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ِعدَّت لال�صتقبال، وتت�صع الأكرث من 200 رجل، �صلّمت 
ُ
ملا و�صلت �صاحة �لبيت، وقد �أ

على �لو�لدة �لتي �أخذتني باالأح�صان، ودخلت على �لو�لد وهو طريح �لفر��ص، ملر�ٍص �أمّل 

به و�أقعده، رحمهما �هلل، و�صلمت على �حلا�رشين وعلى �لو�فدين. وكان حفالً حتّدث فيه 

�ل�صهيد  �ملوؤ�ص�ص  بزيارة  ت�رّشف  �لبيت  هذ�  وقلت:  �حل�صور،  �إىل  فيه  وحتدثت  �لعلماء، 

�أمي،  ر�أته  وملّا  بها،  حظينا  بركة  وهذه  مرتني.  فيه  بات  �أنه  �رشفاً  وز�دُه  يا�صني،  �أحمد 

“�صبحان �هلل،  �أنه مقعد، و�أنه يتنقل على هذ� �لكر�صي �لذي يجل�ص عليه، قالت:  وعلمت 

�ل�صلل، بل هو  �أقعده  و�إن  �ل�صيخ ما كان �صعيفاً،  �أ�صعف خلقه”. ولكن  يجعل �رّشه يف 

�ملربي و�الأ�صتاذ، وحمّرك �جليو�ص باإ�صارٍة منه.

�أنه يرتب يل  �لقيق جاءين بزيارة خا�صة، وعلمت  �أبا �صليمان ح�صن  �الأ�صتاذ  �إن  ثّم 

و�صعاً خا�ّصاً على �صعيد �لقد�ص، الأت�صّدى لهموم �لنا�ص من خالل مكتب يف بناية من 

بنايات �صارع �صالح �لدين، ومن هذ� �ملكتب، ومن هذه �لنافذة، نحاول حملياً وميد�نياً 

��صتقطاب �حل�ص �لوطني، للوقوف يف وجه هذ� �لتغّول باجتاه تهويد �ملدينة وحتجيمه. 

وكذلك كيفية دعم �أهلنا يف �لقد�ص، حتى يحبطو� مكر �ل�صهاينة، ويحافظو� على وجودهم 

�لذي يتعر�ص لالقتالع.

لكن يف ظني ما كان هذ� �الأمر لينجح؛ الأن �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية تطاولت على 

كل �صيء يف �لبلد حتى “بيت �ل�رشق”، بعد �أن رحل عنه عمدة �لقد�ص في�صل �حل�صيني، 

و�لذي ال ُيلوِّح بتدمري دولة �الحتالل، بل هو وجه منظمة �لتحرير يف �لقد�ص، و�لتي وقعت 

�صلحاً مع �الحتالل. ثّم �أتت على م�رشح �حلكو�تي، ذي �ل�صبغة �لوطنية فاأغلقته، فكيف 

�أنا مع هذ� �الحتالل، وعلى  بنا نحن و�حلرب على �أ�صدها مع هذ� �الحتالل؟ وكيف بي 

عينه ي�صبح مكتبنا خلية عمل للو�فدين من �لقياد�ت �لوطنية، وعامة �لنا�ص؟ و�الحتالل 

هو من جعلني طريد�ً لعيونه؟

الترشح النتخبات المجلس التشريعي:
بد�أت  �لتي  �النتخابات،  ب�صاأن  ح�صاباته  يف  �الأ�صتاذ  رغبة  ومع  �صمتي،  على  بقيت 

يف  �الأ�رشى  رغبة  كانت  تام،  وبو�صوح  �مل�صاركة.  قر�ر  �تخذ  �أن  بعد  معاملهما،  تتبلور 

�ل�صجون ور�أيهم يدفعان بي �إىل �أن �أر�صح نف�صي لالنتخابات، وهذ� من جميع �لف�صائل، 
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ح�صابات  مع  عهدها  على  بقيت  جنديتي  لكن  و�لديقر�طية.  و�ل�صعبية  وفتح  حما�ص 

�أن ��صتقرت �الأمور يف �لرت�صيحات وحتديد �الأ�صماء، وغلب  �إىل  �الأ�صتاذ )ح�صن �لقيق(؛ 

�لر�أي عند �إخو�ننا �أن �أكون حا�رش�ً يف هذه �ملرحلة على �صعيد �النتخابات، فلقد جاءين 

�أبو عرفة، و�ملجاهد �أحمد عطون، وبتوجيه من �الأ�صتاذ قاال يل:  �الأَخَو�ن �ملهند�ص خالد 

وقع �الختيار عليك لتكون مر�صحنا يف �لقائمة عن �لقد�ص، و�لثاين يف �لرتتيب بعد �الأخ 

. فقلت يف نف�صي �أنا �أعرف دربي، ونحن قوم ال ح�صانة لنا �إال عند 
1
�ملجاهد �إ�صماعيل هنية

�هلل، ثّم قلت لهما �أ�صتخرُي �إن �صاء �هلل.

و�ملرء كثري باإخو�نه، و�خلرية فيما �ختاره �هلل. ولقد �صبق �أن دعيت لكلمة يف مهرجان 

�نتخابي، على �صعيد �ملحليات و�لبلديات يف بلدة �صوريف، �لتي خّرجت �الأبطال: جمال 

�لريا�صي،  �لبلدة  ، ويف ملعب 
2
�لقا�صي �لرحمن غنيمات، و�لدكتور �صمري  �لهور، وعبد 

كان �حلا�رشون باالألوف، وقد ر�صح �أهل �لبلدة �لدكتور �لفا�صل �صمري �لقا�صي لرئا�صة 

�نتظرته �جلماهري، ويقوم عليه رجال  �لذي  �لتغيري  �إنه  �للقاء:  �لبلدية، فقلت خالل هذ� 

�ختار  �إال �خلر�ب. ومن  بديل عنه  �لذي ال  �الإ�صالح  و�إنه  �أنف�صهم،  خرجو� من حظوظ 

ُهَو َخرْيٌ  ِبالَِّذي  ْدَنى 
َ
�أ ُهَو  �لَِّذي  َت�ْصتَبِْدلُوَن 

َ
)�أ على �لتغيري و�الإ�صالح بديالً، فاهلل يقول: 

. و�أنتم �هبطو�، لكن لي�ص م�رَش، و�إمنا “�هبطو� فتحاً، فاإن لكم ما لبني 
�ْهبُِطو� ِم�رْش�ً(3

�إ�رش�ئيل من �لبقل و�لقثاء”.

�أما كون ترتيبي �لثاين على �لقائمة، فاهلل ي�صهد وهو �ملطلع على �ل�رش�ئر، �أن �لدنيا مبا 

فيها ال ت�صتخفني لهذه �ملو�قع. وعيب على �صيبة �صابت يف �الإ�صالم، وبعد خم�صة وخم�صني 

�صنة �أن ت�صتهويها �ملنا�صب، �إال �إذ� �قت�صت �حلاجة �لتنظيمية ولي�صت �ل�صخ�صية، عندها 

ترتيبي  عن  �أتخلى  �أن  مني  وطلب  �لكر�م  �أحد  �لنقب  �صجن  من  بي  �ت�صل  فقد  تكليف. 

النتخابات  و�الإ�صالح  �لتغيري  لقائمة  �نتخابي  مل�صق   ،532 �ص   ،)20( رقم  �لوثيقة  �لوثائق،  ملحق  �نظر:   
1

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثانية حتت �صعار “يٌد تبني ويٌد تقاوم”، و�لذي ياأتي ترتيب �ل�صيخ �أبو طري 

فيه ثانياً. ]�ملحرر[

ومتخ�ص�ص  �أوكر�نيا،  من  �لطب  يف  �لبكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل   :)  –1956( القا�شي  �شالح  �شمري   
2

لبلدية  رئي�صاً   2005 �صنة  و�نتخب  �خلليل،  يف  �الأهلي  �مل�صت�صفى  مدير  من�صب  �صغل  �لباطنية.  �الأمر��ص  يف 

�صوريف. �صغل ع�صوية عدد من �للجان و�ملوؤ�ص�صات، �أبزرها ع�صوية �لهيئة �الإد�رية لنقابة �الأطباء و�لهيئة 

�الإد�رية جلمعية �ل�صبان �مل�صلمني. �عتقل عدة مر�ت. و�نتخب على قائمة �لتغيري و�الإ�صالح ممثالً للخليل يف 

�النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006. 

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 61.  
3
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�أخي،  �لزهار  �أبنائه، و�لدكتور  ، الأنه قدم من 
4
�لزهار �لدكتور حممود  هذ� لالأخ �ملجاهد 

وهو حقيق باأكرث من هذ�. فقلت ل�صاحبي )غفر �هلل له(: �ملو�صوع ال يتعلق باالأ�صخا�ص، 

وما �أنا �لذي �خرتته، وهذ� �ملوقع للقد�ص، و�لقد�ص هي �أكب من كل هذه �العتبار�ت. ولو 

عر�ص هذ� �لرتتيب على �لدكتور �لزهار لرف�صه.

�أيام قطف �لزيتون، �لذي هو �إىل جانب كونه حم�صوالً  ويف جّو �النتخابات، وخالل 

�لعامل، فهو �صجرة مباركة،  �ل�صعب، وعند �صعوب  �أ�صا�صي عند هذ�  رئي�صياً، فهو غذ�ء 

و�صعار الأمة متميزة يف موقعها، فهي ال �رشقية وال غربية، وللزيتون يف نف�صي حّب عظيم؛ 

الأنه يعب عن �جلذور. وذ�ت يوم حملتني رجالي م�صياً على �الأقد�م �إىل و�ٍد م�صهور عندنا 

�أطر�ف �لقرية، لتح�صيل  �لبيت وعلى  “�لو�دي �لغربي”، وبعيد�ً عن  بالزيتون، و��صمه 

�خلالء.  يف  ووحيد�ً  ذلك،  يف  متعتي  �أجد  الأين  �لقطاف؛  من  �لنا�ص  �نتهى  �أن  بعد  �لقليل، 

�إيلَّ ب�صيارتهما يِجدَّ�ن يف  و�إذ� باالأخوين �أبي جماهد عطون، و�إبر�هيم عمرية يف �لطريق 

طلبي، وبعد �لتحية و�ل�صالم، ��صطحباين �إىل مكتب لكتلة �لتغيري و�الإ�صالح يف ر�م �هلل، 

حيث يعمل فيه فريق من �الإخوة، باإد�رة �ملجاهد باج�ص نخلة —رعاه �هلل— وقدمت �إليه 

�صور�ً �صخ�صية و�أور�قاً ثبوتية، وما يلزم �لعملية �النتخابية.

الحملة االنتخابية:
فرتة  �صملت  �إعالمية،  تغطية  و�صط  حدتها،  وت�صاعدت  �النتخابية  �حلملة  بد�أت  ملا 

باإمكانيات مادية متو��صعة ال  لنا فريق عمل وخطة عمل،  �النتخابات وما بعدها. وكان 

ترقى �إىل �ملطلوب، لكن �حلا�رش �لقوي هو �جلهد �لب�رشي، فقد تفانى �صبابنا يف �لعطاء، 

وخرجو� من حتت �الأر�ص، يف مفاجاأة للعدو �ل�صهيوين، �لذي قال: من �أين خرج هوؤالء؟ 

.
5
وما علم �أن جذورنا �صاربة يف �الأر�ص، وع�صية على �القتالع، مهما تفنن عدونا يف حربنا

حممود خالد الزهار )1951– (: ولد يف مدينة غزة، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص و�ملاج�صتري يف �لطب من   
4

م�رش. عمل يف عدد من م�صت�صفيات قطاع غزة، وعمل رئي�صاً وحما�رش�ً لق�صم �لتمري�ص يف �جلامعة �الإ�صالمية 

بغزة. �صغل ع�صوية عدد من �للجان و�ملوؤ�ص�صات، و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل ويف �صجون �ل�صلطة. 

وزير  من�صب  و�صغل  و�الإ�صالح،  �لتغيري  كتلة  �صمن   2006 �صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  �نتخب 

الغتياله  حماوالت  عدة  جرت  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  يف  فوزها  بعد  حما�ص  �صكلتها  �لتي  �حلكومة  يف  �خلارجية 

و��صت�صهد �ثنان من �أبنائه.

�نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )22(، �ص 535، خب عن حما�رشة �ل�رشطة �ل�صهيونية الجتماع متهيدي   
5

�صحيفة �ملوؤمتر،  يف  طري  �أبو  لل�صيخ  وحديث  �لقد�ص،  يف  �الإ�صالمية  للحركة  �النتخابية  �حلملة   الإطالق 

منرب الإ�شالح، �لعدد 17، �الأحد 1426/12/8هـ �ملو�فق 2006/1/8م. ]�ملحرر[
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�ل�صهيوين  �لعدو  الأن  قلنديا؛  خميم  ملعب  يف  حملتنا  نفتتح  �أن  خطو�تنا  �أوىل  كانت 

�لف�صل �لعن�رشي، فكانت قرى  �أو لقاء�ت �نتخابية، د�خل جد�ر  �أي دعاية،  حظر علينا 

�صمال غربي �لقد�ص و�رشقيها، هي �مليد�ن على �صعيد �لعمل �جلماهريي.

�أحٌد من  �لكثري، لكنها حتى �الآن مظلومة، وال يتعّرف عليها  �أعطت  �لتي  �لقرى  هذه 

�أ�صحاب �ل�صاأن يف �لقد�ص، �لذين يقولون عن هذه �لقرى �إنها حم�صوبة على ر�م �هلل، وال 

ميز�نية لها عندنا. و�أهل ر�م �هلل يقولون هذه �لقرى ال تتبعنا، وللحق فال �صاأن لهم بذلك، 

الأنها قرى �صمال �لقد�ص، حتى و�إن �أخرجها �الحتالل من جغر�فية �لقد�ص، فهذه �لقرى 

�ِصِجلُّها �النتخابي حم�صوب على �لقد�ص، وهي تاريخياً تابعة للقد�ص.

هذ�  يقود  وكان  �النتخابية.  �حلملة  �إد�رة  يف  وجنح  ناجح،  عمل  فريق  لنا  كان  قلت، 

ر�مي  �الأخ  هو  و�لتحدي،  �الإ�رش�ر  على  وجمبول  �صبابنا،  خرية  من  �صاب  �لفريق 

لديه من �خلبة و�لكفاءة ما يكفي  �الأمر بجد�رة، ومعه طاقم  �لذي قام على  �حللو�ين، 

لتخطي �ل�صعاب، منهم هيثم طه )�أبو �أحمد(، ومن ور�ء �جلميع �ملهند�ص �الأ�صتاذ ح�صن 

فتح  �إىل  خالد  �ملهند�ص  فيه  منا  وفد  ذهب  وقد  عرفة.  �أبو  خالد  �ملهند�ص  ي�صاعده  �لقيق، 

و�جلبهة �ل�صعبية، لننزل جميعاً يف قائمة وطنية و�حدة، على �صعيد د�ئرة �لقد�ص، لكنهم 

�أخذتهم �لعزة... فقالو�: ال نريد، قلنا لهم: لنا نائبان، ولكم �أربعة: م�صلمان وم�صيحيان، 

قالو�: لن حت�صلو� على �صيء.

�نطلقنا �إىل خميم قلنديا، و�صلينا �جلمعة يف م�صجده، وعلمنا �أن تنظيم فتح يف �ملخيم 

�أتى �إىل �مللعب �لريا�صي، و�لذي من �ملقرر �أن يقوم عليه �حتفالنا... فخربوه باجلر�فات، 

وحرثوه حتى يعطلو� علينا خطوتنا �الأوىل. و�ت�صل بي نافذ �أبو �صلبك، من �ملح�صوبني 

على تنظيم فتح يف �ملخيم، فقال يل: هذ� �ملخيم مغلق �أمام �لدعاية �النتخابية، ولن ن�صمح 

ملحمد نافع، وهو �بن �ملخيم، �أن يار�ص حقه يف �لدعاية �النتخابية. وهذ� كالم ال جتد فيه 

�إال �ل�صعف، فهل �مللعب �لريا�صي خا�صع ملز�ج نافذ �أبو �صلبك و�لتنظيم من بعده؟ غري 

�أن هذ� مز�ج عبثي لفوؤ�د فارغ من �لثقة.

بوجهاء  ياأتينا  �أن   .� ع.  �ملجاهد  �الأخ  من  فطلبت  �مل�صجد،  نبح  مل  حال،  كل  على 

ف�صبنا  �ل�صالح.  قعقعة  وقع  على  يعي�ص  �ملخيم  الأن  فاعتذرو�؛  معهم،  للحديث  �ملخيم 

�أجله  من  جئنا  ما  و�أن  �لقلوب،  تاأليف  عن  �لنا�ص  �إىل  حتدثت  وبعدها  �لع�رش،  ل�صالة 

يف �مل�صجد  من  خرجنا  ثّم  يحرتموه.  �أن  �لنا�ص  و�جب  من  ديقر�طي،  خيار   هو 
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�لعام و�إذ� بالبلطجية،  �ل�صارع  �إىل  �إن و�صلنا  �لر�يات �خل�رش�ء. وما   مظاهرة تك�صوها 

يخرجون علينا باحلجارة و�الأخ�صاب و�ل�صو�طري، و�عتلو� �ملنازل، وقذفونا باحلجارة، 

�لعدة،  �أعدو�  قد  �لقوم  لكن  �الحتكاك،  دون  يحولو�  �أن  �الإمكانيات  بكل  �إخو�ننا  وجاهد 

�صالح(  )�أبو  �ملجاهد  وكان  �ملتناثرة،  �حلجارة  من  بحمايتي  �الإخوة  من  فريق  وقام 

وهناك،  هنا  من  يتلقفونني  و�إخو�ين  �ملعتدين.  هوؤالء  من  بنف�صه  يقيني  عمار  حممد 

 ، �لتنظيم ب�صاطور يف يده و�رشعُه عليَّ �أفر�د  �أحد  حتى مزقو� عليَّ قمي�صي، وحلق بي 

�صقط يف يده. وتر�جع وعلى وجهه
ُ
�أ  فالتفت �إليه، فتم�صمر يف �الأر�ص، و�هلل ي�صهد كاأمنا 

.
6
 �النك�صار

مناظرة  حل�صور  حلم،  بيت  �إىل  عطون  جماهد  �أبو  و�أخي  ذهبت  نف�صها،  �لليلة  ويف 

�صمت جميع �لف�صائل، مو�صوعها �النتخابات... وكان فيها عن فتح �الأخ �لنائب عبد �هلل 

عبد �هلل، وحتدث من ح�رش كٌل عن برناجمه �النتخابي. ووِّجهت �إلينا �أ�صئلة عن �ل�رشيعة 

وتطبيقها، وهل �صنفر�صها على �الإخوة �مل�صيحيني يف �لبالد، وكانت لنا �أجوبتنا �ل�صافية، 

حيث �بتد�أت باحلديث، عما جرى لنا يف خميم قلنديا، و�العتد�ء�ت �لتي تعر�صنا لها يف 

يوم �نتخابي، وتنظيم فتح يف قلنديا حتى �الآن مل ي�صتوعب �لتغيري�ت، ويرف�ص �أن يقبل 

غريه، ورمبا ال يقبل نف�صه. ثّم قلت: ما فر�صنا �ل�رشيعة على �أبنائنا، فلَي ُبنيات ما قلت 

لو�حدة منهنَّ �لب�صي منديالً �أو جلباباً، و�إمنا هو �ختيارها �ل�صخ�صي وقناعاتها. وذكرت 

�أن يل �أخاً و�صديقاً م�صيحياً ��صمه �أوليغ، و�لعاطفة �لتي بيننا يفتقر �إليها كثري من �لنا�ص. 

وذ�ت مرة يف بيتي بح�صور �صحفيني �أجانب، وكان �ملرتجم من فتح، و�أنا ال �أدري وال 

�ل�صحفيني، و�أخذ  �أوليغ مع  �لبيت، وبقي �صاحبي  �أمر يف  �نتماوؤه، لكن �صغلني  يهمني 

ال  و�ل�صحفيون  و�ملرتجم  �صاحبي،  عليه  فرد  بيتي،  يف  وهو  علينا  يحّر�ص  �ملرتجم 

يعلمون �أن �صاحبي م�صيحي، فقال لهم: �أنتم يف فتح ظلمتمونا، ومل يظلمنا هوؤالء �لذين 

�إلينا منكم، لقد �عتدت قرية  حتّر�ص عليهم، فحما�ص تعاملت معنا باحرت�م، وهم �أقرب 

دير جرير با�صم فتح على ن�صارى �لطيبة، ومل يقف �إىل جانبنا �إال حما�ص. ال تتحدث عن 

حما�ص يف بيت �لرجل، وح�رشت بعد ذلك وعلمت بالق�صة.

�لقد�ص  د�ئرة  عن  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  مر�صحو  بيان   ،533 �ص   ،)21( رقم  �لوثيقة  �لوثائق،  ملحق  �نظر:   
6

و�أن�صارهم ي�صجبون تعر�صهم الإطالق �لنار يف خميم قلنديا من قبل م�صلحني من فتح، 2006/1/6. ]�ملحرر[
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هذه  فقال:  قلنديا،  يف  لنا  تعر�صو�  من  همجية  على  �حللو�ين  ر�مي  �الأخ  علَّق  ولقد 

بد�ية �النت�صار. وبعد �أن جنحنا يف �النتخابات، قمنا بزيارة �إىل خميم قلنديا، و��صتقبلنا 

مما  �أكرث  �ملخيم،  يف  �الأ�صو�ت  من  نح�صد  �أن  �هلل  ويقّدر  حار�ً.  ��صتقباالً  �ملخيم  �أهل 

حما�ص  و�صباب  حما�ص،  ومنهم  فتح  فمنهم  �ملخيم،  يف  �مطري  عائلة  �أما  فتح.  ح�صدته 

�لرماة  على  �قتحما  منهم  �أخوين  �أن  حتى  عنا،  �لدفاع  يف  ��صتب�صلو�  �لعائلة  هذه  من 

فاأوجعوهم �ملعتدين  و�أتو� على  �الأبو�ب فك�رشوها،  �أغلقو� عليهم  �لبنايات، وقد   �أ�صطح 

�رشباً.

و��صلنا حملتنا �النتخابية، ولنا يف كل قرية حمطة، فبلدة حزما من �أهم �ملحطات �لتي 

ُي�صجل لها، فهذه �لبلدة يت�صف رجالها بقوة �ل�صكيمة، ومن �لتقيتهم من جميع �لف�صائل، 

عندهم �أدب وخلق. ويف حزما كان لنا لقاء جامع مع ح�صد من �أهل �لقرية، وحديثنا عن 

يخالف  �لتغيري و�الإ�صالح. ونحن ال نرفع �صعار�ً  �النتخابات حتت �صعار  �مل�صاركة يف 

قناعاتنا، �أو يخالف ما نوؤمن به، فالتغيري و�الإ�صالح دفعنا �رشيبتهما على مِرّ �ل�صنني، 

�صجلُه 
ُ
ق�صيناها يف �صجون �الحتالل، وخا�صة بعد �لفوز �لذي حققناه. و�لذي �أعجبني و�أ

�ل�صيخ )وقد كان معي  �أيها  �إيلَّ:  �ل�صن، قال موجهاً �حلديث  �أن رجالً طاعناً يف  للتاريخ، 

�إخو�ين �ملر�صحني، �لنائب �أحمد عطون، و�لنائب حممد طوطح، و�ملهند�ص خالد �أبو عرفة، 

ور�مي �حللو�ين، وهيثم طه و�آخرون( قال: �أنتم َمْن بقي لنا، �أنتم �لطلقة �الأخرية �ملتبقية، 

هلل  �حلمد  وقلت  غليلي،  هذ�  بحديثه  فاأ�صفى  خياركم...  من  �لبندقية  ت�صقطو�  �أن  �إياكم 

�أنه يوجد مثل هذ� �لنََف�ص عند كبار �ل�صن فينا، فطماأنت �لرجل و�حلا�رشين، وقلت له: 

�أب�رش. فقد �رشين هذ� �ملنطق، ومنظمة �لتحرير ملا �أ�صقطت خيار �لبندقية �صقطت وتردت، 

و�أ�صبحت بال بو�صلة.

وزرناها  �إال  �لقد�ص،  قرى  من  قرية  �أو  بلدة  من  وما  حزما،  يف  ليلتنا  هذه  نعم، 

من  حا�صد،  بلقاء  بدو  بلدة  وحظيت  �لعامة،  و�ل�صاحات  �مل�صاجد  يف  �أهاليها  و�لتقينا 

خرج  �لغربية،  �ل�صفة  قرى  من  وغريها  عنان،  بيت  ويف  بها.  �ملحيطة  �لقرى  جميع 

علينا حزب �لتحرير بفتاويه، فاحلرب مع �ل�صهاينة لي�صت يف و�رده... وال هي �صمن 

�أيام  دخلوها  �أنهم  ون�صو�  �النتخابات.  هذه  يف  �لدخول  بتحرمي  علينا  خرج  ح�صاباته... 

ً قائد� با�صا  “غلوب”  كان  �أن  ويوم  �ملا�صي،  �لقرن  من  �خلم�صينيات  �صنو�ت   �الأردن 
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، بينما نحن طاردنا �الحتالل، وَخَذلنا حزب �لتحرير، و�أوذينا و�ُصجنا 
7
للجي�ص �الأردين

نرت�جع  �أن  �أو  �لدنية،  نعطي  �أن  ثباتنا  علينا  فاأبى  فوزنا...  عن  نتنازل  حتى  ل�صنني، 

�لقهقرى �أمام �صلف �الحتالل، وملن �أر�د �أن ي�صتزيد عن حزب �لتحرير، �أن�صحه بقر�ءة 

ِكتَاَبي �الأ�صتاذ جو�د بحر �لنت�صة: قر�ء�ت يف فكر حزب �لتحرير �الإ�صالمي، و�لطريق �إىل 

.
8
�لدولة �الإ�صالمية عند حزب �لتحرير

�أما �رشبة �لنجاح �لر�ئعة للحملة �النتخابية فقد عمل عليها من�صق �حلملة �النتخابية 

عندنا �الأخ ر�مي �حللو�ين، و�أعلن لل�صحافة عن موؤمتر �صحفي لنا عند باب �ل�صاهرة، 

�ملقابل ل�صارع �صالح �لدين، ثّم يف �للحظة �الأخرية، وحتى يربك �رشطة �الحتالل، �لتي 

�أعلن عن  الحقتنا د�خل �جلد�ر وخارجه، وحتى بعد �النتخابات... يف �للحظة �الأخرية، 

�إن �لتقينا  �أمام باب �الأ�صباط. ونحن خارجون من �صالة �لظهر، وما  �ملوؤمتر �ل�صحفي 

�ل�صحافة، ومل نتمكن من �فتتاح �ملوؤمتر، و�إذ� بالقو�ت �خلا�صة من �ل�رشطة، حتا�رشنا 

�صجن  �إىل  يقتادوننا  ثّم  �الإخوة،  بع�ص  مع  باالأيدي  وت�صتبك  �ل�صحافة،  عن  وتعزلنا 

�مل�صكوبية. وحاولو� �بتز�زنا و��صتفز�زنا يف �لتحقيق، ولكن دون جدوى، ثّم مننا ليلتنا 

يف �مل�صكوبية، ومع �ل�صاعة �لعا�رشة �صباحاً، �أطلقو� �رش�حنا، وهم ي�رشبون كفاً بكف، 

. وكان 
9
على ف�صلهم وتعبهم �لذي ذهب �صدى، وقد نقل �الإعالم هذه �جلولة من �ل�صد�م

ذلك يوم 2006/1/15.

قبل  �الأردنية  �لنيابية  لالنتخابات  �لتحرير  حزب  و�أمري  موؤ�ص�ص   )1977–1914( �لنبهاين  �لدين  تقي  تر�صح   
7

��صتقال  �أن  بعد   ،1951 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  جرت  �لتي  �لثالث  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  ذلك  وكان  �حلزب،  تاأ�صي�ص 

يف جرت  �لتي  �لر�بع  �لنيابي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  �حلزب  �صارك  كما  �ل�رشعي.  �لق�صاء  �صلك  يف  �لعمل   من 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1954، وتر�صح للحزب يف هذ� �ملجل�ص كل من د�ود حمد�ن )�لقد�ص(، وعبد �لقدمي زلوم 

)�خلليل(، و�أ�صعد بيو�ص �لتميمي )�خلليل(، وعبد �لغفار كاتبة )�خلليل(، و�أحمد �لد�عور )طولكرم(، وحممد 

مو�صى عبد �لهادي )جنني(، ومل يفز للحزب �صوى �لنائب �أحمد �لد�عور. وبعد خروج غلوب، كانت �نتخابات 

�ملجل�ص �لنيابي �خلام�ص يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1956 و�لتي فاز فيها �لد�عور كذلك، �إال �أنه �أ�صقطت ع�صويته 

يف �ملجل�ص يف 13 �أيار/ مايو 1958 بعد �حلكم عليه بال�صجن بتهمة عرقلة ومقاومة موظف يف �أثناء عمله، ون�رش 

و�إذ�عة �أنباء يق�صد منها زعزعة �لثقة بالدولة. ]�ملحرر[

�نظر: جو�د بحر �لنت�صة، قراءات يف فكر حزب التحرير الإ�شالمي )�خلليل: مطبعة �لهدى، 2007(؛ وجو�د بحر   
8

�لنت�صة، الطريق اإىل الدولة الإ�شالمية عند حزب التحرير )�خلليل: مركز در��صات �مل�صتقبل، 2009(.

�نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )24(، �ص 547، خب عن �العتد�ء �ل�صهيوين على مر�صحي حما�ص، يف �لقد�ص   
9

الإ�شالح، منرب  �صحيفة  �ملر�صحني،  �أحد  طري  �أبو  �ل�صيخ  على  �ل�صهيونية  �ل�رشطة  العتد�ء  ب�صورة   مرفق 

�لعدد 18، �لثالثاء 1426/12/17هـ �ملو�فق 2006/12/17م. ]�ملحرر[
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�صكلت م�صاركة حما�ص يف �النتخابات �لت�رشيعية و�ملحلية �نقالباً �جتماعياً، وحظيت 

بدعم جماهريي تردد �صد�ه يف �أنحاء �ملعمورة. و�إن جناح حما�ص يف �النتخابات �لبلدية 

�أين تتجه �الأمور؟ وكذلك على �صعيد �لغرف �لتجارية،  و�ملحلية �أعطى موؤ�رش�ً و��صحاً 

وتوقفت  �ملحلية...  و�ملجال�ص  �لبلديات  معظم  يف  �لتجارية  بالغرف  حما�ص  فازت  فقد 

ل�صالح  حم�صوم  �لفوز  الأن  ذلك؛  دون  حال  �لذي  �ملكر  ب�صبب  �خلليل  بلدية  �نتخابات 

حما�ص. وحتى كتابة هذه �ل�صطور بقيت مدينة �خلليل دون �نتخابات، خالفاً لكل مدن 

�ل�صفة �لغربية وقر�ها.

ولقد كنت على ثقة تامة �أن �النتخابات �إذ� �َصلِمت من �لتزوير فاإن حما�ص �صتح�صد 

ما ال يقل عن 70 مقعد�ً، من �أ�صل 132 مقعد�ً يف �ملجل�ص �لت�رشيعي. وخويف من �لتزوير 

هو �لذي جعلني �أحتفظ على قول �حلقيقة، ولقد �صهد على ذلك �الأخ �لنائب �أحمد عطون، 

وقال: �ل�صيخ �أبو م�صعب هو �لوحيد �لذي كان ي�رش على هذه �لنتيجة، وبال حتفظ.

�أتوقع  �لتي  �لنجاح  ن�صبة  عن  غزة،  من  �لكرتي  �لعز  �أبو  �حلبيب  �الأخ  �صاألني  وملا 

 %65 ن�صبة  �أتوقعه  �لذي  �إن  بليلة،  �النتخابات  يوم  قبل  ذلك  وكان  له،  قلت  ح�صادها، 

�إن مل يح�صل  70 مقعد�ً،  �إن �صاء �هلل  من مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي، وقلت له: �صنح�صد 

الإخو�ين:  و�أقول  ونلتقيهم  �لنا�ص،  بني  من�صي  و�إخو�ين  كنت  �أين  �هلل  وي�صهد  �لتزوير. 

�أرى �لن�رش يف عيون �لنا�ص، وكان ذلك. ويوم �أن �نطلق �ل�صارع �لفل�صطيني لالنتخابات 

يف يوم 2006/1/25، كان �ل�صباق حمموماً، وجرت �عتد�ء�ت على بع�ص �لدو�ئر، خا�صة 

ما �لتزوير  ملنع  ح�صورهم  على  حافظو�  �إخو�ننا  لكن  �لقد�ص،  �رشقي  �لزعيّم   د�ئرة 

��صتطاعو�.

نتائج االنتخابات ورحيل “األستاذ”:

يف �ليوم �لثاين من �النتخابات، خرجت �لنتائج بالفوز �ل�صاحق للتغيري و�الإ�صالح، 

مقاعد  من  مقعد�ً   74 حت�صد  و�الإ�صالح  �لتغيري  بكتلة  و�إذ�  �لفائزين،  �أ�صماء  عن  و�أعلن 

�لت�رشيعي 132، حيث دعمت حما�ص �أربعة من �مل�صتقلني، هم جمال �خل�رشي، وح�صام 

�لغربية،  �أبو عمرو من غزة، وح�صن خري�صة من �ل�صفة  �لطويل وهو م�صيحي، وزياد 

فكانت �حل�صيلة 78 نائباً، منها 49 مقعد�ً عن �لدو�ئر، و29 مقعد�ً عن �لقائمة �لن�صبية.
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وهي  �لدو�ئر،  عن  �ملقاعد،  جميع  و�الإ�صالح  �لتغيري  عن  نو�بنا  ح�صد  �خلليل،  يف 

ت�صعة، وكان �ل�صيخ نايف �لرجوب �أكرث �لنو�ب �أ�صو�تاً، فقد ح�صل على 59,885 �صوتاً، 

 بينما ح�صل �أخوه جبيل من حركة فتح على 38,367 �صوتاً، �أي �أقل من �ل�صيخ نايف

بـ 21,518 �صوتاً.

ويف بيت حلم جنح �ثنان عن �لتغيري و�الإ�صالح، و�ثنان من فتح وفق “نظام �لكوتة” 

لـ“�لكوتة”  �أربعة مقاعد، وكان �خلام�ص  �هلل و�لبرية ح�صد نو�بنا  للم�صيحيني، ويف ر�م 

�مل�صيحية. ويف نابل�ص كذلك ح�صد �إخو�ننا ثمانية مقاعد من ت�صعة، على �صعيد �لد�ئرة، 

يف  رقم  �أعلى  ح�صد  �صيام  �صعيد  فال�صهيد  غزة،  يف  �أما  منا�صفة.  وطولكرم  جنني  ويف 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، فقد ح�صل على ثقة 71,908 �أ�صو�ت.

�حللوى  وتناولنا  �لقيق،  ح�صن  �أ�صتاذنا  بيت  يف  �لفرحة  جمعتنا  �لفوز  هذ�  وبعد 

مبنا�صبة زو�جي ال مبنا�صبة �لفوز، وحتدث �الأ�صتاذ �إلينا: �الإخوة خالد �أبو عرفة، و�أحمد 

 عطون، وحممد طوطح و�أنا، وحذرنا من متاعب �لطريق، وقال: �أنتم مقبلون على حتديات

كبرية.

هذه  عن  �لقيق  ح�صن  رحل  حبلهم،  ينقطع  ال  و�ملهنئون  �لفوز،  هذ�  غمرة  ويف 

رحل �حلياة،  �أثرها  على  فارق  دماغية  جلطة  به  �أملت  بعدما   ،2006/2/7 بتاريخ   �لدنيا، 

�أبو �صليمان ونحن يف �أم�ّص �حلاجة �إليه، وكما قالو�: يف حلظات �لن�رش يرحل �لعظماء.

لقد كان ح�صن �لقيق، رحمه �هلل، وهو �ملربي �لفا�صل و�ملهند�ص �لبارع، بكل جور�حه، 

يفرح  وكان  �الحتالل،  يجلبه  ما  جلميع  �ملقاطعة  ومع  �ملهادنة،  عدم  ومع  �ملقاومة،  مع 

 1998 �صنة  يف  مرة  وذ�ت  �لعدو.  وجع  ويفرحه  و�ال�صت�صهاديني،  �ملجاهدين  ل�رشبات 

�هلل،  عو�ص  عادل  �ل�صهيد  وعن  عام،  ب�صكل  �جلهادي  �لو�صع  عن  �هلل،  رحمه  �صاألني، 

ب�صكل خا�ص، ف�صكوت له �صيق �حلال على �ل�صعيد �ملايل، فقال: ال تقلق، بع�ص �أنابيب 

�ل�صخ فيها “�ل�صغرية من �حلجارة”، و�صتتعافى �إن �صاء �هلل.

لقد كان، رحمه �هلل، عندما ير�ين يتالأالأ وجهه، وتنفرج �أ�صاريره عن �بت�صامة ر�ئعة، 

وهو بال �صّك يبت�صم للجميع، ولكنه كان يوؤثرين يف حبه. وكنت كثري�ً ما �أزروه يف �لبيت، 

�أو يف �ملدر�صة، و�أ�صع بني يديه بع�ص �مللمات �أو �لهموم �أو �الإ�صكاالت، �أو �إحاطة بجديد، 

جمعتنا  ما  وكثري�ً  يل،  وحلبه  �لكثري.  �لكثري...  وعنده  عنده  من  بكثري  يحيطني  وهو 

�لوالئم، �جتمعنا يف بيته على وليمة ل�صيوف كر�م من �إخو�ننا خارج �لبالد، فانتقاين من 
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بني �حلا�رشين �أن �أهتم ب�صيوفه، وهو �حلا�رش وبكلمٍة منه: “دير بالك عليهم”، وعلى 

عادتنا يف “�ملنا�صف”، �أفتت �للحم �أمامهم جميعاً، ومنهم من �أخ�صه بلقمة يف فمه.

رحمك �هلل يا �أبا �صليمان، وال �أح�صبه )ولو ملرة و�حدة(، �أنه ��صتقبل �صيفاً �إال بلبا�صه 

�أ�صتاذنا،  يا  �إالّ هو. رحمك �هلل  �ل�صيارة الأم ل�صليمان  َمْن كان، وال يفتح  �لر�صمي، كائناً 

ر��صي  �حلاج  وب�صحبة  و�ل�صفة،  للقد�ص   1967 �صنة  �حتالل  بعد  �الأوىل  �الأيام  ومنذ 

وترتيب  �لبناء،  �إعادة  �أجل  من  �لبالد  جتوب  و�أنت  �ملتو��صعة،  وب�صيارتك  �ل�صالية، 

، و�أح�صبك عند �هلل 
ُبوَن(10 �مْلَُقرَّ ولَئَِك 

ُ
�أ  o اِبُقوَن  �ل�صَّ اِبُقوَن  )َو�ل�صَّ �لد�خل،  �لبيت من 

هكذ�.

العمل التشريعي وإعالن الحصار:
�إجر�ء �النتخابات... �جتمع �ملجل�ص  �لفل�صطيني حممود عبا�ص على  ملا عزم �لرئي�ص 

�النتخابية،  �لعملية  مقا�صات  يف�صل  و�أخذ  فتح،  على  و�ملح�صوب  �ل�صابق  �لت�رشيعي 

مرة على �لقو�ئم، ومرة على �لدو�ئر، وح�صبوها جيد�ً، حتى ال حتظى حما�ص بح�صور 

قوي يف �ملجل�ص �لت�رشيعي... لكنهم ُغلبو�، فما ح�صلو� �إال على 45 مقعد�ً منها 17 مقعد�ً 

عن �لدو�ئر، و28 مقعد�ً عن �لقائمة. و�إذ� كان �لبيت �لفتحاوي منق�صماً، بل كان متاآمر�ً 

على نف�صه، وقبل �أن تلومنا فتح على �حل�صم �صنة 2007، �أقول لهم: لومو� �أنف�صكم على 

نتم َمْن فتح �أبو�ب �لدماء، منذ �أن 
َ
�حلرب �لتي خا�صتها �الأجهزة، بع�صها �صّد بع�ص، فاأ

�أتت بكم �أو�صلو، و��صاألو� �أنف�صكم من قتل �الأ�صتاذ �أ�صعد �ل�صفطاوي؟ ومن قتل �ملحامي 

�مل�صوؤول  َمْن  ثّم  فتح.  على  حم�صوبون  وجميعهم  مكي؟  ه�صام  قتل  ومن  �صعبان؟  �أبو 

عن دماء �ل�صهد�ء، �لتي �صالت �أمام م�صجد فل�صطني، و�مل�صلون خارجون من �ل�صالة، 

ومن قتل طالب �جلامعة من �آل عقل؟ ول�صالح َمْن؟ وهل من �أحد �صمع، �أو ر�أى �أن دولة 

�الحتالل قتلت يهودياً، من �أجل عيون �لعرب �أو �صو�هم؟ بينما �صلطة �أو�صلو، وكثري من 

�الأنظمة �لعربية، قتلو� �صعوبهم من �أجل �الحتالل، ومن �أجل كر��صي �حلكم!!.

