
 سعد صايل "أبو الوليد": القائداؼتيال 

نتاااائع رعااااوت بياااووغ وبااااا الؽااابو ا ساااوائي   ل بنااااا والر  رااا  
األسطووي  الت   ققتها القواغ الف ساطيني  والقاواغ الرراتوا  ال بنانيا   

والادول   ل ا   ا ق يرا ؼيوغ را الرعادالغ العساوي  ع ا  الصاعيديا 
جيش ا سوائي   وأس الورح ل  قوة التدخل السويع  وأصبح را يعد ال

ؼيو الواود بعد الصارود الف ساطين  ارانيا  واراانيا يوراا عجاب خ لهاا 
ا يعترد ع يه لا  االساتواتيجي  الراار   أذلت الجيش عا ت قيق أهداله  
 ل والياغ الرت دة األروياي .

باستواتيجي  عسااوي  ل ساطيني   ا سوائي  ت  التصدي ل جيش ولقد 
اااا الفلال وأصب غ تدّوس ل  أوق  األااديرياغ العساوي  العالري   

لاا  صااياؼ  هااذر االسااتواتيجي  العساااوي  الف سااطيني  لوجاال العساااوي  
والقائد العساوي الف سطين  ال اوا  ساعد صاايل "أباو الولياد" الاذي جراع 

التاا  دوسااها لاا  األااديرياااغ العساااوي  لرخت ااؾ  باايا النيوياااغ العساااوي  األروياياا  واألوووبياا 
الدول  وبيا  وب العصاباغ الفدائي   وصاغ استواتيجيته الجديدة الت  أعجبغ راووا ورخت اؾ 

دهرا  العاال  الاذي اااا يواقاب العجاب العسااوي ا ساوائي   والخساائو  وأااوغقياداته العساوي   
 .()وب وا   وبوا   جو  جوا  الابوى الت  ل قغ بجيش وسوائيل وؼ  ااال  اله

األهري  االستانائي  ل ستواتيجي  العساوي  الت  صاؼها ال وا  أبو الوليد ونفاذها رقاات و رنيرا  
ألاااؾن راااا قاااواغ الجااايش  120)رواجهااا  الت وياااو الف ساااطيني  والقاااواغ الرراااتوا  ال بنانيااا  لااا  

ينياووا لعساويوا ا سوائي يوا القادة اجع غ   ا سوائي   الذي يعتبو األقوى ل  الروق األوسط
الرعااوت خا ل الؽابو ا ساوائي   ل بنااا  واعتباووا  وداوةال وا  سعد صايل ع ا  اغ بؽلب لقدو
ا تجتابر أو أا ت ي  به  تا  بعاد أأ رو" ال يجوب لقواغ رنير  الت ويو الف سطيني   ذلت "خطا  

تااه العساااوي  ووالئااه ل رااوعي  بااو الوليااد برااجاعته وخبوأخااووق قااواغ الرنيراا  رااا لبناااا  لاااا 
 الف سطيني  أصّو ع   اجتياب هذا الخط األ رو األرويا  ا سوائي  .

 

                                                      
(  ياال الواقااع ع اا  الساافح الرااوق  لجباال جااوبي  أ ااد جبااال رديناا  ناااب س عااا  ن ولااد الرااهيد سااعد وليااد صااايل )أبااو الولياادن لاا  قوياا  افااو ق

دووة  ولاا    واوساال 1354   أوساال لاا  دووة عساااوي  ولاا  بويطانيااا عااا  1351 . الت ااق بالا ياا  العساااوي  األودنياا  عااا  1332
  1360يااغ الرت ادة عاار     ودووتايا عسااويتيا لا  الوال1351   ودووة عساوي  ل  العواق عاا  1356عساوي  ول  رصو عا  

 . تدوق ل  عدة رناصب عساوي  ل  الجيش األودن   ول  أا أسندغ وليه قيادة ال وا   سيا باا ع ا  وهاو ي رال وتبا  )عقيادن. 1366
    انيا  ولا  الرقاات يا الف ساطينييا تاوااا رنصابه لا  الجايش األودنا  اقائاد ل اوا  الهارار . أساندغ ولياه عادة رناصاب1390ل  أي اول 

عساوي  لا   واا  لاتح تتناساب راع قدواتاه وافا تاه العسااوي  الرريابة رنهاا: أناه اااا علاوا لا  القياادة العارا  لقاواغ العاصاف   اااا 
علوا ل  قيادة األوض الر ت ا   يار وقا  ولا  وتبا  عرياد  عايا راديوا لهيئا  العر يااغ الروابيا  لقاواغ الااووة الف ساطيني   هاذا وقاد 

الوطن  الف سطين  وراوت ل  رؤترواغ وبوا  الدلاع ووؤسا  األوااا العوب. ول  الراؤترو الواباع ل واا   اختيو علوا ل  الرج س
  تا  انتخاباه علااوا لا  ال جنا  الروابياا  ل واا  لاتح ونااال أع ا  األصاواغ. ااااا رااال الرااوؾ 1310لاتح الاذي عقااد لا  درراق عااا  

  جرياع الادوواغ والتخصصااغ التا  اجتابهاا بافاا ة عاليا   ولاال  ولا  أوسار  لتريبر لا األوسر واالنلباط وااللتبا   نال الاايو را 
 أخوى را قيادة الجيش األودن  لتريبر  ونال وساره الخاص يو  استرهادر.

ل  لر اغ را تاويخ اال أرا   يهاوغ رخصاياغ ؼياو عاديا  اتسارغ بصافاغ بااوبة واوتبطاغ بة ادار بااهوة  وأدغ أدواوا تاويخيا  
ل قدواغ العادييا را الناس  ولذلت أصبح لهؤال  العيا  ريبة السبق وطابع الخ ود  وال تقاؾ هاذر الرخصاي  عناد  ادود ليسغ ل  رتناو

برانها أو راانها  وال ين صو تةايوها ل  دائوة بنا  وطنها و سب  ولانها تتجاوب  ادود البرااا والراااا وتصابح قب ا  الجرااهيو. لاا  
السنيا ورا بال بويقها يخ ب األلباب وا  را رخصي  ل  يطو الراوغ أاوهاا  ولا  يفقادها جاذبيتهاا را نجو  بروي  سطعغ قبل عرواغ 

وونرا استروغ تعيش ل  ق وب الناس وتجول بخاطوه  نابها  الاذاو  خالادة األااو  ذلات ألنهاا رخصاي  تاويخيا  خالادة  لا نسااا العياي  
 د بووجه الراهق   ير ال يخفغ لاه صاوغ وال تخباو لاه صاووة وونراا ييال والاح عندرا يفاوق دنيار يفتح له التاويخ أبوابه ويودعه أ

الرعال  ياهو األاو ي تفغ وليه الناس را ال رااا  ول  أي برا يطالعوا صاف اته  ويدوساوا ريباتاه  ويعاددوا رواقفاه  وقاد يقاال أا 
ئال راا يصابح بطا  لجرياع األبرااا  وذلات ألا رخصايته لال ناس وج ها  ولال ب د بط ه الذي ي رد له رواقفه  ولاا راا الوجاال الق 

تفوقغ ع   رستوى البرا الر دود  لانتق اغ ولا  ررااعو النااس واساتوجبغ تقاديوه  و فااوته  واةنهاا تعايش بايا يهاوانيه   وا القائاد 
د وباه لقاد اساتطاع هاذا القائاد   ال يراوغ أبادا ويبقا   ياا ياوبق عنا1312الباسل أبو الوليد الذي صاد الؽاباة الرعتاديا عاا بياووغ عاا  

العساوي الفذ.. أا يلاع خطا  الصارود والادلاع عاا بياووغ التا  أابتاغ لعاليا  وافاا ة عسااوي   تجااوبغ اال التوقعااغ والر ااذيو.. 
تواصا    لا   ت  أنه رهد له العدو والصديق.. وأانوا ع   بواعته وافا ته ل  وداوة الرعوا  ؼيو الرتاالئ  طي ا  ارانيا  واراانوا يوراا ر

ياا أبو الوليد ر اوبا ب ا  الصاف   ولا  تااا ال اوب هوايتاه  ولاناه اااا رواطناا ر باا لوطناه  ل راا دعاار الاداع  ل رال السا   وونقااذ 
الاوطا  تااول  قيااادة الجايش و اااوب بافااا ة وبسااال  راا أجاال اسااتق ل راعبه  ال لااا  يعتاادي ع اا  اصخاويا  ولاايس ل رطااارع الرخصااي  

طوليا .. ااااا أباو الوليااد قائاد رولقاا ببوااا  ويراناه الصااادق وبفلال تجاوبااه الريدانيا  الررتادة وقدوتااه القويا  لاا  التاةايو ع اا  واألرجااد الب
 وجاله واسب اقته  وتعريو نفوسه  بالنيا  والرجاع  والاوار .. 

