع الشعِر عندي الرثاء، 
النني ال اكتبها بالحبِر السائِل وال الجاف إنما 
بدموعي وتحسُّري على حبيٍب رحل وتركني 

.. طيب هللا ثراك يا ابا حنان ..

هَو كاَن القيُد عندهُ إكليال....
إسالوا الرماَن عنهُ و) البَلَْد(

اسالوا الطالَب والطبشورا ....
كم انتخيناهُ فقاَم انتخى...

ليَس يُعطي الرائُِع اال َجميال 
يا أبا الُكِل اتيتَني يوما 

وقلَت لي شعرا وحسنا معسوال
وسالَت الشعَر عني فأَجاَب ..

َرجٌل انَت وما نحتاُج دليال 
ايَن غبَت اليوَم يا "حافظُ"إنّا
أَدمنت اعيننُا رؤياَك أصيال 

ِسرُت في ياسوَف والدمعاُت تحكي
إنهُ ما كاَن يوما بَخيال ...

لم يكن حافظُ ذو ابناٍء ،
انما كان عن الكِل مسؤوال ..
فعيون الماِء والرماِن والتيِن 

كلها ابناؤه ستفتقدهُ طويال 
يا دموعي اسعفيني في رحيلِه 

إَن حزني َغدا اليوَم َعويال

كتَب الشاعُر الفلسطيني عبدهللا يس 
يرثي المناضل الكبير حافظ عبية ...
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زحف البنادق

منري العبويش ... املحافظ االسبق ملحافظة سلفيت

 حافظ ابو عباية أحد أقدم الثوار الفلسطينيني الذين آمنوا بالكفاح املسلح، فقد 

االوىل  بالكتائب  االلتحاق  نداء  ليلبي  الكويت عام 1965  العمل يف مدينة  ترك 

يف  أذيع  قد  النداء  وكان  العراق،  يف  تشكلت  التي  الفلسطيني  التحرير  لجيش 

االذاعات الكويتية للشبان الفلسطينيني والعرب عموما لالتحاق بجيش التحرير 

الفلسطيني قيد التشكيل، تاركا خلفه زوجته وابنته حنان التي تركها يف حضن 

امها رضيعة بعمر أسابيع. 

وهناك التحق حافظ ابو عباية بالكتيبة 421، حيث تلقى تدريبه العسكري كواحد 

موىس  منهم  نذكر  الفلسطينيني  الشبان  من  والعديد  هو  الصاعقة،  قوات  من 

الشيخ ابو كرب، واملرحوم عيل الجعفري وابو نارص الدوامية وغريهم الكثري. غادرت 

الكتيبة االرايض العراقية متوجه اىل االردن متهيدا إللحاقها بالقوات املتوجهة نحو 

الضفة الغربية قبيل اشتعال حرب حزيران، اال ان الحرب اشتعلت بينام كانت 

الكتيبة ما زالت يف طريقها وبالذات يف منطقة األزرق، حيث تعرضت لقصف 

مواصلة سريها حيث متكنت  من  الكتيبة  مينع  مل  ذلك  لكن  االرسائييل،  الطريان 

من اجتياز نهر االردن يف منطقة فصايل يف ذات الوقت الذي كانت ارسائيل قد 
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اكملت فيها احتاللها للجوالن وسيناء والضفة الغربية، وهناك صدر األمر للكتيبة 

ابو عباية انهم وتحضريا  النهر. روى حافظ  باالنسحاب اىل الجانب الرشقي من 

للمستقبل، قاموا بدفن ما فاض معهم من السالح يف منطقة العلمي الدراكهم 

ان الرصاع املستقبيل سوف يكون عىل شاكلة العمليات العسكرية وانهم بذلك 

انتقل  النهر،  الداخل. رشقي  مجموعات  لتسليح  دفنوه  ما  اىل  يحتاجون  سوف 

قبيل  تشكلت  التي  الفدائية  باملنظامت  ملتحقني  الكتيبة  جنود  من  كبري  عدد 

الحرب او بعدها مبارشة، حيث التحق حافظ بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 

ومن خاللها شارك يف العمليات العسكرية عىل الحدود، وكان منها عملية العمق 

حيث اجتاز النهر مع مجموعة فدائية. اعتقل حافظ ابو عباية عام 1968 حيث 

تم وضعه يف سجن عسقالن، سجن عسقالن يف تلك الفرتة كان من اسوأ السجون 

يف العامل، وقد كتب عن هذا السجن الكثري حيث مورست داخل جدرانه كافة 

اساليب البطش النازية، لكن حافظ ابو عباية وسائر سجناء عسقالن وبتصميم 

الطعام  عن  وارضاباتهم  وتضحياتهم  نضاالتهم  من  مجموعة  خالل  ومن  كبري 

متكنوا من كرس قوانني السجن الجائرة واستطاعوا االنتقال نحو وضع افضل، بل 

انهم ساعدوا سائر السجون عىل االنتقال نحو وضع افضل. التحق حافظ داخل 

الشعبية سويا مع عمر  الجبهة  انفصالها عن  بعد  الدميقراطية  بالجبهة  السجن 

قاسم وآخرين. كان حافظ خالل فرتة سجنه منوذجا للثائر الذي مل تكرس القضبان 

قائدا  باعتباره  املعتقل  فعاليات  كافة  يف  مشاركا  فكان  عزميته،  تلن  ومل  عزمه 

وموجها وطليعيا، وكانت مساهامته ال تعد يف سبيل الحفاظ عىل الوحدة الوطنية 

االعتقالية. اطلق رساح حافظ يف عملية التبادل التي متت عام 1985، حيث التحق 

خارجا بحركة فتح. ويف عام 1994 عاد اىل ارض الوطن مع طالئع السلطة الوطنية. 

يف الوطن عمل حافظ يف وزارة االعالم بدرجة مدير عام وكان له تأثريه الفعال، 

فحافظ عالوة عىل دوره كفدايئ وطليعي فهو بال شك رجل اعالم من الطراز االول، 

وبعد تقاعده، فاز حافظ يف انتخابات املجلس القروي حيث اصبح رئيسا ملجلس 
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عىل  قدرته  حيث  من  املجلس  يف  واضحا  تأثريه  كان  وكعادته،  ياسوف.  قروي 

توحيد جهود القرية، وبناء املنشآت الحيوية كحاووز املاء، وتوسيع املدارس وشق 

العديد من الشوارع الزراعية، وخصوصا باتجاه االرايض القريبة من مستوطنتي 

تفوح وأريئيل لتشجيع املزارعني عىل العناية بأرضهم وحاميتها من املستوطنات 

املحيطة، كام انشأ املتنزه وقاعة للبلد مقر لروضة وحضانة وشجع دائرة االثار عىل 

التنقيب يف البلد ذات الطابع االثري. ومل يقترص تأثري حافظ عىل قريته بل امتد 

تأثريه ليشمل محافظة سلفيت من حيث كونه رجل اصالح ورجل خدمات لصالح 

القرى والجمهور. متيز حافظ بذاكرته الفوالذية، لذا شكل مرجعا لكافة الباحثني 

فقد كان يحفظ االسامء الرباعية واماكن الوالدة ويروي عنهم اعاملهم. إضافة اىل 

كل ذلك، فقد ترك حافظ ابو عباية ارثا ثقافياً هاما، عرب مؤلفه املشهور “الشمس 

يف منتصف الليل”، ويروي فيه حكاية عسقالن كسجن يتبع االساليب النازية، كام 

بادر اىل تأليف كتابني اخرين، هام “نصب تذكاري 1” و”نصب تذكاري 2”. يروي 

هذان الكتابان بإيجاز حكاية زمالئه داخل معتقل عسقالن وسائر املعتقالت ممن 

توفاهم الله. ترك حافظ خلفه طفلة يف الثانية عرشة من عمرها، جنان، اما ابنته 

حنان والتي تركها رضيعه يف كنف اعاممها فقد عوضته باألحفاد والحفيدات.
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كان أحمد نرص دائم البحث عن جديد، قرر يوما ان يخرتع مصنعا  

كيامويا، فجاء ببضع كرات تنس طاولة، شطرها اىل أنصاف، وشكها 

بسلك حديدي، كل اثنني منها، الحدبة عىل الحدبة، ومن ثم، حرشها 

يف علية قهوة “عليت” فارغة، ورش عليها قليال من السكر، واشعل 

فيها النار، وأحكم إغالق العلبة، جرت كل العملية يف غرفة الحامم، 

دون ان يدري أحد من الزمالء ما الذي يفعله احمد نرص يف الحامم، 

القهوة  علبة  غطاء  ارتطام  صوت  سمعنا  حني  يطل،  مل  األمر  لكن 

التي صدرت  العادية  الحامم، بقوة غري عادية، والحركة غري  بسقف 

يف  فشل  لكنه  العبة،  محتويات  اطفاء  يحاول  وهو  نرص  احمد  عن 

ذلك ايضا، وبدأ يترسب غاز أصفر اللون كثيف من العلبة، وينترش يف 

سامء الغرفة، وكان ثقيال لدرجة مل يستطع الهواء الصادر عن حركة 

مناشفنا املستخدمة كمراوح، ان يحرك فيه شيئا، اشرتكنا جميعنا يف 

محاوالت إطفاء الحريق الصغري، لكننا فشلنا حيث مل ينطفئ باملاء، 

املادة الوحيدة ا ملتوفرة لدينا، سقط أولنا عىل االرض، وهو األخ رياض 

نجم، سحبناه اىل الباب، ومددناه بجانبه، يستنشق بعض الهواء من 

فتحة ما بني االرض والباب، والتي اعادت اليه الحياة.

يقول مثلنا العامي، اذبحه ما بينزل منه قطرة دم، هكذا كان حال 

كان  والتي  التجربة،  تلك  بعد  الكارثة  ابعاد  ادرك  الذي  احمد نرص، 

ممكنا ان ندفع لقائها مثنا باهظاً.

من كتاب الشمس يف منتصف الليل
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سيعود الشهيد “ أبو حنان “ مع أحفاده..

وتكون ياسوف بألف خري !
املتوكل طه

كان شهيداً مع وقف التنفيذ أيام االعتقال، التي امتدت لقرابة عرشين سنة، 

أخذت من عمره أجمل وردة ! ليخرج شهيداً  ُمحتمالً وهو ينخرط ثانيًة يف 

العام 1985، وإىل أن يعود إىل حضن  التبادل يف  الفدايّئ بعد صفقة  العمل 

أُّمه األرض والبيت واألهل، بعد توقيع اتفاقياٍت ُمخاتلة،  لينغمس يف العمل 

الوطني واالجتامعي والسيايّس عرب موقعه املتقّدم يف وزارة اإلعالم، ليواصل 

لبلديّتها ورجالً من  بعدها اندفاعته املنتمية يف بلدته األثرية ياسوف، رئيساً 

رجاالت الوطن عىل امتداده املذبوح الساحر.

