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  )٢الوثيقة (

  معركة القسطل
  واستشهاد عبد القادر احلسيني

  
  مقدمة

 ١٩٤٨نيسان/أبريل  ٣كان هجوم البلماح على قرية القسطل االستراتيجية يف 
نيسان/أبريل؛ وهي العملية األوىل يف خطة دالِتْ،  ٦نذيراً ببدء عملية نَحْشون يف 

خطة الهاغاناه العسكرية املوضوعة حلماية الدولة التي خصصتها خطة التقسيم 
الحتالل أقصى ما يمكن احتالله من الصادرة عن األمم املتحدة لليهود، وأيضاً 

املناطق التي خصصتها خطة التقسيم للعرب. وكان الهدف احملدد لعملية نَحْشون 
القدس و"تطهيرها" من  ـاحتالل القرى الفلسطينية الواقعة على طريف طريق يافا 

سكانها الفلسطينيين، وبذلك ضمان إمكان وصول القوات اليهودية من الساحل إىل 
ويف الوقت نفسه شق اجلزء األوسط من الدولة اخملصصة للفلسطينيين بموجب القدس، 

خطة التقسيم. رسميّاً، كان قبول الوكالة اليهودية التقسيم يعني قبولها أيضاً استثناء 
القدس (التي كان من املقرر أن توضع حتت وصاية األمم املتحدة) من الدولة 

ما أظهرت عملية نَحْشون ومعركة القسطل، اليهودية. ويف الواقع كان هذا املوقف، ك
  موقفاً لفظيًا فحسب.

وعندما بدأ تنفيذ عملية نَحْشون، كانت وحدات جيش اإلنقاذ قد انتشرت يف 
املنطقتين الشمالية والوسطى من فلسطين، وكانت املسؤولية عن العمليات نظرياً يف 

اللجنة العسكرية يف يد قيادة جيش اإلنقاذ، والتنسيق فيما بينها من مسؤوليات 
دمشق، التابعة للجامعة العربية. لكن، عملياً، كانت اللجنة العسكرية قد وضعت منطقة 
القدس حتت قيادة عبد القادر احلسيني، قائد القوات الفلسطينية غير النظامية "اجلهاد 

مقاتالً، متمركزة يف  ١٢٠املقدس". وكانت قوة تابعة جليش اإلنقاذ، مكونة من 
  موضوعة أيضاً حتت قيادة عبد القادر. القدس،

وما يلي هو رواية شاهد عيان، بهجت أبو غربية، ملعركة القسطل واستشهاد 
عبد القادر احلسيني. وكان بهجت أبو غربية، وهو سابقاً معلم مدرسة يف القدس أصله 

ضد  ١٩٣٩ ـ ١٩٣٦من اخلليل، قد قاتل مع عبد القادر احلسيني خالل ثورة 
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ن، وانضم إىل قوات "اجلهاد املقدس" التي أُنشئت يف إثر قرار التقسيم، البريطانيي
  وأصبح يف وقت الحق عضواً يف اجمللس الوطني الفلسطيني.

  
  

  نص الوثيقة
  معركة القسطل

  [واستشهاد عبد القادر احلسيني]
  

بدأت آثار تفوق اليهود يف السالح والعتاد وعدد  ١٩٤٨يف نيسان/أبريل 
املسلحين تظهر للعيان. وعزز ذلك دعم اإلنكليز لهم بشتى الوسائل، وبدأ زمام املبادرة 
ينتقل إىل أيديهم. ففي منطقة القدس كانت البداية أن وضع اليهود خطة نَحْشون التي 

القدس، خصوصاً يف منطقة باب الواد  ـب هدفت إىل السيطرة على طريق تل أبي
  ليتمكنوا من فك احلصار عن يهود القدس وتموينهم 

  
. وكانت هذه اخلطة تقوم على أساس احتالل القرى العربية  بعد أن كادوا يموتون جوعاً
التي تقع على املرتفعات التي تتحكم يف الطريق عند مدخل وادي علي من ناحية 

يها املناضلون الذين دأبوا على إغالق الطريق ومهاجمة الغرب، وهي التي يرابط ف
القوافل اليهودية، وهي قرى بيت حمسير وساريس ودير حميسن وخلدة من جهة 

  الغرب، والقسطل ودير ياسين من جهة الشرق.
  

  موقع القسطل
تقع القسطل على بعد عشرة كيلومترات إىل الغرب من القدس على قمة مرتفع 

 ٧٥٠يافا وعلى املنطقة احمليطة به. وترتفع  ـاستراتيجي يسيطر على طريق القدس 
متر فقط.  ٥٠٠متراً عن سطح البحر بينما يكون ارتفاع الطريق العام قرب القسطل 

. وكلمة القسطل حمرفة عن كلمة وتلتف الطريق حول القسطل على شكل نصف دائرة

                                                            

  :يف خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات املناضل بهجت أبو غربية  املصدر"
  .٢١٩ ـ ٢٠٤)، ص ١٩٩٣" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٤٩ ـ ١٩١٦
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(Kastle) الفرنسية و(Castellum)  الالتينية أي القلعة. وكانت على مدى التاريخ
حصناً عسكرياً ال يضاهيه يف أهميته العسكرية يف شمايل القدس سوى قمة النبي 

 صموئيل.

  
 

  

 
 

 وتقوم يف أعلى قمة القسطل دار اخملتار ومسجد صغير ومقبرة وبقايا قلعة،
وتنحدر األرض (احلبالت) حول القمة نحو الشمال واجلنوب والشرق على شكل مدرج، 
ويف اجلهة الغربية يمتد حرج كثيف. وعلى مسافة قصيرة يف اجتاه اجلنوب الغربي 
يقوم على أرض القرية مرتفع آخر أقل ارتفاعاً خال من املباين. وعلى بعد كيلومتر إىل 

تقع مستعمرة موتسا اليهودية ومصح أرزا. وعلى الشرق من القسطل من جهة القدس 
بعد كيلومتر إىل الغرب تقع مستعمرة العنب (الدلب) [كِرْيات عَنافيم] وبعدها بقليل 
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[مَعاليه هَحَميشا] وإىل اجلنوب على مسافة كيلومتر ونصف يقع  ١مستعمرة اخلمسة
  حمجر الياشار اليهودي الكبير.

 ٣٠٠يرة ال يزيد عدد سكانها على كانت القسطل قرية صغ ١٩٤٨يف سنة 
نسمة، ومل تكن فيها حامية عسكرية عربية سوى عدد قليل من أبنائها املسلحين 

  ببعض البنادق اخلاصة.
  

