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م�صى على خروجي من �ل�صجن 7 �أ�صهر، مثقلة بالهموم، وز�د عليها ع�رشون يوماً 

تنوء بحملها �جلبال، فا�صت�صهاد عادل وعماد بقدر ما هو ��صطفاء من �هلل، بقدر ما هو 

فر�صة ت�صفَّى بها �أعد�ُء �هلل.

�إنها �صهور و�أيام ال تعي�صها لنف�صك، وما ُخلقنا لهذ�، بل كل من �ختار ذ�ت �ل�صوكة 

�أن  �ليقني  علم  يعلم  �للغة،  هذه  �إال  يعرف  ال  �لذي  �ملحتل،  هذ�  مع  �رش�عه  يف  �صبيالً 

�أيالون  عامي  ل�صان  على  جاء  وقد  باملكاره.  حمفوفة  طريق  و�أنها  �ل�رشيبة،  هي  هذه 

Ami Ayalon، �لذي تر�أ�ص �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �صابقاً، وكذلك �صالح �لبحرية: “�أننا ال 

ن�صتجيب خل�صمنا �إال و�مل�صد�ص يف روؤو�صنا”.

فمن �أين تاأتي �لر�حة؟ وقد �صّخر �لعدو كل �إمكانياته حلربك؟ فاأنت تتحرك بال ظّل، 

ويف �لعر�ء، ويف ظّل هذه �الأو�صاع �لتي يحيط بها �الحتالل، فاأنت ال جتد يف �لنوم ر�حة، 

ال  وذويك،  �أهلك  من  بعودتك  فرحو�  و�لذين  و�لرتقب.  بالتعب  مغمو�صة  �لعي�ص  ولقمة 

يجدون فر�صتهم يف �لعي�ص معك و�ل�صبع منك، وهم يف خوف عليك... مع �أنهم عون لك. 

فمثلنا كما قال �ل�صاعر: 

�إذ� �هلل مل يحر�صك مما تخافه                                     فال �ل�صيف قّطاع وال �لدرع مانع

فاإمكانيات �لوقاية و�حلماية من �صطوة �لعدو ال ترقى �إىل تفويت �لفر�صة على �لعدو 

عندما يد�همك.

يف يوم 1998/9/20 م�صى على ��صت�صهاد �ملَجاِهَدين عادل وعماد ع�رشة �أيام موجعة، 

و�لد  بوفاة  �لعز�ء  و�جب  لتقدمي  عمر،  �أخي  ب�صحبة  نباال،  بري  �إىل  طريقي  يف  �أنا  وبينما 

و�إذ�  �لغروب،  مع  وذلك  �لقد�ص،  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  مدير  �خلطيب،  عز�م  �ل�صيخ 

، ويرتب�ص بي العتقايل يف �ل�صفة �لغربية، بدالً  بالعدو ينتظر فر�صته لالنق�صا�ص عليَّ

من �لقد�ص؛ الأن �عتقايل من �لقد�ص، ال يعطيهم �لوقت �لكايف و�ل�صاغط يف �لتحقيق خالل 

ومعهم  �لع�صكري،  للحكم  تخ�صع  �ل�صفة  بينما  مني،  �عرت�فاً  ينتزعو�  مل  �إذ�  يوماً،   30

�لتحقيق.  ياأخذو� ر�حتهم يف  �أن  �أ�صهر كاملة، ي�صتطيعون من خاللها،  �أربعة  �لزمن  من 

فالقانون يف �لقد�ص يحجم �صلطة �ل�صاباك، و�إن كان ال يعجزهم �صيء �إن �أر�دو� �اللتفاف 

على �لقانون، ومن هو على �لقانون حار�ٌص ال ي�صعه �إال خدمتهم.
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تلحق  حدود  حر�ص  ب�صيارة  و�إذ�  م�صجدها،  من  مقربة  وعلى  نباال،  بري  دخلت  ملا 

بي، وب�صحبتها �صيارة مدنية تقلُّ رجاالً من �ل�صاباك، فاأوقفوين بحجة خمالفة �ل�صري 

وجتاوز �صيارتهم، فقلت لهم: كيف ذلك و�أنا �أ�صبقكم، كق�صة �لذئب و�حلمل. فاقتادوين 

و�أخي �إىل مركز �رشطة يف مغت�صبة جفعات زئيف، و�حتفظو� بي، وعلى �لفور نقلوين �إىل 

�مل�صكوبية، �صيئة �لذكر ومن فيها. و�أجرو� يل تفتي�صاً �رشيعاً، و�صادرو� خ�صو�صياتي، 

�لر�أ�ص و�حلز�م، وحتى رباط �حلذ�ء. وجاءين م�صوؤول يف  �ليد و�لنقود وغطاء  ك�صاعة 

�لتحقيق و��صمه موفاز، و�قتادين �إىل غرفة عملياتهم، و�إذ� بهم كال�صياطني من حويل، هذ� 

ي�صاأل و�لثاين ي�صخر... و�لثالث يطرح �صوؤ�الً �آخر، و�لر�بع و�خلام�ص يف هجوم مبمج، 

�أن تتكلم... كل ذلك حتى ي�صلو� �لرتكيز  �أن يعطوك فر�صة للكالم. و�أنت ال تريد  دون 

عندك، وحتى يربكوك. فمعرفة عدوك من خالل �لكتب ثقافة بعيدة عن �ملمار�صة، و�أن 

تعاي�صه باأنفا�صك، وتتعر�ص لب�صاقه ور�ئحته �لكريهة، فاأنت يف حكمك عليه ومعرفتك 

به، كاملعاين وكما يقال: “�لبعيد عن �لطو�صة ]�مل�صكلة[ خيَّال”.

“�إنه ال  و�إّما هم، ف�صمعون برييز يقول:  �أنت  �إّما  �لدهر،  و�إنها عد�وة  �إنها �حلرب... 

�صالم لهذه �ملنطقة ما د�م �الإ�صالم �صاهر�ً �صيفه، و�إنه لن يكون لنا قر�ر يف هذه �الأر�ص، 

حتى يغمد �الإ�صالم �صيفه �إىل �الأبد”.

و�أذكر من  ��صطفانا حلربكم،  �هلل  و�إن  لنا معكم ح�صاباً،  �إن  ونحن نقول لالحتالل: 

نرث  �ملوؤمنني  �أمري  “و�إن  فقال:  �لنا�ص  خطب  �لعر�ق،  ويلَ  ملا  �لثقفي  �حلجاج  �أن  �لتاريخ 

كنانته، فعجم عيد�نها عود�ً عود�ً، فوجدين �أَمرَّها عود�ً، فرماين بكم”. و�إن �هلل يعلم �أيها 

�ل�صهاينة، �أننا �أمرُّ �لنا�ص عود�ً، و�أننا �أقدر �ل�صعوب على حربكم، فرمانا بكم طليعًة لهذه 

�الأمة. فكم من �صعوٍب َغلَبَها �ال�صتبد�د؟ فبادت، فيا َوْيَحُكم، ويا َوْيَح َمْن �ألقو� �أنف�صهم يف 

.
دربنا!! فاإنا �إذ� نزلنا ب�صاحة قوم )َف�َصاَء �َصبَاُح �مْلُنَْذِريَن(1

�لتنظيم عن طريقي، و�أن يحيطو�  �أن يعرفو�  �الأوىل،  �للحظة  حاولو� جاهدين، منذ 

و�أنا،  �لدين  وحميي  عادل  بني  ما  �لعالقات  خارطة  يعرفو�  و�أن  و�لت�صليح،  بال�صالح 

وهم  �لنوم،  من  حرموين  وقد  �أيام،  ولع�رشة  و�ل�صفة.  �لقد�ص  تنظيم  على  ياأتو�  و�أن 

يتناوبون عليَّ ليل نهار، وعندما ينفد �صبهم يوجعونك مبا ال يطاق، ي�صعون �لقيود 

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صافات، �آية 177.  
1
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وال  �ملوزة،  �صبح  فال  �أع�صابك.  خاللها  من  تفقد  �صغط  عملية  ويف  �ملرفق،  من  قريباً 

�لهّز، وال �ل�صغط على �لعمود �لفقري، مبثل هذ� �لعذ�ب، حتى حطم �صوتي و�رش�خي 

�صمت �لزنازين وجدر�نها.

 Yuval دي�صكني  يوفال  جاءين  �صبهم،  نفد  وملا  �لتحقيق،  من  �لثالث  �ليوم  ويف 

على  �جللو�ص  على  حملي  وحاول  بعد،  فيما  لل�صاباك  رئي�صاً  �أ�صبح  وقد   ،Diskin

�الأخالق،  �صوء  ِمْن  كبري  قدر  على  �صباطك  الأن  �أر�صاً؛  �أجل�ص  له:  فقلت  �لكر�صي، 

فلما ف�صل يف �حلو�ر  بعد،  فيما  �مل�صعورة، فتميزو� غيظاً، و�نتظرو� فر�صتهم  كالكالب 

�ك�رشوه. ولع�رشين يوماً، و�رش�خ مو�صى دودين مع �رش�خي يطرق  لهم:  قال  معي 

و�البتالء،  �ملحنة  على  منا  �أ�صب  فكان  �صليمان،  تي�صري  �ملجاهد  �أما  �ل�صماء.  �أبو�ب 

ومل �أغاظهم،  بل  توجعاً،  لهم  يظهر  مل  �أنه  �أي  �أخ”،  كلمة  قال  “ما  يقولون:   و�صمعتهم 

ي�صمتهم فيه.

�لتي ذكرتها  �ل�صالح  �لتحقيق يدور حول ر�صالة بعثتها لالأخ عادل عن �صفقة  كان 

بندقية من طر�ز  �لعتاد، وعن  �الآر بي جي وبقية  �صعادة، وفيها  �الأخ عمر  ِمْن قبل مع 

�أم 16، فو�جهوين ببع�ص �الأور�ق �لتي تخدمهم يف �لتحقيق، و�لتي كنت قر�أتها يف بيتي 

من قبل، وعرثو� عليها ملا �قتحمو� على عادل بيته. وكانو� ي�صابقون �لزمن حتى ي�صلو� 

�إىل جمموعة �أبي علي �لعبا�صي، وقد وردت عندي �أ�صماء تبادلنا �لر�صائل حولها ب�صاأن 

تبئتها من �لظلم �لذي وقع عليها د�خل �ل�صجون. فكان ظّن �ملحققني �أنهم جمموعة، و�أين 

نظمتها، فقلت لهم: �إن مثلي ال ينظم، لي�ص هذ� من �خت�صا�صي. و�أتْو� بهم، و�أوجعوهم 

�رشباً، وقالو�: ال عالقة لنا بال�صيخ، وقلتها من باب �لنكاية باملحققني، و�اللتفاف عليهم: 

�ملحققني  �أكلت  وقد  وهذ�...  م�صد�ص  وهذ�  كال�صينكوف  وهذ�  م�صد�صاً،  هذ�  �أعطيت 

�ل�صيء  وفاقد  �أ�صده،  على  م�صتمر  و�ل�صغط  �أيام  ولثالثة  �صاخنة،  ويريدونها  �لعربدة، 

له يقال  جرن�ل،  برتبة  �ل�صاباك  جهاز  يف  �لتحقيق  م�صوؤول  جاءين  حتى  يعطيه،   ال 

لهم  �لنا�ص  هوؤالء  له:  فقلت  �حلقيقة؟  �أريد  يل:  فقال  ب�رشيف،  هو  وما  �رشيف”،  “�أبو 
�أالعيبكم، فاأطلق  ِمْن �صمن  �أدرى بهذ�؛ الأنه  �ل�صجون، وقع عليهم ظلم، و�أنت  ق�صة يف 

�رش�حهم، وق�صة �ل�صالح �فتعلتها؛ الأن �صباطك يريدون مني تنظيماً �أو �العرت�ف على 

جمموعة، وهذ� لي�ص من �خت�صا�صي، و�أخري�ً �أطلق �رش�ح هوؤالء �ل�صبان.
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�إىل �النهيار، و�أنت  و�أخري�ً ملا و�جهوين بهذ� �لكم من �لر�صائل، وكاأنه �صّد يف طريقه 

حتاول جاهد�ً �أن حتول بني ذلك، �عرتفت بعالقتي مع �ملجاهد عادل، و�أننا كنا نريد �أن 

ن�صمم مياه �مل�صتعمر�ت، وت�صميم �الأجو�ء من خالل رديرت�ت �ل�صيار�ت، و�عرتفت على 

م�صد�ص كان عندي، وو�جهوين بر�صالة بعثها �أبو همام �لنت�صة �إىل عادل عو�ص �هلل يقول 

فيها: �إن �ل�صيخ عمر �ملختار يف طريقه �إلينا ببندقية �أم 16، وطال �لتحقيق، حتى قالو� يل 

يف يوم قر�ر �حلكم: �صلمنا �لبندقية ونحن على ��صتعد�د �أن نخفف عنك �حلكم، فاأنكرت 

عليهم ذلك.

كان �ملجاهد �أبو �لفد�ء قد �أعطى �أمي رحمها �هلل، ��صماً حركياً هو “�ل�صفينة”، و��صمي 

وكانو�  �ملختار،  عمر  هو  �جلهادي  و�مل�رشوع  “�لكتائب”،  يف  يل  �ختاره  كما  �حلركي 

ينادونني ب�ِصيدي ُعَمر... كما يحلو لالأخ �ملجاهد باج�ص نخلة، و�الأخ �لنائب )�أبو مالك( 

�أحمد مبارك.

ويف يوم من �أيام �لتحقيق، و�ل�رش د�ئماً يف عيونهم، قال يل �أحد �ملجرمني من �ملحققني: 

�أبو عيد. فقد مكرو� به عن  �أم �ملثنى زوجة �صلمان  �أختك دماً، و�ملق�صود  �ليوم �صتبكي 

طريق �أحد عمالئهم ب�صالح مفخخ يف �صفقة �رش�ء، و�نفجرت بهم يف �ل�صيارة، و��صت�صهد 

زهر�ن �إبر�هيم زهر�ن، و�أ�صيب �صلمان و�صليم، ونقال �إىل جهاز �الأمن �لوقائي، بدالً من 

�مل�صت�صفى. وخ�صعا للتحقيق حول �صلتهما بال�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف، و�صاوموهما 

من �أجل �رشب �حلركة من �لد�خل، و�للعب على �أوتار �خلالفات، ولكنهما �صب� على هذ� 

�البتالء، وتعافيا من �آثار �النفجار. وكما يقال: “�للي ]�لذي[ له ُعُمْر... ال ت�صيمه �صدة”.

ويل تعليٌق على هذ�، يخرج علينا �أهل �حلل و�لعقد يف ر�م �هلل، �إْن �صّح �أن نقول عنهم 

لُون لنا ثياباً ال تقا�ص على �صلمان �أبو عيد، و�ل�صهيد زهر�ن، و�الأخ  �أهل حٍل وعقد، وُيَف�صِّ

�صليم، ويرمون هذه �ملجموعة باالتهامات �لباطلة. و�أقول: بكل ما �صغلتم من مو�قع... 

هيهات �أن تلحقو� بركب هذه �ملجموعة! لقد �أوقعتم ظلماً، ورميتم زور�ً وبهتاناً، وحتى 

�أْي ياأتي يوم  �الآن مل تعتذرو�، وكاأنكم يف مناأى عن �حل�صاب، فالوَحا ثّم �لوَحا من قبِل 

�حل�صاب.

ثّم �أ�صارو� يل عن عالقتي باالأخوين جميل �رش�صور من �لبرية، وحممد �رش�صور، 

�الأخ  ذكرت  �أنني  و�أعرتف  عليهما.  “ُننَ�ّصن”  نحن  و�هلل:  وقالو�  بهما،  �صلتي  و�أنكرت 

�أمي  وح�رشت  به.  و�أتو�  �ملطار  من  �عتقلوه  بعد  وفيما  �ملال،  �صاأن  يف  جميل  �صامل(  )�أبا 
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للتحقيق و�أنكرت �أمي �صلتها مع �أي طرف، وجل�صت و�إياها على طاولة �لتحقيق يف غرفة 

�لعمليات، ونحن متقابالن �إذ رف�صو� �أن جنل�ص جنباً �إىل جنب، ثّم تركونا وحدنا، فقالت 

ت�صاأل: يف �صيء هنا؟ وتق�صد وجود من يتج�ص�ص علينا، فقلت لها: وهل يرتكوننا هكذ�؟ 

ففهمت، ود�ر �حلديث ل�صاعات عن �لبيت و�الأهل و�الأوالد، وهم يرتب�صون بكلمة ت�صقط 

من بني �لثنايا، وكانت �صائمة ليوم �الإثنني، وقد متنطقت مبالب�صها، وهي ال تعرف �إال 

�ل�صهادة، وقالت لعلي �ألقى �هلل و�أنا �صائمة.

�أين  بي  �الأمر  و�نتهى  �ملجاهد جميل �رش�صور، وقبّلها وقبّلتُه.  �الأخ  ثّم دخل علينا 

�أنها نقلت �ملال لل�صهيدين عادل وعمر �صعادة، �صمن �صفقة  �إفادتها، و�عرتفُت  حتملت 

تخرج مبوجبها من يومها �إىل �لبيت. وفعالً مع �مل�صاء خرجت من �مل�صكوبية �إىل �لبيت، 

رحمها �هلل، وق�صى �الأخ �أبو �صامل حكماً، ثّم �أبعد �إىل �أمريكا.

�لتحقيق، و��صمه مارتن، و�صباطه ي�صمعون:  ويف جل�صة حتقيق، قال يل قائد طاقم 

�صيخ �أبو طري �أنا متاأ�صف للذي �آذيناك به، وهذ� عملنا، وخارج �لتحقيق، فاإين �أقول لك 

�آخر:  وقال  طري.  �أبو  �ل�صيخ  مع  �أحقق  �أن  �ل�رشف  يل  كان  هوؤالء:  �صباطي  �صماع  على 

“�صالمة خريك، �إحنا �لذي �أخذناه منك، �أخذناه من قبل من �الأور�ق، وتعلمنا منك �أكرث 
�لعمل  �إىل  للتقاعد، �ذهب  ثّم قال يل هذ� �جلرن�ل: يكفيك هذ�، و�ذهب  مما حققنا معك”. 

هوؤالء  لكن  �مل�صو�ر.  هذ�  بعد  لغريك  �لع�صكري  �لعمل  و�ترك  و�الإعالمي،  �ل�صيا�صي 

�لقوم، ال يفرقون يف حربهم بني �ل�صيا�صة و�لع�صكرة، وذلك عندهم �صو�ء؛ الأننا ملا ذهبنا 

و�أنكى،  �أ�صد  وبحرب  جديد،  من  �حلب�ص  لنا  جددو�  �ل�صيا�صي...  و�لعمل  لالنتخابات 

وزيادة على ذلك، طردونا من بيوتنا وديارنا وحرمونا من �أهالينا.

