سيرة عطرة لشهيد من الصفوة
ال شك أن الجهة التي خططت لقتل العقيد تيسير زايد خطاب جهاة ترتر.اةم .تجارد أن يتارن تابري ت ا
هر تبري يرم تيالده يرري أن التخططين التجرتين ،سراء تابورا اعداداء التشبشارين أر رتالءهام الترتز اة
شبلقتل ،د اختبررا ر ت التوفيذ دان دراياة شبلساجل الشخياي الاد يل ل رجال ردان د ام شاذلك التابري م .ت وتاب
ترددرا .ي رارة أوفسهم أن رشيع الراشع راعرشعين سيترن رشيع اعخيرم
تاابن .تااي تتياازام أوشتا شياات  .سااطيوي تاار شارشاابل اعياابم ردبياار شااقبء الهجاارات التتعااددة هجاارة ،84
رهجرة  ،76رهجرة  ،67رغيرهب رغيرهبم أتب هجرة  . 84م يشهدهب تيسير شل تبشد رالده ررالدت أهرالهبم
عو تان ترالياد ديار الاش  1996 / 9 / 1ممم أي أوا رلاد شعاد راشاة ساتة أشاهر تان اوقاالح جاي االراتالل
اليهيروي تن طبح غزة إثر هزيتة العدران الثالثي ررريل شرتبء إسرائيل شريطبويب ر.روساب دان شررساعيد
يجررن أذيبل الخيش ة رالفشلممرشبءت اع دار أن توتقل اعسرة شساش راررع دتال الرالاد تان ديار الاش إلاي
تيرم رهتذا دخل اليشي العب ل الريين التدارس االشتدائية .ي القبهرةم رتيف رالدت .ي ت ك الترر اة أوا
تبن رهر اشن سشع سورات يتيرع تيرع الرجل التدركم رتم تن طفل  .سطيوي اوتقل تن الطفرلاة التشتارة
إلااي الرجرلااة د.عااة راراادةم رالسااش تفاات العياارن .ااي الطفرلااة د ااي الر اام رالعسااع ر يااة الشياات التفقاارد
راعرض التضبدة رالترطن اعرل الذي يرل لتل  .سطيوي درع شالده أن يشعر شابلروين إليا  ،تياع ال رهار
أجتل شالد الدويب رأطيشهب توبخب رأدذشهب تبء رأهو هب ديشب ردشرة؟!
لألسرة الف سطيوية رل تع تين الف سطيويين الفضل .ي غرس ر الرطن .ي وفرس اعجيبل اليايرة التي
رلدت شعد هجرة دبم  1984رلم تار  .ساطين رإوتاب ساتعت شهاب تان التشابرم ررشتاب تابن .اي راديثهم تشبلااة،
ررشتب أ.بضرا .ي تربسن التدن رالقرى التي أخرررا توهاب ،ررشتاب لام يقيادرا التشبلااة رلتان الوتشاة هشطات
شتسترى ريبتهم .ج ة .قبرورا شين ديشاة التارطن التاي ضاتوت لهام التراتاة د اي اع ال رشاين ديشاة التخايم
الذي رشررا .ي رشرا ردبورا .ي التيبد رالهترمم رهتذا تبن الرطن جواة شتقيابس التقبرواة شاين داي
ردي رشين تابض رربضار ،وبهياك دان تقيابس التقبرواة شاين  .ساطين اعرض رالتوابو رالتضابريس رشاين
غيرهب تن شالد الوبسم
ررالد تيسير ررالدت إوسبوبن توتتيبن شريفبنم ر.ي ذلاك الشيات الاذي تابن الياشي .تابه الشتار ت قاي أرلاي
دررس الرطوية ،رهي ر الرطن رالتع ل ش رتراهية الر ام تاع التياتيم د اي العاردة رلار تاره الابياشرنم