وتفقاد أ والهاا واطراةا ع ا  ألوادهاا ولا    توجه أبو الوليد ول  سهل البقاع وباو و داغ الرقاور  الف ساطيني  هناات  1312-3-23ل  
أانا  عودته تعوض  ط ق وصاص را اريا ؼادو لةصيب بعدة وصاصاغ قات     يار أسا   الاوو  راهيدا  وقائادا  راهد لاه خصاوره 

وبقياغ  قبل أصدقائه بةنه روؾ العساوي  العوبي  ا هاا بعق اه وجهادر وعطائاه الرتواصال طاوال تاويخاه الرجياد و تا  ل يا  استراهادر 
عر ي  االؼتيال أ د األلؽاب السياسي  واألرني  الخطيوة  الت  ااتنفها اايو را الؽراوض وأ يطاغ بعدياد راا الر بسااغ واألساواو  ألنهاا 
را غ رنعطفا  تاويخيا   ادا  ل  الرسااو السياسا  ل قلاي  الف ساطيني . ورايع جرااهيو ؼفياوة لا  درراق  وع ا  وأساها القائاد العاا  ياساو 

 غ والعديد را القادة  الرهيد ال وا  سعد صايل ل  ررهد برا ي يق بقائد عيي .عولا

 الرهيد القائد 
 سعد صايل )أبو الوليدن



 تفاصيل عر ي  االؼتيال:

ع   لوووة التخ ص راا   السووي  ت  و  لقد تقاطعغ الرصالح األروياي  وا سوائي ي 
وجل العساوي  الف سطيني   ذلت أا وعادة تجريع القواغ الف ساطيني  لا  البقااع  ورباراوة راا 

رنيراا  اسااتعادة جاهبياا  قااواغ يعناا  قااواغ اال اات ل ا سااوائي    العر ياااغ رااا هنااات لااد 
لراعب ا وقياادةترايال الاط عها بادووها لا  الت ويو الف سطيني  وقيادتها الروعي  لرواصا   

وساوائيل لسانواغ طوي ا  وتوللاه الواليااغ الرت ادة لادر الف سطين   وهو األرو الذي قات غ 
ولهذا ل  ياا أرا  أعدا  رنير  الت وياو الف ساطيني  راا قاواو ساوى الاتخ ص راا  .األروياي 
الوليد  وت  التخطيط لذلت وجوى التنفيذ صبي   يو  عيد األل   الربااوت بتااويخ   ال وا  أب

 ااول الااياووا تعطيال لات وراوبر  لقد ي غ عر ي  اؼتيال هذا القائاد لؽابا  و . 23/3/1312
 ..والتعتي  ع   الجه  الرنفذة  لاننا وواوارا لوو  الرهيد أبو الوليد نفتح الر ؾ را جديد

  توجه القادة خ يال  1312ع   أاو الخووق را بيووغ بعد الؽبو ا سوائي   ل بناا عا  
جهاد" وص   خ ؾ أبو وياد" وهايل عبد ال ريد "أبو الهول" وال وا  سعد صايل  الوبيو "أبو

 أبو الوليد" ول  سوويا عا طويق الب و لرينا  طوطوس السووي."

رااوع القااادة" خ ياال الااوبيو" وأبااو الوليااد" لااوو وصااولهرا ولاا  األوالاا  السااووي  لاا  و
بإعادة  ابيوا   ال بنان   وقد بذلوا جهدا   التخطيط لتجريع القواغ الف سطيني  الرنس ب  را الجنوب

ترايل وتجريع القواغ الف سطيني  الرنس ب  ول  البقاع والررال ال بناان  ووعاادة تروااب قاواغ 
الاووة الف ساطيني  باد  راا" البقااع" والجبال ال بناان " والرارال ال بناان "  وتا  توبياع القاواغ 

عنوياغ الرقات يا لا  قاواغ الااووة الف ساطيني  الف سطيني  ل  تراي غ جديدة واستطاعا ولع ر
ولوو االنتها  را وعادة الترولع والترايل الذي ت  بنجا  ابيو وسوع  لائق   باروغ قاواغ 
الاووة الف سطيني " وقواغ ال وا  الوطني  ال بناني  عر ياتها العساوي  لد القواغ ا سوائي ي  

  وأذه اغ قواتاه العار ا  لا  لبنااا لا  جرياع و ققغ نجا اغ ابيوة أوجعاغ العادو ا ساوائي 
رناطق" الجنوب ال بنان " والبقاع الؽوبا  والراوق " والجبال ال بناان "  يار أوقعاغ باالقواغ 

 ا سوائي ي  خسائو ابيوة ل  األووا  والرعداغ اعتوؾ بها العدو ا سوائي    ينذات.

  رقااات    وااا  لااتح  عناادرا قارااغ رجروعاا  رااا 1312-3-4تا  ااغ هااذر الجهااود يااو  و
وت واغ الرجروعا  بقياادة عيسا    بالت وت لتنفيذ عر ي  لدائي  نوعي  ألسو جنود وسوائي ييا

اعتادغ الرووو ل  وقغ ر دد را ررال ب ردوا  جو وقارغ بوصد دووي  لقواغ اال ت ل 
 وبسابب ااالا  األراجاو ووعاووة  عبو واد اايؾ األرجاو ورديد الوعووة ولا  رنطقا   راناا

ونج اغ  الطويق اعتادغ الدووي  السيو ع   األقادا  بسابب عاد  قادوة اصليااغ ع ا  الادخول.
رجروعتنا الفدائي  ل  السايطوة ع ا  الدوويا  ا ساوائي ي  وأساو ارانيا  جناود وساوائي ييا وتا  

وت  وب غ القيادة لا    ل  البقاع وت  تس ي  األسوى الجنود ول  ر رود العالولنق ه  ول  الرقو 
 .ن)نجا  العر ي دررق ب

 

                                                      
(  ن يااووي قائااد عر ياا  األسااو عيساا   جااو ليقااول: ااااا هنااات ررااا   لاا  نقاال األسااوى رااا رنطقاا  يوجااد ليهااا  ااواجب ورواقااع عساااوي

قراغ بالتوجاه لو ادي لا  البدايا    وبالفعل بدأغ عر ي  ا خ   الصعب  والراق   ا فنا الجناود ب رال أسا  ته  الفاوؼا   لتنييراغ رخت ف 
رنطقاا  البقاااع وع اا  ررااا   ال ااواجب والرواقااع   ولاا  ساابيل التؽ ااب ع اا  نقاال األسااوى ولاا  ل قاعاادة وأب ؽااته  وا عر ياا  األسااو نج ااغ

 يااغ تترتااع سااياواغ   ل رساااهر  لا  عر ياا  نقاال األساوى –القياادة العاراا   –روقاع الجبهاا  الرااعبي  الرنتراوة لاا  الرنطقاا  تا  االتفاااق رااع 
  وت  تقسي  األساوى ولا  رجراوعتيا  سووي ن بابو ل  وا  ع   ال واجب والرواقع الرنتروة ع   الطويق) واجأالجبه  الرعبي  ب وي  

رعبي  وتسيو ل  الرقدرا  وتلا  الرجروعا  الاانيا  سات  اساوى لا  ساياوة تابعا  الرجروع  األول  تل  أسيويا ل  سياوة تابع  ل جبه  ال
 –لفتح وتسيو ل  الرؤخوة وبهذا األس وب تا  اجتيااب ال اواجب والرواقاع ع ا  الطوياق ولا  رقاو القياادة لا  البقااع ولااا الجبها  الراعبي  

ح. وراا الجاديو بالاذاو لاناه قاد جاوغ عر يا  تباادل الجناود القيادة العار  أصاوغ ع ا  اال تفااي باألسايويا وبقا  سات  أساوى ل واا  لات
   يار تا  ت وياو 24/11/1313ن ل  أه  وأابو عر ي  تبادل أسوى ل  تاويخ الاووة الف سطيني  بتااويخ 1برعتق   رعساو أنصاو وق  )

د لانهااا اانااغ لاارا  ااوب هااذر العر ياا   صاا غ بعااد استرااهاد أبااو الولياا جنااود رااا جاايش اال اات ل ا سااوائي  6أساايو رقاباال  4600
 .االستنباؾ الت  خطط لها أبو جهاد وأبو الوليد



 
 األسوى ا سوائي يوا الست  الذيا ت  أسوه 

 

جاوا  ت قياق عسااوي راارل راع  " أبو جهاد" وأباو الولياد" ئدااا القاابعدها تفوغ األخو
دوا أا يساتان  أي راا األخاوة القاادة العسااوييا راا الت قياق  وعرا  اال  الوتب العساوي  