وهو   ،1998 �صنة  �لعمليات  غرفة  وقائد  �لتحقيق،  عن  م�صوؤوالً  كان  هذ�  ومارتن 

معه.  �لتحقيق  �أثناء  يف  حريز�ت،  �ل�صمد  عبد  �ل�صهيد  ت�صفية  عن  �ملبا�رش  �مل�صوؤول 

�إليها �جلندي �الإ�رش�ئيلي، وعن �خللل  �لتي و�صل  وكان مما قاله يل عن حالة �لرت�جع، 

يبد�أ  �إىل �جلبهة حتى  بيته متوجهاً  �إن يخرج من  ما  �إنه  يف معنوياته و�الهرت�ء يف قوته، 

كنا  بينما  حاله،  على  ليطمئنهما  عبية(،  )كلمات  �آبا”  �آبا  �إيا،  “�إيا  و�أبيه  �أمه  مبهاتفة 

�ل�صهر و�ل�صهر�ن و�لثالثة  1982 يُر علينا  �صنة  �للبناين  �أثناء �حلرب على �جلنوب  يف 

وال نتحدث �إىل عائالتنا، وال نتو��صل معهم. و�أقول: ولرمبا منعهم من ذلك عدم وجود 

�لهاتف �ملحمول يف تلك �الأيام.
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كل �أيام �لتحقيق هذه كان �ملجاهد �أحمد عطون يف �لتحقيق، ومل �أكن على علم باأنهم 

يف  و�صاحبك  دربك،  رفيق  وهو  يعتقل  ال  كيف  يل:  قالو�  باعتقاله  علمت  وملا  �عتقلوه، 

�لتنقالت... ولقد �صب ر�صي �هلل عنه ومل ينالو� منه، فحولوه �إىل �حلب�ص �الإد�ري... وهو 

بحق مل يدخل �إىل �خلط �ل�صاخن.

�صالح  �ل�صيخ  �ملجاهد  �حلبيب  مع  �لزنازين،  يف  �ملحنة  هذه  خالل  من  و�لتقيت 

�لعاروري، وملا خلعت عني مالب�صي، ��صتغرب للحالة �لتي و�صلت �إليها، وحلال ج�صمي 

�ل�صيخ  �للحم يعود”. وقال يل  �لعود،  “�إْن ظّل  �هلل، وقلت:  �لذي يعرفُه مكتنز�ً، فحمدت 

َمْن  �أول   [ و�لر�صول  بال�صهادة،  �رشفهما  �لذي  هلل  �حلمد  و�أخيه:  عادل  ��صت�صهاد  عن 

بن وجعفر  �ملطلب،  عبد  بن  حمزة  بيته:  و�آل  �صحابته  ِمن  يحبهم  َمْن  معه،   ��صت�صهد 

�أبي طالب، وم�صعب بن عمري.

ق�صيت يف زنازين �لتحقيق 120 يوماً )�أربعة �أ�صهر على �لتمام(، و�أحت�صبها عند �هلل، 

�أتو� بهم للتحقيق من �صجن ع�صقالن، وهم مو�صى دودين، وحممود عي�صى،  َمْن  وكل 

�أتو� بعد ذلك باإبر�هيم  وماجد �جلعبة، وتي�صري �صليمان، �صبو� على هذه �الأيام... ثّم 

�إدري�ص، ورجب �لطحان. و�لتحقيق  �أبو �صنينة، وحممود  �لعبا�صي وجمموعته، �صعيب 

�ل�صيد  فوجدو�  ثمني،  �صيد  �أيّن  لظنهم  عني  خفف  بفعالياتهم،  �الإقر�ر  مع  هوؤالء  مع 

�لثمني، عند �ملجاهد �أبي علي �لعبا�صي.

ب�صاأن  عليَّ  وقلُقُه  وهمه  عي�صى،  حممود  �ملجاهد  على  دخلت  �الأيام،  من  يوم  ويف 

�لطعام؛ الأن طعامهم يف �لتحقيق ال ي�صاعد على �مل�صابرة. و�ملوؤذي �أكرث، �أنهم يقدمون لنا 

�لطعام يف زنازين، تن�صح ر�ئحتها �لكريهة مبا ال يطاق، و�ملنبعثة من �ملر�حي�ص وتزكم 

زنز�نة  يف  �ملتاأخر  �ل�صباح  حتى  �مل�صاء  من  ليلة  بيّتوين  �إذ  معي،  فعلوها  وقد  �الأنوف. 

�أحاول  �لليل  طو�ل  وكنت  تفوح؟  �أال  لر�ئحتها  و�أّنى  بالغائط،  تطفح  وهي  ماء،  �أر�صها 

ِقَي نف�صي هذه �لر�ئحة، بكم قمي�صي، ولكن هيهات!! هذ� عد� �ل�صبْح يف �لليل 
َ
جاهد�ً �أن �أ

و�لنهار، و�لقيود يف �لرِّْجلنَي و�ملع�َصَمني.

ويف ليلة 27 رم�صان ر�أيت فيما يرى �لنائم: �أين يف مطبخ بيتنا، وله باب على �لقبلة، 

وقبالة �لباب ِقْدٌر كبرية فيها حلم قد ن�صج، لكن ما ز�ل مرُقه ينتظر �لهدوء بعد �لغليان. 

وم�صيت طريقاً على قارعتها رجٌل �أعرفه، ��صمه فّر�ج، ب�صحبة �الأخ عايد دودين، فاأولتها 

ملا ��صتيقظت وقلت: ن�صج �للحم �النتهاء من �لتحقيق، و�لباب مفتوح على �لطريق، وفّر�ج 
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�أنا من  قلت لل�صجان:  �إىل �صجن ع�صقالن... وفعالً  �لعودة  �إن �صاء �هلل، وعايد، هو  َفَرٌج 

يومي هذ� خارج �إىل ع�صقالن، فقال: ماذ� تقول؟ �ليوم ال توجد نقليات “بو�صطة”. وبعد 

�صالة �لع�صاء من �مل�صاء، و�إذ� به يقول يل: جتهز لل�صفر، وفوجئ مبا قلت له. وغادرنا 

�مل�صكوبية، �أنا و�أبو علي �لعبا�صي، وقال يل: كنت �أتوقع �أن �ألتقيك؛ فجمعتنا �أيام �ل�صجن 

�أكرث مما �جتمعنا خارجه.

�أتت  �جلنوب،  �إىل  �ل�صمال  من  �لعمل  قياد�ت  على  و�أتت  موجعة،  �ل�رشبة  كانت  لقد 

عماد  و�ملجاهد  �صو�فطة،  فازع  و�ملجاهد   ،
2
عون �أبو  نزيه  �أي�رش  �أبو  �مليد�ين  بالقائد 

، و�آخرين ال يت�صنى ذكر �أ�صمائهم جميعاً.
3
ريحان

في سجن عسقالن من جديد:
ي�صمى  ما  حيث  �لرملة،  �صجن  �إىل  �لقد�ص  يف  �مل�صكوبية  من  “�لبو�صطة”  حملتنا 

علي  �أبو  �الأخ  �أما  ع�صقالن.  �صجن  �إىل  �لرحيل  كان  �ل�صباح  ويف  ليلتنا،  ومننا  “�ملعبار” 
�لتفتي�ص  بعد  �ل�صجن  �صاحة  �إىل  و�صلُت  وملا  �صماالً.  �صطة  �صجن  �إىل  فنقلوه  �لعبا�صي، 

و�الإجر�ء�ت، ��صتقبلني َمْن يف �ل�صاحة كاأنه مل ي�صبق ذلك ود�ع. فا�صتقبلتني دموع �حلاج 

�أبو �ل�صكر، و�ملجاهد عبد �حلكيم حنيني، و�حلاج ماجد �جلعبة، و�أبو �صهيب �لعجويل، 

جرى  ما  �أوجعهم  وقد  جميعاً،  �ل�صاحة  يف  ومن  جر�ر،  وفر��ص  �لدين،  نا�رش  وهارون 

�لر�صق، وحممد   ،
4
ق�صماين ع�صام  �الإخوة  وفيها   ،)3( ق�صم   11 غرفة  و��صتقبلتني   يل. 

نزيه �شعيد اأبو عون )1962– (: ولد يف قرية جبع جنوب جنني. �ن�صم مبكر�ً جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. ن�صط   
2

�أعو�م. �عتقل ثانية يوم  �أربعة  1993/6/10، وحكم عليه بال�صجن  �لق�صام مبكر�ً، و�عتقل لذلك، يوم  يف كتائب 

1998/9/29 لدوره �لقيادي يف كتائب �لق�صام �صمن �ملجموعات �لتي تر�أ�صها �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل، وحكم 

عليه بال�صجن ملدة �صتة �أعو�م. �عتقل يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، وهو كتابة هذه �ل�صطور معتقل �إد�ري يف 

�صجون �الحتالل.

عماد يو�شف ريحان )1967– (: ولد يف بلدة ِتل جنوب غرب مدينة نابل�ص، ودر�ص �ملحا�صبة. �عتقل عدة مر�ت   
3

لن�صاطه يف �صفوف حركة حما�ص يف �أثناء �النتفا�صة �الأوىل، و�عتقل يف 1994/4/6 بتهمة �الت�صال بالقائد �ل�صهيد 

Yitzhar يف �لق�صام لعملية يت�صهار  �لفل�صطينية، بعد تنفيذ كتائب  �ل�صلطة  �عتقل يف �صجون  �هلل.   عماد عو�ص 

�آب/ �أغ�صط�ص 1998. �أعادت قو�ت �الحتالل �عتقاله و�تهمته بامل�صوؤولية عن �خللية �لق�صامية �لتي نفذت �لعملية، 

�لق�صاميان  �صقيقاه  ��صت�صهد  �أعو�م.  ع�رشة  ملدة  بال�صجن  حكم  منه  �عرت�ف  �نتز�ع  عن  �الحتالل  عجز  وبعد 

عا�صم وحممد يف �أثناء وجوده يف �ل�صجن، وبعد �الإفر�ج عنه �أعاد �الحتالل �عتقاله �إد�رياً ملدة عام ون�صف.

�أ�صري مقد�صي من �لر�م. ن�صط يف كتائب �لق�صام، و�أ�صهم يف عملية الأ�رش  ع�شام طلعت ق�شماين )1975– (:   
4

جندي �صهيوين يوم 1994/7/6. �أ�صيب يوم 1994/8/12 يف �أثناء عملية ��صتهدفت منزل �صارون د�خل �لبلدة 

وفاء  �صفقة  يف  خرج  �حلياة.  مدى  بال�صجن  عليه  وحكم  �ليوم،  ذ�ت  يف  و�عتقل  ر�أ�صه،  يف  �لقد�ص  يف  �لقدية 

�الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل قطر.
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ح�صن  و�ملجاهد  �صبانة،  �لدين  وزين  �حلزيبي،  و�إبر�هيم  �ملبوك،  �ل�صغري  وخليفة 

. كان ذلك بتاريخ 1999/1/21، حيث دخلنا على �صنة جديدة.
5
�لز�غة

ولن  �لظاملة،  باإجر�ء�تها  �الأ�رشى  تالحق  �ل�صجن  و�إد�رة  جديد،  من  �ل�صجن  هموم 

�لطعام،  �لتي دفعنا �رشيبتها من خالل �الإ�رش�ب عن  �إجناز�تنا،  تاأتي على  تبح حتى 

�أيامنا و�أع�صابنا؛ الأنك من خالل هذه �ملعركة، ال  ومعركة �الأمعاء �خلاوية. و��صتنزفت 

ت�صتطيع �لقر�ءة �أو مز�ولة �أي ن�صاط؛ الأن يف ذلك �إرهاقاً وتعباً على �لعينني �أكرث من �أّي 

�صيء. و�أن حتافظ على �صالتك �صيء عظيم.

ما كدت �أتعافى من �صيق �لزنازين، و�آالم �لتحقيق، و�إذ� ببالغ جديد ل�صفرية جديدة 

خ�صعت للتحقيق مرة �أخرى، على �عرت�ف من �الأخ عا�صم �صيد �أحمد، 
ُ
�إىل �مل�صكوبية. و�أ

يتهمني �أين نظمته، و�أين طلبت منه �أن ينقل ر�صالة من �صجن �خلليل �إىل �صجن ر�م �هلل 

و�حد�ً  ومكثت  ملر�صه.  عا�صم  �الأخ  و�أعذرت  ذلك؛  فاأنكرت  �هلل،  عو�ص  عادل  للمجاهد 

�أربع  عليها  م�صت  �لتي  �لر�صالة،  هذه  يف  ما  على  و�لتحقيق  �ل�صبح،  يف  يوماً  وع�رشين 

�صنو�ت، ثّم رجعت �إىل ع�صقالن، وح�صل فيه م�صكالت جديدة و�صد�م، تطور �إىل �رشب 

باالأيادي و�لع�صي و�لغاز، ما بني �ملجاهدين و�إد�رة �ل�صجن.

متاعب الزيارة و“دفاش”:
�الآباء  من  �الأ�رشى  فعائالت  �لعائالت،  يرهق  �لذي  �لعناء  يكفيها  �الأهل  زيارة 

و�الأمهات، و�الإخوة و�الأخو�ت، و�الأبناء و�لزوجات، ترى يف يوم �لزيارة هذ�، يوم جهاد 

�إىل  �لعائالت ال تعود  �لغروب، بل و�إن بع�ص  �لفجر، وال ينتهي مع  يبد�أ من قبل �صالة 

لدينا  ومعلوم  �ل�صجون،  يف  تعاين  �الأ�رشى  ُجُموع  نعم  �لليل.  منت�صف  مع  �إال  �لبيت، 

للمو�جهة، وقد تتطور  �إد�رتها، ففي كل حلظة نحن عر�صة  �ل�صجن مع  �أنه ال ر�حة يف 

�الأمور كثري�ً، لكن معاناة �الأهايل طال �نتظارها، وكم من �الآباء و�الأمهات ق�صو� نحبهم، 

و�حل�رشة يف قلوبهم؟

ونفذ �لق�صام  كتائب  �صفوف  يف  �نتظم  نابل�ص.  مدينة  يف  ولد   :)  –]1976[( الزاغة  م�شطفى  ح�شن   
5 

يف  �ن�صحابه  �أثناء  يف  و�أ�صيب  بجر�ح  فاأ�صابه  �صهيوين  �رشطة  �صابط  فيها  ��صتهدف  عملية   1994/4/23 يف 

قدمه. �عتقل وق�صى ب�صجون �الحتالل ع�رشة �أعو�م ح�صل خاللها على درجة �لبكالوريو�ص. نا�صط حقوقي 

�لفل�صطينية وحكم عليه  �ل�صلطة  �عتقل بعد ذلك عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل و�صجون  �الأ�رشى،  يف جمال 

بال�صجن عامني.
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يف �إحدى زيار�ت �الأهل، �صبطت �أمور ممنوعة، يقوم �الأهايل على تهريبها، وهي ال 

�لزيارة، تفتعل  �لقائمني على  انني  �ل�صجَّ ]�لعقوبة[”، لكن وقاحة  “�لبَهدلة  ت�صتحق هذه 

�مل�صكالت، بل هم متخ�ص�صون يف ذلك. فاأن تاأتي بالعائالت لزيارة �الأ�رشى، فخط �أحمر 

�صاخن، تقوم �لدنيا عندهم ب�صببه وال تقعد، فقام �أحد �الإخوة و��صمه حممد دو�ّ�ص بطعن 

�صابط عدد �ل�صجن، و�الآن ال �صبيل لكبح جماح �إد�رة �ل�صجن، يف ظّل �صابط �أمن �صافل 

�ل�صابط قاد  �لع�صل؟ هذ�  ياأتي  �أين  �لع�صل، ومن  بالعربية  ��صمه دفا�ص، وتعني  وحاقد 

وكان  بال�رشب،  فيه  من  على  و�عتدى  �مل�صكلة،  فيه  حدثت  �لذي  للق�صم  �قتحام  عملية 

�ملوقف،  وتطور  زعرب.  �صعيد  و�ل�صيخ  �لعاروري  �صالح  �ل�صيخ  فيه  �لقاطنني  بني  من 

وعوقب �لق�صم، ودخل �الإخوة يف �إ�رش�ب عن �لطعام، ��صتمر ع�رشة �أيام، وقيادة �ل�صجن 

�لد�خل و�الأق�صام �الأخرى، من فتح وحما�ص و�جلهاد و�ل�صعبية، عجزت عن ن�رشة  يف 

�إخو�نهم هوؤالء، ولو بيوم ت�صامن ي�رشبون فيه عن �لطعام، و�أن تدخل حما�ص وحدها 

�لنخوة،  متوت  ع�صقالن  يف  مرة  والأول  �صعيف.  فاملوقف  �خلطوة،  هذه  يف  �ملو�جهة  يف 

�لو�صع  هذ�  ويرجع  حافل،  تاريخه  م�صى  فيما  وع�صقالن  ذلك،  بعد  من  تكررت  و�إن 

�ملهزوم لقياد�ت �لتنظيمات، فقد �آثرو� حياة �لدعة، وقبلو� على �أنف�صهم �لقعود عن ن�رشة 

مغادرة  طلبو�  �مل�صكلة،  فيه  ح�صلت  �لذي   ،)12( ق�صم  يف  فتح  �أبناء  �إن  حتى  �إخو�نهم، 

�لق�صم حتى ال يلحق بهم �لعقاب �ملفرو�ص على غرف حما�ص.

خرجت �إىل �لنا�ص من �أبناء حما�ص يف �ل�صاحة، وجل�صت مع �مل�صوؤولني و�لقائمني على 

�لتنظيم، وقلت لهم: كفاكم هذ� �لعجز، وتف�صلو� بتقدمي �ال�صتقالة، و�صنعلن حالة طو�رئ 

�الإد�رة،  �لتنظيم، وحتى نرى ردة فعل  �مل�صوؤولة عن �صيا�صة  تقودها جلنة �رشية، هي 

وقد ق�صدنا �أن تعلم �أننا يف �ل�صاحة ال يثلنا �أحد، وحتى ال تعلم �إد�رة �ل�صجن �صيا�صتنا. 

�لف�صائل،  وكذلك  �ل�صيا�صة،  هذه  على  تتعرف  �أن  �ل�صجن  �إد�رة  حاولت  لقد  وفعالً، 

وعملنا   ،)12( ق�صم  يف  �الإخوة  �إىل  بزيارة  وقمت  �ملوقف،  �خرت�ق  يف  ما  حٍد  �إىل  وجنحنا 

على �خلروج من هذه �حلالة، وما طالت الأن �لرتحيالت و�لتنقالت يف �ل�صجن تطورت، 

خا�صاً  ق�صماً  منه  وجعلت  “هدرمي”،  ��صمه  جديد�ً،  �صجناً  �ل�صجون  م�صلحة  و�فتتحت 

�صعيد  و�ل�صيخ  �لعاروري،  �صالح  �ل�صيخ  ونقل  �لعزل.  �صيا�صة  فيه  و�تبعت  بحما�ص، 

زعرب، وجمموعة كبرية كلها من حما�ص �إىل ذلك �لق�صم. وفر�صت عليه �صيا�صة جديدة 

�أمتعتهم ومالب�صهم وحاجيات كثرية، والأول مرة تفر�ص عليهم  �لقهر، و�صادرو�  من 
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�لزيار�ت من ور�ء �لزجاج، ومن خالل �لهاتف، ومل يكن معهود�ً من قبل يف �ل�صجون، 

و�أ�رشب �الإخوة عن زيارة �الأهل، وطال �إ�رش�بهم، و�صنتحدث عن ذلك فيما بعد.

�إد�رة  و�صباط  �أبنائنا  بني  باالأيدي  و�رشب  �صد�م  �لرتحيالت  خالل  من  ح�صل 

عليه  ودخل  للرتحيل،  زنز�نة  يف   
6
�ل�صخ�صري طه  �ملجاهد  �الأخ  كان  مرة  وذ�ت  �ل�صجن. 