  اليهود يحتلون القسطل
هاجتمها قوة كبيرة من رجال البلماح  ١٩٤٨نيسان/أبريل  ٣يف يوم السبت 

مزودة باملصفحات ومدافع املورتر واحتلتها بعد معركة قصيرة مع سكانها. وقامت 
بإجالء جميع سكانها، وبدأت بجلب اللوازم لتحصينها، من أسالك شائكة وحديد 

رات. ومل يتدخل اجليش وأسمنت وألغام وعتاد حربي وكميات كبيرة من املتفج
البريطاين بأي شكل من األشكال ليمنع اليهود من احتاللها أو إجالء سكانها، مع أن 
تعليمات القائد العام للجيش البريطاين للعرب واليهود كانت تمنع وجود مسلحين أو 

يافا، كما أشرت سابقاً، األمر الذي طُبق على العرب  ـمظاهر عسكرية على طريق القدس 
.مرا   راً

  
  املناضلون العرب

  يتحركون السترداد القسطل
أثار احتالل القسطل اهتماماً كبيراً يف القدس وقراها، ويف دمشق وغيرها. 
ومن دمشق كان القائد عبد القادر احلسيني يتصل برجاله يف القدس بشكل متواصل 

فسه حاثاً إياهم على استرجاع القسطل قائالً: "القسطل هي القدس". ويف الوقت ن
يستحث اللجنة العسكرية يف دمشق لتزويده باألسلحة التي يحتاجها والتي أصبح 

  سقوط القسطل يف يد اليهود يستلزم ذلك من أجل استردادها.

                                                            

كانت كريات عَنَافيم ومَعاليه هَحَميشا، باإلضافة إىل نيفي إيالن الواقعة على بعد قليل إىل  ١ 
الغرب منهما، قواعد للبلماح. وكانت القوات املتمركزة فيها ترافق القوافل اليهودية من تل 

اجلزء من الطريق املمتد من القدس إىل باب الواد يف الغرب. وكان أبيب إىل القدس يف 
مستودع ضخم لألسلحة، يف أنفاق تصل ما بين كريات عََنافيم ومعاليه هَحَميشا، واحداً من 

  منشآت البلماح الرئيسية لتخزين األسلحة.
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حتركت قوات من املناضلين العرب نحو القسطل، جاء بعضها من قيادة جيش 
ادة صبحي أبو اجلهاد املقدس يف بير زيت وقرى منطقة رام الله، وتمركز بعضها بقي

جبارة يف قرية قالونيا ليقطع اتصال القسطل بالقدس، وجاءت أعداد أُخرى من 
بقيادة  ٢اجلنود عن طريق قرية عين كارم من مناضلي اجلهاد املقدس يف القطمون

إبراهيم أبو دية وبيت صفافا بقيادة عبدالله العمري وعين كارم بقيادة خليل منون. 
لقدس القديمة بقيادة حافظ بركات ومن أبو ديس بقيادة كما جاءت قوات من مدينة ا

سكرتير  ٤وشارك يف اإلشراف واملتابعة والتنسيق احملامي أنور نسيبة ٣كامل عريقات.
  اللجنة القومية يف القدس.

نيسان/أبريل بدأ املناضلون العرب يهاجمون مواقع اليهود من  ٤ويف 
نيسان/أبريل حيث أحرز املناضلون بعض اجلنوب، واستمر القتال يف اخلامس من 

نيسان/أبريل قام العرب بهجوم فاحتلوا حماجر الياشار اليهودية  ٦التقدم. ويف 
ونسفوا أبراجها العسكرية ومنشآتها. غير أن اليهود جلبوا جندات كبيرة وقاموا بهجوم 
 معاكس، وحتركت قواتهم من املستعمرات اجملاورة واحمليطة بالقدس ملنع وصول
جندات إىل العرب، واستخدموا طائرة هاجمت مواقع املناضلين قرب القسطل. ومن 

نيسان/أبريل من احتالل قريتي دير حميسن وخلدة  ٦ناحية ثانية تمكن اليهود يف 
وتمكنوا من شق طريق وإيصال قافلة من املؤن واإلمدادات  ٥القريبتين من باب الواد

وحترج املوقف وأُصيب كامل عريقات بجراح شاحنة كبيرة.  ٤٠إىل القدس مؤلفة من 
بسيطة اضطرته إىل العودة إىل بيته يف قرية أبو ديس شرقي القدس. وكادت ذخائر 
املناضلين العرب تنفد، وحاول كثيرون االستنجاد بقوات من جيش اإلنقاذ واجليش 

  ٦العربي األردين لكنهم مل يفلحوا بذلك.
                                                            

  كان القطمون حياً سكنياً فلسطينياً يف القدس الغربية. ٢ 
لقادر احلسيني الكبار، ووالد صائب عريقات، كبير املفاوضين يف السلطة الوطنية من مساعدي عبد ا ٣ 

  الفلسطينية حالياً.
 ٤ .   الحقاً سفير األردن يف لندن ووزير دفاع، وهو والد سري نسيبة، رئيس جامعة القدس حالياً
، العملية األوىل يف كانت هاتان القريتان أوىل القرى الفلسطينية التي سقطت يف سياق عملية نَحْشون ٥ 

خطة دالَتْ. وجرى توقيت احتاللهما مع احتالل القسطل والقرى العربية األُخرى الواقعة على الطريق 
  الرئيسي بين يافا والقدس يف اجلزء ما بين باب الواد والقدس.

قوات جيش اإلنقاذ املشار إليها هنا كانت جزءاً من القطاع األوسط التابع للقاوقجي. وكان اجليش  ٦ 
العربي األردين يف ذلك الوقت حتت القيادة املباشرة للقوات البريطانية يف فلسطين، وكان عدد من وحداته 

  متمركزاً على مسافة قريبة جداً من باب الواد.
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  عبد القادر يف دمشق

كان القائد عبد القادر احلسيني يف دمشق يتميز غيظاً ويتحرق  يف هذه األثناء
شوقاً للعودة إىل القدس. ولكنه مل يحصل حتى ذلك الوقت من اللجنة العسكرية على أي 
سالح. واستمر يف الضغط على قائد اللجنة العسكرية إسماعيل صفوت باشا وعلى 

اول أن يستعين بقادة عضويها احلاضرين: طه باشا الهاشمي وحممود الهندي. وح
الدول العربية املوجودين يف دمشق مثل رياض الصلح رئيس وزراء لبنان وعبد 
الرحمن عزام األمين العام جلامعة الدول العربية وأحمد الشرباتي الوزير السوري، 

واستمرت  ٧واشترك احلاج أمين احلسيني ورجال الهيئة العربية العليا يف هذا الضغط.
ة على عنادها وموقفها السلبي مدعية أن ليس لديها سالح، أي سالح، اللجنة العسكري

لتعطيه لعبد القادر. وعندما كان يقول لهم أنه رأى السالح مكدساً يف معسكر قريب من 
دمشق كانت اللجنة العسكرية تدعي أن ذلك السالح خاص بجيش اإلنقاذ، وال يمكنهم 

. وعندما يطلب إعطاءه بع ض املدافع التي لدى القاوقجي يف أن يعطوه منه شيئاً
أيار/مايو إذا حصل  ١٥فلسطين واعداً بأن يصفي املستعمرات احمليطة بالقدس قبل 

على السالح الالزم، تكرر اللجنة العسكرية رفضها. فيطلب أن تتحرك مدفعية 
 ٦ويتأزم املوقف جداً مساء  ٨القاوقجي إىل القسطل للمساندة فيُرفض ذلك.

تبادل الطرفان الكلمات الالذعة، ويصيح عبد القادر يف وجوه أعضاء نيسان/أبريل وي
اللجنة العسكرية: "أنتم خونة، أنتم جمرمون، سيسجل التاريخ أنكم أضعتم فلسطين." 

  ويخرج من مكان االجتماع يف غاية الغضب واالنفعال ليعود إىل القدس.
  

