حوار صحفي مع جريدة القدس
حول الشهيد ابو جهاد
 من هو ابو جهادرج=ل ال ي=وص=ف ب=ال=كلمات  ..ت=ضيق ح=ول=ه ال=عبارات .ول=كن ال=رؤي=ا ال=تي
تح=ملها ذك=راه ف=ي ض=مير ال=ناس ت=نتقل م=ن ج=يل ال=ى ج=يل  ..م=ن ج=يل ع=اش=ه
ورآه  .ال =ى اج =يال آت =ية س =يظل ب =النس =بة ل =ها ق =ائ =دا ً م =لهما ً ،ش =ق اول ال =طري =ق
الصعب وهو يافع واستمر .
ل=قد وص=ف اب=و ج=هاد ب=العش=رات م=ن الج=مل ال=خاص=ة ،ال=تي ت=ليق ب=ه م=ن
ق=بل ال=قيادات وال=صحفيني ،وم=ن ت=اب=عوا دراس=ة ح=يات=ه .ول=كنني ارى ف=وق ك=ل
م= =ا ق= =يل ف= =يه ان= =ه ك= =ان اس= =يرا ً لفلس= =طني ،ي= =رى ال= =كون م= =نها ك= =ما يش= =تهي ان
ي =راه  ..وف =ي م =عادل =ة ال =صراع الفلس =طيني االس =رائ =يلي ال =عرب =ي ال =صهيون =ي،
ك=ان اب=و ج=هاد م=تميزا ً ع=ن ال=كثيري=ن ب=روي=ته ال=خارق=ة ،وف=همه ال=ناض=ج مل=عادل=ة
الثورة والتناقضات.
ف =قد ك =ان ي =فرق دائ =ما ً ب =ني ال =تناق =ضات ال =رئ =يسة واالس =اس =ية ،وب =ني ال =ثان =وي =ة
وال= =هام= =شية .ك= =ما ك= =ان ي= =فرق ب= =شكل ح= =اس= =م ب= =ني ال= =تناق= =ضات وال= =تعارض= =ات.
ف =الح =دي =ة م =ن ال =تناق =ضات ك =ان ي =درك ان =ها ال تح =ل اال ب =ال =وس =ائ =ل ال =عنيفة ام =ا
ال=ثان=وي=ة ف=وس=يلتها ال=حوار ،ل=قد ادرك ع=ن وع=ي امل=مارس ال=يوم=ي ال=دؤوب ال=ذي
ال ي =كل وال ي =مل ،اي =ن وك =يف ي =تشكل م =عسكر ال =ثورة واص =دق =اؤه .واي =ن وك =يف
يتشكل معسكر العدو واصدقاؤه.
ك=ان ي=رس=م ف=ي ذه=نه ال=يوم=ي ص=ورة س=اح=ة ال=صراع  ..فلس=طني ال=تي ي=لتقي
ع= =لى ح= =لبتها امل= =قات= =ل الفلس= =طيني ال= =الج uاملش= =رد وامل= =حتل ال= =ذي اغ= =تصب
ارض =ه وج =ها ً ل =وج =ه م =ع ج =الده وق =ات =له وط =ارده .وك =ان ي =درك ان ال =تعاي =ش ب =ني
ال =رق =بة وال =سكني ام =ر مس =تحيل .وك =ان ي =عرف ن =قاط ق =وة ال =عدو ون =قاط ض =عفه.