وك�رش  �لرتب،  �أكتافهما  عن  وخلع  كاجلمل،  عليهما  فهجم  ونائبه،  �ل�صجن  �أمن  �صابط 

حو�ص �صابط �الأمن، والأربعني يوماً وهو يف �مل�صت�صفى يعالج. وكذلك نائبه �لوقح متكن 

كذلك  ب�رشبه  قام  ثّم  دفا�ص،  با�صم  �صابقاً  ذكرته  َمْن  وهو  ر�أ�صه،  وه�صم  طه  �الأخ  منه 

طه،  �ملجاهد  على  و�لغاز  و�لهرو�ت  بالع�صي  �الإد�رة  وهجمت  �صو�فطة.  فازع  �ملجاهد 

وما �أفلحت يف تخلي�ص �ل�صابطني من بني يديه، �إالّ بعد جهد، ح�صل هذ� يف �صنة 1999، يف 

ع�صقالن، وجزى �هلل �الأخ طه عنا خري �جلز�ء.

حزب الل والطرد من السجن:
عندنا يف �ل�صجن �صبان من �ل�صيعة، حم�صوبون على حزب �هلل وحركة �أمل �للبنانيني، 

هوؤالء �ل�صبان لهم خ�صو�صيتهم يف معا�صهم، وعلى �صعيد عبادتهم، فهم ال ي�صاركوننا 

يف �صالة �جلماعة وال �جلمعة، وغالباً ال ي�صلون جماعة يف غرفتهم، فلهم غرفة خا�صة 

بهم، و�لعالقة بيننا وبينهم قائمة على �الحرت�م، وم�رشوعنا �ملقاوم يلتقي مع م�رشوع 

�لعدو  مع  �ل�رش�ع  الأبعاد  فهمه  يف  نا�صجة  روؤيته  ونعدُّ  �للبناين،  �جلنوب  يف  �ملقاومة 

�ل�صهيوين.

�أبعدو� عنا، و�أي قرب منهم مل يكن  �إن �قرتبنا منهم  وبيننا وبينهم خالف عقائدي، 

على ح�صاب �ل�صحيح يف منهجنا؛ لكن الأجل ت�صحياتهم من �أجل ق�صايا �الأمة، َحِر�ْصنا 

على توفري �أح�صن �لعالقات معهم، وخدمتهم مبا ن�صتطيع، وبالن�صبة يل بقيت على تفهم 

وقرب منهم. 

على �أي حال، يف ليلة ِمَن �لليايل، �قتحمت �إد�رة �ل�صجن غرفة 7، وهي الأفر�د حزب �هلل، 

�الإ�صالمي، وباغتتهم يف �رُشُرهم، و�أخرجت من بني  �الإخوة يف �جلهاد  ومعهم عدد من 

طه عادل ال�شخ�شري )]1965[– (: ولد يف مدينة نابل�ص، �صارك يف فعاليات �النتفا�صة �الأوىل و��صت�صهد فيها   
6

�صقيقه يا�صني. بعد ��صت�صهاد �صقيقه بد�أ ب�صناعة قنابل بد�ئية و��صتهد�ف قو�ت �الحتالل فيها. يف 1992/12/1 

�قتحمت قو�ت �الحتالل بيته يف منطقة ر�أ�ص �لعني و�عتقلته، وحكم بال�صجن �ملوؤبد و15 عاماً. خرج يف �صفقة 

وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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�أيديهم �صتة هو�تف حممولة، وجميع َمْن يف �ل�صجن ال يوجد عندهم هاتف حممول و�حد، 

حتى َمْن معهم ِمْن �أهل �لغرفة من �صبان �جلهاد ال يعلمون بها، ومل يالحظو� عليهم �أنهم 

�أنا�صاً يعي�صون معك وال  �ل�رشية عندهم. لكن  �أحرتم هذه  �أهاليهم، و�أنا  يتو��صلون مع 

يف�صون �رشك، ولهم حّق �جلرية و�لع�رشة، فما �ملانع �أن تكرمهم، خا�صة و�أنهم يوفرون 

لكم زيارة �أهاليهم؟ فعائالتنا من غزة ومن �لقد�ص، هي �لتي �حت�صنت �أبناء حزب �هلل يف 

�لزيار�ت و�لتو��صل.

ويف �ل�صباح، تعر�ص �ل�صجن لعملية تفتي�ص و��صعة وتخريب منظم، و�تبعت �الإد�رة 

�لتفتي�ص  وهي  �أال  مقبولة،  وال  قبل  من  موجودة  تكن  مل  �صيا�صًة،  �ل�صجون  وم�صلحة 

�حلو�ر  للجنة  �ل�صجن  �إد�رة  وقالت  �الأو�صاع،  توترت  وهنا  �الأ�رشى...  جلميع  �لعاري 

�لف�صائلية: �إذ� كانت هذه �لكمية يف غرفة و�حدة فما بالكم بباقي غرف �ل�صجن؟ وردت 

جلنة �حلو�ر �إنه ال يوجد عندنا �أبد�ً، و�ل�صجن و�لف�صائل فوجئو� بهذ� �الأمر، كما فوجئتم 

�أنتم... لكن هيهات لالإد�رة �أن تقتنع!!

كان �الأخ عثمان م�صلح )�أبو �لناجي(، هو ممثل �ملعتقل عن فتح و�لف�صائل، و�تخذت 

مع عزر�ئيل  ويو�صف  �لرب،  �أبو  وفي�صل  كميل،  عو�ص  �أحمد  ومنها  فتح،   قيادة 

�أبي �لناجي، وتنظيم فتح، موقفاً من حزب �هلل، وطالبت بطرد �أفر�ده من �ل�صجن. تدخلنا 

لهم: لن ن�صمح مبرور هذ�  �ل�صاأن، وقلنا  �الإخوة يف فتح بهذ�  �الأمر، ورف�صنا منطق  يف 

�أنهم ال يقلون  �الأمر. ويف يوم �جلمعة وقفت خطيباً ود�فعت عن حزب �هلل، وقلت عنهم 

عنا �رشفاً يف �لدفاع عن �لق�صية �لفل�صطينية، وهم قوم يف قطيعة من �أهاليهم، وَمْن يعتدي 

عليهم... يعتدي على �صباب حما�ص.

عندها توترت �الأو�صاع بيننا وبني �الإخوة يف فتح، وطالبت فتح على �إِْثر ذلك بالف�صل 

بني �أ�رشى منظمة �لتحرير، و�أ�رشى حما�ص و�جلهاد وحزب �هلل، وقالو� الإد�رة �ل�صجن: 

على  �صوته  باأعلى  �لناجي  �أبو  ونادى  و�صالم.  �ُصلح  وبينكم  وبيننا  �ل�صالم،  مع  نحن 

�إد�رة  �أحد�ً من حما�ص هنا. ومّت لهم ذلك، فقد و�فقت  �أرى  �أن  ريد 
ُ
�أ يو�صف عزر�ئيل: ال 

�ل�صجن على طلباتهم، وف�صلو� بيننا وو�صعوهم يف �أق�صام خا�صة بهم. ومل يكتفو� بذلك، 

بل طالبو� بطردنا �إىل �صجون �أخرى. وكان لهم ذلك، فقامت �إد�رة �ل�صجن برتحيلنا �إىل 

وهنيئاً ع�صقالن،  �إىل  نفحة  من  �لتحرير  منظمة  باأ�رشى  و�أتت  ونفحة،  �صطة   �صجني 

الأبي �لناجي وعزر�ئيل و�أبي �لرب ذلك... “ويا فرحة ما متت”، فما �إن و�صل �أ�رشى غزة 
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�إىل ع�صقالن، وطالبو� باالنتخابات، وتوىّل �أهل غزة �لتنظيم، من �أبي �لناجي وعزر�ئيل 

ُة  و�أبي �لرب، حتّى دبت �خلالفات بينهم، حتى قالو� “�صاق �هلل على �أيام زمان”، َفِع�رْشَ

تدور  �لباغي  وعلى  فتح.  من  غزة  �أهل  ِة  ِع�رْشَ ِمْن  علينا  �أرحم  حما�ص  من  �ل�صفة  �أهل 

�لدو�ئر، و�أذكر �أن �الأخ �ملجاهد توفيق �أبو نعيم حذرهم من ذلك و�أنكر عليهم، وحّملهم 

م�صوؤولية هذه �خلطوة.

وكذلك ما بعد �حل�صم، �صبان فتح هم من دعا �إىل �النف�صال، وطالبو� باإحلاح، و�فتعلو� 

الإد�رة  يقولون  �أفر�دهم  بع�ص  وكان  �لف�صل،  يتم  مل  �إذ�  بالتهديد�ت  و�ألقو�  �مل�صكالت، 

�إد�رة  وّد  به  يخطبون  مبز�ج  �ل�صالم،  مع  وهم  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �صلح  يف  �إنهم  �ل�صجن: 

�ل�صجن، على ح�صاب �لكل �العتقايل.

سجن شطة:
لفر�ص  �ل�صجن،  �إد�رة  �إىل  تلجاأ  �أن  نف�صها  على  وقبلت  �لف�صل،  هذ�  لفتح  مّت  بعدما 

�لظن و�حل�صابات بخيالها  �ل�صجن، وكل  �أبناء حما�ص و�جلهاد من  �ملعادلة، وطرد  هذه 

�خل�صيب... �أن غيابنا عن �ل�صاحة... وعنهم، ورحيلنا �صيوفر لهم �لر�حة، و�أن �ملنظمة 

يف �صلح مع �الحتالل، ولهذ� �صتكافئهم �الإد�رة بامتياز�ت، حرمو� منها لوجود حما�ص 

بها،  يت�صفون  وملز�جية  بالفعل،  عدوهم  عرفو�  ما  �ل�صنني،  هذه  طو�ل  وكاأنهم  بينهم، 

�صتبقى معرفتهم باالحتالل باهتة.

جاءتهم فتح ِمْن غزة، و�زد�دت �الأمور �صوء�ً، و�الأو�صاع تعقيد�ً، ونب�صو� عما م�صى 

باتهامات �صّد �أبناء �ل�صفة من فتح، �أنهم ور�ء ترحيلهم �الأول، ود�رت رحى �خلالفات... 

وما �نتهت �إال ملا تغريت �لظروف، بعودة �أبناء حما�ص و�جلهاد �إىل �صاحة “ع�صقالن” من 

جديد.

�لقد�ص  �أبناء   برتحيل 
ً
نباأ �ل�صجن  �إد�رة  �إلينا  1999 حملت  �أيام  ويف �صبيحة يوم من 

و�لد�خل �لفل�صطيني، من حملة �لهوية �لزرقاء، �إىل �صجن �صطة، وهذ� �الأمر ال يحتاج �إىل 

جميعاً،  �لف�صائل  �أبناء  على  هذ�  وم�صى  للرحيل.  وحزمناها  �أمتعتنا  على  فقمنا  تفكري، 

حتت دعاوى حت�صني ظروفنا مع عملية �ل�صالم �لقائمة. ولكن بدالً من حت�صني ظروفنا، 

ومالب�صنا،  �أمتعتنا  وم�صادرة  و�ل�صلف،  بالعربدة  �صطة  يف  �ل�صجن  �إد�رة  ��صتقبلتنا 

�ملوقف،  �صيد  و�الإرهاب   )17( ق�صم  على  ودخلنا  ثالثة.  �إىل  غيارين  بني  ما  وح�رشها 
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فتح،  جتتمع  �لو�حدة  �لغرفة  ففي  �لف�صائل،  جميع  بني  خليطاً  �ل�صكن  من  وجعلو� 

ن�صج  لكن  �مل�صكالت.  الفتعال  ذلك  كل  و�لديقر�طية،  و�ل�صعبية،  و�جلهاد،  وحما�ص، 

�ل�صبان �مل�صوؤولني فوت �لفر�صة، و�صبو� حتى فرزو� �لغرف، وكل ف�صيل �جتمع يف 

غرف خا�صة به، بعد �أن تو�صلنا مع �إد�رة �ل�صجن �إىل ترتيب ذلك، وقد م�صى على هذه 

�حلال �أكرث من �صهرين.

كان مدير �ل�صجن يهودياً مغربياً، و��صمه �صلومو رويي ويعرفه �ل�صجناء، و�أكرث من 

يعرفه �أ�رشى �صجن جنيد، قبل �أن تاأتي �ل�صلطة كان يومئذ �صابط �أمن �ل�صجن، و�أعماهم 

بالغاز و�الإجر�ء�ت �لقا�صية، لكنه �صاحب كلمة، ويهابه �صباطه وحر��ص �ل�صجن. وذ�ت 

مرة �أخطاأ �صجان بحق �الأخ كرمي يون�ص من فتح، فجاء يوم �جلمعة من بيته، و�عتذر لالأخ 

كرمي عن خطاأ �ل�صجان. وكان فيما بيني وبينه �حرت�م، حتى قال ذ�ت مرة �أمام حا�صيته: 

�ل�صاحة، الأتيته به، و�صبحان �هلل.  �ل�صبك، �لذي يعلو  �آتيه بالهو�ء من  �أن  �ل�صيخ  �أر�د  لو 

لكنه قالها نكاية يف كرمي يون�ص و�لرفيق وليد دقة، ولي�ص حباً بي.

ويف �صجن �صطة، �لتقينا رفاقاً من دروز ه�صبة �جلوالن يتميزون بوطنيٍة �صادقة، 

وكانو� حرباً على �ل�صجانني �لدروز، �لذين هم من دروز فل�صطني. وخطبت �جلمعة يف تلك 

�أولئك من �لتخاذل، وق�صدت  �ل�صاحة، وميزت بني مو�قف هوؤالء ووطنيتهم، ومو�قف 

�صمعهم، وهم �ل�صجانون �لذين ينقلون ما ي�صمعون، ور�صو� باأن ُيْقتََل �أبناوؤهم، وقد 
ُ
�أن �أ

�أتى �ل�صهاينة على كل حقوقهم.

�صجن �صطة له �صاحة �أكب من كل �صاحات �ل�صجون، وكنت �أمار�ص ريا�صة �لرك�ص 

، و�لرفيق 
7
�الأخ �صليم �جلعبة �لتمارين، و�لنط على �حلبل. وكان  �صاعة يومياً، وبع�ص 

�صامر �أبو �صري ي�صاركانني ريا�صة �ل�صباح على تو�صيحات فريوز.

�لنائب  من  جميعاً،  �لعرب  �لكني�صت  �أع�صاء  ز�رنا  �خُل�صو�ص  على  �ل�صجن  هذ�  ويف 

�إال  يلكون  ال  وهم  �لطيبي،  �أحمد  و�لنائب  ب�صارة،  عزمي  و�لنائب  دهام�صة،  �ملالك  عبد 

�لزيارة، وهي حتت �ملر�قبة، و�صكر�ً لهم على هذه �ملجاملة.

ب�صام  بقيادة  وجمموعة  وهاجم  حما�ص،  حلركة  �نتمى  مقد�صي،  �أ�صري   :)  –1973( اجلعبة  اإ�شحق  �شليم   
7

منهم.  عدد  و�أ�صيب  وحرق   ،1993 �صنة  �مل�صتوطنون  فيه  يتجمع  مقهًى  �حلرباوي  بدر  وع�صوية  �إدري�ص، 

ملدة بال�صجن  عليه  وحكم  ثانية  مرة  �عتقل  ثم  عاماً،   17 ملدة  بال�صجن  عليه  وحكم   1993/10/6 يف   �عتقل 

�أربعة �أعو�م.
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ويف هذه �الأيام دخلت علينا �صنة 2000، ول�صوء �الأو�صاع �لتي متر على �صجن هدرمي، 

وما يتعر�ص له ق�صم �لعزل من �أذى �لقوم و�صفالة م�صلحة �ل�صجون، و�لذي هو خم�ص�ٌص 

من  وو�حد  �الإ�صالمي،  �جلهاد  من  �ثنان  منهم  جماهد�ً،  ثمانون  ويقطنه  حما�ص،  الأبناء 

�لظروف، وتو��صلو� مع  له  �لطعام، وهياأو�  �إ�رش�ب عن  �لعزل يف  �ل�صعبية، دخل ق�صم 

�الإعالم، وطلبو� من �ل�صجون ن�رشتهم. ولكن �أ�رشى منظمة �لتحرير ينتظرون ح�صن 

نو�يا �الحتالل باالإفر�ج عن �الأ�رشى، فالنفو�ص يف و�د، و�لت�صامن مع �الإ�رش�ب يف و�د 

�آخر. وعلى �صعيد �صجن �صطة، ت�صامنو� ليوم �أو يومني، وبقية �ل�صجون، وخ�صو�صاً 

ع�صقالن، مل يت�صامن، ولرمبا �صجن نفحة ت�صامن لعدة �أيام... الأن حما�ص هي �صاحبة 

�لقر�ر هناك.

إضراب سنة 2000:

�ل�صارع  تفاعل  وقد  يوماً.  ثالثون  له  �كتمل  حتى  �الأيام،  مع  �الإ�رش�ب  زحف 

طلق عليها �نتفا�صُة �الأ�رشى، و�صقط �صهد�ء 
ُ
�لفل�صطيني يف �خلارج، و�نتف�ص �ل�صعب، و�أ

من �أجل ق�صية �الأ�رشى. ومل تفلح م�صلحة �ل�صجون يف �حتو�ء �الإ�رش�ب؛ الأن �مل�رشبني 

رفعو� �صقف �ملطالب، ففي �لبد�ية هم يريدون حت�صني �أو�صاعهم �ملعي�صية د�خل �ل�صجن، 

�ل�صبك، ومع كل يوم يرتفع  �ل�صجون عن طريق  و�لزيارة الأهاليهم بال زجاج، وكبقية 

�ملفتوحة،  �لقد�ص  �لت�صميم من �مل�رشبني، فطالبو� بالدر��صة �جلامعية يف جامعة  �صقف 

م�صلحة  م�صتوى  فوق  �ملطالب  وهذه  بالتلفون.  ُي�صمح  و�أن  �لعزل،  حالة  تنتهي  و�أن 

�ل�صجون، فتدخل �ل�صاباك، وعلى م�صتوى �أعلى هيئة فيه.