يف �آخر جل�صة للمجل�ص �لت�رشيعي �ل�صابق برئا�صة روحي فتوح، وكانت غري قانونية، 

وتعوي�صاً عن �لهزية �لتي ُمنيت بها فتح يف �النتخابات، �تخذ �ملجل�ص قر�ر�ت، ما كان 

وعنّي  بت�رشيعات،  علينا  وخرج  قو�نني  ف�َصنَّ  فتح،  ل�صالح  �حلال  بقيت  لو  ليتخذها 

القراآن الكرمي، �صورة �لو�قعة، �آية 10–11.  
10
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ت�صمل  م�صوؤوالً  باعتباره  �لت�رشيعي،  للمجل�ص  عاماً  �أميناً  خري�صة  �إبر�هيم  مبوجبها 

م�صوؤوليته رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي. وبهذ� �لقر�ر �رشنا حتت رحمة �إبر�هيم خري�صة، 

يف  يبقى  �أن  يجوز  ال  �الأ�صا�صي  �لقانون  ويف  جنح،  وما  لالنتخابات  نف�صه  ر�صح  �لذي 

تعيني  جل�صة  ح�رشُت  ولقد  لالنتخابات.  نف�صه  ور�صح  ��صتقالته،  قّدم  الأنه  وظيفته؛ 

وبدت  كز�ئرين،  عطون  �أحمد  و�لنائب   ،
11

�صالح ف�صل  �لنائب  �ل�صيخ  �أخي  مع  خري�صة 

�جلل�صة كاأنها تعوي�ص عن ع�رش �صنو�ت ما�صية، قيا�صاً على �لعدد �لهائل من �لقر�ر�ت 

�ل�صادرة عن تلك �جلل�صة.

ويف جل�صة �لَق�َصْم، �لتي كانت يف قاعة �ملقاطعة، ح�رش جميع �لنو�ب �إال �الأ�رشى منهم، 

و�أدو� جميعاً �ليمني �أمام �لرئي�ص عبا�ص. ثّم وقفت و�أعلنت عن مر�صحنا لرئا�صة �ملجل�ص 

�لقاعة  يف  �لظهر  �صالة  و�أقمنا  هلل،  و�حلمد  و�عتمد   ،
12

�لدويك عزيز  �لدكتور  �لت�رشيعي 

نف�صها، وكانت �ل�صالة مادة د�صمة لو�صائل �الإعالم، �لتي قالت �إن رجال حما�ص جعلو� 

من قاعة �الجتماعات يف �ملقاطعة م�صلًى لهم.

وبالَق�َصِم �لذي �أديناه بدهياً �أ�صبحنا �أع�صاًء يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني. وقد �أعلن 

ذلك رئي�ص �ملجل�ص �لوطني )�أبو �الأديب( �صليم �لزعنون.

�لدكتور  �ملجل�ص  رئي�ص  و�فتتحها  �لرئي�صية،  قبته  حتت  �ملجل�ص  �نعقد  ذلك  بعد 

�أحدهم فيما �صبق  �أن  �مل�صاكلة بقيادة عز�م �الأحمد. وكنا نعرف  �لدويك، وبد�أت  عزيز 

مغادرة  فال  عهدنا  يف  بينما  ين�رشف،  ثّم  وجوده  ويثبت  يح�رش  �ل�صابق،  �ملجل�ص  يف 

�أبد�ً، و�نتهى �لفلتان �لت�رشيعي �إىل غري رجعة، �إال �أن يكون على ح�صابهم. �أّدينا �ليمني 

تدعي  �لتي  �لدول  من  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وعوقب  �رش�وة،  �حل�صار  و�زد�د  هنا،  من 

ف�شل حممد �شالح )1953– (: ولد يف قرية دور� �لقرع �صمال ر�م �هلل، حا�صل على بكالوريو�ص �ل�رشيعة من   
11

�أ�صهر خطباء ودعاة حمافظة ر�م �هلل. فر�صت  �الأردنية. عمل كو�عظ متجول، و�إمام، وخطيب؛ من  �جلامعة 

عليه �الإقامة �جلبية �صنة 1986 لن�صاطه �لقيادي يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. �أبعد �إىل مرج �لزهور �صنة 1992، 

و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين لن�صاطه �لقيادي يف حركة حما�ص. �عتقل يف �صجون �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �صنة 1996. �نتخب لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني عن حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، و�عتقل 

لذلك يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين.

من  و�حل�رشي  �الإقليمي  �لتخطيط  يف  دكتور�ه  على  حا�صل  �خلليل.  يف  ولد   :)  –1948( الدويك  �شامل  عزيز   
12

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية. عمل حما�رش�ً يف جامعة �لنجاح �لوطنية، و�عتقل عدة مر�ت من قبل قو�ت �الحتالل 

�ل�صهيوين. كان �لناطق �الإعالمي با�صم مبعدي مرج �لزهور باالإجنليزية. �نتخب يف �صنة 2006 عن حمافظة 

�خلليل لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي �صمن قائمة كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، وهو حتى كتابة هذه �ل�صطور رئي�ص 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني.
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�لنز�هة  درجات  باأعلى  مّت  �لذي  �لديقر�طي،  �المتحان  يف  جنح  الأنه  �لديقر�طية؛ 

�أجمع. و�ل�صفافية، وب�صهادة �لعامل 

وبعد هذ� �لفوز، بد�أت �رشطة �الحتالل تالحقنا من مكان �إىل مكان، وكانت تعرت�ص 

و�لكليات  �لكهرباء  و�رشكة  للم�صت�صفيات  زيارتنا  يف  حتى  حركتنا،  وتقيد  طريقنا، 

�جلامعية. لكن، وعندما جنحنا ��صتدعتنا هذه �ل�رشطة، وجل�صت معنا بقيادتها، وقدمو� 

�أن حتافظو�  �لفل�صطيني، ونرجو منكم  �ل�صعب  �الآن نو�ب عن  �أنتم  �لتهاين، وقالو�:  لنا 

على �ملز�ج �لعام. فقلنا لهم: نحن يف خدمة �صعبنا، والأجل هذ� دخلنا �النتخابات، و�صنعمل 

ح�صب ما يليه �صمرينا... ثّم �نتهى �للقاء.

�ملطاردة  �إال قر�ر �صيا�صي، فبد�أت  �ل�صيا�صة فيما بعد، ولي�ص ور�ء ذلك  لكن تغريت 

و�ملالحقة، و�الحتجاز على بو�بات �لقد�ص الأكرث من ثالث �صاعات من كل ليلة يف طريق 

�الإجر�ء�ت  هذه  ليالً.  �لو�حدة  �ل�صاعة  كانت  ولو  حتى  �لقد�ص،  �إىل  �هلل  ر�م  من  عودتنا 

�لتغيري و�الإ�صالح، فنجاحنا وفوزنا بجميع  �لقد�ص من كتلة  �قت�رشت فقط على نو�ب 

�ملقاعد عن �لقد�ص، �إال مقعدين لالإخوة �مل�صيحيني، ح�صب نظام �لكوتة، قد �أعطى �لوجه 

وقالو�:  �لنتيجة،  لهذه  �ل�صهاينة  ُجنون  وُجنَّ  ولهويتها.  �ملدينة  هذه  لطبيعة  �حلقيقي 

�أربعون �صنة من �لتهويد، ثّم تاأتينا هذه �ملفاجاأة. لقد فقدو�  �أين خرج علينا هوؤالء؟  من 

�صو�بهم؛ الأنهم ال يريدون لهذه �لرمزية �أن تت�صدر هموم �أهل �لقد�ص، و�أن ت�صكل �لوجه 

.
�ل�صيا�صي للقد�ص. ولكن: )َوَمَكُرو� َوَمَكَر �هللُ َو�هللُ َخرْيُ �مْلَاِكِريَن(13

“�لت�صونامي” �الأخ�رش، و�إنه �لزلز�ل �لذي له ما بعده،  �إنه  لقد قالو� عن هذ� �لفوز: 

وكما �أن فوزنا حو�رش من �خلارج، فقد حو�رش كذلك من �لد�خل، من خالل ممار�صات 

فتح يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة. فال�صلطة وموؤ�ص�صاتها قائمة على جي�ص من فتح، وقالها نبيل 

عمرو بعد ف�صله يف �النتخابات: �صيدخل �حلم�صاويون موؤ�ص�صات كل َمْن فيها ينتمي �إىل 

فتح، وهذ� �صيحول بينهم وبني جناحهم. ويف زيارة ملكتب توفيق �لطري�وي قال معلقاً 

على �الأحد�ث يف غزة: �أرى �حلرب �الأهلية يف طريقها �إىل �ل�صفة �لغربية. فقلت له: �لذي 

يتكلم عن �حلرب �الأهلية هو َمْن ي�صعى �إليها ويدبر لها.

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 54.  
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و�لد�خلية،  �لقد�ص  جلنتي  يف  �نتدبت  فقد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  جلان  �صعيد  وعلى 

وم�صت بنا �الأيام و�ل�صهور و�حل�صار يزد�د �رش�وة. فاحل�صار كان من قبل، ومن �أيام 

�لرئي�ص عرفات، لكن موؤ�ص�صات �لرئا�صة ومنظمة �لتحرير مل تخ�صع للح�صار �إال ظاهر�ً، 

دبت  وما  �جلنازة،  �صالة  عليها  ُي�صلو�  مل  و�إن  وماتت،  �حت�رشت  فوزنا  قبل  و�ملنظمة 

فيها �حلياة �إال بفوزنا. و�أ�صبحت �ملنظمة مرجعية بعد �أن طويت، و�نتهى مفعول �مليثاق 

�لوطني �لفل�صطيني.

ظالل الحصار:
عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  بعده  من  �لقيادة  �إىل  و�أتى  نحبه،  عرفات  �لرئي�ص  ق�صى  ملا 

حر�ص كل �حلر�ص على تهدئة �ل�صاحة �لفل�صطينية، ولي�ص ذلك عيباً، �إْن �أجمعت �لف�صائل 

على ذلك.

لقد �أ�صبح �أبو مازن حاجة ملحة بعد رحيل عرفات، والأنه مقبول لدى �ملجتمع �لدويل 

كتائب  ودعمه  �النتفا�صة،  ت�صليح  يف  عرفات  �لرئي�ص  دور  تبني  بعدما  و“�إ�رش�ئيل”، 

�صهد�ء �الأق�صى �ملح�صوبة على فتح باملال. و�أبو مازن ال يوؤمن بع�صكرة �النتفا�صة، وهو 

رجل “�صالم” مقبول عند “�إ�رش�ئيل” و�الأمريكان. ومن خالله �صرتتب �أور�ق �ل�صاحة 

�ملفاو�صات،  طريق  عن  حقه  �صتعطيه  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ظاناً  مز�جه،  على  �لفل�صطينية، 

“�إ�رش�ئيل”  �أن  علم  وما  �لفل�صطينية،  بالدولة  �صتاأتيه  �لتي  هي  غري،  ال  و�ملفاو�صات 

من  توقع  لقد  نعم،  �لغربية.  �ل�صفة  يف  وال  غزة  يف  ال  فل�صطينية،  دولة  بقيام  ت�صمح  لن 

�الإ�رش�ئيليني �أن يفتحو� �أبو�ب �ملفاو�صات على م�رش�عيها، وخ�صو�صاً بعدما تخل�صو� 

من عرفات، وجاءهم �لرجل �ملنا�صب و�ملطلوب، ولكن �الإ�رش�ئيليني كعادتهم، �إذ� مل تكن 

�لقوة حا�رشة، وحار�صة للم�رشوع �لوطني، �أو �أن �لعجز يف �ل�صاحة �صمة �ملوقف، فهي 

ال تاأبه وتدير ظهرها، وال تعباأ مبفاو�صات وال جمامالت.

حتى  �لع�صكري،  باخليار  يوؤمن  ال  عّر�بها،  وكان  باأو�صلو  �أتى  �لذي  مازن،  �أبا  �إن 

به  بلغ  ولقد  موؤ�ص�صيها.  من  وهو  �نطالقتها  منذ  �لفل�صطينية  �لثورة  و�كب  و�إن 

�لفل�صطينية  �لثورة  �إخر�جه  على  �ل�صكر  له  وّجه  �أن  �صارون  مع  جمعُه  لقاء  يف  �الأمر 

ن�صي وما  �أو�صلو،  �صو�طئ  �إىل  �لعودة  �صفينة  لت�صل   ،1982 �الجتياح  عام  لبنان   من 

�أبو مازن ولن ين�صى، �أن �ل�صهاينة هم من هجروه من مدينته �صفد يف �جلليل �الأعلى 
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�أو�صلو، لي�صتعيد �لذكريات،  1948، وهم من منعوه من دخولها لزيارة بيته بعد  �صنة 

ورجع خائباً ال يلوي على �صيء.

لقد كان �أبو عمار يرف�ص �إجر�ء �النتخابات العتبار�ته وح�صاباته، وال يريد من �أحد �أن 

يف�صد عليه مز�جه �ل�صيا�صي. وكان على ثقة �أن حركة حما�ص و�لقوى �الأخرى �صتحظى 

بثقة �ل�صارع من خالل �صناديق �القرت�ع، والأنه ملّاح ويعرف ما يدور يف �ل�صاحة. ووقع 

وغرّيَ  �ملو�زين  قلب  �لذي  �لطوفان  وكان  �النتخابات،  فكانت  ويحذره،  يخ�صاه  كان  ما 

�حل�صابات. �أما �أبو مازن، فقد �أخذ على عاتقه �أن يخرج بال�صاحة �لفل�صطينية، �إىل جتربة 

جديدة مّت �التفاق عليها من خالل تفاهمات �لقاهرة �صنة 2005، مع جميع قوى �ل�صاحة 

�أن ُتبقي على  �لفل�صطينية. وعلى �لرغم من �لتحذير�ت من د�خل فتح، وفتح ال حت�صن 

وعلى  غ�صيلها،  ن�رش  �إىل  بها  يدفع  و�النتهازية  �مل�صالح  طغيان  بل  م�صتورة،  خالفاتها 

�لرغم من �لتحذير�ت من �النتخابات... وعملو� على �إرجائها وتاأخري موعدها غري مرة، 

يكون،  ال  وَمْن  يكون،  َمْن  على  �لد�خلي  و�لتناحر  فتح،  عا�صتها  �لتي  �لفو�صى  وحلالة 

�ملتناف�صني من فتح  �لت�رشيعي. بلغ عدد  �ملجل�ص  ولع�رش �صنو�ت وهي م�صتحوذة على 

على �أربعة مقاعد ملحافظة �لقد�ص 39 مر�صحاً، فاتهم �لفوز جميعاً.

�ن�صحب  بعدما  �النتخابات،  �إجر�ء  على  �صمم  �لتحذير�ت،  من  بالرغم  مازن،  �أبا  �إن 

مازن.  �أبي  مع  �رش�كة  باأي  �حلائط  عر�ص  �صارباً  و�حد،  طرف  من  غزة  من  �صارون 

مازن  �أبو  وح�صل  �لت�رشيعية،  �النتخابات  من  �صنة  قبل  �لرئا�صة  �نتخابات  وجرت 

لهم  65% ممن يحق  ن�صبة  يتجاوزو�  �لذين مل  �ملقرتعني  �أ�صو�ت  62% من  ن�صبة  على 

�نتخابات  وهي  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  د�خل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من  �لت�صويت 

قاطعتها حما�ص. ولقد �أر�د �أبو مازن �أن يعزز موقعه من خالل جتربة نا�صجة، تعي�صها 

�ل�صاحة �لفل�صطينية؛ الأنه تعب من حالة �لرتهل �لتي ُدهيت بها فتح. وبعد فوز حما�ص يف 

�النتخابات... توجهت �إليه كو�در فتح باللوم، وقد �أ�رش على �لنتائج كما هي فقال لهم: 

حملتموين عفن �أربعني �صنة، فماذ� تريدون مني؟

ومل  فتح(،  حركة  يف  �لد�خلية  )�النتخابات  “�لب�يرز”  على  متردو�  وبالفعل، 

�لن�صبية،  �لقائمة  �ل�صالح على  َمْن فر�ص نف�صه بقوة  �لد�خلية، ومنهم  �للو�ئح  يحرتمو� 

دخلنا  لقد  ِق�ْص.  هذ�  وعلى  حمافظاً...  �أو  �صفري�ً  ي�صبح  �أن  مقابل  تنازل  من  ومنهم 
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�لقد�ص  و�أن  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلانب  عريقات  �صائب  وقعها  وثيقة  �أعقاب  يف  �النتخابات 

�لف�صاد ��صت�رشت  �أمريكية و�أوروبية، والأن مظاهر  �صمن د�ئرة �النتخابات، ومبو�فقة 

د�خل موؤ�ص�صات �ل�صلطة.

�لعتمة  “مل تكن  و�إ�رش�ئيلياً، لكن  و�أوروبياً  �أمريكياً  �إجر�ء �النتخابات كان مطلباً  �إن 

ردة  فكانت  و�أوروبا.  و“�إ�رش�ئيل”  الأمريكا  �ل�صدمة  كانت  بل  �حلر�مي”،  يد  قدر  على 

فعلهم تنكرهم لهذ� �خليار �لديقر�طي، ومل يحرتموه، بل يريدونه على �ملز�ج �الأمريكي 

بلري   توين  وو�صيفه  �الأمريكي  �لرئي�ص  مار�صها  قر�صنة  وهذه  �الإ�رش�ئيلي،  و�ملقا�ص 

Tony Blair، رئي�ص �لوزر�ء �لبيطاين �الأ�صبق.

عن  عاجزة  معار�صة  نكون  �أن  لها،  خططو�  َمْن  عند  و�الأماين  �النتخابات،  دخلنا 

�أن ن�صارك  �أو�صلو. ويريدون منّا  �لتغيري، وقابلة للتحجيم، بل �صاِهَد زوٍر على خطيئة 

�لنا�ص:  م�صامع  على  يرتدد  و�ل�صعار  �لباب،  دخولنا  يف  و��صحني  كنا  لكننا  نز�حم،  وال 

من هوؤالء  م�صامع  على  نتلو  ونحن  بهذ�،  �إال  هذ�  يقوم  ولن  تقاوم”،  ويد  تبني   “يد 
َر َوَقدََّر1 َفُقتَِل َكيَْف َقدََّر8 ُثمَّ ُقتَِل َكيَْف َقدََّر> ُثمَّ َنَظَر~ ُثمَّ  كتاب �هلل: )�إِنَُّه َفكَّ

 �صدق �هلل �لعظيم.
É َفَقاَل �إِْن َهَذ� �إِالَّ �ِصْحٌر ُيوؤَْثُر(14 ْدَبَر َو��ْصتَْكَبَ

َ
¸ ُثمَّ �أ َعبَ�َص َوَب�رَشَ

�صنو�ت  خم�ص  ووقته   ،1999 �صنة  ف�صقفه  و�صقفه،  وقته  بفو�ت  �أو�صلو  �نتهى  لقد 

ِمْن  لَُهْم  َتَرى  )َفَهْل  �لغربية من جديد،  �ل�صفة  �أعيد �حتالل  �لدولة. ولكن بدالً منها  ثّم 

، و�ندحر �الحتالل من غزة حتت �رشبات �ملقاومة. ومن �ملعيب �أن تبقى غزة 
َباِقيٍَة(15

�لثورية  لل�صو�عد  �الأر�ص  “�إ�رش�ئيل”، وقد حتررت، و�لثورة كانت تقول:  حتت رحمة 

يف  قو�تنا  بقاء  هل  للحكومة:  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �صارون  �صاأل  وقد  حتررها.  �لتي 

�ل�رشيط �حلدودي مع م�رش، يعدُّ �حتالالً؟ فاأجاب �مل�صت�صار: بقاء جندي و�حد �حتالل. 

و�إن �لعرب بعجزهم، �صاركو� بدور رئي�صي يف ح�صار غزة، وبالتايل تابعت “�إ�رش�ئيل” 

عربدتها. ونحن نعلم �أن هناك َمْن يتكئ على بقايا �أو�صلو، الأغر��صه �ل�صخ�صية ومنافعه 

�مل�صاريع  وهذه  �لطائلة؟  �الأمو�ل  هذه  وتابعيهم  �ل�صلطة  لقياد�ت  �أين  ِمْن  و�إال  �لذ�تية، 

مع  �حلرب  من  بدالً  �أهلية  حلرب  و�لت�صليح  �لذمم؟  �رش�ء  على  �لتبذير  وهذ�  �لقائمة؟ 

�الحتالل؟

القراآن الكرمي، �صورة �ملدثر، �آية 18–24.  
14

القراآن الكرمي، �صورة �حلاقة، �آية 8.  
15
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مقدمات االعتقال:
مل ي�ِص على فوزنا �أربعة �أ�صهر، و�إذ� بوزير د�خلية �الحتالل �ملجرم روين بار �أون 

�لقد�ص ووزيرها  �إىل فل�صطني من �ملغرب، يطلُّ على نو�ب  Roni Bar-On، �لذي هاجر 

لنا ب�صهر من تاريخ �صدوره وهو  �أبو عرفة بقر�ر تع�صفي ظامل، حدده  �ملهند�ص خالد 

�لت�رشيعي،  من  �الن�صحاب  �أو  �ملو�طنة  بني  فيه  يخرينا   ،2006/6/29 �إىل   2006/5/29

“طيب”، ملاذ� نحن؟  �لتنازل عن ع�صوية �لت�رشيعي.  �أو  و�أن ت�صحب هوياتنا �ملقد�صية، 

من  كذلك،  �لدورة  هذه  ويف  فيها،  �لت�رشيعي  ونو�ب  �صنة  ع�رشة  �إحدى  ومنذ  فالقد�ص، 

�لقد�ص نو�ٌب عن فتح، ومل يتعر�صو� ملا تعر�صنا له. “طيب يا خربانني” قلتم يل من خالل 

�لتحقيق: �صيخ �أبو طري، يكفيك ع�صكرة، و�ذهب �إىل عامل �ل�صيا�صة و�الإعالم، و�إذ� بعامل 

“�صحيح  �هلل:  �أمي، رحمها  قالت  �لع�صكرة. وكما  و�أنكى يف �رشيبته من  �أ�صد  �ل�صيا�صة 

خالتي  مع  وال  بخري،  جدتي  مع  و“ال  ت�صبع”،  حتى  وُكْل  تاأكل،  ال  ومك�رشَّ  تك�رش،  ال 

�إىل فل�صطني مغت�صباً، وعائلتي  �أنت باالأم�ص جئت  �أون.. يا �بن �حلاقدة،  بخري”. يا بار 

حمتالً جئت  َمْن  و�أنت  بيتي؟!  من  �أطرد  فكيف  �صنة.  �صبعمئة  من  الأكرث  �لقد�ص  يف   هنا 

�صنة 1967؟

�أبو عرفة،  �أيار/ مايو، م�صاًء، �ملهند�ص خالد   29 �مل�صكوبية بتاريخ  ��صتدعتنا �رشطة 

من  �الأمر  ما  ندري  ال  ل�صاعة،  و�نتظرنا  و�أنا،  عطون،  و�أحمد  طوطح،  حممد  و�لنو�ب: 

ور�ء ��صتدعائنا، و�إذ� بهم يخرجون علينا بهذ� �حلقد، وجودكم مرهون يف �لقد�ص لفرتة 

مل  �إذ�  �لطرد،  ذلك  وبعد   ،2006 يونيو  حزير�ن/   30 �إىل  مايو،  �أيار/   29 ِمْن  �ل�صهر  هذ� 

تتنازلو� عن ع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي، “طيب”، ملاذ� و�فقتم على دخولنا �النتخابات؟ 

�أو  �صت�صجنون،  و�إال  �حلق؟  هذ�  ممار�صة  عليكم  ممنوع  لنا  تقولو�  مل  �لبد�ية،  من  ملاذ� 

�أنهم قادرون عليها. لكن �الحتالل ال يحتاج  �صتطردون؟ وتدخل �ملحامون، ويف ظنهم 

�إىل ت�صويغ �أفعاله وممار�صاته، وكل �حتالل يهون عن �حتالل �ل�صهاينة، وكان معي يف 

�ل�صجن قدياً �صنة 1981، �أٌخ ِمْن جباليا ��صمه يو�صف عبد �لهادي، كان يقول يل: �لعي�ص 

مع �لقرود وال �لعي�ص مع �ل�صهاينة... و�صدق فيما قال.

رجعنا �إىل بيوتنا و�لهموم ال تفارقنا، و�هلل هذه حرب، وحرب �لع�صكرة عندي �أهون 

من حرب �ل�صيا�صة، “و�أعوذ بك ربِّ من غلبة �لَدْين وقهر �لرجال”. ومرت �أيام �ل�صهر �إال 

و�حد�ً، و�إذ� بطارق يطرق علينا �لبيت بعد �ل�صاعة �لو�حدة ليالً. و�إذ� بهم طو�رق �ل�رش، 
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حا�صوب،  وجهاز  و�أور�قاً  كتباً  و�صادرو�  �لبيت،  فت�صو�  بعدما  باعتقايل  �أمر  ومعهم 

لبومات من �ل�صور... وحتى ذكرياتك ياأتون عليها فيقتلونها.
َ
و�أ

هذ�  وح�صل  �للَّطيم”،  على  “معّوٌد  يقال،  كما  فَخدِّي  ذلك،  عندي  م�صتغرباً  يكن  مل 

وفوزنا  للنا�ص،  قبلًة  منا  جعلت  فمو�قعنا  �ملرهق،  �لنيابي  �لعمل  من  �صاخن  يوم  بعد 

وال  �مللوك،  ُتطيقُه  ال  فوز  وهذ�  �الأقو�م.  من  �لعلية  ي�صع  فال  �لنا�ص،  َو�ِصَع  �إْن  هذ� 

�لفوز  وهذ�  �حلق.  لغري  مطية  تكون  �أن  نف�صك  على  تقبل  لن  الأنك  �مل�صالح؛  �أ�صحاب 

�أننا �صححنا �مل�صار،  �إىل مو�جهة مع �لطغاة يف �الأر�ص، ويكفينا من هذ� �لفوز،  دفع بنا 

�لفوز وهذ�  �ل�صبل.  بها  �صلَّت  �أن  بعد  �الأول،  مربعها  �إىل  �لفل�صطينية  بالق�صية   وعدنا 

، فهو �لطوفان �لذي �أربك �لقر�ر �ل�صيا�صي لدولة �الحتالل، 
وىَل(16

ُ
)َنِذيٌر ِمَن �لنُُّذِر �اْلأ

حما�ص  �لفوز:  خب  �إذ�عة  يف  قالو�  حتى  �لقد�ص،  عن  �مل�صوؤولة  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  وفاجاأ 

ت�صيطر على �لقد�ص.

�ل�صلطة يف ر�م �هلل  �لقد�ص، وهناك لدى قيادة  �أن ت�صادر مو�طنتنا يف  ولكن �مل�صيبة 

مْكُر �لليل و�لنهار حتى ال يكون لنا جناح من خالل هذه �لتجربة، و�عتد�ء علينا يف �ملجل�ص 

و�إطالق  �ملجل�ص،  �إىل  �لدخول  من  �ملجل�ص  رئي�ص  متنع  م�صيّ�صة  وتظاهر�ت  �لت�رشيعي، 

�لوزر�ء. و�ل�صوؤ�ل، ملاذ� �العتد�ء على هذه  �أبنية �ملجل�ص، ويف رئا�صة  نار، وحرق د�خل 

وما  غد�ً.  فيها  نكون  ال  فقد  �ليوم،  فيها  كنا  �إن  عامة،  و�أمالك  وطنية  فهي  �ملوؤ�ص�صات؟ 

عليهم  يعتدى  حتى  �الإ�صالميني  �لنو�ب  ذنب  وما  حترق؟  حتى  �لتجارية  �ملحالت  ذنب 

الإخو�ين  قلت  �ملو�قف؟  يف  �الزدو�جية  هذه  فما  بعد؟  فيما  مكاتبهم  وحترق  ويخطفو�؟ 

�الأق�صى،  �مل�صجد  من  �ل�رشقية  �ل�صاحة  يف  جماعي  �إفطار  جمعنا  وقد  �لقد�ص،  �أبناء  من 

�إننا ال نتمنى �البتالء، ولكنه يف �لطريق �إلينا، و�أعدو� �أنف�صكم لذلك. ولي�ص هذ� فح�صب، 

عند  �إال  لنا  ح�صانة  فال  �ل�صعب،  هذ�  عن  نو�باً  كنا  و�إن  نحن،  �إال  ح�صانة،  له  �لعامل  كل 

�هلل �صبحانه. ومل يطل �الأمر حتى �عتقلنا. و�أكرث من هذ�، فاإن فريقاً من جهاز �ملخابر�ت 

�مل�صوؤول عنه توفيق �لطري�وي، يريد يَلّ ذر�عي، عن طريق تهديدي باإ�صقاط �أعّز �لنا�ص 

على قلبي، �إن ��صتلمت وز�رة من �لوز�ر�ت، فاأي م�صتوى و�صل �إليه �لقوم؟!

القراآن الكرمي، �صورة �لنجم، �آية 56.  
16
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ودون �رشح عن بطاقة �لهوية، �أقول: ال ي�رشفني و�أهلي يف �لقد�ص، وعرب فل�صطني يف 

�لد�خل، �أن نحمل بطاقتهم، ولوال �لعيب و�حلياء، الأتيت بطفل وجعلته يبول عليها �أمام 

�ل�صحافة.

التشريعي والوزارة في السجن!:
ب�صارة،  عزمي  �لدكتور  �لتجمع،  حزب  يف  �الإخوة  مع  جل�صة  يف  كنّا  �العتقال  ليلة 

�الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  �أع�صاء  وهم  طه،  و��صل  و�الأ�صتاذ  زحالقة،  جمال  و�الأ�صتاذ 

29 حزير�ن/ يونيو يف  ونناق�ص معهم ما خرج علينا به بار �أون، كان ذلك ليلة �خلمي�ص 

فندق “كري�صم�ص” يف �لقد�ص. وكان مع �لنو�ب و�لوزير �أبي عرفة �الإخوة ر�مي �حللو�ين 

من�صق مكتب �لنو�ب، وهيثم طه مر�فق �لوزير، وكان جو�ً �أخوياً، وال يختلف عمقهم، وال 

فهمهم �لوطني عما نوؤمن به. فهم من �لن�صج مبكان، وعلى �خل�صو�ص �لدكتور عزمي، 

وهم منا ونحن منهم، ونعي�ص هموم هذه �لق�صية.

ليلتها كما ذكرت، طَرَق �الأ�رش�ر علينا �لباب بقوة ووح�صية �أفزعت �جلري�ن، فقلت: 

“�للهم �كفنا �رشَّ �الأ�رش�ر، وكيد �لفّجار، وطو�رق �لليل وطو�رق �لنهار، �إال طارقاً يطرق 
بخري، يا �أرحم �لر�حمني”. وقد ذكرت ما فعلو�، فاإنهم ال يعطونك فر�صة لرتتدي ثيابك، 

ومنهم ل�ّص حاول �رشقة طقم �أقالم باركر، وزد على ذلك يحرمونك من �لتلويح بيدك 

الأهلك، ولقد �ألقو� مبا يف �ملكتبة من كتب على �الأر�ص.

�إىل  ذلك  بعد  بي  و�صارو�  َخِربة.  مهرتئة  نف�صيات  من  نابعة  �ملمار�صات  هذه  كل  �إن 

ناقلة حر�ص حدود، وهم مدججون بال�صالح. وملا و�صلت �إىل مغت�صبة ر�مات ر�حيل، 

وملا  �لناقلة،  يعرت�ص  �إيا�ص  �مليجر  وهو  �ل�صاباك  يف  �لقد�ص  جنوب  منطقة  بقائد  و�إذ� 

�صاهدين رّحب بي، ف�صاألته: ماذ� يجري؟ وماذ� من ور�ء هذ� �العتقال؟ و�إىل �أين نحن 

يق�صد  —وهو  عندنا  بيت”  “باعل  طري،  �أبو  �صيخ  يا  ب�رش�حة:  فاأجابني  ذ�هبون؟ 

�إن  بالعبية.  �لكلمات  �أي و�هلل بهذه  �أع�صابه،  رئي�ص �حلكومة—... ُجنَّ جنونه، وفقد 

�أن  بعد  �أع�صابه، وخا�صة  �لبيت، وهو من فقد  Ehud Olmert هو رّب  �أوملرت  �إيهود 

ثّم   .2006/6/25 يوم   Gilad Shalit �صاليط  جلعاد  �جلندي  �لق�صام  كتائب  �ختطفت 

�لعامود،  ر�أ�ص  �إىل مكتبه يف  ��صتدعاين  �أنتم ذ�هبون. وكان قد  �أين  �إىل  �أدري  قال يل: ال 

�ل�صاباك  يف  �لقد�ص  منطقة  قائد  ومعه   ،2005/6/8 بتاريخ  �ل�صجن  من  خروجي  بعد 
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�ل�صاباك  �الأق�صى كذلك. فاالأق�صى له �صابط من  �مل�صجد  و��صمه بار�ك، وقائد منطقة 

متخ�ص�ص باالأوقاف �الإ�صالمية. وحا�رشين ثالثتهم الأكرث من ثالث �صاعات يف �أ�صئلة 

منطقة  قائد  بار�ك  يل  وقال  و�لوعيد.  �لتهديد  فيه  وظاهرها  وباطنها  وهناك،  هنا  من 

 �لقد�ص: لقد حذرين منك قبل ع�رشين �صنة على �لتمام �أبو مارون، قائد خمابر�ت منطقة

�صور باهر يف �ل�صاباك، وقال يل: “خّل عينك على �ل�صيخ �أبي طري”.

�إىل مع�صكر بيتونيا، وعند  �لناقلة يف �صو�رع �لقد�ص، حتى و�صلنا  بعدها �صارت بي 

�ل�صهاينة ��صمه “عوفر”، وفيه �صجن ومركز حتقيق وحماكم ع�صكرية. وقبل �الحتالل 

�لغربية،  �ل�صفة  نو�ب  من   64 على  �أتو�  �لليلة  هذه  ويف  �الأردين،  للجي�ص  مع�صكر�ً  كان 

 .
17

وروؤ�صاء �ملجال�ص �لبلدية و�ملحلية، �ملح�صوبة على �لتغيري و�الإ�صالح، و�لوزر�ء كذلك

ر�فات  قرية  م�صجد  من  �صمعناه  �لفجر،  �أذ�ن  مع  متز�مناً  للمع�صكر  و�صولنا  وكان 

�لتحقيق، وكانت  �ل�صبح و�لقيود يف معا�صمنا. ودخلنا على �صباط  �ملجاورة، و�صلينا 

�أ�صئلتهم تلفيقات خبري من جهاز �الأمن عندهم، ��صمه �صانهاف، بع�صها يناق�ص بع�ص، 

َوُجلُّ ما �أجمعو� عليه، �أن ي�صلو� معنا �إىل �عرت�ف و�إقر�ر، باأن �لتغيري و�الإ�صالح وجه 

�لع�صكري،  �لق�صاء  �أمام  �صهادته،  �أد�ء  يف  نف�صه  �خلبري  هذ�  ناق�ص  ولقد  حلما�ص.  �آخر 

وقال: �إنه لي�ص من �ل�رشط �أن تكون قائمة �لتغيري و�الإ�صالح هي حما�ص، قلت لهم �الآية: 

. لكن �لقوم، 
)َوْيلَُكْم اَل َتْفرَتُو� َعلَى �هللِ َكِذباً َفيُ�ْصِحتَُكْم ِبَعَذ�ٍب َوَقْد َخاَب َمِن �ْفرَتَى(18

�أو بدونه يف غيِّهم �صادرون، وهم يريدون تغييبنا حتت كل �لظروف. وعلى  ب�صانهاف 

يف  وو�صعو�  وقر�ها،  �لقد�ص  يف  �النتخابية  �لعملية  �إجر�ء  على  و�فقو�  �أنهم  من  �لرغم 

بريدها �خلا�صع ل�صلطتهم �صناديق �القرت�ع، و�ل�رشطة هي من حملت هذه �ل�صناديق 

�الأذى،  ينقلبون على وعودهم ويعلنون �حلرب. ولقد �صبنا على هذ�  فاإّنهم  ونقلتها، 

وقلنا لهم: هذه قائمة �نتخابية فيها �مل�صلم و�مل�صيحي، ومن خالل �حلديث �لطبيعي �لذي 

يديره �صابط �لتحقيق، و�أعني ما �أقول، من خالل �حلديث ولي�ص من خالل �لتحقيق؛ الأن 

حديثهم نابع من �صعف وعدم قناعة، وباهت يف قوته. �أما �لتحقيق، فظروفه قا�صية وهو 

من �ل�صيطنة مبكان، وك�رش يف ك�رش، فهذه �ملرة حديث مل يتجاوز �صاعة من ليل �لظاملني. 

�أ�صاأل �ل�صابط �مل�صوؤول عن هذ� �مللف فقلت له: ب�رشفك �لع�صكري، هل  �أن  وقد تعمدت 

 �نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )23(، �ص 537، مل�صق با�صم �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يطالب باإطالق 
17

�رش�ح رئي�صه ونو�به، وياأتي ترتيب �ل�صيخ �أبو طري فيه �الأول ي�صار�ً، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر، 2006. ]�ملحرر[

القراآن الكرمي، �صورة طه، �آية 61.  
18
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��صمه  �أن حمققاً  فاأجابني: ال. و�أذكر فيما م�صى  �لتهمة؟  �لعمل؟ وهذه  �أنت مقتنع بهذ� 

�أجل �حلقيقة”، بينما �صاباك �ليوم يف تهمة  �أحرق �لعامل من  �أن  “�أنا م�صتعٌد  كرمل قال: 

نادرة  حالة  �صكلنا  فنحن  علينا.  يكذب  �أن  �أجل  من  �لعامل،  يحرق  �أن  م�صتعد  �صدنا، 

�أكب من  �لع�صكرية، نحن ظاهرة  �ملحاكم  �لع�صكري، وقلت لهم من خالل  �لق�صاء  على 

وقلت  خياره.  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تعاقبون  و�أنتم  و�ملحاكمة،  و�لتحقيق  �العتقال 

�لنيابة، و�لنيابة تتخبط  �لع�صكري، و�أكب من  �لق�صاء  �أكب من  لهم: هذ� ملف �صيا�صي 

يف هذ� �مللف. ولقد �صبق لقا�ٍص يف �جلل�صة �لثانية �أو �لثالثة للمحكمة �أن قّرر �الإفر�ج عنا 

لعجز �لنيابة يف �الأدلة، ولقناعته �أن �لق�صية ال تخ�صع لهذ� �ملز�ج. لكن �لنيابة ��صتاأنفت، 

له  �صاأن  ال  �صيا�صي  ببيان  �الإفر�ج،  قر�ر  على  رّد  �لنيابة،  ��صتئناف  قبل  �لذي  و�حلاكم 

بالق�صاء وال بالقانون.

قدمي  ق�صم  يف  ونزلنا  �لرملة،  �صجن  �إىل  رّحلونا  ثّم  “عوفر”...  يف  بقينا  و�حدة  لليلة 

ل�صهر هناك. وجاءنا قائد �ملنطقة، و�طلع على �أو�صاعنا، وطلبنا منه مالب�ص عن طريق 

�الأهل فو�فق. ثّم جاءنا قائد م�صلحة �ل�صجون، �لذي ذكرناه �أيام �الإ�رش�ب عن �لطعام، 

و�صلّم علينا ومعه حا�صيته، ثّم قال: �أين كلمة �ل�صيخ �أبي طري؟ �أمل تعدنا بزيارة لبيتك؟ 

ذلك.  على  حتفظت  جماعتي  يف  �مل�صغرة  �ل�صورى  “�لكابينت”  ولكن  نعم،  له:  فقلت 

ود�ر �حلديث بيننا عن هذ� �العتقال وتد�عياته، ومنهم من �صاأل عن �صاليط، فقال قائد 

�ل�صجون: لو �أن خالد م�صعل يعرف �أين �صاليط لعرفنا نحن �أين هو. وهذ� كناية عن مدى 

�ل�رشية عند �خلاطفني.

وبقينا نرتدد على �ملحاكم، و�أ�صعب ما يف �ل�صجن هي �أيام �ملحاكم، و�صاأحتدث عنها 

فيما بعد، وهم قوم يتفننون يف قتل �أيامنا، ويّطون يف ق�صايانا الأزمان طويلة، وجعلو� 

من �عتقالنا ورقة �صغط على �إخو�ننا يف غزة لالإفر�ج عن �صاليط. وقلت يف �ملحكمة: �إذ� عاد 

�صاليط �إليكم، ف�صنعود جميعاً وبال حماكمة �إىل بيوتنا. وكنت كثري�ً ما �أ�صت�صهد باأمثال 

حفظتها عن �أمي رحمها �هلل، فقلت لهم: “�لعبو� يا �أوالد، و�للعبة على �أمكم”، و�أترجمه 

نقل بني حمكمتي عوفر و�صامل يف �ل�صمال، وهي بالقرب من 
ُ
لهم بالعبية. ثّم �إين كنت �أ

جنني؛ طلباً ل�صهادتي على �إخوة ال عالقة يل بهم، ولكن الأين �صاحب �لرتتيب �لثاين على 

�لذين  حتى  �لبلديات،  وروؤ�صاء  �لنو�ب  جميع  على  �أ�صهد  �أن  تفرت�ص  فاملحكمة  �لقائمة؛ 

عذ�بها  يطول  رحلة  وهذه  �صفرية.  وثالثني  مئة  عن  تنقالتي  فز�دت  �أعرفهم،  �أكن  مل 
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ولثالثة �أيام، ورمبا الأ�صبوع، و�أنا على �صفر، ومن خالل و�صيلة نقل مكتظة بخليط من 

�الأ�رشى، منهم �الأمني ومنهم �جلنائي، وال تخلو من �لدخان و�لتدخني، وليوم كامل و�أنا 

على متنها، حتى �أ�صل �إىل �ملحطة �لتي توؤدي �إىل �ملحكمة، يف �ليوم �لثاين، فاأُلقي بنف�صي 

�أ�صهد على  �أن  �ل�صفر. ويريدونني  �أغت�صل من وعثاء  �أن  �لتعب، ودون  �لفر��ص من  على 

حامت  فالدكتور  �أعرفه،  ال  �العتقال  هذ�  وقبل  جنني،  بلدية  رئي�ص  جر�ر،  حامت  �لدكتور 

من جنني و�أنا من �لقد�ص، وكيف �أ�صهد على رجل ال �أعرفه، ومل ي�صبق يل �أن ذكرته. فما 

وجه �ل�صهادة يف هذ� �ملقام؟ �إن كنتم تريدون حماكمتنا، فحاكمو� �ل�صعب �لذي �نتخبنا، 

�عتقلوه... ثّم حققو� معه، وتوجهت �إيلّ �صابطة يف �لنيابة فقالت، بعد �أن حذرين �حلاكم 

الأنني  هنا،  �أنا  ملاذ�  هنا؟  �أنت  ملاذ�  فقط:  و�حلقيقة  �حلقيقة،  بغري  �لقول  من  �لع�صكري 

�إن�صان حمرتم، وذلك باللغتني �لعربية و�لعبية، فعلى ماذ� حتاكموننا؟! حاولت �لنيابة 

�أن ت�صاأل جاهدًة و�أنا �صامٌت ال �أجيبها. حتى �صاق �حلاكم �لع�صكري من عدم جو�بي، 

فاأجبته قائالً: هذ� ملٌف ال �صالحية لهذه �ملحكمة �أن تبّت فيه، نعم، فزنا يف �النتخابات، 

وكنا �أكب من مكركم، وتبني لكم �أننا منجل فبلعتموه، ثّم رفعت �جلل�صة.