  عبد القادر يعود إىل القدس
أيقظني  ١٩٤٨نيسان/أبريل  ٧بعاء الواقع فيه الساعة اخلامسة من صباح األر

أخي صبحي الذي كان مقيماً يف دمشق ملواصلة العالج، وكان ما يزال ضعيف 

                                                            

ي، الذي منعه البريطانيون من دخول فلسطين، يتنقل باستمرار بين القاهرة كان احلاج أمين احلسين ٧ 
  وبيروت ودمشق.

  .٢٦ ـ ٢٥ج، صفحة  ـ ٢)، البند ١أنظر أعاله نص الوثيقة ( ٨ 
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وفهمت منه  ٩الذاكرة ضعيف النطق بسبب إصابته يف حارة اليهود التي سبق ذكرها.
راً أنه وصل لتوه من دمشق برفقة عبد القادر احلسيني وعدد من املناضلين. فسألته فو

هل أحضرتم معكم سالحاً فقال: ال أدري. وفهمت أن عبد القادر نزل يف بيت أخيه فريد 
بك احلسيني اجملاور ملسكني يف حي باب الساهرة، فتوجهت فوراً إىل بيت فريد بك 
ووجدت على الباب احلارس الشخصي لعبد القادر عوض الترمسعاوي، وسألته عن 

كنت  ـكما سبق أن ذكرت  ـأحضروها معهم، ألنني كميات السالح وأنواع السالح التي 
أنتظر استالم ما وعدين به القائد عبد القادر عند سفره إىل دمشق، ومل أكن على علم 
بما كان يدور يف دمشق بين عبد القادر واللجنة العسكرية. وقال يل عوض: تقريباً مل 

عن نصف كيس  نحضر شيئًا. مل نحضر سوى أسلحتنا الفردية التي نحملها فضالً
"فشك مكبسن" إنكليزي، ونصف كيس "فشك مكبسن" أملاين ومعنا بعض القطع أمانة 
تخص بعض األشخاص. صعقت لسماعي أقواله ومل أصدقها مع أنه شاب صادق 

قال: "جوا نايم يستريح. إلْنا طول الليل  ١٠بريء وشجاع. قلت: "أين أبو موسى؟"
  ينام ساعتين."بنمشي، خرجنا من الشام متأخرين. وبدو 

وقعت عليَّ هذه األخبار وقع الصاعقة، وغمرين الغم واألسى. كنت حسب وعود 
عبد القادر قبل سفره أتوقع استالم عدد من الرشاشات وبعض األسلحة املقاومة 
للدروع وبعض مدافع املورتر وكمية جيدة من الذخيرة ألسلحتنا املتنوعة اإلنكليزية 

  يطالية، وذخيرة أميركية لرشاشات براوننغ، وقنابل مورتر.واألملانية والفرنسية واإل
  

  أمر عسكري
عدت بعد ساعتين فقال يل عوض إن عبد القادر احلسيني ينتظرين. فدخلت 
وسلمت عليه والحظت أنه يف أشد حاالت الغضب، قال يل فوراً: "مطلوب منك مأمورية 

كامل عريقات فقد علمت أن ال يستطيع أن يقوم بها غيرك، أريدك أن تذهب حاالً إىل 

                                                            

كان هناك قوات للهاغاناه واإلرغون يف احلي اليهودي داخل البلدة القديمة، الذي كان يستخدم قاعدة  ٩ 
  لعملياتهما.

القادر احلسيني، الذي كان يكنى بهذا اللقب على اسم والده موسى كاظم باشا احلسيني، أي عبد  ١٠ 
الشخصية البارزة يف السياسة الفلسطينية يف العشرينات وأوائل الثالثينات. وعبد القادر هو والد فيصل 

  احلسيني، القائد الفلسطيني حالياً يف القدس الشرقية.



  ٣٦)، ص ١٩٩٨(ربيع  ٣٤، العدد ٩المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق مختارة
 

٨ 
 

[موقع بالقرب من كتلة مستعمرات  ١١حصته من الغنائم العسكرية من معركة الدهيشة
كفار عتسيون] كانت مصفحة وعدة رشاشات، وأنا أعتبرها ملكاً للقيادة وليست ملكًا 
. مل يقل يل أنه سيتوجه إىل القسطل.  . إحضرها يل." مل يقل ملاذا يريدها حاالً شخصياً

يحدثني عما جرى معه يف دمشق مع اللجنة العسكرية، ومل يكن اجلو ليسمح يل مل 
باحلديث ومل تستغرق مقابلتي سوى دقائق. قلت: سأحضر لك بالتأكيد ما طلبته من 
. وخرجت وأنا أقدر أنه اختصر املقابلة لئال أحرجه  كامل عريقات، وسأتوجه إليه حاالً

. ومل تكن حالته النفسية تسمح باحلديث عن بالسؤال عن وعوده يل بتزويدي بالسالح
  هذا املوضوع، خصوصًا وأنا أعرف أنه عاد من دمشق خايل الوفاض.

ذهبت فوراً إىل بيت كامل عريقات يف قرية أبو ديس، فوجدته يف السرير بسبب 
جرحه الذي أصيب به يف حماجر الياشار يف اليوم السابق. وكانت جراحه بسيطة ال 

. وكانت تربطني به مودة تستدعي دخوله إ رغم ما  ـىل املستشفى، ولكنه كان مرهقاً
نشأت حديثاً من خالل عالقتنا باحلزب العربي الفلسطيني ومنظمة  ـبيننا من تباين 

الفتوة التابعة له. مل يكن كامل عريقات يعلم حتى تلك الساعة عن وصول عبد القادر 
الً بما يف ذلك تناول طعام الغداء من دمشق، واستغرق أدائي مهمتي معه وقتاً طوي

على مائدته. واملهم أنني نحجت، وأخذت املصفحة اليهودية وكانت بحالة جيدة جداً، 
وستة رشاشات من نوعيات خمتلفة بعضها مل يكن لدينا مثلها، وكانت جميعها غير 
صاحلة لالستعمال إذ أعطبها اليهود قبل أن يستسلموا ويسلموها للعرب. غير أن من 

  املمكن إصالحها.
توجهت مع املصفحة إىل القدس، إىل حي باب الساهرة حيث بيت فريد بك، 
وحيث قيل يل إن عبد القادر غادر البيت إىل القطمون. فاتصلت تلفونياً بقيادة إبراهيم 
أبو دية يف القطمون وسألت عن إبراهيم وعبد القادر فقيل يل إنهما غادرا القطمون إىل 

عين كارم. مل يكن يل مرجع آخر ألسأله كيف أتصرف ومل أقدّر أن القسطل عن طريق 
، ١٩٤٨نيسان/أبريل  ٨ـ  ٧عبد القادر سيشن هجوماً مركزاً على القسطل يف تلك الليلة 

كما أن اليهود قاموا بمناوشات الفتة للنظر يف قطاعي. وكما سبق أن ذكرت كانت 

                                                            

مستعمرات يهودية،  ٤ون، الواقعة ما بين بيت حلم واخلليل، تضم كانت كتلة مستعمرات كفار عتسي ١١ 
آذار/مارس،  ٢٧وكان يوجد فيها حاميات قوية للهاغاناه مسيطرة على الطريق بين اخلليل والقدس. ويف 

نصبت قوات "اجلهاد املقدس" كمينًا لقافلة كبيرة للهاغاناه كانت عائدة من القدس. وقتل يف هذا الكمين 
  من الهاغاناه، وتدخلت القوات البريطانية لترتيب استسالم الناجين وإنقاذ حياتهم. جندياً ٧٠
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عي وأن ال أشارك يف النجدات تعليمات عبد القادر الثابتة يل أن ال أغادر قطا
و"الفزعات" خلطورة مواقعي فقلت يف نفسي: "الصباح رباح.. عليّ أن أراقب حتركات 

  العدو يف قطاعي ويف الصباح أقرر ما يجب عمله."
  