عولاا  أدا  قااواغ الاااووة الف سااطيني  التاا  اانااغ عار اا  لاا  الجنااوب ال بنااان  والقاااطع ع اا  ر
الروق  ول  البقاع الؽوب  والروق  واألوساط ورعولا  أدق التفاصايل عاا رهاا  ت ات القاواغ 

 أانا  سيو الرعاوت وايفه ااا تصديها ل قواغ ا سوائي ي  الت  اجتا غ الجنوب ال بنان .
التدقيق ورعول  ايفي  انس اب قواتنا را الجنوب خاص  رناطق "صيدا"  واب األخوة القادة

وصوو" والنبطي " والقاطع الروق  لا  البقااع براال عاا  ورعولا  ايفاه وداوة الرعااوت التا  
خالتها قواغ الاووة الف سطيني  وقواغ  وا  لتح وقاواغ ال واا  الوطنيا  ال بنانيا  ورعولا  

 القواغ دوا تع يراغ را القيادة ل  بيووغ. را أعط  األوارو بانس اب جريع
األخ أبو راهو ؼني  الذي اااا ع ا  وأس رهاراه لا  البقااع رناذ ال  يا  األولا  ل جتياا  
ا سوائي   ول  يؽادو روقع القيادة الرؤقت  ل  ب دة جديتا ال بناني  وتواجد رعه أيلا "العريد أبو 

طق  البقاع والذي أسندغ له هاذر الرهرا  وقاغ الرعتص " رديو ؼول  العر ياغ الروابي  ل  رن
رااهو ؼناي " ر  يااغ ااياوة عاا ايفيا  انسا اب  أباوااا لدى األخ "و االجتيا  ا سوائي  .

قادة "القواغ" "والاتائب" رنذ تاويخ وصاولها ولا  رنطقا  البقااع باال وقائعهاا  والاذي بادوور 
فاصايل الرهرا   اول عر يا  انسا اب  أو ولع األخوة القادة "أبو جهاد وأبو الوليد" بجريع الت

 هووب بعض القادة".
دعاا أباو 1312أي اول  14ولوو سراعه نبة اؼتيال بريو الجريل قائاد القاواغ ال بنانيا  ياو  

الوليااد الرتواجااديا رااا الرج ااس العساااوي الف سااطين  ولاا  لقااا  عاجاال لتااداوس الروقااؾ ولاا  
الجرهووياا  ال بنانياا  ع اا  يهااو دباباا  االجتراااع قااال " ا ااا  تعولااوا اا براايو وصاال وئاساا  

وساوائي ي . وبصااوؾ النياو عااا رنفاذ عر ياا  القتال  لالعر ياا  ابياوة واابااو راا طاقاااغ القااوى 
الوطني  ال بناني   والره  اا ال ندلع ن اا الف ساطينيوا اراا اؼتيالاه اراا دلعناا اراا طرو اتاه 

أي اول بقياادة وي ا   19ل بنانيا  ياو  الوعنا ". وبعد سراعه نبة الرجبوة الت  اوتابتهاا القاواغ ا
 بيق  ل  صبوا وراتي . قال "عاو ع ينا الصارغ أراا  اساتبا   د  أطفالناا ونساائنا ورايوخنا 
العبل را الس  . ويجب اا ال ننس  لالاذااوة ال يا  تصاوا ال قاوق". ووا  يواصال العرال 

لقاواو الف ساطين  و ينهاا قاال ليل نهاو ل راي  الوجود الرادن  الف ساطين   و رايا  اساتق لي  ا
وودد دائرا الرقول  الرهيوة له )نروغ ليعيش رعبنا وت يا ل سطيان وقد تجسدغ رقولته بالعرل 

 والقول..
لو لادى القياادة الف ساطيني  رع ورااغ  اول رخططااغ وساوائي ي  لتنفياذ اتو األانا ول  هذر 

ال وا  الوطني  الرتواجدة ل  البقاع  عر ياغ اؼتيال لعدد را القياداغ الف سطيني  وقياداغ را 
وبروجب هذر الرع وراغ  اول األخ أبو عراو اصط اب أبو الوليد رعاه ألدا  لويلا  ال اع  

وبعادر لفتوة عا رنطق  البقاع  وهنا ط ب أبو عراو را أب  جهاد وقناع أبو الوليد وذلت بهدؾ 
وقناعه بالسفو وال أنه ولض واقتو   ذهب أبو جهاد ول  رنبل أب  الوليد و اول بالسفو  ولع   

ع   أب  جهاد أا يسالو بدال رنه لوالق أبو جهاد روط عد  ذهااب أباو الولياد ولا  البقااع لا  
أا يةت  أول عياد ون اا لا  البقااع ولا   بال يجولتوة العيد  لاا أبو الوليد ولض ألنه قال له 



ذهب أبو جهاد رع  ة ع   القواغ  ولع   أبو الوليدن ل رعايد -أبو جهاد -يذهب أي رنا )أبو عراو
 البقاع.ول  أبو الوليد  توجهأب  عراو ول  السعودي  و

ؼادو أبو الوليد رنبله ل  دررق رتوجها ول  رنطق  البقاع و يا وصوله صابا  ياو  عياد 
األل   الرباوت تفقد رعي  قواغ الاووة الف سطيني  وقواغ لتح خاصا  لا  رنااطق تواجادها 

  وأانااا  تواجاادر لاا  رنطقاا  البقاااع باو روقااع العر ياااغ رااتووة –العااا  دررااق  ع اا  الطويااق
الروابي  ل  ب دة "اع بايا" ورا ا  باو قواغ القسطل ا  اتيب  الجورق ا  اتيب  راهدا  أي اول 
ورقو ال س ا  العا  وآخو بياوة له اانغ لقواغ اليوروت  الاذي اااا قائادها لا  ذلات الوقاغ 

ه نصو يوسؾ  ورنها قوو االنط ق ول  بع بت لبياوة قواغ القاطع الروق  ونائب سعادةياسيا 
 بقيادة أب  هاج  ل  أطواؾ رنطق  بع بت.

و يا ع   األخ أبو الرعتص  أا أبا الوليد يويد تار   رراواور ولا  القااطع الراوق  اعتاذو 
أبا  الرعتصا   بعد  الذهاب بسبب أا أبا هاج  ااا قبل يو  قد أوسال بوقيا  ؼياو الئقا  ب اق 

لتفه  أباو الولياد األراو وأعفا  أباا الرعتصا  راا روالقتاه  واتفاق االانااا أا ياذهب أباو الولياد 
ساياوته راع الساائق وها  راا  بإعطائهبسياوتيه الوانع وولو والروسيدس  وقا  أبو الرعتص  

عاا    والتوق االاناا عند رفوق ديو بناوا ع ا  الطوياق الر رودنوع "جيرس" وااا سائقها 
ا  س ت أبو الوليد طويقه ول  بع بت ودياو بناوا  عاوب الفااعوو  ورتووةالواصل بيا دررق 

وصوال ول  ب دة وياق ورا ا  ن و الطويق العا  الرؤدي ولا  ردينا  بع بات  ولا  هاذر األاناا  
 وا  أرل تواقب  وا  الساياواغ رناذ ال  يا  األولا  لادخولها ب ادة ويااق  رجروعاغ اانغ 

ه ول  ردخل ردين  بع بت ااا الوقغ بعد العصاو  واتلاح أا روالقياه ال يعولاوا وعند وصول
الرنطق  جيدا وال يع روا روقع رقو قيادة أبو هاج    ت  أبو الوليد ل  ياا يعوؾ  لهذا توجاه 
ول  رخي  بع بت ل سؤال عا الروقع لقيل له أا "أبا ع ا  رصاطف  عارااا" أ اد قياادة ال واا  

وهو رسؤول ل   وا  الناصوييا العوب القويب  را  واا  "لاتح" يعاوؾ  الوطني  ل  بع بت
رااا قيادة أب  هاج   وقد ت  ووراد األخ" أبو الوليد" وروالقيه عا الروقع الذي توجد به قيادة 
"أبو هاج " لس ت ن و رنطق  "بساتيا ب دة دووس" ل  ر يط "ردينا  بع بات" و ااول الادخول 

ع  الرؤدي ل روقع ل   تستطع سياوة الروسيدس السيو بسبب وجود" بسياواته ول  الطويق الفو
سا   ديد" روتفع  أعاقغ تقدرها  لبقيغ السياوة ع   ردخل الطويق وع   الطويق العا  ليرا 
عبوغ سياوة" الونع وولو" والجريس" الت  تقل أبو الوليد وواص غ السيو ن و الروقع ونيوا 