ف�صيل  كل  ليعرف  �النتخابات،  هذه  ندخل  �أن  نريد  نحن  �أقول:  كنت  ما  كثري�ً  نعم، 

و�الإ�صالمي  �لعربي  و�لعامل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يرى  وحتى  �ل�صاحة،  هذه  يف  حجمه 

مل  �لذي  باملا�صي  �لتغني  �صيمفونية  تنتهي  وحتى  فل�صطني،  يف  �الأمور  حقيقة  و�لدويل 

يحافظ عليه �أبناء �لثورة.

بلكنته  هناك  �صابط  يل  قال  فيها،  �عتقلونا  �لتي  �ل�صاعة  يف  عوفر،  �صجن  يف  ونحن 

�لركيكة: “�أنتم تغيري و�صالح”، “م�ص تغيري و�إ�صالح”، قلت نعم: نحن تغيري و�صالح، 

�هلل  ح�صبنا  وقلت:  �لرملة،  �إىل   ،2006/6/30 ليلة  رحلتنا  ذكرت  وكما  و�إ�صالح،  وتغيري 

ونعم �لوكيل، وال حول وال قوة �إال باهلل، وتنهدُت بعدما تذكرت �أنني ق�صيت 26 عاماً يف 

�أحلمك!! �صبحانك على حلمك  �إلهي �صبحانك ما  �لظلم،  يا عامل  �إيه  �ل�صجون، وبكلمات: 

بعد علمك!! 

و�إن كان يل تعليق على كل ما حدث �أقول: �إن �ل�صلطة بزعامة �أبي مازن كانت قادرة على 

حّل هذه �مل�صكلة، مبوقف و�حد ياأخذ طابع �لتهديد باال�صتقالة، �أو ر�صالة �إىل �الأمريكان، 

لكنه  �لت�رشيعي،  يف  نو�به  �عتقل  �الحتالل  الأن  �ل�صلطة؛  حّل  �إىل  �لطريق  يف  �أنه  يخبهم 

�لت�رشيعي. ومن  قائماً، وحتى تتعطل �رشعية  �لفر�غ  يبقى  كان ر��صياً عن ذلك، حتى 
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 �الأدلة على تو�طئهم، �أن �ملحامي و�إخوة لنا طلبو� من �صائب عريقات بروتوكول �التفاق،

�لذي وقعه مع �الحتالل ب�صاأن �النتخابات يف �لقد�ص، فماطل، وحتى كتابة هذه �ل�صطور 

عّز عليه �أن يعطيه لنا، حتى نو�جه �لق�صاء �لع�صكري يف حينه.

عادت �لرتابة �إىل �ل�صجن، ونف�صي على �لدو�م �أقوى من هذه �لقيود، وعندما حت�رش 

رهني  وهو  بن �جلهم،  علي  �صعر  من  �أبياتاً  م�صامعها  على  �أردد  كنت  لزيارتي  زوجتي 

�ل�صجن:

ال جتزعي �إما ر�أيت قيوده                                                   �إن خالخيل �لرجال قيودها

على  �ملعني  هو  �هلل  و�أن  عز�ء،  �هلل  يف  لنا  �أن  لوال  و�هلل  �ل�صجن:  ملدير  قلت  مرة  وذ�ت 

�صبنا وحمنتنا، ملا �صبنا على مثل هذه �حلياة. ولو كنا على طريق �ملالحدة، لو�صعت 

عيار�ً نارياً يف ر�أ�صي وفارقت �حلياة؛ الأنها ال ت�صتحق هذ� �لعناء، ولكنها يف �صبيل �هلل، 

َمْن  �ل�صجان؟ ومن يطيق عربدته؟  و�إمنا �حلياة يف معانيها، ولوال ذلك فمن يطيق قهر 

يطيق �صفالة رجال “�لبو�صطة”؟ فاإذ� كان �إمام �لنحاة �صيبويه قد مات غماً ملجاملة على 

ح�صاب حقيقة نحوية. ومن خالل هذه �ملحنة �لطويلة �أقولها و�هلل مطلع على �لنو�يا، و�هلل 

على  فندمي  يوماً،  ندمت  و�إن  �هلل،  �صبيل  يف  �الأمر  د�م  ما  و�حدة،  للحظة  ولو  ندمت،  ما 

حلظٍة مل �أقاتل فيها عدوي، وعدو هذه �الأمة. وو�هلل، ما تزعزعت نف�صيتي، َوَتنْهدُّ �الأر�ص 

وال تنهد نف�صيتي �أبد�ً، وكثري�ً ما �صمعها �إخو�ين مني يف �ملجال�ص ويف يوم �جلمعة، �أنه لو 

ُقدِّر يل �أن �أعي�ص ما عا�ص نوح \ ما تعّدى عمري �لنف�صي ثالثني �صنة. وكان يعجبني 

�خلام�صة  يف  �إنه  يقول:  وهو  �لر��صد  �أحمد  حممد  �لرتبية  يف  �لر�ئد  لالأ�صتاذ  قر�أته  �لذي 

و�ل�صتني من �لعمر،

�أخو �صــبعني جمتمٌع �أ�صــّدي                                   �صــــنّي بروحــــي ال ِبَعــــِدّ �صــــنينــــي

ً فالأ�صخرنَّ غد�ً من �لت�صـعني                                  عمري �إىل �ل�صبعني يرك�ص م�رشعا

والروح ثابتٌة على العشرين
يف �صجن �لرملة هذ�، وقد نزلنا ما ي�صمى “�ملعبار”، جاءنا قر�ر نقل �إىل �صجن نيت�صان، 

وهو و�قع يف حميط �صجن �لرملة، و��صتقبلنا �صباط �ل�صجن، وهم من بني معروف من 

وتعاملو�  ��صتقبلونا  و�حرت�م  فبلطف  �صابقاً،  ذكرناهم  عمن  يختلفون  ولكنهم  �لدروز، 

�أخاه من  لنا فيه حياء. و�أعرف  �هلل، �صابط عدد، و�حرت�مه  نائل عبد  معنا، وكان منهم 
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قبل، وكنيته �أبو عبد �هلل ماجد، وهو على قدٍر كبري من �الحرت�م. وكان فيهم دون رتبة 

�أن�صى معاملتهم �حل�صنة معنا، وهم جهاد فالح، ويو�صف طعمة، و�أجود  �ل�صباط، وال 

عز�م، و�ل�صابط كمال �صالمة، و�ملمر�ص �إياد قزل. ويف هذ� �لق�صم ز�رنا مدير م�صلحة 

�ل�صجون نف�صه، وكان برفقة وزير �الأمن �لد�خلي حينها �آيف ديخرت Avi Dichter، ودخل 

علينا �لغرفة، وتعرف علينا، وز�رنا �إخو�ننا �لنو�ب يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، فاالحرت�م 

هو �حلا�رش، و�أما �لت�صنع و�لتكلف فال يعمر�ن. و�أحياناً، ال يجدي �حلو�ر وال �الحرت�م، 

�إذ� ما جتاوزت �إد�رة �ل�صجن حدود �ملاألوف، فال بّد من موقف فيه ت�صنج. وكما ذكرت 

فمن �لنا�ص من ال �أن�صى موقفه �الإيجابي معي، ومع �الأخ �أبي جماهد عطون، كال�صابط 

كمال �صالمة، �لذي متيز باحرت�مه وح�صن �صلوكه، �إْثَر مهاجمة �صجني منّا على �صابط 

يف عدد �ل�صباح، ب�صفرة حادة نالته باأذى يف رقبته، و�صارت “دماياه حماياه” كما يقال. 

فال�صابط كمال �صّكل لنا حماية �أدبية، وجعل يف معا�صمنا على ر�حتها ثّم جاء يهودي 

ف�صدها، وبفعلة هذ� �ل�صجني، متيزت �الإد�رة غيظاً، وكانت �لهجمة �ل�صيئة �لتي �أتت على 

�إد�رة  و��صتنفرت   .2007/9/23 �ملو�فق  1428هـ،  رم�صان   13 يف  ذلك  وكان  �صيء،  كل 

�ل�صجن، ومن ور�ئها م�صلحة �ل�صجون، وعاقبت 200 �صجني �أمني بجريرة هذ� �حلدث، 

و�أحلقت �أ�رش�ر�ً نف�صية ومادية وج�صدية باالأ�رشى، و�صحبت �الأدو�ت �لكهربائية، من 

تلفزيون وهو�يات وبالطات للطبيخ. و�أخرجت �الأ�رشى وقيدتهم بالقيود �لبال�صتيكية، 

وجعلتهم يجل�صون �لقرف�صاء ل�صاعات طويلة، ووجوههم على �حلائط. و�أتت على كل 

�أوجعونا  ولقد  و�ل�صاي،  و�لقهوة  �ملاأكوالت  و�صادرت  بالنابل،  �حلابل  وخلطت  �صيء، 

الأيام بالقيود �لبال�صتيكة، و�آثارها �ملوجعة مل تنته. وملّا جاء �ملدير بعد كل هذه �الإهانات 

و�ال�صتفز�ز�ت، يريد �حلديث معنا، وقفت له وقلت: هل �أبقيتم على �صيء حتى نتحدث؟ 

�أبقيتم على �صيء، لقد قيدمتونا كالدو�ب، وجعلتم منّا حديقة  لقد قتلتم �الحرت�م، وما 

فيه  كامالً  ق�صماً  تعاقبو�  �أن  �أما  �ملهاجم...  عاقبو�  م�صائبنا.  على  وتتلذذون  حيو�نات، 

100 جماهد، فالعقاب �جلماعي مرفو�ص. �أنتم قوم ال حترتمون �لتور�ة �لتي تتعبدون 

َو�لَْعنْيَ  ِبالنَّْف�ِص  �لنَّْف�َص  نَّ 
َ
�أ ِفيَها  َعلَيِْهْم  )َوَكتَبْنَا  عنكم:  يقول  وتعاىل  �صبحانه  و�هلل  بها، 

، ولكن، هم يف و�ٍد و�لتور�ة يف و�د. 
19) ِبالَْعنْيِ

القراآن الكرمي، �صورة �ملائدة، �آية 45.  
19
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وذ�ت ليلة تعر�صت لوعكة �صحية، فجاءين ممر�ص من بني معروف )�لدروز( ��صمه 

ومعه  علي،  ��صمه  �صابط  وب�صحبة  �ل�صجن،  عيادة  �إىل  �لغرفة  من  و�أخرجني  �صامر، 

من �حلر��ص جهاد و�أجود، و�أجرو� يل فحو�صات طبية و�صكرت لهم ذلك. وخرجنا من 

�ملوقف وعالج  رويي،  �صلومو  وهو  �صابقاً،  �أعرفه  كنت  �آخر  مدير  يد  على  �ملحنة   هذه 

�رشيعاً.

ويف �لق�صم �لذي نزلنا فيه �أوالً، بعد “�ملعبار” وقبل �العتد�ء على �صابط �لعدد، �أجرت 

�إد�رة  لظن  لغرفتنا  جرى  و�لتفتي�ص  مبا�رشة.  �ل�صبح  �صالة  بعد  تفتي�صاً  �ل�صجن  �إد�رة 

�أنه ال وجود لذلك عندنا، بل كان موجود�ً  �أن عندنا هاتف حممول، و�ل�صحيح  �ل�صجن 

عند �الأخ رمزي عبيد من فتح. وكان ظّن �ملدير و�صابط �أمنه �أنه ال يكن �أن يعي�ص �ل�صيخ 

فخرجت  مالب�صنا،  من  جردونا  �إذ  �صيئاً  تفتي�صاً  ففت�صونا  حممول،  هاتف  بال  طري  �أبو 

�لتفتي�ص، خرجت غا�صباً، وو�صل �حتجاجي ملدير  لنا وقت  �أعدت  �إىل قاعة  من غرفتي 

�ل�صجن و�صابط �أمنه، وهو من �لدروز. فجاء �الثنان حيث كنا و�لتفتي�ص على قدم و�صاق، 

�أنت ال حترتم نف�صك، فقال يل �صابط �الأمن: �صيخ،  وحتدثت للمدير بق�صوة، وقلت له: 

هذ� �ملدير، فقلت له ثانية: مديرك ال يحرتم نف�صه، و�إال كيف ي�صمح مبثل هذ� �لتفتي�ص. 

وكان �إخو�ين ي�صمعون ما �أقول، ومنهم �لنائب �لدكتور �إبر�هيم �أبو �صامل، و�لنائب �أحمد 

عطون. كان ذلك يوم 2006/11/16.

وجرى تفتي�ص غرفة �الأخ رمزي عبيد، ووجدو� �لهاتف �ملحمول عنده، وقلت ل�صباط 

�الإد�رة، و�أنا �صادق فيما �أقول: �أوثر �أن �أعي�ص عمري بال هاتف حممول، وال �أن �أتعر�ص 

لـ“بهدلة ]عقوبة[” �الإد�رة. 

�هلل، كان ذلك يوم  �لو�لد رحمه  2006، جاءين خب وفاة  �صنة  نف�صه من  �لق�صم  ويف 

�ل�صجون  م�صلحة  لكن  �جلنازة،  �أح�رش  كي  �ملحامي  وعمل   ،2006/11/27 �الإثنني 

يف  �الإخوة  وكذلك  �لعز�ء،  يل  وقدم  �ل�صجون  م�صلحة  مدير  جاءين  وبعدها  رف�صت، 

�ل�صجن قامو� بالو�جب، و�حلمد هلل رّب �لعاملني.

هذه  كل  و�ل�صعبية...  و�جلهاد،  وفتح،  حما�ص،  و�حدة،  �أ�رشة  �لق�صم  هذ�  يف  كنا 

�أبو �صنب من فتح، لكنه كان  �لف�صائل يعي�ص بع�صها لبع�ص. وكان ممثل �ملعتقل كمال 

�أبي جماهد، وكان يتعامل معي كاأين و�لده. وكان  �أو لالأخ  �إيلَّ  �إال ويرجع  �أمر�ً  ال يقطع 

فتح،  من  وهم  ترك  �أبو  ويا�رش  عبيات،  ونا�رش  �لفروخ،  و�إياد  عبيد،  رمزي  �الإخوة 
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�لـ“مردو�ن” ويوزع  وكاأنهم �إخوتي و�أبنائي. وكان �الأخ مر�د �لنجار من فتح يعمل يف 

دون  و�ل�صعبية  و�جلهاد  وحما�ص  فتح  �ل�صجن  غرف  جميع  على  و�خل�صار  �لطعام 

�أقدمه على �صباب من حما�ص. وكان �صباب من �أعظم �الحرت�م!! وكنت   متييز، يا �هلل ما 

�جلهاد �الإ�صالمي من خرية �لنا�ص، كانو� روعة يف �لكرم و�الحرت�م، منهم د�ود �ل�صو�ورة، 

و�صالمة وعدنان و�أبو خليل و�أيوب �لع�صا. ومن �ل�صعبية جمدي �رحيمي )�أبو �ل�صائد(، 

و�لذي هو قمة يف �لوعي و�لن�صج، وعا�ص �ملارك�صية باإحلادها... ثّم يريد �هلل به �لهدى 

وكان  �لهدى.  من  يتمناه  كان  مما  باأكرث  �هللُ  �أبدله  باملارك�صية،  �إحاطته  وبقدر  و�لي�رش 

ف�صل �هلل عليه كبري�ً. ولقد �صبق �أين �لتقيت رفيقاً و�أخاً كرياً من �ل�صعبية ��صمه موؤيد 

عبد �ل�صمد، وم�صهور بني �الأ�رشى بـ“�ل�صي�ص”، ووفقني �هلل بعالقة طيبة معه، و�أظنه 

ال يقطع �ل�صيام يف رم�صان، وكان يقر�أ �لقر�آن. �لتقيته كثري�ً يف ع�صقالن، وع�صت و�إياه 

ر�صائل  يل  وكتب  عنبتا.  من  وهو  ممتاز،  وخلق  عجيب،  باأدب  ويتميز  و�حدة،  غرفة  يف 

�ل�صائد جمدي فرتك  �أبو  �أما �حلبيب  �إن �صاء �هلل.  �ل�صعر، �صاأقوم بن�رشها  وق�صيدة من 

�ل�صعبية، و�نتمى لـحما�ص، وهو يعي�ص مع �إخو�نه يف نفحة، وهو من �ملجموعة �لتي قتلت 

.Rehavam Ze’evi لوزير �ل�صهيوين رحبعام زئيفي�

من  فيه  د�م  ما  �لتنظيم،  يف  �أعمل  �أال  نف�صي  على  �آليت  وقد  �لق�صم،  هذ�  �أحد�ث  ومن 

�لعاملني. وكان  يتوىل �الأمور ويقوم بالو�جب، لكننا ن�صدد ونقارب، ونن�صح الإخو�ننا 

على �لتنظيم حينها �الإخوة �لنائب �أنور �لزبون، وحمزة زهر�ن، و�أحمد بديع، وهم من 

�إىل  �الأمور  يدفعو�  �أن  يريدون  للتنظيم  �صيا�صتهم  يف  �ملرة  هذه  لكنهم  �لرجال...  خرية 

و��صتُدِعيُت  خاطئة.  ح�صابات  �إىل  �ل�صجن  يجّرون  ثّم  ومن  �ل�صجن،  �إد�رة  مع  �ملو�جهة 

�أن  تريدون  �أنتم  ذ�هبون؟  �أنتم  �أين  �إىل  لهم:  فقلت  غرفتهم  باب  على  ووقفت  للتدخل، 

غري  عو�قبه  وهذ�  ماأزوم،  و�صع  �إىل  �الأخرى،  بف�صائله  �ل�صجن  وتورطو�  تورطونا، 

حممودة. قالو� ما �ملطلوب وقد �أ�رشو� على موقفهم؟ قلت: �ملطلوب �أن ت�صلمو� �لعهدة، 

جلنة،  ف�صكلت  �إليك.  و�الأمر  �أيدينا،  رفعنا  قالو�:  وفعالً  �لعافية.  يعطيكم  �أن  �هلل  و�أ�صاأل 

و�لتنظيمات  �ل�صجن  �إد�رة  �لنائب عطون مع  �الأخ  �نتخابات جديدة، وت�رشف  و�أجرينا 

�إبر�هيم �لنائب �لدكتور  �أن جرت �النتخابات، وقد دخلناها و�أفرزت كالً من �الإخوة   �إىل 

من  �أدري  وال  ربه.  عبد  بالل  و�الأخ  طري،  �أبو  وحممد  عطون،  �أحمد  و�لنائب  �صامل،  �أبو 

�خلام�ص و�صارت �الأمور على خري و�حلمد هلل.
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ليلة المحكمة ويوم المعاناة:
“�للهم ال �صهل �إال ما جعلته �صهالً، و�أنت �إن �صئت جتعل �حلزن �صهالً” بهذ� �لدعاء 
لنبينا حممد ] �نتظرت ليلة �ملحكمة، ملا لها من هموم، ومن ظالل تنوء بحملها و�ل�صب 

عنا  يخفف  لعله  �لنف�ص،  ويقرُّ  �لفوؤ�د  ُيثلج  ما  �لندى  من  فيه  �لدعاء  هذ�  �جلبال.  عليها 

�ملعاناة ليوم ��صمه “�لبو�صطة”، فمن �ل�صاعة �ل�صاد�صة �صباحاً تو�صع �لقيود يف رجليك 

ويف مع�صميك، وال تفارقك عند �الأكل و�ل�صالة، �أو �لذهاب �إىل دورة �ملياه، �أو و�أنت جال�ص 

�لذي  �ل�صجن  �إىل غرفتك يف  �لعا�رشة م�صاًء  من  قريباً  ليالً  �أن تعود  �إىل  �ملحكمة،  قاعة  يف 

�لقلوب،  غالظ  رجالها   ،
“�لنح�صون”20 ��صمها  فرقة  “�لبو�صطة”  هذه  وعلى  فيه.  �أنت 

�الأ�رشى  على  �عتدو�  ما  وكثري�ً  �لرحمة،  من  حمرومون  و�لفجور،  بالفح�ص  م�صبعون 

�لتي  �لتو�ليت  �أور�ق  �إال  �صيئاً  معنا  نحمل  وال  �لتفتي�ص  وعند  �أ�صنانهم.  لهم  وك�رشو� 

يحتاجها �الأ�صري �إن كان مري�صاً باالإنفلونز� �أو “نزلة �لبد” ثّم ي�صادرونها ويلقون بها 

ثّم  �أن تخلع �حلذ�ء و�جلو�رب،  و�أنت مكبل يف مع�صميك ورجليك يطلبون منك  �أر�صاً. 

�إىل لب�ص ذلك. فاجلميع كانو� ي�صتجيبون، وما كنت الأ�صتجيب لهم، و�أطلب منهم  تعود 

ال  منه  وبلباقة  جانباً،  وياأخذين  �ل�صابط  ويتدخل  نعلي،  �أخلع  �أن  �أر�دو�  �إن  �لقيود  فّك 

فت�ص حتى ال يطمع بقية �الأ�رشى يف فرقته. �إنه يوم ثقيل وطويل يف تفعيالته �لتي هي 
ُ
�أ

�أر�قب حلظاتها  �أطول من تفعيالت �لبحر �لطويل. و�أنتظره بعد ليلة حبلى من �لهموم، 

و�أنا يف حمر�ب �ل�صالة، و�أناجي �لذي بيده �الأمر، و�لذي يكور �لليل على �لنهار. �أناجيه 

لعل  �الأجر،  لنا  ويكتب  علينا  يتكرم  و�أن  فيه،  نحن  ما  عنا  يخفف  �أن  و�أدب  باإ�صفاق 

�هلل �صبيل  يف  غباٌر  يجتمع  ال  الأنه  �لقيامة،  يوم  ح�رش  من  فكاكاً  لنا  تكون  �الأوجاع   هذه 

 ] هريرة  �أبي  وعن  جهنم،  �صال�صل  مع  �ل�صجن  قيود  جتتمع  وال  جهنم،  ودخان 

عبدي  على  �أجمع  ال  “وعزتي  قال:  �أنه  وعال  جّل  ربه  عن  يرويه  فيما   [ �لنبي  عن 

خوفني، وال �أجمع له �أمنني، �إذ� �أمنني يف �لدنيا �أخفته يوم �لقيامة، و�إذ� خافني يف �لدنيا 

حيث: �لقيامة،  يوم  حمكمة  من  �لب�ءة  فيها  �الأو�صاع  هذه  ولعل   ،
�لقيام”21 يوم   �أمنته 

 يحيدت نح�صون: وحدة ع�صكرية �صهيونية خا�صة من جنود جي�ص �الحتالل �لذين تلقو� تدريباً خا�صاً على 
20

�لعبية  يف  و�لنح�صون  �ملعتقالت،  د�خل  و�لتنكيل  �لقمع  بعمليات  �ملكلفة  �لوحدة  وهي  �الأ�رشى،  مع  �لتعامل 

تعني �الأفعى. �نظر: فهد �أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 64.

�حلديث وفوائدها،  فقهها  من  و�شيء  ال�شحيحة  الأحاديث  �شل�شلة  �نظر:  وتخريجه  �حلديث   لن�ص 
21 

رقم 2666. ]�ملحرر[
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ِمْن  َحبٍَّة  ِمثَْقاَل  َكاَن  َو�إِْن  �َصيْئاً  َنْف�ٌص  ُتْظلَُم  َفاَل  �لِْقيَاَمِة  لِيَْوِم  �لِْق�ْصَط  �مْلََو�ِزيَن  )َوَن�َصُع 
 �صدق �هلل �لعظيم.

َتيْنَا ِبَها َوَكَفى ِبنَا َحا�ِصبنَِي(22
َ
َخْرَدٍل �أ

�لعجل،  بطانة  يد  على  �لقيد  حّر  كابد  من  �إال  بهمومها  يحيط  ال  �لتي  �لنف�صية،  بهذه 

�حلكم،  يف  زيادة  نف�صي  على  �أقبل  كنت  ولقد  �ملعاناة.  حجم  يعرف  �رشها  قا�صى  ومن 

وال جرجرة “�لبو�صطة” ومقاهرة رجالها. نعم، زيادة يف م�صيبة دون م�صيبة �الفرت�ء 

�أمام خ�صومك. فالنيابة �لع�صكرية ومن ور�ئها �ملخابر�ت  �لنيابة مع عجز �ملحامي  من 

�لع�صكرية �للد  حمكمة  يف  علّي  �جتمع  ولقد  �لقا�صي،  ولي�ص  حكمك...  ُيحدد  من   هم 

�صنة 1999 �لنيابة ورجال �ملخابر�ت ليملو� على �لقا�صي ما يريدون.

بهذه �لروح �ل�صابرة، كنت �أنتظر ليلة �ملحكمة، و“بو�صطة” �لنقل �لعجيبة... �ملُْحكمة 

يف �إغالقها، ويف ظروفها �الأمنية و�إجر�ء�تها �لتع�صفية، وفرقتها �ملدججة بال�صالح ي�صلون 

�إىل ع�رشين رجالً. ولها �صبابيك خمرمة وعالية، وي�صعب عليك و�أنت يف �لقيود �أن تقف 

ويكبح  يفرمل،  �أن  �ل�صائق  ق�صد  و�إذ�  �لطرقات.  على  �لتي  و�جلبال  �لف�صاء  لت�صاهد 

�جلو�مح يتوجع �جلال�ص، ويرتدى �لو�قف. وع�صابات “�لبو�صطة” من �لنح�صون يعلو 

باملناظر  عينيك  تغذي  �أن  عليك  ينعون  �جل�ص...  �جل�ص،  و�لزجر،  بال�رش�خ  �صوتها 

�أن  لبع�صهم  يحلو  �ملحاكم  غرف  و�صلنا  ما  و�إذ�  �لنقي.  �لهو�ء  تتنف�ص  �أن  �أو  �لطبيعية، 

يخلو بَك لتذوق منه علقة.

“�لبو�صطة” �لتي حتملنا �إىل �صاحات �لظلم... �إىل �ملحاكم... حماكم  نعم، �إنها �صيارة 

و�صاعاته  �صاعات،  حلظاُته  طويل  يوم  �الأع�صاب،  فيه  تهرتئ  يوم  يف  و�لبهتان.  �لزور 

معاناة لقلوب موجوعة تبد�أ بعد �صالة �لفجر ومع طلوع �ل�صم�ص، و�أحياناً قبل �صالة 

�لفجر، وما �إن يبد�أ حتى تتمنى لو ينق�صي، فاأنت ت�صتعجل �لدقائق، وت�صتعجل �للحظات، 

وتتمنى �أن يرحل �لنهار �رشيعاً حتى و�إن مل يلحق بنا �لدور يف قاعة �ملحكمة، فلكم تكون 

فرحتنا! ولكم ن�صعر بالر�حة �إذ� عدنا �إىل �إخو�ننا يف �ل�صجن!

�هلل �أكب، ثّم �هلل �أكب و��صت�صعر معي هذ� �لتكبري وهذ� �لتعظيم، �أن تعود لل�صجن ر�حة 

بعد �ملعاناة، و�صعور بالفرح كاأننا عائدون �إىل بيوتنا.

يا ليل: �ل�صجُن متى غده                                                                    �أقيام �ل�صاعة موعده

القراآن الكرمي، �صورة �الأنبياء، �آية 47.  
22
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�أع�صا�صها قد �صاقت ذرعاً من ظلمكم  �إنه يوم طويل، و�إنه همٌّ ثقيل، و�إن �لطيور يف 

 S أيها �ل�صهاينة، فهذ� �ليوم ال ينتهي �إال بنهاية هذه �لدولة. )َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح �مْلُوؤِْمنُوَن�

، وكم متنينا �أن تقام لنا �ملحاكم يف باحات �ل�صجون، حتى نرتاح من هذ� 
23)ِ ِبنَ�رْشِ �هللَّ

�ليوم.

�لعربدة،  وظالل  �لقيود  بنا  حتيط  �ل�صباح،  عدد  ومع  �الأوىل،  �ل�صاعات  ِمَن  نعم، 

و�لقيود و“�لكلب�صات” تلقي بثقلها على حركتنا، وتنتقل عدوى �الأمل و�جلر�ح من �جل�صد 

�إىل �لنف�ص، وكثري�ً ما تاأكل من جلودنا وي�صيل �لدم. وهذ� هو قهر �الحتالل، فمنذ �ل�صباح 

و�الأنكى،  و�أرجلنا،  معا�صمنا  تلهب  و�لقيود  �لليل  عتمة  تت�صلل  �أن  و�إىل  �أخرى،  مرة 

)�لَِّذيَن  لهم،  �إال  ت�صلح  ال  وهي  لئام،  زبانية  وعليها  �ملحكمة،  يف  �النتظار  زنازين  هي 

عر�صها على  طولها  يزيد  ال  �لزنازين  وهذه   .
ُي�ْصلُِحوَن(24 َواَل  ْر�ِص 

َ
�اْلأ يِف   ُيْف�ِصُدوَن 

)240 �صم × 240 �صم × �رتفاع مرتين(. ولكل زنز�نة بابها �ملو�صد، �إال من نافذة �صغرية، 

بالكاد ت�صتطيع �أن تاأخذ طعامك منها، و�إنارة باهتة، وبدونها ال �صبيل للروؤية، وُيح�رَش 

فيها ثمانية ع�رش رجالً ال ي�صتطيعون �حلركة، فاأنت مقيد بالقيود، ومقيد بهذ� �ل�صيق 

�أقمنا �ل�صالة فاجلمع و�لق�رش �أوىل، و�لركوع و�ل�صجود  �لذي ينعك من �حلركة. و�إذ� 

على ظهور بع�صنا ومنا َمْن ال يتمكن.

�صقيع من  قطعة  �ملحاكم  فموقع  قار�ص،  و�لبد  فزمهرير،  �لزنازين،  �صتاء   �أما 

لك  ي�صمحون  ال  “�لبو�صطة”  وزبانية  حرج.  وال  حّدث  �هلل  ر�م  يف  �لبد  وعن  �هلل،  ر�م 

باأكرث  ي�صمحون  ال  �الأمني،  هو�صهم  �صدة  من  �ل�صتوية  �لد�خلية  باملالب�ص  تتزود  �أن 

�ل�صتاء.  برد  من  تقيك  طويلة،  د�خلية  مبالب�ص  لك  ي�صمحون  وال  ترتديه،  بنطلون  من 

و�لزنازين يف �ل�صتاء ثالجة، و�أي َثالجة؟ ومن هنا ياأتيك �ملر�ص. فهذ� �لبد مع �صقيعه 

ينه�صان ج�صدك، بل ال ت�صتطيع �أن تتكئ على حائط �لزنز�نة، ل�صدة بردها وما ير�صح 

من  �مل�صنوعة  �ملقاعد  على  �أو  �الأر�ص،  على  �جللو�ص  ت�صتطيع  وال  وبرد.  ماء  من  منها 

�لباطون من �صدة �صقيعها. وكيف بك �أن تتحرك؟ لتخرج من برودة �ملكان، لعلك تبعث 

بالدفء �إىل �رش�يني قلبك؟ الأن فر�ئ�صك ترتعد من �لبد، وح�صا�صة قلبك ترق�ص وتتلوى 

من �لبد، و�أ�رش��صك يف فمك ي�صك بع�صها بع�صاً من �صدة �لبد.

القراآن الكرمي، �صورة �لروم، �آية 4–5.  
23

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صعر�ء، �آية 152.  
24
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حتى  �جلو،  حر�رة  من  تزيد  �لزنز�نة  يف  َمْن  و�أنفا�ص  �صديد،  ه  فحرُّ �ل�صيف،  و�أما 

ت�صل �إىل �الختناق، ويقف منا َمْن يخلع عنه قمي�صه، ويدور به كاملروحة لتغيري �لهو�ء، 

وتلطيف �الأجو�ء. ومنا َمْن ي�صع �أنفه على �لنافذة �ل�صغرية، لعله ُيبد عن روحه. ويف 

كلتا �حلالتني، �صيفاً و�صتاًء، ال ُيفتح باب �لزنز�نة �إال عند �خلروج للمحكمة �أو �لرجوع 

منها، ومرتني يف �لنهار لدورة �ملياه، وذلك على �ملقا�ص وال يزيد. يف �ل�صيف، ترى �جلدر�ن 

ت�صيل وتت�صبب عرقاً من حر�رة �الأنفا�ص... �إي و�هلل، ومنا من ال ي�رشب وال ياأكل، ومنا 

من ياأتي �صائماً حتى ال ي�صغطه �لبول، وحتى ال يقع حتت رحمة هوؤالء �ل�صفلة. 

�ملرة،  هذه  ق�صد  وعن  �ل�صجن،  �إىل  �ملحكمة  من  �لعودة  طريق  يف  ونحن  يوم،  وذ�ت 

حجزونا يف موؤخرة �لبا�ص، �لتي ق�صموها �إىل زنازين عن �ليمني وعن �ل�صمال، بحيث ال 

ي�صتطيع �الإن�صان �أن ياأخذ ر�حته، ال يف �حلركة وال يف �جللو�ص، �إذ �الكتظاظ و�لت�صييق 

مت�صك  �أن  من  متنعك  �لتي  و�ل�صال�صل،  �لقيود  من  فيه  �أنت  ما  ومع  �ملوقف،  �صيد�  هما 

ب�صيء حتى ال تقع، �أو حتول دون �لنجاة �إن �أملت بنا م�صيبة.

وهذ� ما ح�صل معنا عندما و�صلنا �إىل �صجن �لرملة، و�لطريق قبل �لو�صول �إليه فيها 

“مطبات”، حتى حتول دون �رشعة �ل�صائقني. لكن �صائق حافلتنا، مرة “يفرمل ]ي�صغط 
على �لكو�بح[” ومرة ي�رشع، حتى �إذ� ما و�صل �إىل �ملطبات �أ�رشع، فاإذ� بروؤو�صنا ترتطم 

يف  و�حد  منا  يبق  ومل  علينا.  �صقط  �ل�صماء  من  �صيئاً  �أن  ظني  وكل  �حلافلة،  �صقف  يف 

موقعه، و�إذ� بي ملقى على �أر�ص �حلافلة، ال �أ�صتطيع حر�كاً، وال قدرة يل على �لوقوف �أو 

�جللو�ص، وذهب بي �لظن �أن عمودي �لفقري �أ�صيب. و�صاألني �لدكتور حممود �لرحمي، 

�إن كان يف رجلي خدر، لكني كنت عاجز�ً عن حتديد �أي �صيء، وعلى �لرغم من �أن �الأ�رشى 

�الأمر الأن  يلتفتو�  ومل  جدوى،  دون  لكن  �لعالج،  طالبني  �حتجاجاً،  �أ�صو�تهم   علت 

ال يعنيهم.

كان �الأمل �صديد�ً، وملا نزلت من �حلافلة �أم�صك بي �أخو�ن، حيث ال قدرة يل على �عتد�ل 

“�لبو�صطة”، وال عيادة �ل�صجن �هتمو�  . فال رجال  َخَويَّ
َ
�أ قامتي، و�أتوكاأ يف �مل�صي على 

باالأمر، ومل يعر�صوين على طبيب، وكل ما يف �الأمر �أنهم �أعطوين م�صكناً للوجع.

و�صلت �إىل غرفتي و�أنا على هذه �حلال، و�صلو�ي عاطفة �إخو�ين، و�لعالج �لوحيد هو 

حمام �ملاء �ل�صاخن و�الّدهان بزيت �لزيتون... و�صالتي جلو�صاً على �لكر�صي. وبقيت 

على هذه �حلال ثالثة �أ�صابيع دون �أن �أتعافى جيد�ً.
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هذ� �الإجر�م عن نية مبيته وعن ق�صد، ويف �لعادة �أننا ناأخذ مو�قعنا يف مقدمة �حلافلة، 

�لظلم...  �إنه  ر�جعون.  �إليه  و�إنا  هلل  و�إنا  حال،  كل  على  هلل  �حلمد  لكن  مت�صع،  وفيها 

�لرخي�صة،  باحلركة  ويتلذذون  �لنا�ص،  على  �لت�صييق  يف  مهرة  وهم  �ل�صهاينة،  ظلم 

�حتالو�  �لذي  �ل�صبت  وكاأن  �ل�صبت،  �أ�صحاب  عن  ورثوها  وهذه  �ل�صاخبة.  و�الأ�صو�ت 

على �حليتان فيه، �أبقى على �صاللة و�صلت �إليهم. و�إنهم مع �الحتيال َكَذَبة، بالرغم من 

ما لديهم من ر�صيد قوة منتفخة. ولقد بلغ بهم �لظلم و�حلقد �أن �رشبونا بالغاز ونحن 

يف �صيارة “�لبو�صطة”، وحتى يف زنازين �ملحكمة. فمد�فع �لغاز �لتي يبط�صون بها، هي 

�أرحم من قلوبهم، فهم ال ير�عون عجزك وال �لقيد �لذي يف رجليك ومع�صميك، و�إن كنا 

�أنك تختنق من  �أقوى منهم، فاإنهم يخافونك و�أنت مكبل بالقيود. وبالرغم من  باإياننا 

عيني  باأم  �صاهدت  ولقد  منك.  خوف  على  فهم  ويلذعه،  وجهك  ويلفح  وحترتق،  �لغاز 

كيف �حرتقت �الأر�ص... �أر�ص �لغرفة و�أر�ص �ل�صاحة من هذ� �لغاز، فكيف بالب�رش؟

وو�هلل، لقد مرت �أيام و�أعو�م، و�لر�ئحة على �أبو�ب �لغرف �لتي نقيم فيها... فر�ئحة 

قنابل  ي�رشبو�  �أن  �الأمر  بهم  وبلغ  و�لنو�فذ.  �الأبو�ب  حديد  ثنايا  بني  من  تفوح  �لغاز 

�أوك�صجني، حتى يخففو� من حاالت �الختناق، لكرثة ما �رشبو� بع�ص �ل�صجون بالغاز.

وبينما نحن على هذه �حلال من �لهموم، و�إذ� باالأخ �لنائب عن �أريحا و�الأغو�ر �الأ�صتاذ 

نفو�صنا...  على  �ل�رشور  �أدخل  يحمله  بخب  �ملحكمة  من  �إلينا  يرجع  رومانني،  علي 

�لعاروري، فحمدنا �هلل على ذلك، �ل�صيخ �صالح  �أفرجت عن  �أن �صلطات �الحتالل   وهو 

و�صجدت هلل �صكر�ً. ودخل �ل�رشور و�لفرح على باقي �الإخوة يف �لزنازين ويف �ل�صجون 

�الأخرى، فر�صي �هلل عن �ل�صيخ �أبي حممد، �صاحب �لهمة �لعالية.

هذ� يا �أخي يوم “�لبو�صطة” ويوم �ملحكمة، مع فرقة �لنح�صون، �لتي تر�فق �الأ�رشى 

�صحيحة  نفو�ص  ولهم  م�صاء،  كل  �صجونهم  �إىل  حطاماً  وتعيدهم  �صباح،  كل  �ملحاكم  �إىل 

على �خلري، وقلوب �صد�د غالظ، وت�صحبهم على �لدو�م كالب، ��صتمدت �رش��صتها من 

�رش��صتهم.

بين روابط القرى وأوسلو:
م�رشوع  هو  عنها،  �لتحدث  �إىل  دفعني  �لذي  �ل�صبب  لكن  زماُنها.  َوىّل  �لقرى  رو�بط 

�أْن َتردت  �أو�صلو، مل ي�صبق لرو�بط �لقرى  �إليه جماعة  �أو�صلو، الأن �لرتدي �لذي �نتهت 
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�أر�صية  من  فهي  ديفيد،  كامب  باتفاقيات  ل�صيقة  زمنية  فا�صلة  �لقرى  فرو�بط  �إليه... 

د�خل  �لع�صكري  �لعمل  �صعيد  على  �ملنظمة،  �صعف  وكان  �نطلقت،  و�لعمالة  �جلهل 

�الأر�ص �ملحتلة، �صبٌب يف ظهورها... فاملنظمة بقدر ما كانت دولة باإمكانياتها يف �خلارج، 

بقدر ما كان جناحها �لع�صكري مهي�صاً يف �لد�خل.

وملا خرج �ل�صاد�ت على �الأمة باتفاقيات كامب ديفيد �لرخي�صة، وقد جنح كي�صنجر 

َد لهذه �لطحالب �أن تنت�رش، فكان ظهورها  كما قال: باإخر�ج �حلوت من �لبحر. كُل ذلك مهَّ

1979–1981. وما هي �إال ثالث �صنو�ت،  بعد رحلة �ل�صاد�ت �إىل �لقد�ص، خالل �صنو�ت 

لال�صتمر�ر،  قابلة  كظاهرة  �أنف�صهم،  يفر�صو�  �أْن  حاولو�  بعدما  جمعهم  �نفرط  حتى 

ولكنهم حالة �تكاأ عليها �الحتالل �إىل حني.