  عبد القادر يحاول استرداد القسطل
يف تلك الليلة املشؤومة وصل عبد القادر بعد رحلة شاقة إىل حماجر الياشار 

ة التي احتلها العرب، وجمع رجاله. وروى يل املناضل إبراهيم أبو دية بعد املدمر
ثالثة أيام، حين كان جريحاً مقيماً يف عيادة حديثة أُقيمت بارجتال عندي يف حي 
باب الساهرة (بيت إسماعيل بك احلسيني الذي أصبح فيما بعد فندق أورينت هاوس) 

صفوفنا للهجوم على ثالثة حماور،  ما يلي: وضعنا خطة الحتالل القسطل ونظمنا
فبعد القصف باملورتر، تتقدم امليمنة من اجلنوب الشرقي ويقودها حافظ بركات 
وامليسرة تتقدم من اجلنوب الغربي قوامها جمموعة املناضل هارون بن جازية 
والقلب يقوده إبراهيم أبو دية. أمّا القائد عبد القادر احلسيني فاتخذ من حماجر 

مقر قيادة على بُعد نحو كيلومتر ونصف من قمة القسطل، ومل يُبْقِ لديه إّال الياشار 
بعض اإلداريين من كبار السن، حتى إن حارسه اخلاص عوض حممود الترمسعاوي 

  أحلقه بإبراهيم ابو دية ألنه كان مسلحاً برشاش برن جيد.
بأربعة بدأ املناضلون قصف القسطل  ـوكان شديد الظالم  ـعند منتصف الليل 

إنشات. وكان عليها  ٣إنش ومدفعين من عيار  ٢مدافع مورتر: مدفعين منها من عيار 
املعول لطول مدى رمايتها، مع أن أحدها كان من صنع حملي، وال يرمي إالّ بعد شد 
زناده بحبل من بعيد. وكانت قنابل املورتر قليلة. وبعد أن أُطلقت جميع قنابل املورتر 

حتت غطاء نيران الرشاشات الحتالل موقع حمصن،  ٢٠٠نحو  تقدم املشاة وعددهم
وهم غير مدربين على القتال الليلي. وكان القصف املمهد للهجوم غير كثيف وغير 
فاعل. إالّ إن اليهود وقد أفزعهم الهجوم وشعروا بجديته وخطره، وكانوا مدربين على 

م يسمونها (اجلوزة التي ال القتال الليلي، عمدوا إىل تنفيذ خطة دفاعية معروفة لديه
تكسر). وبمقتضاها أخلو جميع مراكزهم األمامية وجتمعوا يف قمة القسطل حيث يقوم 
بيت اخملتار، وهو بناء متين سميك اجلدران وبالقرب منه مسجد صغير ومقبرة، 
وحتصنوا يف البنايتين احلصينتين املسيطرتين على منحدرات اجلبل. هذا التكتيك 

ن العرب من الدخول إىل القرية واالقتراب الشديد من القمة باستثناء مكن املهاجمي
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امليمنة التي بقيت بعيدة عنها. ثم قامت امليسرة بهجمة جريئة حماولة اقتحام 
املسجد إالّ إنها رُدَّت بعد أن خسرت عدداً من الشهداء واجلرحى، وأصبحت مشاركتها 

يم أبو دية فاقترب جداً من املقبرة وبيت يف املعركة حمدودة. أمّا القلب بقيادة إبراه
اخملتار لكنه مل يستطع أن يقتحم هذه املواقع. وبعد حين جتمدت حركته، فأعد هجوماً 

تقدم بهما أربعة رجال لينسفوا  .T.N.Tكيلوغراماً من مادة  ٤٠بلغمين يف كل منهما 
ويتقدمون يف اجتاه جانباً من دار اخملتار لكنهم ما كادوا يصعدون اجلدار (احلَبَلة) 

دار اخملتار حتى سقطوا شهداء وفشلت احملاولة. وبذلك جتمد الهجوم وضعفت نيران 
العرب حرصاً على ما بقي لديهم من ذخيرة. وحتول الهجوم إىل تراشق متقطع 
بالنيران يف ليل دامس. وصار هناك خطر أن يتحول املوقف عند الفجر إىل كارثة حين 

واقع العدو املرتفعة واملسيطرة على املنحدرات، باإلضافة إىل تنكشف مواقع العرب مل
أن اتصال اليهود املتحصنين يف القمة باملستعمرات الغربية كان ال يزال مؤمناً من 
خالل حرج كثيف. هنا أرسل إبراهيم أبو دية رسوالً يخبر القائد عبد القادر احلسيني 

ظ بركات قائد امليمنة للتقدم نحو بحراجة املوقف ويطلب منه إصدار األمر إىل حاف
القمة لتشديد الضغط على العدو وإجباره على االنسحاب وإخالء مواقعه. ومل يعرف أبو 
دية بعد ذلك ما جرى، ولكن روايات كثيرة تؤكد أن عبد القادر غادر مقر قيادته ودخل 

إن من معه  القسطل ويف نيته أن يصل إىل جمموعة امليمنة ليدفع بها إىل األمام. وقيل
.   حذره من دخول القرية يف هذه الظروف فنهره ودخل القرية وحيداً

وعند اقتراب الفجر وصلت لليهود إمدادات عن طريق احلرج الذي أشرت إليه، 
وأصبح موقف إبراهيم أبو دية ورجاله حرجاً، وكان خسر عدداً من رجاله بين شهيد 

امليمنة قرر االنسحاب. وملّا وصل  وجريح، وسقط هو نفسه جريحاً، وعندما مل تتحرك
إىل مقر القيادة يف حماجر الياشار سأل عن عبد القادر فقيل له إنه دخل القرية 

  متوجهاً إليك. فقال إبراهيم إنه مل يصلني ومل أره.
  

