
  

الفلسطينية الخيول عبور

 .الجبل سفح على تهتز الصبير واشجار تتحدث الحيطان .. متجمعة حواسها كل . واحدة ساق على تقف نابلس
.اصيلة عربية ضحكة ليرسما تباعدا قد وجرزيم عيبال وكأن

 فدائي .. النافع ابو ... فدائي

̀نباء تفاجئهم لم 1948 عام مناضY عرفوه الذين من القYئل  ؟ عمل ماذا!... ؟ كيف !.. فدائي .ا
 .الحظ ولكن ، الهدف قلب الى فيها الشباب وصل . اcطار عملية

! ؟ بالطائرة للصهاينة الخيل يستــورد اصبح هل .. اcطار في النافع ابو دخل وما

 .العملية بطY هما يعيش ابن ... عماد مع النافع ابو ابن ... لؤي

شوك ياما . فدائيـاً يصبح انه يعني ` فدائيـاً ينجب الذي . ماعYقته ابوه ولكن .. معك انا .. العملية بطل عبده لؤي
 .ورد خلف

ً التحقيقات بعض .. روتينية اجراءات ؟ وحبسوه النافع ابو اخذوا cاذا .. اذن  .عنه يفرجون وغدا

حوارات ودارت كان كل في اـل ناس حديث واصبحت . ـم شاغل اـل نة في اـل ناس وعرف نابلس مدـي لى الـقصة اـل ـع
 .يوم~ بعد حقيقتها

 .مظلوم~ اcحتلة ا`رض في ياما .. الفدائي~ وابو .. فدائي النافع ابو طلع . صحيح وا�

***

يل وقف الـجسر ـعند نافع ابو وصول ينـتظر يوـئ ته كانت . اـل اديا يرام ما ـعلى الـجمرك مأمور مع عYـق ويـاً، ـم ومعـن
يدات كل تYشت ولذلك ية التعـق نافع ابو وعبر الروتيـن ية الفـلسطينية والـخيول اـل لة ا`رض الى الثماـن هدوء اcحـت  .ـب
يل كان ية . اـلصفقة هذه في حالفه الذي التوـفيق من ـفرحـاً يـطير يوـئ واـجسادها شامخة ـتقف اصيلة ـخيول ثماـن

̀نتفاخ غرائز جيوبه في يدغدغ وصهيلها وعافية صحة تفوح الYمعة  . اcرابي ا

 :ليوئيل النافع ابو قال

ان يستطع ولم . يوئيل فرحة ازدادت .القادمة اcرة في وسأحضرها جاهزة الخيل من رأسـاً عشر احدى هنالك-  
كاد ـفهو يرد ية للـخيول الوـحيد اـcستــورد ـيكون ان ـي لة ا`رض في ا`صيلة العرـب ابو ـعلى ـيعترف ان وـقبل . اcحـت

نافع استطاعته ـيكن لم الـتجارة في وـيشاركه اـل ً يـحضر ان ـب ي̀و نه كان ما كل . اصيلة ـخ يه الـحصول يمـك هو عـل
ايا من رأس~ او رأس درجة اسطبYت بـق ثة اـل نذ . ا`ردن في الثاـل عرف ان وـم لى ـت نافع ابو ـع ـتصله اصبحت اـل
 .للزبائن النافع ابو يسلسلها عندما وخصوصـاً ) النافع ابو ذمة على ( السY`ت ارض من خيول

قد . الـخيول هذه ـمثل اـحضار يـكلف كم ـخواجا يا عارف انت-  قرار علـيها ـحصلت ـل ها . مـلكي ـب ا`ردن دـخلت اـن
 .كدايش مش اصيلة خيل احضر انا . ناصر الشريف اسطبYت او اcلكية ا`سطبYت الى لتنضم

الخيول انظار مع تلتقي النافع ابو انظار كانت بينما ظهــورها على ويربت . بفرح الخيول حول يدور يوئيل واخذ
ً واحداً - .همساته في تنعكس بالسYمة اcشتركة والفرحة واحدا
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 .مهمة تقاريرك تصبح حتى مهم لواحد وسأبيعك . شمل لم لك وعملنا نظمناك ... مبروك يا فدائي وصرت وا�- 