 لرادة تبياد عاا السااعتيا لقاد تا  وصادهرا راا  واا  أرال لتخ ؾ السياوة ع   الطويق العاا 
  وتباايا ليرااا بعااد ا ساا ري  بقيااادة  ساايا الروسااوي صااا ب القااواو والرااةروو رااا السااووييا

وجود سياوة را نوع )اادي تن بوقا  ال وا اانغ تواقب  وا  سايو أباو الولياد وقاد توقفاغ 
  أرخاص تياهووا أا سياوته  تعط غ ع   بعد )رائت  رتون را سياوة الروسيدس وبها أوبع

 وال أنها ت واغ عند عودة سياوة أب  الوليد ول  الراوع العا .
بعد أا تناول أبو الوليد الطعا  ل  رقو قيادة األخ أبو هااج  اساتةذا بالاذهاب  وؼاادو أباو 

 الوليد دوا أا يوسل رعه األخ أبو هاج  أي  روالق  وؼ  أا الي   بدأ ي ل.
األخ "أبو الوليد" ول  ردخل ب دة "ط يا" ال بناني  القويب  را قويا  "السافوي"  وعند وصول

" وعند ردخل ب دة ط يا ااا يترواب  اجب عساوي سووي رتووةع   الطويق العا  "بع بت" 
اابغ بصف  دائر  ع   الطوياق العاا  لا  رادخل "ب ادة ط ياا" وبعاد أا قطاع األخ " أباو الولياد 

  أقل را "اي و رتو" وقبل وصوله ول  ال اجب الساووي الاذي ي ياه تا  ال اجب السووي ب وال
اسااتهداؾ سااياوته والرواااب عنااد اقتوابااه رااا را اار طويااق عااا  البواعاا  الرعااووؾ بالنقطاا  
الوابع  أو الربوع  األروياي  باريا ابيو ل ؽاي  را ع   جانب الطويق العاا  بادؤوا باإط ق 

واانااغ الساااع  تراايو تقويبااا ولاا  الخارساا    23/3/1312بتاااويخ  ناااو اايفاا  ع اا  الرواااب
 .والنصؾ

 اول الروالقوا ا لا غ راا الارايا وتؽطيا  الساياوة الرق ا  لا خ "أباو الولياد" راا ع ا  
بغ و اادى سااياواغ الروالقاا  يل نيااواا الاايفاا  التاا  اانااغ تط ااق ع اايه   لةصاا جانبهااا ت اراايا  

 ى وأصاايب لاا  السااياوة أبااو الرعتصاا  ع اا  الفااوو خواسترااهد السااائق "ر رااود" سااائق األ
الروسيدس االخ ابو الوليد ل  ساقه اليرن  ورروالقياه أصايب بواااغ وتيسايو والساائق ر راد 

  .باصاباغ خفيف  را بجاق السياوة
 يقول ابو الوليد )له يا ا ب.. يا اوالد الا ب.. يا خساوة يا ابا الوليد هوا..ن.

 وولو ل  ط ق  ل  قد  ابو عرو الرفوض السياس  ل اوار . وأصيبغ السياوة الوانع
"الجب ي  ل  ول  قوي "  وو تع    ا ايا رخصا  الذيا تجاوب عدده    أنس ب الرهاجروا
أا  واا  أرال" اااا لهاا لا  ب ادة "ط ياا"  ب ادة " ط ياا"  ع راا  ب روصاول رنطق  روق بع بات ال



ن الاذي اااا خ اؾ روااب أباو الوليااد 2عبياد)أراا يوساؾ  ن.1رعسااو  وبا  وراتاب تنييرا )
 ينرا وأى عا بعد أا عر ي  وط ق ناو يتعوض لها رواب األخ" أبو الولياد" عااد ولا  روقاع 

 هو ورا رعه. األخ "أبو هاج  دوا أا يفعل ريئا  
ال اجب الاان  يستفساو.. وناه العرياد اباو الولياد راديو العر يااغ الروابيا   ناذهب رعاه الا  

  ي لو ر ب  طبيب يقو  باالسعالاغ االولي   لوقؾ النبيؾ  الطبيب يتصل راع قاعدة وياق
السووي  وي ول الراالر  ال  بوااغ  ونه العريد اباو الولياد.. انتياو ست لاو  31قائد ال وا  

 دقائق اعتذو لعد  اوسال طائوة. 5طائوة لنق ه ال  دررق  بعد 
بسااياوة التااابع ل هاا ل األ رااو الف سااطين   تاا  نقاال األخ أبااو الوليااد ولاا  رسترااف  بااو الياااس

وت اوت ع ا  الفاوو اال راا أباو الرعتصا  ووساراعيل عنبا  اسعاؾ ساووي  )لاولاس لااجان  
رسترف  و يا وص وا دخ وا ولا  ؼولا  الطاواوي  يار اااا أباو الولياد الوصالح رص ح ول  

ل عنباا  رااعل لاا  ووذا بااه يسااتعيد وعياه لجااةة ويقااول  سااراعي ع اا  السااويو يناابؾ درااا   ا  ررادد
  سيجاوة وأرساها بيدر وتناول رنها عدة جوعاغ.الأرعل  سيجاوة ولع   

الذي ااا رديو رسترف  بو اليااس لا  ذلات الوقاغ ت ات  األخوسويتذاو الداتوو ولواا 
 ااياوا   وراا با   ا  ه أصافوهااااا وجولا  الرستراف   باو الولياد األخ أ ينرا وصل  :قائ   ال ادا  
ولا   أدىل  رنطق  الفخذ  باةااو راا ط قا   راا  الروياا الوودي "الوئيس "صابته ل  جوا  و

  وط بناا راا يقاؾ النبيؾ را الرويااوالعرل ع   لقدانه الاايو را الدرا   لقرنا ع   الفوو ب
أباو الولياد اريا  الاد  التا  لقادها  األخن لتعويض -Oالرتواجديا لوووة التبوع بالد  لصي   )

 راا  ساا ال ايالوؼ  راا أا ت ات الفصاي   راا الناوع الناادو  وال أناه و جوا  النبيؾ. وع  
الرعتص " الذي قاا  باالتبوع بالاد   وقرناا ع ا   أبوتطابقغ رع لصي   د  األخ عصا  روالق "

  ن.3و دة) 20الفوو بإعطا  الخ أبو الوليد  وال  
اتصال رع الجاناب الساووي  يار أوسال العرياد "ر راد ؼاان " وئايس لاوع األراا جوى و

واالستط ع السووي ل  لبناا "الوائد أ رد صواا" رديو راتبه ول  رسترف  بو اليااس ليب اػ 
 "رتووةوؼب  العريد ر رد ؼان  نقل "أبو الوليد" ول  رسترف  "الريس" ل  باألخ أبو الرعتص  

    ردين  ب    ع   الفوو   ير ت  اتخاذ جريع ا جوا اغ الستقبالهرسترف  "تل ري ا" ل أو
ت غ سيطوة الاتائب والقواغ يقع رسترف  الولله بةا  لاا "أبو الرعتص " ولض ذلت رع    

ال بنانياا   وبروجااب ذلاات قااا  األخ وسااراعيل عنبااه بااإب غ العريااد ر رااد ؼااان  وؼباا  القيااادة 
 دررق.و دى رسترفياغ الف سطيني  نقل األخ أبو الوليد ول  

 
واااا رساؤوال   وهاو ل ساطين  راا العاواق  الداتوو ر رد السايدورا الجديو بالذاو لإا 

 أنه ال خطووة ع ا  األخ أبا  الولياداد والطواوي ل  رسترف  بو الياس  أ عا قس  ا ستقبال
 .تقديور خاطئاتلح ال قا أا و و دى الرسترفياغ ل  دررق  ول وأا هنات ورااني  لنق ه 

جااوى اتصااال رااع أباا  راااهو لاا  دررااق عااا طويااق جهاااب ال ساا ا  وتاا  و اطتااه بااال و
واااا سياوة ا ساعاؾ ت واغ وبالفعل . ول  دررقالتفصيل برةا ورااني  نقل األخ أبو الوليد 

لا  ووتوجهاغ  ر راد السايد الرعتصا  والاداتوو خ أباو األوبولقتاه باو الولياد ع   رتنها األخ أ
 20ا يقطعها خ ل أا    واستطاع السائق  65د رسال  رسترف  يالا ل  دررق والذي ااا يبع
ا باو الولياد. وعنادرأخ يااغ الساتقبال األتجهياب ؼولا  العر دقيق   وت  االتصال رع الرستراف  ل

 راا القاادة  سعاؾ ول  رسترف  يالا ل  رنطق  الربة ااا لا  االنتيااو عاددا  وص غ سياوة ا 
ولا  رستراف  الرواسااة  بالت وت لاووا  وع   الفوو أصدو أ رد عفان  )أبو الرعتص ن تع يراته 