�إن رو�بط �لقرى مل يكن لها ر�صيد ن�صايل، وال تاأييد جماهريي. بل هي فا�صلة زمنية 

باهتة، ِمْن تاريخ �لق�صية �لفل�صطينية، وبقدر ما حاولت �أن تطرح نف�صها بديالً عن �لثورة 

جعجعت.  و�إن  حتى  نف�صها،  على  و�نطوت  و�رتك�صت،  �نتك�صت  ما  بقدر  �لفل�صطينية، 

و�إن خروج م�رش ِمْن حلبة �ل�رش�ع، على �أثر كامب ديفيد، وبقاء �ملنظمة تر�وح مكانها، 

�لثو�ر،  ع�صد  يف  يفّت  �أال  يجب  هذ�  كل  و�لثورة،  �لق�صية  على  �ملوؤ�مر�ت  حدة  و��صتد�د 

�أو �أن يغفلو� عن حركة �لتاريخ، �أو �أن ي�صمحو� للبو�صلة باالنحر�ف عن وجهتها. فمن 

�ل�صحة للثورة �أي ثورة، وللحركة �أي حركة، �أن تتاأقلم مع حاالت �ملد و�جلزر... ولكن ال 

ي�صت�صاغ بتاتاً �أن يخ�صع �ملد، ملز�ج �لثو�ر على ح�صاب �لثو�بت، وال يجوز حلالة �جلزر 

�أن تنال من عزية �لثو�ر، فتتحكم بهم �الإغر�ء�ت.

�أما قو�ت حلد، فلها جذور قبل �أن يجتاح �الحتالل �جلنوب �للبناين �صنة 1982، حيث 

بدعم  �للبنانية  �لدولة  �أعلن مترده على  قد  �للبناين �صعد حد�د،  �ل�صابط يف �جلي�ص  كان 

ويجول،  ي�صول  و�أخذ  �الجتياح،  بعد  حلد،  �أنطو�ن  �ل�صابط  خلفه  ثّم  “�إ�رش�ئيل”.  من 

ممتطياً ظهر �خليانة و�لعمالة، مدة ثماين ع�رشة �صنة، �إىل �أن ركله بار�ك بقدمه بان�صحابه 

هذه تكون  �أن  �لطبيعي  ومن  قلم”،  “�صحطة  بدون  فانتهى   ،2000 �صنة  �جلنوب   من 

نهايته.

فاأو�صلو  �لقرى وال جي�ص حلد،  “ي�صقع وال يرقع” معها، ال رو�بط  �أو�صلو، فال  �أما 

م�رشوع �صهيوين بامتياز، قائم على خدمة �أمن �الحتالل، ب�رشعية �صعار�تها �لوطنية، 

وقد قال �أحدهم: “بعنا �لق�صية بـ 400 بطاقة يف �آي بي V.I.P” )�صخ�صية مهمة جد�ً(.
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رو�بط �لقرى �صلّحها �الحتالل، و�لوحيد �لذي كانت ِمْن ور�ء قتله هو �حلاج حممد 

�أو�صلو، فـ“�إ�رش�ئيل” �صمحت لها باإدخال  �أما ع�صابة  عفانة من قرية ِتْل ق�صاء نابل�ص. 

�ل�صالح لقمع �ملقاومة، وحتجيم كل َمْن يخرج على �أو�صلو بكل �ل�صبل، بال�صجن و�لقتل 

و�لطرد من �لوظائف، و�إغالق �جلمعيات �خلريية، و�لف�صل �لوظيفي على خلفية �النتماء، 

و�مل�صح �الأمني. وكم من جماهد قتلوه! وكم من طريد �صلّموه! وكم من عائالت روعوها 

�أو�صلو؟ وذ�ت  با�صم �لوطنية! فما �لفرق بني �ل�صالحني؟ �صالح رو�بط �لقرى، و�صالح 

مرة يف �لتحقيق �صنة 1998، �أخذو� مني م�صد�صاً، فقال يل �ملحقق: م�صد�صك يف �الأمانات، 

ْل” ]مل يعد[ م�صد�صاً، بل �أ�صبح  وعندما تخرج نعيده لك. فقلت له: �إن رجع يل باإذنكم “َبطَّ

جا�صو�صاً.

و�أين  هذ�؟  ��صتقالل  و�أي  �ال�صتقالل،  باإعالن  عمار  �أبو  علينا  خرج  �أو�صلو،  وقبل 

وُرّب  ف�صة!!  من  طبق  على  ويقدم  ُيعطى  �ال�صتقالل  وكاأن  �ليوم؟  هو  و�أين  و�صل؟ 

قائل يقول: قدمنا �ل�صهد�ء، و�أعطينا �لدماء من �أجل هذ� �ال�صتقالل. و�ل�صوؤ�ل: �أين هو؟ 

�أبو عمار، رحمه �هلل؟  �إال باإذن من دولة �الحتالل؟ حتى  و�أين �لوفاء؟ َمْن منكم يتحرك 

يا جماعة �أو�صلو، ديفيد بن جوريون David Ben Gurion مل ُيعلن �ال�صتقالل لدولته 

�إال بعدما متكن بقو�ته! من فر�ص �الأمر �لو�قع، و�حتالل ثلثي فل�صطني، وما �نتظر من 

�لفل�صطينيني، وال من �لعرب، وال من �لعامل �أن يعرتفو� به، �إال ملا �أ�صبحت دولته قائمة. 

تهديد من  كم  �أو�صلو،  بعد  ما  لكن  �مل�صاريع،  من  �أو�صلو  �صبق  ما  على  ناأتي  �أن  نريد   ال 

الأبي عمار تلته تهديد�ت، �أال يعلن عن قيام دولة فل�صطني؟ و�ليوم هذ� �لوهم �لذي �نتظر 

يف �أيلول/ �صبتمب، �أو ما ي�صمى “��صتحقاق �صبتمب”، مل ت�صمح به “�إ�رش�ئيل” و�أمريكا؟ 

دولة  على  للق�صاء  �ملقدمة  هو  فل�صطينية،  دولة  قيام  الأن  �أبد�ً؛  بذلك  ي�صمحو�  ولن 

�الحتالل، وفيه حتجيم لال�صتيطان... بل ونهايته، ودولة فل�صطينية بال �لقد�ص لي�صت 

بدولة، و“�إ�رش�ئيل” من �مل�صتحيل �أن تتخلى عن �لقد�ص �إال �إذ� �ختلت مو�زين �لقوى يف 

�ملنطقة لغري �صاحلها.

و�أثارت  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  فجرت  �أو�صلو  �أو�صلو؟  به  �أتت  �لذي  فما  �أو�صلو،  �أما 

مقارعة  �أثناء  يف  ظاهرياً،  ولو  �ن�صجام،  على  كانت  فبينما  بينها.  فيما  �لف�صائل  حفيظة 

�لعدو، وتناف�صت يف ت�صليح �أجنحتها ملقارعة �الحتالل. ثّم �أ�صبحت يف ظّل �أو�صلو ال هّم 

لها �إال ت�صفية �حل�صابات، والأجند�ت ت�صتفيد منها “�إ�رش�ئيل” و�أمريكا.
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لقد نقلت �أو�صلو �إىل �ل�صاحة �لفل�صطينية ت�صعة �أجهزة �أمنية، وجميعها على خالف، 

ويرتب�ص بع�صها باالآخر �لدو�ئر. بعدما كانت �لف�صائل، تعتمد على �ل�صارع يف ح�صورها 

بو�صلتها.  تتجه  �أين  �إىل  تعرف  ع�صكرية،  �أجنحة  من  عندها  مبا  وتكتفي  وحجمها، 

�أ�صده فيما بينها، لل�صيطرة و�لتجنيد لب�صط  وبح�صور هذه �الأجهزة، بد�أ �ل�رش�ع على 

بناء  ويف  خ�صو�صياته،  على  باعتد�ء�تها  �ملو�طن،  ترهق  �الأجهزة  هذه  وبد�أت  �لنفوذ. 

موؤ�ص�صاتها �لتي �صيدوها، وتطاولو� يف بنيانها على ح�صاب �لور�صات �خلا�صة.

غازي  وما  و�حلرمات..  و�ملحالت...  �لبيوت  على  فاعتدو�  “ع�صابات”،  �صكلو�  لقد 

�جلبايل عنكم ببعيد، فقد عر�ص جي�ص �الحتالل عندما ��صتوىل على بيته يف ر�م �هلل، ومركز 

قيادته لل�رشطة، عر�ص على �صا�صات �لتلفزة م�رشوقات من �لذهب و�ملجوهر�ت...

و�أو�صلو كما فجرت �ل�صاحة على �صعيد �الأجهزة، فقد فاجاأت �لدنيا، بفر�صها على 

�صعبنا  م�صتغفلًة  مدريد،  يف  �ملفاو�صات  فريق  ظهر  خلف  ومن  فر�صاً،  �لتحرير  منظمة 

�لفل�صطيني وف�صائله. فال حما�ص وال �جلهاد �الإ�صالمي، وال �ل�صعبية، وال �لديقر�طية، 

�ل�صيا�صية �لد�ئرة  ورئي�ص  عمار،  �أبي  درب  رفيق  �للطف  �أبو  وال  �لعامة،  �لقيادة   وال 

من  و�ملتزلفني  عرفات،  �صوى  بها  يرت�ِص  ومل  �أو�صلو.  قبلو�  حينها  يف  �لتحرير  ملنظمة 

حوله، و�ل�صوؤ�ل هل عر�ص عرفات وفريق �أو�صلو هذ� �التفاق على �ل�صعب �لفل�صطيني، 

حتى يقول كلمته فيه؟ و�جلو�ب و��صح وغنّي عن �لتعليل.

�لكني�صت  على  عر�صوها  فقد  �أو�صلو،  �تفاقية  خرَّجت  َمْن  وهي  �الحتالل،  دولة  �أما 

�لتزمت  �حلكم،  ت�صلّمت  ملا  بعد،  فيما  �ملعار�صة  وحتى  عليها،  وو�فق  �الإ�رش�ئيلي، 

باتفاقيات �أو�صلو من نتنياهو �إىل �صارون.

14 حزيران/ يونيو 2007 يوم اإلكراه واالضطرار:

2007/6/14 يوٌم مرير على �صعيد �لق�صية �لفل�صطينية، بل هو يوم �إكر�ٍه و��صطر�ر... 

�قت�صى عالجه بعد �أن عجزت �لوفود و�لعهود �أن ت�صع حد�ً لهذه �لفو�صى ِمَن �النتاج 

على  و�العتد�ء  و�لت�صفيات،  بالقتل  �رشه  ��صتفحل  �لذي  �لفلتان  ولهذ�  �الأمريكي، 

دحالن،  حممد  بقيادة  له  �لتابعة  �ملوت  وفرق  �لوقائي،  ع�صابات  �أيدي  على  �الأعر��ص، 

ونائبه ر�صيد �أبو �صباك.
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�ل�صاحة  ويورد  �ملقاومة،  يقّو�ص  �الأمني  �لفلتان  كاد  و��صطر�ر،  �إكر�ه  يوم  �إنه 

فقها، لوال 
ُ
�لفل�صطينية �إىل �صاحات حرب �أهلية، نذرها �أو�صكت �أن تبي�ص وتفرخ، والح �أ

�أن �قت�صى �الأمر، �أن يدفع �ملغلوب عن نف�صه، وقد ح�صد �لقتل خرية �أبنائه. مبا مل يدع 

جماالً لل�صب... �أن ي�صب على هذ� �الأذى، �أو مِلْن تو�صد �الأمر �أن يخون �أمانته، �أو يتنكر 

لدوره يف �حلفاظ على �ل�صلم �الجتماعي.

و�إنه يوم �إكر�ٍه و��صطر�ر، فر�صته �إفر�ز�ت �أو�صلو على �صاحة �لوطن... �لتي مل تعهد 

هذ� �ملنطق، و�لتي كانت يف غنًى عنه، لوال �أن �نتقلت عدو�ه �إلينا من �ل�صاحة �للبنانية، على 

�أيدي قادة �الأجهزة �الأمنية، و�لتي تعودت على �أن حتتكم �إىل �ل�صالح يف ف�ّص �خلالفات 

بينها. وهذ� ما د�أبت عليه منذ �أن دخلت �إىل �أر�ص �لوطن، �صنة 1994، و�ل�صو�هد على ذلك 

كثرية، �أهمها جمزرة م�صجد فل�صطني.

�لقوة وقعقعة  �إنه من �ل�رشوري عندما يغيب �الأمن عن �ملو�طن، ويطغى منطق  بل 

�ل�صالح، على ح�صاب �ل�صلم �الجتماعي، �أن يذود �مل�صوؤول عن هذ� �ل�صلم، و�لذي متثل 

ُيلِجم  و�أن  �ملو�طن،  الأمن  �لقر�ر  �صاحب  ينت�رش  و�أن  وحكومتها،  حما�ص  يف  يومذ�ك 

�أو منها،  تتعافى  �أن  ي�صعب  و�أو�صاعاً  �أوجاعاً  �ل�صاحة  هذه  ث  ورَّ �لذي  �ملنطق   طغيان 

تتحا�صاها.

كانت  �صنو�ت  �رشُخه  �متد  و�جتماعياً...  �صيا�صياً  �نق�صاماً  �ملنطق،  هذ�  خلَّف  ولقد 

كافية �أن ُتهدئ �خلو�طر، و�أن ُتدمل �جلر�ح، و�أن يفّرج عن �صعب مبتلى، و�لذي ال ير 

�آلة �لبط�ص �ل�صهيونية، �لتي تخلف �لدماء و�الأ�صالء و�خلر�ب،  عليه يوم بال �عتد�ء من 

ناهيك عن �لفقر و�لبطالة. لكن �لفيتو �الأمريكي، وتو�طوؤ �لنظام �لعربي، ويف مقدمته نظام 

�النق�صام  جعل  لالإمالء�ت،  وخ�صوعها  �أو�صلو  �صلطة  وتهافت  �لهالك،  مبارك  ح�صني 

حقيقة و�قعة.

وعلى �لرغم من �أن �مل�صاحلة، �لتي طال �نتظارها متت بحمد �هلل، �إال �أنها عرجاء تر�وح 

�مل�رشوع  طغيان  وب�صبب  خائرة،  تكن  مل  �إن  و�حلائرة،  �ملرتددة  �لنو�يا  ب�صبب  مكانها، 

�الأخ�رشين  من  جعل  و�لذي  فيا�ص،  �صالم  عب  تنفيذه  يجري  كان  �لذي  �الأمريكي، 

ِمَن  و�ملنتفعني  للفتحاويني،  مرعباً  ُبعبعاً  �أمريكا(  دوالر  و�ختفاء  حما�ص،  ر�ية  )ظهور 

�النق�صام، وعلى وجه �خل�صو�ص �الأجهزة �الأمنية، �لتي ترى يف �مل�صاحلة عدو�ً لها. وال 

تريدها �أن تنجح �أو �أن تتعافى، من تد�عيات هذ� �النق�صام.
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وعلى �ل�صعيد �ل�صيا�صي، �لذي تغذيه �آلٌة �إعالمية ال ترحم، ولها خطاب نارٌي ال يهد�أ، 

بل ُيلهُب �ل�صاحة �صخونًة �أكرث ِمْن حر�رة �لدماء �لتي نزفت. �صّكل هذ� �النق�صام متادياً يف 

�لقطيعة، و�أرهق جناحي �لوطن نف�صياً، وجعله عالة على فتات �أو�صلو، مقابل ��صتحقاق 

�أمني تقوم به �ل�صلطة، ل�صالح دولة �الحتالل.

وذلك  �لوعي،  يف  غيبوبًة  عنده  و�أحدث  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �أرهق  �النق�صام  هذ�  �إن 

�أو  �صعبنا،  ِح�ّص  على  غريب  هابط  م�صتوى  �إىل  �لقادة،  لدى  �لت�رشيحات  ترتدى  عندما 

�ملعادالت  على  �لقائمة  �حللول  من  بدالً  و�لكر�هية،  �حلقد  منطلق  من  �ملو�قف  تت�صنج 

�لعلمية. وكل ذلك بفعل �ملمار�صات �خلاطئة، و�لتد�عيات �لفا�صدة، �لتي خلفتها �الأجهزة 

�الأمنية، وما من رقيب عليها يلجم عدو�نها. و�أنا �أتعجب من قيادة تّدعي حر�صها على 

�ل�صعب ومتثيله، وال ت�صعر بحالة �الهرت�ء �لتي �أتت على �أع�صابه، نتيجة �لفلتان �الأمني، 

�لذي رق�صت �الأجهزة �الأمنية على �أنغامه.

تبقى  �أن  لها  �إن دولة �الحتالل، وهي ترى يف غزة خا�رشًة ل�صيقة وموجعة، تريد 

م�صغولة يف �رش�عاتها �لد�خلية، وحتر�ص على �إذكاء نار �لفتنة بني �أبناء �ل�صعب �لو�حد، 

لتبقى هي يف مناأى عن ��صتحقاق �ل�رش�ع، �لذي تقوم به �ملقاومة، وُتعد له �لعدة، حتى 

عنف دو�مة  تعي�ص  �أن  �ل�صاحة  لهذه  تريد  �إنها  قوتها،  قبل  بحقها  �الحتالل  هذ�   تو�جه 

ال ينتهي.

و�إن �صاحتنا منذ قرن من �لزمان، وهي تعي�ص باأنفا�صها زخم �لثور�ت، مل ُيعرف عنها 

�أنها تردت �إىل هذ� �مل�صتوى من �القتتال. وعلى �لرغم من �الحتكاك �ل�صاخن بني �الأجنحة 

�لع�صكرية، فاإنها حافظت على �ملز�ج �لوطني �أال يتلوث، مل�صلحة �الأعد�ء، وحافظت على 

�ملز�ج عند �صعبنا، �أال يقبل عربدة �ل�صالح، وال �لعي�ص على ح�صاب �لدماء.

مبا  جهدها  بذل  �أولوياتها  ومن  �أو�صلو،  بعد  بقوة،  �الأمنية  �الأجهزة  ح�صور  لكن 

�ل�صعب؛ كل هذ� ال ُيحتمل،  ير�صي �الحتالل، وبناء قوتها وجبوتها على ح�صاب هذ� 

وال ي�صب عليه �أولو �لعزم من �لذين تعبو� على م�رشوع �ملقاومة، ودفعو� �ل�رشيبة غالياً 

بقيادة  للوقائي،  �لتابعة  �ملوت  فرق  يد  على  و�لوجهاء،  و�لعلماء،  �ملقاومني،  �أرو�ح  من 

�ملنتخبة  �حلكومة  على  متردت  و�لتي  �لطري�وي،  بقيادة  �لعامة  و�ملخابر�ت  دحالن، 

�رشعياً، و�نتقلت واليتها و�صالحياتها مبا�رشة، بعد جناح قائمة �لتغيري و�الإ�صالح يف 

�النتخابات، من وزير �لد�خلية �إىل �لرئي�ص عبا�ص، �لذي جعل من ر�صيد �أبي �صباك، قيماً 
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على هذه �الأجهزة، بجميع �ل�صلطات و�ل�صالحيات، وو�صياً على �لد�خلية ووزيرها. وما 

�أبقى لوزير �لد�خلية من �صلطان عليها، فوز�رة �لد�خلية �أ�صبحت مكتباً بال �صالحيات، 

وعلى وزير �لد�خلية �أن ي�صتاأذن ر�صيد �أبا �صباك يف كل �أمر، و�أ�صبحت �حلكومة عالة يف 

�أمنها على ر�صيد �أبي �صباك.

عنا�رش  من  عن�رش�ً  �لد�خلية  وزير  ياأمر  �أن  �الأجهزة  هذه  �أدبيات  يف  �الأمر  بلغ  لقد 

�ل�صهيد  �لعا�رشة  �حلكومة  يف  �لد�خلية  وزير  به  �رّشح  منوذج  وهذ�  ُيطاع،  فال  وز�رته 

فكانت �ل�صاي  من  كاأ�صاً  مكتبه  يف  �ملر��صل  من  طلب  �إنه  قال:  �هلل،  رحمه  �صيام،   �صعيد 

�الأمنية... �ملربعات  وجهه  يف  تقف  �لوزر�ء  رئي�ص  ودولة  �جلو�ب.  هي  مباالته   ال 

�الإمام كان  �صلطاُنها؟  و�أين  �صعبها؟  على  �حلكومة  ظّل  فاأين  باملرور.  له  ي�صمح   وال 

فاأي  له.  توبة  ال  �ل�صلطان  �أذل  َمْن  فاإنه  �ل�صلطان،  تذلو�  ال  للم�صلمني:  يقول   ] مالك 

�رشيعة و�أي قانون يجيز هذه �حلالة؟

�لرئي�ص عبا�ص جعل من هذه �الأجهزة �الأمنية و�صيّة على �حلكومة �لعا�رشة. وكان 

�الأجدر به �أن يناأى بنف�صه عن هذ� �لت�رشف، و�أال يخرتق �لقانون، �أو يقوم بعملية �لتفاف 

الأنه  �لقانون؛  وعلى  �حلكومة  على  تخرج  �أن  �الأجهزة،  لهذه  ي�صمح  و�أالّ  �لقانون،  على 

�أيام �لرئي�ص  عانى ِمْن مثل هذه �حلالة، و�رشب ِمَن �لكاأ�ص، يوم �أن كان رئي�صاً للوزر�ء 

عرفات، فا�صتقال، وذهب مغا�صباً، و�عتزل بعيد�ً عن �ل�صاحة، �إىل �أن مات عرفات. فتوىل 

�أن يكون عوناً لوزير د�خليته، وحلكومته، �لتي ما  كب هذه �الأمور يف عهده، وبدالً من 

على  جرى  ما  كل  يف  طرفاً،  نف�صه  من  جعل  و�حدة...  ملرة  ولو  �لق�صم،  بعد  بها  �جتمع 

�ل�صاحة �لفل�صطينية.

�إىل �لفو�صى، و�إىل خر�ب �لذمم، و�إىل عربدة �الأجهزة �الأمنية،  �أدت  �إن هذه �ل�صيا�صة 

�لتي ال ي�صتقيم حالها �إال باالمتثال لوزير �لد�خلية �صعيد �صيام، فكان لز�ماً على وزير 

�إىل عبا�ص، و�صكا له عربدة �الأجهزة  �أن يخرج من هذه �حلالة. وقد رفع �الأمر  �لد�خلية 

�الأمنية، ثّم ��صتاأذنه يف ت�صكيل �لقوة �لتنفيذية، كذر�ع �رشطي للوزير. و�صدر مر�صوٌم 

رهن  وبقي  عنه،  وتر�جع  �لنور،  �إىل  يخرجه  مل  عبا�ص  �لرئي�ص  ولكن  بذلك،  رئا�صٌي 

 Condoleezza Rice ر�ي�ص  كوندوليز�  �الأمريكية  �خلارجية  وزيرة  الأن  “�جلو�رير”؛ 
ت�صكيل،  �أي  لن ير�صو� عن  �الأمريكان  �لقوة، وقالت ال. الأن  ت�صكيل هذه  حتفظت على 
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خارٍج عن �إطار �صيا�صتهم، ولن ير�صو� عن �صياغة �أي ت�صكيل، �أو جهاز �أمن نظيٍف من 

.
�خليانة؛ )َولِتُ�ْصنََع َعلَى َعيْنِي(25

��صتفز  �لنا�ص وو�قعهم،  �ملبا�رش على حياة  �لتنفيذية، ودخولها  �لقوة  �إن ت�صكيل  ثّم 

فرق  و�أخذت  مبا�رش،  �حتكاك  يف  فدخلت  �حل�صور،  هذ�  يعجبها  ومل  �الأمنية،  �الأجهزة 

�ملوت تعيث يف �الأر�ص ف�صاد�ً. ودخل �جلرن�ل كيث د�يتون Keith Dayton على �خلط 

حالة  �ل�صاحة  وعا�صت  �ملمنهجة.  �لت�صفيات  حرب  وبد�أت  للتخطيط،  وجل�ص  �ل�صاخن، 

من �لفلتان و�لرعب ال مثيل لها، و�هرت�أت �الأع�صاب، وغاب �الأمن عن �لوطن و�ملو�طن، 

�إىل دولة  بر�صالة  �الإ�صالمية، بعث  �أ�صاتذة �جلامعة  �الإخوة من  �أحد  �أن  �الأمر،  بلغ  حتى 

رئي�ص �لوزر�ء �إ�صماعيل هنية قال فيها: “�أ�صاألك باهلل �لذي �أعز فتح بدحالن و�أذل حما�ص 

باإ�صماعيل هنية... �إىل متى هذه �حلال”؟ نعم �إىل هذ� �مل�صتوى بلغت �الأمور. وال ين�صى 

“ر�ح  يتوعد:  وهو  �النتخابات،  يف  �لفوز  بعد  �لنا�ص،  على  دحالن  به  خرج  ما  منا،  �أحد 

يقول:  وهو  �الأكتاف  على  رفعوه  غزة،  يف  لفتح  مهرجان  ويف  بلدي”.  خم�صة  رق�صهم 
ُ
�أ

“خلي حما�ص تقتلني”. ولعل موقف �لتحدي هذ� يعود �إىل �صعوره بالدعم �الأمريكي له 
يف �النقالب على حما�ص، وهو ما ظهر الحقاً يف ت�رشيح �لرئي�ص �الأمريكي جورج بو�ص 

.
�البن عندما قال “He’s our guy” يق�صد “�إنه َرُجلنا”26

�الأمنية،  �الأجهزة  كو�در  يا  تقبلون  هل  و“�إ�رش�ئيل”،  �أمريكا  تر�صى  �أن  �أجل  ومن 

�أبناء  ِمْن خرية  �لدماء،  �لنزيف من  �أنف�صكم هذ�  �الأجند�ت �خلارجية، على  �أ�صحاب  ويا 

�لذي قدمه  �لعطاء،  �ل�صخاء من  �أال يكفيكم هذ�  �أين؟  �ل�صقوط؟ و�إىل  �صعبكم؟ فلماذ� هذ� 

لكم �ل�صعب من �أمو�له، حتت �صطوة �الإتاو�ت و�خلاو�ت؟ و�لعجب �أن �لوفود، يف مكة ويف 

جو�ر �حلرم، تعاهد �هلل على �ل�صلح وحقن �لدماء، وفرق �ملوت يف غزة ترد على �لعهود 

مبزيد ِمْن �صفك �لدماء، “قالو� للحر�مي �حلف، قال: �أتى �لفرج”.

�أمن  خدمة  على  �الأمنية  �الأجهزة  تقوم  �أن  �لطريق  خارطة  �رشوط  من  كان  لقد 

�ملقاومة، و�أن ت�صتبيح م�رشوعها، مقابل  ِهز على  �أن جُتْ �ل�صهيوين، ومعنى ذلك  �لعدو 

�لق�صاء على عمودها  ثّم  �ملانحة. ومن  �أمريكا و�لدول  �لذي جتود به  �ملايل،  �ال�صتحقاق 

�الأجهزة هذه  ت�صلحت  جناحها،  و�صمان  �ملهمة  تنفيذ  �أجل  ومن  حما�ص.  وهو   �لفقري 

القراآن الكرمي، �صورة طه، �آية 39.  
25

Vanity Fair magazine, April 2008, http://www.vanityfair.com/news/2008/04/gaza200804  
26
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بال حدود، حتى يطغى وجودها، وحتى ت�رشب �رشبتها �لقا�صية. فاالحتالل قدم لها كل 

�لت�صهيالت لهذه �ملهمة، و�لنظام �مل�رشي �ل�صابق، غ�ّص �لطرف عن �لت�صليح و�لتهريب، 

هو  �مل�رشي”  �لقومي  “�الأمن  على  و�الأول  �لد�هم  �خلطر  الأن  �للوج�صتي...  و�لدعم 

كذلك،  و�لدولية  �لعربية  و�لرباعيتان  �صليمان.  وعمر  مبارك  ح�صني  �دعى  كما  حما�ص 

وما  �الحتالل،  مع  حما�ص  معركة  الأن  �لقاعدة؛  من  �أكرث  �الأول،  �لعدو  حما�ص  يف  ترى 

يقلق �الحتالل... يقلق �لرباعيتني. وما �أمر �لكرفانات �لتي �صبطها �صعيد �صيام، وهي 

تهرب �ل�صالح من م�رش �إىل غزة باإ�رش�ف دحالن، وال �جلرن�ل �الأمريكي د�يتون، �لذي 

يتوىل �ل�صق �الأمني من خريطة �لطريق، و�لذي توىل ِكْب هذه �حلرب، وخطط لها طويالً 

�أمر  تاأخرت حما�ص �صاعتني يف  لو  �أنه  له،  عنا ببعيد؛ و�لذي �رّشح من خالل حما�رشٍة 

�صاعتني ينتظر  جاهز�ً  كان  فاملخطط  علينا”،  تتع�صى  �أن  قبل  بها  تغدينا  “لكنا   �حل�صم، 

للتنفيذ.

�إنني �أتوجع لكل �الأحد�ث �لتي عا�صتها �ل�صاحة �لفل�صطينية، و�أتوجع لكل �لدماء �لتي 

�صالت بغري وجه حق. وكان �الأوىل، �أن ت�صيل يف �صاحات �جلهاد ومر�غمة �الأعد�ء... و�إّن 

�ل�صاحة قد ُظلمت، يوم �أن �تهمت حما�ص باالنقالب؛ الأنه َمْن ينقلب على َمْن؟ فاحلكومة 

�لتاآمر.  وهو  و�لعدو�ن  �لظلم  وهو  �ل�رشعية،  على  �ملنقلب  هو  عليها  و�خلارج  �رشعية، 

لعربدة  ت�صت�صلم  و�أن  �خلبل،  هو  فذلك  للذبح،  ت�صت�صلم  �أن  حما�ص؟  �أمام  بقي  فماذ� 

�أو  �أ�صتاذ�ً يف �جلامعة،  ُيغيَِّب �ملوُت كل يوم  �لعقم بعينه، و�أن  �الأجهزة �الأمنية، فهذ� هو 

�صيخاً ق�صامياً، �أو �إماماً يف م�صجد، �أو وجيهاً يقوم على �إ�صالح ذ�ت �لبني، فهذ� ما �أبقى يف 

قو�ص �ل�صب ِمْن منزع، وهذ� كلُه ح�صل قبل يوم �حل�صم.

غزة  �صو�طئ  على  ِمْن  برييز،  �صمعون  به  تباهى  �لذي  �الأخالقي،  �لف�صاد  �إن 

�لوقائي  عباءة  حتت  من  خرجت  جتارية،  وماركة  عبثية،  �صناعة  هو  و�ل�صاليهات... 

�لنا�ص،  عند  و�ملعروفة  �خلا�صة،  وحتى  �لعامة،  �الأمالك  ��صتباحة  و�إن  و�ملخابر�ت. 

و“�خلاوة” و�الإتاو�ت �لتي �أ�صبحت مبنزلة م�صتحقات لالأجهزة على �لتجار، مبندوبني 

�إ�صمنت  من  �لبناء  ومو�د  و�لغاز  �لبرتول  على  و�رد...  كل  على  يت�صلطون  �ملعابر  على 

�لزيتون من تركيا،  �لفا�صد، وزيت  �لطحني  وحديد وح�صمة، ومو�د غذ�ئية، و��صتري�د 

�إىل غري رجعة،  �نتهى  �أبي علي �صاهني. كل ذلك قد  �أيام وز�رة  �لوطني  �لزيت  لي�رشب 

بعدما كان مدعاًة ال�صتفز�ز �لنا�ص.
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ليقول  �الإعالم  على  خرج  �أن  دحالن  �صباط  الأحد  �صبق  وقد  �حل�صم،  يوم  �بتد�أ  لقد 

عن حما�ص: هوؤالء ال ياأخذون معي غلوة. وكان �حل�صم �رشيعاً، وح�صل فيه جتاوز�ت، 

�لطويل م�صحونة، و�حلرب كما قال زهري �لظلم  �لنفو�ص من بعد هذ�   وهي موؤملة، لكن 

بن �أبي �صلمة: وما �حلرب ما علمتم وذقتم. ويف �أقل من ثالثة �أيام �نتهى �حل�صم، و�صقطت 

�الأجهزة جميعاً يف حرية ِمن  �لهوى، و�ل�صفينة. وقادة  �الأمنية، و�ل�رش�يا وتل  �ملربعات 

�ل�صاحة �رتاحت من  �ل�صقوط �ملريع لالأجهزة �ملنتفخة. ولكن  �أمرهم، وقد �ُصِدهو� لهذ� 

�ملربعات  من  �ل�صاحة  و�رتاحت  �الأع�صاب،  و�رتاحت  ليله،  طال  �لذي  �لكابو�ص،  هذ� 

�الأمنية، وتك�صفت �مل�صائب، وزكمت �الأنوَف �لف�صائُح. و�إذ� بها �أجهزة �أمنية يف �لظاهر، 

هذ�  من  وبالرغم  �لعاملية.  �ملخابر�ت  الأجهزة  مقاوالت  م�رشوع  ور�ئها  من  �أن  و�لباطن 

�لف�صاد، وبالرغم من هذ� �لفلتان �لذي ��صتباح �لدماء، و�إذ� باللوم كل �للوم على �حلكومة 

�أن  و�ملعروف  عليها.  �لق�صاء  على  ت�صب  �أن  منها  و�ملطلوب  حما�ص،  وعلى  �ل�رشعية، 

�أ�صحاب �حل�ص �لوطني و�حلر�ص �لقومي، يقفون �إىل جانب �ل�رشعية، وال ياأ�صفون على 

�أتابع  �لذي  هيكل  فاالأ�صتاذ  �النف�صام،  هذ�  ِمْن  و�لعجب  د�يتون،  يقودها  �لتي  �الأجهزة 

حديثه يقول عن حما�ص: �إنها �أ�رشف ظاهرة يف زمن رديء، ثم �صمعته يلقي �للوم على 

�صندوق  من  �رشعيتها  و�أخذت  �صيء؟  كل  يف  �أعذرت  وقد  فلماذ�؟  �حل�صم،  بعد  حما�ص 

�القرت�ع؟ وملاذ� يا �أ�صتاذ هيكل، و�أنت َمْن �صّخ�ص �ملر�ص، وعّريت �جلرن�ل د�يتون وَمْن 

معه؟ كم بقي من �لوقت؟ ومن �لرجال؟ وقد ح�صد �لفلتان �أكرث من 450 �صخ�صية قيادية 

حم�صاوية، ولقد قالت �لعرب ِمْن قبل: “لوال وخز �الإبرة... ما ��صتقام �لثوب”.

كا�صح  بهجوم  �لعامل  على  خرج  �ل�صدمة،  هول  من  مازن  �أبو  �لرئي�ص  �صح  وملّا 

�لغربية �رشَّ  �ل�صفة  �لفل�صطيني، وطاردها يف  �ل�صعب  ِمَن  �صنّه على حما�ص، و�أخرجها 

�الأجهزة  هذه  �أن  مازن  �أبو  ون�صي  �لظالمية.  و�الإمارة  باالنقالبية،  و�تهمها  مطاردة، 

للرئي�ص  �أقيمت  �لتي  �لعز�ء،  خيمة  يف  تغتاله  �أن  وحاولت  يوماً،  عليه  �نقلبت  �ملنفلتة 

عرفات. ورق�ص �أبو مازن على حبال �لطائفية، و�أثارها نعرة بني �مل�صلم و�مل�صيحي، وما 

علم �أننا �أقرب �إىل �مل�صيحي منه، و�أن �مل�صيحي �أقرب �إلينا منه... الأننا �أبناء �صعب و�حد، 

وما �عتدينا على �أعر��صه و�أمو�له. ويا �أبا مازن يل �صديق م�صيحي هو �الأخ �أوليغ من 

�لقد�ص، يقول لرجال �ل�صحافة يف بيتي، يف رّد له على مرتجم فتحاوي يحر�ص علينا، 

يقول �أوليغ �إن �لذي ي�صاعد �أمي وهي طاعنٌة يف �ل�صن، ويحمل �أغر��صها من �ل�صوق �إىل 

�لبيت، هو �صاب م�صلم من حما�ص. ويا �أبا مازن �إن �أ�صتاذنا �ملهند�ص ح�صن �لقيق، وهو 
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�أبي طري،  �أو�صى باإخو�ننا �مل�صيحيني، وقال لولده زيد: قل لل�صيخ  على فر��ص �ملوت، 

�أن ي�صتقبل �إخو�ننا �مل�صيحيني يف حفل �لفوز.

ويريد �أبو مازن �أن ترت�جع حما�ص عن ح�صمها، و�أن تعتذر، وماذ� بعد؟ وكان �الأوىل 

بـاأبي مازن �أن يعتذر هو عن خطيئة �أو�صلو. و�أال يتباكى على �ل�رشعية، �لتي ما ح�رشت 

يوماً يف ظّل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�لتي ��صتاأثر بها عرفات، وحجرها على نف�صه 

دون �صو�ه.

�أ�صعد �ل�صفطاوي؟ ومن قتل  �أبا يو�صف �لقوقا؟ وَمْن قتل �الأ�صتاذ  و�أخري�ً، َمْن قتل 

رم�صان  يف  �صائمان  وهما  �الأعرج،  وعمار  رز�نية  �أين  قتل  ومن  �صعبان؟  �أبو  حامت 

ينتظر�ن �أذ�ن �الإفطار؟ وَمْن قتل 17 من �مل�صلني يف جمزرة م�صجد فل�صطني؟ وَمْن قتل 

حممد رد�د يف جامعة �لنجاح؟ وهو يذود عن �أعر��ص �مل�صلمني؟

ر�ئجة  لتجارة �ملخدر�ت، و�صوقاً  �الأجهزة، كانت مرتعاً  �أن غزة، يف ظّل هذه  و�أختم 

لقادة �الأجهزة �الأمنية، ولقد �أتخمو� �لقطاع بهذه �لب�صاعة �لفا�صدة. و�ليوم غزة �أنظف 

بقعة يف �لعامل من �ملخدر�ت.

وطوقها  �لقطاع،  �صوؤون  ت�رشف  غزة،  يف  �ملقالة  �حلكومة  بقيت  �حل�صم،  هذ�  بعد 

�أن حاولو� �غتيال  ِمْن كل جانب، و�نتظر �خل�صوم و�الأعد�ء �صقوطها، و�صبق  �حل�صار 

دولة رئي�ص �لوزر�ء... وُقتل �أحد حر��صه، لتقوم �لفو�صى وت�صقط �ل�رشعية، ولكن �هلل 

موهن كيد �خلائنني.

�أعمال، على ر�أ�صها �صالم فيا�ص، وهو  ويف �ل�صفة �لغربية، قامت حكومة ت�رشيف 

�لت�رشيعي،  �لثالث �لذي فازت قائمته مبقعدين فقط يف �ملجل�ص  ير�أ�ص ما يعرف بالتيار 

�ملانحة  �لدول  لها  �لت�رشيعي، وفتحت  ُتعر�ص حكومته على  �أحدهما، ومل  �صغل فيا�ص 

بنوكها، و�لتزمت دولة �الحتالل باالإفر�ج عن م�صتحقات �ل�رشيبة. وجاءت هذه �حلكومة 

على مقا�ص د�يتون، فطاردت �أجهزتها �الأمنية كل من له عالقة بحما�ص، وكل َمْن �صارك 

�أبناء  و�صامت  �لتحقيق،  يف  رجاالً  وقتلت  وعذبت،  فاعتقلت،  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف 

حما�ص �صوء �لعذ�ب، وترب�صت بهم، ومن يخرج من �صجون �الحتالل يعتقل فور�ً عند 

هذه  وز�ر�ت  ويف  لها.  يتبع  وما  �جلميعات  و�أغلقو�  �الأمو�ل  و�صادرو�  �ل�صلطة.  �أجهزة 

جري م�صح �أمني بحق كل َمْن ينت�صب حلما�ص، وحتى بلغت �الأمور عند وزير 
ُ
�حلكومة �أ



363

يٌد تبني ويٌد تقاوم

�أال  �الحتالل  من  يطلب  �أن  �لن�صالية،  �الأو�صاط  يف  �ملجهول  �لعجرمي،  �أ�رشف  �الأ�رشى 

يفرج عن نو�ب �لتغيري و�الإ�صالح، حتى ال ُن�صقط حكومة هو فيها ورئي�صها فيا�ص.

�القرت�ع،  �صندوق  طريق  عن  �أتت  �لتي  لل�رشعية،  �نت�صار  يوم   ،2007/6/14 يوم 

ويوم خال�ص من ف�صاد �الأجهزة �الأمنية، وهو وجه خري مّت يف حزير�ن/ يونيو الأول مرة، 

و�صفى �هلل به �صدور قوم موؤمنني، والأن �حلروب و�مل�صائب يف �لعادة، تاأتي يف حزير�ن/ 

يونيو كحرب 1967 وحرب 1982.

يف  �نق�صام  وحدث  لالأع�صاب،  وموتر�ً  مقلقاً  �الأمر  فكان  �ل�صجون،  �صعيد  على  �أما 

�صجون �جلنوب، وهناك من �لف�صائل من تفهمت ظروف �حل�صم، وحتى من فتح نف�صها، 

�جلنوب،  �صجون  يف  فتح  تنظيم  فاآثر  و�حدة،  وتريٍة  على  �لنفو�ص  جميع  لي�صت  لكن 

وقامت  عليه.  هي  ما  على  �حلال  فبقيت  �ل�صمال،  �صجون  �أما  حما�ص.  عن  �النف�صال 

�ملنظمة ف�صائل  ومعهم  بهم،  خا�صة  �أق�صام  يف  فتح  تنظيم  �أبناء  بف�صل  �ل�صجون   �إد�رة 

من  فريق  كذلك  ومعهم  بهم،  خا�صة  �أق�صام  يف  حما�ص  �أبناء  وبقي  �الإ�صالمي،  و�جلهاد 

و“نفحة”،  �ل�صبع”،  و“بئر  “ع�صقالن”،  هي  �جلنوب  و�صجون  �الإ�صالمي.  �جلهاد 

و“ريون”، و“�لنقب”، ومعها �صجن “عوفر” �لقريب من بيتونيا.