أو  دون ضجيج  وللمتفاين  الواثق،  العارف  للتواضع  منوذجاً  حنان  أبو  كان 

اّدعاء ! وكان أخاً كبرياً بتسامحه ودماثته ووفائه لكل املعاين البيضاء األصيلة. 

كان  والعطاء.  املحبة  إال  يعرف  ومل  أحداً  يصادم  يتعالَم ومل  ومل  يتشاوف  مل 

جواداً بالفطرة، وِمعطاًء بال رياء، ومخلصاً يف زمن االرتكاس، فلم يبحث عن 

خالصه الشخيّص بقدر ما واصل تقديم كل دقيقة من عمره لفلسطني؛ القضية 

والناس البسطاء وللشجر واألحالم.
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يف  املختزن  الربُق  األصفى،  األحّب  وصديقي  الكبري  شقيقي  حنان،  وأليب 

الغيوم، وورد الرشفات، ودالية األقواس، وعرائش الليمون، وزفّة الليل املشتعل 

بالحجارة والغضب.. والدموع.

دمه غيمة املشوار، وجديلة النبعة، وما تكثّف يف الجرّة من عسِل ُمّر. هو 

ِعرْق الثوب وُمقرنصات القلعة، ولهب الحاجز بال وجل، وقفزة الرّاقص فوق 

البارد  الحجر  وهو  الُجرح،  وبخار  الرّس،  ليلة  وحّناء  الثوب،  لصبايا  اللهب 

والصورة األكمل عندما تنكرس الرؤى، وهو همس اآلباء وغفـْلة األم العميقة 

الحانية. وكلامته الرصاصة التي نصّد بها لحظة االنهيار التي تتجىل يف اللغة 

النهائية الكافرة أو املؤمنة، ويف تقمص الذابح ويف النكوص، ويف صعود الفقاعة، 

وصمت السفينة، ويف االستهالك والشكالنيّة، ويف اللجوء إىل العدم أو القاتل، 

ويف متزيق الذات واالرتداد إلهانة الرموز، ويف طعن الصديق، ويف الخوف من 

الوضوح أو التذكري بالجذر، ويف الهلوسة التي أريد أن أرتَُقها بالذهب حتى 

تكون تجريباً ُمحتَمالً ال أُباهي به، ولكن ليحمل معي الوجع إىل الناس. 

*** 

الزيتون  وبني  الدماء،  ومصايص  األرض  أنبياء  بني  الرسمدية  املعركة   وهي 

والحلم  والخالص  والحياة  واألنفة  الكرامة  ثقافة  بني   ! فلسطني  والنار، عىل 

بالهدم  املتمثلة  اإلحتالل  ثقافة  وبني  الفلسطينية،  العبقرية  واالنتفاضات 

كل  وتطوير  والحصار،  واملوت  والضيق  والجهل  والتخريب  والقتل  والحرق 

أشكال القمع عرب التاريخ، وإعادة إنتاجها بساديّة  عىل كّل ما هو فلسطيني !

 ***

البايك  املثََل  يف  والخالد  هنا،  األّول،  املتجّذر  الفلسطيني  حنان  أبو  سيبقى 

الصعبة املكابرة بإرصار. وهو  الَجْمر، وأغنيته  ويف بذور املكان. وهو بصمة 

الحياة  عناد  يف  ويبقى  الحكاية،  نهاية  سيبّدل  الذي  األحمرالجديد  الهندي 

وقّوتها الباقية. 
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***

بالكالم واللقاءات واملساومات، وأن  البالد ال تعود  أبو حنان أن  لقد أدرك 

األقىص سيضيع إذا مل تخرج األرواح لتحصينه من الّداهمني النجس، وأن ُغّنة 

الرنجس  وغرغرة  امليجنا  شبوب  تشّوش  فاألسالك  تنقرض،  أن  تكاد  الحجل 

قوس  وُسلطانة  ملكوته،  يف  خائفاً  الطري  بل صار  املأنوسة،  الَحبّة  وانخطاف 

يف  الخرنويب  والوارف  والجنود.  باألباتيش  تتقادح  سامء  يف  عّش  دون  قزح 

صهد القتاد، يريدونه خائراً دون معازفه، لكن خوابيه املعتّقة فوحان أبيض، 

واملوسم عىل األبواب، رغم السفّود واليّك والصيحات.

 فمىض الشهيد أبو حنان إىل األرض ألن روحه تردد معها: إذا شككَت يف 

الله املفتوح عىل  الله وفضاء  الّسحر العميق، إىل قدس  النبوءة، فاخرج إىل 

الَذرى والجبال والوديان، سرتى الشجر عىل شكل طواويس وحيوانات أليفة 

الزفري  ورمش  النّوار،  وشفاه  الرنجس،  وعيون  الجلّنار،  وجوه  لهم  وأطفال 

الغامق، وأنف البلح، وَشعر أعشاش املالئكة الصغار، وسرتى الفراشات نجوم 

الجراء  الحجرية  الطاوالت  عىل  وستالقي  الثلجية،  كاألزرار  بوهجها  تنبض 

والشّنار تَُصيّل مفتوحَة األجفان دون توقٍف أو ملل! وستجد الويّف عىل أبواب 

السفح يستعّد ملعركته الفاصلة ليمنع الضواري من االنقضاض برباثنها العفنة 

الوّضاء،  ورسجها  زينتها  بكامل  الفرس  ستجد  عندها  الغّضة،  العبورة  عىل 

تحملك إىل هناك، حيث يُطّل النبّي بكلامت النخل واملاء. هذا الذي استعىص 

انفجرت لعبته بني  الحذف واإللغاء واإلضافة،  عىل مربعات االحتواء، وعىل 

الضئيل،  القصري  ُجرْمه  يريده بحجم  القاتل ذرعاً، وكان  به  لقد ضاق  يديه. 

األكيدة،  بوعوده  فيشعلها  املنارات،  يئّز عىل  العامليق  أرض  لكنه طائر من 

البلدة املرابطة ياسوف والناُس نيام.  إنه اآلن ُحّر مثل ُملصقه الذي يحرس 

وأصبح دمه الذي أسس ملرحلة جديدة وردة جوريّة بيضاء انفتقت عن الربق، 

وحرضت بكامل تيجانها الذهبية.
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عليه  يرتعُش  والرشُر  فلسطني،  طني  مثل  األسمر،  وَجهك  أُحُب  كنَت   

كالفراشات املتوهجة! وأُحُب عينيك، وثوبك املُدبّغ بالكرز! لكني يف عامل فََقَد 

رشَده، وال مينحني جّنًة أحياها معك.. ألّن الجّنة ليست مأدبًة عظيمًة فوق 

الغيوم، أو مشواراً يف الليل املايئ، إنها الحياة بال احتالٍل وجنازات وجنود. 

عاد  قد  أحفاده،  حنان، يف  أبا  الحرَّ  الرجَل  فأرى  املشُهد  ينشّق  أْن  وأحلم 

بأحالمه إىل أرضه، وأهتف من قحف رأيس : انترصنا ! وأحلم..

 وتكون ياسوف بألف خري.  
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فوق رصح النصب التذكاري!

حافظ عبية يلتقي مع كتيبة بيت فجار
عيىس قراقع

بتاريخ 2018-12-31يف اجواء االحتفال بأعياد امليالد املجيدة ورأس السنة 

الجديدة تويف االسري املحرر ابن قرية بيت فجار قضاء بيت لحم الحاج احمد 

محمود ثوابتة )ابو محمد بلو(، الذي قىض يف سجون االحتالل االرسائييل 17 

عاماً وأُبعد اىل خارج الوطن، وعاد بعد توقيع اتفاقيات اوسلو.

حنان(  )ابو  عبية  حافظ  الكاتب  املحرر  االسري  تويف   ،2-1-2019 بتاريخ 

االحتالل  سجون  يف  عاماً   18 امىض  الذي  سلفيت،  قضاء  ياسوف  قرية  ابن 

االرسائييل، وافرج عنه يف صفقة تبادل االرسى عام 1985.

االفراج  وبعد  الطويلة،  السجن  حياة  املرحومني  االسريين  بني  لقد جمعت 

النصب  فوق جدارية  ليلتقيا أخرياً  البعض  يبحثان عن بعضهام  اخذا  عنهام 

التذكاري الذي شيده حافظ عبية وزميله االسري املحرر محمد البريويت، وهو 

عنوان الكتاب التوثيقي الهام املكون من جزأين، وفيه جولة طويلة ومرهقة 

او  املوت  الذين طواهم  االوائل  آثار األرسى  الذكرى، وتفقد  الركض وراء  يف 

النسيان.

حافظ عبية يعود اىل سجني برئ السبع وعسقالن، اصدقاؤه كانوا هنا، وهناك 

الشهداء  وهناك سقط  الغيوم،  فوق  معلقة  أرض  اىل  بهم  واقلع  الحلم  كرب 
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السجان  مواجهة  يف  عضالته  الجوع  استنفر  وهناك  املغلقة،  االبواب  خلف 

وسياسة القمع واالذالل، وهناك كان النشيد االول للحرية، اسامء وجوهها ال 

زالت عىل الحديد والجدران، اسامء بعرثها املوت، مل يرتكوا وصايا، اجسادهم 

ارتفعت اىل متاهات الروح وظل املكان هو املكان.

يصل حافظ عبية )ابو حنان( اىل قرية بيت فجار، القرية التلحمية الجبلية، 

هم؟  أين  فجار،  بيت  كتيبة  ابناء  االرسى  زمالئه  عن  يبحث  ذاكرته،  ينبش 

واحداً  عليهم  ينادي  االبراش،  كل  يتفقد  االبواب،  كل  يفتح  اخذ  هنا،  كانوا 

واحداً، هل الزالوا نامئني داخل احالمهم؟ كل حجر يف بيت فجار صار طريقاً 

وبيتاً ومغارة، حجارة حمراء، معاول، نساء لوحتهن الشمس، كلام حفرت يف 

صخورها تجد نبعاً او قرباً او دماً، يف بيت فجار آثار اقدام تبحث عن الريح، 

بيت فجار تدلك عىل نفسها دون دليل، للصخور يف بيت فجار حوافر وأحصنة 

وعضالت وشظايا نارية.

الناس يعملون يف قطع الحجارة يف مناشري  حافظ عبية يف بيت فجار رأى 

الحجر، الشبان يعملون يف النهار يف دق الحجر، ويف الليل يصريون فدائيني، 

الوطن من جديد وساروا  تركيب  اعادوا  الصلبة ويشتعلون،  الظلمة  يدقون 

عىل الطريق، البحر امليت الذي ترشف مرتفعات بيت فجار عليه تحول اىل 

معرب وممر لنقل الرجال والبنادق والقنابل والصواريخ والجمرات االوىل بني 

رشق االردن وفلسطني.