 ال اور  السووي ل  رنطق  الربة. 
لات   االطبا  االسعاؾ  ويقول راا قاا  باالساعاؾ بدايا  ع ياه اا يارال ل  الروساة ولض 

االتصال رع االطبا  ل  يالا  ي لو االطباا  ورانه  د. يوساؾ الور ا  وع ا  طاولا  خااوق 
ول   وال  الساع  ال ادي  الطواوي خاوق ؼول  العر ياغ يقؾ الق ب ي اول االطبا  انعاره  

   الرهيد ول  باوئها.عرو رسا   را اليو  نفسه صعدغ وو
وتا  تراييع   ال اوا  ساعد صاايلأذاعغ وااالغ األنبا  ل  جريع أن ا  العاال  نباة استراهاد 

وساوغ جنابته را الرسترف  لا  درراق تراق طويقهاا لا  راواوع درراق ي ايط بهاا جارانه 
ولاق دوبه ل  الس   واصالؾ را أبنا  رعبه  ت  وص غ ول  أطواؾ رخاي  اليوراوت لتجاد 

                                                      
 عنب   رقاب   رفوي . وسراعيل ن1)
يوسؾ عبيد قائد و دى الاتائب ل  قواغ الاوار  الت  ااا رسؤولها العقيد أبو هاج   وخ ل بياوة أبو الوليد لقياادة أباو هااج  ط اب أا  ن2)

  لسةله أبو الولياد هال توياد أا توالقنا  لا  ساياوت  أ  ساتذهب لا  ساياوتت الخاصا   لقاال لاه ع ا  يوالقه ول  دررق اوا أسوته هنات
رسرع را الجريع أنه سيذهب بسياوته الخاص   لةجاب أبو الولياد وذا ال قنا .. و ايا تعاوض روااب أباو الولياد ل ارايا رااهد ال اادر  

  غ العقيد أبو هاج .لتوقؾ عند ال اجب السووي بط ي  ا  عاد أدواجه لووا  ب
  .21/9/2013الرصدو: اتصال هاتف  رع الداتوو ولواا األخوس بتاويخ  ن3)



عبه الول   هذا الرعب العيي  الذي ودع اصالؾ را الرهدا  ي تلا نعره نعاش أباو الولياد ر
بطل بيووغ وبعد أا ص   ع يه ل  جارع رخي  اليوروت وووي الاوى ل  رقبوة الرهدا  ل  

  الرخي .
ساو ع   دوبه وأوقاع بقاواغ العادو ا ساوائي   أاباو  رقات    وباسترهادر توت ووا ر جي   

   ايا قاا  أ اد 11/11/1312ئو البروي  والرادي  ارا  در ل  ياو  الخرايس الروالاق الخسا
بتفجيو رقو ال اا  العساوي ا سوائي   ل  بناي  عبر  ويدع  أ رد قصيو الرقات يا األبطال 

 وجنديا   لابطا   أوبع  وسبعيارقتل ول  وسط ردين  صوو بجنوب لبناا ل  عر ي  جويئ  أدغ 
 .وسوائي يا  

   أرل تقؾ ووا  الجوير :  وا

ع ا  لااو  الرع وراا  التاا  تاوالوغ لنااا رنااذ ال  ياا  األولاا   اول لاا وع  وااا  أراال لاا  
عنبه بالتوجه ول  رقو العر ياغ الروابي  ل  ب دة اع بايا  وسراعيلاستهداؾ أبو الوليد قا  األخ 

 19اوا  قواغ الال بناني  وجهب قوة عساوي  لرهاجر  قاعدة  وا  أرل ل  رنطق  "ط يا" برر
ل  بع بت بقيادة طاهو عباد الاو ي  عاودة "أباو العباد ال جااوي" وقاواغ راا األراا الرواابي 
بقيادة صالح رص ح رسؤول األرا الرواابي لا  البقااع وبعاض القاوى ال بنانيا  الوطنيا  ونفاذ 

 جاارليراا هاوب رقاات و  واا  أرال بات ا  الهجو  بالفعل  ير ت  اقت ا  الرعساو ولا  يجادوا أ اد
 وب دة بويتال روق بع بت. "ب دة  وو تع "

وقا  "وسراعيل عنبه" باالتصال والتواصل رع "الريخ  سيا" أريا سو تنيي   واا  لاتح 
ل  البقاع والروجود ل  بع بت  والذي بعر بوقي  تفيد أا  وا  أرل اانغ تستهدؾ "وسراعيل 

 سايا الروساوي" أ اد قيااداغ  عنبه" وليس أبو الولياد  وأناه  صال ع ا  هاذر الرع ورا  راا"
ؼتياال وبالرساؤولي  عاا  يار اتهراور   وا  أرل العساوي  ل  البقاع الرقي  لا  ردينا  بع بات.

 د قادة ال وا  ل  رنطق  البقاع الردعو عبدر روتلا  الاذي ارافغ الت قيقااغ الساووي  لا  أ
الروق  قبل وبعد  ذلت الوقغ رسؤوليته عا عدة تفجيواغ استهدلغ القواغ السووي  ل  البقاع

   و ينرااا ط اب السااوويوا تسا ي  الرااذاوو اعتاذو رسااؤول  1312االجتياا  ا سااوائي   عاا  
 وا  أرل ب ج  أا الرذاوو يعرل لصالح الرعب  الااني  وال ع ق  له  به  واتهره الساوويوا 

ا را  در نقواوا بتصفيته  وهذه رجند لصالح الرخابواغ ا سوائي ي . لاتخذ ؼابي انعاا)بةن
غ  واا  ارال لقارا بالفعل عندرا ت  ولع اريا ل رذاوو ع   طويق أب ح  ير ترغ تصافيته.

 سب  –ا الرصادل  أال وسراعيل عنب  انتقارا ل ردعو عبدر روتل  وبتجهيب اريا الستهداؾ 
 وقعغ ال وا  سعد صايل ل  طويق الاريا  ير جوى استهداله.أ –رل أادعا اغ  وا  

الهااول" رااا وسااراعيل عنباا  لااوووة توتيااب روعااد لااه بالسااوع  الرراناا   ط ااب األخ "أبااو
 لرقاب   القيادتيا العساوي  واألرني  السووي  ل  دررق  ل ب ر ل  الرولوع والتراوو رعها .

أب ؽغ القيادة األرني  ل  سوويا "وسراعيل عنبه" اونه رسؤول االوتباط الروابي بةنه  ليس و
ؼتيال أبو الوليد" وهو ر ل ا توا  وتقديو را اال  الرساتوياغ و"ب ادر  له  أي ع ق  رط قا  

السياسي  والعساوي  واألرني  ل  سوويا ويانوا له ال ر با  وا تاوا  وتقاديو وقادروا واجاب 
الولياد" واقتو اوا أا يات  لقاا  ؼياو وسار  بايا األخ "أباو الهاول"  أباوالعبا  "باألخ الراهيد" 

 .وأ د القادة األرنييا السووييا
عقد ع   لو  ذلت اجتراع بيا "أبو الهول" والعريد "ريهو لاوس" وئيس لاوع الت قياق 
العساوي بفنادق أريا  الجدياد لا  درراق  وجاوى الب ار لا  ر بسااغ عر يا  االؼتياال تقاوو 
بعدها أا يت  توتيب لقا  آخو لا خ" أباو الهاول" راع" العرياد ر راد ؼاان " وئايس لاوع األراا 

  لبناااا اااوا لااوع األرااا واالسااتط ع والعريااد ؼااان  هاا  أصاا اب واالسااتط ع السااووي لاا

                                                      
(ن وي قب بةبو يعاوب. وراب راا وراوب األراا الساووي  ووئايس راعب  الرخاابواغ الساووي  2005أاتوبو  12 - 1342ؼابي انعاا ) ن 

  2003  ووبياو الداخ يا  لا  ساوويا راا أاتاوبو 2001 ت  راا بعاد  1312ل  لبناا ررا جع ه يعتبو  اا  لبناا الفع   ل  الفتوة را 
 . ولد ل  قوي  ب روا ل  ر الي  ال ذقي  بسوويا را عائ   تنترا  ولا  األق يا  الع ويا  ال ااراه. 2005أاتوبو  12 ت  انت اور بتاويخ 

وهو ااا را بيا عدة رسؤوليا أرا سووييا وستجوبه  ر ققوا راا األرا  الرت ادة لا  وطااو الت قياق الادول  لا  رقتال وئايس الاوبوا  
  لا  رنتجاع الراونت  2005الدوليا  باؼتياال ال وياوي قاد  ققاغ رعاه لا  سابتربو  ال بنان  السابق وليق ال وياوي. ااناغ لجنا  الت قياق