كنت يف �صجن �صطة، و��صتدعاين �صابط �لق�صم يف �صفرية �رشيعة �إىل �صجن هدرمي، 

ويف مثل هذ� �جلو يكون �الحرت�م من �ل�صباط �صيد �ملوقف. فانطلقت بنا �حلافلة دون 

�ل�صجون، على  �أمتعتي، حتى و�صلنا هدرمي، و�لتقينا �صباطاً من م�صلحة  �أن تر�فقني 

ثّم  وع�صقالن،  �خلليل  ل�صجني  مدير�ً  كان  �لذي  غباي،  �إ�صحق  منهم  قيادتها،  م�صتوى 

قائد  نائب  كذلك  ومنهم  �ل�صجون،  عن  �ال�صتخبار�تي  �مل�صوؤول  لي�صبح  ترقية  جاءته 

عن  وبينهم  بيني  �حلديث  ود�ر  غابزون.  �إيلي  هدرمي  �صجن  ومدير  �ل�صجون  م�صلحة 

م�صلحة  �أن  ظني  وكان  يقررون.  َمْن  هم  �مل�رشبون  لهم:  فقلت  �أين؟  و�إىل  �الإ�رش�ب، 

من  هم  هد�رمي  يف  �الإخوة  �أن  بعد  فيما  يل  تبني  لكن  ح�صوري،  ور�ء  ِمْن  هي  �ل�صجون 
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�لعاروري.  �صالح  �ل�صيخ  �أخبين  كما  �الأخرى،  �ل�صجون  من  وباإخو�ين  بي،  طالبو� 

وهوؤالء �الإخوة هم: �ملجاهد �أبو �إبر�هيم �ل�صنو�ر، وتوفيق �أبو نعيم، وروحي م�صتهى، 

�الإ�رش�ب  قياد�ت  من  جمموعة  هدرمي  �صجن  ويف  عي�صى.  وحممود  جبين،  وز�هر 

، ومو�صى 
8
و�لعمل، هم �ل�صيخ �صالح �لعاروري، و�أبو حذيفة حنيني، وعلي �لعامودي

.
9
دودين، وهارون نا�رش �لدين، وزكريا جنيب، وجهاد يغمور

�إد�رة �ل�صجن �أن جنل�ص معاً، ونناق�ص �لو�صع، و�أن يكون  �لتقينا جميعاً، و�أذنت لنا 

لنا لقاء مع قادة �ل�صاباك حول مطالبنا. وتد�ولنا �الأمر فيما بيننا، للوقوف على مطالبنا 

جميعها. وقمنا بت�صكيل جلنة للحو�ر، من خم�صة �إخوة هم: توفيق �أبو نعيم، وحممود 

لهذ�  طلبنا  و�لذي  لها.  رئي�صاً  و�ختاروين  م�صتهى  وروحي  جبين،  وز�هر  عي�صى، 

�الجتماع، وو�فقت عليه م�صلحة �ل�صجون و�ل�صاباك، هم �إخوتنا �مل�رشبون. ويف �ل�صاعة 

�لتا�صعة م�صاًء، ح�رش رجال �ل�صاباك بفريق من خم�صة �أفر�د، ير�أ�صهم يوفال دي�صكني، 

وقد كان نائب رئي�ص �ل�صاباك. وكان يف �نتظارنا خارج قاعة �للقاء �الأخو�ن قدورة فار�ص 

باآخر  �لرئي�ص عرفات  لالأ�رشى، حتى ي�صعو�  �لر�زق، ويومها كان وزير�ً  وه�صام عبد 

�أن ينتهي �الإ�رش�ب. ومن خالل �حلو�ر �لطويل، �لذي �متد  �مل�صتجد�ت؛ الأنه كان معنياً 

الأكرث من �أربع �صاعات، ورمبا خم�ص �صاعات، �تفقنا على فّك �الإ�رش�ب، مقابل �أن يخرج 

َمْن يف �لعزل جميعاً، من �صباح غد، ومقابل �أالّ منار�ص �أي ن�صاط �أمني �صّد قو�ت �الحتالل 

من د�خل �ل�صجون. فقلت لرئي�ص �ل�صاباك: نحن مو�فقون على ذلك، لي�ص من �أجل �صو�د 

علي اأحمد العامودي )1975– (: ولد يف خانيون�ص الأ�رشة هجرت من قرية �جلورة �صنة 1948. �نتقل لل�صفة   
8

�لغربية لدر��صة �لهند�صة يف معهد قلنديا. �لتحق يف كتائب �لق�صام وعمل مع �ل�صهيد عبد �لرحمن حمد�ن. �صارك 

�أبو حميد يف قتل �صابط �ملخابر�ت نوعم. �صارك يف عدد من �لعمليات �ملوجهة  و�ل�صهيد حمد�ن، وعبد �ملنعم 

�صّد �الحتالل وجنوده. يوم 1994/2/24 �قتحمت قو�ت �الحتالل بلدة �أبو دي�ص وحا�رشت منزالً تو�جد فيه 

�ل�صهيد حمد�ن، و�لعامودي، و�ل�صهيد يحيى عيا�ص، و�ل�صهيد عبد �ملنعم �أبو حميد. �ن�صحب �ل�صهيد �أبو حميد 

وعيا�ص بعد �أن بد�أ �ل�صهيد حمد�ن و�ملجاهد �لعامودي باال�صتباك مع �لقوة �ملحا�رشة. بعد ق�صف بال�صو�ريخ 

حكم  �إثرها.  على  �أُ�رش  خطيـرة  بجـروح  �لعـامودي  و�إ�صابة  حمد�ن  �لرحمن  عبد  با�صت�صهاد  �ملعركة  �نتهت 

بال�صجن �ملوؤبد �أربع مر�ت و�أربعني عاماً، ودر�ص �لعلوم �ل�صيا�صية يف �أثناء وجوده يف �ل�صجن. خرج يف �صفقة 

وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

جهاد حممد يغمور )1967– (: �أ�صري مقد�صي ولد يف بلدة بيت حنينا. يف 1994/10/9 �ختطف جماهدو كتائب   
9

وطالبو�  فكم�صان  نح�صون  �ل�صهيوين  �جلندي  بدر  �لكرمي  وعبد  �لنت�صة،  وح�صن  �هلل،  جاد  �صالح  �لق�صام 

مببادلته مع �ل�صيخ �أحمد يا�صني وعدد من �الأ�رشى، وكان يغمور من�صق هذه �لعملية و�مل�رشف عليها. �عتقل 

يوم 1994/10/13، وعذب ب�رش��صة من �أجل �لك�صف عن تفا�صيل �لعملية. حكم بال�صجن �ملوؤبد وثالثني عاماً. 

خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.



298

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

وبعد  �ل�صجون.  د�خل  من  وجنودكم  قو�تكم  �صّد  �لعمل  يف  ف�صلنا  الأننا  ولكن  عيونكم، 

�جلل�صة �لتقينا �الأخوين ه�صام وقدورة، وو�صعناهما يف �صورة ما جرى... 

يف  َمْن  جميع  خرج  �ل�صباح  ويف  �مل�صكالت،  بقية  تعالج  �أن  على  �الإ�رش�ب  توقف 

�لعزل، وو�فقو� لنا على �لدر��صة �جلامعية، وطالبنا بالكمبيوتر، ولكنهم رف�صو�، و�أّما 

�لزيارة  م�صكلة  و�نتهت  �ملدنيني.  �ل�صجناء  عند  �حلال  هي  كما  مبدئياً،  فو�فقو�  �لتلفون 

ببقائي  �أمرها  فانتهى  �صطة  �صجن  �إىل  عودتي  و�أما  �ل�صبك.  بالزجاج  و��صتبدلو�  لالأهل 

عند �الإخوة يف هد�رمي، وحلقت بي �أغر��صي و�أمتعتي، ورجع بقية �الإخوة �إىل �صجونهم، 

وعلي  وهارون،  ومو�صى  حذيفة،  �أبي  و�الإخوة  �صالح،  �ل�صيخ  من  بطلب  بقائي  وجاء 

وهو  �خلليل،  �صجن  �أيام  من  معرفة  به  ويل  ذلك،  على  �ل�صجن  مدير  وو�فق  �لعامودي، 

�صبقت  �لتي  �الأخرية  �صجنتي  يف  �إنه  يقال:  و�حلق  �حرت�م.  وبينه  وبيني  غابزون،  �إيلي 

�الإبعاد، �أي يف نهاية �صنة 2010، �قتحم �صابط �أمن �صجن �إي�صل غرفتنا، ملعلومة خاطئة 

بوجود هاتف حممول، ففت�صنا بخلع جميع مالب�صنا، وتاأزم �ملوقف، وح�رش غابزون، 

وهو قائد �ملنطقة �جلنوبية، فوّبخ �صابط �الأمن �أمامنا بكلمات قا�صية؛ الأنه تعامل معي 

بهذ� �الأ�صلوب، و�عتذر يل عن ذلك.

ففي  �ملو�زين،  كل  قلبت  �الأق�صى  �نتفا�صة  �أن  لوال  تتحقق،  مطالبنا  جميع  كادت 

ومن  �الأق�صى،  �مل�صجد  لباحات  ��صتفز�زية،  بزيارة  �صارون  �أريل  قام   2000/9/28

ممتقع  كان  �صاهدُته:  و�أنا  �صاهده،  من  عنه  وقال  �الحتالل.  و�رشطة  حر��صه  حوله 

�للون، و�النك�صار على وجهه، وهو يتجول يف �صاحة �مل�صجد، وقد �نتف�ص �لنا�ص ورموه 

كالذي  تزوغان  وعيناه  وجهه،  على  �الرتباك  �أرى  مرة  والأول  و�الأحذية،  باحلجارة 

يغ�صى عليه.

انتفاضة األقصى:
منذ �أن َقِدْمُت �إىل �صجن هدرمي �أيام �الإ�رش�ب �صنة 2000 �إىل �صنة 2002، ما برحته �إالّ 

للتحقيق مرة �أخرى لو�حد وع�رشين يوماً، وقد �صبقها و�أنا يف �صجن �صطة �أن ذهبت مرة 

�أخرى لع�رشين يوماً �أي�صاً �إىل �لتحقيق يف �مل�صكوبية.

ُرّقي مدير �ل�صجن غابزون، وخلفته مديرة ��صمها “بيتي”، وكان �لتفاعل بني �الإخوة 

وجممع  �الأحبة  ملتقى  وهي  �صالح،  �ل�صيخ  مع  �أعي�ص  كنت   31 غرفة  ويف  �أ�صّده.  على 
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دودين، ومو�صى  �لعامودي،  علي  باالإخوة  �صالح  �ل�صيخ  �جتمع  يوم  وذ�ت   �خلالن. 

و�أبو حذيفة حنيني، مع غيابي عنهم. وبينما هم جلو�ٌص يتناولون �أطر�ف �حلديث، و�إذ� 

�ل�صيخ �صالح حلركات  �أ�صارير  �لباب، فانفرجت  باالأخ من�صور �صما�صنة يدخل عليهم 

يحبها من من�صور. وهيهات �أن يتمالك نف�صه من �ل�صحك، �إذ دخل عليهم من�صور، ويف 

حذيفة،  و�أبي  وعلي  مو�صى  بني  به  يلوح  �أخذ  وبعدها  عّطره،  وقد  �ل�صيخ،  �رشو�ل  يده 

ويحكم،  لهم:  يقول  ومن�صور  �ل�صمال،  ذ�ت  يتمايل  وذ�ك  �ليمني،  ذ�ت  يتمايل  وهذ� 

فر�صته،  فهذه  �صالح،  لل�صيخ  ]توقف[”  “تفرمل  �أن  وهات  �ل�صيخ.  �صيدكم  �رشو�ل 

عليهم،  يرددها  ومن�صور  منك،  ُفكنا  ر�جل  يا  يقول:  وعلي  عني،  �إبعد  يقول:  ومو�صى 

�رشو�ل �صيدكم �ل�صيخ، وقد جعله كالبنيطة على ر�أ�ص مو�صى.

عيزر�  جدعون  �لكني�صت  ع�صو  جاء  �ل�صجن،  مديرة  وبيتي  �الأيام،  من  يوم  ويف 

�لق�صم ب�صحبتها، ودخال غرفة �الأخ  �لق�صم، ور�أيته وهو يتفقد  Gideon Ezra لزيارة 

�ألتقيه،  �أن  �إىل غرفتي، و�ملديرة معنية  مرو�ن �لبغوثي، وطال �حلديث بينهم، ثّم جاء� 

لكنني كنت قد خرجت �إىل غرفة �أخرى ومل جتدين. ثّم ذهبت �إىل جمّمع �حلمامات ونادت 

ب�صوتها: �صيخ... �صيخ و�أنا �أ�صمعها، وال �أجيب. ثّم رجعت �إىل �لغرفة، ونادت: �صيخ... 

�صيخ، وهو معها وما ِمْن جُميب. ثم �ن�رشفو�، ورجعت �إىل غرفتي، ويف يوم �آخر، ح�رشت 

بيتي وقالت يل: �أنت متطرف، قلت لها: ال، وملاذ�؟ فاأخبتني مبا ح�صل �لبارحة، ثّم جاء 

ترحيلي بعد ذلك، رمبا لهذ� �ل�صبب.

ومن  رجالنا،  خرية  من  وهو  �لعامودي،  علي  �ملجاهد  و�الأخ  تالومت  مرة،  وذ�ت 

2000 مع �ل�صيخ �صالح وعبد �حلكيم، ف�صعر  �أذكى �صباننا، وهو من قاد �إ�رش�ب �صنة 

و�ل�صهيد�ن هو  نعم،  دم”.  “حلف  وبينك  بيني  ر�جل  يا  يل:  فقال  عليه،  ق�صوت   �أين 

، وعبد �ملنعم �أبو حميد، من ور�ء ت�صفية رجل �ل�صاباك يف ر�م �هلل، 
10

عبد �لرحمن حمد�ن

و�أنه على علم بالذي بيني وبني �ل�صهيد عبد �ملنعم.

�ل�رشقية  �ل�صو�فري  ولد يف خميم خانيون�ص الأ�رشة هجرت من قرية  عبد الرحمن حممد حمدان )1971– (:   
10

�إىل  و�نتقل  �لق�صام  بكتائب  �لتحق  �الأوىل.  �النتفا�صة  فعاليات  يف  مل�صاركته  لالحتالل  طورد   .1948 �صنة 

�أبرزها يف �صابط  �لعمليات  �لتي نفذت عدد�ً من  �لكتائب  �لغربية. �صارك يف قيادة عدد من جمموعات  �ل�صفة 

1994/2/24، حني حا�رشته  �ملخابر�ت �ل�صهيوين نوعم. ��صت�صهد يف معركة �نتهت بق�صفه بال�صو�ريخ يوم 

قو�ت �الحتالل يف بلدة �أبو دي�ص و�إخو�نه �ملجاهد علي �لعامودي، و�ل�صهيد يحيى عيا�ص، و�ل�صهيد عبد �ملنعم 

�لقوة  مع  باال�صتباك  �لعامودي  و�ملجاهد  حمد�ن  بد�أ  وعيا�ص،  حميد  �أبو  �ل�صهيد  �ن�صحاب  وبعد  حميد.  �أبو 

�ملحا�رشة، �إىل �أن ��صت�صهد و�أ�رش �ملجاهد �لعامودي م�صاباً.
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وىل. فجميع 
ُ
�أما على �صعيد �النتفا�صة، فلقد �تخذت طابعاً متميز�ً عن �النتفا�صة �الأ

�لف�صائل ت�صابقت يف هذ� �مليد�ن، وت�صكلت �الأجنحة �لع�صكرية، بعد �أن غابت طويالً، حيث 

�نفرد �لعدو و�ل�صلطة �لفل�صطينية بكتائب �لق�صام و�رش�يا �جلهاد �الإ�صالمي بعد �أو�صلو، 

�ملقاومة. وجنحت  �إىل ميد�ن  �الأجنحة،  تاأتي بهذه  �أن  وهذ� جناح عظيم حلركة حما�ص، 

�ل�صهيوين من قطاع غزة، و�جتاحت  �لعدو  �النتفا�صة، بطرد  �ملقاومة، من خالل هذه 

قّو�ت �الحتالل مدن �ل�صفة �لغربية، وما �أبقت من �أو�صلو على �صيء، �إالّ �لتن�صيق �الأمني 

�لقائم على خدمة �الحتالل.

لقد �أخذ �الحتالل ي�صابق �لزمن، يف بناء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، حتى يحّجم عمليات 

�ملقاومة، وما �أفلح ولن يفلح. ولوال خدمة �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية لالحتالل، ما 

�أد�ئهم وفاعلية تكتيكاتهم،  �أن يتغلبو� على �ملجاهدين، وعلى ح�صن  ��صتطاع �ل�صهاينة 

وهم �لذين على �لدو�م ُيبدعون.

لقد دفع �ل�صعب �لفل�صطيني دمه ثمناً لنجاح �نتفا�صة �الأق�صى، ومل يتبقَّ يف �صجون 

�الحتالل حتى �صنة 2000 �إال 750 منا�صالً وجماهد�ً. وملا ف�صل م�رشوع �أو�صلو، وعجز 

يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �ندفع  �الأر�ص،  على  �لدولتني  حّل  �إىل  �لتو�صل  عن  ديفيد،  كامب 

�لعطاء بال حدود، وو�صل عدد �الأ�رشى �إىل ما يقارب 2000 �أ�صري. و�ل�صعب ال يريد �إال 

قيادة وطنية �صادقة، و�ل�صعب �إذ� توىل قيادته وطنيون �أحر�ر فهو ال يعرف �لتعب. و�إنه 

“�إذ� مل   ،2004 �إبر�هيم �ل�صنو�ر، ونحن يف �لعزل يف �الإ�رش�ب �صنة  �أبو  كما قال يل �أخي 

تخذل �لقيادُة �لقاعدة، فعطاء �لقاعدة بال حدود”.

�لرد  كان  �الأق�صى،  �مل�صجد  و�قتحامه  �ل�صعب،  هذ�  م�صاعر  �صارون  ��صتفز�ز  ومع 

وباالً على �الحتالل، فذ�ق �لويل، من خالل عمليات جريئة، هزت كيانه. و�رُشِّعت �أبو�ب 

من  �رشعيتها  �أخذت  �لتي  �ملر�غمة،  �إنها  �ملجاهدين.  زحوف  �أمام  و�ملعتقالت،  �ل�صجون 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ونالت بركته، حتى �نت�رشت �أ�صد�وؤها عب �الأر�ص، �لتي بارك 

�هلل فيها للعاملني، و�إنه �لعطاء �ملتجدد، و�حلياة من خالل �ل�صهادة.

مشكلة الخليل وغزة:
مل تعرف حما�ص منطق “�ل�صللية” �أو �لفئوية، فحما�ص ببنائها �لعقائدّي �أكب و�أعلى 

�صاأناً من �أن تقع يف �لبلديات و“�ل�صلليات”. وهذ� �أمر ظاهر الأعني �لنا�ص، ولزمن طويل، 

خمتلف  على  �الأ�رشى،  جلميع  �إمام  و�أنا   ،1985 �صنة  قبل  �الأوىل  �جلماعة  �أيام  وحتى 
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�صنب،  �أبو  �إ�صماعيل  �حلاج  وكان  حما�ص.  �أبناء  �خل�صو�ص  وعلى  وقر�هم،  مدنهم 

و�الأخ و�إمارته.  قدرته  يف  �صكك  �أحد�ً  �أظن  وال  �الأمري،  ونعم  علينا...  �أمري�ً  �هلل،   رحمه 

�أبو حذيفة عبد �حلكيم حنيني، ونحن م�صايخه، كان �أمري�ً علينا، وهو من �الأدب مبكان.

1999، وبقي �صجن ع�صقالن مقت�رش�ً على  ملا �جتمعت حما�ص يف �صجن نفحة �صنة 

من ع.”  “ف.  ��صمه  �صخ�ٌص  حما�ص  خّط  على  دخل  �ملنظمة،  وف�صائل  فتح   عنا�رش 

دور� �خلليل، جاءنا ِمْن عند �الإخوة يف �جلهاد �الإ�صالمي، وعا�ص يف نفحة، و�أكرُث �لقاطنني 

�لتنظيم،  يف  فتنة  فاأثار  �خلليل،  دور�  �أهل  على  حم�صوب  وفو�ز  و�خلليل.  غزة  من  فيه 

و��صتقطب حوله �إخوة كر�ماً، ومفاد دعو�ه �أن �أهل غزة ي�صتاأثرون بالتنظيم، و�أنهم قوم 

�أهل  و�أن  دورهم،  وحتجيم  �الأمر،  هذ�  على  للقائمني  حّد  و�صع  من  بّد  وال  م�صتبدون، 

�ل�صفة، و�خلليل على �خل�صو�ص، ال موطئ قدم لهم يف �لتنظيم، ومظلومون.

نعم، �أنا �أقر، �أن بع�ص �الإخوة �لقائمني على �لعمل �لتنظيمي فيهم ق�صوة، لكنهم و�هلل، 

�أمثال �الإخوة توفيق �أنف�صهم، وهم ُعباد هلل،   ثّم و�هلل، رجال خمل�صون، ويوؤثرون على 

�ل�صهيد  �صقيق  وهو  علي،  �أبو  �ملقادمة  وح�صن  جمال،  �أبو  م�صتهى  وروحي  نعيم،  �أبو 

من  �أف�صل  وكلّهم  مبثلهم،  تاأتيني  �أن  هيهات  رجال  هوؤالء  �ملقادمة.  �إبر�هيم  �لدكتور 

م �لعرب عربني، وجعل منها خليلياً وغز�وياً... وجنح يف �رشخ  هذ� �ل�صخ�ص، �لذي ق�صَّ

ووقعت  �مل�صكالت  فح�صلت  نية،  ح�صن  عن  كر�م  �إخوة  يديه  على  �صّد  وقد  �لتنظيم، 

�لفتنة. و�أ�صبح حلما�ص غزة ق�صمهم �لذي ُيعرف مبكة، والأهل �خلليل وريفها ق�صمهم. 