�أن تف�صل فتح عن حما�ص. قلنا  �ل�صجن  �إد�رة  �لرملة، وحاولت  يومها كنا يف �صجن 

لها: ال د�عي لذلك فنحن �إخوة نعي�ص معاً، ونتعهد �أال تكون بيننا م�صكالت، وفعالً ع�صنا 

�أيامنا باحرت�م، ودون �أي م�صكالت.

قرار الحكم:
بعد ثالث �صنو�ت من �ملحاكم، و�أكرث من 130 رحلة “بو�صطة”، باحلال �لتي حتدثت 

وعدو�ناً  ظلماً  �لفعلي،  بال�صجن  �صهر�ً   42 بـ  �صدي  �حلكم  قر�ر  �صدر  قبل،  من  عنها 

يف  �صارك  َمْن  كل  �لويل،  وذ�ق  وُعذب  �إر�دته،  غيبو�  وقد  �نتخبنا،  �ل�صعب  الأن  وعقاباً؛ 

يف  يقبعون  يز�لون  وال  د�يتون،  �أمن  �أجهزة  �أيدي  على  بعد،  فيما  �النتخابية  �لعملية 

�ل�صجون. كان ذلك بتاريخ 2008/11/24.

ذ�ت  حمكمة  �إىل  �لقر�ر  هذ�  �صّد  فا�صتاأنفت  �حلكم،  هذ�  يعجبها  مل  �لنيابة  �إن  ثّم 

على  خطر�ً  �أ�صكل  �أنني  منها  مر�فعة  ويف   ،2009/4/6 بتاريخ  وذلك  �أو�صع،  �صالحيات 

�أمن هذه �لدولة، وقد �أتو� على �ملا�صي فعر�صوه على �ملحكمة، وكاأين �أقود جي�صاً جر�ر�ً 
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لتحرير فل�صطني. فخرج قر�ر �ملحكمة بزيادة �حلكم �صتة �أ�صهر �أخرى، لي�صبح 48 �صهر�ً، 

و�صهر�ً �آخر؛ الأين رف�صت �لوقوف لـ“ح�رشة �لقا�صي”. كان ذلك بتاريخ 2009/4/30.

رجعت �إىل �صجن �لرملة بعد �حلكم، ويف �ليوم �لثاين مّت �لرحيل �إىل �صجن ع�صقالن، 

�لذي مكثت فيه ع�رشة �أيام، ونزلت على غرفة فيها �الأحباب، وهم �لدكتور �لنائب حممود 

�لرحمي، و�أمري �لقوم �ملجاهد عبد �حلكيم حنيني، و�الإخوة خالد مرد�وي ممثل حما�ص 

غنمة.  و�صادي  ق�صماين،  وع�صام  مرد�وي،  وحممود   ،
27

ب�صار�ت وحممد  �ل�صجن،  يف 

�ملنا�صل  25 �صنة، منهم  �أكرث من  �عتقالهم  �لذين م�صى على  �آخرين من  �إخوًة  و�لتقيت 

فخري �لبغوثي، �لذي م�صى على �عتقاله 33 �صنة، و�ملنا�صل توفيق �لعبد �هلل، وعثمان 

هوؤالء  �لتقيت  حميد.  �أبو  �ملنعم  عبد  �ل�صهيد  �ملجاهد  �صقيق  حميد،  �أبو  ونا�رش  م�صلح، 

�لكر�م وتفاعلنا معهم يف حديث عن �الأيام �خلو�يل، و�ل�صوق ال يحتاج �إىل مقدمات، �إمنا 

هي �لعاطفة �ل�صادقة، و�أخوة �لقيد و�ملعاناة.

ويف �صجن ع�صقالن تبدلت �الأحو�ل عن ما�صيها، و�صاق �خلناق كثري�ً على �الأ�رشى، 

و�إد�رة  “بئرين”.  �إىل  ق�صموها  بعدما  مم�صوخة،  �أ�صبحت  �مل�صهورة  ع�صقالن  و�صاحة 

�ل�صجن جعلت من حالة �ل�صعف و�الهرت�ء، �لتي ر�صي بها فريق من �الأ�رشى، رهينة 

مقابل م�صالح ذ�تية على ح�صاب قوة �ل�صجن.

وخطبت �جلمعة يف �صاحٍة، كاأنها ال ت�صاعد عاطفة �خلطيب يف �أن ي�صول ويجول، كما 

�ل�صاحة... �صاحة! و�الأ�رشى وقتئذ كاأن على روؤو�صهم  �أن كانت  �أيام زمان، يوم  كانت 

�لطري. و�صتان، �صتان ما بني �ملرحلتني.

ويف يوم �الأحد )بعد خطبة �جلمعة( جاء قر�ر نقلي �إىل �صجن نفحة، وحاول �الإخوة �أن 

يبطلوه، فرف�صت ذلك، وقلت لهم: �خلريُة فيما �ختاره �هلل، و�حلمد هلل.

وحطت  �ل�صبع،  ببئر  مرور�ً  �ل�صحر�وي،  نفحة  �صجن  �إىل  “�لبو�صطة”  بي  �صارت 

�مل�صتقبلني  ِمَن  فكان  �إخو�ين.  مع  و�للقاء�ت  �لذكريات  بنا  وعادت  هناك،  �لرحال  بي 

على  م�صى  وقد  �الحتالل،  �صجون  يف  �الأ�رشى  عميد  �لبغوثي،  نائل  روحي  �صقيق 

حممد عارف ب�شارات )1975– (: ولد يف قرية طمون ق�صاء نابل�ص. طورد لالحتالل �صنة 1990 بعد تنفيذه   
27

1992/9/22 حاول تنفيذ هجوم م�صلح ي�صتهدف �ملوقف �لرئي�صي  لعملية طعن �صّد م�صتوطنني �صهاينة. يف 

�أمره. حكم  ��صتبه يف  �عتقل بعد قتله جلندي �صهيوين  �لقد�ص.  �لفرن�صية يف مدينة  بالتلة  �ل�صهيوين  للجي�ص 

بال�صجن �ملوؤبد، وخرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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 �عتقاله 33 �صنة، و�حلمد هلل �أن فرج كربه يف �صفقة وفاء �الأحر�ر. ونزلت على غرفة 81

، و�ملجاهد عماد 
28

ق�صم )13(، وقد �صكنتها من قبل، وكان فيها �ملجاهد بالل �لبغوثي

�الأ�صماء لها ح�صورها يف   من غزة، و�ملجاهد عماد �ل�رشيف وغريهم. لكن هذه 
29

�صقر

�عتقاله،  منذ  �لعزل  حياة  يعي�ص  �لذي  �لبغوثي،  �هلل  عبد  و�ملجاهد  بالل  فاالأخ  نف�صي، 

هما ممن دوخو� �الحتالل، و�أوجعوه بعملياتهم �لبطولية، وعماد �صقر �ملتفاين يف خدمة 

�أحاطوين  �إخو�نه  وجميع  الأنه  �لتجربة؛  هذه  خالل  من  ذكره  عن  �أ�صتغني  وال  �إخو�نه، 

جمموعة  و�بن  �حليي،  �الأديب  �ل�رشيف  وعماد  بيتي.  �أهل  من  �أكرث  و�الحرت�م  بالعناية 

�صالح �لتالحمة )�أبو م�صعب( �جلندي �ملجهول �لذي ال يعرفه كثري من �لنا�ص، ويكفي 

�أدبه، ودخل �صجون �الحتالل، وقد  �أن �هلل يعرفه. وو�هلل لقد �أوجع قلبي حليائه وعظيم 

�لتقيته يف �صجن �خلليل، ثّم �صجون �ل�صلطة يف ر�م �هلل و�أريحا، ومنذ �أن كان طالباً يف جامعة 

بريزيت يف �أو�خر �لثمانينيات من �لقرن �ملا�صي، و�إىل �أن ��صت�صهد و�لعطاء ديدنه، وكان 

ُيقرت على نف�صه من �أجل دعوته. هذ� �أبو م�صعب �صالح، وهذ� ح�صنني رمانة، و�صيد �ل�صيخ 

، رحمهم �هلل، وهنيئاً لهم �ل�صهادة، ��صت�صهدو� يف ر�م �هلل يف �نتفا�صة �الأق�صى.
30

قا�صم

منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر:
عن  للحديث  يت�صع  فاملقام  �ل�صفوة،  هذه  عن  للحديث  �لفر�صة  و�تتني  وقد  �أما 

�أبناء هذه �لدعوة. فال�صهيد حممد عزيز قائد جبل �خلليل، ��صت�صهد  �ل�صهد�ء من  بع�ص 

�حت�صنته  �لذي  عقل  وعماد  �إخو�نه.  �ن�صحاب  غطى  �أن  بعد  معه  بندقيته  و��صت�صهدت 

بالل يعقوب الربغوثي )1976– (: ولد يف �لكويت لعائلة تعود �أ�صولها لقرية بيت ريا ق�صاء ر�م �هلل. عاد   
28

�الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  مع  �جلامعة.  يف  �الإ�صالمية  �لكتلة  ن�صطاء  �أحد  بريزيت.  جامعة  يف  و�لتحق  للوطن 

�ن�صم ل�صفوف كتائب �لق�صام على يد �ل�صهيد �أين حالوة، وجند �لق�صامي عبد �هلل �لبغوثي. �أ�صهم يف �الإعد�د 

و�لتجهيز لعدد من �لعمليات، و�عتقل لدى �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية، ويف 2002/4/2 حا�رشت قو�ت 

�الحتالل �ل�صهيوين مقر �الأمن �لوقائي �لفل�صطيني يف بيتونيا لي�صلم بالل و�إخو�نه �الأ�رشى لقو�ت �الحتالل. 

حكم عليه بال�صجن �ملوؤبد 15 مرة و35 عاماً.

و�لتحق   ،1948 �صنة  حمامة  بلدة  من  هجرت  لعائلة  خانيون�ص  يف  ولد   :)  –1983( �شقر  حممد  الدين  عماد   
29

ال�صتكمال تعليمه يف جامعة �الأق�صى. �عتقل من على حاجز �أبو هويل يف 2004/6/1، وحكم بال�صجن 16 عاماً 

بعد �تهامه بالع�صوية يف كتائب �لق�صام و�مل�صاركة يف عملياتها.

1998 يف  �صنة  �عتقل  �لبرية و�عتقل مرتني يف �صجون �الحتالل.  ال�شيخ قا�شم )1974–2003(: ولد يف  �شيد   
30

عادل �ل�صهيد  قادها  �لتي  �ملجموعات  يف  وع�صويته  �لق�صام  كتائب  يف  لن�صاطه  �لفل�صطينية  �ل�صلطة   �صجون 

عو�ص �هلل، وخرج من �صجون �ل�صلطة بعد �نطالق �نتفا�صة �الأق�صى. �أ�صهم يف �إعادة تاأ�صي�ص كتائب �لق�صام 

يف منطقة ر�م �هلل و�صار �أبرز قادتها، وكان �مل�صوؤول �ملبا�رش عن �الأ�صري عبد �هلل �لبغوثي بعد �عتقال �الأ�صري 

بالل �لبغوثي. ��صت�صهد و�أخوه �صالح �لتالحمة يف ��صتباك م�صلح على �أر�ص ر�م �هلل فجر 2003/12/1.



366

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

جبال �خلليل، وبيت حلم ور�م �هلل ونابل�ص، و�لذي �أوجع قو�ت �الحتالل يف غزة، حتى 

يل  قال   ،1998 �صنة  �لتحقيق  يف  كنت  وعندما  �صاملاً.  ُيبعده  �أن  و�لده  على  ر�بني  عر�ص 

�صابط حتقيق: �لرجل عماد عقل ال غري. فهذ� عدوك ي�صهد لرجولة هذ� �لقائد. وعا�صم 

�بن   
32

زيد�ن �صامي  �ل�صهيد  �أخيه  �ن�صحاب  يغطي  )نابل�ص(،  ِتل  قرية  من   
31

ع�صيدة

بلدته. وبعد ��صت�صهاد عا�صم وقد لفحه حُر �لهجري، و�أظماأه َعَط�ص �ملالحقة و�ملطاردة، 

ع�رشة  بعد  لكنه  �أعلم،  �هلل  �أتته؟  �أين  ِمْن  و�ل�صوؤ�ل  ماوؤها...  بارٌد  بزجاجة  قدمه  عرثت 

حتر�صه  غز�لًة  ويجد  عوريف،  قرية  من  �ملز�رعني  �أحد  �إليه  ي�صل  ��صت�صهاده،  من  �أيام 

وال تفارقه، طو�ل �أيام ��صت�صهاده �لع�رشة، وج�صده كما هو، ور�ئحة دمه �لزكي ت�صوع 

ومع  عالن.  وعلي   
34

�لطاهر مهند  �ن�صحاب  يغطي   
33

�حل�صريي وعلي  ب�صذ�ه.  �ملكان 

�ل�رشكجي؛  يو�صف  �لر�ئد  �ل�صيخ  مع  ��صت�صهد  �لذي  مفارجة،  كرمي  �حل�صريي  علي 

�لعدو. وببكة  �ثنني من جنود  �لوحدة، ويجرح  علي يغطي �الن�صحاب، ويقتل �صابط 

�صنعها  �لتي  بالعبوة،  �جلريئة  عمليتُه  ع�صيدة  عا�صم  �ل�صهيد  نفذ  هذ�،  �صنيعه 

َخو�ن علي عالن وكرمي مفارجة، وقتلت ع�رشة من �مل�صتوطنني �ل�صهاينة، يف عملية
َ
 �الأ

عا�شم �شميح ع�شيدة )...–2002(: ولد يف بلدة ِتل جنوب غرب مدينة نابل�ص، و�لتحق يف كتائب �لق�صام �صنة   
31

1999. طورد لالحتالل �صنة 2002. �صارك يف عملية “عمانوئيل �لثانية” و�لتي �أدت �إىل مقتل وجرح �لع�رش�ت 

من �ل�صهاينة يوم 2002/7/16. ويف �ليوم �لتايل للعملية كِمن ملجموعة من �جلنود �ل�صهاينة �لتي حاولت �للحاق 

باملنفذين فا�صتبك معهم تغطية الن�صحاب �أخيه �صامي زيد�ن �إىل �أن ��صت�صهد يوم 2002/7/17.

�شامي حممد زيدان )1980–2003(: ولد يف بلدة ِتل جنوب غرب مدينة نابل�ص، �لتحق يف �نتفا�صة �الأق�صى   
32

بكتائب �لق�صام �صمن �ملجموعات �لتي قادها �ل�صهيد ن�رش ع�صيدة. �عتقلته �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �صجونها 

عملية  يف  و�صارك  نابل�ص،  عن  �لدفاع  يف  �صارك  نابل�ص.  �ل�صهيوين  �الحتالل  قو�ت  �جتاحت  �أن  �إىل  وبقي 

�ن�صحابه  وغطى   ،2002/7/16 يوم  �ل�صهاينة  من  �لع�رش�ت  وجرح  مقتل  �إىل  �أدت  و�لتي  �لثانية”  “عمانوئيل 
�ل�صهيد عا�صم ع�صيدة �لذي ��صت�صهد يوم 2002/7/17. ��صت�صهد يف 2003/1/1 بعد تنفيذه عملية يف و�دي قانا 

دمر فيها دورية �صهيونية و��صتبك مع قو�ت �لدعم �ل�صهيونية حتى ��صت�صهد.

 .2002 �صنة  يافا  مدينة  من  هجرت  لعائلة  طولكرم  مدينة  يف  ولد   :)2002–1977( احل�شريي  من�شور  علي   
33

�ل�صجن.  من  خروجه  بعد  �لنجاح  بجامعة  �لهند�صة  كلية  يف  و�لتحق  �ل�صهيوين،  �الحتالل  �صجون  يف  �عتقل 

يوم  �غتيال  بعملية  عامر  �صقيقه  ��صت�صهد  �الأق�صى.  �نتفا�صة  �ندالع  �إثر  �لق�صام  كتائب  �صفوف  يف  �نتظم 

2001/8/5 لن�صاطه �لقيادي يف كتائب �لق�صام. ��صت�صهد بعد معركة مع جنود �صهاينة حا�رشو� منزل تو�جد 

�أن وّفر لهم علي �لتغطية، وكان ذلك يف مدينة  فيه و�ل�صهيدين مهند �لطاهر وعلي عالن، �للذين �ن�صحبا بعد 

نابل�ص يوم 2002/5/3.

مهند حافظ الطاهر )]1974[– 2002(: ولد يف مدينة نابل�ص و�لتحق يف كلية �ل�رشيعة بجامعة �لنجاح. �عتقل   
34

�نتفا�صة  �ندالع  مع  �الأ�رشى.  �أجل  من  �صهد�ء  خلية  يف  لع�صويته   1998 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صجون  يف 

�لق�صام حتت قيادة  تاأ�صي�ص كتائب  �إعادة  فاأ�صهم يف  ليو��صل مقاومته لالحتالل  �ل�صجن  �الأق�صى، خرج من 

بعد  م�صلح  ��صتباك  �إثر  ��صت�صهد  �ال�صت�صهادية.  �لعمليات  من  عدد�ً  وجهز  وخطط  من�صور،  جمال  �ل�صهيد 

حما�رشته و�ل�صهيد عماد دروزة يف مدينة نابل�ص يوم 2002/6/30.
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�لذي تخلّق  �ل�صهيد حممد ريحان،  �ل�صهيد، و�صقيق  �لثانية. وعا�صم ريحان  عمانوئيل 

�إخالئها من  ]، عا�صم ي�صيطر على �حلافلة بركابها، ويقوم على  باأخالق نبيه حممد 

�أكب، َمْن مثل هوؤالء �لرجال؟ وعبد  �الأطفال، ويقتل َمْن يف �حلافلة من �مل�صتوطنني. �هلل 

�لرحمن حماد، وكنا نلقبه بـ“�لكرز”، و�أ�صهد �أنه كان �صو�ماً قو�ماً، ويف �لنهار تعجب من 

“فعفطته، وهيزعته”، وتقول: هذ� عبد �لرحمن!! �ل�صو�م �لقو�م!!

فيا لِرجالنا وهم يقتحمون �الأهو�ل، ويتفننون يف �إيالم عدوهم، ويف �صناعة �الأحد�ث، 

�أغنية  نردد  ال  “نحن  �خلريجني:  كلمة  ُيلقي  وهو   ،
35

هز�ع حممد  �ل�صهيد  �إىل  و��صمعو� 

�لقائد  بالركب وي�صت�صهد. وجمموعة  �أنا�صيد �حلياة”، وبعدها يلحق  نتلو  و�إمنا  �ملوت، 

للذين  ومعذرة  �لبغوثي...  ومر�د  �لنجار،  و�أحمد  حجاز،  ه�صام   ،
36

�لبغوثي جا�رش 

مل �أذكر �أ�صماءهم، وهم �أحق �أن يذكرو�. هذه �ملجموعة ن�صبت كميناً لدورية من جنود 

�إىل  نزلو�  �أنهم  جر�أتهم  من  وكان  يبود،  عني  عملية  يف  منهم  خم�صًة  وقتلت  �الحتالل، 

موقع �لعملية، و�أجهزو� على �جلنود، وغنمو� �أ�صلحتهم. وقلت حينها الإخو�ين يف �صجن 

و�أمثالهم،  هم  �إال  هذ�  مثل  على  يجروؤ  ال  الأنه  رجالنا؛  �صنيع  من  �لعمل  هذ�  �إنَّ  نفحة: 

وتبنت �لعملية كتائب �صهد�ء �الأق�صى، وذهب رجالنا �إىل وليد �لعمري مر��صل �جلزيرة، 

و�صلموه بياناً عن �لعملية، فرف�ص �أن يعلنه من على قناة �جلزيرة، ولوال �لتهديد و�صور 

�لبنادق �لتي غنموها من جنود �لعدو، ما قبل �إذ�عة �لبيان.

�ملجاهد  �الأخ  �لق�صم،  با�صم  �لناطق  وكان  ون�صف،  �صنٍة  من  الأكرث  نفحة  يف  ومكثت 

�صليم �جلعبة، وقد حالفه �لتوفيق يف قيادة �لق�صم. و�لتقيت �إخو�ين و�أحبائي ممثل �ملعتقل 

عن حما�ص فهد �لزقزوق، هذ� �لفتى �لذي قام على خدمة �إخو�نه، يف مر�فق �لعمل، وعلى 

�حلركة،  �صورى  جمل�ص  يف  عمل  ثّم  عليه...  قيّماً  كان  �لذي  �ل�صجن،  مطبخ  �خل�صو�ص 

جامعة  من  �ل�رشيعة  بكالوريو�ص  على  حا�صل  �لفارعة.  خميم  يف  ولد   :)2002–1978( الغول  هزاع  حممد   
35

�لنجاح، وكان طالب در��صات عليا فيها، ونا�صط يف �لكتلة �الإ�صالمية يف �جلامعة. يوم 2002/6/18 فجر نف�صه يف 

�حلافة رقم 34 يف �لقد�ص ليقتل �لع�رش�ت من �ل�صهاينة �ملحتلني، و�أ�رشف على �لعملية �ل�صهيد مهند �لطاهر. 

جا�رش اإ�شماعيل الربغوثي )1973– (: من مو�ليد قرية كوبر ق�صاء ر�م �هلل، متزوج وله ولد�ن. �عتقل لن�صاطه   
36

يف  حما�ص  حلركة  �لع�صكري  �لعمل  تاأ�صي�ص  �إعادة  يف  �أ�صهم  �لت�صعينيات.  مطلع  �الأوىل  �النتفا�صة  فعاليات  يف 

على  �ملنت�رشين  �ل�صهاينة  �جلنود  ��صتهدفت  �لتي  �لعمليات  من  عدد  يف  و�صارك  وقاد  �لثانية،  �النتفا�صة 

�حلو�جز �لع�صكرية يف منطقة ر�م �هلل، و�أبرزها عملية عني يبود �لتي قتل فيها �صتة جنود �صهاينة. �عتقل يف 

2003/12/20، وحكم عليه بال�صجن ت�صعة موؤبد�ت. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل 

قطاع غزة.
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و�حلبيب �ملجاهد  و�لتقيت  �لكثري.  و�الأدب  �لذوق  من  وله  �الإد�ري،  ملكتبها   وع�صو�ً 

عمر�ن،  �ل�صهيد  و�لد  وهو  حممود�ً،  وولده   ،
37

�لغول عمر�ن  و�أبا  ح�صان،  ن�صال  �أبا 

و�صقيق �لقائد �ل�صهيد عدنان �لغول. و�لتقيت حبيب قلبي هارون نا�رش �لدين، وع�صاماً 

�صاب  وهو  عليه،  ينادى  �أن  يحب  كما  �هلل،  �أ�صد  حمزة  �أبو  خليل  �أبو  و�أين  ومن�صور�ً 

ل �للي�صان�ص و�ملاج�صتري، من خالل �ل�صجن، وهو يعد للدكتور�ه. و�لتقيت  ذكي قد َح�صَّ

�ل�صيخ �صالح �لعاروري من خالل “�لبو�صطات”، وجميع �إخو�ين يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، 

و�ملهند�ص  ،
38

�لر�زق عبد  عمر  �لوزير  و�لنائب  �لدويك،  عزيز  �لدكتور  ر�أ�صهم   وعلى 

عبد �لرحمن زيد�ن، وبارك �هلل يف �جلميع.

الرد من القدس:

على  وعا�صو�  كثري�ً  �لنا�ص  �ن�صغط  بعدما  �الأمني،  �لفلتان  و�نتهى  �حل�صم،  جنح  ملا 

�أع�صابهم، حتى �إن �إخو�ناً لنا من �أ�رشى غزة قالو�: �إىل متى هذه �حلال؟ ُنذبح يف كل يوم، 

وت�صيل منا �لدماء، فاأين �لقوة؟ و�أين �لرد؟ و�أين �الإعد�د عند �إخو�ننا؟ �صباننا يتعر�صون 

َمْن  �إال  �ل�صبان  �الأر�ص ف�صاد�ً، وال ترى يف هوؤالء  �الأمنية تعيث يف  للت�صفية، و�الأجهزة 

يقف حائر�ً ينظر �إىل �أخيه، وهو يعلم �أنه ال جو�ب... ونعوذ باهلل من �لعجز.

على  �إخو�ننا  قدرة  يف  غزة،  �أ�رشى  �خل�صو�ص  وعلى  �إخو�ننا،  ثقة  تزعزعت  لقد 

حتجيم هذه �لظاهرة، �أو �لق�صاء عليها، وت�صاءلو�: �أين �لق�صام مما يجري؟ و�إىل متى دمنا 

ُي�صتباح؟ وبلغ �الأمر باأفر�د �أنهم كادو� يقنطون من قدرة حما�ص، مِلا و�صلو� �إليه من تعٍب 

يف �أع�صابهم، وما هد�أت خو�طرهم وال �طماأنت نفو�صهم �إال بعد �حل�صم �لع�صكري.

1948، متزوج وله �صتة من  عمر حممود الغول )1962– (: ولد يف رفح لعائلة هجرت من قرية هربيا �صنة   
37

�الأبناء. بد�أ عمله �جلهادي �صّد �الحتالل مع �صقيقه �ل�صهيد عدنان �لغول. �عتقل �صنة 1987 وحكم بال�صجن 

�ملوؤبد. ��صت�صهد ولده عمر�ن يف حزير�ن/ يونيو 2003، و��صت�صهد �أخوه �لقائد �لكبري يف كتائب �لق�صام �ملهند�ص 

عدنان �لغول يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2004. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

�ملتحدة  بالويالت  �آيو�  جامعة  من  �لدكتور�ه  على  حا�صل  �صلفيت  يف  ولد   :)  –1958( الرازق  عبد  مطر  عمر   
38

�لنجاح  جامعة  يف  �القت�صاد  ق�صم  يف  �أ�صتاذ  �لعلمية.  �جلو�ئز  من  عدد  على  وحا�صل  �لريا�صي،  �القت�صاد  يف 

�لوطنية. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين. �نتخب على قائمة �لتغيري و�الإ�صالح يف �نتخابات 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �صنة 2006. �ختري وزير�ً للمالية يف �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة �لتي �صكلتها 

حركة حما�ص، و�عتقل لذلك يف �صجون �الحتالل.
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بعد هذه �ملرحلة، وقد م�صى على �حل�صم ثمانية �أ�صهر، قامت قو�ت �الحتالل بعملية 

�جتياح لبلدتي بيت حانون وجباليا، �صمال قطاع غزة. وحاولت هذه �لقو�ت، �لو�صول 

�لبا�صلة،  �ملقاومة  لكن  بجنوبه،  �لقطاع  �صمال  ي�صل  �لذي  �لدين،  �صالح  �صارع  �إىل 

�الآليات  �صعيد  على  خ�صائر  فيها  و�أوقعت  زحفها،  و�أوقفت  �الحتالل،  لقو�ت  ت�صدت 

و�الأفر�د. وحو�رش �ملقاتلون يف م�صجد بيت حانون، وخرجت �لن�صاء حلماية �أبنائهن من 

�لن�رشة  �أجر  �هلل لهن  �مل�صجد، وكتب  �إىل  �لطريق  �ملجاهدين، خرجن زر�فات، وو��صلن 

و�جلهاد، وجنح �ملقاتلون يف �خلروج من �لطوق. وتقدمت �حلاجة فاطمة �لنجار، بنف�صها 

بينهم،  نف�صها  وفجرت  �الحتالل،  قو�ت  من  جمموعة  و�قتحمت  ��صت�صهادية،  عملية  يف 

و�أوقعت فيهم قتلى، فتميز �لعدو غيظاً، و��صت�رشى يف حربه مبا لديه من دبابات ومد�فع، 

وبلغ �لق�صف �أ�صده، و�لعدو مُمعن يف حربه. وما توقف �إال بعد عملية �ملجاهد �لق�صامي 

عالء �أبو �دهيم �بن �لقد�ص، و�بن جبلها �لذي كّب من على تالله، �لفاروق عمر بن �خلطاب 

ملا ر�أى �لقد�ص.

على  تقوم  مدر�صة  يف  �لع�صكرية،  عمليته  عالء  �ملجاهد  نفذ   2008/3/6 تاريخ  ففي 

رو�فد  �أهم  من  وهي  �لع�صكري،  لالإعد�د  كمقدمة  �مل�صتوطنني،  من  �لعقائديني  تخريج 

�ال�صتيطان... فقتل عدد�ً من �ملنت�صبني �إليها وجرح �آخرين، و�نتهت �لعملية با�صت�صهاده.

نذر  الأن  �رشيعاً؛  �نتهت  ما  ولوالها  �حلرب،  �إيقاف  يف  �أ�صهمت  �لعملية  هذه  �إن 

�النتفا�صة �لثالثة بد�أت تلوح يف �الأفق؛ الأن �لو�صع يف �ل�صفة �لغربية —بالرغم من �الأد�ء 

�ملخجل— لالأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي الحقت �ملجاهدين ومنعت 

�ل�صعوب  �نت�رشت  بينما  حولنا،  من  و�لعامل  لغزة،  تنت�رش  ال  حتى  بالقوة،  �لتظاهر�ت 

�ل�صلطة من ذلك. هذ�  �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية �لذي حرمته  �إال �ل�صعب  كلها لغزة، 

�لو�صع كاد ينفجر، و�أن ياأتي �لطوفان بانتفا�صة ثالثة. و�أن يخرج �لو�صع عن �ل�صيطرة، 

وهذ� ما قدرته �الأجهزة �الأمنية لالحتالل.

�أما �ل�صهيد عالء، فهو من عائلة متدينة وملتزمة، وو�لده مهند�ص معماري وقريب، 

وتوطدت  �لتبادل،  عملية  يف  �ل�صجون  من  حتررنا  �أن  يوم   ،1985 �صنة  منذ  عرفته  َوقد 

�لعالقات بيننا، وتبع م�صكور�ً يف تخطيط بيت يل، جز�ه �هلل خري�ً.

حٌظ  عالء  لل�صهيد  كان  �حلمى،  �رش�ة  عنو�ن  حتت  نظمتها  �ل�صعر،  من  �أبيات  وهذه 

فيها:
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هنـــا �لقـــد�ص �أجـنـــادهـــا للتّحـــدي                            وحلـــن �لفد� �أ�صلـــه مـــن... رباهـــا

فيـــا موقـــد �جلمـــر �أيقـــظ... لهيباً                            مـــن �لثـــاأر حتــى يطيـب... هو�هـــا

عالٌء... عال بــال�صـــهـــادة... دربـــاً                            فيـــا جنـــة �خللـــد حيـــي... فتـــاهـــا

�أتـــى بـــالـــذي هــــّز ركـــن... �لـعـــد�                           و�صـــفى �صدور�ً وروى... ظماها

�أتـــى بالذي زلزل �الأمن... ق�صــر�ً                            و�صّل ِمْن زحوف �لطغاة... قو�ها

�أتــاهم من �لغيــب من حيـث نـادى                            بـــالل لـيـــــوم �لفـتـــــوح... نــــد�هـــا

من �لقــد�ص حيث �الإباُء... تبــاهى                            �أتـــاهم وخـــابــت يهـــود... منـــاهـــا

و�أ�صمع من يف �لورى... ح�رشتاه                            فــو� ن�صــوة �ل�صــارعني... دعــاهــا

هـنـــا �لقـــــد�ص �أن�صـــــودة للحـمـــــى                            دماء �حلمـا�ص... جنيــع... فـــد�هــا

هنـــا �حُلــمــ�ص جـــاءت علـــى قـــدر                            وحُم�ص �لعر�ق رديـف... ق�صــاها

هنـــا �ل�صــرق كـــالنخـــل ال يـنثـنـــي                           ومـن حلُفه �لغرب خاب... رجــاها

هنـــا �لدفء كال�صـــمـ�ص يف بعـثـهـــا                           وليــــ�ص �لغــروب يـد�نــي... عالهــا

وفاة الوالدة:
�صبب  وهو  �ملحمول،  �لهاتف  طريق  وعن   ،2009/1/25 �ل�صبت  يوم  من  �مل�صاء  ومع 

�هلل،  رحمها  �لو�لدة  بوفاة  يبلغني  �جلعبة  �صليم  باالأخ  و�إذ�  �ل�صجن،  م�صكالت  معظم 

فحمدت �هلل و��صرتجعت، وفا�صت عيناي عليها بالدموع. وحتى هذه �للحظة، �إن كانت 

�أن  �أحب  �إين  �أمي، فو�هلل  ] ثانياً، ثّم  �أوالً، و�لر�صول  يل عجلة يف فر�ق هذه �لدنيا، فاهلل 

�أحلق بها الأمتع عينّي بروؤيتها، الأح�صنها و�أجل�ص بني يديها.

خالل  من  �لبكاء  وتبادلنا  و�أخو�تي،  �إخو�ين  �إىل  وحتدثت  �ملحمول،  �لهاتف  و�أتوين 

�صو�ك”.  الأحٍد  حتوجني  ال  “�للهم  تقول:  وهي  ماتت  هلل  و�حلمد  �ملحمول.  �لهاتف 

�صعرت، رحمها �هلل، باالأمل، فذهب بها �إخو�ين و�أختي وزوجتي �إىل �مل�صت�صفى، و�أجريت 

�أولية، فا�صجعت ييناً على �رشيرها، وقالت يل �أختي: كان من �ل�صعب  لها فحو�صات 

�ليمنى،  يدها  وتو�ّصدت  ب�صهولة،  مّت  �ملرة  هذه  �الأمر  لكن  ل�صمنتها.  ييناً  ت�صطجع  �أن 

�هلل،  كاأنَّ �صيئاً مل يكن. رحمها  بال�صهادتني،  �أحد نطقت  �أن ي�صعر  وبال �صجيج، ودون 

و�أ�صكنها ف�صيح جناته، �للهم �أ�صكنها �لفردو�ص �الأعلى من �جلنة. �للهم �آمني. وحدثوين 
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تابوتها،  بثقل  �صعرنا  وما  �الأخري،  مثو�ها  �إىل  منها  �أ�رشع  ر�أينا  ما  فقالو�:  جنازتها  عن 

و�صمعت من �لنا�ص �أنه مل حتَظ جنازة من قبل، باحل�صور يف قريتنا كما حظيت جنازتها، 

رحمها �هلل.

بغري  درو�  وما  دروبي  م�صيت  بيّا...  درو�  ما  و�أهلي  دروبي  م�صيت  �أقو�لها:  ومن 

عجاج �لدرب على رجليّا.

”؛ وكان لها ذلك. وكانت تدعو �هلل: “�للهم ال متتني �إال وعجاج �لطريق على ِرْجليَّ

وكانت تقول: 

ـــرنِّــــي يـــــا بــنـــــات عمـــــي                           كـِتْـبَـــٌة عـلـــيَّ و�أنـــا يف بـطـــــني �أمـــــي ال تــعــيِـّ

ال تــعــيــــرنــــي يــــا بــنــــات �لنــــا�ص                          كـِتْـبَــــٌة عـلــــيَّ مــــَِن �لقــــــدم لِلـــــر��ص

وكانت تقول:

�لبنت �لتي ما هي جمللة بجاللها                           �للعنة على �أبوها وعلى �أبو خيالها

وكان من دعائها يل: “روح يا حممد هيجر، �هلل يَعلِّي درجاتك”.

اختطاف شاليط والحرب على غزة:
غزة،  على  �حلرب  هموم  عليهم  �جتمعت  وقد  �الأ�رشى،  على  ثقيلًة  �الأيام  م�صت 

وهموم �صفقة �لتبادل، لكن �حلرب �أخذت حّق �الأولوية، و�صنعرج عليها، بعد هذه �للفتة 

عن �ختطاف �صاليط، وعن تد�عيات هذ� �الختطاف.

و�النتظار  يتجدد،  و�الأمل  يوم  يتلوه  يوٌم  �صعبنا،  وعلى  علينا،  ثقيلة  �الأيام  م�صت 

و�جلندي  �أعو�ماً،  و�ل�صهور  �صهور�ً،  �الأيام  و�صارت  �النك�صار.  على  َوَع�ِصّي  �صعب، 

�ملختَطف ِمْن �أر�ص �ملعركة، ينتظر �لعودة �إىل بيته، كما ينتظر �أحد ع�رش �ألفاً من �الأ�رشى 

�لفل�صطينيني عودتهم �لتي طال �أمدها.

خم�صة �أعو�م، و�الأع�صاب م�صدودة، بعد �ختطاف �جلندي �صاليط، �لذي تعاطف معه 

�لعامل و�ن�صغل باأمره، ويريد له عودة �صاملة بال ثمن. فالكل ينتظر حلظة �لفكاك، ودولة 

�الحتالل يف غري و�ردها... وعزيٌز عليها �أن تدفع �لثمن... وتبكي �أ�صريها �لغايل عليها يف 

ظاهر �الأمر، وتتمنى غيابه كحال رون �أر�د Ron Arad حتى ال تدفع �لثمن.
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وتبع  �جلن،  مع  قنو�ت  وُفتحت  �إليه،  �لو�صول  �أجل  من  �ل�صبل  كل  ��صتنفدت  وقد 

خائبني.  يردهم  �أن  �هلل  ن�صاأل  ولكن  �إليه،  ي�صلون  لعلهم  �مل�رشي  و�لنظام  دحالن،  لها 

ودولة �الحتالل م�صتعدة الأن ت�صحي به، لو علمت مكانه، كما �صحت بجنديها �الأ�صري، 

من  �الأ�رشى  حترير  على  جُتَب  ال  حتى  ذلك  كل  باالأ�رش.  ال  بالقتل  غزة  على  �حلرب  يف 

�صجونها.

جنديُّها له �صاأن، �أما �آالف �الأ�رشى �لذين طال غيابهم، ويقبعون يف �صجون �الحتالل، 

فال �صاأن لهم عند �لَظلمة، بل هم من �صجرة مقطوعة عند �الحتالل، وعند �لعامل �لظامل. 

�ل�صماء، و�آخر يعود بعقارب  �إىل عنان  �الأ�رشى  �ل�صفقة، يرفع من معنويات  وخب عن 

�ملعنويات �إىل �لور�ء 180 درجة. وما بني حني وحني يتجدد �الأمل، وفجاأة يتبدد... فاإذ� 

همومه  تتفاقم  و�حلرمان  متقهقرة،  ترت�جع  و�الآمال  تتهاوى  باالأحالم  و�إذ�  بعيد،  هو 

وتتنادى �أوجاعه. و�حلرية قريبة... قريبة... وبعيدة... وبعيدة. ومن �الأ�رشى َمْن فقد 

يف  ِعّزة  ملوقف  عليه،  تنطبق  ال  �ل�صهيوين  �الإخر�ج  ح�صب  �الإفر�ج،  معايري  الأن  �الأمل؛ 

�مل�صكوبية:  يف  �لتحقيق  �صابط  يل  قال  كما  حمد�ن،  �صليمان  تي�صري  كاملجاهد  �لتحقيق، 

�ل�صجن، وال حتى يف �صفقة تبادل. وملاذ�؟ قال: تي�صري وهو يديل  تي�صري لن يخرج من 

باإفادته، و�أنا �أكتب ما يقول، قال: ثّم قمنا بقتل �لكلب. فيقول له �ملحقق: يا تي�صري، قل: 

�أو�صت  �أنه قتل كلباً. فقال يل �ملحقق: نتيجة لهذ�،  قمنا بقتل �جلندي، ولكنه ي�رش على 

جلنة من �ل�صاباك، بعدم �الإفر�ج عنه �صمن كل �لظروف.

“ملطخة” بدماء �ل�صهاينة.  �أيدي بع�ص �الأ�رشى  �لتي ذكرت، باأن  وكذلك لالأ�صباب 

و�ل�صبيل �لوحيدة للخال�ص من هذه �حلالة هي �ل�صب على تبادل �الأ�رشى حتى يذعن 

�لعدو. وال جمال يف هذ� �مللف حل�صن �لنو�يا عن طريق �ملفاو�صات. فالتجربة علمتنا �أن 

دولة �الحتالل ال ت�صتجيب �إال بليِّ ذر�عها وك�رش عظمها.

وحتت م�صطلح �ملعايري �لظاملة، فال باأ�ص �أن تقتل منا دولة �الحتالل، فهذ� دفاع عن 

�لنف�ص، ودمنا م�صتباح. و�لعامل �لظامل جاهز �أن ي�صوِّغ لها عدو�نها، �أما �لثاأر و�النتقام 

وتقوم  جرية،  �أر�صنا  يحتل  جندي  و�أ�رش  جاهزة.  “�الإرهاب”  فو�صمة  ل�صهد�ئنا... 

�لدنيا وال تقعد!! و�لعامل كل �لعامل، وحتى �ملنافقون من �الأعر�ب، تبنو� هذ� �جلندي، وكرث 

للو�صول  غزة،  من  �ملجاهدين  مع  للتحقيق  �مل�رشي،  �لنظام  خمابر�ت  وتبعت  �آباوؤه. 

�أن تطلق �رش�حه فور�ً وبال ثمن. و�هتمامات  �إىل هذ� �جلندي. و�ملطلوب من �لتنظيمات 
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�لت�صامن،  �لوفود من زعاماته الأ�رشة �صاليط، يجدون يف ذلك �صلوى  �لعامل، وزيار�ت 

ويت�رشفون بذلك —قاتلهم �هلل— ويزيد ذلك يف عربدة �الحتالل. �أما �آالف �الأ�رشى من 

�لفل�صطينيني فال بو�كي لهم، وال يوجد َمْن يتبناهم. ومن �أجل هذ� �جلندي �صنّت دولة 

�الحتالل حرباً �رشو�صاً على غزة... �نتقاماً له، كما ح�صل يف �جلنوب �للبناين، بعد عملية 

وهددت  �أرو�حاً،  و�أزهقت  ودمرت  فقتلت  �هلل.  حزب  يد  على  جي�صها،  من  جنديني  �أ�رش 

�ل�صغوط،  من  ومزيد�ً  �حلرب.  ثّم  فاحلرب...  �جلندي...  �رش�ح  يطلق  مل  �إن  باملزيد 

�إ�رش�ئيلياً وقع يف  1982، �أعادت طيار�ً  كتجربة �صابقة ملنظمة �لتحرير يف �الجتياح �صنة 

�أ�رشها، حتت �صغط �حلرب �إىل دولة �الحتالل.