تل  .سطيوي ياير أر تشير ر.ض رإشبء ل ر م الذي ربق شبلف سطيويين تن غير ذو ا تر.ت
.في أدتبق
أيديهمم رإشبء الر م .طرة إوسبوية شل أن تترن ترشية رترجيهبم
رتبوت تير أثوبء تفت ردي الطفل الذي دخل التدرسة االشتدائية تعي دير جتبل دشد الوبيار رأيبتا
التجيدة ريث القضية الف سطيوية هم أسبسي تن هترم الرئيس رالدرلة راإلدالم رالارأي العابم ،ررياث تيار
ترتااز ررتااة التضاابتن اـساايري ي اإل.ريقااي ردبيااتة تعاادردة شااين أهاام ثااالث دراياام لاادرل داادم االورياابزم
رخالية القرل أن الف سطيوي التقيم .ي تير يشعر أو تعوي رأن ضيت تعوية شتل تب يدرر هوبكم
رت ثل هذه اعجراء تعزز .ي وفاس الطفال التتفات إرسابس االدتازاز الارطوي رالتسابودة القرتياةم ريتتان
القاارل تاان هااذه الوبريااة أن اليااشي تيسااير ت قااي تعزياازا توبسااشب لألسااس الترشريااة التااي غرسااهب .يا الترجيا
اعسريم
تابن رالااد تيسااير توخرطااب .ااي وشاابطبت ررتااة التررياار الاارطوي الف سااطيوي .اات توااذ الشاادايبتم ر ااد ت قااي
ترجيهب شبلسفر إلاي القطار العرشاي السارري ل عتال .اي ال جواة الع تياة التبشعاة ل ررتاة هوابكم راوتق ات العبئ اة
شتبتل أ.رادهب راستقرت .اي دتشال ،رج اس تيساير د اي تقبداد الدراساة اإلددادياة ثام الثبورياة .اي تادارس
دتشل رت قي التوبهج التفعتة شابلفتر القارتي رالراشطاة القرتياةم رأشادى تفر اب .اي دراسات م رد.اع شا رالاده
الرريص د ي ترجي راه .ي ت ك الترر ة العترية إلي تاب هار جادي رتفياد ورار ريبضاة الجاردر رالتراتيا ،
 .ثشت تفر ب .يهب يضبرح تفر .ي الدراسة ،رريل د ي رزام أسرد (دان )2م
رت وتب شعر شعد ريرل د ي الشهبدة الثبورية أن الراج يوبدي  . ،م ي شث أن اوتقل تن سرريب إلي لشوبن
راوااترم تتفرغااب .ااي ياافرع ررتااة .اات  ،رتعاارع إلااي الشااهيد القبئااد يااالة خ ااع أ الت سسااة اعتويااة

الف سطيوية الذي اتتشع درات الشب الوشيط الهبدئ العبتل .ي ياتت. ،قرشا رادتتاد د يا .اي العدياد تان
تهبم العتل السريم ر.ي ت ك الترر اة در.تا طشعاب الوخشاة التريطاة شياالة خ اع ردر.ا الرجال الثابوي .اي
اعتن التررد أتين الهوديم رريوتب ردثت الوق ة التشرى رالتر ع االضطراري .ي الشرهة التي أدقشت خارر
تورتة التررير الف سطيوية تن لشوبن إلي تاروس ،ارر أشار إيابد أن الفرياة توبساشة إلرسابل الشاب الترثارق
ليت قي د تب أتبديتيب يسود تتبرست العت ية رييقل شخييت رتاي يياش تان أدتادة اعتان ر بدتا اعتفابء،
راختبر أن يرس إلي أتبديتية الع رم اعتوية .ي تشيترس ر.بتيب (رذلك شطشيعة الربل شل أن يتفس التعستر
الشيردي ر شل أن تيش تشيترس ر.بتيب درلتين اثوتين)م