  أصاول ؼاابي انعااا والعرياد وسات  2005ال بناني . ارا جردغ وباوة الخبان  األروياي  ل  رط ع عا   -ووبا قوب ال دود السووي  
يا السايئيا الاذيا يادعروا جهاود ساوويا لبخا ل باساتقواو ؼبال  خ يفته ل  لبناا ل  خطوة قالغ عنها أنها تهدؾ ل عابل الراادي ل ررا ا

جيوانها. قبيل  ادا  انت اور صو  الوئيس السووي براو األسد بةا أي رسؤول سووي ياباغ تووطاه باؼتياال ولياق ال وياوي ساي اا  
الرساؤوليا ال بناانييا وخيبا   بتهر  الخيان . وآخو رقاب   رعه اانغ ل  اتصال هاتف  راع وذاعا  صاوغ لبنااا ليهاا أعاوب عاا  بناه راا
عطياه وط اب راا رقدرا  أا أأر ه رنه  ونف  اتهاراغ بالوروة تداولتها ر ط  نيو ت  ل   وخات  الرقاب ا  بقولاه هاذا آخاو تصاويح ررااا 

راال عاوا. تراود العرااد ري وونهاا أيااو  19لؽاا  اتفااق والبونارع اا تعط  تصوي ه لا ر ر طاغ ت فبيوني  لبناني . ااا راا رهندسا  
  ؼاادو راتباه لا  وباوة الداخ يا  لرادة ا ار سااع  ولا  رنبلاه اا  عااد ودخال راتباه 2005أاتاوبو  12انت اور ل  صبا  يو  األوبعاا  

وبعد عدة دقائق سرع صوغ ط ق ناوي واانغ الط ق  را رسدس ل  لره  وهذا ولق ولادة العريد ولياد أبايا  راديو راتباه. وساوعاا راا 
 باعتباور  ادر انت او. انته عا  األول ل  دررق ر رد روواا ال وج  أا الت قيق الوسر  ل  يووؾ ولاة انعاا أع ا الر ار  ال



  رانع را رواجع  القياادة األرنيا  والعسااوي  لاالختصاص ل  لبناا ووا  داغ أي رعوقاغ 
 ل  دررق. 

ؼااان  ع ا  توتيااب ال قاا  بينااه وبايا األخ أبااو الهااول ر رااد وبالفعال تاا  االتفااق رااع العرياد 
لفوعيا  لفاوع األراا واالساتط ع لا  لبنااا ع ا  طوياق ب ادة وجوى ال قا  لا  أ اد الرااتاب ا

 وبيووغ. رتووةال بناني " ع   الطويق العا  الواصل بيا  س "را
وسراعيل عنبه رع العريد "ر راد وجب و أبوطاوق يوالقه جوى ال قا  بيا األخ أبو الهول 

وساراعيل عنباه وجاب و أباوطااوق أباو الهاول و ةؼان " ل  الرااا الر دد  ولوو دخول األخو
راهدا الردعو "باويا  ربة" الرته  بعر ي  اؼتيال" أباو الولياد"  الاوا لا  رقاو لاوع األراا 
واالستط ع والذي أوجد  ال  را التوتو وط ب را األخ "وسراعيل عنب  الس   ع ا  الرادعو 

ره ول  "باويا  ربة " وهو الرسؤول العساوي األول ل وا  أرل ل  لبناا  لولض ووجه ا 
 األخ "العريد ر رد ؼان " را أ لو هذا الرجو  عندت.

ط ااب "العريااد ؼااان " واألخ "أبااو الهااول" رااا وسااراعيل عنباا  التوياار ق ااي  لرعولاا  ساابب 
و لاو باويا  ربة لهذا ال قا  عنادها قاال" باوياا  رابة" أراا  ال لاوو باةا الرقصاود راا 

 ". االؼتيال ااا" وسراعيل عنبه" وليس "أبو الوليد
أدغ ت ات الررااجوة ولا  تعاياو الجاو براال ابياو  وبعاد ذلات ط اب راا "وساراعيل عنباا " 
الخووق را الراتب ليلبط أعصابه ا  يعود  وعندرا عاد روة أخوى عند انتها  االجتراع بيا 
ال را العريد ر رد ؼان  وأبو الهول ل  يراهد باويا  رابة وأساتؽوب "وساراعيل عنبا " راا 

 ربة " وقال: "أيا الرجو " قال ال را "العريد ؼان " وأبو الهول" أساغ  "باويا عد  وجود
اتفقنا ع   ترايل لجن  ت قيق ررتوا  ل ت وي وتابيغ وقائع عر ي  "اؼتيال أبو الولياد" تلا  
ر ققيا را " وا  لتح" ورا ولوع األراا واالساتط ع الساووي لا  لبنااا وراا  واا  أرال 

  توود أسرائه  بعد عر ي  الت اوي عاا األسارا   ساوا  راا وسوؾ نط ب جريع الرتهريا الت
 وا  أرل أو ؼيوها  وه  ع   استعداد  خلاع را يوود اسره ل  القلي  رهرا ااا روقعه 

 ل   وا  أرل را أجل ونجا  رهر  ال جن .
و ااول رااا قالااه باويااا  راابة  سااراعيل عنباا  قياال لااه ال ع ياات رااا هااذا الااا    قااال األخ 

نب  را هذا الا   أل  يقل باويا وننا  الرقصاود بادل الراهيد أباو الولياد أراارا  قاال وسراعيل ع
العريااد ر رااد ؼااان  لقااد أولااح لنااا باويااا رااا يقصااد رااا ووا  هااذا الااا   ورااا اصا أا لجناا  
الت قيق سوؾ ت دد الهدؾ والؽاي  را ووا  عر ي  االؼتيال ووبرا ااا هنالت عناصو رندس  

 وا  أرل أو ؼيوها ولذلت ع يت عد  القيا  بةي نراطاغ تؤدي ول  ولرال لصالح جه  را ل  
عرل ال جن  بعدها نقو ا جوا اغ الرط وب  وانته  هذا ال قا   سب را أراونا وليا  دوا بياادة 

 أو نقصاا. ولرغ ال جن  ال را: 
 النائب العا . -ال وا  ؼابي الجبال  .1
وهو ؼيااو العريااد ر رااد ؼااان  ولاااا االساا  )سااوويانالرقااد  ر رااد ؼااان  رسااؤول ارااا رنطقاا  البقاع .2

 يتطابق.
 رسؤول األرا الروابي ل  رنطق  البقاع. –األخ صالح رص ح  .3
 رسؤول األرا العساوي ل  البقاع. – نأبو وس  رص ح )يعقوب ر رد الرقد   .4
 رسؤول أرا  وا  أرل ل  البقاع. -رااو راو  .5

راتاب" الرقاد  ر راد ؼاان " رساؤول "رنطقا  وت دد روقع ورقو ال جن  ع   أا يااوا لا  
باروغ لجن  الت قيق عر ها ل  وطاو ت قيق رارل راع الرراتبه و البقاع" رقوة ل  ب دة وياق".

 ليه  وجوى توايق ا لاداغ لدى ال طوؾ را أطواؾ ال جن . 
أانا  االجترااع تقاد  األخ صاالح رصا ح باراؾ بةسارا  راا  واا  أرال اباغ أنها  ااانوا و

الولياد. تسا   رنادوب أرال الاراؾ   ا ع ا  ال ااجب الاذي أط اق النااو ع ا  ساياوة أباروجودي
ؼتياال  الرط وب  لووه  ل ستجواب  والذيا ابغ ارتوااه  ل  عر ي  ا األرخاصبةسرا  
 وه :
 را بيغ رارا. -رهدي روؾ .1
 را ترنيا الت تا. – سيا ررص  .2
 الر اذي  لب دة بدنايل. قصونبارا ب دة  -نلال الديوان  .3
 رسؤول القاعدة الت  انط ق رنها الاريا. – سيا ط يس  .4

عاد رندوب  وا  أرل ليب ؽنا بةا هذر األسرا  ال تستطيع ال لوو ولا  رقاو ال جنا  ألا بعلاها 
الجنوب وبعلها اصخو ل  بيووغ  وذلت بسابب وجاود القاواغ ا ساوائي ي  ع ا  رفااوق  روجود ب
بعاد ال قاا  رباراوة لا  يال  ته  "باويا  ربر" رنطق  البقاع ول  ردين  بياووغ لاي   ؼادو الر الطوق.