واضحة  ذاكرته  خارطة  التذكاري،  النصب  اكامل  عىل  صمم  عبية  حافظ 

واضحة رغم كثافة الغموض يف هذه املرحلة، يعرث عىل رجال الكتيبة االموات 

واالحياء، من تجرعوا معه امللح والوجع يف ساحات السجون، من انترصوا عىل 

الغياب والحرمان واقتلعوا االسالك بأياديهم الخشنة، من بنوا دولة السجون 

الليل  منتصف  يف  الشمس  واضاءوا  ووحدة  وهوية  وثقافة  وتنظيامً  بطولة 

وظلوا يحلمون مستيقظني.
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يلتقي حافظ مع زمالئه يف كتيبة بيت فجار،االحياء منهم اصبحوا كباراً يف 

السن يحملون الكثري الكثري من الحكايات، واالموات منهم تركوا لحافظ ان 

املوت  قبل  ما  ذكريات  عنهم  نيابة  يدون  ان  االرض،  انيحك  رأى،  ما  يروي 

وبعده حتى يصبح الفارق بني املوت والحياة قليل.

كتيبة بيت فجار كام اسامها املعتقلون يف سنوات الستينات والسبعينات، 

هم من رجال شاركوا مشاركة واسعة يف الثورة الفلسطينية التي تلت االحتالل 

االرسائييل عام النكسة 1967، حظيت باهتامم واسع ومطاردة رشسة من قبل 

مخابرات االحتالل وقواته، بعضهم استشهد وبعضهم قىض سنوات طويلة يف 

سجون االحتالل.

يف بيت فجار يجتمع )الختيارية( من االرسى املحررين يف كتيبة بيت فجار 

مع حافظ عبية صاحب النصب التذكاري:شكري طقاطقة،ذياب ثوابتة، كاظم 

الفتاح ديرية، احمد عبد  الفتاح ديرية، عيل عبد  ثوابتة، صابر ديرية، عبد 

يكتبون عىل  ثوابتة وغريهم،  بلو  ثوابتة، احمد محمد  ثوابتة، فتحي  القادر 

ثوابتة)ابو جالل(، ومحمد  الشهداء: محمد يوسف  التذكاري اسامء  النصب 

حسن ثوابتة، عندليب طقاطقة، ويرتكون مساحة السامئهم يف الجولة القادمة.

رجال الكتيبة يقرأون الفاتحة عىل قرب الشهيد االسري املحرر احمد عبد القادر 

املجموعات  منظم  فجار،  بيت  كتيبة  يف  االساس  الرجل  نبهان(،  ثوابتة)ابو 

وقائدها واملحرك االول لعملياتها العسكرية، استشهد يف اشتباك عسكري مع 

جيش االحتالل، وعندما وجدوه كان مسدسه يف يده بعد ان نفذت ذخريته، 

علقته قوات االحتالل من قدميه بحبل يف طائرة مروحية طافت فيه ارجاء 

القرية عدة مرات، تعبرياً عن الحقد واالنتقام من الرجال الشجعان.

الكتيبة  رجال  اقدم  بوفاة  العزاء  ليقدم  فجار  بيت  اىل  عبية  حافظ  جاء 

مل  بلو(،  محمد  أبو  ثوابتة)  محمد  أحمد  الحاج  املحرر  األسري  سناً  واكربهم 

يسعفه الوقت ليخط اسمه عىل جدارية النصب التذكاري حيث تويف حافظ 
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عبية )ابو حنان( بعد يومني من وفاة ابو محمد بلو، وجدوا تحت وسادته 

حجراً من بيت فجار وقلامً ودمعاً وأوراقاً كثرية.

حافظ عبية )ابو حنان( املوثِّق واملوثَّق، مل يكتب اسمه عىل النصب التذكاري 

الذي بناه، لقد عرث عىل زمالئه ابناء الكتيبة ومل يعرث عىل نفسه، كان يعتقد 

ان ماضيه يأيت غداّ من بعده، وانه ال يريد ان ميوت اكرث ممن ماوتوا قبله.
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 الفدايئ املتقشف

بقلم : جامل حامد ابو رجايئ ... عضو املجلس الثوري.

وكاتبة  العروبة،  عاصمة  بغداد،  من  االحالم  نسامت  يفرض  التاريخ  عبق 

التاريخ من عىل ضفاف النهر وقراءه العروبه والروايه املمتده من سفنية نوح 

مرورا بكل الخلفاء والثقافات املتعدده وحتى مقربة الشهداء يف جنني .

يف العاصمة بغداد استقر شاب يافع يبحث يف العروبة عن فلسطني فكان 

قوات جيش  يف  ليتدرب  األحالم  يصنع  حنان،  ابو  عبايه  ابو  حافظ  الجندي 

التحرير الفلسطيني عىل آلية العبور من النظام العريب املتعفن وما ملك من 

جيوش تقدر عىل عمل كل االشياء اال أن تقتحتم حصون االعداء.

لعبور  متهيئا  ارادته  تشحن  القومية،  وفكرة  املعسكر،  روح  حافظ  فكان   

االنهار واالفكار من دجله والفرات اىل نهر االردن اىل الوطن املحتل فلسطني. 

الوطن املحتل والوحيد املحرر الن كل العرب فكرا وإرادة وجغرافيا هم تحت 

االحتالل اال القدس املحتلة وما هي مبحتله.

 وبني افكار النارصيه والقوميه والوطنيه الفلسطينيه ارتوى حافظ من طأم 

العطش الذي احتوى عىل الجغرافيا العربيه اال هذه الكتيبه كتيبة الفدائيني 
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من اخوه حافظ ورفاقه الذين ارصوا عىل ارادة التحدي، فكانوا نواة القومية 

عبور  زوارق  االحالم  جدائل  من  ليصنعوا  الفلسطينية  والوطنية  والعروبة 

التكوين يف  بدأ سفر  والوطني’ وهكذا  والقومي’  األمميه  ،وحبال ربط، بني 

بناء االرادات يف  الذي بدوره تجسد يف  سلوك حافظ فكراً ومامرسة وفداء، 

رحلة أجمل ما قيل فيها ان حافظ االنسان قد بدا رحلة العبور.

من ياسوف اىل عامن اىل بغداد. عودة اىل عامن وفلسطني وعسقالن وكافة 

باستيالت العدو الصهيوين لريسم بالدم جغرافيا فلسطني كل فلسطني مجسدا 

بذلك بالكلمة الحره املعربه عن الطلقه الشجاعه لتحرير فلسطني كل فلسطني.

الجميلة  الغزاالت  بلد  الشقيق تونس الخرضاء  الوطن  العوده اىل  ومن ثم 

شامل افريقيا الجزائر يا مسكن روحنا ويا منتجع احالمنا. ليعود اىل حدائق 

بابل ومن حدائق بابل اىل حدائق ياسوف الخرضاء كام اصحابها.

حافظ الرواية هو حافظ الهوى وحافظ االرسار الذي ان تحدثت عنه مقاتال 

فانك تحتاج اىل رواية، وان تحدثت عنه اسريا، فانه الحافظ للوصيه والفكر 

االفكار، وان  االنفتاح عىل  فانه  االنساين والوحدوي، وان تحدثت عنه عقال 

تحدثت عنه انسانا فهو الفدايئ الفلسطيني، الذي يقدم ال لياخذ بل ليزداد 

عطاء وإرشاقا .

من  كوكبا  عهدناه  كام  حيث  ليبيا،  يف  الفالحيني  اتحاد  تأسيس  يف  مبدعا 

منظومة تيضء درب العاملني لريسم ايضا رواية خرجت من طرابلس واستقرت 

فكرا وعطاًء يف اعادة صياغه وهيكلية اتحاد الفالحيني يف فلسطني .

ففي كل املحطات نكتب يا ابا حنان. هل نكتب عن الشاب الواعد املتحدي 

لرمال الصحراء ومسافات العبور من ياسوف اىل بغداد؟

ام نكتب عن شجاعة الجندي يف جيش التحرير الفلسطيني؟

ام نكتب عن السجني يف باستيالت االحتالل؟

ام نكتب عن الفدايئ املرابط عىل خط النار لينتظر تعليامت العودة؟
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ام نكتب عن املكلف يف وزارة االعالم؟ 

ام نكتب عن تل أبو الزرد ومقاومة االستيطان؟

ام نكتب عن القلب الحاين الذي مللم اوجاعنا وحولها اىل تربة تحتضن الزهر 

والليمون؟

ياسوف وسلفيت  بل مؤسسات  الباين ملؤسسة  الفارس  نكتب عن هذا  ام 

املحافظة؟

ام نكتب عن االرسى وبوابات التشكيل ملعاجلة اهات املعتقلني؟

ام نكتب عن هذا االب لحنان واخت حنان واعامم واخوال حنان واصدقاء 

البيت؟

عشت فدائيا، وغادرت فدائيا، متقشفا باالستعراض، ينبوعا بالعطاء، قائدا يف 

األزمات، حكيام وحانيا يف االفراح واالتراح. 

االفراح  يف  بسامتنا  تحتضن  الدرب،  ورفيق  والصديق  واالب  االخ  كنت 

وتكون االسفنج متسح دموعنا يف االحزان . وتجمع الدمعات من عيون االحبه 

الدوله وفلسطني املجتمع  واالصدقاء لرتسم منها معامل الطريق اىل فلسطني 

املتسامح الصادق .

نم قرير العني يا نعم األخ ويا أوىف األصدقاء ويا أحن القاده وأصدق الرشكاء.

همساتك اغنيًة وعداً ستكون. كلامتك مرشداً ومعجامً لنا عىل مدار األيام. 

واحالمك نسيج مجتمعنا بها ستدفا قلوبنا من برد املحيط . وخطواتك نحو 

التحرير والبناء تقول يكفيك فخرا وعهدا اننا عىل خطواتك سائرون .
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اىل روح الصديق املجاهد:

 حافظ أبو َعبايه »أبو حنان »
الشاعر عبد النارص صالح / طولكرم

لَك ما تريْد 

براءُة العمِر املحارِص

 سجدُة الحناِء

 عطُر الروحِ

 رصخُة ثائٍر يف ظلمِة الّسجِن العنيْد..

 يا أيها البطُل املرّضُج بالفداِء 

من الوريد اىل الوريْد 

لك ما تريد.. 