عشرة لجامه وب~ بينه هويقف وها . ثمن اعلى عليه للحصول النافع ابو دفع الذي ا`جمل الحصان هو ومبروك
 .الصهيوني العدو ضد ناجحة عمليات لعشرة اساسية بدايات هي صواعق

 .الشعر من قديما بيتا يردد النافع ابو وكان . لجمها في تحمل ا`خرى الخيول كانت مبروك ومثل

.الحساما وناولني رأسي في الدرع صب ثم اللجاما وقرطه اcهر على السرج اقذف

ً بالصواعق اcهر وقرطنا الحسام اوان ذهب لقد : .. ويردد سره في يضحك .الحرائق تأتي وغدا

***

الباقي وخبأ اcطار لعملية يحتاجه ما اخذ .الفرح من يطير كاد .. صاعقا ثمان~ .. والده من الصواعق لؤي تسلم
 .اللد مطار في اcسافرين قاعة من امتار بعد على عماد رفيقه كان التالي اليوم وفي .الخزين تنك ب~ كيس في
ان ا` ، تنفجر لم حمYها التي اcتفجرات ان ورغم .الصهيوني ا`من حاجز من وا`هم ا`كبر الجزء حطما لقد

ها عد النـفسي مفعوـل قاء ـب ما الـقبض اـل قه اـcطار ارجاء هز قد الـحرجة واـcسافة اللـحظة في عليـه لن واغـل يه واـع ـف
.الطوارىء حالة

قصه اختراع يحاول وهو التعذيب نتيجة ابنه اليها وصل التي الحالة ورأى . النافع ابو اعتقل التالي اليوم وفي
 .اcحتلة ا`رض الى الصواعق ادخل الذي هو انه تثبت مقنعه

 : لYعداء النافع ابو قال

 .. الصواعق ادخلت الذي انا .. اتركوه- 

بانه يؤكد وهو محتجـاً لؤي ان~ وارتفع .. البعض بعضهم الى ينظرون واخذوا . قاتلة دهشة العدو ضباط اعترت
 .ابنه مكان التعذيب آلة على فوضعوه اقناعـاً اكثر كانت ا`ب قصة ولكن .. والده وليس .. الصواعق ادخل الذي هو

النافع ابو احضرها التي الخيول كل واصبحت . السجن مستشفى الى ينقلوه ان عليهم كان التالي اليوم وفي
 .ومراقبتها جديد من عليها الكشف وطلب مشبوهة اcحتلة لYرض

نافع ابو مع حقق الذي ا`من ضابط واعترت ته رجفة سخريته بسياط وابتلى اـل التي الـخيول كل بان يشك جعـل
جلده تحت يحمل وبعضها ارسال جهاز ا`خر والبعض صواعق لجامه في ادخل بعضها ومنظمة، مدربة ادخلها
البيوت من كثيرا ا`رباك وغزا .اcناسب الوقت في الفدائيون سيستخدمها التي البYستيكية اcتفجرات من طبقة

̀بجر سYلة من هو والذي العربية الجزيرة من النافع ابو احضره حصانها بان تعتز التي الوزير ابنة .. اcسؤولة ا
نتر ـحصان يل له اكد الذي ا`من وضابط .. ـع بة ـحصان سYلة من انه الـحصان يبيعه وهو يوـئ الذي نافع بن عـق
 .الحمداني فراس ابو بحصان تتباهى كانت التي يوئيل ابنه ولــورا . اcحيط خاض

***

فانه جسده على اcتناثر الدم رغم انه السجن مستشفى في النافع ابو شاهدوا الذين العرب اcمرض~ احد يقول
ـعـاشت وبـهـتاف باـلـضحك ضرباته يـقـابل باـلـعدو شامتا وكان . شديد ـبـزهو ـيـشعر كان . اـلـضحك دائم كان

سط~ لى ـمصر انه . فـل ته في باهرا نجـاحا حـقق قد انه ـع هم مش-  ..يـهمس كان . ا`خـيرة مهـم قط ـم يحـصل ـف
̀نفجار ً يعرفوا ان اcهم ا`عداء، ويموت ا لهم اصدقاء يظنونهم الذين كل وان ارضنا على لهم مكان ` انه جيدا