الطوق الرؤدي  ول  بيووغ ول  يعد بعدها ول  البقااع  ولا   القواغ اال ت ل ا سوائي   ع    وجود
يذاو رندوب أرل بال جن  ايؾ استطاع باويا  ربر اختواق ال واجب ول  يستطع بقيا  الرط اوبيا أا 

 فع وا ارا لعل باويا  ربة ل  ال لوو.ي
ع   أااو لرال لجنا  الت قياق األولا  التا  اجترعاغ لا  ويااق لا  القياا  برهرتهاا  قاووغ القياادة 

 السووي  والف سطيني  ترايل لجن  ت قيق ع يا ل ت قيق ل  جوير  االؼتيال راون  را:
  رراا  ل قياادة العريد ريهو لاوس رسؤول لوع الت قياق لا  األراا العسااوي الساووي .1

 السووي .
 ؼابي الجبال   ررا  ل وا  لتح. العقيد .2
 باويا  ربة  الرسؤول العساوي ل وا  أرل  ررا  ل وا  أرل. .3
 صالح رص ح  رسؤول أرا لتح ل  البقاع. .4

وقد اجترعغ ال جن  عدة اجتراعااغ وتوصا غ ولا  نتيجا  رفادهاا ع قا   واا  أرال ورساؤوليتها 
 عتباو أا العر ي  ترغ ل  رنطق  نفوذها.با ا عر ي  االؼتيالع

ولاا باويا  ربة انسا ب بعاد ذلات وأقاو البااقوا هاذر النتيجا  وها  رساؤولي   واا  أرال عاا 
 جوير  االؼتيال و سب را جا  ل  توصياغ ال جن  األول .

 ولنا أقوال أخرى.. 
ساعد ل  البداي  يراا القول اا هنات أخطاا  طبيا  سااهرغ بصاووة وئيساي  لا  استراهاد ال اوا  

 :صايل "أبو الوليد".. وأهرها
 باإط ق  23/3/1312ت  اؼتيال علو ال جن  الروابي  ل وا  لتح القائد "سعد صايل" بتااويخ 

 واا  أرال وقاد طو اغ أ اد قيااداغ باوياا  رابر يقاودر الرادعو الناو ع   سياوته را اريا رس ح 
الاايو را التساؤالغ: راا لعال هاذا.ل ولرااذا..ل ولرصا    راا..ل ولرااذا ساعد صاايل..ل ورااذا اااا 

 :هنا نتسا ل  وهنا ناتب بعض ر  ياتنا ؼتيال..ل يرال بالنسب  لرا اانوا يقفوا ووا  ا
لاابعض  ا  قااول أا هنااات اسااتهدالالتاا  اانااغ ب وبتنااا اانااغ تالرؤااادة جريااع التقاااويو والرع وراااغ  .1

 .القياداغ الف سطيني   وت  تعري  هاذر الرع ورا  ع ا  جرياع قياادة "لاتح" وقاادة قطاعاتهاا وأجهبتهاا
الولياد باةا ياذهب رعاه ولا  الساعودي  ألدا  لويلا    بدليل أا أبو عراو أوسل أبو جهاد  قناع أب

ال ع  والقصد ااا را ذلت ااتساب لويل  ال ع با لال  ول  تؽييباه عاا الساا   لفتاوة برنيا   
جهااد بةناه ال يجاوب أا يراو عياد األلا   دوا   و يا أصو أبو الوليد راا خا ل  ديااه راع أبا

واقتااو  ع اا  أبااو جهاااد أا يااذهب باادال رنااه الرعاياادة ع اا  القااواغ   ياار ااااا قااد وعااده  بااذلت  
عاد   لروالق  أبو عراو ول  السعودي   بعاد أا لرال أباو جهااد لا  وقناعاه بالسافو ط اب رناه واجياا  

ساالو أباو جهااد ولا  الولياد لا  يقاد  وعاد باذلت  و صال أا  أباوولااا ذهابه ول  البقاع أيا  العيد  
ا تااوا اال هاذر الرع ورااغ ب وبتناا ولا  ناولو أل أيعقا ..السعودي   وذهب أباو الولياد ولا  البقااع

ل رهيد أب  الوليد ساياوة رصاف   ليتنقال بهاا  ع ا  األقال بفتاوة ذهاباه ولا  البقااع أياا  العياد... أناا 
 ااو را سياوة اانغ روجودة بالرا .أرتةاد لو  صونا السياواغ الرصف   لوجدنا 

 باط بةا يتناول وجب  الؽدا  بطوله   وبنا   أبو هاج  أصو هو وجريع اللبعد وصول ال وا  لرقو  .2
   ت  أا الرهيد ؼاادو ساع  ارتةخووجا  الؽدا  ا ع   وؼبته  ت  تناوله الؽدا  الذي ل  ياا رقوو

بدأ ال يل بالب ؾ.. التقاليد الرتبع  ل   واتنا أناه  ينراا ي لاو  ير رتةخوا را طوؾ أبو هاج  
 له ورا باب ال ياق  أا تصط به عدة سياواغ. الليؾ نقو  بروالقته  ت  تةريا الطويق

ؼتيااال واانااغ ا راااعاغ واأل ادياار تراا  أجهبتنااا ورقواتنااا وقطاعاتنااا لاا  أا هنااات عر ياااغ  .3
ست صل ل  األيا  القادر   والال أخذ  ذور  أيعقل أا يؽادو الرهيد بسياواته الاا ر دوا ووساال 

 أو توالقه ع   األقل لرسال  قصيوة. سياواغ استط ع ل طويق الذي سيس اه
رؽادوة الرته  باويا  ربر " الرسؤول العساوي األول ل واا  أرال لا  بسبب ل  تارل الت قيقاغ  .4

 تهوب رسؤول أرا  وا  أرل ل  البقاع را و لاو بعض األرخاص الررتبه به .ولبناا 
ساعد صاايل اااا رصا    ؼتياال الراهيد ورا خ ل اط عنا ع   رجوياغ األراوو: اتلاح لناا أا  .5

 :وسوائي ي   أروياي   سووي 

 :  وأمريكياا  إسرائيلياا  :أولا 
لتاوة برنيا  خا ل واساتطاع رنطقا  البقااع  ولا الوليد" انتقال راا بياووغ  أبوال وا  سعد صايل "

وعادة تنيي  قواغ  وا  "لتح"  وانتقل ول  رو    االرتبات رع العدو  وااا هو والرهيد أباو وجيبة 
يقوراا بعرل دؤوب ل  عر ياغ خ ؾ خطوط العدو الت  ترتاد راا الجناوب ال بناان  راا صايدا  جهاد

وصوو واانغ هذر العر ياغ قد أنبلغ خسائو ابيوة لا  قاواغ العادو  وااناغ الجها  األاااو ساخون  



بياووغ ااناغ  لا   عر ياغ الجبل وهناا تااتفاغ جرياع قاواغ وأجهابة ال واا  لا  رقاورا  اال ات ل
  ولذلت لإا وسوائيل ولعغ أبا الولياد ع ا  لوطني  بالتنسيق رع لتح تخوض رعاوت أخوىال وا  ا

ؼتيال القادة الف ساطينييا وال بناانييا راا ال واا  الوطنيا   وهناا وأس قائر  االؼتياالغ الت  أعدتها ال
 ؼتيال القائد أبو الوليد.ونؤاد ع   رص    وسوائيل بالدوج  األول  ل  

الواعا  واللاارا التفاقيا  وقاؾ وطا ق النااو راا بايا   األرويايااليااغ الرت ادة ااناغ الووبينرا 
أي راا ألاواد الرقاورا  الف ساطيني  وجاود  .غ.ؾ ووسوائيل ااا را لرا اتفاقي  لي يب  بياب عاد  

ولااذلت لإنهااا اعتبااوغ أا  ع ا  السااا   ال بنانياا  باسااتانا  الف سااطينييا الااذيا ي ر اوا بطاقاااغ وعاراا .
عاادة تراايل قاواغ رنيرا  ت وااتاه  ع   األوال  ال بنانيا  و "أبو الوليد وا  سعد صايل "تواجد ال

ل تفاااق الاذي وقاع راع قياادة  .غ.ؾ لهاذا ااااا   والا   وخطياوة رخالفايعتباو الت وياو الف ساطيني  
وؼيااو بعيااديا عااا الهاادؾ  اؼتيااال أبااو الولياادلاا  ا يسااوائي   والهاادؾ األرويااا  رتقاااوبالهاادؾ ا 

 ا سا ري أرل  ول وي وباويا يل  ت  أخو عرور يت ق  األوارو را دررق  ت  عندرا انل  السو
 .رلول   وا  أن ا  عاد ا يواني )

 سوريا:  :ثانياا 
رنذ برا بعيد الخ ؾ بيا  الي األسد وأباو عرااو  وع ا  الادوا  ااناغ ساوويا  لقد ااا وال ا  