  عبد القادر حماصر يف القسطل
أصبح عبد القادر يف حكم املفقود أو احملاصر داخل القرية. فأصيب املقاتلون 

اإلحباط فَهُم ال يستطيعون إعادة الكرَّة يف النهار والهجوم على القرية من جديد، ب
وذخائرهم قليلة. وأخيراً قرروا أن يرسلوا يف طلب جندات من كل مكان إلنقاذ عبد 
القادر احملاصر داخل القسطل. فتوجهت الرسل على جناح السرعة إىل القدس ورام الله 



  ٣٦)، ص ١٩٩٨(ربيع  ٣٤، العدد ٩المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق مختارة
 

١١ 
 

ى القريبة، تستنهض همم املقاتلين. فسارعت النجدات يف واخلليل والرملة وجميع القر
التوجه إىل القسطل. فجاءت من القدس جمموعة من جيش اإلنقاذ بقيادة جمال 

وجمموعة بقيادتي من قوات حي باب الساهرة وجمموعة بقيادة حممد عادل  ١٢رشيد،
، وفريق النجار من حي وادي اجلوز، وجمموعة من قرى الوادية بقيادة رشيد عريقات

من حرس احلرم الشريف بقيادة احلاج عبد اجمليد املدين. وجاءت من اخلليل جمموعة 
بقيادة عبد احلليم اجليالين، وجاءت من منطقة الرملة جمموعة من رجال الشيخ حسن 

  وأصبح جمموع املناضلين يزيد على خمسمئة رجل. ١٣سالمة
  

  حركتي إىل القسطل
جاء من يستصرخني لنجدة القائد  ١٩٤٨نيسان/أبريل  ٨يف صباح اخلميس 

عبد القادر احلسيني "احملاصر يف القسطل" فهالني األمر وحتركت بسرعة. فأصدرت 
أمراً باتخاذ أعلى درجات االستعداد وعدم  ١٤إىل قواتي يف املصرارة وسعد وسعيد

مغادرة مواقعهم حتت أي ظرف. كما أصدرت أمراً إىل قواتي يف حي باب الساهرة 
رجالً من خيرة املقاتلين، وأعددت من السالح  ٣٠مع وانتخبت منهم نحو بالتج

رشاشين براوننغ وأربعة رشاشات برن لتحملها القوات املتحركة من جمموعة باب 
الساهرة وجمموعة املصرارة. وقبل أن نتحرك حضر إيلّ الدكتور مهدي احلسيني 

ضاء يحملون أدوات وزوجته وممرض يعمل يف عيادته وثالثتهم باأللبسة البي
اإلسعاف وشارات الهالل األحمر، وطلبوا مني أن يرافقونا إىل القسطل. فأكبرت ذلك 

  ووافقت بكل سرور.
ركبت وقواتي يف املصفحة اليهودية التي أخذتها من كامل عريقات ويف 
سيارة شحن كبيرة. ورسمت خطتي مستفيداً من خبرتي الكبيرة بأرض املعركة التي 

مراراً وتكراراً يف رحالتي الكشفية واملدرسية، حماوالً أن أحقق عنصر جتولت فيها 
                                                            

  ضابط عراقي شاب قدير. ١٢ 
 ٢استشهد حسن سالمة، القائد الكبير الثاين لـ "اجلهاد املقدس" بعد عبد القادر، يف أثناء القتال يف  ١٣ 

. ويقع يف القطاع الذي كان مسؤوالً عنه مدينتا اللد والرملة يف السهل الساحلي، ١٩٤٨حزيران/يونيو 
بو حسن") سالمة، الضابط يف باإلضافة إىل القرى الواقعة بينهما ومدينة يافا. وهو والد علي حسن ("أ

جهاز استخبارات منظمة التحرير الفلسطينية الذي اغتاله اإلسرائيليون يف بيروت يف كانون الثاين/يناير 
١٩٧٩.  

أحياء سكنية فلسطينية يف القدس الشرقية واقعة بين أسوار البلدة القديمة وحيّ الشيخ جراح يف  ١٤ 
  الشمال.
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املفاجأة باالعتماد على السرعة والتجديد. ولذلك قررت أن ال أسلك الطريق اجلنوبي 
التقليدي الذي يسلكه املناضلون من القدس إىل القسطل عن طريق القطمون فعين 

صعوبة. وفضلت أن آتي إىل القسطل من  كارم، والذي ال تسلكه إالّ سيارات اجليب بكل
بيت سوريك ـ القسطل وجميعها سالكة بسهولة  -بدّو  -الشمال عن طريق القدس 

للسيارات. وبذلك أصل بسرعة وأهاجم اليهود يف القسطل من ظهرهم وأضعهم بين 
نارين، وأضرب طرق إمدادهم من مستعمرات موتسا وأرزا والدلب واخلمسة. وانطلقنا 

. وأذكر ممن كان معي من املقاتلين املالزم من القد س نحو الساعة العاشرة صباحاً
شفيق النشاشيبي آمر جمموعة حي باب الساهرة واملناضل الشهيد إسماعيل الشرباتي 
الرامي املاهر على رشاش البراوننغ، واملناضل الشهيد مروح سعادة واملالزم 

غربية واحلاج حسن الزيهاين،  املناضل يحيى الزواوي، وإدريس البكري وعزت أبو
  واملناضل الشهيد سعيد أبو طير وسائق املصفحة علي أبو غنام وغيرهم.

وعندما وصلنا إىل قرية بدّو وهي مفترق طرق مهم توقفت قليالً ألدرس مع 
بعض رجايل فكرة أوحتها يل حيازتي مصفحة يهودية يمكن أن أتغلغل بها بين 

يق مباشرة إىل مستعمرة اخلمسة القريبة جداً، صفوف اليهود. فمن بدّو تتجه طر
واقترحت أن نسير فيها خمترقين املستعمرة إىل طريق القدس ـ يافا ثم نتجه إىل 
القسطل، فندخلها من الشمال الغربي، معتمدين يف كل ذلك على تضليل اليهود بأن من 

لت عن ذلك يف املصفحة هم من قواتهم. لكن رجايل اعتبروا ذلك مغامرة خطيرة، فعد
وواصلنا السير إىل بيت سوريك القريبة جداً من قرية القسطل. ولكن الطريق منها إىل 
القسطل وطولها كيلومتر ونصف الكيلومتر تقريباً ال تصلح للسيارات. ترجلنا من 
السيارات واجتمع حولنا عدد من سكان القرية، وما كادوا يعرفون أننا ننوي التقدم 

رجل يصيح ويستصرخ الرجال لنجدة قرية النبي صموئيل التي إىل القسطل حتى جاء 
قال إن اليهود هاجموها بعد أن هاجموا قرية بيت إكسا. وتقع قرية النبي صموئيل 
على أعلى مرتفع استراتيجي يف شمايل القدس يعتبر أهم موقع عسكري يف املنطقة. 

تي حتتله السيطرة على وتزيد أهميته العسكرية على أهمية القسطل، وتستطيع القوة ال
منطقة واسعة وعلى عدة قرى شمايل القدس، ويعزز وجود اليهود يف القسطل. وقرية 

كيلومترات عن بيت سوريك. فتحركت بالسيارات  ٣النبي صموئيل ال تبعد أكثر من 
بسرعة وبدون تردد إىل النبي صموئيل حلمايتها. ووصلنا بسرعة فلم جند فيها قتاًال 

ا مل يكن فيها مقاتلون. ولكننا وجدنا بعض أهايل بيت إكسا منسحبين أو يهوداً، كم
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من قريتهم التي احتل اليهود جزءاً منها صباح ذلك اليوم ونسفوا جميع املنازل ومل 
يتمكنوا من التقدم بسبب املقاومة الباسلة ألهل القرية التي أدت إىل انسحاب اليهود. 