ومع هذ� �لعدو�ن، يخرج علينا من �أبناء جلدتنا ووطننا، من ي�صّوغ لالحتالل عدو�نه 

�أبوك  كان  لو  هذ�،  يا  نقول:  ونحن  �صاليط،  ر�أ�ص  حتت  من  �لقتلى  �آالف  دفعنا  فيقول: 

�إليك  ونتوجه  عاٍل.  ب�صوٍت  علينا  خرجت  ما  �بنتك...  �أو  ولدك  �أو  �أخوك  �أو  �ل�صجن،  يف 

بال�صوؤ�ل: َمْن لهوؤالء �الأ�رشى، وقد عجزت �ملفاو�صات وح�صن �لنو�يا عن �أن تخرجهم 

من قبورهم؟ �أم �أن ق�صية �الأ�رشى خا�صعة ل�صوق �ملز�يد�ت؟ ومن ور�ئها جتارة ر�بحة؟ 

فاأو�صلو، وكل من �صارك فيه و�حت�صنه، مل يحررو� �أ�صري�ً م�صى على �عتقاله 34 �صنة 

حتى �الآن. و�الأخ �أحمد �أبو �ل�صكر، لوال �أن �ل�صلطة قاي�صته باجلا�صو�ص عدنان يا�صني، 

و�ل�صعب  �لق�صية  �أ�رشى  �حلرية؟!  �أ�رشى  لتحرير  �ل�صبيل  فكيف  �ل�صجن،  من  خرج  ما 

يخرجو�  �أن  تريدونهم  رمبا  �أو  �ل�صلطة؟  يف  مو�قعكم  تبو�أمت  ما  ولوالهم  �لفل�صطيني؟ 

باالأكفان �ل�صود�ء، كما خرج �ل�صهد�ء �حلاج حممد ح�صن �أبو هدو�ن، وجمعة �إ�صماعيل 

مو�صى، ويو�صف �لعرعري، فهذه هي �ملع�صلة. ويا حبذ� لو ت�صاعدوننا يف حلها. و�ل�صوؤ�ل 

ومن  �ل�صعب؟  هذ�  �أطفال  من  قتلو�  وكم  عدو�نها؟  توقف  هل  �الحتالل،  دولة  قيام  منذ 

�إىل  �إجر�مهم يحتاج  �أن  �أتظنون  و�لبيوت؟  �لقرى  �صيوخه؟ وكم هدمو� من  ن�صائه ومن 

م�صّوغات؟ �أم �أنهم �أكب من �تفاقيات جنيف Geneva Conventions، وهذه �التفاقيات 

ال تخ�صع الإرهاب دولتهم؟ وال يخرجون عليك �إال بوقاحة، و�إذ� ما نزلت بهم نازلة من 

نو�زل �ملقاومة، فال ترى على نو��صيهم �إال �لذلة، وتر�هم ي�صتعطفون �لر�أي �لعام �لعاملي 

لن�رشتهم، و�لوقوف يف وجه حما�ص. ودوماً يتباكون �فرت�ًء على �هلل، وعنو�نهم يف �لبكاء 

��صٌم لكتاب قر�أته: “دموٌع يف عيون وقحة”.
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و�ملقاومة،  �هلل  حزب  يد  على   2006 �صنة  �للبناين  �جلنوب  يف  �الحتالل  هزية  بعد 

لو  جديد.  �أو�صط  ل�رشق  جديد�ً  م�رشوعاً  �أمريكا  �أر�دتها  �لتي  �حلرب،  يف  جي�ُصه  تعرى 

قّدر لهم ك�صب �حلرب و�إبادة حزب �هلل، فم�رشوع �ل�رشق �الأو�صط �جلديد، عملت عليه 

�أمريكا و“�إ�رش�ئيل” وعرَّبت له وزيرة �خلارجية �الأمريكية ر�ي�ص،  ر�ي�ص، وخططت له 

�نت�رش  فقد  �ل�صلمية.  �لت�صوية  وعرب  و�الحتالل  �أمريكا  بالف�صل،  جميعاً  باوؤو�  لكن 

حزب �هلل يف هذه �حلرب، وعاد جي�ص �الحتالل مهزوماً مدحور�ً، ك�صري�ً يجّر ِمْن ور�ئه 

ذيول �خليبة. وعلى هذ�، فال بّد من رّد �العتبار لهذ� �جلي�ص �خلائب، يف منطقة �أخرى، 

وتبدو �أنها لقمة �صائغة يف �جلنوب... لكن لي�ص �جلنوب �للبناين، �إمنا �حلرب �لقادمة على 

على  �حلرب  عتاد.  من  �هلل  حزب  يلك  ما  مع  �صعيفة،  تبدو  و�لتي  �لل�صيقة،  �خلا�رشة 

�إعادة تاأهيل جي�صها �ملهزوم من جديد.  �أن قامت �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية، على  غزة... بعد 

و�صاحة عمليات بتدريبات متو��صلة، الجتياح �لقطاع بكامله، حتى تق�صي على �ملقاومة 

ب�صكل عام، وحما�ص ب�صكل خا�ص. ثّم هي فر�صة للجي�ص �ملهزوم �أن يرد �عتباره، ويعيد 

هيبته �لتي مترغت يف �لرت�ب، على يد حزب �هلل يف �جلنوب �للبناين.

م�صغولة  �الحتالل  دولة  وكانت  �حل�صم،  كان  �صنة  من  باأقل  �لهزية،  هذه  بعد 

ولتدخلت  �حل�صم،  هذ�  على  �صبت  ما  بعافيتها،  كانت  ولو  �لهزية،  �آثار  عالج  يف 

وحتى  �لقطاع.  قيادة  يف  �لتفرد  فر�صة  هناك  و�حلكومة  حما�ص  على  لتفوت  �رشيعاً 

من  نظيٌف  جديٌد  جيٌل  يت�صكل  ال  وحتى  �لو�قع،  يف  وجتذره  �رشعيته  �حل�صم  ياأخذ  ال 

بعد، فيما  �أربكها  ما  وهذ�  �الحتاللية.  �ملخابر�ت  عيون  عن  مرة  الأول  وبعيٌد   �لتلوث، 

فاهلل �صبحانه وتعاىل �صغلها عن غزة بهزيتها يف لبنان. و�إال كيف ت�صب دولة �الحتالل 

و�أن  ن�صبياً؟  ولو  عمالئها،  من  غزة  �صاحة  تتعافى  و�أن  �لقطاع؟  حتكم  �أن  حما�ص  على 

تخ�رش �أهم ركائزها وخدمها، يف جهازي �الأمن �لوقائي و�ملخابر�ت؟

تاأهيله،  �ملهزوم، و�إعادة  �إن فرغت دولة �الحتالل، من �صياغة جديدة جلي�صها  وما 

�صيا�صة  على  قامت  تهدئة  وهي  م�رش،  قادتها  �لتي  �لتهدئة  ��صتحقاق  من  تن�صلت  وقد 

و�الإ�صمنت،  بـ“�لقطارة”،  فالبرتول  �ل�صيا�صة.  هذه  من  �لقطاع  فعانى  ارة”،  “�لقطَّ
ارة”. حتى �إذ� �ندلعت  و�حلديد، و�ملو�د �لغذ�ئية، و�الأدوية، كان دخولها �إىل غزة بـ“�لقطَّ

�حلرب، وخرجت �ملد�فع عن �صمتها، عا�ص �لقطاع �أزمة �رشوريات �حلياة، وذلك حتى 

من  عامالً  ت�صبح  وحتى  �ملقاومة،  عزية  من  يفّت  وحتى  حما�ص،  على  �ل�صعب  يخرج 

عو�مل �لهزية، ومدعاة ل�صقوط �حلكومة �ملقاومة يف غزة.
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كانت ُنذر �حلرب تلوح يف �الأفق، على �لرغم من �لتطمينات من �لنظام �مل�رشي �لهالك، 

ارة” �أعطت �إ�صارة و��صحة �أن �حلرب قادمة على �الأبو�ب ال حمالة.  والأن �صيا�صة “�لقطَّ

ويف يوم �حلرب نف�صه، وقبل وقوعها، �رّشح قائد �ل�رشطة �ل�صهيد توفيق جب كثري�ً من 

عنا�رشه، وهو ُيَخرُِّج فوجاً من �صباط �ل�رشطة، ل�صعوره باأن �ل�رشبة قادمة. وقبل يوم 

من هذه �حلرب كانت وزيرة خارجية �الحتالل ت�صيبي ليفني Tzipi Livni تعلن قر�ر 

�حلرب على غزة من �لقاهرة، و�أحمد �أبو �لغيط و�قف �إىل جانبها. وبالرغم من �لتطمينات 

من �لنظام �مل�رشي �لهالك حلكومة �ل�صيد �إ�صماعيل هنيّة �أن �حلرب بعيدٌة �أيامها، لكنها 

كانت تطمينات كاذبة، وعلى �أل�صنة كاذبة تتمنى �أن تنام وت�صحو، وال جتد �أثر�ً حلما�ص.

متام  ويف  �ل�صبت،  ويوم  �لقاهرة،  من  �حلرب  قر�ر  ليفني  ُتعلن  ع�رش�ً،  �جلمعة  يوم 

�ل�صاعة �حلادية ع�رشة و�لن�صف، و�إذ� بالتطمينات ت�صفر عن 200 طلعة جوية، يف حلظة 

و�حدة، ��صتهدفت �أر�ص �لقطاع من �صماله جلنوبه، وما �أبقى على موؤ�ص�صات �حلكومة، 

وال مر�كز �ل�رشطة، وال �جلامعة �الإ�صالمية... وحتى �مل�صاجد و�ملقابر و�ملد�ر�ص �لتابعة 

لوكالة �الأونرو�، مل ت�صلم من هذ� �لق�صف. بل هناك ق�صف وطلعات ز�دت عما يف بنك 

�الأهد�ف من �أهد�ف. كانت �لغار�ت متتالية، و�لذي ينظر �إىل غزة، ير�ها ُكتالً من �للهب، 

غري  و�لدمار  و�جلرحى  مكان  كل  يف  فالقتل  �ل�صماء،  عنان  تناطح  �لدخان  من  و�أعمدة 

�مل�صبوق، وعائالت و�جهت �ملوت، مل يخرج منها خُمّب. وما نزل على غزة من �لقذ�ئف 

و�ملتفجر�ت، �أكرث مما نزل على لندن يف �حلرب �لعاملية �لثانية. و�أ�صبحت غزة مبا فيها 

من �صكان حقالً للتجارب.

بد�أت  عندما  �ل�صجن  �صاحة  يف  كنا  �حليتان،  على  فيه  �حتالو�  �لذي  �صبتهم،  ويوم 

�حلرب، وكنا على �أخبار �الأم�ص، وما �إن رجعنا �إىل �لغرف، و�إذ� باالأخبار تغطي �لعدو�ن 

مبا�رشة من �جلزيرة، و�لكل يتابع عن طريق �لر�ديو وعن طريق �لتلفزيون. وَبلغت بنا 

ذن �أخرى... وال نقوم 
ُ
ذن و�صماعة �لتلفزيون يف �أ

ُ
رغبة �ملتابعة... �أّن �صماعة �لر�ديو يف �أ

�إال لل�صالة �ملكتوبة، �أو لتناول �لطعام على وجه �ل�رشعة.

�حلرب،  ظروف  مع  تاأقلمنا  ف�صيئاً  و�صيئاً  �الأوىل،  �ل�صدمة  على  �لنا�ص  �صب  لقد 

�أن  لعيوننا  وهيهات  ونهار�ً،  ليالً  وتابعناها  �ملكيث.  �إال  وعليها  لها  ي�صب  ال  و�حلرب 

تنام!!؟ فغزة ما �صكتت عنها �ملد�فع يوماً، ونزيفها “�صال بالدم �أبطح”، وم�رشوعنا عليه 

حرب م�صعورة، وجاوؤونا من فوقنا ومن �أ�صفل منا، وما بنيناه يف �أربعني �صنة يتعر�ص 



376

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

لالإبادة، فاللَّهم ال ت�صمت بنا عدو�ً. فكثرٌي من ينتظر �ل�صماتة بنا، و�لدعاء هو �صالحنا، وال 

منلك �صو�ه. فالقنوت مع جميع �ل�صلو�ت، ومع �ل�صيام و�لقيام الأهل غزة... للمجاهدين 

و�ملقاومني، و�ل�صابرين �ملر�بطني... ونلح بالدعاء، وما فاتني يف كل �صالة �أن �أدعَو على 

رئي�ص �لنظام �مل�رشي �ل�صابق حممد ح�صني مبارك، ال بارك �هلل فيه، ومن دعائي عليه: 

�للهم  ببنيه،  �فجعه  �للهم  وزمرته،  مببارك  عليك  �للهم  ونظامه،  مببارك  عليك  “�للهم 
�فجعه باأهله وذويه”.

لقد �صارك �لنظام �مل�رشي �لهالك يف هذه �حلرب، وكان ظنه �أن حما�ص قريبة �جلذور، 

�ل�صوي�ص  قناة  �إىل  �أخرى  مرة  ت�صل  �أن  �الحتالل  دولة  �أر�دت  ولو   . هنيِّ �قتالعها  و�أن 

و�حتالل �صيناء بكاملها ال�صتطاعت يف ظّل هذ� �لنظام. ولكن غزة �صبت، و�نت�رشت، 

�لذل  �إال  نو��صيهم  على  ترى  وال  و�لف�صل،  باالإثم  باوؤو�  هزيتها  على  ر�هنو�  و�لذين 

و�النك�صار. لقد كانت ع�صية على �الحتالل، وحتى على �الخرت�ق. وبدالً من �أن يت�صامن 

�لنا�ص.  حركة  �أمام  رفح  معب  فاأغلق  ح�صارها؛  يف  ز�د  م�صيبتها،  مع  �مل�رشي  �لنظام 

ح�صور  من  ُمنعو�  غزة  فحجاج  �حلرب،  هذه  تد�عيات  من  ي�صلمو�  مل  �حلجيج  وحتى 

�ملو�صم قبل �حلرب.

�لب  من  رحاها،  تدور  غزة  على  و�حلرب   2009/1/18 �إىل   2008/12/27 يوم  ومن 

�حلرث  يهلك  �لذي  �الأبي�ص  و�لفو�صفور  دولياً،  �ملحرمة  وبالقنابل  و�جلو،  و�لبحر 

�لعدو  هذ�  من  و�صخرت  �ملقاومة،  و��صتب�صلت  �أهلها،  و�صب  غزة،  و�صبت  و�لن�صل. 

�أطفالنا  و�رشب  كاملة.  �أحياء  بيدت 
ُ
و�أ �جلر�حات،  وكرثت  �ل�صهد�ء،  وقدمت  �ملغرور. 

�أروع �الأمثلة يف �لوعي و�لن�صج، ومن ��صتمع �إىل �لطفل �أحمد وهو يلقي ببيانه، ر�أى فيه 

�أنه �أكب من �أّي زعيم عربي، و�أف�صح منهم جميعاً... وكذلك �لطفلة من عائلة �ل�صموين... 

�لتي رحل جميع �أفر�د �أ�رشتها �صهد�ء، ر�أيناها �أبلغ يف م�صيبتها من �لعجائز... وجميلة 

عافاها �هلل.. كانو� جميعاً �أكب من كل جرن�الت �لعامل.

�مليد�ين  و�لقائد  �لرباين  �لعامل  ��صت�صهد  �لعظام...  �لقادة  ��صت�صهد  �حلرب،  هذه  ويف 

�لدكتور نز�ر ريان، ويف �صحبته �أهل بيته. و��صت�صهد �لقائد �لهمام )�أبو م�صعب( �الأ�صتاذ 

�صعيد �صيام، وهو يف ميد�ن �ملعركة يقوم بو�جبه، بل ويف �خلندق �ملتقدم، ف�صتان ما بني 

�صعيد �صيام، وما بني �جلال�صني على مقاعد �لهزية.
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�تخذت  وقد  غزة،  عن  �حل�صار  فّك  من  فبدالً  تد�عياتها،  تنته  ومل  �حلرب،  و�نتهت 

�أ�صهمت  �لتي  �لعربية  و�لدولة  غزة.  على  �حل�صار  ز�د  بهذ�...  قر�ر�ً  �لعربية  �جلامعة 

نن�صى  وال  قطر،  دولة  هي  ومالياً  �صيا�صياً  ودعمها  غزة،  ن�رشة  يف  و�لذر�ع”  “بالباع 
�لف�صل جلمهورية �ل�صود�ن ولبنان و�صورية، و�لكويت، و�الإمار�ت، و�الأردن و�جلز�ئر 

و�ليمن و�إير�ن.

�أهد�فه �حلقيقية �صيئاً. �نتهت  لقد �نتهت �حلرب، وما حقق جي�ص �الحتالل من بنك 

مرة  �لهزية  بوحل  هيبته  ومترغت  و�لعار،  �خلزي  �إال  �جلي�ص  بهذ�  حلق  وما  �حلرب 

�أخرى، على يد مقاومٍة �إمكانياتها بد�ئية، وال تذكر مع �إمكانيات دولة �الحتالل.

ويف �إحدى �جلمع خطبت يف �إخو�ين، فقلت لهم عن �ل�رشبة �الأوىل، �لتي ��صت�صهد فيها 

�لعظيم.  �الإجناز  بهذ�  �هلل  �رشفه  �لذي  جب،  توفيق  �ملجاهد  �للو�ء  و�الأمن،  �ل�رشطة  قائد 

وهو  نف�صه،  �ليوم  يف  ��صت�صهد  �لذي  �جلعبي  و�إ�صماعيل  �ليوم،  لهذ�  �هلل  �دخره  و�لذي 

�ملجاهدين �أنه كان عدد  �لريموك يروى  �ل�صخ�صيات، قلت: يف معركة  �أمن   �مل�صوؤول عن 

36 �ألفاً، وكانت �لروم تُعدٌّ ما يزيد على 250 �ألف مقاتل، و�نت�رش �مل�صلمون بعد �أن ��صت�صهد 

منهم ما يقرب من �صتة �آالف جماهد، و�ندحرت �لروم �إىل غري رجعة، وملا رجع �ملجاهدون 

�إىل فل�صطني، حّل بهم �لطاعون يف عمو��ص، فا�صت�صهد من �لثالثني �ألفاً �لذين رجعو� من 

�لريموك ع�رشون �ألف جماهد. وكاأن �هلل �صبحانه، ال يريد با�صت�صهادهم يف �أر�ص �ملعركة 

�أن يطمع عدوهم يف قتلهم. وكذلك �لرجال �لذين وفرهم �هلل عام �حل�صم، بدالً من �أن يكونو� 

وقود�ً للحرب �الأهلية، �دخرهم �هلل لهذ� �ليوم، و��صطفاهم من هذ� �مليد�ن.

بقية  منهم  بقيت  و�إن  و�ملتاآمرين،  �ملثبطني  ِمَن  �لقطاع  تخلّ�ص  بعدما  �حلرب  وتاأتي 

�أحد  �صمعت  فقد  غر�بة،  وال  �حلرب.  هذه  يف  �لعدو  مع  وتعاونت  �خليانة،  ��صتمر�أت 

�الأ�رشى يقول يف غرفة �لزيارة، لز�ئر له: �أنه م�صتعد �أن يذهب على ظهر دبابة �إ�رش�ئيلية 

على  �ل�صيطرة  من  �لق�صام  كتائب  متكنت  وقد  �حلرب،  وتاأتي  حما�ص.  من  غزة  لتحرير 

و�أن  �لوطن،  حيا�ص  عن  به  تذود  ما  �الأ�صباب  من  باإمكانياتها  و�أخذت  �لبلد،  مفا�صل 

تتحمل م�صوؤولية �لدفاع عن هذه �الأمة، وعن �الأمن �لقومي �مل�رشي. وباملجهود �ملبارك، 

حا�رشو� �جلو��صي�ص، وقد لب�صو� لبا�ص جنود �لعدو... ودفع بهم �لعدو دروعاً له، فقتلو� 

وماتو� على �خليانة. ومنهم من ��صتغل �حلرب، لزعزعة �الأمن �لد�خلي، فاأذ�قهم �هلل من 

�لقتل ما ي�صتحقون.
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�أع�صابه، وخنق و�صائل �الإعالم حتى �ل�صهيونية منها،  �أما هذ� �لعدو �لذي �هرت�أت 

يتحفظو�  �أن  بجنوده  و�خلور  �جلب  بلغ  ممار�صاُته،  ُتف�صح  وال  جي�صه،  ُيف�صح  ال  كي 

)يلب�صو� �حلفاظات(... كما يتحفظ �الأطفال �ل�صغار، و�أال يبحو� دباباتهم! )وكفى �هلل 

.
�ملوؤمنني �لقتال، َوَكاَن �هللُ َقِوّياً َعِزيز�ً(39

مفاوضات في “النقب”:
بعد �أن ف�صل �أوملرت، رئي�ص وزر�ء دولة �الحتالل، يف عقد �صفقة تبادل �الأ�رشى مقابل 

�جلندي �صاليط، توجه �إلينا �ل�صاباك، يطلب منا �لو�صاطة يف هذ� �الأمر، ففي 2009/3/15 

“�لنقب”،  �إىل  �أنت ر�حل  �مل�صاء، وقال: غد�ً  �ل�صجن بعد عدد  ��صتعالمات  جاءين �صابط 

وكان ذلك.

�لنت�صة،  �خلالق  وعبد  �لنت�صة  جمال  حممد  �حلبيبني  �الأخوين  �لتقيت  �ل�صباح  يف 

و��صتغربنا من هذ� �للقاء، وقد جاوؤو� باأبي همام من �لعزل، وبعد �أن قيّدونا �صارت بنا 

�ل�صيخ �حلبيب ح�صن يو�صف، و�لذي  �إىل �صجن ريون، لنكون يف �صحبة  “�لبو�صطة” 
�صجن  �إىل  “�لبو�صطة”  بنا  �نطلقت  هناك  ومن   .2011/8/3 بتاريخ  الحقاً  �رش�حه  �أطلق 

�الإخوة  من  ولفيف  �لعاروري،  �صالح  �ل�صيخ  ��صتقبالنا  يف  كان  �لتفتي�ص،  وبعد  �لنقب، 

�لكر�م، فيهم جميع �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي من �لتغيري و�الإ�صالح، وجموع �الأ�رشى 

من جميع �لف�صائل.

حما�ص.  �أبناء  من  �جلموع  هذه  �ألتقي  �أن  فر�صة  وكانت  “�لنقب”،  �أدخل  مرة  الأول 

فكانت يل زيار�ت على جميع �الأق�صام، وكانت �ملالحظة �ملثرية... مع �أين على علم بحجم 

�ملعتقلني د�خل �ل�صجون، لكن �ملعاين لي�ص كال�صامع، فوجدت ُجلَّ ج�صم حما�ص يف �ل�صفة 

�لغربية موجود يف �صجن �لنقب، مع �لعلم �أن جميع �ل�صجون، فيها ح�صور قوي حلما�ص، 

خاللهما  من  تتنف�ص  �للتني  �لرئتني  وجدت  لقد  بقليل.  ذلك  فدون  �لن�صف  يكن  مل  �إن 

�حلركة يف �صجن �لنقب، وقلت �إن �ل�صفة �لغربية �صجينة يف “�لنقب”. �إنهم خرية رجال 

هذ� �ل�صعب، وعناوينه ورموزه. و�إن ظلم �الحتالل لهذه �ل�رشيحة حتت مظلة �ل�صجن 

�الإد�ري، ور�أيت، و�صمعت �أن كل هذ� �لظلم، لن ينال من عزية هوؤالء �لرجال، ولن يبدد 

ثقة �ل�صعب �لذي ينتمون �إليه بهم. فهم فئٌة لكل َمْن يفيء �إليها، وهم �أهل �ل�صب و�لثبات.

القراآن الكرمي، �صورة �الأحز�ب، �آية 25.  
39
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�إىل �ل�صجن، فاجتمعا بنا و�أعطونا  �ل�صاباك  وعلى �صعيد �لو�صاطة، جاء رجالن من 

يعينه  َمْن  كل  مع  �خلطوط  نفتح  �أن  منا  وطلبو�  �ل�صفقة.  جناح  �إمكانية  عن  ت�صورهم 

�الأمر، مع �الإخوة يف �خلارج ومع غزة، لكن قبل ذلك ت�صاورنا جميعاً على �صعيد قيادة 

�حلركة، عن �ل�صقف �ملقبول عند �إخو�ننا لهذه �ل�صفقة، و��صرتطنا على �ل�صاباك �أن ياأتينا 

باالأخوين توفيق �أبو نعيم ويحيى �ل�صنو�ر. وفعالً ح�رش�، و�جتمعنا بهما، وكل و�حد 

�أن  �أبدى ر�أيه ب�رش�حة، و�إن كان هناك تفاوت يف �الآر�ء، لكن �جلميع حر�صو� على  منا 

تنجح �ل�صفقة، و�أال يظلم فيها �أحد.

�أيام  حربني  خا�ص  �أنه  من  �لرغم  وعلى  �ل�صفقة،  من  يده  �أوملرت  نف�ص  �لنهاية  يف 

حكمه، وهو من �تخذ قر�ر �حلرب يف �جلولتني؛ فاإّنه عجز عن �أن يتخذ قر�ر�ً ب�صاأن �صفقة 

�لتبادل. خا�ص �حلربني من �أجل �جلنديني، ثّم تخلى عنهما، الأنه ال يريد �أن يدفع �لثمن.

تو�صط  من  بالرغم  “نفحة”،  �إىل  رجعت  �جلهود  وف�صلت  �الأ�صبوع  �نتهى  �أن  بعد 

�الأ�رشى لدى �إد�رة �ل�صجن لكي �أبقى هناك، لكن �ملانع هو حتفظ �ل�صاباك على وجودي 

يف “�لنقب”، كما �أعلمني �ل�صيخ �صالح.

�صجن �لنقب يف بطنه و�أح�صائه �آالف �الأ�رشى من جميع �لف�صائل، ويتميز يف معظم 

�أق�صامه، باأنه مفتوح على �ل�صاحة ليالً ونهار�ً، و�أجهزة �لهاتف �ملحمولة كثرية... وكثريًة 

جد�ً. �أما �أمري هذه �لقلعة فهو �ملجاهد عايد دودين، �صقيق �الأخ مو�صى دودين، وبيتهما 

بيت كرم وجهاد.

عند و�صويل �إىل “نفحة” ثانية، ��صتب�رش �لنا�ص، ويريدون �ملزيد من �أخبار �ل�صفقة، 

�أنه لي�ص يف جعبتنا �صيٌء جديد، و�الأمور بيد �هلل، و�حلقيقة  �أين و�صلت. و�جلو�ب  و�إىل 

قد  �الأ�رشى،  بع�ص  عند  باقية  ب�صمات  للظلم  �أن  ورمبا  �جلميع،  على  �صعبٌة  حاٌل  �أنها 

تكون هي �حلائل دون �إمتام �ل�صفقة. وكنت �أقول من خالل خطبة �جلمعة �إّنه يوجد ظلم، 

ال بّد للمظلومني �أن يتحررو� منه.

انتظار الفرج:
�أوزر�ها، و�أخذت غزة تلتقط  �أن و�صعت �حلرب  �إن �نتظار �لفرج عبادة. فبعد  يقال 

به  و�صل  َمْن  فتح  تنظيم  ِمْن  ومنهم  �حلرب،  هذه  يتابعون  �الأ�رشى  و�أخذ  �أنفا�صها، 

متنى  َمْن  ومنهم  حما�ص،  على  تق�صي  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لدبابات  على  ومتنى  �لت�صفي، 
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حتى  حلما�ص؛  �إجناز�ً  يكون  ال  حتى  �صاليط،  �الأ�صري  �جلندي  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  ت�صل  �أن 

 ولو بقي مئات �الأ�رشى من تنظيم فتح، �إىل ع�رش�ت �ل�صنني �الأخرى يقبعون يف ظلمات

�ل�صجن.

لكن كل هذه �لتمنيات ماتت يف �صدور �أ�صحابها، و�أخذت غزة ت�صتعيد عافيتها، وقد 

خرجت من هذه �حلرب �أقوى �إيانياً، وعلى كل �ل�صعد مما كانت عليه. و�أخذت تنف�ص 

�لنف�صي  �ل�صعيد  على  �حلرب،  هذه  خلفتها  �لتي  �الأ�رش�ر  وتعالج  �ملعارك،  غبار  عنها 

كذلك...  و�ل�صحي  و�لبيئي  و�الجتماعي  و�الإن�صاين  مو�طن،  �ملليون  ون�صف  ملليون 

على  �لعدو�ن  الأن  و�لغرب؛  “�إ�رش�ئيل”  قبل  �لعرب،  من  قائماً  يز�ل  ال  ح�صار  يدي  بني 

�لنظام  �الأنظمة؛ وخ�صو�صاً  �إليها هذه  �لتي و�صلت  غزة عرَّى حالة �الهرت�ء و�لرتدي، 

�مل�رشي، �لذي �صخط عليه �صعب م�رش، قبل غريه من �ل�صعوب.

ول�صنا مبعزل عن كل هذه �لهموم، وقد تنادو� من كل �صوب لن�رشة غزة، وعقدو� 

�ملوؤمتر�ت الإعمار ما دمرته �حلرب، ولتتعافى غزة من هذ� �لدمار، وم�صى على �حلرب 

�إىل يذهب  غزة  �إىل  ياأتي  �لذي  و�ملال  عليه.  هي  ما  على  و�حلال  �صنتني،  من  يقرب   ما 

ر�م �هلل �أوالً، حتى تاأخذ ن�صيبها على ح�صاب �لبائ�صني من �لفقر�ء. تنادى �ملخل�صون من 

كل مكان �أنه �آن لغزة �أن تنتع�ص، وقد ثبت للطغم �حلاكمة �أن غزة �أكب من �لهزية، و�أكب 

من �حل�صار... وع�صية على �النك�صار، وهي �أكب منهم جميعاً، �ل�صالح و�لطالح. وعلى 

�أن ير�هنو� على حما�ص، و�أن يثقو� باأن م�رشوع �ملقاومة هو خيار �الأقوياء،  �أبناء �الأمة 

و�أن م�صاريع �لت�صوية هي خيار �ل�صعفاء.

�حرت�ماً  �لتاريخ  وقف  حدودها،  وعلى  غزة  �صو�طئ  وعند  �حلرب،  هذه  بعد  ومن 

و�إكبار�ً ل�صعب غزة �ملقاوم، كما وقفت �ل�صم�ص لنبي �هلل يو�صع بن نون \ وقف �لتاريخ 

ِمْن  �لثبات، لن مُتحى  �أ�صطورة يف  لفا�صلة زمنية من فو��صله، حملت يف طياتها  �إجالالً 

ذ�كرته �أبد�ً، و�صهد على �نت�صار �أطهر ظاهرة، وقد خذلتها �أنظمة �لردة، وتاآمرت عليها. 

و�صهد على مو�قف �لعزة، �لتي �أبد�ها �أطفالنا، وما كان للجال�صني على مقاعد �لهزية، �أن 

يبلغوها بكل جيو�صهم، وما لديها من عتاد. و�إن �الأقز�م مهما تاآمرو�، فهم �أقز�م، وهم 

كما قالت �لعرب: “كمن ر�صي من �لد�أماء بالَو�صل”، و�لد�أماء هو �لبحر ونحن �أمو�جه �إن 

�صاء �هلل، و�لو�صل هو �ملاء �لقليل، ُيتحلب من �ل�صخر، فنحن بحر هذه �الأمة، و�أمريكا هي 

�لو�صل لهذه �الأنظمة.
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�حلرب  عن  �الأ�رشى  حديث  يز�ل  وال  �الأيام،  ومرت  رتابتها،  �إىل  حياتنا  عادت  ولقد 

�لنقال تتجدد �لهموم، وتاأتيك �الأخبار بقائمة من  وتد�عياتها... ففي كل يوم من خالل 

 
41

 ��صت�صهدت �أمه و�أخته، وخمي�ص عقل
40

�ل�صهد�ء الإخوة عندنا، فاملجاهد �رشيف زيادة

�إال  �أقربائه، و�آخرين ممن تعر�صو� الأ�رش�ر هذه �حلرب، وال جتد �لنا�ص  �أحد  ��صت�صهد 

حمت�صبني وم�صرتجعني، و�حلمد هلل.

فاحت�صان  و�أخالقه،  �لعظيم  �ل�صعب  هذ�  قيم  عن  �لنا�ص  حتدث  �آخر،  جانب  ومن 

�ملقاومة وتزويد عنا�رشها بالطعام و�ل�رش�ب، و�لتكافل �الجتماعي بني �لنا�ص يف �لطعام 

، وال 
ْنُف�ِصِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخ�َصا�َصٌة(42

َ
و�ل�صكن، و�حلديث عن �لذين )َوُيوؤِْثُروَن َعلَى �أ

غر�بة، فقد جاد �لنا�ص بدمائهم و�أرو�حهم.

مرت علينا �الأيام، ومن �أ�رشى غزة من �قرتب فرجه، بعد �أن م�صى على �عتقاله ثمانية 

ع�رش عاماً، فاالإخوة �صياء �ل�رشفا، وعبد �لنا�رش �لبحر، وحممد عا�صم �حل�صا�ص، وعطا 

�أبو خبيزة، طالت عليهم �أيام �ل�صجن، وغزة تنتظرهم على �صوق �أحّر من �جلمر، بعد هذ� 

�لن�رش، وخرجو� جميعاً ر�صي �هلل عنهم و�أما �ملجاهد �صليم �جلعبة، فالقد�ص و�أهلها يف 

��صتقباله على بو�بة �ل�صجن، فتاريخ 2010/4/20 يوم �لعتق من �ل�صجن، بعد �أن ق�صى 

�صتة ع�رش عاماً.

)11( الأعي�ص  �إخو�ين يف ق�صم  �مليمونة، وعلى رغبة  �أن فارقنا �صليم يف رحلته  وبعد 

بينهم ما تبقى من قليل �الأيام، ودَّعُت �إخو�ين يف ق�صم )13( و�أبو ن�صال ح�صان يقول يل: 

�أن �أعود قريباً. وبناًء على طلبي،  ال تعد، وبقيتهم يوؤمنون من ور�ئه. وما كان يف ظني 

�أبو ترك، من  �لتقيت �الإخوة رمزي عبيد و�إياد �لفروخ ويا�رش  �إخو�ين من فتح،  وطلب 

�رشيف ح�شني زيادة )1971– (: ولد يف خميم �لبيج و�صط قطاع غزة لعائلة هجرت من قرية �لفالوجة �صنة   
40

1948. متزوج وله �أربعة من �الأبناء. من موؤ�ص�صي �ألوية �لنا�رش �صالح �لدين. �عتقل يف 2005/10/5 يف �لنقب 

يف �أثناء حماولته وعدد من �إخو�نه لالنتقال لل�صفة �لغربية بعد �الندحار �ل�صهيوين من �لقطاع من �أجل نقل 

�خلب�ت �لع�صكرية �ل�صاروخية �إليها. حكم بال�صجن �ملوؤبد مرتني وثمانية �أعو�م مل�صاركته يف عدد من �لعمليات 

و�إطالق �ل�صو�ريخ على م�صتوطنات �الحتالل، خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

خمي�ش زكي عقل )1966– (: ولد يف خميم �لن�صري�ت يف قطاع غزة. �صارك يف فعاليات �النتفا�صة �الأوىل من   
41

خالل جهاز �الأحد�ث �لتابع حلما�ص. �نتظم يف �صفوف كتائب �لق�صام منذ ن�صاأتها، و�صارك يف عدد من عملياتها 

يف  �إ�صابتهما  �إثر  �لنحال،  مازن  و�لق�صامي   1992/6/7 يف  �عتقل  وعمالئه.  �ل�صهيوين  �الحتالل  قو�ت  �صّد 

��صتباك مع �جلنود �ل�صهاينة. حكم عليه بال�صجن 16 موؤبد�ً، وخرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

القراآن الكرمي، �صورة �حل�رش، �آية 9.  
42
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ق�صم )14( ول�صاعة و�حلديث بيننا عن هموم �ل�صجن، �أو�صيهم ويو�صونني، ويف �خلتام 

تعانقنا عناق �لود�ع، على �أمل �للقاء يف �خلارج، �إن �صاء �هلل.

نزلت ق�صم )11( على غرفة �الأخ �حلبيب فهد �لزقزوق، وفيها �لرجال من �أبناء هذه 

�هلل،  لكتاب  �ملجاهدين، حممد عثمان، و�صعيد �صكيك �حلافظ  �لدعوة، وهذه �حلركة من 

�لتقيت  حم�صاوياً،  جماهد�ً   120 لـ  تت�صع  �لتي  �لق�صم  �صاحة  خالل  ومن  �ل�صو�.  و�أين 

بقية �إخو�ين هارون وجمدي �لرياوي، ويف �ل�صاحة كان لقاء �الأحبة جميعهم �أبو �لنمر 

عقل،  وخمي�ص  �ل�صفطاوي،  وعماد  عقل،  عماد  درب  رفيق  زقوت  وماهر  �ل�رش�حتة، 

وموؤن�ص �لعقاد، و�لقدوة، و�حلالق، و�أ�صاأل �هلل �أن يفرج كربهم.

�لبار و�البن  �حلبيب  باالأخ  �ل�صجن  �صابط  مكتب  جمعنا  بيومني،  �الإفر�ج   وقبل 

حفياً”.  بك  يكون  �أن  �هلل  “�أ�صاأل  �لدعاء:  بهذ�  يل  يدعو  كان  �لذي  �ل�صنو�ر،  �إبر�هيم  �أبي 

عن  بعيد�ً  باللقاء  ُي�صمح  ال  الأنه  ن�صيب...  حديثنا  يف  للعيون  وكان  وو�صاين  فودعني 

عيني �ل�صابط.

خرج �صليم �جلعبة من �ل�صجن باحتفال مهيب، وقد ��صتقبله �الأهل و�الأ�صدقاء على 

�إىل  �ل�صحر�وي، وعاد مبن معه يف ركب مهيب  �ل�صجن، وكل هذ� يف �صجن نفحة  بو�بة 

ق�صاء بعد  �ل�صجن،  من  خروجي  يوم  كان  �لتمام،  على  ب�صهر  وبعده  �لقد�ص.   مدينة 

�أربع �صنو�ت، بتاريخ 2010/5/20. وهي �ملرة �لثانية، بنف�ص �لتاريخ �أخرج من �ل�صجن، 

خمي�ص  يوم  �ملرة  وهذه  �لتبادل،  �صفقة  يف   ،1985/5/20 �الإثنني  يوم  �الأوىل  �ملرة  ففي 

2010/5/20، على ذمة �لت�رشيعي، وما بينهما 25 �صنة، و�ملعهود �أن يفرج عني من �ل�صجن 

�لذي �أنا فيه نف�صه، وقد �أعد �الأهل و�الأ�صحاب عدة �ال�صتقبال، وفيهم �ملجاهد �صليم �لذي 

خرج قبل �صهر من �ل�صجن، هو و�ل�صقيقان �ملجاهد�ن �أجمد ويعقوب �أبو ع�صب من رتب 

لهذ�، و�صيخهم ورفيقهم يف خدمة �أهايل �الأ�رشى �ملجاهد �أبو �أ�رشف �لزغري.

الخروج من السجن والقرار بإبعادي:
عند �مل�صاء من ليلة �الإفر�ج، و�إذ� باإد�رة �ل�صجن تبلغني �أن �الإفر�ج عني �صيكون من 

�صجن �لرملة، ويقت�صي مني يف �ل�صاعة �ل�صاد�صة �صباحاً �أن �أكون جاهز�ً لل�صفر �إىل �صجن 

�لرملة. ويف مرة �صابقة لليلة و�حدة ُرحلت من �صجن جمدو �إىل هدرمي ومنه خرجت. على 

كل حال، �ت�صلت باالأهل عن طريق �لنقال �ملوجود عندنا يف �لغرفة، وقلت لهم: �نتظروين 

على باب �صجن �لرملة، ويف ذلك ر�حة لكم و�أقرب للطريق.
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يف �ل�صاعة �ل�صاد�صة و�لن�صف �صباحاً من يوم �الإفر�ج و�صعو� قيدين يف مع�صمي، 

�ل�صفرية،  �صعيد  على  �الإجر�ء،  هذ�  ور�ء  من  �ل�صبب  عن  و�صاألتهم  ِرْجلي،  يف  و�آخرين 

و�صارت  “�لبو�صطة”،  فاعتليت  عليا.  �صلطات  من  قر�ر  هذ�  فقالو�  �لقيود  �صعيد  وعلى 

“�لبو�صطة”  �صابط  و�صمع  �صمعت  بعدما  �لطريق  يف  ولكن  �لرملة.  �إىل  �أنني  وظني  بنا 

�لقد�ص  �أبو طري... فقال يل: مبوك، ومن  �ل�صيخ  �أنه مّت �الإفر�ج عن  من �الإذ�عة �لعبية 

�صيفرج عنك، فطلبت منه عن طريق جهاز نقاله، �أن يت�صل باالأهل ليحيطهم باالأمر، لكنه 

رف�ص و�عتذر. وبعد �صاعتني ون�صف من �ل�رشعة �لعجيبة، و�صلنا �إىل �مل�صكوبية. وعلى 

عجل، ويف �أقّل من ربع �ل�صاعة مّت �الإفر�ج عني، دون �أن يعيدو� �إيلَّ بطاقة �لهوية، فطلبتها 

جدوى  دون  لكن  �الأمانات.  يف  يخ�صني  ما  كل  لهم،  فقلت  عندنا،  لي�صت  فقالو�:  منهم، 

فخرجت بال هوية.