 وبقي �لتنظيم �صكلياً �إىل �أن قّدر �هلل فرحلت من �صجن هدرمي �إىل �صجن نفحة، وكان ذلك

�صنة 2002.

نفحة بعد ثمانية عشر عامًا:
بعد �أن جتنبت لقاء �لوزير جدعون عيزر�، وجاء ��صمي للرحيل عن هدرمي �إىل نفحة، 

ب�صبب هذ� �ملوقف، و�أ�صباب �أخرى �دعتها مديرة �ل�صجن، ز�عمة �أن يل �ت�صاالً مع خارج 

دم�صق  يف  حما�ص  قيادة  مع  �لتو��صل  ذلك  ومعنى  �ملحمول.  �لهاتف  خالل  من  �لبالد، 

�لهو�ص  هو  �إمنا  �صيء.  ذلك  ور�ء  من  ولي�ص  مرتني،  �أو  ملرة  ذلك  ح�صل  ورمبا  ولبنان، 

عند �ال�صتعالمات و�ل�صاباك لي�ص غري. حملتني “بو�صطة” �لنقل �بتد�ًء من هدرمي، وهي 

مكتظة باالأ�رشى، وفيها من هو متمرد على م�صاعر �لنا�ص، في�صعل �صيجارته غري �آبٍه ملن 

معه، ومنهم... ومنهم. ثّم �صارت بنا �صو�رع فل�صطني، وعلى جو�نبها وعلى مقربة منها 
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ب�صاتني �لبتقال، حتى و�صلنا �إىل �صجن �لرملة، وهو حمطة مرور و��صرت�حة عند �رشطة 

�ل�صبع،  فبئر  ع�صقالن  �صجن  �إىل  �أخرى  ناقلة  بنا  �نطلقت  وبعدها  �ل�صجون...  م�صلحة 

ومننا ليلتنا هناك. ويف �ل�صباح غادرنا �ل�صجن �إىل نفحة.

�الإن�صان،  كر�مة  على  يبقي  ال  �لذي  �لتفتي�ص  وهو  باملعلوم،  نفحة  �إد�رة  ��صتقبلتنا 

�الأ�رشى،  ببع�ص  ياأتون  وكانو�  وممار�صاتهم.  �أفعالهم  لنذ�لة  �لقامو�ص  له  يت�صع  وال 

ويرغمونهم على خلع مالب�صهم، كما ولدتهم �أمهاتهم. بل يبلغ �أذ�هم وف�صاد فطرتهم، 

�أنهم يرغمون �الإن�صان عرياناً على جلو�ص �لقرف�صاء، “و�فتح رجليك، و�نزل، و��صتدر 

يف  يخبئ  قد  �الأ�صري  �أن  بدعوى  ذلك  كل  �خللف...”؛  و�إىل  �الأمام،  و�إىل  و�صماالً،  ييناً، 

�أح�صائه هاتفاً حمموالً. هذه �الأمور ح�صلت من هوؤالء �ل�صفلة. وكثري�ً ما �أقول: �إنهم ال 

يحرتمون �هلل، فكيف يحرتمون �لب�رش؟ ال، ال يكن. �إنهم يتلذذون على معاناة �الأ�رشى. 

بلدة  يف  �أخو�تنا،  من  �مر�أة  بحق  كالبهم  فعلته  ما  �إىل  �لتلفزة  �صا�صات  على  من  ترو�  �أمل 

�لعبيدية وهم يتفرجون؟

دور�  نو�رة  فيها   ،)11( ق�صم  من   63 غرفة  ��صتوعبتنا  �لتفتي�ص،  من  �نتهينا  �أن  بعد 

ووجيه �آل �لرجوب، بعد �ل�صيخ نايف، �أال وهو �حلاج رزق �لرجوب. وكنت �أقول الأخي 

�آل �لرجوب هو �حلاج  �إن رجل  �حلبيب �ل�صيخ �لنائب نايف �لرجوب، ومن باب �ملودة، 

�هلل  فرج  �لكل،  و�صيخ  �صيخنا  حذيفة  فاأبو  موجود.  نايف  و�ل�صيخ  وجيه  ال  لكن  رزق، 

كربه.

��صتقبلنا �حلاج رزق، وهو حبيب �ل�صيخ �صالح، ومعه �الإخوة �أحمد طبي�ص، وجهاد 

خالل  من  �لثاين،  �ليوم  يف  و�لتقيت  بروؤيتهم.  وحظينا  �لقو��صمي،  وح�صني  عمرو، 

�أهل �خلليل وريفها، و�أنا  ِمْن  �لق�صم، ومعظمهم  �الأحباب جميعاً من �صاكني  “�لفورة”، 
�أحب �خلليل، ولوال حبي للقد�ص ما �خرتت عن �خلليل بديالً. وكثري�ً ما �ألّح علي �حلبيب 

�أبو همام �لنت�صة، �أن ي�صرتي يل قطعة �أر�ص يف �خلليل، لكن �لظروف مل ت�صاعد.

�لدخول  �أبو نعيم، يعر�ص علي  �الأخ توفيق  �لق�صم، وجاءين  �الأمور يف  ��صتقرت بي 

يف �النتخابات الإد�رة �أ�رشى حما�ص، فاعتذرت. وي�صهد �هلل �أين ال �أرغب، وال �أحب �لعمل 

خلفها  �لتي  �لظروف  يل  و�رشح  ذلك،  على  �أ�رش  لكنه  �مل�صوؤولية،  موقع  من  �لتنظيم،  يف 

�أهل غزة قبل �خلليل، �لنا�ص، وعند  �أنت مقبول عند  “ف. ع.”، وقال يل:   �ل�رشخ، بفتنة 

وال يز�ل يف �لنفو�ص بقايا من بعد ذلك �ل�رشخ.
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�أثق بهم، وجميعهم دفعو� نحو ذلك، وجرت �النتخابات  فا�صتخرت �هلل، و�صاورت من 

�النتخابات  هذه  �أفرزت  حما�ص،  �أبناء  من  يزيد،  �أو   ،300 من  مكونة  قاعدة  �صعيد  على 

جمل�ص �صورى عدده 18 ع�صو�ً، و�نتخب �ملجل�ص مكتبه �لتنفيذي من خم�صة �أع�صاء، منهم 

�حلاج �صعيد زعرب من غزة، و�الأخ توفيق �أبو نعيم كذلك من غزة، و�ملجاهد عبد �لرحمن 

غنيمات، ون�صيت �لر�بع... وكنت خام�صهم و�أمريهم. و�لدورة �النتخابية �صتة �أ�صهر.

�لثقة بني �جلناحني،  �إعادة  �أن ننجز كثري�ً، ولو مل يكن غري  ��صتطعنا يف هذه �لدورة 

�ل�صفة وغزة، و�خلال�ص من دو�مة �ملا�صي من �إجناز لكفى. ولكن ومن باب �ال�صتدر�ك، 

ملا و�صلُت �إىل نفحة، �أتيت �إليه و�لو�صع هادئ، وقد �صبقه و�صع متفجر، حيث �أقدم �أحد 

�ملجاهد عو�ص  �ملجاهد هاين جابر من �خلليل )هو و�بن جمموعته  �الأخ  �الأبطال  �أبنائنا 

�ل�صالية، قاما بطعن م�صتوطن عند �مل�صجد �الإبر�هيمي، فاأردياه قتيالً( على طعن مدير 

�إىل �مل�صت�صفى الأكرث من �صهر، وكذلك �صجان  �ل�صجن عدة طعنات، باآلة حادة ذهبت به 

�آخر، تعر�ص ملثل ذلك. ومن ثّم قامت قيامة �ل�صجن، وهو يف بد�يات �لهدوء، و�صبب ذلك 

�أن �إد�رة �ل�صجن �أقدمت على تفتي�ص زوجة �أحد �الإخوة يف �لزيارة، وهي من غزة، فقرر 

فتانا هذ� �النتقام، و�أهدرت باأق�صامها دم �صابط �أمن �ل�صجن، وكانت �ل�رشبة يف �الأ�صا�ص 

له، لكنه غاب فح�رش �ملدير فكانت �لطعنُة من حظه.

�ملجاهد هاين ر�أى يف �ملنام �الإخوة �لدكتور عبد �لعزيز �لرنتي�صي، و�حلاج �إ�صماعيل 

�أبو �صنب، و�ل�صيخ �صالح �صحادة، و�أنا معهم يف غرفة و�حدة، وقال، من خالل �لروؤيا، 

�أبو نعيم. و��صت�صهد �إخو�ين  �أّولها �الأخ توفيق  �أتاأخر عنهم، كما  �أنهم ي�صت�صهدون و�أنا 

�أولئك، و�أ�صاأل �هلل �أن يختم عمري بال�صهادة... �للهم �آمني.

لقد ��صتطاعت هذه �لدورة �النتخابية �أن تنجز حت�صناً على �لو�صع �لعام، وكان �ملكتب 

باأع�صائه يجتمع كل �أ�صبوع مرة، ليناق�ص �أحو�ل �لتنظيم و�صيا�صته �الإد�رية، و�لثقافية، 

و�الأمنية، و�ملالية، وي�صع �ل�صيا�صات ملندوب �خلارجية مع بقية �لف�صائل، و�أما جمل�ص 

�ل�صورى، فكانت له �جتماعاته �ل�صهرية، يتابع وير�قب، وهكذ� ال يوجد جمتمع يخلو من 

�مل�صكالت... ولكل م�صكلة طبيب.

هيئته  على  �ملكتب  ورجع  �أخرى،  �صهور  ول�صتة  �لثانية،  �لدورة  �نتخابات  وجرت 

مدير  جاء  �لدورة،  هذه  وخالل  �ل�صابقني.  �الإخوة  �أحد  من  بدالً  جديد  �أخ  ودخل  �الأوىل 

جديد لل�صجن، و�أقبلت �الإد�رة على �صحب �إجناز�ت، �صحينا من �أجل حتقيقها بالكثري.
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حممد  �الأخوين،  هرب  بعد  وخا�صة  �ل�صجون،  م�صلحة  �عتمدتها  جديدة  �صيا�صة 

بها �ألقت  �لتي  �لظالل  جانب  �إىل  ع�صقالن،  �صجن  من  رم�صان  حممد  ونز�ر   �لر�صق 

�لتي ت�صتفز  �الأق�صى، من خالل �حلرب �ل�رشو�ص، و�لعمليات �ال�صت�صهادية  �نتفا�صة 

م�صلحة �ل�صجون، وجهاز �ل�صاباك، و�لذي دخل على خط م�صلحة �ل�صجون، ف�صيق على 

�الأ�رشى معي�صتهم. بل جدد �صيا�صة �لعزل من جديد، بل �أكرث من هذ�، قل�صو� �صاعات 

زيار�ت  و�ألغو�  �الأبو�ب،  فتح  يف  و�صيقو�  �لريا�صة،  �صاعات  وكذلك  �ليومية،  �لنزهة 

�ل�صجان  مر�قبة  حتت  ذلك  وجعلو�  �لغرف،  �إىل  و�لعودة  �لنزهة  �إىل  و�خلروج  �الأق�صام، 

�أنهم  بلة،  �لطني  وز�د  �ملغناطي�صي(.  �ملجال  عن  للك�صف  )�آلة  بـ”�ملاغنوميرت”  وتفتي�صه 

�أن كل حديث مع �الأهل �صيكون  ��صتبدلو� ب�صبك �لزيارة �لزجاج و�لتلفون. ويعني هذ� 

حتت �ملر�قبة و�لت�صجيل. ورد�ً على هذه �الإجر�ء�ت، �متنع �الأ�رشى عن �خلروج للنزهة �أو 

“�لفورة”، ولثالثة �أ�صهر وهم ال يخرجون �إال ل�صالة �جلمعة. وخطبت �جلمعة يوماً، ورد�ً 
على �إجر�ء�تهم، قلت: �إن تقتلو� منا و�حد�ً، نقتل منكم ع�رشة، وحديث طويل �أثار حفيظة 

�إىل �لغرف بعد ذلك. ويف �مل�صاء كبنا ل�صباح  �صباط �ل�صجن و�الإد�رة جميعاً، ورجعنا 

بنقلي من  �أن تتخذ قر�ر�ً  �الإد�رة  �إجر�ء�تهم. وهذ� ما دفع  على  �لعيد، وكذلك �حتجاجاً 

 �ل�صجن �إىل �لعزل، لوال �ل�صيا�صة �حلكيمة، من �الأخ �حلبيب توفيق �أبو نعيم )�أبو عبد �هلل(،

�لغرفة...  يف  �أغر��صك  جميع  و�ترك  �لزنازين،  �إىل  بالفر�صة  �إال  تخرج  ال  يل:  قال  �لذي 

وبينما كان �صابط �أمن �ل�صجن، و�آخرون من �الإد�رة و�قفني يف مربع �الأق�صام، ��صتقبلني 

�أبو عبد �هلل، على مر�أى منهم، فقبل يدَي عنوًة �أمامهم، و�إين و�هلل ال �أ�صمح لولدي �أن يقبل 

يدي، لكنه �أر�د �أمر�ً من ور�ء ذلك. وقال لهم: هذ� عندنا يف �ل�صجون، ويف �لقد�ص و�ل�صفة، 

كال�صيخ �أحمد يا�صني يف غزة، ثّم �إنه �أقنعهم باالكتفاء بعقوبة �لزنز�نة، بدالً من �لرتحيل 

و�لعزل. وق�صيت �أيام �لعيد يف �لزنازين.

�الأو�صاع  هذه  ظّل  يف  �النتخابية  دورتنا  و�نتهت  �لزنازين،  بعد  �لق�صم  �إىل  رجعت 

�لتي تت�صاعد حتدياتها، وبقي �الأخ �أبو عبد �هلل ممثالً للمعتقل. وجرت �نتخابات جديدة، 

وت�صكل مكتب تنفيذي جديد باأمري جديد هو �الأخ �ملجاهد �لدكتور عز�م �صلهب، ومعه يف 

�ملكتب �الأخ �أين طه )�أبو حممد(، الأن �لقانون �الإد�ري ال يجيز �لرت�صح الأكرث من دورتني.

جاء مدير جديد لل�صجن كما ذكرت، وهو على معرفة بـ)�أبي عبد �هلل( توفيق، ِمْن �أيام 

�لعزل �الأوىل �صنة 1990، حيث جرى بينهما �صد�م ملخ�صه �أن �ملدير �جلديد كان �صابط 
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�صابط  توفيق  ف�رشب  بينهما،  ��صتباك  وجرى  �لرملة،  يف  نيت�صان  �صجن  يف  �لعزل  �أمن 

�الأمن يف ر�أ�صه، “وعلَّم عليه”، وكذلك تعر�ص توفيق ل�رشبة يف ر�أ�صه من هذ� �ل�صابط، 

�للقاء، وتبادل �حلديث تغرّيت �حلال،  فيما بعد ل�صجن نفحة، وبعد  �أ�صبح مدير�ً  �لذي 

�ال�صتقر�ر  خيم  ف�صيئاً  و�صيئاً  ح�صنة،  لعالقة  مهدت  �لقا�صية،  �ملا�صي  جتربة  وكاأن 

�مل�صوب باحلذر.

التفتيش الليلي:
يف �إحدى �لزيار�ت �لدورية، حيث كان �ملدير يقوم بزيار�ت لالأق�صام كل يوم خمي�ص، 

ويختمها عندنا يف �لغرفة، لكنه يف هذه �ملرة يدخل علينا �لغرفة مع طاقمه، ويدير حديثاً 

�ملعتقل،  ممثل  ب�صفته  توفيق  �الأخ  وبح�صور  عام.  ب�صكل  و�الأو�صاع  �ل�صيا�صة  عن 

عن  للبحث  ذلك  وكل  ليلي،  بتفتي�ص  �الإد�رة  تقوم  �أن  �ملمكن  من  قائالً:  حديثه  وو��صل 

�إن  لدينا،  مقبول  غري  �أمر  هذ�  له:  قلت  بكرثة.  موجودة  كانت  الأنها  �ملحمولة؛  �لهو�تف 

�أردت �لتفتي�ص، فلك ذلك خالل �لنهار، و�الأ�رشى يتفهمون ذلك، �أما يف �لليل، فهذه �صابقة 

�أمننا،  على  خطر�ً  ت�صكل  �ملحمولة  �لهو�تف  �ملدير:  قال  �الأ�رشى.  يقبلها  ولن  مرفو�صة 

هو  ي�صميه  ما  د�خل  عمليات  �إىل  ودعوة  �خلارج،  يف  تنظيم  عن  يتحدث  من  بينكم  ومن 

له  كان  َمْن  وعزلت  وتتابعها،  �ملخابر�ت،  تنقلها  معلومات  هذه  وبالطبع  “�إ�رش�ئيل”. 
�ت�صال مع �ملجموعات �لعاملة يف �ل�صاحة، و�نف�ص �للقاء دون حّل، لكن و�صلت �لر�صالة.

�ل�صجون لهذه  ذ�ت ليلة قبل �صالة �ل�صبح، �قتحمت قوة تفتي�ص �نتخبتها م�صلحة 

�قتحمت غرفة لالإخوة يف فتح، يف ق�صم خا�ص  �لفرقة  “مات�صادة”، هذه  ��صمها  �الأمور، 

�صالة  وبعد  نف�صه،  �لوقت  ويف  �ملحمولة.  �لهو�تف  منها  و�أخرجو�  وفت�صوها  بهم، 

�ل�صبح، جاءت �لقوة لتفتي�ص غرفة حلما�ص يف ق�صم �آخر، و�لناطق با�صم �لق�صم هو �الأخ 

�ملجاهد فايق �ملبحوح، �صقيق �ل�صهيد حممود �ملبحوح، ويف �لغرفة �الأخ �ملجاهد م�صطفى 

�إىل  �ل�صابط  و�آخرون. فتحدث  �أبو مرخية،  �أ�رشف  �أبو عاي�ص، و�الأخ  رم�صان، وحممد 

�الأخ فايق قائالً: �إنهم يريدون تفتي�ص �لغرفة، فرد عليه �الأخ فايق، دعني �أحتدث �إىل �أبناء 

�لق�صم، حتى ال تقوم فو�صى. لكنه فوجئ بفتح �لباب، و�لدخول يف عر�ك مع �ل�صباب يف 

�لغرفة، وعند خروج �لقوة، ن�صيت �أحد �صباطها بني �ل�صباب، فاأوجعوه �رشباً، وعلّمو� 

على عينيه بلكمات، يقول عنها هذ� �ل�صابط، �إنها �أق�صى خم�ص دقائق يف حياته.
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�لطو�رئ،  حالة  و�أعلنت  �الأبو�ب،  على  �ل�رشب  وبد�أ  فيها،  مبن  �الأق�صام  قامت 

و��صتدعت �إد�رة �ل�صجن جندة من �ل�صجون �الأخرى مل�صاعدتها، وجاءت قو�ت خا�صة. 

�صوته  رفع  من  و�أوجعو�  �لغرف،  من  �الأ�رشى  و�أخرجو�  بال�صجن،  حميط  و�جلي�ص 

�نهالو� عليه �رشباً، ود��صو� عليه  ، ممن 
11

�ل�صفطاوي �ملجاهد عماد  �الأخ  عليهم، وكان 

�إىل  و�قتادوه  بال�صال�صل،  قيدوه  وقد  يل،  قال  كما  دبره،  من  �لب�ز  خرج  حتى  بالنعال، 

�لزنازين.