وك = =ذل = =ك ك = =ان ي = =درك ن = =قاط ق = =وة ال = =ثورة ون = =قاط ض = =عفها .ك = =ان ي = =مارس ،اع = =رف
ع=دوك  ..واع=رف ن=فسك وخ=ض ال=ف م=عرك=ة تكس=بها  ..ول=ذل=ك كس=ب اب=و ج=هاد
ك =ل امل =عارك ال =تي خ =اض =ها .ح =تى م =عرك =ة اس =تشهاده .ف =قد ان =تصر ف =يها ع =لى
ق=ات=له ال=ذي ظ=ن ان=ه ب=قتله س=يقضي ع=لى االن=تفاض=ة ف=اذا ب=ه يله=بها .وينتش=ر
دم اب=و ج=هاد ع=ليها وي=جعلها ت=تأج=ج ،وت=فرض ع=ليه م=ا ك=ان الي=توه=م ي=وم=ا ً ان=ه

ق=ات=له ال=ذي ظ=ن ان=ه ب=قتله س=يقضي ع=لى االن=تفاض=ة ف=اذا ب=ه يله=بها .وينتش=ر
دم اب=و ج=هاد ع=ليها وي=جعلها ت=تأج=ج ،وت=فرض ع=ليه م=ا ك=ان الي=توه=م ي=وم=ا ً ان=ه
ق =اب =ل ل =لتحقيق  .ل =تفرض ع =ليه اله =رب م =ن ق =طاع غ =زه واالن =سحاب م =ن امل =دن
الفلس=طينية وان=بعاث الس=لطة ال=وط=نية ع=لى ط=ري=ق اس=تكمال املش=روع ال=وط=ني
الق= =ام= =ة ال= =دول= =ة الفلس= =طينية املس= =تقلة وع= =اص= =متها ال= =قدس الش= =ري= =ف ،ال= =قدس
املباركة .
 م=اذا ي=عني اس=تشهاد اب=و ج=هاد ه=ل ي=عني ان=تهاء م=رح=لة ف=ي ال=تاري=خالفلسطيني ؟
ح =يث ان اب =ا ج =هاد ك =ان م =ن دع =اة ال =قيادة الج =ماع =ية وال =عمل الج =ماع =ي،
ف=ان م=نهجه ال=نضال=ي ي=ؤك=د ع=لى اس=تمرار امل=سيرة م=هما خس=رت املج=موع=ة م=ن
اف= =راده= =ا .ف= =اه= =تمام= =ه ال= =حازم ب= =وح= =دة امل= =وق= =ف ت= =جاه ال= =نضال داخ= =ل االرض
امل= =حتلة ك= =ان ي= =شكل م= =حور اس= =تقطاب ف= =ي ال= =لجنة امل= =رك= =زي= =ة .ك= =ما ان ت= =شعب
ق =نوات =ه وات =صاالت =ه م =ع املج =موع =ات وال =خالي =ا داخ =ل ال =وط =ن ف =ي ظ =روف ال =عمل
الس =ري ك =ان ي =ضمن الح =رص واالم =ان ل =خالي =ا امل =ناض =لني .ل =م ي =كن اس =تشهاد
اب= =و ج= =هاد م= =نعطفا ً ت= =اري= =خيا ً وان= =ما ع= =لى ع= =كس ذل= =ك ج= =اء ت= =أك= =يدا ً وت= =كري= =سًا
الستمرار الخط النضالي الذي عاش ابو جهاد من اجله .
ل =قد خس =ر ال =شعب الفلس =طيني ب =اس =تشهاد اب =و ج =هاد ق =ائ =دا ً ف =ذاً
م=تميزا ً م=ن ق=يادات=ه ال=تاري=خية .ك=ان دائ=م ال=تطور ف=ي ف=كره وم=مارس=ات=ه ي=تعلم
وي=علم وي=شكل ن=ظري=ة امل=مارس=ة ال=تي ت=غني ال=فكر وال=فكر ال=ذي ي=غني اب=داع
امل=مارس=ة .ان ع=زاءن=ا م=ن خ=سارت=ه ان=ه الي=زال م=وج=ود ب=يننا ب=روح=ه وع=طائ=ه وم=ا
ت =قدم =ه ح =يات =ه ال =نضال =ية م =ن ق =دوة ون =موذج ل =لمناض =ل ال =ثوري وال =قائ =د ال =رم =ز
امللهم البداعات اجيال قائمة وقادمة .