وم�صياً على �الأقد�م �إىل حّي �مل�رش�رة م�صافة ن�صف كيلومرت. عند �الإ�صارة �ل�صوئية 

فتقبل  طوبا،  فاأم  باهر  �صور  �إىل  يو�صلني  �أن  و��صتاأذنته  لالأجرة،  �صيارًة  ��صتوقفُت 

ُمتف�صالً، فا�صتاأذنت منه هاتفه �ملحمول، فعرفني ورحب بي وهناأين بال�صالمة، ف�صكرت 

له، وهو �بن �لبلد مقد�صي، ومل يتقا�َص �أجرة �لطريق، وهذه �أخالق هذ� �ل�صعب، ومعذرة 

الأين �أجهل ��صمه.

�ت�صلت باالأهل، و�الأخ �صليم، و�لنائب �أبو جماهد، وقلت لهم: �أنا يف �لطريق �إليكم، �أنا 

بالقرب من باب �خلليل، فرحبو� بي حتى و�صلت على م�صارف �صور باهر، وبالقرب 

�أهل  ومن  �لقريتني  من  �لنا�ص،  من  �ال�صتقبال  كان  عطون  �أحمد  �أبي  �ملجاهد  بيت  من 

ع�صب،  �أبو  يعقوب  و�الإخوة  عطون،  �أحمد  و�لنائب  عرفة،  �أبو  خالد  و�لوزير  �لقد�ص، 

ور�مي �حللو�ين، و�أبنائي و�ل�صعب �لطيب �لكرمي �ملعطاء، وعادت �ل�صحافة من طريقها 

�إىل �لرملة، و�صيخهم �إليا�ص كر�م، �لذي يتميز بوطنيته وم�صد�قيته.

على  م�صياً  ثّم  ديو�نهم،  يف  عطون  �آل  من  �لكرم  و�أهل  �ملجاهدين،  بيت  ��صتقبلنا  لقد 

�أكب من  �أبو عرفة، وهو  �أم طوبا، ب�صحبة �ملهند�ص خالد  �إىل  �الأقد�م الأكرث من كيلومرت 

�أرحامنا و�أبناوؤنا...  �أبو جماهد عطون ولفيف من �لكر�م. و��صتقبلتنا  �لوز�رة، و�لنائب 

و�صكر �هلل لهم جميعاً، وجعل ذلك يف ميز�ن ح�صناتهم. وما لبثت �إال قليالً؛ الأن برنامج 

�الإخوة يقت�صي �لذهاب �إىل جبل �لزيتون، �ملطل على �مل�صجد �الأق�صى، ل�صور تذكارية 

مع �الأق�صى، هد�يا ملن يف �صجون �الحتالل.



384

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�ليوم، و�إذ� ب�رشطة �مل�صكوبية تطرق علينا  �لو�حدة ظهر�ً من ذلك  �ل�صاعة  ويف متام 

�لباب ببالغ يطلب مني �حل�صور �إليهم �ل�صاعة �خلام�صة م�صاًء، ولي�ص يف و�ردهم، وغري 

معتبين للنا�ص وم�صاعر �لنا�ص، �لتي توؤم �لبيت للتهنئة و�ل�صالم. فذهبت �إليهم، ولثالث 

�صاعات حجز، حتى يقولو� يل: �أنت غري مرغوب بك يف هذ� �لبلد، وفرتة �إقامتك من �ليوم 

2010/5/20، �إىل 2010/6/19، ترتب فيها �أحو�لك، و�إال فاأنت خارج على �لقانون، ومت�صلل 

لـ“�أر�ص �إ�رش�ئيل”؛ الأن هذ� قر�ر وزير �لد�خلية، وقائد �ل�رشطة ُينفذ. قلت له: �أنا �بن هذه 

�لبالد، وفيها ولدت ون�صاأت وترعرعت، وعائلتي الأكرث من 500 �صنة يف هذ� �لبلد، وتدعي 

�أين طارئ ومت�صلل، و�أنت �لذي �أتيت مغت�صباً قبل 40 �صنة، تدعي �أنها �أر�صك، وتطردين 

مني  وطلب  �لبالغ،  فا�صتلمت  �لد�خلية،  وزير  قر�ر  هذ�  قر�ري،  لي�ص  هذ�  فقال:  منها. 

�لتوقيع عليه. فرف�صت ذلك وقلت �الأمور و��صحة ال حتتاج �إىل تف�صري، فالقر�ر �صيا�صي، 

ولي�ص قانونياً. وحتى �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية لن تنت�رش لنا وال مرة.

، و�صمعت  ينتظرون لالنق�صا�ص عليَّ �مل�صكوبية، و�مل�صتوطنون يف �خلارج  غادرت 

منهم �الأذى، وال �صّك يف �أن جهاز �ل�رشطة، هو من �أعلمهم بح�صوري، وبا�صمي نادوين 

مني  يطلبان  �ملحامي  مع  �ل�رشطة  و�صابط  الأ�صمعتهم،  �حلياء  ولوال  كذ�.  ويا  كذ�...  يا 

�الن�صباط. وجاءت �ل�صيارة �لتي �أقلتنا على وجه �ل�رشعة، بعد �أن وقفت �ل�رشطة حاجز�ً 

بيننا وبينهم، و�نطلقت بنا �إىل �لبيت و�لنا�ص ينتظرون.

ر�أي  و��صتقر  �لقو��صمي،  فادي  �ملحامي  �الأخ  وبح�صور  �إخو�ننا،  مع  �الأمر  تد�ولنا 

�الإخوة خالد �أبو عرفة، و�أحمد عطون، وحممد طوطح، وقد �صملهم قر�ر وزير �لد�خلية، 

�للجوء �إىل مقر �ل�صليب �الأحمر يف �ل�صيخ جر�ح. وكان يل ر�أي �أن �أغيب عن �الأنظار و�لعيون 

يف �لليل، وعزمت �أمري على �ملبيت خارج �لبيت، �إىل يوم �أن �عتقلت؛ الأن تطمينات �لرئي�ص 

خالل  ومن  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صاباك  رئي�ص  �إياه  وعده  وعد  خالل  من  �أمالً،  �أعطت  عبا�ص 

خالد و�لوزير  طوطح  وحممد  عطون  �أحمد  �لنائبني  �الإخوة  ولقائه  �ل�صحفي،   �ملوؤمتر 

بناًء على  �لر�زق،  و�لدكتور عمر عبد  �ل�صاعر،  �لدين  نا�رش  �لدكتور  �أبو عرفة ب�صحبة 

مرور،  وثيقة  وجود  لعدم  ولكن  ل�صيء،  ال  �الجتماع  ذلك  �أح�رش  ومل  مازن.  �أبي  طلب 

وعند �أي حاجز من �ملمكن �أن يقال لك: بدون بطاقة هوية لن تدخل. من خالل هذ� �ملوؤمتر 

ينتمون  ال  �ليوم  هوؤالء  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  عن  نو�ب  �ليوم  هوؤالء  عبا�ص  �لرئي�ص  قال 

لف�صيل �صو�ء فتح �أم حما�ص... �إمنا هم نو�ب عن �ل�صعب. ووقع على ذلك �إخو�ننا، باأننا 

نو�ب عن �لقد�ص، وعن �ل�صعب �لفل�صطيني.
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�إخو�ين  مع  وكنت  حددوها،  �لتي  �لفرتة  بعد  �أيام  ع�رشة  �دعائهم،  ح�صب  جتاوزت 

�لقو��صمي،  فادي  �ملحامي  �الأ�صتاذ  مع  جمعنا  الجتماع  عرفة،  �أبو  خالد  �لوزير  بيت  يف 

على وليمة غد�ء. ويف طريق �لعودة مع �الأخ �لنائب �أحمد عطون، و�إذ� بكمني من �ل�رشطة 

باهر، فا�صتوقف �صيارتنا و�قتادوين  بلدة �صور  �إىل و�صط  �ملوؤدي  �لرئي�ص،  �ل�صارع  يف 

معتقالً �إىل �رشطة �مل�صكوبية، وهناك قالو� يل: وقع على كفالة ورقية بـ 100 �ألف �صيكل 

�إىل �ملحكمة  �إىل ر�م �هلل. فقلت لهم: لن يكون. فذهبو� بي  �ألف دوالر(، وغادر   27 )نحو 

�أدفع �أن  بحكمه  �الأول  �لقا�صي  عليَّ  وخرج  �إ�رش�ئيل”،  لـ“�أر�ص  مت�صلل  �أنني   بحجة 

�إىل �ألف دوالر( نقد�ً، ووجهاء من �لقد�ص كفالء على رحيلي   94 �ألف �صيكل )نحو   350 

ر�م �هلل بال عودة. فرف�صت ذلك، ومكثت يف �ل�صجن خم�صة �أ�صهر وزيادة، �إىل �أن جاء قر�ر 

�أي مت�صلل ال  �لفرتة؛ الأن عقوبة  �ل�صجن هذه  �أن تبقي علي يف  �أنها ال ت�صتطيع  �ملحكمة 

تزيد على �صهر. فاأر�دت �لنيابة �أن تدخل بال�صيا�صة �إىل �ملحكمة، فقالت �لقا�صية، ال تدخل 

�ل�صجن،  �أن تبقي عليَّ يف  �أنها ال ت�صتطيع  �ملحكمة  و�أمام قر�ر  �لق�صاء،  بال�صيا�صة على 

جاءت �ل�رشطة وحملتني �إىل حاجز بيتونيا �لع�صكري، و�أخرجتني ق�رش�ً من �ل�صجن �إىل 

.
�ملحكمة، ثّم �إىل ر�م �هلل، كان ذلك يوم �الأربعاء بتاريخ 432010/12/8

في االعتقال السابع وربيع الشعوب:
�إىل �مل�صكوبية، م�صاء �الأربعاء 2010/6/30، و�نتهت  بعد �أن �قتادتني �ل�رشطة مكبالً 

ملف  على  �صجنها  يف  كامالً  �صهر�ً  عزلتني  �لرف�ص،  مني  وكان  �لرخي�ص،  عر�صها  ِمْن 

مدين، الأول مرة بالرغم من �أنهم تعاملو� معي ك�صجني �أمني. ومن خاللها كان �أكرث من 

يزورين �الأ�صتاذ �ملحامي فر��ص �صباح، �صكر �هلل له.

جد�ً  قدية  و�أبنية  جدر�نها،  من  �أكلت  �لرطوبة  الأن  ممر�ص؛  �مل�صكوبية  يف  و�لعي�ص 

قبل �لعثمانيني، وهي م�صتاأجرة من �لكني�صة �لرو�صية �الأرثوذوك�صية. وبعدما مل تفلح 

�أبناوؤنا  ��صتقبلني  وهناك  �ل�صبع،  بئر  يف  �إي�صل  �صجن  �إىل  نقلي  مّت  �إجر�ء�تها،  يف  �ملحاكم 

�ملجاهدون، يف ق�صم يت�صع لـ 140 من حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، وكان ذلك مع �صاعات 

�إال عمال �لنظافة يف �لق�صم، و�لناطق با�صم �ل�صجن �ملجاهد  �مل�صاء و�الأ�رشى يف غرفهم، 

“�إ�رش�ئيل” �ملركزي يف �صنة  �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك   مّت �حت�صاب �صعر �رشف �لدوالر مقابل 
43

2010 �لذي حدد �صعر �ل�رشف  بـ 3.7319.
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جمال �لهور، قائد جمموعة �صوريف. و��صتقبلني مرة �أخرى �صقيق روحي )�أبو �لنور( 

نائل �لبغوثي، و�أبو �إبر�هيم �ل�صنو�ر، وزهري �ل�صكايف، وليلي �أبو �أرجيلة، وعماد �صقر، 

، و�ل�صقيقان حازم ومنت�رش �أبو رجب، وبارك �هلل
44

 وعبد �لرحمن �صديد، وعلي �لع�صافرة

يف �جلميع. وكان يف �ال�صتقبال �أي�صاً، وال �أ�صتغني عن ذكرهم، �ل�صقيقان عثمان ومعاذ 

، �أبناء �لد�عية �صعيد بالل، رحمه �هلل، وولدي حممد �لر�صق، وفار�ص �لقو��صمي، 
45

بالل

و�ملجاهد حممد �لعم�صي، �الأ�صري �لوحيد من كتائب �لق�صام يف ملحمة �لفرقان.

جمعة،  بخطبة  �ل�صنو�ر  �إبر�هيم(  )�أبو  �حلبيب  ��صتقبلني  �الأول  �جلمعة  يوم  ويف 

�أن يتقي �هلل، و�هلل  �أحاطني من خاللها بعاطفته، ومثلي عند �صماعه لهذه �لعاطفة، عليه 

�أعلم ب�رشيرتي، و�أ�صاأل �هلل �أن يذكره يف مالأٍ خرٍي مني. 

�زد�دت  �لعام  ذلك  �صيف  يف  �حلر�رة  درجة  �أن  مع  �لندية،  بظالله  رم�صان  وجاءنا 

خم�ص درجات مئوية. و�أنا من �لذين ي�صتغنون عن �ملر�وح، لكن هذه �ملرة كانت وجهاً 

�لرت�ويح  �صالة  ويف  �ل�صالة،  يف  �إمامهم  وكنت  �لكر�م،  مع  رم�صان  و�صمنا  لوجه. 

�ل�صالة، غيباً عن �لقر�آن من خالل  �أختم  �أن   على وجه �خل�صو�ص؛ الأين كنت حري�صاً 

�الأخرية يف ثماين  �الأربعة  باالأجز�ء  27 رم�صان، ختمت  ليلة  ظهر قلب و�حلمد هلل، ويف 

ركعات، ويف �أقل من �صاعتني و�حلمد هلل. وكل ليلة كان عماد �صقر يبعث يل مع �الإفطار 

بغالية قهوة �صادة، من غرفته كرماً منه وتف�صالً... �صوى �صحن �لفول.

علي حممد الع�شافرة )1982– (: ولد يف قرية بيت كاحل ق�صاء �خلليل. �لتحق بكلية �الآد�ب يف جامعة �خلليل،   
44

ون�صط يف �صفوف �لكتلة �الإ�صالمية يف �جلامعة. �لتحق بكتائب �لق�صام ونفذ عملية كرمي ت�صور بالقرب من 

مدينة حلحول �صمال �خلليل. �عتقل يف 2002/10/28، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد �أربع مر�ت. �صاعر، �صدر له 

ديو�ن �للوؤلوؤ و�ملحار وهو يف �ل�صجن. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18. �نظر: علي ع�صافرة، 

حترير وتعليق �أ�صامة �الأ�صقر، ديوان اللوؤلوؤ واملحار )دم�صق: موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 2010(.

عثمان �شعيد بالل )1975– (: ولد يف مدينة نابل�ص. و�لده �أحد قياد�ت جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني.   
45

ن�صط يف �صفوف حركة حما�ص يف �أثناء �النتفا�صة �الأوىل، و�عتقل لذلك يف �صجن �ل�صهاينة. �نتظم يف �صفوف 

عي�صى  �لنا�رش  عبد  �الأ�صري  ب�صحبة  عمل  ثم  عز�م،  �هلل  عبد  �ل�صهيد  كتائب  جمموعات  �صمن  �لق�صام  كتائب 

على �لتجهيز و�الإعد�د لعدد من �لعمليات حتت �إمرة �ل�صهيد يحيى عيا�ص. �أ�صهم يف �الإعد�د و�لتجهيز لعمليتي 

�ال�صت�صهاديني لبيب �أنور و�صفيان جبارين. �عتقل يف 1995/8/20، وحكم بال�صجن �ملوؤبد 15 مرة. 

معاذ �شعيد بالل )1971– (: ولد يف مدينة نابل�ص. و�لده من كبار قادة �الإخو�ن �مل�صلمني يف فل�صطني. �لتحق 

يف كلية �ل�رشيعة بجامعة �لنجاح، و�نتظم يف �صفوف حما�ص، ون�صط يف �صفوف �لكتلة �الإ�صالمية يف �جلامعة، 

و�عتقل لذلك عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل. عمل ب�صحبة �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل على �إعادة تنظيم �صفوف 

�لدين  حميي  �ل�صهيد  ليدربهما  �صمارو  وجا�رش  �لرو�ص  �أبو  ن�صيم  �ل�صهيدين  ونظم  نابل�ص  يف  �لق�صام  كتائب 

�ل�رشيف على ت�صنيع �ملتفجر�ت. قاد “خلية �صهد�ء من �أجل �الأ�رشى” و�لتي نفذت خم�ص عمليات ��صت�صهادية 

يف �لقد�ص �صنة 1997. �عتقل يف 1998/1/10، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد 26 مرة و25 عاماً.
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جاءنا �لعيد، وخطبنا �أبو �إبر�هيم �ل�صنو�ر، يرعاه �هلل، وطاف بنا حول عاطفة �لعيد، 

وماذ� يعني �لعيد يف حياة �مل�صلمني، وعرج على رحلة �ل�صيام، وعلى ما يف طياتها من خري 

�لرحمن  �ملجاهد عبد  �لعيد  �أظن �صلى بنا �صالة  �لب�رشية، وعلى ما  للنف�ص  ومن تزكية 

�صديد.

ويف هذ� �ل�صجن خطبت �جلمعة وقلت الإخو�ين: �إن عو�مل �لتغيري يف طريقها �إىل �ملنطقة، 

ولن ت�صبو� �إال قليالً، و�إن هي �إال خم�ص �صنو�ت، و�إذ� بانقالب �إقليمي ياأتي على هذه 

�الأنظمة، فال يبقي منها وال يذر. وما هي �إال خم�صة �أ�صهر بدالً من خم�ص �صنو�ت، و�إذ� 

بال�صعوب قد غ�صبت غ�صبتها، وحطمت �أكب حاجز كان يعرت�صها ويقف يف طريقها... 

�أال وهو حاجز �خلوف، �لذي �كتوت به �ل�صعوب، و�لذي ��صت�رشى يف �ملجتمعات، و�صكل 

�صوط عذ�ب، طو�ل قرنني من �لزمان.

�إىل ر�م �هلل، و�إذ� بربيع �لثور�ت على �الأبو�ب،  بعدت 
ُ
وبعدما خرجُت من �ل�صجن، و�أ

من  يرفع  ال  �الأذ�ن  كان  حيث  ومن  تون�ص،  يف  �هلل  على  و�حلرب  �لعلمانية  وكر  ومن 

�مل�صاجد، الأكرث من ربع قرن، �نطلقت �ل�رش�رة و�نت�رشت �إر�دُة �ل�صعب... ومن تون�ص 

قال �صاعرها �أبو �لقا�صم �ل�صابي:

�إذ� �ل�صعب يوماً �أر�د �حلياة                                                      فال بد �أن ي�صتجيب �لقدر

وال بـــّد لــليـــل �أن يــنــجــلــــــي                                                      وال بــــد للقيـــد �أن ينك�صـــر

وهرب �بن علي، رئي�ص �جلمهورية �لتون�صية، و�نتقلت �لعدوى �إىل م�رش، وي�صاء �هلل 

لثورة م�رش �أن تكون �أعظم ثورة �صلمية، وي�صقط �لطاغية، و�لد�ئرة تدور رحاها على 

�جلميع �إن �صاء �هلل. ومن �ل�صجن �ت�صل بي �ملجاهد عبد �لرحمن �صديد، وذكرين بالذي 

خطبته فيهم... و�أ�صاأل �هلل �أن يعجل لهم بالفرج.

�أخرى،  مرة  نفحة  �صجن  �إىل  �لنقل  جاءين  �إي�صل،  �صجن  يف  مكثتهما  �صهرين  وبعد 

الألتقي �الأخ �ملجاهد و�البن �حلبيب علي �لعامودي. لكن قبل ذلك �قتحمت علينا غرفتنا، 

عندنا  �أن  معلومة  على  �ل�صجون،  يف  �لتفتي�ص  وحد�ت  من  قوة  مبا�رشة،  �لفطر  عيد  بعد 

�أبد�ً، ولكن هو�ص �صابط �الأمن، كما  �لق�صم  هاتفاً حمموالً، وما كان عندنا، وال حتى يف 

يف مرة �صابقة، �أنه كيف يعقل �أن تكون غرفة �ل�صيخ �أبو طري بال هاتف حممول؟ فت�صو� 

ورفعت  ُعر�ة.  وفت�صونا  فيها...  ما  كل  ونف�صو�  خليطاً،  وجعلوها  وخربوها  �لغرفة 
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�ل�صجون، وعلى �خل�صو�ص �لنقب وع�صقالن ونفحة، �حتجاجاً على فعلتهم لقائد �ملنطقة 

يف م�صلحة �ل�صجون، وجاءين معتذر�ً، ووجه كالماً قا�صياً �إىل �صابط �الأمن.

يف نفحة ع�صت �صهرين و�أياماً، و�لتقيت �أحبابي مرة �أخرى، وع�صت وعلي �لعامودي 

�لروح عماد  ، و�صعيد �صلوف، وع�صت مع حبيب 
46

�ل�صفدي يف غرفة و�حدة، و�إح�صان 

، هذ� �لرجل �لفريد 
48

، و�ملجاهد �أكرم قا�صم
47

�صقر، ومع ولدي وحبيبي �أكرم �ل�صعيدي

يف �أدبه، وح�صن خلقه.

الدعاء وكرامات األسرى:
يق�صي  و�لذي  خانيون�ص،  من  قنَنْ  �إيهاب  �ملجاهد  �الأخ  و�لدة  �أن  �لدعاء،  بركات  من 

ذلك.  �صابه  ما  �أو  �حتجاجاً  عائلته،  مع  �حلديث  عن  الأيام  �متنع  قد  وكان  موؤبد�ً،  حكماً 

وال �صّك يف �أنه يتاأمل لذلك، ولكن �أين قلبه من قلب �أمه؟ �الأم تنتظر مكاملة، وتتوجع لهذ� 

�جلفاء، و�أعرف ولدنا �إيهاب �أنه من �أهل �لوفاء، وكانت �أمي رحمها �هلل، تقول: “قلبي على 

ولدي، وقلب ولدي على حجر”.

�ْنتََظَرْت �الأم �ملوجوعة ولدها، وحتدثت من خالل برنامج ر�صائل �الأ�رشى، عب قناة 

�أن ُي�صمعنا �صوته ويطمئننا  �إىل ولدها، وقالت لكل من ي�صمع: قولو� الإيهاب،  �الأق�صى 

عن حاله، كان ذلك بتاريخ 2010/12/1، يوم �الأربعاء م�صاًء. وكنت يف نفحة و�إيهاب يف 

غرفة قبالتنا، و�الأ�رشى ينادون على �إيهاب، يا �إيهاب �أمك على �لهو�ء تتحدث... فيذهب 

لولدها  �الأثري  عب  ب�صالماتها  وتلقي  تتحدث،  �لفا�صلة  �الأم  �أمه.  �إىل  لي�صتمع  م�رشعاً 

�الأ�رشى  وي�صمع  وتبكي،  تدعو  و�الأم  بالفرج،  يعجل  �أن  �هلل  وتدعو  �الأ�رشى،  وجلموع 

اإح�شان علي ال�شفدي )1975– (: ولد يف قرية جماعني ق�صاء نابل�ص، �عتقل يف 2001/8/23، وحكم بال�صجن   
46

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

�الأق�صى  �نتفا�صة  بد�ية  ومع  غزة،  قطاع  و�صط  �لن�صري�ت  خميم  يف  ولد   :)  –1980( ال�شعيدي  زكي  اأكرم   
47

�لتحق ب�صفوف حركة حما�ص. �ن�صم لكتائب �لق�صام و�صارك يف عمليات �إطالق �ل�صو�ريخ �صّد م�صتعمر�ت 

�الحتالل. يف 2003/6/27 �قتحمت قو�ت �صهيونية قرية �ملغر�قة وحا�رشت منزل �ل�صعيدي، فا�صتبك عدد من 

�أفر�د �لعائلة مع �لقو�ت �ملهاجمة، �عتقل على �إثرها �أكرم وعدد من �أفر�د �أ�رشته و��صت�صهد �صقيقه زكريا. حكم 

على �أكرم بال�صجن ملدة 25 عاماً، وخرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18.

لبلدة جذورها  تعود  الأ�رشة  غزة  قطاع  �صمال  نعجة  بئر  منطقة  يف  ولد   :)  –1976( قا�شم  اهلل  عبد  اأكرم   
48 

�أجهزة �ل�صلطة  �أحد  �ل�صيا�صية يف �جلامعة �الإ�صالمية يف غزة. ��صتغل عمله يف  �لبطاين �ل�رشقي. در�ص �لعلوم 

يف �لق�صام  وقيادة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لق�صام  كتائب  قيادة  بني  من�صقاً  للعمل  كغطاء  �الأمنية   �لفل�صطينية 

 قطاع غزة، وعلى ر�أ�صها �ل�صهيد �صالح �صحادة. �عتقل من مدينة ر�م �هلل يف 2002/4/2، وحكم بال�صجن ملدة

30 عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18.
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حرقو�  كما  “�للهم  �لعبارة:  هذه  بال�صبط  وتقول  �الحتالل،  على  تدعو  وهي  بكاَءها، 

قلوبنا... �حرق قلوبهم” �للهم �آمني.

�إنه دعاء �أم، من قلب مكلوم، ومع �لغروب، وما هي �إال �صاعات، و�إذ� بغابات �لكرمل 

�أمام هذ� �حلريق،  �لنري�ن، وتقف دولة �الحتالل عاجزة  �لكرمل تندلع فيها  �أحر��ص  �أو 

2[ من �الأ�صجار 
�لذي �أتى على �الأخ�رش و�لياب�ص، و�أتى على �أكرث من 40 �ألف دومن ]40 كم

�حلرجية، �لتي ت�صكل رئة فل�صطني.

و�أحاط  �حلريق  بد�أ   2010/12/2 �خلمي�ص  يوم  من  �صباحاً  �لعا�رشة  �ل�صاعة  ففي 

ب�صجن �لد�مون، وذهبت قوة من دورة �صباط مل�صلحة �ل�صجون، بعد يوم من تخرجهم، 

�إىل هناك... مل�صاعدة �لقوة �ملوجودة يف �ل�صجن، لرتحيل �الأ�رشى، و�إذ� بالنري�ن حتا�رش 

من  ولي�ص  �صابطاً،   45 على  يزيدون  وهم  جميعاً،  عليهم  فتاأتي  للنجدة،  �لقادمة  �لقوة 

طبعنا �لت�صفي، بل تعاملنا باأح�صن �الأدب مع هذه �حلادثة، و�أظهرنا تعاطفنا مع �صباط 

وقال  �إن�صانيتنا؟  من  �إن�صانية—  عندهم  كان  —�إن  �إن�صانيتهم  فاأين  عندنا.  �ل�صجن 

�الأ�رشى فيما بينهم، هذه دعو�ت �ملظلومني، هذه دعوة و�لدة �إيهاب قنن، ر�صي �هلل عنها.

وكنيتُُه زلوم،  ن�صال  �ملجاهد  �الأخ  يقول  �ملظلومني،  كر�مات  من  �أخرى  حادثة   ويف 

 �أبو �أن�ص: وقفت من �لليل، و�صليت وناجيت ربي، ورفعت �إليه �أكف �ل�رش�عة، ثّم قلت:

�أمرنا، وال نريد من  �أن تد�فع عنّا و�أن تتوىل  �أنت، ال نريد �صو�ك، نريدك  يا رب، نريدك 

�لب�رش من يد�فع عنا، ال نريد حماكم وال حمامني. �للهم يا رّب �ر�ص عن �ل�صيخ �أبي طري، 

�صقطت  �أن  و�هلل  فكان  للعدو،  طائرة  �صقوط  و�لفرج  �لر�صا  عالمة  و�جعل  كربه  وفرج 

طاقمها  وقتل  �لدعاء،  هذ�  من  �لثاين  �ليوم  يف  �لنقب،  جبال  يف   F–15 �أو  �أف-15  طائرة 

�ملكّون من �لطيار وم�صاعده، وكان ذلك بتاريخ 2010/10/11.

�مليالدي  للعام  رم�صان   27 ليلة  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  من  خرج  ن�صال  و�الأخ 

1989، وقد تزود من هذه �لليلة �ملباركة، وقتل �صهاينًة طعناً بال�صكني، وب�صببهم دخل 

يف  �الإخوة  �صباب  من  وهو  �ملوؤبد.  بال�صجن  �الحتالل  حماكم  عليه  حكمت  وقد  �ل�صجن، 

�جلهاد �الإ�صالمي، و�أح�صبه من �ل�صاحلني، وعهدي به �أنه من �لذ�كرين، ومن �ملحافظني 

على �لنو�فل �صياماً وقياماً لليل، وفرج �هلل َكربه يف �صفقة وفاء �الأحر�ر.

ً مرور� ذلك  كان  �لقد�ص،  يف  �ملحكمة  �إىل  نفحة  غادرت  بيومني  �ملحكمة  يوم   قبل 

 ببئر �ل�صبع وع�صقالن... ومنت ليلتها يف �صجن �لرملة... ويف �ل�صباح، �صباح يوم �الأربعاء
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�ل�صجن لهذه �ملدة،  �لقد�ص، وقد حتفظت �ملحكمة على وجودي يف  �إىل حمكمة �ل�صلح يف 

فنفذت �ل�رشطة قر�ر وزير �لد�خلية باالإبعاد.

مقر  �إىل  �ل�صابق  و�لوزير  �لنو�ب  �إخو�ين  جلاأ  �عتقايل،  من  �لثاين  �ليوم  �صبيحة  يف 

�ل�صليب �الأحمر �لدويل. ومن يومها و�حلبل على �جلر�ر، و�إخو�ين هناك يف �عت�صام �إىل �أن 

�عتقلو� غيلًة. ولقد �صهدت �الأيام و�ملو�قف على �صبهم وثباتهم، وعلى رمزية �صيا�صية 

لوناً  �ملحلي و�لعربي و�لعاملي. و�صكلو�  �لعام  �لر�أي  �هتمام  �لعدو، و��صتقطبت  �أزعجت 

فريد�ً يف �لقيادة، و�أ�صطورة ر�ئدة حلالة نادرة، مل ي�صبق الأحد يف زماننا �أن خا�ص مثل 

هذه �لتجربة.

اإلبعاد:

وعند حاجز بيتونيا، توقف �لزمن �إن ُحق يل �أن �أقول ذلك، و�صعرت �صعور�ً غريباً، 

مل يكن يف ح�صباين يف يوم من �الأيام، �صعرت كاأن قلبي �نخلع من مكانه، فهو هناك يف 

عمر  �لدكتور  �لنو�ب،  �إخو�ين  ��صتقبايل  يف  ووجدت  طوبا.  �أم  ويف  �الأق�صى  ويف  �لقد�ص، 

عبد �لر�زق، و�ملهند�ص عبد �لرحمن زيد�ن، و�ل�صيخ �لد�عية فتحي �لقرعاوي، و�الأخت 

ح�صني  و�ل�صيخ  �جلو�د،  عبد  نا�رش  و�لدكتور  رد�د،  ريا�ص  و�الأ�صتاذ  من�صور،  منى 

ويف  عمار.  ح�صن  حممد  �صالح(  )�أبو  �لفا�صل  و�الأخ  من�صور،  عمار  و�أبو  �لبوريني، 

مكاتب �الإخوة �لنو�ب يف �مل�صايف، �لتقينا جميعاً �إخو�ننا من �لو�صط و�ل�صمال و�جلنوب، 

�ملظلوم،  �ل�صيخ قا�صم، وخلدون  و�أم عمرو  �لبها،  �أبو  �ملكتب، مر�د  �لعاملني يف  و�أبنائي 

و�إبر�هيم �ل�صبع، وبهاء فرح، وعبد �هلل غامن. و�أ�صكر لهم ح�صن �ال�صتقبال، �أما �ل�صلطة 

�أو موقف �حتجاج على هذ�  �لفل�صطينية، فلم يكن لها ح�صوٌر على �حلاجز، ولو لعذر، 

�هلل،  ر�م  حكومة  يف  لالأ�رشى  وزير�ً  ب�صفته  قر�قع  عي�صى  �الأخ  جاءين  بعدها  �الإجر�ء. 

ومعه وفد من �لوز�رة... وجاءين �لنائب عز�م �الأحمد، بتكليف ونيابة عن �أبي مازن، �إىل 

�لفندق، �لذي �أقمت فيه، �إىل �أن ��صتاأجرت بيتاً. وجاءتني �لوفود من �لقد�ص، ومل تتوقف 

�إىل يومنا هذ�، فالوفاء الأهل �لقد�ص، وفود مل تت�صع لها قاعة �ال�صتقبال يف �لفندق، ودون 

متييز بجميع ف�صائلهم وع�صائرهم... فتح مع حما�ص و�ل�صعبية و�جلهاد �الإ�صالمي... 

كلهم ب�صعور فيا�ص من �حلب و�لتقدير.
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�أما �ل�صفة �لغربية، فقليل من �إخو�ين ز�رين، وعلى خوف، وبقية �لف�صائل ال ت�صمع 

موقف  خالل  من  �لقد�ص  مع  يعي�صون  ال  �الأخرى  �لقو�ئم  من  �لنو�ب  حتى  ركز�ً.  لهم 

خالل  من  نو�بها  مع  لت�صامنو�  نفو�صهم  يف  حا�رشة  كانت  ولو  نو�بها،  مع  ت�صامني 

�هتمامهم بها، ال من خالل �لدعاية.

ا َما َينَْفُع  مَّ
َ
َبُد َفيَْذَهُب ُجَفاًء َو�أ ا �لزَّ مَّ

َ
هذه هي �لطريق، وز�ُدها �ل�صب على �ملكاره، )َفاأ

، فبعد غربة عا�صها �مل�صلمون بعيد�ً عن دينهم، ها هم �ليوم 
ْر�ِص(49

َ
�لنَّا�َص َفيَْمُكُث يِف �اْلأ

�أرو�حهم من ماء �لوحي �لطهور، ويطيحون باأعمدة �حلكم �جلبي،  يعودون لرتتوي 

لي�صتاأنفو� �حلياة �الإ�صالمية باإذن �هلل.

هموم  �أوجعته  وقد  قبه،  يف  �إقبال  حممد  لريتاح  ور�بطو�  و�صابرو�  �صبو�،  لقد 

و�لعر�ق،  �ملجاهدين، يف م�رش و�صورية  �أرو�ح  �الأمة. ولرتتاح  و�أوجعه حال  �مل�صلمني، 

وباك�صتان  و�ل�صني  �لهند  يف  هناك  ولرتتاح  و�ل�صود�ن،  و�جلز�ئر  وليبيا  و�ليمن 

و�أفغان�صتان، يف ك�صمري ويف كو�صوفا و�لبو�صنة و�لهر�صك، ويف �ل�صي�صان، وكل مكان من 

�أر�ص �الإ�صالم. وهنا يف �أر�ص فل�صطني ويف رحاب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك...

وما َمثَلي وهذه �لطريق، �إال كفار�ٍص �متطى �صهوة جو�ده، ال َيقيل وال ي�صتقيل، وال 

غنى الأحدهما عن �الآخر، وال يفارق �أحدهما �الآخر، حتى يفرق �ملوت بينهما.

وكلما  �هلل،  عند  �أحت�صبها  �الحتالل،  �صجون  يف  ق�صيتها  عاماً،  وثالثون  و�حد  �إنها 

�صعرت بال�صعف، كان دفء �الإيان ُيغذي روحي بالقوة. ويعلم �هلل �أين ما خذلت ديني، 

ما  على  �هلل  �أ�صتغفر  ثّم  �هلل...  و�أ�صتغفر  �إيَل.  حاجٍة  يف  هم  موقف  يف  �إخو�ين  خذلت  وال 

فرطت يف جنب �هلل، فاحلياة ال تخلو من �ل�صقطات، ولكني و�هلل ما عاقرت خمر�ً يف يوم 

فال�صارق  �ل�رشقة،  �صهوُة  ور�ئه  من  مال  على  �عتديت  وال  �لزنا،  عرفت  وال  �الأيام،  من 

ي�رشق �لبي�صة. و�نت�رشت للمظلوم، و�عتذرت ملن كنت �صبباً يف �أذ�ه، ورباأت بنف�صي عن 

�ملعا�صي �لتي تخل باملروءة، �أو تذهب بالرجولة. و�أحب �الأمور �إىل نف�صي �أن يكون �أخي 

يف �هلل �أح�صن مني، يف كل �صيء؛ الأنه كلما كان �أح�صن مني كان يل �أكرث مما �أكون له، وال 

�أريده �أن يكون يل حل�صب �أو ن�صب، و�إمنا لدينه ودعوته، وكما تعلمنا من �صلفنا �ل�صالح: 

“�عرف �حلق تعرف �أهله، �حلق ال يعرف بالرجال، بل �لرجال ُيعرفون باحلق”.

القراآن الكرمي، �صورة �لرعد، �آية 17.  
49
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االعتقال الثامن:
الأول مرة مّت لنا �صيام رم�صان مع �لعائلة منذ �صنة 2005، حيث كان �عتقالنا �صنة 

رم�صان  ويتلوه  رم�صان  علينا  ودخل  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  جناحنا  بعد   ،2006

2010، والأربعني  �أن َخرجنا �صنة  �إىل  �أوطاننا،  ونحن يف غياهب �ل�صجن، غرباء حتى يف 

يوماً فقط ع�صتها يف �لقد�ص طريد�ً ل�رشطة �الحتالل، �إىل �أن �عتقلت مرة �أخرى خلم�صة 

�أ�صهر بتهمة �لت�صلل �إىل �لقد�ص، و�أنا �بنها وما غادرتها وال غادرين طيفها، وكان حظي 

�لقد�ص،  باالإبعاد عن  ثّم ختمت  �الأ�صهر �خلم�ص،  من رم�صان و�لعيدين من �صمن هذه 

وذلك بتاريخ 2010/12/8.

جد�ر �لقد�ص  وبني  وبيني  رم�صان،  علينا  دخل   ،2011 �صنة  من  �ملرة   هذه 

�لكثري، و�لبكات  �لعن�رشي، وقر�ر دولة �الحتالل باالإبعاد، ويف جعبته �خلري  �لف�صل 

و�حل�صنات، و�أجو�ء �إيانية تطغى على كل �ل�صعاب و�الأحز�ن، الأن يف رم�صان �صلوى 

وعز�ء لكثري من هموم �لنف�ص، ف�صمته و�أهلي بعيد�ً عن �لقد�ص، وعن �مل�صجد �الأق�صى، 

بعيد�ً عن �أجو�ء �لقرية، وعن �الأهل و�لرحم و�لذر�ري، وكان �لعيد مبا فيه من �لن�صوة 

، �إال �أنه 
َ َعلَى َما َهَد�ُكْم َولََعلَُّكْم َت�ْصُكُروَن(50 ُو� �هللَّ و�لفرحة على متام �ل�صيام )َولِتَُكبِّ

مل يخل ِمْن م�صاعر موجعة على �صعيد �الأرحام �لتي تقطعت ب�صبب �الحتالل و�الإبعاد.

وليلة  متامها  وبعد  �صو�ل،  من  �ل�صتة  �الأيام  �صيام  يف  با�رشت  مبا�رشة  �لعيد  بعد 

�أمنياً على �حلي  �لعيد منها، و�إذ� بقو�ت �الحتالل تطرق علينا �لباب، وقد �رشبت طوقاً 

�لذي �أ�صكنه، فقمت فزعاً من �لنوم لهمجية �لطرق �لتي �أزعجت �جلري�ن ومن يف �لبناية، 

�أن �أ�صحبهم دون حتديد  فاأيقظت �أهلي، ثّم فتحت لهم �لباب. وبال مقدمات طلبو� مني 

لعالج  ودو�ء  غيار�ت  بها  حقيبة  وحملت  ثيابي  فيها  غرّيت  فر�صة  و�أعطوين  �جلهة، 

�ل�صدفية.

وّدعت �أهلي و�رشت معهم، و�أنا مع�صوب �لعينني، ومقيد �ليدين، و�صارت بي ناقلة 

�أر��صي بيتونيا ور�فات ويطلقون عليه عوفر،  �ملقام على  �ل�صجن  �أن و�صلت  �إىل  �جلند 

�لقريبة  �ملاآذن  من  ينطلق  �الآذ�ن  و�صوت   ،2011/9/6 �لثالثاء  يوم  �صبيحة  يف  ذلك  كان 

ل�صالة �ل�صبح، فطلب �جلنود مني �لنزول من �حلافلة. والأكرث من �صاعتني و�أنا جال�ص 

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 185.  
50
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على �الأر�ص، وهم ينتظرون من �ملعتقل �أن ي�صتلم �لقادم �جلديد، وقريباً من �ل�صاد�صة 

�صباحاً ح�رش �صابط عدد �ل�صجن، يقال له �ل�صيخ عبد �هلل، من دروز �ل�صمال �لفل�صطيني، 

فا�صتلمني من �جلي�ص، و�صار بي �إىل عيادة �ل�صجن، وقام بعر�صي على �ملمر�ص، و�أجرى 

يل بع�ص �لفحو�صات �لالزمة و�ملتعارف عليها منها �ل�صغط وتخطيط �لقلب. و�حلمد هلل، 

فقد عافاين �هلل من هذه �الأمر��ص، �إال �ل�صدفية فهي مزعجة، وعانيت منها طويالً، �إذ مل 

يغادرين �أذ�ها حتى �الآن، وملدة �صبعة ع�رش عاماً، وبينما �أنا بني يدي �ملمر�ص وهو من 

�لطائفة �لدرزية كذلك، و�إذ� مبدير �ل�صجن يدخل عليَّ �لعيادة، وي�صلِّم علي، ف�صاألني: هل 

��صتعالمات يف  و�أنت �صابط   ،1999 �صنة  �أعرفك منذ  له:  بنعم، وقلت  فاأجبته  تعرفني؟ 

�صجن �صطة، و�صميته با�صمه، وهو من يهود ليبيا.