أْرعْد بصوتَك 

سوف يرتفع النشيْد 

أرِعْد بصوتَك 

يهرب الغازون واملستوطنوْن 

وعىل ضفاف النهِر

 ترتسم الُعيوْن 
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لَك ما تريْد 

لك غيمٌة ممدودة األطراِف 

تزخُر بالوعوْد 

ومنازُل اإلفق الجديْد

 لك ما تريد 

الجنة العليا ومرتبة ُ الشهيد ْ .. 
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سبعة أيام قضيتها يف بيت الحاجة تودد عبد الهادي يف جنني،  بيت 

الطابق  يف  إقامتي  وكانت  طابقني  من  مكون  االبيض  بالحجر  مبني 

بالطابق  تربطه  وال  منفصل  ذو مدخل مستقل  طابق  االريض، وهو 

الثاين اية مداخل، وقد بدا يل، يف حينها، ان هناك آخرون،  ممن هم 

عىل شاكلتي، يقيمون يف الطابق العلوي، أي يف طابق املعيشة للحاجة 

تودد، والسبب  يف شكويك، هو صينية التمرية التي كانت الحاجة تودد 

العلوي،  الطابق  نحو  كان  يصعد  اآلخر  والنصف  يل،  نصفها  تحرض 

ويف اليوم األخري إلقامتي، كانت الصينية بأكملها من حصتي،  فعرفت 

حينها ان املقيم يف الطابق العلوي رحل. 

معرفة  مبحاولة  يل  تسمح  مل  الرسية  بأهمية  ومعرفتي  تدريبي    

ألن  بل  الفضول،  باب  من  متت،  ليس  املعرفة  لكن  اآلخر.  هو  من 

الحاجة تودد، هي من كشفت الرس، حني قالت انه لو كانت  الظروف 

تسمح، لعرفتني عىل رجل سوف يكون له شأن كبري يف قيادة الثورة 

الفلسطينية،  اخربتها أنني الحظت وجود آخرين، وهو أمر ال يجوز 

يل ان استفرس عنه او  ان اعرف  تفاصيله، لكنها تطوعت وأجابت، أن 

ضيفها كان يارس عرفات، وأنه قد غادر اىل مكان ما، ومل  يعد هناك ما 

مينعني من إخبارك. وأشارت كذلك، اىل كوين من فصيل مختلف، وهو 

عامل آخر  للتحوط منعاً للتداخل. 

 

حافظ  فيها  يستعيد  تذكاري  نصب  كتاب  من 
تودد  الحاجة  بيت  يف  متخفيا  إقامته   ذكريات 

عبد الهادي سويا مع يارس عرفات
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حافظ العهد وحامل الحلم

 بالل عزريل.

لتوثق نصا محدودا   افكارك  الكلامت وانت ترتب  ليس سهال  ان تسعفك 

الذين  االستثنائيني  الرجال  انصاف  القادرة عىل  البالغات  اىل مستوى  يرتقي 

ارتبطوا فكرا ومامرسة بقضيتهم “فلسطني “.

أكرر املحاولة  تلو األخرى لعلني استطيع اعطاء هذا الرجل ما يستحق  عىل 

ما كان ميتلكه من نزاهة وعطاء.

تلك الصفات التي نقشت عىل ذكراه حية نابضة منذ ان عرفت وتعاملت 

مع هذا األخ الكبري.

الحديث عنه  انسان عظيم فثمة ما ميكن  لقد كان سفرا طويال من حياة 

ومثة ما يدفعنا الدراك معنى الخلود الحقيقي الذي امتلكه وحازه االخ الكبري 

حافظ عبيه “أبو حنان.”

يراودين العجز احيانا عند محاولتي الحديث مبا يشبه الرثاء عن قامة مثلت 

فيام مىض  قمرا وطنيا نحو الثبات والنزاهة والتضحية ونظافة الضمري، وأجد 

التضحية والزهد  املمتلئة بسرت  الظالل  اثر  اقتفاء  أحاول   نفيس طائرا وأنا  

والعطاء الذي مثله الراحل الكبري.
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قبل  املقدس  العبور  ممرات  عن  الباحثون  كان  حيث  الفدايئ   حنان  أبو 

خمسة عقود، ليعودوا مرة اخرى متوشحيني بعطر اللوز والزعرت والحافظني  

لعهد األرض ووصايا كنعان.

قوائم  عرب  حلمهم  عن  يبحثون  ورفاقه  هو  هناك  كان  عقود  قبل خمسة 

واميان  القدس  قبلتهم  األمينة،  البنادق  يحملون  الفدائيني،  وطوابري  الثوار 

قلوبهم وخرياتها الحية .

أبا حنان : حافظ العهد وحامل الحلم... ايها الثوري العنيد واملناضل األغر... 

أبا حنان الفدايئ الباين واألخ الداىفء الويف  املخلص.

عهدته جادا يف عمله... باذال أسباب النجاح  يف مسؤولياته... عندما يتحدث 

الثائر  بشفافية  لهم  ويتكلم  الناس،  احوال  يرعى  بتفاعله وحضوره...  تحس 

ليكون  مشاكلهم  من  يقرتب  ومحبيه...  واصدقائه  الهله  سندا  كان  النقي... 

أفعاله  والفائدة، حتى غدت كل  النفع  باسمهم  ليحقق  اكرب  منهم  العطاء  

مقرونه بالثبات والصرب واالعتناء... حقا يستحق هذا الرجل النموذج ان يذكر 

اسمه وتخلد افعاله يف كل مكان .

واألنق، وسفرا طويال من  السمو  عالية  لهامة  والفقد  الفاجعة  هكذا متت 

حياة رجل كرسها يف سبيل الوطن وحريته.

لقد رحل ابو حنان خاوي الوفاض من كل يشء إال من تاريخ زاخٍر بالرشف 

وجه  يف  الحقيقية  وذخريتهم  الوطنيني  مال  رأس  سيبقى  والذي  والبطولة، 

االخفاقات واالنكسارات.

والتفاين  والعطاء  بالعمل  حافال   وتاريخا  ضخام  ارثا  تاركا  حنان  ابا  رحل 

للشك  مبا اليدع مجاال  اثبتوا  الذين  الرجال  نوع  فكان من  االنتامء،  وحسن 

علو ما امنوا به من قيم ومثل عظيمة أصبحت منهجا لكل الوطنيني ومنارة 

يهتدون بها كلام ارتفع  املد ليصلوا بر االمان، لتبقى هذه املثل والقيم دليال 

عىل ان االوطان الميكن ان ترسق أو تزيف، وان الحقائق الخالدة املتجذرة 
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أكرث قدرة عىل البقاء من مرسحيات الوهم واالكاذيب املريرة.

النور  سريى  كبري  فحلمك  العهد...  وحافظ  الحلم  حامل  يا  حنان  أبا  نعم 

مرفرفا   صورتك  يحتضن  سيبقى  الزرد(  )أبو  تل  يف  املنغرس  الكبري  وعلمك 

وستبقى  وعقولنا  قلوبنا  يف  خالدة  ذكراك  وستبقى  القريب،  بالنرص  يبرشنا 

سريتك الوضاءة ومسريتك الناصعة عنوانا لكل االوفياء والغيورين.

نم قرير العني، نودعك، وياسوف تحتضنك بدفء، كام احتضنتها بكل حب 

ووفاء، ومحافظة الزيتون تباركك وانت ابنها البار كام كنت لفلسطني وللقدس 

وللوطن.

اىل جنات الخلد مع االنبياء والشهداء والصديقني وحسن اولئك رفيقا.
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الصورة األخرية – يحتضن خارطة فلسطني

محمد البريويت

يف الصباح الباكر يرن جرس التلفون

عيوين شبه مغمضة، اتأفف، اتحسس النظارة، اضعها عىل عيني والقي نظرة.

حافظ...  ال مجال لرفض االتصال.

ما ان يسمع حرشجة صويت وقبل ان أقول مرحبا، يأيت صوته واضحا رصيحا، 

آمرا بال مجال للمناقشة، “انا يف الطريق، سوف نذهب اىل ... ويعطي اسم 

وجهته، بيت فجار، بيت لحم ، قرى سلفيت او قرى طولكرم، حلحول، الخليل، 

او إىل أي مكان ضم يوما زميال لنا من زمالء القيد قىض نحبه.

كان يف سباق مع الزمن، يريد ان يغطي كل شهداء الحركة األسرية، أن يعيد 

إحياءهم، أن يجمعهم مرة اخرى يف جلسة سمر، يف لقاء معتاد، يف دردشة ما 

دون اهمية للموضوع، ابدا، وأنا معه، مل نحاول اظهار ما نكتبه عنهم عىل أنه 

رثاء، الشهداء ال يُرْثَْون.

بضعة اسابيع فقط عىل انهاء وطباعة “نصب تذكاري 2”، مل يحالفنا الحظ 

يف اطالقه باحتفال، إىل أن دعانا تيسري نرص إىل فعل ذلك يف مخيم بالطة، 

لشدة األسف كان املرض حينها قد اشتد عىل حافظ فلم يشارك، وشاركت 
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بالنيابة عنه )أوالً( وبالنيابة عني بعد ذلك، يرافقني خالد املدهون وجامل 

منصور، بعد نهاية الحفل، تجولنا شامال وصوال اىل جامل ربايعة يف ميثلون، 

وابناء املرحوم محمد صلحات يف الفارعة، وخالل ذلك الوقت، كان ابو حنان 

بانتظارنا، يتصل مرارا يحثنا عىل االرساع، ومل نكن نعلم ان لقاءنا به سوف 

يكون اللقاء األخري، واال  لكنا تعلقنا بعنقه ال نفارقه.

قلدناه جائزته التي قدمها مركز يافا ومخيم بالطة، خارطة فلسطني مجسمة، 

واحتسينا  فلسطني،  خارطة  يحتضن  مبعيتنا  لحفاظ  االخرية  الصورة  التقطنا 

الخطة  ووضعنا  معيته،  يف  األخرية  ضحكاتنا  وضحكنا  ثرثرنا  االخري،  الشاي 

ملشوار جديد، “نصب تذكاري 3”، يف هذه املرة كنت انا من يريد أن يستبق 

الزمن، “حافظ، اريد ان استمع لحكايتك كاملة، أريد أن أسجل كل ما جرى 

النصب  ان  الجلسة،  تلك  يف  اصابني  هاجسا  وكأن  موافقا،  أجاب  معك” 

التذكاري القادم سوف يحتوي روح حافظ بذاتها.