ويف �لق�صم �لذي نحن فيه، قامت دنيا �الأ�رشى ومل تقعد، حتى �إن �صابط �ال�صتخبار�ت 

ير�صني  �أن  خفت  ولكنني  �إليك،  الأحتدث  �لق�صم  �أدخل  �أن  �أريد  كنت  بعد:  فيما  يل  قال 

�الأ�رشى باملاء �ل�صاخن، �أو �أي �صيء �آخر... نعم لقد خ�صي على نف�صه.

�لق�صم  ذلك  غرف  يف  �لتع�صفي  و�لتفتي�ص  �آخره،  �إىل  �لنهار  �أول  ومن  �ملوقف،  تاأزم 

على  �لقهوة  وو�صعو�  طعامنا،  و�صادرو�  ف�صاد�ً،  و�أمتعتنا  �أغر��صنا  يف  وعاثو�  وحده، 

�لزيت، و�لزيت على �ملالب�ص، و�ل�صكر على �مللح، وما �أبقو� على �صيء... لعنهم �هلل.

و�إد�رة  �أع�صابهم،  وعلى  جاهزية،  على  و�الأ�رشى  الأ�صبوع،  متوتر�ً  �لو�صع  وبقي 

من  وهي  �حلو�ر،  جلنة  وطلب  �ل�صجن  مدير  جاء  �أن  �إىل  وتخوف،  خ�صية  على  �ل�صجن 

من  �لرغم  على  ح�صوري،  على  �ملعتقل  ممثل  نعيم  �أبو  توفيق  و�أ�رش  �لف�صائل.  جميع 

�الأزرق  خالد  و�الأخ  �الإ�صالمي،  �جلهاد  عن  �لر�زم  فوؤ�د  و�الأخ  �لتنظيم،  يف  �أعمل  ال  �أين 

�صخ�صية  قنطار  �صمري  و�الأخ  �ل�صعبية،  �جلبهة  عن  كر�ص  �أبو  ماهر  و�الأخ  فتح،  عن 

�لكانتينا، جاءنا وهو  �عتبارية، وجوده يلطف �الأجو�ء. جاء �ملدير و�جتمع بنا يف غرفة 

على  جميعاً  وجل�صنا  �ل�صاخن،  للرغيف  ي�صحك  وال  �لوجه...  مكفهر  �جلبني،  مقطب 

ونحن  “�صالوم”  لكم  �أقول  كيف  بالعبية  وقال  قبالتنا،  كر�صي  على  وهو  �لكر��صي، 

هنا،  من  بكلمة  �جلو  يلطفان  قنطار  و�صمري  نعيم  �أبو  توفيق  َخو�ن 
َ
�الأ و�أخذ  حرب؟  يف 

�أنتم  فقال:  عنده؛  تالميذ  وكاأننا  حادة،  بنبة  علينا  خرج  �ملدير  ولكن  هناك.  من  وكلمة 

ن�صيتم �أنكم �أ�رشى؟ ون�صيتم �أنكم يف �ل�صجن؟ ون�صيتم؟ ون�صيتم... كل ذلك على �صيغة 

متزوج   .1948 �صنة  �ملجدل  بلدة  من  هجرت  لعائلة  غزة  يف  ولد   :)  –...( ال�شفطاوي  اأ�شعد  الدين  عماد   
11

يف �ل�صوري  م�صباح  �ل�صهيد  بقيادة  كبرية  هروب  عملية  يف  �ل�صجاعية  �صجون  من  هرب  �أبناء.  ثالثة   وله 

�أيار/ مايو 1987. عمل بوز�رة �الأوقاف بعد عودته لغزة للم�صاركة يف جل�صة �ملجل�ص �لوطني �صنة 1996. �عتقل 

يف 2000/12/13 من على معب رفح، وحكم عليه بال�صجن ملدة 18 عاماً مل�صاركته يف �لتخطيط لعمليات ��صتهدفت 

�الحتالل قبل �أو�صلو.
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 �ل�صوؤ�ل، وما ِمْن �أحد يت�صدى له، وبدون ��صتئذ�ن، وال مقدمات قاطعته، وقلت له: ��صمع

�أننا �أ�رشى، وعند �ل�صهاينة كذلك، لكن نحن  —هذ� ��صمه— نحن ما ن�صينا  يا �صيمون 

�أ�رشى حرية، وجئنا لل�صجن من �أجل وطننا �لذي �صلبتموه. نحن �أ�رشى ق�صية وطنية، 

ل�صنا جنائيني وال مدنيني، نحن ع�صكريون. بل ��صمع جيد�ً، هذه �الجناز�ت �لتي تدَّعي �أنها 

ِمنَّة منك وتف�صل، دعو�ك غري �صحيحة، هذه �الجناز�ت �لتي �صحبتها، دفعنا �رشيبتها 

�أنا�ص كثريون.  �أطناناً من �للحوم، يف �إ�رش�باتنا عن �لطعام، و�صقط منا �صهد�ء، وتاأذى 

وما ِمْن مرة �إال و�أ�صلوبك يف �حلو�ر معنا �إال و�لغاز و�لع�صي و�لهر�و�ت حا�رشة، ��صمع 

يا �صيمون: “�هلل ال يخلف عليك”... ويف هذ� �ل�صجن �لذي �أنت مديره �ليوم، �صقط منا يف 

�إ�رش�ب �صنة 1981 ثالثة �صهد�ء، وهم: �إ�صحق مر�غة، وعلي �جلعفري، ور��صم حالوة. 

هوؤالء �أنتم َمْن و�صع بربيج �حلليب يف رئة كل و�حد منهم، حتى نزلت �ل�صو�ئل �إىل �لرئة 

�إىل  و�إياه  وتو�صلنا  يرت�جع،  وبد�أ  ف�صكت  ن�صينا.  ما  و�هلل  ال  ن�صيتم،  وتقول  فقتلتهم. 

�لتهدئة، و�تفاق �آخر يخ�ص �لزيارة وبع�ص �الأمور. لكنه فيما بعد نكث ومل يِف بوعده... 

فكان يل معه موقف.

يف يوم �خلمي�ص، كما هو معهود، جاء �ملدير ز�ئر�ً مع عدد �مل�صاء، قام �صابط �لعدد مبا 

عليه فعله، فاأغلق �لباب باملفتاح و�لقفل، ثّم جاء �ملدير على باب غرفتنا، وقال بالعبية: 

و�أنا جال�ص على �رشيري،  له: م�صاء �خلري،  “عريف توف” وتعني م�صاء �خلري، فقلت 
�لذي هو عن يني �لباب، فما وقفت له؛ ويعني ذلك �إهانة وردة فعل مني على موقفه، �لذي 

تر�جع عنه، و�أحرجنا يف جلنة �حلو�ر �أمام �إخوتنا من �الأ�رشى، الأنهم يف�رشون ذلك، �أننا 

خنعنا ل�رشوط �الإد�رة. وملا ر�أى مني ذلك، قال لل�صجان: �فتح �لباب، فقال له �ل�صجان: 

�نتهى �لعدد، فقال له �آمر�ً وبحدة، �فتح �لباب، ففتح له �لباب، ودخل علينا �لغرفة، فلما 

�أحد  علينا  دخل  �إذ�  �أنه  عندنا  و�الأدب  وخرج.  جميعاً  علينا  و�صلم  له  قمت  علينا،  دخل 

�لغرفة، نقف ون�صلم عليه. وبعد �صاعة على �لتقريب رجع �إلينا ووقف على �لباب وقال: 

م�صاء �خلري، فقمت له، ورددت عليه بتحية �مل�صاء، وقال: عن نف�صه، �أنا �أعرف —ُموجهاً 

�صيمون،  يا  “��صمع  له:  فقلت  بالطة”،  على  نتكلم  و“تعال  زعالن،  �أنك  �إيلَّ—  �حلديث 

نعم �أنا زعالن وغ�صبان، الأنك �أحرجتنا �أمام �الأ�رشى، يوم �أن وعدتنا ب�صاأن �لزيارة ثم 

�ل�صجون،  �أكب منك، و�أكب من مدير م�صلحة  �أنني  �علم  ��صمع يا �صيمون،  تر�جعت... 

و�أكب من رئي�ص وزر�ء دولتك”. قلت له هذ� و�هلل ي�صهد، و�إخو�ين من �لفرح لهذه �للهجة 

�أن  �ل�صاباك يف �لقد�ص، يوم  ي�صهدون، وكاأنك تطعمهم ع�صالً. وقلت له ق�صتي مع قائد 
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قلت له: و�هلل لو و�صعتني يف هذه �لقارورة، و�أغلقت عليَّ فاأنا حٌر �أكرث منك. وقلت له: �أنت 

مدير على �صجن فيه 1,000 معتقل، بينما �صاحبك رجل �ل�صاباك يف �لقد�ص م�صوؤول عن 

�أمن �صتمئة �ألف يهودي، غري �لعرب، �إن كان م�صوؤوالً عن �أمنهم، �أو مطاردتهم. ثّم �نتهى 

�حلديث بالتفاهم، وغادر �ل�صجن ليلتها �إىل بيته.

زيارة  يريدون  ال  هوؤالء   ،%62 بن�صبة  رف�صوها  �الأ�رشى  �أن  هي  �لزيارة  وق�ْصة 

فال  �ل�صجون،  كل  على  طبقت  �حلالة  هذه  ولكن  و�لتلفون.  �لزجاج  طريق  عن  �أهاليهم 

موقف  بلورة  من  بّد  وال  �صعيف،  �ل�صجون  بقية  موقف  و�أن  خا�صة  ذلك،  من  منا�ص 

 �إد�رياً، كان 
ً
جماعي ملو�جهة هذه �لهجمة. و�أعرتف �أننا يف �حلو�ر جتاوزنا و�رتكبنا خطاأ

�الأجدر بنا �أن نرجع �إىل �الإخوة يف �لقو�عد �لتنظيمية، لكننا �جتهدنا فاأخطاأنا.

و�لغريب فيما بعد، �أن �الأ�رشى �رتاحو� للزيارة عن طريق �لزجاج و�لهاتف �ملحمول، 

الأنهم عاينو� ذلك. و�صارت �الأمور على خري ما ير�م.

مع الشيخ رائد في حيفا:
وذ�ت يوم من �أيام �ل�صيف يف 2004، جاءتني �صفرية يف “بو�صطة” �ل�صجن �إىل حيفا. 

رحلتي  تكن  مل  �ملرة  هذه  لكن  �رشحناه.  مِلا  مزعجة،  �الأ�رشى  عند  �ل�صفريات  و�أخبار 

هذه  و�صغلت  حتقيق،  مركز  و�جَللَمة  للجلمة،  �إال  يكون  ال  حيفا  فاإىل  �ملعامل.  و��صحة 

ها �إىل �أن ��صتقرت بي “�لبو�صطة” يف �صجن �جللمة، ومل 
ُ
�ل�صفرية بايل، منذ �أن جاءين نباأ

تعرج بي على مركز �لتحقيق. ف�صاألت �ل�صابط �ملناوب عن �ل�صبب يف هذه �ل�صفرية، فقال: 

�إىل �أخرى،  �أنت �الآن ذ�هب �إىل مركزية حيفا، و“�لبو�صطة” تنتظرك. وفعالً من بو�صطة 

و�إذ�  �النتظار،  غرفة  �إىل  و�صلت  وملا  حيفا.  يف  �ملركزية  �ملحكمة  �إىل  �لطريق  بنا  و�صارت 

برجل من �لنيابة وحماميها يطرقان علّي �لباب، وحتدثا �إيلَّ �أن �ل�صبب يف ح�صوري هو 

حمكمة �ل�صيخ ر�ئد �صالح، فقلت لهما: وما �صاأين بهذ�؟ قاال: نحن على ��صتعد�د �أن ننزل 

من حكمك، و�أن تخرج بثلثي �لفرتة �لتي ق�صيتها، �إن �صهدت على �ل�صيخ ر�ئد باأنه يبي�ص 

��صمعاين جيد�ً،  لهما:  �أنت هنا، قلت  �الأمر  لهذ�  �لب�صاطة، قاال:  �الأمو�ل. قلت لهم: بهذه 

�ل�صيخ ر�ئد و�صحبه. فغادر�ين  �أ�صهد على  �أن  �أق�صي عمري �صجناً، وال  �أن  �أنا م�صتعد 

�ل�صيخ  فيها  وكان  �ملحكمة،  قاعة  �إىل  �ل�رشطة  بي  فعرجت  �ملحكمة.  موعد  جاء  �أن  �إىل 

�للطيف، عبد  وتوفيق  �صمرة،  �أبو  حممود  و�الإخوة  �غبارية،  �صليمان  و�لدكتور   ر�ئد، 
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ونا�رش خالد، و�صلمت على �جلميع يد�ً بيد، و�صلمت على �حلا�رشين باالإ�صارة، و��صتغلت 

�أعرفهم،  نعم  قلت  هوؤالء؟  �أتعرف  �ليمني:  بعد  �ملحكمة  و�صاألتني  �ل�صالم،  هذ�  �لنيابُة 

و�رشف يل �أن �أعرف �لر�صيع من �أم �لفحم، وَمْن هو يف بطن �أمه. ومن ال يعرف �ل�صيخ 

ر�ئد؟ وتوجهت �إيلَّ بال�صوؤ�ل: عن �لعالقة بيننا، فقلت: ق�صيتي �أنا ع�صكرية و�أمنية، وهذه 

�إىل �ملحكمة، ووعدتني بتخفي�ص �حلكم  ق�صية مدنية، وقد ر�ودتني �لنيابة قبل دخويل 

�إن تعاونت معها، و�أنا م�صتعد �أن �أق�صي عمري �صجيناً، وال �أ�صهد على �ل�صيخ ر�ئد. ولقد 

�أو ورد  �أعلم بذلك،  �أن �صاألتني عن هذه �لق�صية، ولو كنت  �صبق للمخابر�ت يف �لتحقيق 

ذلك يف �لتحقيق... ملا �صبت �لنيابة لهذ� �لوقت. و�نتهت �ملهمة �لتي ح�رشت من �أجلها، 

وبودل هذ� �ملوقف ِمَن �ل�صيخ ر�ئد ورفاقه، و�حلا�رشين من �أن�صار �ل�صيخ ر�ئد، بالتحية 

و�الحرت�م و�الإكبار. وجز�هم �هلل خري�ً.

إرهاصات اإلضراب األخير:
لقد �أتت �نتفا�صة �الأق�صى على �ل�صعب �لفل�صطيني باإفر�ز�ت جديدة، ودخل �ل�صجون 

�الأ�رشى.  �إىل  منهم  �جلنائيني  �ل�صجناء  �إىل  �أقرب  هو  َمْن  منهم  بل  لهم،  جتربة  ال  �صباب 

وهوؤالء يحتاجون �إىل جهد كبري، و�إىل فرتة غري ب�صيطة، حتى يتاأقلمو� مع قو�نني �ل�صجن، 

حتى  �لوطنيني،  �الأ�رشى  �صمعة  �إىل  ب�صلوكياته،  �أ�صاء  من  ومنهم  �ل�صجن.  �أعر�ف  ومع 

�إن كثري�ً من �صباط م�صلحة �ل�صجون، وكذلك �ل�صجانني دون �ل�صباط قالو�: �إن بع�ص 

هوؤالء �الأ�رشى، هم مدنيون وجنائيون، الأن معرفتنا وجتربتنا مع �الأ�رشى �الأمنيني غري 

�أمام  عن هوؤالء، و�أ�صاءو� لكم. وهذ� مما �أحرجنا و�صيق علينا، وجعل مو�قفنا �صعيفة 

على  فر�صت  �لتي  هي  وت�صحياتها،  �العتقالية  �لتجربة  عناء  والأن  �ل�صجون،  م�صلحة 

عدوك �أن يحرتمك، ومن ثّم ياأتي من يخرب عليك بجهله كما يقال: “ال يبلغ �لعاقل من 

خ�صمه ما يبلغ �جلاهل من نف�صه”.

�صيا�صة  ير�فقها  �ملختلفة،  �ل�رش�ئح  �ل�صجون من هذه  �إىل  �لو�فدة  �الأعد�د  و�إن زيادة 

مل�صلحة  جديد  قائد  برئا�صة  وت�صعيد،  عدو�نية  فيها  �ل�صجون،  م�صلحة  من  جديدة 

�ل�صجون، ومن �ختيار �صارون، جاء ليفر�ص على �ل�صجون حالة مركزية غري معهودة. 

خا�صعة  �ل�صجون  فجميع  �لطاغية  هذه  عهد  يف  �أما  �صيا�صته،  �صجن  لكل  كان  قبل  فمن 

ملز�جيته. وكذلك �العتد�ء�ت �لب�صعة �صّد �الأ�رشى يف �صجن جلبوع، و�لذي كان لل�صجانني 

�لدروز �أ�صلوبهم �لقذر يف �لتعامل مع �أ�رش�نا. وكانت تاأتينا �لر�صائل من �إخو�ننا �الأ�رشى، 
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حفيظة  �أثار  مما  لها.  يتعر�صون  �لتي  و�الإذالل،  �المتهان  حالة  عن  ف�صائلهم  مبختلف 

�الأ�رشى يف كل �ل�صجون، فتاأهبو� لن�رشة �إخو�نهم يف �صجن جلبوع، �لذي يقع يف �صمال 

فل�صطني، على �لطريق ما بني بي�صان و�لعفولة.

كل هذه �الأ�صباب، مع �نقطاع زيار�ت �الأهل، لبع�ص �ملناطق يف �ل�صفة �لغربية، حتت 

حجج و�هية، يختلقها رجال �ل�صاباك، مدعني �أنها ت�صكل خطر�ً على �أمنهم... كل ذلك دفع 

�إىل �لتفكري و�لتح�صري الإ�رش�ب مفتوح عن �لطعام، تقوم عليه �ل�صجون جميعها.

�إليها، وعلى  �لتي و�صلت  �لرتدي  بينها، حول حالة  �لر�صائل فيما  �ل�صجون  تبادلت 

�صجاين  من  �جلالوزة  يد  على  جلبوع،  �صجن  يف  �الأ�رشى  له  يتعر�ص  ما  �خل�صو�ص 

لهم  دولة  �ل�صمال،  �صجون  يعتبون  �لذين  منهم،  �لدروز  وخا�صة  �ل�صجون،  م�صلحة 

وح�صورهم فيها هو �لغالب.