  ويف ذلك عدت مسرعاً إىل بيت سوريك.
رجلنا من السيارات وبدأنا بالتقدم إىل القسطل بالرغم من حتذير أهايل بيت وت

سوريك لنا بشدة خوفاً علينا من املواقع اليهودية املسيطرة على طريق تقدمنا والتي 
حتمي مؤخرة اليهود يف القسطل، فلم أعبأ بذلك. وتقدمنا بانتظام معتمدين على كثافة 

قدومنا من شمال القسطل بهذه النيران الكثيفة نيراننا. وجنحت اخلطة، فقد كان 
مفاجأة للعدو، حيث مئات املناضلين يف الوقت نفسه كانوا يهاجمون القسطل من 
اجلنوب، ونحن من الشمال ونضرب مستعمرة موتسا ومستعمرة الدلب، ونقطع إمدادات 

إىل  اليهود من الشرق والغرب. فتملكهم الرعب وتركوا مواقعهم يف القمة منسحبين
الغرب من خالل حرج مكشوف لنيراننا، فأصليناهم ناراً حامية وسقط منهم العديد 
من القتلى، ودخلنا القسطل من الشمال الغربي أي من ناحية احلرج، وشاهدنا عدداً 

جثة متقاربة وجريح واحد أسرع  ١١كبيراً من القتلى. ويف أحد املواقع كانت هناك 
، لكنه مل يلبث أن فارق احلياة. ووصلنا إىل القمة الدكتور مهدي واملمرض إلسعافه

حيث التقينا املناضلين القادمين من اجلنوب والتقيت صديقي حممد عادل النجار 
ورجاله من مناضلي حي وادي اجلوز، وتملكتنا فرحة عارمة، فالقسطل عادت لنا 

  وخسائرنا قليلة وجثث األعداء متناثرة هنا وهناك.
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  سيني شهيداًعبد القادر احل
لكن فرحتنا مل تدم طويالً، إذ جاء من يخبرنا أن عبد القادر وُجد شهيداً يف 

 ١٠٠اجلهة اجلنوبية الشرقية من القرية أمام بيت ال يبعد عن بيت اخملتار أكثر من 
متر. وقع عليَّ اخلبر وقع الصاعقة، فجلست على األرض حزيناً وطلبت من رجايل أالّ 

ة قائدهم حرصاً على روحهم املعنوية وأن يبقوا متجمعين حويل. يذهبوا ليشاهدوا جث
وبقيت يف مكاين جالساً على األرض وبجانبي حممد عادل النجار، وقد غمرين احلزن 
واألسى الشديدان وتراءت يل صورة املستقبل شديدة الظالم. فخسارتنا مضاعفة بهذا 

داً، وختم حياته مستشهداً البطل املغوار الذي أمضى حياته جماهداً باسالً مطار
ببطولة وشهامة يف سبيل احلفاظ على أرض الوطن املقدس. خسارتنا يف شخصه 
عظيمة، وخسارتنا يف دوره النضايل القيادي فادحة، فقد كان القطب الذي يلتقي عند 
قيادته مناضلو جيش اجلهاد املقدس ومناضلو فلسطين بشكل عام. رحمك الله أيها 

يك ال تعوَّض، لقد بكينا فلسطين حين بكيناك يف القسطل. قلتها يل البطل فخسارتنا ف
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يوماً: "فليمروا على أجسادنا". وها أنت تفي بنذرك. فلم يمروا إىل القسطل إالّ على 
  جسدك. وعداً لك أن نحرر كل شبر من فلسطين كما حررنا القسطل هذا اليوم.

نطاق واسع بعد أن  وجاء من يقول إن املناضلين ينسحبون من القسطل على
نقل اجلثمان يف طريقه إىل القدس. وكاد االنسحاب السريع أن يؤثر يف معنويات 

  رجايل، لكنهم بقوا حويل ثابتين على الرغم من منظر االنسحاب املفزع.
بعد قليل جاء احملامي أنور نسيبة سكرتير اللجنة القومية بالقدس وسلَّم علينا 

انه النسحاب املناضلين ومغادرة القسطل بهذه السرعة وعزَّانا، وأبدى أسفه واستهج
بعد أن قدمنا يف سبيل استردادها قائدنا وعشرات الشهداء واجلرحى. وسألني: "ما أنت 
فاعل؟" فقلت: "أنا باق يف القسطل." فقال: "أنت ما زلت مريضاً، جراحك مل تندمل بعد، 

ادر إىل القدس وأن يبقى واألربطة والضمادات على صدرك وبطنك، لذلك أرى أن تغ
رجالك حلماية القسطل." فقلت: "مل أتعود أن أكون بعيداً عن رجايل. سأبقى معهم 
ومعي حممد عادل النجار ورجاله." وبعد جدال وافق على ذلك وقال: "ماذا تطلب 
مني؟"، فقلت: ثالثة أشياء: طعاماً وذخيرة وقوة بديلة تصلنا صباح الغد لتحل حملنا 

 عن القسطل.يف الدفاع 

  
  

  نحن وحدنا
: رجايل ورجال حممد عادل  أقفرت القسطل وبقينا فيها نحو األربعين رجالً
النجار. وجاءين رسول من املناضل عبد احلليم اجليالين (أبو زيدان) قائد ثوار اخلليل 

وقال: أرسلني أبو زيدان ألقول لك إنه ورجاله من شباب  ١٩٣٨ـ  ١٩٣٧يف فترة 
من مواقعكم، وإذا حصل عليكم ضيق إرسلوا لنا لنأتي إليكم. وسألته: اخلليل قريبون 

أين مواقعكم؟ فقال: يف قرية صوبا. فشكرته وعتبت يف سري على صديقي ورفيقي 
  كيلومترات. ٥القديم أبو زيدان ألن صوبا تبعد عنا نحو 

 إذن فنحن وحدنا، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا. وبدأنا العمل، وأصدرت أوامري
  التالية:

جتهيز موقعين حصينين يف كل موقع رشاش براوننغ ورشاشان برن.  ـ ١
املوقع األول يواجه الطريق العام لصد أي تقدم يأتي من الشرق أي من جهة القدس. 

  واآلخر يواجه الطريق العام باجتاه الغرب أي من جهة يافا.
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تقوم جمموعة كبيرة بتفتيش البيوت وبخاصة املغاور الكبيرة للتأكد من  ـ ٢
  عدم وجود يهود خمتبئين فيها، على أن تتم هذه املهمة قبل حلول الظالم.

إغالق الطريق الفرعي إىل قرية صوبا بسد من احلجارة للحيلولة دون أي  ـ ٣
  التفاف خلفنا قد تقوم به املصفحات.

للقيادة وسط املقبرة الواقعة يف أعلى القمة قرب بيت إقامة خندق كمقر  ـ ٤
  اخملتار واملسجد.