الناس متوت،  املوت،  انا ال اعرتض عىل  بالخسارة، خسارة فادحة،  كم اشعر 

التاريخ،  يحزنني ضياع  بال رجعة،  الزميل  يحزنني ذهاب  انه  ما هنالك  كل 

ضياع الحكاية، فحافظ، شأنه شأن جيل كامل سبقه، وجيل عايشه، يشكلون 

حكاية الشعب الفلسطيني، االكسودس الفلسطيني واألوديسة الفلسطينية، 

الله سكايف، وليم نصار،  الشيخ، عبد  أبو عباية، عايشة عودة، موىس  حافظ 

عيل الجعفري، رمضان البطة، مسلم الدودة، عبد املحسن ابو ريان، واملئات 

لكنهم شكلوا  الثورة،  العليا يف مصاف  القيادة  املئات، ممن مل ميتلكوا سلم 

أداتها، لحمها ودمها وروحها عىل حد سواء.

سيقال الكثري عن حافظ، لذا لن ارثيه، عدت اىل كتابه “الشمس يف منتصف 

الليل”، اي شمس تلك التي ترشق يف ليل عسقالن القطبي؟ ليل امتد ليغطي 

اربع سنوات اىل أن كرس السجناء آخر قيد معنوي، عندما تحول السجني ندا 

للسجان، تلك هي الشمس التي ارشقت، بإرصار حافظ ومئات اآلخرين، ان 
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تصنع شمسا تيضء وتدفئ يف ليل حالك السواد؟ انها االرادة الفلسطينية. 

الله  وعبد  سكايف،  اللة  وعبد  الشيخ،  موىس  كحكاية  متاما  حافظ  حكاية 

الخليج،  دول  يف  للعمل  الحاجة  اخذتهم  شبان  الجعفري،  وعىل  العجرمي، 

الفلسطيني  التحرير  جيش  معسكرات  عىل  “حيَدوا”  ذلك  من  بدال  لكنهم 

الوليد يف بغداد، تحرير فلسطني التاريخية له االولوية عىل جني النقود، مل 

تكن الضفة الغربية قد سقطت تحت االحتالل بعد، االنظار كانت متوجهة 

نحو عكا وحيفا ويافا، نحو ايالت ورأس الناقورة، مل يكن اي منهم يعلم ان 

معركتهم سوف تتحول رسيعا، ورسيعا جدا نحو جبال الضفة وسهل غزة.

طرائف عديدة يرويها حافظ عن رحلته من ياسوف اىل بالد الغربة، حتى وإن 

كانت بالدا عربية، مرورا مبعسكرات جيش التحرير يف بغداد، العودة تحت 

قواعد  السلط،  وحتى  االزرق  من  اعتبارا  االرسائيلية  الطائرات  قصف  نريان 

الثورة يف الغور وعىل نهر االردن،  جوالته متخفيا شامل الضفة.

الحاجة تودد عبد  التي مكث فيها متخفيا يف بيت  الفرتة  مل يكن يعلم، يف 

الهادي يف جنني، ان املتخفي الثاين يف الطابق العلوي كان يارس عرفات اال بعد 

ان غادر االخري، اما كيف عرف بوجود املتخفي الثاين، فهذا يعود اىل صينية 

البلورية التي كان يحصل عىل نصفها فقط متسائال دامئا عن صاحب النصف 

اآلخر، وكيف ان مشورة من شيخ جلس اىل جانبه يف الحافلة بينام كان يف 

طريقه من نابلس اىل ميثلون، والذي نصحه بالنزول من الحافلة لوجود حاجز 

للجيش عىل الطريق، انقذته من  اعتقال محتم، وتنقالته من بيت اىل آخر يف 

نابلس، واعتقاله الصديف مع زميله خالد الزبدة.

لكن الحكاية املحزنة تحدثت عن العينني املطلتني من ثقبني يف بطانية معلقة 

عىل باب يف معسكر لالعتقال يف اريحا، محزنة ألن الواقف خلف البطانية، 

امتلك سلطة االعتقال وسلطة الحرية، كلمة من ثالث حروف حسمت مصري 

حافظ لثامنية عرش عاما يف السجن، وحسمت مصري حنان الرضيعة بإبعادها 



44

عن حضن ابيها، “نعم” بالعربية خرجت من خلف البطانية، كان ميكن لها ان 

تكون “ال”، محزنة ألن الواقف خلف البطانية ال شك كان واحدا من مجندي 

جيش التحرير االوائل ممن عرفوا حافظ وخالد وآخرين.

بكاملها،  ترو  الحكاية مل  ويا لألسف، هذه  تروى،  بأن  حكاية حافظ جديرة 

رمبا لو اسرتجعناها من افواه من استمعوا اليها،. فهو اىل ذلك، ارشيف نضايل 

كذاكرته،  ذاكرة  امتلك  من  عىل  تعرفت  ان  يحدث  مل  الثقة،  كامل  موثوق 

يحفظ االسامء الرباعية، تواريخ امليالد، اماكن امليالد.يختزن يف ذاكرته حياة 

زمالء القيد، وزمالء الثورة، وزمالء العمل.

حافظ رجل انجاز، وهو اىل ذلك كالطفل يفرح مبا ينجز، حافظ ال يتباهى، 

الفرح والحامسة صفتان أصيلتان، يصطجب صغريته جنان، املتفتحة كوردة يف 

بساتني ياسوف املزهرة، يأخذك جرا اىل الحديقة التي أنشأها يف بلدته، مبجرد 

ان تدخلها وتوضع سالل التني والعنب والصرب عىل الطاولة امامك حتى تشعر 

بسعادة االنجرار، وهناك يف تل “أيب الزرد”، ويف ضيافة رضيح لويل ما، وبني 

حفريات األثار املوغلة يف عمق التاريخ الفلسطيني، تدرك كم أن هذا الهرم 

الصخور  التاريخ، كم هو مندمج يف  الشباب، جزء من هذا  يفارقه  الذي مل 

واالشجار والرضيح، متقادم يف العمر، متأصل يف الطبيعة الفلسطينية، ممتلئ 

شبابا يف العطاء.

لو قدر يل ان اصفه بكلمة واحدة ملا وجدت افضل من كلمة “انجاز”.
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مسرية مناضل

احمد ابو غوش

 عندما تولد بالقرب من أرضك املغتصبة أو عليها وتشاهدها تزرع وتحصد 

ان  نجد  لذلك،  وتغضب.  الغصة  تخنقك  فايش،  غريب  مغتصب  قبل  من 

الفلسطيني غاضب دامئا، وبحق، فقد هجر ورشد وشتت، وكان وما زال يعاين 

من الال إستقرار، قد يبقى يف وطنه الذي سلب وضم وخنق، إال أنه سيظل 

حانقا وناقام، فعنوان حياته األمل، وقد يهاجر باحثا عن عمل وفرصة حياة، 

ومضطهد،  مستغل  وغالبا  وطن،  بال  ألنه  حزينا  يظل  أنه  إال  ميتلكها،  وقد 

بادر  الروح والجسد مرارة وأملا،  وغري محمي من دولة. ويف واقع يبعث يف 

فلسطينيون يف الثورة، واملبادرون قليلون، وكان حافظ منهم. وتشكل جيش 

أبو  قلة وكان  السالح من خاللها  إىل  لتحرير فلسطني، فكانت فرصة هرول 

وعاد  السالح  حملوا  ممن  فكان  األوىل  الرصاصات  وانطلقت  منهم،  عباية 

مقاتال  سالحه  يحمل  الذي  املناضل  للقتال.  متحفزا  جواده  صهوة  ممتطيا 

ومتمردا عىل الهزمية يف واقع مأزوم مصريه معروف ومعلوم، فهو إما شهيد، 

أو جريح أو أسري مكلوم . لقد كان األرس مصري حافظ، ويف السجن الخيارات 

قليلة، فهي إما الرضوخ واالستسالم ملصري مقيت مذموم، أو التمرد والعصيان 
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واملقاومة. وألنهم فلسطينيون، صمدوا خصوصا وأنهم تذوقوا طعم الكرامة، 

الذل  بالنهوض من عوامل  األعداء،  إحباط  إرادة، ونشوة  أن متتلك  وإحساس 

اللعينة، فاختاروا املقاومة نهجا وعقيدة. وألن اإلنسان، بطبيعته، يولد صغريا 

ويكرب ويتعلم كل يوم ودقيقة، سينضج مع كل مامرسة. وهو وهو يحاول 

النهوض، قد يفشل، إال إن أرص فسينجح ومييض قدما. فمهام ضاقت عليه 

ستفرج، وستتبدى له خيارات جديدة، قد يحتار يف أي الدروب سيسري، إال 

أنه بارصاره سيصل، نعم قد يرتاجع إال أنه أيضا سيتقدم، وإذا أرص سيتعلم 

ويف  سيتكلم،  الصمت  مواجهة  ففي  ويستنتج حلوال خالقة،  ويقيم  ويدرس 

الجرح ال بد أن يشفى وإن  مواجهة السكون سيتحرك، ويف الصرب عىل آالم 

 ، الجهنم  االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيون  الحرية  أرسى  كان  هكذا  تأمل. 

عذبوا لكنهم متردوا، فشلوا ونجحوا، تراجعوا ولكنهم تقدموا، توحدوا وناضلوا 

وصاروا  سادة،  صاروا  املعاناة  رغم  واقعهم  عىل  املبادرة  فامتلكوا  وصمدوا، 

جنودا وقادة، وكان أبو عباية واحدا من هؤالء. تعلم يف أحلك أيام حياته فن 

الريادة، وتعلم أيضا أن يكون جديا وأن النضال فن متعدد األشكال واأللوان 

وهو عبادة. حافظ أبو عباية” أبو حنان” تجسيد ملسرية نضال طويلة، فيها 

بنى نفسه وساهم يف بناء واقع ثوري. وكأسري محرر زاملته يف مجلس إدارة 

جمعية األرسى املحررين، أشهد أنه كان معطاء ومثابرا ونشيطا كالعادة. ويف 

قريته كام شاهدت والحظت ترك بصامت وقادة. أليس مناضال متمرسا، تعلم 

وحولها،  ياسوف  يف  بصامته  فها هي  مامرسة،  والقائد  الجندي  يكون  كيف 

بل يف كل املواقع واضحة ووقادة. لقد كتب فأثرى، وعىل املستوى الشخيص 

خلف إسام وعالمة. وستعرفه األجيال كاتبا حرا مل يستسلم يوما حتى ملرضه، 

وستكون عىل تاريخه وتاريخنا أغىل شهادة. أنت يف قلوب رفاق الدرب والقيد 

والحرية خالد فارقد بسالم ألن فلسطني وأمتنا ملثلك والدة.
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اخانا وصديقنا وحبيبنا

أخوة الفقيد

ها قد رحلت ثانية، رحلت رسيعا.

يف املرة االوىل تركت عندنا يشء منك، حنان وامها، كام تركت االمل انك عائد 

الينا ذات يوم، وقد كان ذلك، وكانت عودتك وكأنها بعث للحياة، فقد بعثت 

فينا الحياة.