 اب =و ج =هاد ك =النج =م ال =ساط =ع  ..ال اح =د يس =تطيع ان ي =أخ =ذ م =كان =ه .وه =كذاي =كون الشه =داء ال =قاده ال =رم =وز ف =ي ال =ثورات .ول =م ت =كن خ =الف =ة اب =و ج =هاد ف =ي
م=تاب=عة ع=مله ال=نضال=ي امل=كثف وامل=تشعب ق=ضية سه=لة ف=ي ح=رك=ة ف=تح وال=لجنة
امل =رك =زي =ة .ل =قد ك =ان =ت م =مارس =ات =ه ث =ورة م =تكام =لة ف =ي ك =ل امل =جاالت  ..وه =ي وان
ت =رك =زت ع =لى االرض امل =حتلة ف =قد ك =ان ي =عزز دوره ال =نضال =ي ف =ي ال =وط =ن ب =كل
رواف =د ال =نضال واش =كال =ه ،االع =الم =ية وال =سياس =ية وال =دب =لوم =اس =ية .اض =اف =ة ال =ى

ت =رك =زت ع =لى االرض امل =حتلة ف =قد ك =ان ي =عزز دوره ال =نضال =ي ف =ي ال =وط =ن ب =كل
رواف =د ال =نضال واش =كال =ه ،االع =الم =ية وال =سياس =ية وال =دب =لوم =اس =ية .اض =اف =ة ال =ى
ال =رواب =ط ال =عميقة ال =تي اق =ام =ها م =ع ح =رك =ات التح =رر ف =ي ال =عال =م .ك =ان ي =رب =ط
ب =شكل ح =ازم ان =تصار ش =عوب ال =عال =م ع =لى االس =تعمار واالم =بري =ال =ية ب =ان =تصار
ش=عب فلس=طني واالم=ة ال=عرب=ية ع=لى اس=رائ=يل والح=رك=ة ال=صهيون=ية ،ل=قد تح=مل
م=تاب=عة م=سؤول=ية اس=تمرار ال=دور ال=نضال=ي ل=الخ اب=و ج=هاد ف=ي االرض امل=حتلة
االخ اب =و ع =مار ب =نفسه وب =مساع =دة ع =دد م =ن االخ =وة ،خ =اص =ة وان االن =تفاض =ة
ك=ان=ت ف=ي اوج ان=بعاث=ها وت=أل=قها .واس=تمر ال=وض=ع ال=ى م=ا ب=عد ان=عقاد امل=ؤت=مر
الح= =رك= =ي ال= =عام ال= =خام= =س للح= =رك= =ة وان= =تخاب ال= =لجنة امل= =رك= =زي= =ة الج= =دي= =دة ح= =يث
ت=شكلت ل=جنة خ=اص=ة م=ن ارب=عة اع=ضاء م=ن ال=لجنة امل=رك=زي=ة ب=رئ=اس=ة ال=شهيد
اب=و ال=هول ل=لقيام ب=امل=همات ال=تي ك=ان يتح=ملها االخ اب=و ج=هاد ،ف=ي امل=جاالت
العسكرية واالنتفاضة والتنظيم في االراضي املحتلة .
ما هو اكثر موقف تذكره البى جهاد ؟ امل=واق=ف ال=الم=عة ف=ي ح=ياة اب=و ج=هاد ك=ثيرة  .ول=كنني ات=ذك=ر دائ=مًات=لك اللح=ظات ال=تي اخ=برن=ي ف=يها ع=ن االن=تفاض=ة ال=قادم=ة .ك=ان ذل=ك ف=ي اي=لول
 87ح=يث ط=لب م=ني ان اذه=ب م=عه ف=ي رح=لة ال=ى ال=سعودي=ة ل=لمشارك=ة ف=ي
تخ= = =ري= = =ج ال= = =دورة ال= = =صيفية مل= = =عسكر االش= = =بال .وك= = =نا ق= = =د ش= = =ارك= = =نا م= = =عا ً ف= = =ي
م = =حاض = =رات ف = =ي دروة ال = =شهيدة ن = =بيلة ب = =ري = =ر ل = =لكوادر ح = =يث ق = =دم اب = =و ج = =هاد
م = =حاض = =رة ح = =ول ال = =نضال ف = =ي االراض = =ي امل = =حتلة دون ان ي = =شير ف = =يها ال = =ى
االن = =تفاض = =ة امل = =نتظرة  .وش = =ارك = =ت ف = =ي م = =حاض = =رات ح = =ول ال = =عمل ال = =تنظيمي،
وامل=رك=زي=ة ال=دي=مقراط=ية  ،وال=نقد وال=نقد ال=ذات=ي ،وح=رب ال=نجوم  ...ط=لب م=ني
اب =و ج =هاد ان اع =د مج =موع =ة م =ن ال =دراس =ات امل =كثفة ح =ول االن =تفاض =ة وك =يفية
ت =طوي =ر اس =ال =يبها ودي =موم =تها وت =فعيلها ل =تصبح ن =مط ح =ياة ل =لناس ب =ما ي =ؤم =ن
انتشارها في املكان والزمان وبما يشل الكيان الصهيوني عن الحركة.