وعينه  �أعور،  وهو  َجنوت،  يعقوب  و��صمه  �جلديد،  �ل�صجون  م�صلحة  مدير  جاء 

كاذبة  بهالة  نف�صه  �أحاط  وقد  نفحة،  �صجن  لزيارة  مرة  جاء  �حلرب،  �أثناء  يف  �أ�صيبت 

و�نتفا�صة باهتة، يف حماولة ال�صتعر��ص قوته، دون �أن يلتقي ممثلي �ل�صجن. ويف زيارة 

عن  مفتوح  الإ�رش�ب  �الإعد�د  هو  له  �الأ�رشى  ��صتقبال  �أن  �الأخبار  و�صلته  وقد  �أخرى، 

�لطعام. دخل علينا �لق�صم، ثّم ُفتح باب غرفتنا �أمامه، ودخل مع مدير �ل�صجن وحا�صيته، 

ل�صاحلكم،  لي�ص  وهذ�  �الإ�رش�ب،  تريدون  �أنكم  �صمعت  وقال:  للحديث،  وجل�ص  و�صلّم 

ولغتنا معكم تختلف عن �ملر�ت �ل�صابقة، فا�صتاأذنت من �إخو�ين للرد عليه، وقلت له مثالً 

عربياً: “ما �لذي �أدى بك �إىل �ملر... �إالّ �لذي �أمرُّ منه”، وو��صلت �حلديث متهماً �إياه: �أنت 

من جعلت من �صجن جلبوع، كمعتقل غو�نتانامو Guantanamo، و�صجن “�أبو غريب” 

يف �لعر�ق، فقال يل: ماذ� تقول؟ قلت له: نعم، هذ� �لذي يتناقله �الأ�رشى عن ب�صاعة �ملعاجلة 

من �صجانيك �صّد �إخو�ننا �الأ�رشى. فا�صتفز، وقال: �الآن، تذهب معي �إىل �صجن جلبوع، 

وت�صمع منهم، وت�صاهد �أحو�لهم باأم عينك. بالطبع هو غري جاد فيما يقول، ثّم ��صتنفد 

غر�صه من �حلديث، وخرج وَمْن معه بح�صابات جديدة ملعركة قادمة وعلى �الأبو�ب.

إضراب سنة 2004:
�ل�صبيل  وكيف  �لطعام،  عن  �الإ�رش�ب  حول  بينها  فيما  �لر�صائل  �ل�صجون  تبادلت 

ملو�جهة هذه �ل�صيا�صة، و�صّد هجمة �الإد�رة وم�صلحة �ل�صجون على مقدر�ت �الأ�رشى 
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و�إجناز�تهم؟ و�أ�صبح �صجن جلبوع عنو�ناً للمعركة، و�أكدنا، من خالل ر�صائلنا، �أن قيادة 

�الإ�رش�ب تتمثل يف ثالثة �صجون، هي �صاحبة �حلل و�لعقد، وهي: نفحة، وع�صقالن، 

وهدرمي، و�خرتنا ع�صقالن ل�صمعته �ملا�صية، وحتى نوؤكد �أنه قائد يف هذه �ملرحلة، وحتى 

قياد�ته  بع�ص  توؤثر  �أن  من  متخوفون  والأننا  �مل�صوؤولية،  موقع  يف  هو  د�م  ما  يخذلنا  ال 

�لر�حة و�لدعة على دخول هذه �ملعركة، وهذ� ما ح�صل عندما دخلنا �الإ�رش�ب.

مع  و�تفقنا  �لن�رش،  علينا  فكان  بنا،  ي�صتغيثون  بر�صالة  جلبوع  معتقلو  �إلينا  بعث 

حددت  �الأخرى  �لف�صائل  �أن  �لعلم  مع   ،2004/8/15 بتاريخ  خطوتنا  تبد�أ  �أن  �ل�صجون 

تاريخاً �آخر هو 2004/8/25.

يف �صجن نفحة، جاءنا قائد �ملنطقة �جلنوبية يف م�صلحة �ل�صجون، و��صمه �آيف فاكنني، 

يهودي مغربي، و�جتمع مع جلنة �حلو�ر يف �ل�صجن، وقال: �أن�صحكم �أال تخربو� عليكم 

هذ� �ل�صجن، فاأنتم دون �ل�صجون و�صعكم ممتاز، فاملطبخ يف �أيديكم، و�ملغ�صلة. وهذ�ن 

�أهم مر�فق �ل�صجن، و�صحيح �أن بقاء �ملطبخ على �خل�صو�ص يف �أيدينا مهم جد�ً وحيوي، 

�أن  �لنظافة، حتى بلغ بهم ذ�ت مرة،  �أن ي�صتلمه �صجناء جنائيون ال يعرفون  وبدالً من 

يحركو� �لطعام على �لنار، مبكن�صة �الأر�ص. وفعالً كانت �ل�صجون �الأخرى حتر�ص على 

�أن  �لتالية كذ�، وكذ�؛ ويعني  �لنو�حي  نفحة، وتقول الإد�ر�تها: �صجن نفحة و�صعه من 

�حلركة و�ملعي�صة و�لطعام يف نفحة تفتقر �إليه �ل�صجون �الأخرى، وهذ� كان يخرب علينا؛ 

�ل�صجن، ويف  �الأمور يف هذ�  بنا  �ل�صجن. وبلغت  �إد�رة  الأننا كنا ناجحني يف حو�ر�تنا مع 

�صجون �أخرى، �أن نرّو�ص �ل�صجانني، حتى �ل�صباط منهم، ومنهم من جعل من جتارة 

كان  من  و�لدروز  �ليهود  �ل�صجانني  ومن  ورزقه،  لك�صبه  �آخر  باباً  �ملحمولة  �لهو�تف 

يحذرنا من �لتفتي�ص.

هذه  له:  قلنا  �الإ�رش�ب،  ندخل  باأال  �إقناعنا  يف  �جلنوبية  �ملنطقة  قائد  ف�صل  ملا  نعم، 

معركة �ل�صجون دون ��صتثناء، ونحن جزء منها، ونحن ندرك متيز نفحة عن غريه من 

�صارون  متطرفة،  �الإ�رش�ئيلية  فاحلكومة  كاملا�صي،  لي�ص  �لو�صع  لنا:  فقال  �ل�صجون. 

�ل�رشطة  وزير   Yitzhak “Tzachi” Hanegbi هنغبي  وت�صاحي  �حلكومة،  رئي�ص 

و�الأمن �لد�خلي، ولي�ص من �ل�صهولة �أن ي�صتجيبو� ملطالبكم. لكن جتارب �ملا�صي علمتنا 

�أن �لَع�ِصيَّ فيهم ك�رشناه؛ الأنه ال �صعيف مع �هلل، لقد هزمنا يف هذه �ملعارك ديفيد ميمون 

وغابي عمري، وهما من �لعتاة يف �الإجر�م، وقد كانا مديرين �صابقني مل�صلحة �ل�صجون.



312

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

كان ردنا و��صحاً، وهو �لدخول يف �الإ�رش�ب ون�رشة معتقلي جلبوع وباقي �ل�صجون. 

وتاأكيد�ً على �صجن ع�صقالن، كانت لنا فر�صة �للقاء مع �الأخ �أبي �لناجي، م�صوؤول فتح يف 

ع�صقالن، وممثل �ملعتقل، فقد جاء �إىل �صجن بئر �ل�صبع ل�صهر من �لزمان عقوبة، و�لتقاه 

و�أبلغه  �الإ�رش�ب،  حول  طويالً  �حلديث  ود�ر  �ملقادمة،  ح�صن  �ملجاهد  ومنهم  �إخو�ُننا، 

مبوقفنا وموقف �ل�صجون، قائالً: �إنَّ �صجن ع�صقالن ال غنى عن م�صاركته... وهو ي�صكل 

�أهم �أ�صالع �ملثلث. فرجع �أبو �لناجي �إىل ع�صقالن، وهو يحمل ما �تفقت عليه �ل�صجون، 

و�أعطى مو�فقته لالأخ ح�صن �ملقادمة، وال �أدري �أكان ذلك عن قناعة �أم عن ��صتحياء، كما 

تبني لنا فيما بعد.

�الإ�رش�ب  دخول  من  وحذرنا  كذلك،  �ل�صجن  مدير  جاءنا  �الإ�رش�ب،  من  �أيام  قبل 

�أقدمو� على  �أنف�صكم. لكنهم يف �الإد�رة وم�صلحة �ل�صجون  ثانية، وقال: ال تخربو� على 

خطو�ت ��صتباقية، فنقلو� من نفحة 70 كادر�ً من حما�ص، وفيهم بع�ص �الإخوة من �جلهاد 

و�خلم�صني  �خلام�صة  يف  وكنت  �ل�صبع،  بئر  يف  �لعزل  ق�صم  �إىل  بنا  وذهبو�  �الإ�صالمي، 

دخلنا  �أغ�صط�ص،  �آب/   15 �الأحد  ويوم  �لعزل.  يف  �أيام  �أربعة  علينا  وم�صى  عمري،  من 

�الإ�رش�ب، ومّت تبليغ �الإد�رة بهذ� �ل�صاأن، وجاءت �إد�رة �ل�صجن يف جميع �ل�صجون على 

على  �أتت  لها  حملة  يف  �لظهرية  مع  ثّم  م�صادرته.  متت  �مللح  وحتى  و�لياب�ص،  �الأخ�رش 

جميع �ل�صجون، وعزلت �ثني ع�رش م�صوؤوالً عزالً �نفر�دياً يف �صجن �أُفق �ملجاور ل�صجن 

�ملقادمة،  نعيم، وروحي م�صتهى، وح�صن  �أبو  توفيق  �الإخوة  كان  هدرمي. فمن حما�ص 

ح�صام  �الأخو�ن  فتح  ومن  طري،  �أبو  وحممد  �لنت�صة،  �خلالق  وعبد  �ل�صنو�ر،  ويحيى 

خ�رش، ويو�صف �ر�صيد، ومن �جلهاد �الإ�صالمي �الأخو�ن طاهر �لزيود، وو�ئل دردونة، 

�أنا  �أما  �جلميع.  على  حم�صوب  وهو  قنطار،  �صمري  و�مل�صتقل  دقة،  وليد  �ل�صعبية  ومن 

�نفر�دياً، كل و�حد منا يف زنز�نة،  �أبو نعيم، وح�صام خ�رش، فقد عزلونا عزالً  وتوفيق 

توفيق يف زنز�نة، وح�صام يف زنز�نة، و�أنا يف زنز�نة، وبقية �الإخوة يف غرفتني �صغريتني. 

ومّت �الإ�رش�ب �إال عن �ملاء من �أول يوم، و�صبقت معركة �الإعالم معركة �الأمعاء، وخرج 

علينا �حلاقد ت�صاحي هنغبي، وزير �الأمن �لد�خلي، بت�رشيح ��صتفز �لعامل كله، ملا قال 

معلقاً على �الإ�رش�ب: “�تركوهم يوتون”، ثّم تر�جع عن ت�رشيحه �لفا�صي.

دخلت �ل�صجون جميُعها �الإ�رش�ب من �أول يوم، �إال ع�صقالن دخل بعد خم�صة �أيام، 

وجلبوع بعد يومني �أو ثالثة، وال باأ�ص، لكن �ملطلوب �أن يبقى ع�صقالن يف �ملعركة. وما 

م�صى على �إ�رش�ب ع�صقالن ثالثة �أيام، �إال و�الأخبار يتناقلها �ل�صجانون �أن ع�صقالن فّك 
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�إ�رش�به. فقلنا هذ� �أول �رشخ؛ الأن �الإد�رة وم�صلحة �ل�صجون، �جتمعو� مع �أبي �لناجي، 

و�أحمد )�أبي �لعو�ص(، وفي�صل �أبو �لرب، ومنّْوهم بوعود كاذبة، و�صدقوهم، و�الأمر ال 

�إىل ت�صديق؛ الأن هوؤالء �مل�صوؤولني ال نية لهم يف �الإ�رش�ب وال عزية لهم عليه.  يحتاج 

بينما �أقدمت �إد�رة �ل�صجن على عزل �الأخ عبد �حلكيم حنيني، و�صباب من حما�ص، حتى 

�حلكيم  عبد  �صمود  يوؤثر  ال  وحتى  ع�صقالن،  يف  يجري  ما  �صورة  عن  غائبني  يكونو� 

حنيني و�إخو�نه من حما�ص على �تفاق م�صلحة �ل�صجون مع �أبي �لناجي، و�أبي �لعو�ص، 

وفي�صل �أبي �لرب.

م�صى بنا �الإ�رش�ب �الأ�صبوع �الأول، وجاءنا �صابطان على م�صتوى قيادة م�صلحة 

�ل�صجون، وهما �إيلي غابزون و�إ�صحق غباي، وقاال لنا �إىل متى هذ� �الإ�رش�ب؟ و�إىل �أين 

�ن�رشفا، والأ�صبوع  ثّم  �لنهاية، وحتى تتحقق مطالبنا.  لهما حتى  فقلنا  �صائرون؟  �أنتم 

�آخر يف عزلنا هذ�، ونحن ثابتون، ثبات �ل�صم �لرو��صي؛ الأننا لليوم �لتا�صع ع�رش، ونحن 

ن�صلي و�قفني. وز�ُدنا �ملاء وال �صيء �صو�ه. ونزلت �أوز�ُننا... وقلت الإخو�ين: �لعزية 

�لطعام،  عن  يوماً  �أربعني  �أ�رشبت  عليان  عطاف  �الأخت  �أن  مثالً:  لهم  و�رشبت  ما�صية 

مرة  غباي  وجاءنا  ي�صاء.  ما  �هلل  يخلق  وبعدها  يوماً،  �أربعني  �إىل  �أوالً  ن�صل  �أن  وعلينا 

�أخرى، وقال: �أنتم على �أبو�ب رم�صان، فهل �صيدخل عليكم رم�صان و�أنتم م�رشبون؟ 

قلت له: نعم، �صنو��صل �إن �صاء �هلل.

بعد �أ�صبوعني رحلونا �إىل �صجن �جللمة، وو�صعونا يف غرفتني، و�أجرو� لنا �لفحو�صات 

يف عيادة �ل�صجن، منها فح�ص �ل�صغط، ومعرفة �الأوز�ن، و�لقلب �أحياناً. وكان �رشوري 

كان �رشره  لكن  ذلك،  على  �هلل  وحمدت  كغ.   72 �إىل  كغ   85 من  وزين  نزل  باأن   عظيماً 

�لنظر،  عجز  يف  �صبباً  �الإ�رش�ب  يكون  فقد  �ل�صعر،  منو  وعلى  �لنظر،  قوة  على  كبري�ً 

وت�صاقط �ل�صعر، وهذ� ما ح�صل معي.

تو�لت زيار�ت �صباط م�صلحة �ل�صجون، ويف �ل�صجون �الأخرى يكذبون على �إخو�ننا 

�الإ�رش�ب، وهو يتناول  �أبو طري فّك  �أنتم م�رشبون، و�ل�صيخ  �مل�رشبني ويقولون لهم: 

�لطعام، لكن هذه �الأكاذيب و�الأالعيب ال ي�صدقها �ل�صجناء، وكل ذلك كان حرباً نف�صية 

ليفتو� يف ع�صد �مل�رشبني.

يف  فنحن  ي�صرينا،  ال  وهذ�  بتفريقنا،  وهددو�  ت�صايقو�،  �ل�صجون  م�صلحة  �صباط 

غربة ويف عزلة. لكن �لر�أي �لعام يف �خلارج متالحم معنا، وو�صلت �أخبار �الإ�رش�ب �إىل 



314

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�إىل  �ل�صابق ح�صني مبارك، وحتدثا  �لثاين، ورئي�ص م�رش  �الأردن، عبد �هلل  م�صامع ملك 

قام  ع�رش،  �لثامن  �أو  �الإ�رش�ب،  من  ع�رش  �ل�صابع  �ليوم  ويف  �ل�صاأن.  بهذ�  �الإ�رش�ئيليني 

�ملجاهدون من كتائب �لق�صام بعمليات نوعية، نفذها ��صت�صهاديون يف مدينة بئر �ل�صبع، 

�لعمليات  �الإ�رش�ئيليني، وعنو�ن هذه  �لعمليات قتلى وجرحى يف �صفوف  فاأوقعت هذه 

�ل�صجون  م�صلحة  قائد  وجاء  �الحتالل،  جنون  وجنَّ  �الأ�رشى.  الإ�رش�ب  �النت�صار  هو 

حتديد  دون  بيننا،  ِمْن  �أّن  و�مل�صيبة  �الإ�رش�ب.  فّك  على  طويالً  وفاو�صنا  وحا�صيتُه، 

فقلت  مني،  �جلو�ب  و�أر�د  ذ�هبون؟  نحن  �أين  �إىل  وبينهم:  بيني  مت�صائالً  قال  ��صمه، 

�إذ� مل تخذل  “يا �صيخ،  �ل�صنو�ر:  �إبر�هيم  �أبو  �الأخ  �الإ�رش�ب؟ وقال يل  له: وملاذ� دخلت 

قلت:  �لتجربة.  خالل  من  �صحيح  وهذ�  للعطاء”...  م�صتعدة  فالقاعدة  �لقاعدة،  �لقيادة 

وتوفيق معي يف �لر�أي، نو��صل �الأربعني يوماً مهما كانت �لتحديات، وقال توفيق لن نفك 

�الإ�رش�ب قبل �أن نح�صل على �لتلفون. وخرج �جلميع، بعد ت�صاور و�صغط من م�صلحة 

�ل�صجون، �أن يعودو� �إىل تنظيماتهم، و�إىل �ل�صجون �لتي خرجو� منها، ويعر�صو� عليهم 

تعليق �خلطوة.

�أما جلبوع، �لذي كان �الإ�رش�ب من �أجله، ودخلنا حرباً لن�رشته، فقد حلق بع�صقالن، 

�أوالً  ع�صقالن  فو�حد�ً،  و�حد�ً  باملربعات  �ل�صجون  م�صلحة  �بتد�أت  فقلت:  �إ�رش�به  وفّك 

�إىل نفحة... بوجه �لهزية  �أعود  �لثالث. ثّم قلت: باأي وجه  وجلبوع ثانياً، و�هلل يعلم ما 

�أجله... وهو �لن�رش، لقد  �إال بالوجه �لذي خرجت من  �إىل نفحة  �أعود  و�لرت�جع!! ال، لن 

�لذهاب  فطلبت  �أجله.  من  خرجت  �لذي  هذ�  بغري  �أعود  ولن  �لن�رش،  �أمل  على  خرجت 

م�رشب.  و�أنا  جلبوع  ودخلت  ع�رش،  �لتا�صع  لليوم  �إ�رش�بي  على  وبقيت  جلبوع،  �إىل 

و�جتمعت بالنا�ص من جميع �لف�صائل، و�َصَكو� يل قياد�تهم، وبالرغم من �أنهم جدد على 

قبلت  قيادتهم  �أن  ولوال  �الإ�رش�ب،  فّك  يريدون  ال  فاإنهم  لهم،  جتربة  و�أول  �الإ�رش�ب، 

فقد  ع�صقالن،  و�أما  لالأ�صف!  ويا  فعلو�...  ما  �ل�صجن  �إد�رة  �صغط  حتت  �الإ�رش�ب،  فّك 

باء باإثمه، و�نتهى دوره �لقيادي، بعد �أن كان �الأول يف قيادة �ل�صجون. و�أما نفحة، ففك 

يف  �الإخوة  هم  �صلباً  موقفهم  وبقي  و��صلو�  و�لذين  ع�رش...  �لثامن  �ليوم  يف  �الإ�رش�ب 

�صجنا بئر �ل�صبع )�إي�صل و“هو ليكيد�ر”(، ولوال �خلذالن مل�صو� يف �لطريق حتى �لنهاية. 

�ل�صجون، فّك �الإ�رش�ب و�نتهت هذه �جلولة بالف�صل  و�أما هدرمي، فعلى دين غريه من 

2004، و�إىل يومنا هذ� مل تتعاف �ل�صجون من هذ� �لف�صل.  و�لوعود �لكاذبة. ومنذ �صنة 

و�أقولها بثقة، لو �أن �لنا�ص �صبو� قليالً النت�رشو� يف معركتهم هذه؛ الأن �لعدو ال ي�صب 
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�الأ�رشى و�الإ�رش�ب، وهذه جتربة من  �لظروف ل�صالح  �ملعارك، وكانت  على مثل هذه 

�آنفاً:  قلنا  وكما  �ل�صد�رة،  يف  لبقي  نا�صجة  قيادته  كانت  لو  ع�صقالن  وحتى  �لتجارب. 