وإذا كان لنا من تواريخ نحفظها، فقد كان يوم اعتقالك، والسنوات الثامنية 

عرش التي قضيتها خلف القضبان، واحساسنا انك معنا ومع حنان وأمها عىل 

الذي  اإلحساس  هذا  عسقالن،  وسجن  ياسوف  بني  املسافة  بعد  من  الرغم 

غّذانا دامئا، ومنحنا األمل، األمل الذي منت من خالله حنان، كربت واصبحت 

شابة، متاما عند ذلك عدت لرتعاها بأبوتك العظيمة، معوضا اياها عن سنوات 

السجن الثامنية عرشة.

ويوم االفراج عنك، لن تتصور أبدا مدى الفرحة العارمة  التي غمرتنا، فرحتنا 

بأنك عدت حرا طليقا تسري عىل  دربك الذي انتهجته، وانك ال شك عائد قريبا 

الينا يف ياسوف، فرحة حنان التي ال تضاهيها فرحة ابدا، شوقها الكبري الن 

تلمسك بيديها وان تضمها بحضنك.
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حرا  الوطن  أرض  اىل  عدت  األعظم،  االثر  لعودتك  وكان  عدت،  ان  وكان 

أمل سابق،  الذي مسح كل  بالفرح  اشعرتنا  لقد  الهامة،  منترصا سيدا مرفوع 

وحدتنا وجمعتنا وتركت فينا أثر األبوة اكرث من ان يكون أثر األخ األكرب.

رحلت مجددا وتركت لنا وردة جديدة من ريحك وصلبك، جنان يف اعنقانا 

نرعاها كام رعينا اختها حنان، شاءت األقدار أن ال تشهد يوم نجاحها، يوم 

تخرجها، يوم زفافها، لكن بكل تأكيد روحك معنا ومعها تتابع أخبارها وأنت 

هناك يف عنان السامء مع الصديقني والنبيني والشهداء.

نرعاهام  العيون  ومقل  القلوب  يف  وحنان  جنان  تبقى  أن  أخانا  نعاهدك 

ونحافظ عليهاما كأنك موجود، فنم قرير العني.

فاجعة،  مغادرة  مغادرة مؤملة،  انها  أخرى، وال شك  مرة  تغادرنا  أنت  وها 

لكنن نعلم ان جسدك لن يغادر ياسوف مجددا، لن يجري ابعادك عنا مجددا، 

فإنت قريب منا كل القرب، نعلم انه ال راّد لقضاء الله، واننا نواجه خسارتك 

بقولنا ال حول وال قوة  اال بالله. عىس ان يتغمدك الله برحمته. 

واننا عىل فراقك ملحزونون
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رفيق دريب وصديقي

خالد الزبدة ابو الوليد

يف ذكرى رحيلك يا اخي ورفيقي وصديقي “أبو حنان”، اشعر باألمل لفقدان 

اعز ما عندي من اصدقاء ، كنت الجأ اليك كثريا لنناقش قضايا كثريه، فواقعنا 

مرير جدا، وبوجود امثالك كان له معنى، رحلت رسيعا ، كام ترحل عنا األن 

ايهااالنسان الطيب الطموح اىل تحقيق اماين  اشياء كثريه كانت من حياتنا، 

امتك وشعبك، بذلت كل طاقتك، وأفنيت ذاتك من اجل اهدافك الساميه، 

قالئل امثالك يا قدوة الشباب، يا من لبيت نداء الواجب، نداء الوطن، تركت 

وجهك،  لرتى  بعد  عينيها  تفتح  مل  الوليدة  وابنتك  شبابها  ريعان  يف  زوجتك 

ملتحقا بجيش التحرير الفلسطيني، وكم فرحنا عندما طلب منا ان نستعد 

ابيب  تل  نهبط يف محيط  ان  املخطط  لنا حسب  للحرب، حيث كان مقدر 

لخوض حرب مدن مع اخواننا الصاعقه املرصيه، هكذا اعلمتنا القياده العربيه 

يف  الرمادي  من  برا  بالتحرك  فوجئنا  لكننا  عامر،  بقيادة عيل عيل  املشرتكه، 

العراق حتى مشارف اريحا يف فلسطني، لكن ياصديقي واخي رفضت االعرتاف 

بالهزميه، وكان ارصارك السري نحو القدس، اال ان طريان العدو وقنابل النابامل 

مل تفسح لك ولرفاقك االستمرار بالسري نحو القدس، وعدت لتلتحق بالجبهه 
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السوريه، اال ان القيادة العراقية والتي كنا جزء منها، هددتنا عند حدود درعا 

ان ترضبنا بالنريان ان مل نعد اىل خو عند الزرقاء يف االردن، عدت صديقي يا 

راحال اىل دنيا غري دنيانا، عدت لتلتحق بأبطال العوده وشباب الثأر، وبدأت 

اقوى اشتباك مع  الثوره، كان باالمكان ان نشتبك يف  مرحله جديده ألعالن 

بقرار  االلتزام  باالوامر،  بااللتزام  وتقيض  صارمه  كانت  االوامر  لكن  العدو، 

يف  الثوره  تبدأ  ان  الفصائل،  قيادات  وباقي  والحكيم  ابو عامر  قرار  القياده 

1965/1/1، وبدأت مشوار النضال عىل االرض املحتله لتكون ثوره حمراء تعم 

كل فلسطني ، لوال األخطاء التي دفعت البعض لخرق االتفاق بهدف السبق 

االعالمي املقيت، مام ادى اىل استشهاد وجرح وأرس املئات ، ويف األرس كنت 

املسؤولية،  متحمال  األول  الكادر  من  خاللها  تنقلت  التي  املعتقالت  كل  يف 

الفلسطينيه، وعىل  الوطنيه  الهويه  لتحافظ عىل  بأرادتك وجوعك  وناضلت 

متاسك النسيج الوطني بني األرسى، كنت من انشط تالميذ مانديال فلسطني 

وجه  يف  الصمود  عىل  قادرون  قاده  منا  جعل  والذي  القاسم  عمر  الشهيد 

دستور  اول  صياغة  يف  املشاركه  رشف  لك  وكان  املختلفه،  السجون  ادارات 

اعتقايل يف عسقالن، من يف األرس اليعرف “ابو حنان، حافظ عبايه!!”، اسم 

الشهره، اسم تردد وال زال بني جدران السجون والزنازين، وبعد التحرر من 

األرس الصهيوين تابعت مسريتك النضاليه وكنت عضوا فاعال يف لجنة املناطق 

املحتله يف دمشق، وعضوا فاعال يف رابطة االرسى واملحررين، لتنتقل اىل سفارة 

فلسطني يف قطر، ومنها اىل تونس، اىل ان عدت اىل فلسطني، ورغم سنوات 

األمل واملعاناة اال انك تابعت نضالك من خالل وزارة االعالم الفلسطينيه، حتى 

لتكون  تقاعدك، وتفرغت ملرحله جديده مرحلة صياغة نضاالتك عرب كتب 

يف  االسريه  الحركه  شهداء  وثقت  وقد  النضال،  درب  عىل  للسائرين  قاموسا 

نصب تذكاري، فمن يوثق االن شهيدنا ابا حنان، لك ايها الرفيق العزيز والغايل 

الرحمه واىل جنات الخلد يا من وهبت روحك وحياتك فداًء لوطنك ولشعبك.
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رمز املحبة واإلصالح ،،،

عبد الكريم الزبيدي

رئيس مجلس خدمات جنوب سلفيت

يف  سكنت  ومبانيها،  الزيتون  محافظة  وحارات  وشوارع  الزيتون  يتذكرك   

الرجولة  معاين  مواقفك  كل  اليوم من  نستلهم يف هذا  فيك،  قلبها فسكنت 

رئيسا  عرفناك  وقد  معك،  عشناها  التي  املواقف  كل  يف  ونتذكرك  والحكمة 

ملجلس قروي ياسوف ونائبا لرئيس مجلس الخدمات املشرتك جنوب سلفيت 

وعضوا يف مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة تعمل دون كلل او 

ملل لخدمة محافظتك ووطنك، نستلهم منك الحكمة وبعد النظر، ونستمد 

من مبادراتك معاين القوة والكرامة، عشت وبنيت ورحلت وما زالت صورتك 

نستنهض  بأن  العزمية  فينا  وتحيي  األمل  فينا  تستنهض  ذاكرتنا  يف  الكبرية 

طاقات البناء والتنمية ونرسم حلم األجيال القادمة ونحوله إىل واقع.

نحن نؤبن اليوم املناضل حافظ عبيه “أبو حنان”

كنت رمزا من رموز العطاء يف هذا الوطن

وكنت من رموز املحبة واإلصالح
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نحن نتذكر رجال حكيام وصاحب رؤية 

نحن إذ ننتذكر اليوم قلبا كبريا لطاملا اتسع لكل الناس

وكنت نهرا من العطاء الذي مل ينقطع  يف كل املناسبات

رحلت جسدا وستبقى روحك فينا.

نم قرير العني يا حبيبنا  نحتسبك عند الله مع النبني والشهداء  والصديقني 

والوطن يف ذكراك  راجني  انفسنا وياسوف ومحافظة سلفيت  نعزي  أخريا 

املوىل أن يتغمدك بواسع رحمته ويجمعك مع الشهداء والنبيني والصديقني، 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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محافظة سلفيت عرفته كرجل املهامت

بقلم : د. شاهر شتية... رئيس بلدية سلفيت االسبق

“ من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قىض نحبه و منهم 

من ينتظر و ما بدلوا تبديال “  صدق الله العظيم 

جواده  صهوة  عن  ترجل  فارس  العام  هذا  بداية  يف  سلفيت  محافظة  ودعت 

والتحق مع الشهداء والصديقني يف عليني.

حافظ عبيه “أبو حنان” ابن بلدة ياسوف الصامدة وابن فلسطني البار الذي قىض 

زهرة شبابه يف سجون االحتالل البغيض بعد التحاقه بالعمل الفدايئ يف ستينات 

القرن املايض، ثم نفي خارج الوطن وعاد مع دخول السلطة الوطنية الفلسطينية، 

للعمل يف وزارة اإلعالم الفلسطينية.

كان وحدويا وعمل من اجل فلسطني وتخليد ذكرى الشهداء - األكرم منا جميعا- 

واألرسى وكتب عدة مؤلفات يف ذلك معتمدا عىل تجربته وذاكرته الحية، وكذلك 

عىل إحياء الرتاث الفلسطيني وثقافة املقاومة،  مكانه كان دامئا يف أوائل الصفوف 

للتصدي لرسطان االستيطان وقطعان املستوطنني.