تبوات العااردة إلااي الدراساة شعااد سااورات شيااررت الختاس الت يئااة شبلعتاال رالتتبرساة .ريااة ذهشيااة أرساان
الشب الجبد استااللهبم .ع ي الرغم تان تروا أياار طاال اعتبديتياة اعتوياة ساوب .قاد شارز شاررزا ت ررراب،
اعتر الذي د.ع إدارة اعتبديتية إلي تشجيع لالساتترار .اي دراسابتهب الع يابم ر.اي شرهاة يبساية ريال د اي
درجة الدتترراة .ي اختيبص القبورن الدرلي راعتن الجوبئيم
رلدى دردت إلي تروس رجد التهبم العديدة .ي اوتربرهم رتبوت أرل تهتة تشيرة تسود إلي .يثشت جدارت
التعهردة تن جديد هي اضطالد شبلتسا رلية دان أتان التا تتر السابدس لررتاة .ات دابم 1949م رترالات
التهبم تشبدب .ي تخبض رالدة الس طة الف سطيوية د ي طريل أرس رم ردائتب تبن تيسير خطب ربضرا جبهزا
تختيب رترثر ب .ي تجبل رتبية الشخييبت القيبديةم رتخ ل ت ك الفترة زراج تن سوبء شقيقة توبضل آخار
تن جهبز أتن أشار إ يابد هار .ا اد الوجابرم .تبوات ت اك التوبساشة تثابر ارتيابة أشار إيابد الاذي يهاتم لتال ياايرة
رتشيرة تن ش رن رجبل العبت ين تع م
لم يجد ال راء أتين الهودي أ.ضال تان تيساير زاياد خطاب تسابددا لا .اي يابدة جهابز اعتان شعاد العاردة
ل رطنم تبن ت ع تيسير وريفب دبترا شبإلوجبز رتددبة ل ثقة راليقين شإخالي رإتتبن االدتتبد د ي م رأسودت
إلي .ي يبدة الجهبز تس رليبت التدري اعتوي ،شبإلضب.ة إلي ت ترريبت االتيبل الخبرجيم
ررب.ر تيسير خطب طرال ريبت د ي القايم اعسبساية التاي ترشاي د يهابم رال ت تزتاب تساتقيتب توضاشطبم
ررل د رشب دبتال .ي يتتم ررل ترترتب شعيدا دن اليابئرم
يل لي إن شعض تعبر .رغشرا .ي االستفبدة تن ترتزه .ي الريرل د ي اتتيبز تبم رلتو اتتواع داوهمم
 .تب أررجره بئ ين لتبذا تتتوع دن ت شية ط شوب .ي رين أن الجتيع يخدترن جتبدتهم؟ أجب (تان دواد تال
الوبس تط ع درجب ،لتن تن دود تيسير خطب تط ع ددلة)م رهاذه ت تبتا شوياهب تتاب ياهب د اي شعاض تان
در.رهم
تب تزال جريتة اغتيبل الدتترر تيسير خطب تقيدة ضد تجهرلم رهوبك أتثار تان جريتاة اغتيابل سيبساي
ت هب تقيدة ضد تجهرلم رلتووب .ي شالد تقدسة ال يشقي .يهب السر القشي تخشرءام ريرتب تاب ستوتشاع اعيادي
اعثيتة الت ي وفذت ت اترة اغتيبل الرجل الذي تبن أتيوب شتب .يا التفبياة رذتياب شتاب .يا التفبياة رلتوا ي رهار
الع يم شتشبديء أتن رتبية الشخييبت ي لم يتخذ لوفس االرتيبطبت شتب .ي التفبيةم
ألااع ررتااة د ااي ت ااك الااررة الطاابهرة ،ررة الجواادي الف سااطيوي التخ ااص رالاار.ي ،الااذي در.تا رطويااب
تخ يب رتوبضال .عبال رتثبال ل تهذي رالرغشاة .اي التسابددة ،اوطال اب تان شاعرره أوا يابر رسابلة راشان
وبس طيشينم