 .فلسط~ ارض على بالصهاينة يقبوا ولن ... اعداء الحقيقة في هم
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ست هم انا ـل قد .. اخـرهم ̀و اوـل د حـسبني ـل هم صديقا ( ... ) ا̀و وجودهم وقابY ـل ندما ـب هم ـع  ...الخـيول ـبعض بعـت
ولكنها .. مزاجي على سلسلتها اصل بدون كدايش احضرتها التي الخيول نصف .. عليهم ضحكت لقد . فشروا
يول كانت ية ـخ ير اصلها كان وان ... وـف عروف ـغ نذ ـفهي ـم رفت ان ـم لى تـع نافع ابو اخوك ـع ها اـل ها اصبح ونظـم ـل
 ...اcهمات كل لتنفيذ مستعدة اصيلة فلسطينية خيول اصبحت .. سياسي انتماء

نافع ابو وـيضحك با اـل د ـخلي .. يردد وهو ا`لم ـعلى متغـل ـيضحك من كل ـليس ... مـعهم الذين من يـعرفوا ( ... ) ا̀و
هم هم ـيسهر او مـع هم عميY هو مـع ثــورة ـجنود الفـلسطيني~ كل .. ـل الك كان وان .. لـل باعوا الذين الـخونة ـبعض هـن

وان الظواهر على يحكموا ` بان ... وهناك هنا اخواني اخبرت ولقد ... ترحمهم لن الثــورة فان للشيطان انفسهم
د سيعرف وغدا خير وكله .. خير شعبنا ... باcهمات تكليفهم بعد الناس على يحكموا ان عليهم الذين من ( ... ) ا̀و

ً سيظهر اليوم يعرفوه لم الذين .. عليهم يضحكون  .النصر حتى غدا

 :سره في العربي اcمرض ويتمتم

.مظلوم~ اcحتلة ا`رض في وياما الفدائي~ وابو .. فدائي النافع ابو طلع .. صحيح وا�- 

 فلسط~ صوت

 الفلسطينية الثــورة صوت

 .يولول الغاضب كيسنجر صوت كان . يهتز وواشنطن القاهرة ب~ الحامي التلفون خط كان ساعات وبعد

فاق ضد هذا-  قد شيء، كل ستدمرون انـكم . ا`ـت كن .ا`ذاعـية الحمYت وقف عـلى اتفقـنا ـل ا`صوات هذه وـل
قة كم من اcنطـل مات تـعطي اذاعـت يذ تعلـي يات لتنـف سكرية عمـل ها .. ـع طرف استنزاف حرب اـن تبر ا`خر اـل هذا يـع

 ..لYتفاق خرقا

وفجأة . هنري العزيز حدة من تخفض لم بمبــررات اcأزق من الخروج يحاول وهو اcصري اcسؤول صوت وتلعثم
 .فرصة اقرب وفي .. سنغلقه ... تقلق ` ...بحدة اcصري اcسؤول قال

***

التحت الصهيونية اcصرية ا`مريكية لYتفاقية السرية الحقن تأثير وتحت . لكيسنجر اcكوكية الرحYت زحمة في
ـفوق ـحـمراء ـثــورة صوت .. فـلـسط~ صوت عن اـcـسؤول اـcـصري الوزراء رـئـيس استدعى . بنـفـسجية واـل اـل

تدأ . الفـلسطينية واحدة ـقضية ـعلى ـفجأة اـنصب ثم اcتناـقضة الـقضايا من ـمزيج حول وـتشعب هادئـاً اـلحوار اـب
ثــورة اذاعة ـموقف وهي قاهرة في الفـلسطينية اـل ية من اـل ها اـcزمع ا`تفاـق عدو ـمصر ـب~ ساعات خYل توقيـع واـل

 .كيسنجر باشراف الصهيوني

ً ... واضحـاً ا`ذاعة عن اcسؤول رد وكان  ومحددا

 .اcصري الوزراء رئيس وتساءل . الفلسطينية الثــورة قيادة موقف هو ا`ذاعة موقف ان- 

 ؟ خلفها ستنجرون هل .. بدقة يجري cا الفهم عدم نتيجة متطرفة مواقف هنالك كانت واذا
 :قال ثم قليY بفكره ا`ذاعة عن اcسؤول سرح