ثم جتولت مع حممد عادل النجار لالستطالع واإلشراف على تنفيذ األوامر. 
فوجدنا مصفحة يهودية كبيرة متروكة داخل القرية وهي بحال جيدة جداً لكن 

بعض مقاتلي جيش  دواليبها غاصت يف الوحل مما اضطر اليهود إىل تركها. وكان
اإلنقاذ يعملون بكل جد ومشقة على إخراجها من الوحل ليأخذوها إىل القدس. وكان 
بعضهم يعرفني جيداً ورجوين أن أسمح لهم بأخذها ألنهم تلقوا أوامر صارمة من 
قائدهم بذلك، فسمحت لهم. وبعد ساعة أو أكثر خرجوا بها متجهين إىل قرية صوبا 

حلليم اجليالين. ووجدنا يف القسطل عشرات األطنان من حيث صادرها منهم عبد ا
األسالك الشائكة، كما وجدنا غرفة كبيرة من غرف القرية مملوءة باملتفجرات على 
شكل مسحوق أصفر، هذا فضالً عن جثث العدو املتناثرة هنا وهناك والتي مل يكن 

ا بين فترة لدينا الوقت لدفنها أو حتى لعدها. وكانت مصفحة يهودية تقترب من
وأُخرى وينزل منها بعض الرجال من باب يف قعر املصفحة ليلتقطوا بعض اجلثث 

  التي يستطيعون الوصول إليها.
إنشات يطلق قنابله علينا من  ٣وخالل هذا الوقت كان مدفع املورتر من عيار 

. ومل  مستعمرة موتسا، وكانت هناك طائرتان تلقيان علينا قنابلهما املصنوعة حملياً
يكن القصف األرضي واجلوي غير الكثيف مؤثراً لتوزعنا يف القرية، لكنني ورجايل 

معنويًا لشعورنا بتفوق العدو املتمثل يف استخدام الطائرات مع أن  ـبال شك  ـتأثرنا 
.  ٥٠البالد ال تزال حتت سيادة االنتداب البريطاين التي سوف لن تغادرها إّال بعد  يوماً

حتيز اإلنكليز املكشوف لليهود ومساندتهم إياهم. ومل نكن  وكان ذلك يعني أيضاً 
طائرة منها هاتان الطائرتان، األمر الذي تأكدنا  ٢٢ندري أن اإلنكليز باعوا اليهود 

ومع أن اليهود استخدموا الطائرات قبل معركة القسطل يف قصف  ١٥منه فيما بعد.
                                                            

اخلفيفة) لليهود يف أوائل كانون الثاين/يناير  Austerائرات (أوستِر/باع اجليش البريطاين هذه الط ١٥
١٩٤٨.  
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إننا، النشغالنا  حمطة سكة حديد غزة ويف معركة الدهيشة قرب بيت حلم إالّ
  بواجباتنا، مل نكن نعرف ذلك.

  
  ليلة ليالء

وأرخى الليل سدوله، وكانت ليلة حالكة الظالم، يقطع هدوءها بين حين وآخر 
قصف اليهود بقنابل املورتر وقنابل الطائرات، وبعض الصليات املتقطعة من 

القسطل.  رشاشاتنا على مستعمرة موتسا وعلى مستعمرة الدلب لنثبت وجودنا يف
ونحو الساعة التاسعة ليالً وصلتنا كمية من الطعام والذخيرة حمملة على حمارين 
أرسلها لنا أنور نسيبة من عين كارم، فارتفعت معنوياتنا. وبعد ذلك بقليل وصل من 
الشمال ضابط مصري ومعه ثالثة مقاتلين مزودين رشاش برن، كانوا جميعاً هاربين 

ولوال معرفتي الشخصية  ١٦ا املقاتلين يف القسطل.من جيش اإلنقاذ لكي ينجدو
بأحدهم لكانوا موضع شك. كما أن دخولهم القسطل يف تلك الليلة املظلمة كان عمًال 
شديد اخلطر، ولوال شجاعة رجالنا وحكمتهم لقتلوهم. ومع ذلك كان قدومهم موضع 

  .ترحيب وال سيما أن ضابطهم املصري يتمتع بروح مرحة مما خفف أحزاننا
نحو منتصف الليل، وبينما كنت وحممد عادل النجار يف خندق القيادة، قطع 
سكون الليل صوت رماية كثيفة من رشاشاتنا من املوقعين الشرقي والغربي، فأرسلت 
فوراً رسوالً لكل موقع ليعرف ما يجري، وعاد الرسوالن بسرعة، وقال األول: ثالث 

ثاين: ثالث مصفحات قادمة من مصفحات قادمة من مستعمرة موتسا. وقال ال
مستعمرة الدلب. فتوجهت فوراً إىل املوقع األول ورأيت بالفعل ثالث مصفحات أنوارها 
مضاءة تقترب منا وال تبايل بنيراننا وال ترد عليها. فأمرت بقطع الرماية وأن يتقدم 
إىل األمام كمين مزود بالقنابل ليوقف تقدمها. وبعد إيقاف رمايتنا أطفأت 

. وتوجهت إىل املوقع الغربي فرأيت أيضًا امل صفحات أنوارها وصرنا ال نرى شيئاً
  ثالث مصفحات تتقدم وحصل ما حصل يف املوقع الشرقي.

كان عليَّ أن أُقدر املوقف. فقدرت أن املصفحات تستطلع مواقعنا، لتقدر قوتنا، 
ة حال قدرت وقد يكون غرضها االلتفاف علينا من الطريق املؤدي إىل صوبا. ويف أي

أن العدو سيهاجمنا عند أول ضوء الحتالل القسطل من جديد، أو على األقل لينقل جثث 

                                                            

  كانوا تابعين لوحدات من جيش اإلنقاذ يف القطاع األوسط، الذي كان تابعاً لقيادة فوزي القاوقجي. ١٦ 
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قتاله. وأرسلت فوراً دورية إىل طريق صوبا لتحدد موقع املصفحات، أو على األقل 
لنتأكد ما إذا كانت املصفحات حتاول دخول هذه الطريق لتصبح خلفنا. وعادت 

ن حتديد موقع املصفحات. ورجح لديَّ أنها عادت من الدورية من دون أن تتمكن م
حيث أتت. وأرسلت رسوالً من أبناء قرية صوبا إىل عبد احلليم اجليالين املوجود يف 
صوبا ليقول له: "بهجت ومن معه مطوقون يف القسطل، وهو يستدعيك لنجدته." ومل 

  يعد الرسول ومل يحضر عبد احلليم ورجاله.
مرتفع استراتيجي جماور يبعد عنا إىل الشرق ثالثة  فجأة يتفجر اجلحيم على

كيلومترات، وال يفصلنا عنه سوى واد واسع عميق أعرفه جيداً، إنها قرية دير ياسين 
االستراتيجية. فهي تتعرض لهجوم مركز يستمر حتى الصباح على ثالث موجات، 

 ١٧يروإىل الغرب البعيد تقصف الطائرات طوال الليل قريتي ساريس وبيت حمس
وغيرهما كما كانت تقصفنا. لقد بدأ فصل جديد كان سقوط القسطل واستشهاد عبد 

  القادر ومذبحة دير ياسين إيذاناً به.
  