وذك=رن=ي ب=ال=دراس=ات ال=تي ك=نت ق=د ك=تبتها ب=طلب م=نه ع=ام  69ح=ول خ=طوات
ت=صعيد ال=ثورة ف=ي االراض=ي امل=حتلة ،وح=ول ال=عمل ف=ي ال=ظروف الس=ري=ة ...
والتخ =ري =ب ب =ال =وس =ائ =ل ال =بدائ =ية وغ =يره =ا  .ك =ان ال =طلب م =نطقيا ً وق =لت ل =ه ان =ني
س=أب=ذل جه=دي ف=ي ت=لبية ط=لبه ،ق=ال اري=د امل=وض=وع بس=رع=ة الن=نا ب=حاج=ة ل=ه ف=ي
ال=تحضير ل=الن=تفاض=ة ال=قادم=ة ،ق=لت ل=ه م=ا اك=ثر ان=تفاض=ات=نا  .ق=ال م=ا نخ=طط
ل= =ه اآلن ام= =ر م= =ختلف ع= =ن االن= =تفاض= =ات ال= =ساب= =قة .ي= =وم ك= =نا ف= =ي ب= =يروت وك= =ان

ال=تحضير ل=الن=تفاض=ة ال=قادم=ة ،ق=لت ل=ه م=ا اك=ثر ان=تفاض=ات=نا  .ق=ال م=ا نخ=طط
ل= =ه اآلن ام= =ر م= =ختلف ع= =ن االن= =تفاض= =ات ال= =ساب= =قة .ي= =وم ك= =نا ف= =ي ب= =يروت وك= =ان
االه = =ل ف = =ي ال = =وط = =ن ي = =نتظرون = =نا .اآلن ان = =تقلت ال = =ثورة ال = =ى ال = =داخ = =ل  ..ت = =نظيم
الش=بيبة وامل=ؤس=سات واالت=حادات ك=لهم ي=تأه=بون ون=حن ن=نتظر س=اع=ة ال=صفر.
وس = = =تكون ف = = =ي ال = = =ذك = = =رى ال = = =ثال = = =ثة والعش = = =ري = = =ن ل = = =الن = = =طالق = = =ة االول = = =ى أي ف = = =ي
 1/1/1988وش = =رح ل = =ي اب = =و ج = =هاد خ = =الل رح = =لة اس = =تمرت ع = =دة س = =اع = =ات
ت=فاص=يل م=ا ق=ام ب=ه م=ن ت=حضيرات ت=نظيمية وس=ياس=ية وج=ماه=يري=ة وم=ؤس=سات=ية
خ= =الل خ= =مسة اع= =وام .م= =نذ خ= =روج= =نا م= =ن ب= =يروت ع= =ام  82ح= =تى خ= =ري= =ف ع= =ام
 . 87ت=أك=دت م=ن خ=الل ح=دي=ثه ان ال=كتمان ه=و اح=د اه=م م=قوم=ات ال=عمل .وان
ال=عمل ب=صمت ي=مكن ان ي=راك=م ل=يعطي ل=لمفاج=أة اث=ره=ا  ..ول=كن امل=فاج=أة ل=م
ت=كن ل=ي ان=ا ف=قط .ف=قد ك=ان=ت الب=و ج=هاد ن=فسه ح=يث ان=دل=عت االن=تفاض=ة ق=بل
ساعة الصفر التي حددها بثالثة اسابيع .