الك كان اذا-  ا وضوح عدم هـن c جري يادة لدى ـي ثــورة ـق سطينية اـل هذا الفـل ني ـف كم يـع يادة ـتضعون ` اـن في الـق
يجري ما cعرفة واcتعبة الخاصة مصادرها قيادتنا لدى ان نعرف ونحن . وصراحة وبوضوح الصحيحة الصــورة
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من ا`مور نرى سنظل وـنحن . بذلك ـنحن وـليس اcـخولة وهي ـجهة من اـلصحيح اـcوقف اخذ ـعلى ـمنا اقدر وهي
 .تعليماتها وننفذ خYلها

 ؟ امريكا تشتمون ستظلون هل ... امريكا من واcوقف
.ارضنا يحتلون الذين الصهاينة حدود بY يساند الذي العدو تزال ` امريكا- 

 .يتمتم وهو ا`ذاعة مسؤول وودع . اللقاء بذلك منهيا الوزراء رئيس وقف

 .ا`ذاعة `غYق نضطر فقد تتعقلوا لم اذا- 

وقع-  كن .. ذلك نـت سابق الدرس وـل بت اـل نا اـث قد . خداعـاً كان روجرز وان حق ـعلى اـن اكثر كـيسنجر ان ا`ن ونعـت
 .حق على واننا .. خداعـاً

***

شكلة كانت طالب ـم سطيني اـل ستعد الذي الفـل يل ـي اريخ في اcاجـستير شهادة لـن عة من الـت قاهرة جاـم لم انه اـل
ستطع وضوع تحـديد ـي قد . اطروحـته ـم ية كانت وـل صرية ا`تفاـق cصهيونية اـ ية اـل ودها تجـمد التي ا`مريـك دور بـن
ته التي الوـمضة هي الفـلسطينية، الـقضية وفي اـلصراع في ـمصر كـلمات ذاـكرته في وتـحركت . ضالته ـعلى دـل

بد ـجمال الرـئيس عـاً ـكنت " الـناصر ـع تال ان اـعماقي في مقتـن تا` ـليس فـلسط~ في الـق بة ارض في ـق وهو . غرـي
 " .النفس عن الدفاع يحتمه واجب هو وانما عاطفة وراء انسياقا ليس

".التاريخ عبر ا�منة مصر حدود .. " اطروحته موضوع الفلسطيني الطالب وحدد

تب في وغاص هم جالوت وـع~ .. حطـ~ دروس استوعب .. جـديد من الـك غزى وـف بة ـم ية اللـع قذرة ا`مريـك التي اـل
عب اخراج. الـصراع حلـبة من مـصر اخراج استهدفت Yـباراة من ا`ول الcاستاذ دور ذهـنه في ووضح ... ا
اريخ ستون جامـعة في الـت جأة اصبح والذي برـن سنجر هـنري ـف مرارة .. كـي سطينية .. وـب أكد فـل اعداءنا ان من ـت
ً تاريخنا يقرأون ً ويعيشونها ... وليلة ليلة الف قصص يقرأون عندنا اcسؤول~ وان .. جيدا .جيدا

مرة وفي بابه ـغ خامس اcجـلد صفحات ـب~ انـك اريخ من اـل جأة وقف خـلدون ابن ـت سنجر " اسم يرى وهو ـف  "كـي
. 169 و 168 اـلصفحات ـعلى ـيرقص اريخ هذا من تـعجب  لم .. الـت يه وفرك .. ا`كبر اcـع غـلطات اهي .. مـتسائYً عيـن
 :مرتفع بصوت وقرأ عاد ولكنه .. مطبعية

بن الظاهر وفيها بحلب لحق يده، من قونيه الدين ركن اخوه ملك cا ارسYن قليج بن كسنجر الدين غياث كان"  
ً، عنده يجد فلم الدين صYح ابنته في البطارقة بعض اليه واصهر الروم ملك واكرمه القسطنطينية الى فسار قب̀و
ما ـقسطنطينية اـعمال في ـحصينة ـقرية له وكانت ـغياث ـلحق ستمائة سنة الـقسطنطينة ـعلى ا`ـفرنج استولى فـل
لة الدين لغ البـطريق صهره بـق يه وـب يه وـبعث اـلسنوات، ـتلك اـخيه خبر اـل ية من ا`مراء ـبعض اـل الـيهم وـخرجت قوـن