ال تخف  أا تاوا الووق  الف سطيني  لارا أجنادتها  وأباو عرااو اااا يعتباو افا اه بالدوجا  األولا  
  ااا هنات التبا  سووي باتفاقي  لي ياب 1312يترال ل  القواو الرستقل  بعد خووجنا را لبناا عا  

سعد صايل ع ا  وأس  جودوال لرا سر غ أروياا ووسوائيل ببقا  القواغ السووي  بالبقاع  و بيب  و
قواغ  .غ.ؾ ل  البقاع را هو وال رؤرو  عاادة  واا  "لاتح" ل خاوطا  السياساي  وطبعاا اااا ساعد 

 وقالبا.. وال تخف  سوويا ورا خ ل  دير الرنرق عبد ال  ي  خدا  أنها ه  صايل يرال عولاغ ق با  
صافوؾ لااتح  وهاذا الراا   ال لا  ق  وذا ااناغ سااوويا تعاد ل نرااقاق التا  سااعدغ ودعرااغ االنراقا

 تستطيع لع ه بوجود القائد القوي سعد صايل.. وذ ال بد را وبا ته  ت  يتسن  لها ذلت..
را خ ل رتابعتنا لرجوياغ األروو ورا توص نا وليه را خ ل ت قيقاتنا الخاص : بةا تؽيب القائد 

رهيد سعد صايل عا السا   ااا رص    ساووي  نفاذتها أدواتها  وأجهابته  لتساهيل الوصاول ولا  ال
االنرااقاق والااتخ ص رااا ياسااو عولاااغ أو ولااعاله ع اا  األقاال  وبالتااال  اال تااوا  الااراال ل جساا  
الف سااطين  رقاوراا  ورنيراا   ولاا  النهاياا  الووقاا  الف سااطيني . وبهاادؾ التلاا يل لاا  سااياق التهيئاا  

ط  ل  بداي  ليل  الت السواد ل قاد  راا األياا   واختصااو ل راو أ ي اغ الرساؤولي  عراا  ادر الرخط
أا اريا  وا  أرل الذي أط ق الناو ع ا   ل وا  أرل  واةنها اانغ بعيدة عا النيا  السووي  ع را  

 وسياوة الراهيد اااا بايا  ااجبيا ل قاواغ الساووي  وال ااجب األول الساووي يبعاد أقال راا اي او رتا
 .وا د عا الاريا

 :حركة أمل :ثالثاا 
 ال أستطيع الت در رطوال عا  وا  أرل  بل ونن  أعتبوهاا لصايل راا لصاائل النياا  الساووي
بعادرا تةسساغ لا   لااا  واا  لاتح وراع روساا  الصادو الاذي تا  تؽييبااه وقت اه راع اراال جنااب ط 

خصوصااا وااااا نفااس   لااتح اااواراال ويلااعوها لاا  وجااه الرقاوراا  و   اااليسااتفود السااوويوا ب و
الهدؾ را قتال جناب ط بالنساب  ل ادووب لاوال أا ولياد جناب ط اااا صا با وأاااو قادوة ع ا  الت ايال 

النياا  الساووي راا الصااعق    ولا أقوب  صاوغ  وأقّو أنها ع يه  را  سيا ال سين  ا  نبيه بوي
ؾ ولا  ذلات لا  ارا أوعب لها الساووييا ب اوب الرخيرااغ  ألاال قا  وسوؾ نت در عا أدواوها 

ت اات الفتااوة اانااغ رنقساار  لعاادة أجن اا  باايا صاافولها وأ ااد ت اات األجن اا  ااااا يقودهااا الراادعو )عقاال 
  ري ن الرعووؾ ل  رنطق  الجنوب ال بنان  وله ارتداد ل  رنطق  البقاع وبع بت.

تدع   وا  أرل أنها  ينرا ولعغ الاريا الاذي اساتهدؾ الراهيد أباو الولياد  صال خطاة  يار 
اانغ تستهدؾ وسراعيل عنبه بإط ق الناو وليس أبو الوليد.. وهناا نتساا ل أيعقال أا تقاو  جها  أنها 

رااا باؼتيااال رااخص دوا التةاااد رااا رخصااي  الرسااتهدؾ وااااا الوقااغ ااااؾ  ل وااا  أراال رااا خاا ل 
عر ي  وصد وقوؾ سياوة الروسيدس الت  اانغ تقؾ بجانبها سياوة )أرالن ل رواقبا  وت وااغ لاووا 

لرا الاا ر ساياواغ التا  وقاع ع يهاا  G.M.Cالرعتص   أبو وت الرواب. ارا اانغ سياوة عندرا ت
ا اساتعاو عنباه أي ساياوة. اراا خاووق الروااب راا القااطع الراوق  "أباو أوط ق الناو  ولا  يسابق 

هاج " رعووؾ أا القاد  هو أبو الوليد وليس وسراعيل عنبه: ألا وسراعيل عنبه ل  تاا لاه العاادة أا 
 ذهب ل رعايدة ع   القواغ.ي

وألادغ رصادو جراع  صبوي البنا )أبو نلالن ل  بدايا   اوب الرخيرااغ وع ا  لاو  تباادل 
التصفياغ بيا أرل وصبوي البنا ل  السا   ال بناني   ورا خ ل الت قيقاغ الت   ص غ رع األسوى 



اليا  أسارا ه  اااا لها  دوو راا جراعا  أرال الاذيا ااانوا روقاوليا لادى جراعا  البناا تبايا لها  أا الت
 :ن4)وئيس ل  اؼتيال الرهيد أبو الوليد وه 

 ي ي " الرسؤول العساوي األول ل وا  أرل ل  لبناا. أبوباويا  ربر " .1
 رسؤول أرا رنطق  البقاع ل وا  أرل. –رااو راو  .2
 روق بع بت. – سيا ط يس الرسؤول العساوي لب دة بويتال  .3
يقطاا لا   -رسؤول تنيي  وأرا أرل لا  اع باياا و بوتاا ال قا نائب ووبيو –ر رود أبو  رداا  .4

 يهوو اع بايا.

 ...وللحديث بقية

رناادوب جهاااب االسااتخباواغ العساااوي  وعلااو لجناا   نأبااو وساا  ) يعقااوب رصاا حر رااد الرقااد  
القياادة رراا عوقال اساتئذاا  أوالواائق وا لاداغ دوا ع ا  ال الت قيق ؼادو ول  ب د عوب  وب وبته 

ورااا الجااديو بالااذاو لقااد قرااغ بالب اار لاا  جريااع   الت قيااقلقااداا نتااائع  ولاا دى الت قيقاااغ وأ عراال
. أجهبتنا األرني  والقلائي  ل  أجد أو ل  يدلن  أ د ع   أي ووقا  رع ورااغ عاا استراهاد أباو الولياد

لتقااد ..ل وذا ق نا أا أبو وس   هوب بر لو الت قيق ألسباب ل  نعولها  وهل تساقط هاذر الجاوائ  باو
ويصبح ال قير  لطو  قلايا رّو ع يها ا اوا عارا راا الابرا.. ن اا ال نوياد ررااهدة لاي   وااائق  

 سعد صايل بل نويد ال قيق . جنوالقدي  عنوانه استرهاد ال

ااالجو   ا  الت قيق ل  هذر القلي  بالذاغ ال يراا له أا يؽ ق بل أنه ع   األوجاح سايبق  رفتو ا
ولا  أا يعاقاب القت ا  ع ا  جاويرته .. أو تعاقاب بعاض األنفاس ع ا  التقصايو   النابؾ ل  الصادوو

ووذا ااا را الصعب االختياو بيا وا د را هذيا اال تراليا  لإا األصعب رنهرا رعا هو أا يجاوؤ 
أ د ع   رتابع  الت قياق نفساه لا  هاذر القلاي  الخطياوة والراائا   نياوا لطابعهاا السياسا  الرعقاد  

اد تجرع ليها أطواؾ عديدة ع   لوووة وؼ ق ر فااغ هاذا الت قياق.. ولايس وعاادة ول  يووؾ تا
لت ه ويبداد األرو صعوب  نيوا ل ترابت والتداخل را بيا الجاناب األرنا  والجاناب السياسا  لقلاي  
اؼتياال القائااد "سااعد صااايل" واساات ال  الفصاال رااا باايا الجااانبيا لاا  أي ر اولاا  جدياادة ل توصاال ولاا  

ع   األقل  بقا  الت قيق  يا ورفتو ا  يا ندقق ونب ر عا ارؾ اؼتيال أبو الوليد يجب  نتائع  أو
 لقائد الورب أبو عراو.بنفس الب ر والجهد أا نقو  به ل ب ر عا اؼتيال ا

 

                                                      
 الرصدو: رنصوو  رداا )أبو نادون نائب أبو نلال. ن4)



 



 



 



 