 ما هو الدور الذي  ...يمكن ان يلعبه ابو جهاد وقتنا الحاضر ؟ ل=و ك=ان اب=و ج=هاد ب=ني اع=ضاء ال=لجنة امل=رك=زي=ة س=اع=ة م=ناق=شة ات=فاقاوس=لو ل=كان ف=ي اع=تقادي م=تميز امل=وق=ف .ف=هو ب=طبيعته وب=فكره وم=نهجه ي=رى
ف=ي ال=وج=ود ال=صهيون=ي امل=غتصب ل=وط=نه فلس=طني ومل=سقط رأس=ه م=دي=نة ال=رم=له،
وج=ودا ً غ=ير ش=رع=ي الب=د م=ن اس=تمرار ال=نضال الج=تثاث=ه .ول=كنه ف=ي ال=وق=ت ذات=ه
ي =درك م =وازي =ن ال =قوى ال =راه =نة ال =تي ت =جعله ي =رى وي =درك م =ا ف =ي االت =فاق م =ن
ب =صيص ض =وء ي =مكن ع =بره ال =ول =وج ال =ى س =اح =ة ال =نضال ف =ي ال =وط =ن ب =شكل
ارح = =ب م = =ن ش = =موس امل = =ناف = =ي .ال اع = =تقد ان = =ه س = =يواف = =ق ع = =لى االت = =فاق ول = =كنه
س=يتعام=ل م=عه ك=حقيقة ن=ضال=ية ت=فتح ل=ه اف=اق=ا ً ك=ان=ت م=غلقة .وال=صالب=ة امل=يدان=ية
ال =تي ي =تمتع ب =ها اب =و ج =هاد ل =ن تح =رم =ه م =ن اس =تخدام م =رون =ته ال =تكتيكية دون
اخ=الل ب=معادل=ة ال=تناق=ض .ك=ان وج=ود اب=و ج=هاد س=يغني ب=شكل ق=طعي ال=وح=دة
ال=وط=نية الفلس=طينية وي=عزز ط=وق الس=الم=ة ال=وط=ني .م=ن خ=الل ق=درت=ه ع=لى ل=م
ال= =شمل وت= =غليب وح= =دة ال= =صف ع= =لى االخ= =تالف ح= =ول االه= =داف .م= =ا اح= =وج= =نا
لوجوده ولكنها ارادة اهلل .
 كلمة للشعب الفلسطيني :اس = =تمروا ف = =ي ال = =بناء ع = =لى االرض ب = =عزي = =مة واص = =رار فه = =ذه ه = =ي
وسيلة الحفاظ عليها وتحريرها ..

اس = =تمروا ف = =ي ال = =بناء ع = =لى االرض ب = =عزي = =مة واص = =رار فه = =ذه ه = =ي
وسيلة الحفاظ عليها وتحريرها ..
اس= =تمروا ف= =ي ال= =دف= =اع ع= =ن ك= =ل املكتس= =بات ال= =تي ت= =حققت ل= =لشعب
الفلسطيني من خالل سلطته الوطنية .
اس=تمروا ف=ي ال=هجوم ب=عناد اذا اص=ر ال=صهاي=نة ع=لى االس=تمرار
في مشاريع االستيطان وعدم االلتزام باالتفاقيات .
اس =تمروا ف =ي ال =هجوم لح =ماي =ة الس =الم ال =شام =ل وال =عادل وال =دائ =م
وث = =قوا ان ال = =نصر ال = =حتمي ه = =و ح = =ليف امل = =قات = =لني امل = =جاه = =دي = =ن املخ = =لصني هلل
وللوطن .
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