الى الخبر وبلغ واليهم، وطردوا بدعوته اقصرا اهل قام ثم بها فتحصن البYد ببعض ولحق فهزموه منها العساكر
.اـخيه ابن من وامـكنوه فملكوه الدين ـغياث واستدعوا عليه وقبضوا الدين ركن بن ارسYن بقليج ـفثار قونيه اهل
ملك عندما الدين ركن اخيه على به فاستنصر ايوب بن بكر ابي العادل بصهره لحق قد شاه قيصر اخوه وكان
الدين ونظام شميشاط صاحب يوسف بن علي وقصده الدين غياث ملك واستفحل بالرها له فأمر يده من ملطية

وستمائة سبع سنة قسطنطينة صاحب اشكر قتله ان الى شأنه وعظم وغيرهما برت خرت صاحب ارسYن بن
 " .التوفيق ولي تعالى وا�

- ..حزينـاً وتأوه

 .التاريخ اعظم ما .. ا`قصى صاحب .. عشو وشكري واشكر كيسنجر ... نفسها تعيد ا`سماء حتى- 
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***

 . كيسنجر هنري مكتب في التلفون جرس رن

 : بانشراح معه يتحدث اcصري اcسؤول كان

فلسط~ تعني ماذا تعرف انت . عليه بانفسنا وسنشرف . فلسط~ صوت اغلقنا .. كامY ا`ن ا`تفاق نفذنا لقد- 
 .لYتفاقية وفيـاً تطبيقـاً سيكون اcضمون ولكن . ا`ن ا`سم عن ا`ستغناء نستطيع ` . اcصري للشعب بالنسبة

الثــورة صوت اغYق حقيقة عن تستفسر اcصري باcسؤول تتصل الشريفة ا`صوات بعض كانت ساعات وبعد
 : بعصبية الشريفة ا`صوات وسأل وماج ... اcصري اcسؤول هاج .الفلسطينية

مسـاسـاً تـضمنت." ا`تفاقـية ان يعـتبر انه ... اسمعوا ... اcـركزي واcجـلس التنفيـذية اللجـنة بـيان تـسمعوا مال-
ضية واضحـاً سط~ بـق ية والحـقوق فـل شعب الوطـن سطيني لـل قة وذلك.. الفـل هاء عـلى باcواـف حرب حـالة اـن ورفع اـل
عدو ( عن ا`قـتصادي الـحصار يانه ـبشرعية اـلضمني وا`عتراف ) اـلصهيوني اـل من ـبضائعه ـبمرور واـلسماح ـك

 " .السويس قناة

.طريقتنا على ا`تفاقية يفهم الذي مصر شعب الى يصل ان الكYم بهذا نسمح هل

فانفجر التنفيذية، اللجنة بيان في جاء ما مؤكدة اcصري اcسؤول روع من تهدىء ان الشريفة ا`صوات وحاولت
 ...لـلشعب ... ضدي مـحرضا ا`ذاعة ـتصبح ان ارضى ` انا .. ـبها اسمح ` امور هـنالك وقال ـجديد من اـcسؤول
، مصر وجيش ، مصر وشعب ، مصر كرامة الصميم في تطعن " ا`تفاقية ان يعتبر انه .. البيان اسمعوا .. للجيش

. " ..

. انا اريده كما ا` القاهرة من ينطلق ان فلسط~ لصوت اسمح فلن ولهذا ... تحريضـاً هذا اليس

 ..شريف عربي صوت وقال

ثــورة صوت .. فـلسط~ صوت وـلكن-  ا` ـتجدي لن بالـغربال اـلشمس اـخفاء مـحاولة ان . اـلعالم ـيعم الفـلسطينية اـل
يان، يونهم يغـمضون الذين او العـم قة، عن ـع قة الحقـي ثــورة صوت . فـلسط~ صوت ان حقـي سطينية اـل سيظل الفـل
لول في انـطلق وـكما .. ـمكان كل من .. ينـطلق 106 زمزم صوت فان 105 زمزم صوت اcدفعي الـقصف ـتحت ، 70 اـي

 .75 ايلول في الفلسطينية الثــورة تستهدف التي اcتنوعة القذائف رغم سينطلق
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