و كان يل رشف العمل معه يف مجلس خدمات جنوب سلفيت حيث اسهم اسهاما 
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كبريا يف نجاح هذا التجمع ومتيزه عىل مستوى الوطن،  فكان بشهادة الجميع 

افضل مجلس خدمات عىل مستوى الوطن.

شهدت بلدة ياسوف العامرة يف زمن رئاسته تقدما و تطورا يف مجال الخدمات 

“الطاقة  الوطن  مستوى  عىل  االفضل  أنها  تشهد  ومدارسها  التحتية  والبنية 

الشمسية، والحدائق والغرف الصفية النموذجية وكذلك كافة املرافق العامة من 

شوارع ومياه وكهرباء وغريها”.

واالرسى  املناضلني  من  مميزا  حضورا  االخري  مثواه  اىل  وداعه  يوم  وجدت  لقد 

املحررين الذين قضوا عقودا يف سجون االحتالل البغيض،  وكان الجميع يشعر 

بخسارة هذا املناضل الوطني الكبري يف هذا الظرف الذي نحن بحاجة              فيه 

اىل قيادات وحدوية همها الوطن واالستقالل، ومن هنا جاء هذا االجامع  الوطني 

واملؤسسايت لتخليد ذكرى رحيلك.

و عهدنا لك ايها القائد والصديق العزيز حافظ أن نكون عىل خطاك الوحدوية 

وأن نسعى لتحقيق الوحدة الوطنية بني ابناء شعبنا والسري نحو القدس والدولة 

املستقلة باذن الله                               .

فاىل جنات الخلد مع الشهداء والصديقني وحسن ذلك رفيقا
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رجل قّل نظريه
بقلم: الدكتور نافز أيوب »عيل أحمد«

املرحوم  إعطاء  عن  كافة،  اللغات  مفردات  بل  ال  العربية،  اللغة  كلامت  تعجز 

»حافظ أبو عباية« وصفاً له، تعجز املشاعر والعواطف أن تعرب عن »أبو حنان«، 

»أليب  معنوية  قيمة  تحدد  وأفكار  مبسوغات  يَخلَص  أن  البرشي  العقل  ويعجز 

حنان«؛ رجل عاش بدايته الوطن وحياته األمل، عاش هذا الرجل ومل يكره الحياة، 

وكان دامئا يعيش عىل أمل أن يكمل مشواره ورسالته اإلنسانية، ولكن إرادة الله 

عىل خلقه، خلق الحياة واألمل وخلق املوت، املوت الذي يعمل عىل اقتالع أناٍس 

العالقة بعمق  بهم يف مرحلة ما من عمرك عالقة خاصة، وتقاس هذه  ربطتك 

أثراً  للمعايشة، وترك »أبو حنان« يف ذاكريت  الزمني  باملدى  الذي ال يقاس  األثر 

عميقاً؛ ومن الصعب أن يربحها. كيف ال وحياة اإلنسان مجموعة من املحطات، 

القطع، ال سيام وأن  أو  الفصل  بعدها، حيث ال ميكن  للتي  كل محطة تؤسس 

مكّونات الشخصية اإلنسانية هي سلسلة املواقف والحيثيات والرؤى التي تشكل 

يف املحصلة النهائية اإلنسان الكيل بتداخلها وتفاعلها وتالحقها، اإلنسان مبضمونه 

الذي يعكس بالتأكيد الشكل الخارجي، يف جدلية العالقة بني الشكل واملضمون.

الستينات  أواخر  يف  »أبو حنان« مبكراً  املرحوم  املناضل  املقاتل  املجاهد  أُعتقل 

من القرن املايض وُحكم عليه بالسجن ملدة اربعني عاماً؛ عىل إثر قيامه بأعامل 

املحتل  ملقاومة  متعددة  مجموعات  وتدريب  بتنظيم  وقيامه  وقتالية  جهادية 
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أرض  عن  وأبعد  )1985(؛  عام  التبادل  املعتقل يف صفقة  من  وتحرر  الصهيوين؛ 

الوطن بعد أن أمىض مثانية عرش عاما يف املعتقل الصهيوين، وعاد إىل الوطن مع 

قدوم السلطة الوطنية عام )1994(؛ إذ عمل موظفاً كبريا يف وزارة اإلعالم،  وبعد 

يف  أنجَز  إذ  األسرية؛  وللحركة  اإلعتقالية  للتجربة  وفيا  ظل  اإلعتقال  من  تحرره 

السنوات الخمس األخرية من عمره مجموعة من املؤلفات بالتعاون مع صديقه 

محمد البريويت منها كتاب »نصب تذكاري - الجزء األول والجزء الثاين«.

تعرفت عىل هذا الرجل منذ أكرث من عرشين عاما، وكان ذلك من خالل مجلس 

املجلس.  أعضاء هذا  أبرز  املرحوم من  كان  إذ  املؤسسات يف محافظة سلفيت؛ 

املتبادل  الحب  إال  أي هدف  تخلو من  التي  الصادقة  األخوية  وتوثقت عالقتي 

حتى وصل األمر إىل مشاركته يل يف كل شؤون حيايت، وكان مثال السند الذي ال 

ميكن إال أن تجده يف كل أوقاتك يف الرساء والرضاء. أقول ما اقىس الحياة بدونك يا 

صديقي، وكان يل الرشف يف مشاركة املرحوم »ايب حنان« يف تأسيسه ملركز حنان 

يف مدينة سلفيت الذي سمي بهذا اإلسم تيمنا باسم ابنته وملا له من رمزية، هذا 

املركز الذي قدم خدمات جليلة للمجتمع ومؤسساته يف محافظة سلفيت، وتقلد 

املرحوم »أبو حنان« موقع رئيس جمعية حامية املستهلك يف محافظة سلفيت؛ 

الفرع. ومن محطات )أبو حنان( توليه  وكان يل رشف مشاركته يف تأسس هذا 

منصب أمني رس اتحاد الفالحني يف محافظة سلفيت، وتقلد املرحوم »أبو حنان« 

منتخباً رئاسة مجلس قروي ياسوف والذي من خالل هذا املوقع قدم خدمات 

ال حرص لها يف قيمتها وأهميتها ألهايل ياسوف، إضافة لذلك، كان املرحوم »أبو 

حنان« عضو محوري من أعضاء املجلس اإلستشاري ملحافظة سلفيت، كام كان 

عضواً يف املجلس اإلستشاري ملكتب وزارة الثقافة يف محافظة سلفيت.

        متيز »أبو حنان« بذاكرة يقظة حية دقيقة، فكان يحفظ الجغرافيا والتاريخ 

بشكل دقيق، وكان لديه ملكة الحفظ لألسامء الكاملة ألصدقائه ورفقائه ومعارفه، 

القص  فن  يف  ومهاراته  اطالعه  وسعة  والفكرية  الثقافية  إمكانياته  إىل  إضافة 

والرسد وتأثريه يف أوساط أصدقائه، متيز بصدقه وإخالصه ووفائه، كان صادقاً يف 
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قوله ودوداً محباً للناس، مل ميل أو يكل يف مجاملته للناس كل الناس يف مناسباتهم 

ويشهد له الجميع بذلك. كان املرحوم »أبو حنان« رجل املواقف؛ وأقل ما يوصف 

أنه رجل مواقف وبطوالت وشجاعة وإنسانية وتواضع.

        عن نفيس، كنت أشعر بالفخر واإلعتزاز بصحبتك، وصحبتك كانت تعطيني 

فيها   اتلمس  كنت  التي  وصداقتك  صحبتك  أسعدتني  رشفاً،  وتزيدين  الرشف 

الجسد  واليد يف  العني  كانت »كالعالقة بني  الصداقة  الحقيقيّة، وهذه  الّصداقة 

الواحد، إذا تألّمت اليد دمعت العني، وإذا دمعت العني مسحتها اليد«. 

إنه جامع لخصال الخري، صاحب عفة، هذبته اآلداب، وأحَكمتُه التجارب، إن اؤمتن 

الفقهاء،  والعظامء، وفهم  العلامء  تواضع  له  بها، رزين، حليم،  قام  عىل األرسار 

بجهدهم  ساهموا  الذين  األوفياء  الرجال  أولئك  من  ويعد  الحكامء.  وجواب 

 ... وتقديره  املجتمع  بحب  وَسِعدوا  أفراده،  وسعادة  املجتمع  وحرصهم طموح 

الخري،  بذل  عىل  فُِطروا   ... شكوراً  وال  جزاًء  بأعاملهم  يريدون  ال  الرجال  هؤالء 

فوجدوا القبول واالحرتام من أفراد املجتمع.

إذاً أال تستحق هذه الشخصية الوطنية الفذة اإلشادة والشكر ملا قدمه للوطن 

واملواطن؛ ال أعتقد أنها مغاالة ألن القاعدة الرشعية تقول: »من ال يشكر الناس ال 

يشكر الله«، هو شخصية فذة واعية مفعمة باإلنسانية والنبل وميلك فكراً عالياً، 

رجل نزيه وعامل الناس كلها باحرتام. لقد كان يل كبري الحظ أن أرافقه فرأيت 

رجالً يفيش السالم بني الناس؛ واملهامت يف تقديره أعامل يجب إنجازها واإلنتهاء 

تتنازل عن  ليله، وأرُسته  يأخذ من  منها يف حينها، وحني ترتاكم األعامل؛ فنهاره 

حقها تقديراً لطموحه وإخالصه؛ هؤالء هم الرجال الذين تنهض بهم األمم. ووفاًء 

مني لصديقي املرحوم »أبو حنان« أطلب من قارئ هذه الوثيقة قراءة الفاتحة 

عىل روحه الطاهرة.

ال أقول هذا إال فضالً لشخص صديقي املرحوم »أبو حنان« واعرتافاً مني بثقافة 

وفكر وشهامة ونبل واستقامة هذا الرجل.

رحمك الله يا صديقي
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حنان وجنان
صورها  والسبع،  عسقالن  سجناء  وجدان  يف  غرست  الرضيع  حافظ  طفلة  حنان 

الورق املصقولة هذه  تتناقلها االيدي، يداعبونها، يالطفونها ويناغون قطعة  كانت 

وكأنها طفلة حقيقية، فقد متيز حافظ، هو وأحمد ابو حبسة ومسلم الدودة وعمر 

الربغويث عمن سواهم، انهم تركوا اطفاال رضعا خلفهم، ترك حافظ “حنان”، وترك 

احمد ابو حبسة “تغريد”، وترك مسلم الدودة “كفاح”، اما عمر فقد ترك “عاصف”. 

ثالث طفالت وطفل، وهن يف احضان امهاتهن، انضممن الينا يف سجن السبع.