  

  القسطل تسقط ثانية
عند الفجر انشدت أبصارنا نحو القدس، نحو الطريق الذي ينحدر من القدس 

يارات، أنوارها مضاءة عند قرية لفتا إىل قرية قالونيا متجهاً إىل القسطل. عشرات الس
. نعم مئة ١٣٠قادمة نحونا. وبدأنا نعد: واحدة، اثنين، ثالثة. ووصلنا يف العد إىل 

وثالثون سيارة أو أكثر. كان عدد السيارات يزيد على ثالثة أضعاف عددنا، ونحن ما 
زلنا وحدنا، مل تصلنا تعزيزات أو بديل، فاجلميع يستعدون لالشتراك يف جنازة عبد 

ر يف القدس. هل هي قافلة تموين عائدة من القدس إىل تل أبيب أم هي قوة القاد
قادمة نحونا الحتالل القسطل من جديد؟ ومل تلبث السيارات أن وصلتنا وتوقفت بعد 
أن انتشرت على الطريق العام حول القسطل على شكل نصف دائرة. وأطلقنا عليها 

نا نيران اجلحيم. قصف مركز كثيف نيران جميع رشاشاتنا دفعة واحدة، فانفتحت علي
مدافع. واتخذنا قرارنا الصعب  ١٠إنشات ينطلق مما ال يقل عن  ٣بقنابل املورتر 

متر من قمة القسطل  ٤٠٠وتراجعنا إىل املرتفع الذي يقع إىل اجلنوب الغربي على بعد 
                                                            

نحو  كانت القريتان واقعتين على الطريق الرئيسي بين يافا والقدس، إىل الشرق من باب الواد على بعد ١٧ 
  كلم غربّي القسطل. وكان الهجوم عليهما جزءاً من عملية َنحْشون. ٧
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حيث أصبحنا خارج نطاق القصف املدفعي، وحتصنا يف خنادق حمفورة يف قمة هذا 
رتفع. واستمر القصف على قمة القسطل، ثم توقف مع تدفق أعداد كبيرة من املشاة امل

جاءت عن طريق احلرج الغربي نحو دار اخملتار واجلامع الذي كان تهدم من القصف. 
كان تقدمهم فرصة ذهبية لنا، إذ كانوا مكشوفين لنيراننا الكثيفة املؤثرة. وسقط عدد 

اننا، ومل يردوا لفترة، إذ كان همهم يف هذه املرحلة منهم على مرأى منا، فتجنبوا نير
احتالل القمة وتطهيرها. وبعد فترة قصيرة تقدمت جمموعة كبيرة من املشاة من شرق 
القرية متجهة إىل اجلنوب الغربي، إنها حتاول تطويقنا وقطع طريق انسحابنا إىل عين 

متجهين إىل اجلنوب، إىل كارم. ومرة أُخرى نتخذ قرارًا صعباً فننسحب من مواقعنا 
عين كارم. وحتاول الطائرات إعاقة انسحابنا ونحتمي من قصفها بحرج على طريقنا، 
ويفشل التطويق ونسير إىل عين كارم. وتسقط القسطل ثانية يف يد األعداء ويبدأون 
فوراً يف نسف منازلها، بينما املئات من املسلحين يف القدس، جاؤوا من أماكن عديدة 

وا يف تشييع عبد القادر احلسيني. ويصل اخلبر إىل املشاركين يف اجلنازة: ليشارك
(بهجت ورجاله مطوقون يف القسطل). فيزداد األسى واإلحباط دون أن تفكر أية 

بالتوجه إىل القسطل. وبعد انتهاء اجلنازة  ـحتى ممن أحبهم من رفاق الدرب  ـجمموعة 
عند العصر وصلنا إىل القدس حيث اختلطت األخبار السيئة: أخبار القسطل وأخبار دير 
ياسين ورحيل أهايل قالونيا باألسى على استشهاد عبد القادر وتطويق بهجت 

هم كل ورجاله. وأجد عدداً من أُسَر رجايل ورجال حممد عادل النجار والقلق أخذ من
مأخذ. وعندما شاهدونا تنفسوا الصعداء. لكن املعنويات يف القدس منخفضة جداً وال 

  بد من القيام بما يعمل على ارتفاعها من جديد.
  

  هل انتحر عبد القادر؟
كال مل ينتحر، بل حاول أن يسترد القسطل بسرعة واستماتة مهما كلف األمر، 

لناحيتين العسكرية واملعنوية، ولتحدي ألهمية احلدث أي ألهمية سقوط القسطل من ا
اللجنة العسكرية التي هزئت به يف دمشق وكأنها تشمت به عند احتالل اليهود 

  القسطل، وتتحداه إن كان يستطيع استردادها.
إن الذين يعرفون عبد القادر احلسيني جيداً يعرفون الكثير الكثير من مواقفه 

. ويقدرون الفرق بين تصرف القائد الشجاعة، والمباالته باخلطر مهما كان ج سيماً
الضابط يف اجليش النظامي، وتصرف القائد يف حرب العصابات وحروب التحرير 
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الشعبية الذي يقود رجاله وهو يف مقدمتهم. لقد شاهدته يف أكثر من مناسبة يقف 
منتصب القامة يف وجه نيران كثيفة متحدياً اخلطر ناشراً بذلك روح الشجاعة 

  بين رجاله. والبسالة
كال مل ينتحر، لكنه استشهد بكل بسالة يف معركة صمم على كسبها ولو كانت 
. وال شك أن استشهاده أدى إىل  روحه ثمناً لذلك. وأثبت بالفعل أن كسبها كان ممكناً
حترير القسطل واستعادتها من أيدي األعداء. وال يغير من هذه احلقيقة أن اليهود عادوا 

ما أقول: االنتحار شيء واالستماتة يف الدفاع عن أرض الوطن فاحتلوها. وخالصة 
  واالستشهاد يف سبيل ذلك شيء آخر.

  
  هل قتله اإلنكليز؟

كال مل يقتله اإلنكليز الذين اشتركوا مع إبراهيم أبو دية يف الهجوم على القسطل 
الذين  ١٨ثةلقد أكد يل إبراهيم أبو دية أن ال هو وال اإلنكليز الثال ـكما أشاع البعض  ـ

كانوا بجانبه وحتت بصره يف املعركة رأوا عبد القادر عندما دخل القسطل، ومل يعلموا 
أنه دخلها، ألن إبراهيم ومعه اإلنكليز كانوا مستغرقين يف املعركة ويف وضع حرج. 
وكان إبراهيم قد جرح، وأحد اإلنكليز فقد بصره موقتًا إلصابته بشظايا قنبلة. ال أقول 

  عن اإلنكليز الذين أمقتهم وألعنهم ولكنها احلقيقة التي أعرفها. هذا دفاعاً
  

  هل عرفه اليهود؟
كال! وإن ادعى بعض اليهود أنه شاهد جثمان عبد القادر بعد استشهاده. 

ستن إنكليزي بكاتم  ـفاحلقيقة تكذِّب ذلك. فعندما وُجد جثمانه كان سالحه بيده 
  ودفتر مالحظاته وأوراقه اخلاصة يف جيبه األمامي مل يمس أي شيء منها. ـصوت 

نيسان/أبريل ألوف من أهايل  ٩اشترك يف جنازته يوم اجلمعة الواقع فيه 
القدس وغيرها تكريماً له، وكانت جنازة مهيبة. لكن انشغال مئات املسلحين فيها 

  كان موضع انتقاد واستهجان حمق.

                                                            

فرّ نحو ستة جنود بريطانيين من وحداتهم لالنضمام إىل "اجلهاد املقدس" من أجل االنتقام لزمالء  ١٨ 
لهم قتلتهم منظمتا اإلرغون وليحي. ويف إثر استشهاد عبد القادر، انتشرت شائعة فحواها أن انضمامهم 

   "اجلهاد املقدس" كان جزءاً من مؤامرة بريطانية.إىل
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 املسجد األقصى بعد صالة فريضة اجلمعة ودفن بجوار صُلِّي على جثمانه يف
 املسجد األقصى ومل يكن يل شرف االشتراك يف وداعه األخير، رحمه الله.
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