“�لعاقل ال يبلغ من خ�صمه، ما يبلغ �جلاهل من نف�صه”.

ذ�ت مرة جاءين َغباْي، وهو �مل�صوؤول عن ��صتخبار�ت �ل�صجون، وعلى كتفه مق�صان، 

من  يخرجني  �أن  يريد  وهو  جمدو،  معتقل  �إىل  �لذهاب  �الإ�رش�ب،  �أثناء  يف  علّي،  فعر�ص 

و�لنهار،  �لليل  يف  �الأهل  مع  و�لتو��صل  �ملحمولة،  و�لهو�تف  �خليام  حيث  �إىل  �الإ�رش�ب 

نحن له:  وقلت  علّي،  يجري  �إخو�ين  على  يجري  ما  له:  فقلت  طليقاً،  �أكون   حيث 

ما  فقال:  �ملعركة.  لهذه  وقود�ً  لكفى   1,500 منا  بقي  ولو  �لطعام،  عن  م�رشب   4,000

جدوى هذ� �الإ�رش�ب؟ و�رشبت له مثالً باجلي�ص �الإيرلندي. 

نف�صها  على  قبلت  �لتي  �ل�صجون  �أن  وللتاريخ،  د�خلي،  نقا�ٌص  بيننا  د�ر  قد  وكان 

�النك�صار.  على  �الإ�رش�ب  �آثرت  �لتي  �ل�صجون،  بقية  من  �أكرث  �ل�رشيبة  دفعت  �لهزية 

�أحد �الإخوة يف جمدو، من خالل لقاء وحما�رشة عن دور مرو�ن  وحول �صوؤ�ل �صاألنيه 

�أيام �الإ�رش�ب، فقلت:  �أنه كان يتناول �لطعام، خالل  �لبغوثي يف �الإ�رش�ب، وقد �صاع 

كان �لرجل يف �لعزل كما �صمعت، ولو كان حا�رش�ً يف �الإ�رش�ب، لكان من �مل�صاركني يف 

�تخاذ �لقر�ر.

�إنني ال �أبرئ نف�صي من م�صوؤولية هذه �ملرحلة، �إذ �الأحد�ث دفعت بي �إىل �لو�جهة، و�أنا 

�أقبل على نف�صي ذلك؛ الأنني ل�صنة ون�صف قبل �الإ�رش�ب، �عتزلت �لعمل �لتنظيمي،  ال 

وقام على قيادة �لتنظيم �إخوٌة كر�م، لكن نحن َمْن يف �لو�جهة مع م�صلحة �ل�صجون.

19 يوماً، و��صتعليت على  �الإ�رش�ب  �أعذرت مبو��صلة  �أمام �هلل، فاإين قد  �أما موقفي 

�أن  ديننا،  من  يقني  على  ونحن  �ل�صب...  هذ�  من  �لعدو  �صاق  وقد  و�النك�صار،  �لف�صل 

�لن�رش مع �ل�صب... ودخلنا �الإ�رش�ب يف 2004/8/15، و�نتهينا منه بتاريخ 2004/9/4.

سجن جلبوع: محطة على الطريق:
ن�صل  �أن  �إىل  �الإ�رش�ب  على  وبقينا  �ل�صجون،  م�صلحة  مع  �الجتماع  �نف�ص  �أن  بعد 

وروحي  �ل�صنو�ر،  يحيى  �الإخوة  هدرمي  �إىل  رجع  �إليها.  �لرجوع  تقرر  �لتي  �ل�صجون 

بقية  ليعر�صو� على  �الإ�رش�ب، ولكن  لفك  م�صتهى، و�صمري قنطار، وح�صام خ�رش، ال 

�الأ�رشى، �حلديث �لذي د�ر يف �الجتماع. فالذين رجعو� �إىل هدرمي وجدوه �أقرب �إىل فّك 
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�إىل �لزيود  وطاهر  مكني،  و�أبو  مقادمة،  وح�صن  توفيق  �الآخرون  و�الإخوة   �الإ�رش�ب. 

بئر �ل�صبع، ثّم نفحة، يف �ملهمة نف�صها، و�أما �أنا و�الأخ عبد �خلالق �لنت�صة، ويو�صف �ر�صيد، 

فاإىل جلبوع ومعنا �لرفيق وليد دقة. 

حملتني “�لبو�صطة” من �جللمة، �لو�قعة على �ل�صفوح �ل�رشقية جلبل �لكرمل، ما بني 

�صطة،  �صجن  جو�ر  �إىل  وهو  بنائه،  يف  �حلديث  جلبوع  �صجن  �إىل  حملتني  وجنني.  حيفا 

�لقدمي منذ �أيام �النتد�ب �لبيطاين.

وغمروين  ��صتقبال،  �أيا  �الأ�رشى  من  �أحبابنا  و��صتقبلني   ،)1( ق�صم  �إىل  دخلت 

حما�ص �أبناء  قبل  �ل�صعبية  و�جلبهة  فتح  �أبناء  ف�صائلهم،  ب�صتى  �لنبيلة   بعو�طفهم 

و�جلهاد �الإ�صالمي. وي�صهد �هلل �أين تعاملت معهم كالو�لد مع �أوالده، فما كان بيني وبني 

فيها  �صاأحل  �لتي  �لغرفة  دخلت  �إن  وما  �الحرت�م.  هو  �إمنا  حو�جز،  من  هوؤالء  من  �أحد 

�بن  �أ�صعد،  �لقوم، عمار زهري  �الأيام، وهي لالإخوة يف حما�ص، وفيها فاكهة  خالل هذه 

�أخت �ل�صيخ حامد �لبيتاوي، و�الأخ �أبو نبيل �أ�رشف ح�صن، من قرية ��صمها كفر يا�صيف، 

جمعة،  خطبة  يف  ذكرته  �لذي  طولكرم،  خميم  من  خليفة  فر�صان  وفيها  عكا،  ق�صاء 

لكن  �لنهار،  يف  وفر�صاناً  �لليل  يف  رهباناً  �ل�صالح،  �صلفنا  حال  هي  كما  نريدكم  فقلت: 

ل�صيوفهم. و�أ�صبحت  لي�صو� كفر�صان خليفة، و�إمنا جعلو� من �صهو�ت �خليل عرو�صاً 

هذه �لعبارة حديثاً لالأ�رشى يف �ل�صجون، يوقعون عليه بالتعليقات. ومن �صكان �لغرفة 

�ملجاهد ر�ئد �حلوتري، فّرج �هلل كربهم قريباً.

ياأتي  “�لنت�صيق”،  �ل�صجون  م�صلحة  مدير  كان  �صباحاً،  �صبت  �أو  جمعة  يوم  كل 

�صاعة  من  الأكرث  بيننا،  �الجتماعي  �حلديث  ويدور  فيه،  حللت  �لذي  �لق�صم  يف  لزيارتي 

يف كل زيارة. وكنت �أ�صيق ذرعاً من �حلال �لتي و�صلنا �إليها، يف ظّل هذه �ل�صيا�صة �لتي 

�لظل يف زيار�ته؛ الأن من ور�ء ذلك  �لتاريخية، وكان ثقيل  �إجناز�تنا  �أتت على كثري من 

�لت�صفي، ولرمبا لقرب بيته منا.

مكثت يف جلبوع قر�بة �أربعة �أ�صهر، وزرت �أق�صامه، و�لتقيت كثري�ً من �الأحباب، من 

�أبناء �حلركة �الأ�صرية، وجمعتني �الأيام مع �ملجاهد �حلبيب، قائد معركة خميم جنني �ل�صيخ 

�النفر�دي  �لعزل  يف  �ل�صطور(  هذه  كتابة  )حتى  وهو  هو،  �الأخ  وِنعم  �لهيجا،  �أبو  جمال 

يق�صي �أيامه، ما بني مطالعة �لكتب وقر�ءة �لقر�آن يتلوه �آناء �لليل و�أطر�ف �لنهار، فرج �هلل 

كربه. و�لتقيت �أمري �لقوم هناك �أبا �صلمان عايد خليل، و�أبا �إبر�هيم �صامي ح�صني، �لذي 
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لَبِق ر�صي �هلل عنه  �إخو�نه، وهو قائٌد ناجح، وحماوٌر  بالعطاء، و�لقرب من  يتميز دوماً 

 
.
12

وكذلك �الأخ �حلبيب عماد ريحان �صقيق �ل�صهيدين عا�صم وحممد ريحان

يف نهاية �صهر كانون �لثاين/ يناير من �صنة 2004 جاءين غباي قائد �ال�صتخبار�ت يف 

م�صلحة �ل�صجون، وقال يل: نريدك �أن تنتقل �إىل �صجن جمدو؛ الأن م�صلحة �ل�صجون يف 

طريقها �إليه، بعدما مّت �التفاق مع �جلي�ص يف نقل �صالحيات �ملعتقل �إىل م�صلحة �ل�صجون، 

�أال ن�صطدم مع  �ل�صجون نريد  �أن ي�صلمها �ملعتقل بعد �صهرين. ونحن يف م�صلحة  على 

م�صلحة  عند  م�صتحيل  وهذ�  ببنادقه،  للعدد  عليهم  يدخل  �جلي�ص  الأن  هناك؛  �الأ�رشى 

مو�فق  �أنا  له:  فقلت  حما�ص.  من  �خل�صو�ص  وعلى  هناك،  يفهمنا  من  ونريد  �ل�صجون، 

فو�فق  و�ل�صعبية،  و�جلهاد  فتح  من  �لف�صائل...  كو�در  من  خم�صة  ير�فقني  �أن  ب�رشط 

على ذلك، و�أخذت معي من حما�ص �الأخ �صامي ح�صني.

و�صلنا معتقل جمدو، و��صتقبلنا هناك ممثل �ملعتقل، وهو من فتح، و�صاعدنا يف نقل 

�أمتعتنا وحمل عني كل �صيء، فجز�ه �هلل خري�ً، وهو �الأخ �أبو مرو�ن، من قلقيلية.

دخلت على خيمة حلما�ص، وكل خيمة تت�صع الأكرث من ع�رشين جماهد�ً، و�أمري �لقوم 

�الأخ �ملجاهد فازع �صو�فطة، و�بن ق�صيتنا و�رشبتنا �صنة 1998. و�لتقيت �أنا�صاً غاية يف 

�الحرت�م و�لتقدير، لكن �ملاأخذ على �الأ�رشى يف جمدو �أنهم ملا �صمعو� مب�صلحة �ل�صجون 

قادمة �نتظروها كاأنها ُبعبع، فبدالً من تهدئتهم و�لتخفيف من نية �لت�صادم مع م�صلحة 

�ل�صجون، و�إذ� بنا نرفع من معنوياتهم، ون�صجعهم على �حلذر من م�صلحة �ل�صجون، 

وقلت �ملثل �مل�صهور: “جبناك يا عبد �ملعني حتى تعني، و�إذ� بك حتتاج �إىل من يعني”.

�أ�صتطيع من خالل هذه �ملرحلة.  على كل حال، كانت فر�صة جيدة جد�ً يل لتبليغ ما 

يف  �الإ�صالمية  للكتلة  رئي�صاً  وكان  قبالن،  بلدة  من  �الأقرع  ر�مي  �حلبيب  �الأخ  جاءين  �إذ 

جامعة �لنجاح، فقال يل: نريد منك يف كل يوم �صاعة، حتدثنا عن جتربتك من خالل هذ� 

�مل�صو�ر �لطويل، فهذ� تاريخنا وحر�م عليه �ل�صياع، فال بّد من توثيقه. ف�صكرت له ذلك، 

�لنجاح  ولد يف بلدة ِتل جنوب غرب مدينة نابل�ص. �لتحق يف جامعة  عا�شم يو�شف ريحان )1981–2001(:   
12

�لوطنية يف نابل�ص. �صقيق �ل�صهيد حممد و�الأ�صري عماد. ��صت�صهد بعد تنفيذه لهجوم بالعبو�ت �لنا�صفة و�ل�صالح 

�لناري بالقرب من م�صتوطنة عمانوئيل قتل وجرح فيه �لع�رش�ت من �ل�صهاينة، يوم �جلمعة 2001/10/12.

حممد يو�شف ريحان )1974–2001(: ولد يف بلدة ِتل جنوب غرب مدينة نابل�ص. ن�صط يف كتائب �لق�صام �صمن 

جمموعة �ل�صهيد يا�رش ع�صيدة، و��صت�صهد يف ��صتباك م�صلح بعد �قتحام �ل�صهاينة لقريته يوم، 2001/10/12. 

وحلقه لل�صهادة �أخاه عا�صم �لذي نفذ عملية ��صت�صهادية.
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وقلت هذه فر�صة ثمينة، طاملا �نتظرتها؛ الأن م�صلحة �ل�صجون فيما م�صى، كانت تالحق 

�أور�قنا وت�صادرها، وهذ� ما حال دون كتابتها وتوثيقها يومياً... فوجدت يف ذلك فر�صة. 

َمْن  �هلل عنه  �ملذكر�ت، وهو ر�صي  وبد�أت معهم مبحا�رش�ت يومية، ور�مي يكتب هذه 

َبوبَّها؛ حتى �نتهيت منها، وقد كتب منها ن�صختني، و�حدة عنده، و�الأخرى عندي.

لقد �صاهدت �لعجب يف �صجن جمدو، فاجلرذ�ن من حولنا، و�لقطط ال جتروؤ على �أن 

تعرت�صها، ت�صحو وتنام على خ�صية منها، و�صاهدت قطاً ال ينام �إال على �صدر �صاحبه، 

�الأخ �ملجاهد �صليم �أبو عرة، �الأنف على �الأنف يا �صبحان �هلل! �صحبة عجيبة. ويف جمدو 

مكتبة ال جتدها خارج �ل�صجن، فمْن يقر�أ؟ وكنت �أخطب �جلمعة يف �لنا�ص، وال �أحيد عن 

جتديد �الأمل عندهم، و�أن �لطريق لنا، ولن يكون لغرينا.

وجاءين قبل �أيام من �الإفر�ج �لناطق با�صم م�صلحة �ل�صجون و��صمه عوفر، وجتاذبنا 

�أطر�ف �حلديث عن �ل�صجن، وعما تاأتي به �الأيام �لقادمة، وعن �النتخابات �لت�رشيعية. 

وقد جعلنا من ذلك يف �ل�صجون مو�صع نقا�ص، وخرجنا بتو�صية �مل�صاركة يف �النتخابات 

�لت�رشيعية، كجزء من �لقر�ر �أو �الإجماع �لرباعي: �خلارج، و�ل�صفة، وغزة، و�ل�صجون. 

لالأ�رشى،  �ل�صابق  �لوزير  �لر�زق  عبد  ه�صام  �الأخو�ن  �الأ�رشى،  وزر�ة  من  وز�رنا 

و�صفيان �أبو ز�يدة �لذي خلفه يف �لوز�رة. ود�ر �حلديث حول �لتهدئة و�النتخابات، و�أنهم 

حري�صون على م�صاركتنا يف هذه �لعملية.

�ل�صجون وحا�صيته لزيارتي مودعاً، وطلب  �الإفر�ج كذلك، جاء قائد م�صلحة  وقبل 

كا�صحاً  فوز�ً  حققنا  وقد  لالنتخابات،  وذهبنا  خرجت  وملا  فوعدته.  لبيتي  زيارة  مني 

فيها، �ت�صل بي �إ�صحق غباي ومدير م�صلحة �ل�صجون لزيارتي يف �لبيت، ف�صاورت �أحد 

�أخلفت  �الإخوة فلم ي�صتح�صن ذلك فاعتذرت لغباي. وت�صايقت من ت�رشيف هذ�؛ الأنني 

بالوعد.

قبل �الإفر�ج بيوم، �ت�صل بي عن طريق �لهاتف �ملحمول من �خلارج �الأ�صتاذ ح�صن 

�لقيق، رحمه �هلل، فقال يل: �أخي �أبا م�صعب. قلت: نعم، قال: �لرجاء �أال ت�رشح لالإعالم 

�صيئاً عن �النتخابات، و�عذرين الأين لن �أكون غد�ً مع �إخو�نك يف ��صتقبالك �أمام �ل�صجن. 

فقبلت منه ذلك، وقلت: �صمعاً وطاعة. وملا �ت�صل بي ��صتغربت منه ذلك؛ الأنه يف �لعادة 

�أعرف �صوته،  �أين  بالرغم من  �لبد�ية،  �صابقة. ويف  له  تكن  �ل�صجن، ومل  يت�صل على  ال 

�أ�صتاذي  وهو  �أ�صتاذي،  بكلمة  به  فرحبت  �صليمان،  �أبو  فاأجاب:  �ملتحدث؟  َمْن  �صاألت: 
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بحق. ومع ظهرية ذلك �ليوم، وكان �الإخوة قد دعو� �أبناء �لف�صائل حلفلة ود�ع تكرياً 

يل، و�إذ� باإد�رة �ل�صجن تبلغني بقر�ر نقلي �إىل �صجن هدرمي، ف�رشبت �أخما�صاً باأ�صد��ص؛ 

الأن يف �لنقل خوفاً من �الإد�ري بعد هذه �ل�صنني. فحزمت �أمتعتي ورحلت يف “بو�صطة” 

خا�صة، عربة تر�نزيت �إىل �صجن هدرمي، ومنت ليلتي يف �لزنز�نة، ومل �ألتق �أحد�ً هناك. 

ويف �ل�صباح �نتظرت �الإفر�ج، وعلى �لرغم من �أن �الإد�رة هناك قالت يل: �ليوم تخرج من 

�ل�صاعة،  ن  حَتِ ��صتيقظت وملا  ثّم  �النتظار، ومنت،  �لوقت، وقد طال  تاأخر  لكن  �ل�صجن، 

و�إذ�  م�صاًء،  �لر�بعة  �ل�صاعة  من  وقريباً  �الإد�ري.  �ل�صجن  �إىل  وظنوين  �أفكاري  فذهبت 

بطارق يطرق علّي باب زنز�نتي، ويقول يل: هيا باأمتعتك، فقد ح�رش �ملدير، وهو ينتظرك 

للتوقيع على �الإفر�ج، خرجت �إليه وهو يف �صاحة د�خلية لل�صجن، حيث َوقَّع على ورقة 

يف  �أهلك  فقال:  �النتظار،  هذ�  من  �أهلي  يئ�ص  وقد  للطريق...  ورقة  منه  فطلبت  �الإفر�ج، 

ينتتظرون.  ورجالها  بالقد�ص  و�إذ�  �ل�صجن،  خارج  �رشت  �إن  وما  ينتظرونك،  �خلارج 

على  و�صلمنا  �خلا�صة.  �ل�صيار�ت  خال  �صياحي،  با�ص  حمولة  وهم  �لنا�ص،  وتد�فع 

�جلميع، وفيهم �الأ�صتاذ حممود فو�قة، و�ل�صيخ حامد �أبو طري، و�ل�صيخ جميل حمامي، 

يعقوب و�الأخ  �أحمد،  �أبو  وو�لدُه  عطون،  �أحمد  و�ملجاهد  عرفة،  �أبو  خالد   و�ملهند�ص 

�أبو ع�صب، وجزى �هلّل �جلميع خري �جلز�ء. رّحبو� بي و�صلّمت عليهم، وركبت �لبا�ص مع 

هذ� �جلمع، ويف �لطريق حتدثنا و�ل�صيخ جميل، و�ل�صيخ حامد، و�ل�صيخ �إبر�هيم حمادة، 

قريتي و�صلنا  حتى  �لقافلة  بنا  و�صارت  �الأخوية.  بالعاطفة  م�صحوناً  حديثنا   وكان 

�أم طوبا مع �الأذ�ن ل�صالة �ملغرب. كان ذلك يوم 2005/6/5.