وعىل الرغم من محاوالت اآلباء إلخفاء الشوق العارم ألطفالهم، اال أن ذلك مل يكن 

لينجح، مل يكن لينجح ألننا نحن، سائر السجناء، كنا نعربِّ عن شوقنا لهؤالء االطفال، 

احداهن،  مرضت  اذا  منرض  يستجد،  ما  كل  عن  اخبارهن،  عن  البحث  دامئي  كنا 

نسعد بسعادتهن، نتابع منوهن، فقد شكلن لنا، ومن خالل شبك الزيارة والرسائل 

تباعا، نوعا من االحاسيس االبوية لشبان مل يعرفوا سابقا معنى  التي تأيت  والصور 

األبوة.

كانت حنان يف وجدان الجميع، نتابعها ونحرص عليها وكأننا نرعاها فعال، ومل نكن 

اال  اعامقهم،  يف  شوقا  امليتون  ظاهريا،  الجالميد  اولئك  اآلباء،  معاناة  عمق  ندرك 

بعد ان انجبنا بدورنا اوالدا وبنات، كان اطفالنا ينامون مطمئنني يف احضاننا، ونحن 

بقربهم، منوت خوفا عليهم.

ومضت االيام، كربت حنان وكفاح وتغريد وعاصف، وتفرقت بنا السبل، ثم اجتمعنا 

مرارا يف عواصم العامل، اىل أن عدنا اىل أرض الوطن، وتعرفنا مجددا عىل جيل جديد، 

اخوة وأخوات لرضيعات برئ السبع.

وكان يل رشف التعرف عىل جنان، شقيقة حنان التي ولدت بعد تحرر حافظ، ال 

شك انها شكلت مصدر السعادة العظمى ألبيها، فقد منت يف حضنه وتحت سمعه 

وبرصه، تعرفنا عليها ألننا كنا نراها حيثام ذهب، حتى توقعنا انها برفقته ستصبح 

ذات شأن يف مجاالت السياسة والثقافة.

سالم لحنان وجنان. 

محمد البريويت
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ذاكرة ال تصدأ

بقلم : سامح عوده

رئيس وحدة العالقات العامة واإلعالم/ محافظة قلقيلية 

أجُد نفيس مرغامً للعودة إىل أيام خلت، كانت الصباحات ذات ألق، واملدى 

امللون يخُط بعضاً من هواجسنا وأحالمنا النامئة، قبل بضع سنني وقليل من 

األيام والشهور، كان للفجر الخارج من رحم الظالم معنى، كنُت أيضء شموع 

منتصف العرشين، وأنا أجوب الشوارع واألزقة والقرى الساكنة سفوح التالل، 

التني والزيتون وزيت الفالحني الزيك، كُل ذلك كان يشكُل لوحة تتداخل فيها 

كنُت  الشباب،  موال  وأنسُج  فرحي،  من  بعضاً  أمللم  حينها  وكنُت  األلوان، 

أستمتع “بشبابة” الراعي، وخبز الفالحات، وبعض الطوابني التي كانت تضيُف 

للمشهد رونقا. 

مزاري  كانت  بالطيبة،  املفعمة  سلفيت  إىل  املاضية  األيام  إىل  عدُت   .. نعم 

ومراسالً  ميدانيا  باحثاً  أعمُل  كنُت  حينام  الصباحات،  معظم  يف  وبوصلتي 

صحفياً يف الهيئة العامة لالستعالمات، أتحدُث عن أيام كان عزايئ فيها الفرح، 

والتجدد والنشاط، تلك األيام جمعتني بأناس ما زلُت احتفظ لهم يف خزائن 
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هم  من  فيهم  األخوة  من  طويلة  قامئة  واالمتنان،  الحب  “بأيقونات”  قلبي 

تحت األرض ومن هم فوقها، مناضلون، وكبار سن وقامات وهامات عالية ال 

تطال.   

ذات يوم أتيت عىل عجٍل إىل سلفيت ألنهي بعض الواجبات وأغادر، إال أن 

الصدف تأخذك، وتقود جيوشها إىل الحافة التي تريد، جمعتني الصدفة ِب 

“حافظ عبية أبو حنان”، وللحق فإنني مل أسأله عن اسمه مرة، هذا الفدايئ 

العتيق شكَل جزءاً مهامً من صباحايت، كنا نلتقي ساعات، ننبش أزقة الذاكرة 

بيت  من  واملنحدر  بالطيبة  املفعم  الرجِل  هذا  أكرث،  ونضحك  كثرياً  نتجادل 

طيب، كان حريصاً كل الحرص عىل أن يكون دليالً أميناً وأنا أعد الدراسات 

والتقارير واستطالعات الرأي العام، كان يحملني عىل أكف الراحة، وعندما 

أغيب، يفتقدين، تلك السنوات جمعتني “بأيب حنان” األسري املحرر واملناضل 

أستغرب  كنت  ملبادئه،  وفياً  حنان  أبو  ظل  القيد،  روحه  من  ينل  مل  الذي 

عشقه لسلفيت وبلداتها، كان يهيئ جواً مهنياً ويوفر كل أجواء الراحة ألستمر 

وأتغلب عىل الصعاب، كان ميدين “باألدرينالني”  املهم لالنطالق.

الشهداء فتدمع عينه،  له كثرياً وهو يروي تجربة األرس، كان يذكُر  أصغيُت 

زالت  ما  التي  كلامته  أذكُر  النرص،  بحتمية  مؤمناً  كان  أنه  ذلك  واألهم من 

أجراسها تقرع يف ذاكريت “ كل احتالالت الكون تزول وتبقى الحتمية الراسخة 

النرص املؤزر للشعوب”.

 غاب أبو حنان قرساً أو غيبه املوت سنة الحياِة أن يأتيَنا املوُت عىل عجل؛ 

فيقطف أجمَل ورودنا ويرتكنا أرسى ذكراهم الباقية، غاب أبو حنان بجسده 

وبقيت حكايا كثرية كان يرويها، هذه القامة السامية ذاكرة مل ينل منها األرس 

شيئاً، فظلت فتية كام عهدتها، “ ذاكرة ال تصدأ “.

فتلك  الطويل،  التاريخ  وهذا  العطرة  السرية  بهذه  حنان  أيب  عن  تكتَب  أن 

معجزة، ألنه كان يحمل وطناً بتفاصيله يف داخله،  نعم إنه  إرث وارف من 
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الورع والبساطة ..!!

أن تكتب عن إنسان سبقته إنسانيته بهذه الصفات وهذا الحضور فهذا رضب 

من رضوب الهذيان .. لكن عندما نتحدث عنه فذاك .. الصدق بعينه.

أبو حنان املمتد كالشمس ساطع كالنور .. وعندما  نكتب عنه تنطق الفكرة 

فنغرق يف بحر من التأمالت لنضع النقطة آخر الكالم وننهي!!
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اللجنة الوطنية العليا للتأبين - محافظة سلفيت

ابتسام الرابي 1

ابراهيم ناجي2
احمد الديك 3
اسرة الشهيد عائشة رابي4
الحاج يوسف ريان 5
الشيخ عمر 6
العفو مصباح شقير7
اياد بركات 8
أحمد سليم الجكمط9

أحمد عبيد 10

أحمد ماضي11
أحمد محمود مصلح 12
بسام الفي 13
بكر حماد 14
بالل ضمرة 15
بالل عباس 16
تحسين ابو سليمة 17
توفيق عبد هللا 18
تيسير ابو زاهر 19
حسام حلبي "ابو عرب"20

حركة فتح اقليم سلفيت1
محافظة سلفيت2
الغرفة التجارية3
اتحاد الفالحين4
البلديات والهيئات المحلية في محافظة سلفيت5
هيئة شؤون األسرى والمحررين6
منطقة ياسوف التنظيمية7
عائلة المرحوم حافظ عبية8

المؤسسات المشاركة

عبد الستار عواداالشراف العام 1
م. عمر السلخيمنسق اللجنة2
محمد البيروتيالترتيب والصياغة3
عمر القزقتدقيق لغوي4
كمال دحدولالعرافة5
طارق موقديتصميم الغالف6

لجنة المتابعة
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حسن ابو سليمة 21
حسيب الرمال 22
حسين المشني "ابو صايل"23
حسين عزام 24
د. رايق عامر 25
د. فايز عقل 26
د. محمد العارف 27
رائد جمال ناجي 28
رفيق زهد 29
رمزي أبو شمة 30
زهرة قرعوش 31
سامر سيف الدين32
سامي طعم هللا 33
سعيد ابو بيح 34
سعيد شتية 35
سليمان األحمد 36
سمية البر 37
صالح ياسين 38
صباح عامر 39
عارف الصالح 40
عائشة سعادة 41
عبد الرحيم مصلح 42
عبد الكريم خطيب 43
عبد اللطيف شقير44
عثمان مصلح 45
عصام عبد هللا46
عماد عبيد 47
عماد فاتوني "أبو العبد"48
عنان الحشاش49
فادي موقدي 50

فائد مصطفى 51
فراس قدري 52
فرح شحادة 53
فرحات مرعي 54
فريد عياش 55
فهيم رمضان 56
فواز شحادة57
لمياء معروف  58
محفوظ عبد الحليم عبيه59
محمد داوود شهاب 60
محمد درويش 61
محمود البر 62
مراد حميدان 63
مصطفى الحاج 64
مصطفى قرعوش65
معروف حسين 66
منصور موقدي 67
منير زهدي أيوب 68
موسى ريان 69
ناجح مطيع عبد الفتاح 70
نذير السلخي 71
نعيم صبرة 72
نعيم عزام 73
نواف صوف 74
هيثم جابر 75
وائل أبو ماضي76
يوسف الترك 77
يوسف الشاعر 78
يوسف عزريل 79
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اللجنة الوطنية العليا للتأبين - محافظات الوطن
عبد هللا بركات 22ابراهيم شيخه 1
عبد الناصر صالح23أحمد عبد الهادي2
عثمان داوود 24أحمد عصايرة3
عصام ابو بكر 25تيسير نصر هللا4
عصام الشايب 26جمال ربايعة5
عالم حنون 27جمال منصور6
علي مهنا 28جهاد جحشن7
عوني المشني 29حسن الخطيب8
عيسى قراقع30حسن شريم »ابو علي«9

فازع عبد المجيد 31حسين ابو حاشية10
فخري عصفور 32حمدان سعيفان11
فهد الحج 33خالد الزبدة12
محمد الحوراني 34خالد المدهون13
محمد منصور 35دالل سالمة14
محمود الجعيدي36د. محمد شتية 15
محمود العالول 37راضي الجراعي 16
محمود ناجي بحيص38زهيرة كمال17
منير العبوشي39سعيد العتبة18
نمر عدوان 40صالح أبو لبن19
ياسر هدى 41صالح رأفت20
صالح السيد 21