��صتخبار�ت  �صابط  �إىل  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �صحبني  �لفحو�صات،  من  �نتهيت  �أن  بعد 

�ل�صجن وعرفني على نف�صه بعد �أن رحب بي. ثّم طلب من �أحد �حلر��ص �أن ياأخذ بي �إىل 

ق�صم )12( و�ملح�صوب على حما�ص.

��صتقبلني  من  و�أول  و�صيبه،  حما�ص  �صباب  من  جماهد�ً   120 فيه  يعي�ص  �لق�صم  هذ� 

�إىل �ملحكمة ف�صيلة �ل�صيخ ح�صن يو�صف، �لذي �عتقل  مع �ل�صباح وهو ينتظر �خلروج 

وهو يف طريق عودته �إىل �لبيت على حاجز زعرتة، بعد �أن �نتهى من �صلة رحمه مبنا�صبة 

�لعيد، �عتقلوه ولثمانية �أيام بتهمة �لدخول �إىل �لقد�ص، يف رم�صان. وي�صاء �هلل �أن يذهب 

�إىل  �صهرين  بعد  ليعود  �رش�حه  �أطلق  ثم  �ل�صجن،  �إىل  يعود  وال  �ليوم  هذ�  يف  �ملحكمة  �إىل 

لوه �إىل ق�صية، و�ل�صيخ جز�ه  �ملعتقل بال تهمة حتت ��صم �حلجز �الإد�ري، وبعد حني حوَّ

�أن  وهمه  عنده،  ديدن  و�لعطاء  مرحلة،  رجل  وهو  �ل�صابرين،  من  نح�صبه  خري�ً،  �هلل 

تنت�رش دعوته.

با�صم  �لناطق  �لطيطي،  �أحمد  حمزة(  )�أبو  �لكر�م  �الإخوة  �مل�صتقبلني  من  كان  ثّم 

�ل�صجن، وهو  �أمرينا يف  �صامي ح�صني  �إبر�هيم(  و)�أبو  �لعو�ودة،  �لق�صم، ونائبه حذيفة 

يل  قال  �لقيادة  يف  وجلد�رته  �صجن.  �صنة   23 جتربة  وله  �لعقل،  ور�جح  حماور،  رجل 

�إن ع�رشة من  �ل�صجن،  �صامي ح�صني من  فيه  �لذي خرج  �ليوم  �لزير يف  �إ�صماعيل  �الأخ 

�إبر�هيم  �أبي  فيه  ملا  �ل�صجن،  يف  معنا  ليبقى  ذلك،  على  وز�د  مقامه،  يقومون  ال  �لرجال 

�إبر�هيم �أبي  �أد�ء   من �حرت�ف يف �لعمل �لتنظيمي و�الإد�ري. كل ذلك �صهادة على ح�صن 

�لذي يعمل  �ل�صعافني،  �هلل  �آخر، هو �حلبيب عبد  �إبر�هيم  �أبو  ر�صي �هلل عنه و��صتقبلني 
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ممر�صاً يف �لرعاية، ونعم �لرجل عبد �هلل، حوٌت يف عمله، عجيب يف متابعته مل�صاكل �لق�صم 

�لذي كنا فيه، الأنه كان �أمري �لق�صم، و��صتقبلني �الأخ �ملجاهد ريا�ص نا�رش )�أبو م�صلم(، 

و�لذي تعرفت عليه الأول مرة، وهو �الأمري حلما�ص بعد �الأخ �صامي ح�صني.

دربي ورفاق  قلبي  �أحباب  �الأيام،  هذه  خالل  من  �الأخرى،  �الأق�صام  يف   و�لتقيت 

)�أبا عا�صف( عمر �لبغوثي، �لذي قال يل فيه �صابط يف �ل�صاباك: �أنتما �ثنان ال غنى لكما عن 

�الأيام...  جمعتني  وملا  طري.  �أبو  و�ل�صيخ  �لبغوثي  عمر  تتعبو�:  ومل  �لنا�ص  تعب  �ل�صالح، 

فقلت له:  قالوها  �إنهم  يل:  فقال  ذلك،  له  ذكرت  عا�صف(،  )�أبي  �حلبيب  باالأخ  �ل�صجون   بل 

�حلمد هلل �أن هناك بقية ال تقيل وال ت�صتقيل، وال تريح وال ت�صرتيح، و�لذي بيني وبني �لرجل 

من �لعاطفة �أين ال �أناديه �إال: يا �بن �أّم، وهو كذلك فرج �هلل كربه، ور�صي عنه. و�لتقيت 

باالأخ �حلبيب رفيق �لدرب و�صقيق �لروح )�أبا �صالح( حممد عمار، ر�صي �هلل عنه.

ْوىل، وهو ما �آمنت به، 
َ
هذه هي دولة �الحتالل، ��صتغلت بها �أم ال... ال يرتكونك، فاالأ

وما تخليت عنه يف يوم من �الأيام، �أن تبقى قدمك يف �لركاب، و�أال تبح �صهوة جو�دك.

�ملهم بعد يومني من �العتقال، ��صتدعيت �إىل مقر �ل�صاباك يف منطقة “عوفر”، ول�صاعة 

تقريباً و�حلديث بيني وبني �رشطة �ل�صاباك يدور عن ع�صويتي يف حما�ص، وعن زيار�ت 

�إىل  ذهب  �خلليل  من  �صاباً  و�أن  بها.  يل  عالقة  ال  �أمو�ل  وعن  �لبيت،  يف  يل  �لنا�ص  بع�ص 

�ألف دوالر   18 �ملال قدره  �لعاروري، و�أعطاه مبلغاً من  �صورية و�لتقى بال�صيخ �صالح 

خم�ص�صات يل، فقلت لرجل �ل�صاباك هذه �الأمو�ل مل ي�صلني منها �صيئاً، وباعرت�ف �الأخ 

�صاحب �ل�صاأن �أنه �رشفها على �صد�د ديونه. و�صاب �آخر من �لقد�ص �عرتف �أنه �أعطاين 

4,500 دوالر، فقلت للمحقق: �ملنطق ي�صتدعي �أن �أقوم �أنا باإعطائه... ال هو. و�ل�صحيح 

�أين مل �أ�صتلم �صيئاً منه كذلك.

�ملحكمة  تاأخذ  مل  و��صتئناف،  تثبيت  وحمكمة  �إد�ري،  �أ�صهر  ب�صتة  بلغوين  بعدها 

�أما  فحاكموين،  �صيئاً  لكم عندي  �إن كان  لهم، وطلبته منهم،  قلته  بالذي  و�لثانية  �الأوىل 

�أن حتتجزوين حتت م�صمى مو�د �رشية، فهذ� كذب. �أطلب من �ملحكمة �أن تقدم يل الئحة 

�لنيابة و�ل�صاباك.  �أعرتف لكم بكل �صيء. لكنهم رف�صو� وعلى �خل�صو�ص  �تهام، و�أنا 

وقلت يف مر�فعتي للحاكم �لع�صكري، لو �أردت �أن �أ�صتغل فيكم، ملا ر�أيتني و�قفاً �أمامك، 

�أ�صهر جددو� يل  �أن تنتهي �ل�صتة  �إيَل... ولكن دون جدوى. وقبل  وملا جعلت لكم �صبيالً 

ذهاب  ولوال  جدوى.  دون  �أخرى  مرة  و��صتئناف  تثبيت  وحمكمة  �أخرى،  �أ�صهر  ب�ِصتة 
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و�أنه  �أن ترت�جع،  �لنيابة  رغمت 
ُ
�أ �الإ�رش�ئيلية، عندها  �لعليا  �إىل  �لقو��صمي  �ملحامي فادي 

لي�ص يف نيتها �لتجديد وتكتفي بانتهاء �ملدة.

وهذه  �لطريق،  وهذ�  �ل�صعب،  هذ�  �أبناء  من  باأحبابنا  و�ل�صجون  �الأيام  وجمعتنا 

نعيم،  �أبو  �لنت�صة  نبيل  و�حلاج  �لقو��صمي  ون�صال  �جلوالين  فتحي  �ملجاهدين  �لدعوة، 

و�لذين ت�رشفت بلقائهم جميعاً. ومرة �أخرى جتمعنا �صاحات �ل�صجون بنو�ب �ل�رشعية 

ح�صن  �ل�صيخ  و�الإخوة  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  رئي�ص  �لدويك،  عزيز  �لدكتور  �لفل�صطينية 

�أين در�غمة،  �لرحمن زيد�ن، و�ل�صيخ خالد طاف�ص، و�لدكتور  يو�صف، و�ملهند�ص عبد 

و�لدكتور حممد �أبو جحي�صة، و�الأخ عبد �جلابر �لفقهاء، و�الأخ �أحمد مبارك، و�الأخ ف�صل 

حمد�ن، و�لدكتور غ�صان ذوقان، و�لدكتور حممد غز�ل، و�لدكتور حممد علي �ل�صليبي 

�ملحا�رشين يف جامعة �لنجاح �لوطنية يف نابل�ص، و�الإخوة فر��ص جر�ر، وعالء �أبو خ�رش، 

و�صمري �الأ�صطة، وعو�ص �هلل ��صتيه �لذي له باع يف �لتمثيل �العتقايل... وجميعهم �أ�صحاب 

جتربة �عتقالية نا�صجة وح�صلو� على �صهاد�ت جامعية بتفوق.

هذه هي منازلنا بني حني و�آخر، �إنها �ل�صجون �لتي ظّن �لعدو �ل�صهيوين �أنها نهايتنا. 

وذ�ت مرة قلتها ل�صابط يف �ل�صاباك: �أنتم على �لوجهني يف �أزمة معنا، فح�صورنا خارج 

منا  و�ملطلوب  دورنا  نبا�رش  مل  و�إن  حتى  �لعي�ص  لكم  يطيب  وال  عليكم،  عبئ  �ل�صجون 

جتاه هذ� �ل�صعب، وهذه �لق�صية. فمن �ل�صعب عليكم �أن ترتكوننا نعي�ص ولو �لقليل على 

هام�ص �حلرية، وال حرية يف ظّل دولة �الحتالل. و�إن كنا د�خل �ل�صجون، ففيها نقوم على 

�إخو�ننا و�أبنائنا مبا هو حمرٌم علينا يف �خلارج، ومبا هو حمظور علينا متابعته يف �خلارج، 

�خلطيب  مو�صى  ولدنا  �ملثال  �صبيل  فعلى  وج�صدي.  نف�صي  و�إعد�د  وتعليم  تربية  من 

�ل�صند  على  بال�صهادة  يو�صف  ح�صن  و�ل�صيخ  وحظيت  �هلل،  كتاب  حفظ  �أمّت  حزما،  من 

�لذي لقنه �إياه �الأخ �حلبيب نظام ��صنينة... وعلى هذ�... ِق�ص. ويا �صبحان �هلل، ما تربى 

مَلْ ُنَربَِّك ِفينَا َولِيد�ً َولَبِثَْت ِفينَا ِمْن ُعُمِرَك 
َ
�صيدنا مو�صى \ �إال يف بيت فرعون: )َقاَل �أ

، ونحن جعلنا من �ل�صجون مد�ر�ص وجامعات، وحقوالً للرتبية و�الإعد�د، وما 
�ِصننَِي(51

من يوم �إال وفيه عطاء، حما�رش�ت جلميع َمْن يف �لق�صم يوماً بعد يوم، ويقوم عليها علماء 

�رش 
ُ
و�أ�صاتذة جامعات، وجلنة ثقافية تقوم على هذ� �الأمر، ويف �لليل وبعد �صالة �لع�صاء �أ

ملعظم �حلجر�ت.

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صعر�ء، �آية 18.  
51
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صفقة وفاء األحرار:
��صتيقظ �لنا�ص د�خل �ل�صجون وخارجها على �الأخبار �لتي حتمل يف طياتها �أن �ليوم، 

يوم �لثالثاء 2011/10/18، هو يوم حترير �أ�رش�نا من �صجون �الحتالل، مبوجب �صفقة 

مّت �التفاق عليها وعلى تنفيذها برعاية م�رشية وعلى مرحلتني؛ �ملرحلة �الأوىل باالإفر�ج 

عن قائمة قدمتها حما�ص، وعدد �أفر�دها 477 �أ�صري�ً، ويف �ملرحلة �لثانية 550 �أ�صري�ً، وكل 

ذلك مقابل �جلندي �ل�صهيوين �الأ�صري من �أر�ص �ملعركة جلعاد �صاليط.

�ملوؤبدة، ومدى  �الأحكام  �الأوىل... معظمهم من ذوي  �لذين خرجو� يف �ملرحلة  هوؤالء 

من  وتنادى  مقتالً،  منه  و�أ�صابو�  �ل�صهيوين،  �لعدو  �أوجعو�  ون�صاٍء  لرجاٍل  �حلياة... 

دماء  بالطبع  بالدماء...  �أيديهم  تلطخت  عمن  يفرج  لن  �أنه  عال،  ب�صوت  �الإعالم  خالل 

�صنو�ت،  خم�ص  ��صتمرت  ُم�صنية  مفاو�صات  وبعد  �ملطاف،  نهاية  يف  لكنه  �ل�صهاينة. 

جب على حترير هوؤالء �الأبطال، و�نك�رشت �رشوطه، ولويت ذر�عه �أمام 
ُ
�أذعن �لعدو، و�أ

ت�صميم �ملفاو�ص �لق�صامي و�إر�دته، لتكون هذه �ل�صفقة �أعظم �صفقة يف تاريخ �لق�صية 

�لفل�صطينية. حيث خرج من �صجون �الحتالل 1,027 من �الأ�رشى و�الأ�صري�ت مقابل هذ� 

�جلندي.

هوؤالء �لذين خرجو� يف �ملرحلة �الأوىل �لـ 477 �أ�صري�ً... هم جرن�الت ومفكرون وقادة 

ميد�نيون على �صعيد �النتفا�صتني �الأوىل و�لثانية. و�لعقبى �إن �صاء �هلل ملن بقي يف �صجون 

�الحتالل، و�صيكون ذلك �إن �صاء �هلل.

�لعامة.  �لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة  بقيادة  تبادل  �صفقة   1985 �صنة  ح�صل  �أن  �صبق 

وكانت  �أبنائه،  بعودة  �لوطن  وفِرح  بامتياز.  فل�صطينياً  وعر�صاً  متميزة،  �صفقة  وكانت 

فرحة غامرة، وخرج من �صجون �الحتالل على يد هذه �ل�صفقة 1,150 منا�صالً... مقابل 

ثالثة جنود �صهاينة، كانو� وقعو� يف �الأ�رش �صنة 1983، وكانو� يف �صجون خارج �الأر�ص 

�ملحتلة. �أما �صفقة وفاء �الأحر�ر، فكان �جلندي حمتجز�ً يف غزة يف حماية �ملقاومة، وغزة 

يف ُعرف �الحتالل �صاقطة �أمنياً، و�أن يده طائلة، و�أنه كان ير�هن على �لزمن يف �لو�صول 

�إىل �جلندي، و�أنه �صيحرر �صاليط �أو يغامر فيقتله، وال �أن ُتك�رش �إر�دته، ويذل هذ� �لذل.

نعم، من َخَرج يف هذه �ل�صفقة من رجالنا، �أولو� باأ�ص وعملياتهم نوعية وجريئة، منها 

خطف �جلنود، وح�صد �آخرين فيهم �لكثري من �جلنود من خالل تفجري �حلافالت �لتي 
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ُتقلهم، وما �صبق �أن ح�صل بهذ� �لزخم يف تاريخ �لثورة �لفل�صطينية. فقد فر�ص جماهدونا 

�لتجول وركوب �حلافالت د�خل  معادلة �صعبة على �الحتالل، وبعملياتهم هذه منعو� 

�ل�صري، و�متنع  �الإ�رش�ئيليني جحيماً، وتعطلت حركة  فل�صطني �ملحتلة، و�أ�صبحت حياة 

�لنا�ص خوفاً من ركوب �حلافالت.

دون  �لتنظيمات  جميع  �ل�صفقة  و�صملت  مهيب،  �حتفايل  جٍو  يف  �الأ�رشى  خرج  لقد 

�لرديئة �لنفو�ص  بع�ص  �أن  �إال  �ل�صفقة،  هذه  يف  و�فر  حظ  فتح  حلركة  وكان   ��صتثناء. 

ال بّد و�أن تبخ�ص هذه �ل�صفقة؛ وهذ� �صاأن �ملوتورين �لعاجزين، �لذين مل يعجبهم ذلك، 

فخرجو� علينا باأل�صنة حد�د �صد�د... �أ�صحًة على �خلري. و�صدق �هلل: )َو�إِْن َتْعَجْب َفَعَجٌب 

�أن  ، و�إين لقريب من هوؤالء �لنا�ص �لذين خرجو� يف هذه �ل�صفقة و�أعلم جيد�ً 
َقْولُُهْم(52

منهم َمْن يكيدون لنا، ويتاآمرون علينا د�خل �ل�صجن وخارجه، لكنها �لرحمة بعائالتهم 

من  حترير  على  يعملو�  �أن  بهم  �أجدر  وكان  وبناتهم.  باأبنائهم  رحمة  وذويهم،  و�أهلهم 

�لنو�يا” من قبل �الحتالل لعيون  “ح�صن  يخ�صهم، وقد كان حظهم يف �الإفر�ج على يد 

ومل  علينا،  تاأت  مل  هذه  �لنو�يا  ح�صن  �أن  هلل  و�حلمد  �صو�ها،  دون  لفتح  و�فر�ً  �ل�صلطة، 

ت�صملنا.

�إن قياد�ت حركة فتح د�خل �صجون �الحتالل وممثليها، وعلى رغبة منهم، طلبو� من 

�إىل �جلنوب، ليتاآمرو� على  �ل�صمال  �أن جتمعهم يف �صجن ريون من  �ل�صجون  م�صلحة 

�الإ�رش�ب �لذي قادته حركة حما�ص بتاريخ 2012/4/17، فو�فقت لهم م�صلحة �ل�صجون 

و�أال  �الإ�رش�ب،  هذ�  يف  فتح  دخول  عدم  على  و�أجمعو�  �ملذكور،  �ل�صجن  يف  وجمعتهم 

�أن ين�صحبو� منه، حتى ال  يت�صامنو� معه، بل و�أمرو� عنا�رشهم �لتي دخلت �الإ�رش�ب 

�الإ�رش�بات  يف  خذلونا  كما  ويف�صل  �الإ�رش�ب،  يجه�صو�  وحتى  حلما�ص،  �إجناز�ً  يكون 

وتدبريهم،  مكرهم  �أحبط  �صبحانه  �هلل  لكن   .2004 �إ�رش�ب  �خل�صو�ص  وعلى  �ل�صابقة 

�ل�صلطة ونادي �الأ�صري رمو� بثقلهم دعماً لالإ�رش�ب ومع  و�إن كانت وز�رة �الأ�رشى يف 

�الإ�رش�ب، �إال �أن قياد�ت فتح يف �ل�صجون بقيادة جمال �لطري�وي، وكرمي يون�ص، وجمال 

 
ً
�نتهازياً، و�أن يكونو� متكاأ �ل�صاللدة و�آخرين ر�صو� الأنف�صهم دور�ً  �لرجوب، و�صادي 

معركة  وكانت  هلل،  و�حلمد  �الإ�رش�ب  جنح  لكن  �الإ�رش�ب.  �إف�صال  يف  �ل�صجون  مل�صلحة 

فا�صلة وحا�صمة، و�صكل �نت�صار�ً للحركة �الأ�صرية، وبرعاية م�رشية �نتهى �الإ�رش�ب 

القراآن الكرمي، �صورة �لرعد، �آية 5.  
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�إىل �ل�صجون، و�أن ي�صمح لعائالت  �إىل �إجناز ر�ئع وكبري هو خروج جميع َمْن يف �لعزل 

�أ�رشى غزة بزيارة �أبنائهم.

و�نتظرت �ليوم،  هذ�  جميعاً  �لنا�ص  �نتظر  حيث  �ل�صفقة،  �إىل  عودة  حال  كل   على 

�ل�صجون طويالً هذه �لفر�صة، و�أطلق �رش�ح تي�صري �صليمان �لذي �أجمعت قيادة �ل�صاباك 

�أحالم  �ملجاهدة  �الأخت  �رش�ح  و�أطلق  �لظروف،  كل  �صمن  �رش�حه  �إطالق  عدم  على 

�لتميمي، �لتي ��صتفزت هيئة �ملحكمة �لع�صكرية يف حديثها �صّد �الحتالل، و�أنها غري نادمة 

على ما فعلت، ولو قدر لها �خلروج �صتعود ثانية �إىل �ملقاومة، فكانت و�صية �ملحكمة بعد 

�لظروف، وخرجت عزيزة كرية  �ل�صجن �صمن كل  �أال تخرج من  �حلكم عليها باملوؤبد 

ر�فعة �لر�أ�ص وتلوح للنا�ص باأن �ملقاومة هي �لطريق.

�صجون  يف  �الأ�رشى  عميد  �لبغوثي،  نائل  �ملجاهد  �الأخ  �ل�صفقة  هذه  يف  وخرج 

�الحتالل، و�لذي �أم�صى من عمره يف �ل�صجون 33 �صنة ودخل �لر�بعة و�لثالثني، خرج 

وهو مرفوع �لر�أ�ص، ويلوح للجماهري باأن �لقوة هي �لعنو�ن من �أجل حترير �الأ�رشى.

�حتفلت فل�صطني هنا يف �ل�صفة �ملحا�رشة �ملكبلة، وك�رشت �جلماهري حاجز �خلوف، 

ورفرفت ر�يات حما�ص �خل�رش�ء يف مقر �ملقاطعة، وقالت �أختنا �ملجاهدة �أم عناد �صقيقة 

بقدر  عا�صف(:  )�أبو  �لبغوثي  وعمر  �لنور(  )�أبو  �لبغوثي  نائل  �ملجاهدين  �الأخوين 

حما�ص  ر�يات  �أرى  و�أنا  �أكب  كانت  فرحتي  �أن  �إال  �ل�صجن،  من  نائل  خلروج  فرحت  ما 

 ترفرف د�خل �ملقاطعة. وذلك ب�صبب �لظلم �لذي مار�صته �الأجهزة �الأمنية لل�صلطة على

�الأبطال،  ت�صتقبل  �خل�رش  بالر�يات  �خلليل  خرجت  �ملقاومني.  وعلى  حما�ص،  حركة 

وخرجت بيت حلم، ور�م �هلل، ونابل�ص، وجنني، وخرجت غزة عن بكرة �أبيها، ويف ��صتقبال 

مهيب لهذه �لفئة �ملباركة من �الأ�رشى بعد �أن َمنَّ �هلل عليهم بالفرج ومن �الأ�رش �إىل �حلج 

مبا�رشة... باالأم�ص كانو� يف �ل�صجون، و�ليوم يقفون من على عرفات يلبون ويتطهرون... 

.
ويذكرون �هلل على ما هد�هم، )َذلَِك َف�ْصُل �هللِ ُيوؤِْتيِه َمْن َي�َصاُء َو�هللُ ُذو �لَْف�ْصِل �لَْعِظيِم(53

اإلضراب عن الطعام:
من  �صبعو�  رجال  �ل�صجون  يف  وبقي  �أ�صهر،  خم�صة  �ل�صفقة  على  م�صى  �أن  بعد 

عبا�ص  �جلرن�ل  منهم  �صو�به  و�أفقدوه  �الحتالل  �أوجعو�  كذلك  وهم  �أمهاتهم،  حليب 

عي�صى، حممود  �لفذ  �لقائد  �جلرن�الت  من  و�لبقية  �لهورن  جمال  و�جلرن�ل   �ل�صيد، 

القراآن الكرمي، �صورة �جلمعة، �آية 4.  
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ومعمر   ،
54

�رشمي ومهند  �لهيجا،  �أبو  جمال  �ملجاهد  و�ل�صيخ  عي�صى،  �لنا�رش  وعبد 

بالل،  وعثمان  ومعاذ   ،
56

�صدر و�أين  �لقو��صمي،  و�أكرم  �صالمة،  وح�صن   ،
55

�صحرور

، وكثري من �إخو�ننا. بعد هذه �لفرتة بد�أ �لتفكري و�لعمل يف �لهم 
57

و�لقائد حممود �رشيتح

�حلا�رش، و�لذي ال يفارق ذ�كرة �الأ�رشى، �أال وهو �إخو�نهم يف �لعزل �النفر�دي، و�لذي 

�صالمة،  وح�صن  عي�صى،  حممود  �لقائد  لالأخ  عاماً  ع�رش  الثنتي  طويالً  طال  �أمده؛  طال 

و�ل�صيخ جمال �أبو �لهيجا، وعبا�ص �ل�صيد، طال عليهم �لعزل. فدفع �إخو�ننا بثقلهم وعلى 

�خل�صو�ص �الإخوة �لذين قادو� �الإ�رش�ب بجد�رة وكفاءه متناهيتني �لقائد جمال �لهور 

، من فتح “نفحة”، و�تفق هوؤالء على 
58

معه �البن �لقائد مهند �رشمي، و�الأخ عالء �أبو جزر

�أن �الأيام �لقادمة حا�صمة، وال بّد من خطة ��صرت�تيجية تخرج َمْن يف �لعزل من �إخو�ننا، 

و�أن تعود زيار�ت غزة الأبنائهم يف �ل�صجون بعد �نقطاع د�م خم�ص �صنو�ت. و�أن يوقفو� 

هجمة م�صلحة �ل�صجون �صّد �الأ�رشى.

�صفوف يف  ن�صط  �لوطنية،  �لنجاح  جامعة  يف  �لتحق  طولكرم،  مدينة  يف  ولد   :)  –1975( �رشمي  طالل  مهند   
54 

كتائب �لق�صام �إثر �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى، �صارك يف �الإعد�د و�لتجهيز لعملية فندق بارك �لتي نفذها �ل�صهيد 

29 موؤبد�ً وع�رشين عاماً. وكان �عتقل قبل ذلك 2002/5/8، وحكم بال�صجن ملدة   عبد �لبا�صط عودة، �عتقل يف 

14 مرة يف �صجون �الحتالل ليق�صي ما جمموعه �صت �صنو�ت لن�صاطه يف �لكتلة �الإ�صالمية.

معمر فتحي �شحرور )1979– (: ولد يف مدينة طولكرم، وحا�صل على دبلوم تربية ريا�صية. �نتظم يف �صفوف   
55

كتائب �لق�صام مع �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى. �صارك يف �الإعد�د و�لتجهيز لعملية فندق بارك �لتي نفذها �ل�صهيد 

عبد �لبا�صط عودة. �عتقل بعد مطاردة يف 2002/5/9، وحكم بال�صجن �ملوؤبد 29 مرة وع�رشين عاماً.

 1991 �صنة  �عتقل  ولد.  وله  متزوج  دي�ص،  �أبو  يف  ولد  مقد�صي  �أ�صري   :)  –1966( �شدر  املجيد  عبد  اأمين   
56

 مل�صاركته يف فعاليات حركة حما�ص يف �النتفا�صة �الأوىل. �أ�ّص�ص خلية الختطاف جنود �صهاينة، ثم تو��صل مع

�جلوهري  ع�صام  لال�صت�صهاديني  �للوجي�صتي  �لدعم  بتقدمي  ُكلف  �ل�صيف.  حممد  و�لقائد  �لق�صام  كتائب 

و�مل�رشي ح�صن عبا�ص �للذين نفذ� عملية م�صلحة يف “نحل �ت�صبعاه” بالقد�ص يف 1994/10/9، ولال�صت�صهادي 

�أين ر��صي �لذي فجر نف�صه يف 1994/12/25 يف عمليات جاءت رد�ً على جمزرة �حلرم �الإبر�هيمي. عمل على 

�إىل  غزة  قطاع  من  �صالح  ونقل  �صهاينة  جنود  الختطاف  �ل�صيف  من  بتوجيه  خططت  مقد�صية  خلية  �إن�صاء 

�ل�صفة �لغربية �صنة 1994. �عتقل يف 1995/5/12 عند حاجز �إيريز �لع�صكري. حكم بال�صجن �ملوؤبد و35 عاماً.

حممود حماد �رشيتح )1977– (: ولد يف بلدة يطا جنوب �خلليل. تخرج من كلية �لهند�صة يف جامعة بريزيت،   
57

�عتقل   .2001/2000 �لطلبة  جمل�ص  رئي�ص  من�صب  و�صغل  بريزيت  جامعة  يف  �الإ�صالمية  �لكتلة  �أمري  و�أ�صبح 

�صفوف يف  �لثانية  �النتفا�صة  يف  �نتظم  �الإ�صالمية.  �لكتلة  يف  لن�صاطه  �لكتلة  و�صجون  �الحتالل  �صجون   يف 

2005/10/17، وحكم  كتائب �لق�صام حيث �أ�صهم يف �لتجهيز لعمليتني ��صت�صهاديتني �صّد �ل�صهاينة. �عتقل يف 

عليه بال�صجن �ملوؤبد �صبع مر�ت.

�ندالع  �إثر  �الحتالل  مقاومة  يف  ن�صط  غزة.  قطاع  جنوب  رفح  يف  ولد   :)  –]1976[( جزر  اأبو  �شحادة  عالء   
58

�نتفا�صة �الأق�صى. �عتقل يف �أثناء �صفره مع و�لده �ملري�ص يف 2001/1/15، وحكم عليه بال�صجن 18 عاماً. توفيت 

�ألوية �لنا�رش �صالح �لدين بعد ق�صف طائر�ت  زوجته وبقيت �بنته وحيدة. ��صت�صهد �صقيقه �أين �أحد قادة 

�الحتالل ل�صيارته يف �صباط/ فب�ير 2009. ي�صغل �أبو جزر م�صوؤولية ممثل �ملعتقل يف �صجن بئر �ل�صبع.
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تطالبها  �ل�صجون،  م�صلحة  �إىل  كثرية  بر�صائل  �إخو�ننا  رفع  �الإ�رش�ب،  يف  �لبدء  قبل 

باأن تتحرك �إيجابياً على �صعيد �لعزل، و�أن حتدد جدوالً زمنياً لعالج هذه �لظاهرة، لكن 

�أن جاءت �للحظة �حلا�صمة.  �إىل  م�صلحة �ل�صجون بقائدها مل تتفاعل مع هذه �لر�صائل، 

ف�صكلت جلنة قبل �الإ�رش�ب باأيام مل ي�صعفها �لوقت، وغري موؤهلة لقر�ر�ت ملزمة تلبي 

�لقليل من مطالب �الأ�رشى، ومهمتها فقط �أن ترفع �نطباعات عن حالة �الأ�رشى، وال حّل 

�إالّ على مز�ج قائد �مل�صلحة.

مع  بها  و�لتقيت  �ل�صجن،  يف  �إلينا  وح�رشت  �ل�صجون،  مبعظم  �للجنة  �جتمعت 

�صبيل  ال  باأن  لها  وقلت  نا�رش،  وريا�ص  ح�صني  �صامي  �الإ�رش�ب  قاد�  �لذين  �الأخوين 

�للجنة بني  �لعزل. وتنقلت  �إال بخروج �ملعزولني من  لوقف �الإ�رش�ب وعدم �لدخول به 

�ل�صجون وحتدثت �إىل قياد�ت �الإ�رش�ب قبل �أن يبد�أ، وحاوروها وحاورتهم، وقالو� لها: 

�إّن �ل�صجون على �صعيد حركة حما�ص وتنظيم فتح يف نفحة فقط �تخذت قر�ر�ً يف �لدخول 

ومفاجئة  �رشيعة  خطوة  يف  ثّم   .2012/4/27 هو  تاريخاً  له  وحددو�  �الإ�رش�ب...  �إىل 

بثقله،  نفحة  دخل  حيث  �لفل�صطيني.  �الأ�صري  يوم   ،2012/4/17 يوم  �إىل  �لتاريخ  قدمو� 

بقيادة  ع�صقالن  �صجن  باخلذالن  وباء  �ل�صبع،  بئر  يف  �إي�صل  وحما�ص  ريون،  وحما�ص 

يف  و�الإخوة  �ل�صعبية  �جلبهة  ودخلت  �الإ�رش�ب  مع  جميعها  �ل�صجون  وت�صامنت  فتح. 

�جلهاد �الإ�صالمي هذه �مللحمة، وكان للجبهة ح�صورها �لقوي يف هذه �ملعركة، يف �لوقت 

�لدخول يف �الإ�رش�ب... و�جتمعت  �ل�صجون على عدم  �أجمعت فيه قياد�ت فتح يف  �لذي 

�الإ�رش�ب،  يف  �لدخول  بعدم  خرجو�  لياٍل،  لثالث  ريون  �صجن  يف  قبل  من  ذكرت  كما 

من غزة  �صباب  لكن  �الإ�رش�ب،  من  باالن�صحاب  فتح  عنا�رش  على  باأو�مرهم  و�ألقو�   بل 

حركة فتح رف�صو� ذلك، وحازو� على �رشف �مل�صاركة.

ور�صيت  بل  �لعامة،  �مل�صلحة  على  �لذ�تية  م�صاحلها  غلبت  قد  �لقياد�ت  هذه  كانت 

�لطري�وي، وكرمي  �صابقاً جمال  َمْن ذكرت  �الإ�رش�ب، وهم  �أن تكون ورقة �صغط �صّد 

يون�ص، وجمال �لرجوب... و�آخرون.

�الإد�ريني  �الإخوة  �إ�رش�ب  مع  يوم  �إىل  يوم  ومن  �خلاوية...  �الأمعاء  معركة  �بتد�أت 

“عوفر”  �ل�صجون... ونحن يف �صجن بيتونيا  �الأر�ص مع �الإ�رش�ب وت�صامنت  تفاعلت 

�الإ�رش�ب  �نتهى  �أن  �إىل  كاملني،  و�أ�صبوعني  متفرقة،  �أيام  خالل  من  جزئياً  ت�صامنّا 

من �إخوة  وم�صاركة  �ل�صعبية،  و�جلبهة  حما�ص  �صباب  �صّم  و�حد،  ق�صم  �صعيد   على 

�جلهاد �الإ�صالمي وفتح كذلك.
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�أح�صن  و�الإعالم  تتفاعل،  حولهم  من  و�الأر�ص  معركتهم،  يف  �مل�رشبون  وم�صى 

وزير  دور  وكذلك  فار�ص،  قدورة  بقيادة  �الأ�صري  نادي  دور  ننكر  وال  دوره... 

يف  هاماً  دور�ً  لعب  غزة  يف  �الإعالم  وكذلك  قر�قع،  عي�صى  �ل�صلطة  حكومة  يف  �الأ�رشى 

ب�صائر بد�أت  حيث   ،2012/5/15 �لنكبة  يوم  ذكرى  قبل  ما  �إىل  �لعام...  �لر�أي   تفعيل 

 .1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  د�خل  زخُمها  جتلى  �ملرة  هذه  لكن  �لثالثة...  �النتفا�صة 

�الأفق  �لو�صع على �صفيح �صاخن، و�أن ما يلوح يف  �أن  �لعدو، و�أدرك �الحتالل،  فخاف 

من  �أعلى  م�صتو�ه  يف  وبقر�ر  م�رشية،  وبو�صاطة  �أخري�ً  فاأذعن  جد�ً،  خطري  خطري... 

�صالحية م�صلحة �ل�صجون، وذلك بح�صور �ل�صاباك، وقبوله مبطالب �الإ�رش�ب و�أولها: 

خروج َمْن يف �لعزل جميعاً دون ��صتثناء؛ حيث �نتهى دور م�صلحة �ل�صجون، و�أ�صلوب 

“�لقطارة” �لذي �تبعته يف حّق ملفات �لعزل وعر�صها كل �صتة �أ�صهر على جلنة خمت�صة 
�أن َيْر�َصح ب�صيء، الأن عمل �للجنة مز�جي  بيدها جتديد �لعزل. وهيهات لهذ� �الأ�صلوب 

وال يقوم على خيار�ت �أو قو�عد من �ملنطق.

مبا�رشة  �لعزل  يف  َمْن  وخرج  �الأ�رشى،  مبطالب  �ل�صجون  وم�صلحة  �ل�صاباك  قبِل 

بعد �أن �أوقف �الأ�رشى �إ�رش�بهم. وعندنا يف معتقل عوفر قاد �ملرحلة وبجد�رة �الأخو�ن 

قدر  على  وكانا  م�صلم(،  )�أبو  نا�رش  وريا�ص  �إبر�هيم(،  )�أبو  ح�صني  �صامي  �لكريان 

�الأخوين،  على  �ل�صاغطة  �ملو�قف  بع�ص  يف  حدودي  جتاوزت  كنت  و�إن  �مل�صوؤولية. 

�لف�صل  وكان  �لرُجلنَْي.  و�أخالق  �أدب  يف  قمة  وهذ�  م�صكوَرْين...  علّي  �صب�  �أنهما  �إالّ 

وعالء  �رشمي،  ومهند  تقي(  )�أبو  �لهور  جمال  حما�ص  من  لالأخوين  �الإ�رش�ب  قيادة  يف 

يف فتح  قياد�ت  عليه  �أجمعت  ما  رف�ص  و�لذي  نفحة،  �صجن  يف  فتح  عن  ممثل  جزر   �أبو 

�ل�صجون.

لكن بعد هذ� �لنجاح �لذي طار ذكره يف �الآفاق، و�نت�رش فيه �جلوع على �لركوع، وبعد 

هذ� �النت�صار �لذي �أخرج �حلركة �الأ�صرية، من عقدة �لف�صل �لتي الزمتها �صبع �صنو�ت، 

جر�ء �إ�رش�ب �صنة 2004. بعد هذ� �النت�صار �لذي �أعاد للحركة �الأ�صرية �عتبارها، و�أن 

�صفقة وفاء �الأحر�ر، �لتي طاملا كان رجالها هم �لقادة لهذه �ملعارك، حتدث هذ� �الإ�رش�ب 

جميع  به  تاأت  مل  مبا  �أتى  و�الإد�ري،  و�ملعنوي  �لنف�صي  خمزونها  ر�ئعة  مناذج  عن 

�أن  �الأوىل  الأيامنا  ما كان  �ل�صجون، وخذالن  �نق�صام د�خل  �ل�صابقة، يف ظّل  �الإ�رش�بات 

تعرفه.
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�أقل من  �لعدو، وعلى  تلكاأ  �ل�صابقة،  �لتجارب  �لذي غطى على ف�صل  �لنجاح  بعد هذ� 

مهل يف تنفيذ هذ� �الإجناز وليقتلوه. �إذ مل يِف مبا تعهد به، فخروج �ملعزولني من �لعزل 

ال يكفي، و�لعزل كان �لعنو�ن لهذه �ملعركة، و�ملطلوب هو �لوفاء ال غري، لكن �لعدو ديدنه 

�ملماطلة.

الأهايل  بال�صماح  موؤخر�ً  ��صتجاب  و�إن  حتى  �الأخرى،  �ملطالب  بحق  ياطل  �إنه 

بها  تقدم  مطالب  هناك  طويالً،  عنهم  �نقطعو�  و�لذين  �ل�صجون،  يف  �أبنائهم  بزيارة  غزة 

�مل�رشبون، وو�فقت عليها م�صلحة �ل�صجون، وهي مالم�صة حلياة �الأ�رشى؛ منها �لتعليم 

�جلامعي، وعودة �لتوجيهي �إىل قاعات �ل�صجون، ورفع �لقيود عن �خلروج �إىل �صاحات 

�لغالء  �صيا�صة  من  و�حلد  ونوعاً،  كماً  �لطعام  و�صع  وحت�صني  �أكرث،  ل�صاعات  �ل�صجن 

�لفاح�ص الأ�صعار �لكانتينا، حيث على �صبيل �ملثال، �خلم�صة كيلوغر�مات من �لتمر عندنا 

يف كانتينا �ل�صجن تباع بـ 260 �صيكل، يعني 45 دينار �أردين )نحو 67 دوالر(، بينما هي 

�أقل من ذلك. وكثري�ً من �الأحيان  ، بل 
59

31 دوالر( 120 �صيكل )نحو  يف �خلارج تباع بـ 

ياأتوننا بالتمر �لبائر �لرديء، فانظرو� بربكم �إىل هذ� �البتز�ز... وهذ� �ال�صتغالل، وهناك 

مطالب �أخرى منها �ملنع �الأمني لكثري من �لعائالت على �صعيد �لزيار�ت.

لن  �هلل  �صاء  و�إن  �الإ�رش�ب.  هذ�  جناح  بعد  �الأ�صرية  �حلركة  تنف�صت  حال،  كل  على 

حترر  كما  حتريرهم،  �أجل  من  �ملقاومة  دور  هو  �الآن  بل  �أخرى  �إ�رش�بات  �إىل  حتتاج 

�إخو�نهم �لذين عا�صو� هذه �ملحن، فمنَّ �هلل عليهم بالفرج.

عاد �الأ�رشى بعد �الإ�رش�ب �إىل حياتهم �لرتيبة، و�رتاحت �الأع�صاب من �خلوف من 

�ملعتقل  مطبخ  وبقي  �الأ�رشى،  �إجناز�ت  على  عندنا  �الإ�رش�ب  قادة  وحافظ  �ملجهول، 

فيه  �مل�صاركة  �أو  �الإ�رش�ب  يف  �لدخول  �إذ  �ل�صجون.  بقية  دون  �الأ�صرية،  �حلركة  باأيدي 

عند  �لقيادة  وفّن  لباقة  لكن  �الأ�صرية،  �حلركة  من  �ملر�فق  هذه  ل�صحب  مبا�رش  تهديد 

على  لل�صطو  جماالً  �الإد�رة  لرجاالت  يرتك  مل  نا�رش،  وريا�ص  ح�صني  �صامي  �الأخوين 

هذه �الإجناز�ت.

�لبنيان �الجتماعي لهذه �حلركة،  �أن نحافظ على  �ل�صجون،  هذه هي معاركنا د�خل 

�إخو�ننا،  �صالمة  على  هلل  و�حلمد  قوية.  و�الإر�دة  �صاخماً،  �لنف�صي  �لبنيان  يبقى  و�أن 

و�حلمد هلل على هذ� �لنجاح وهذ� �لن�رش. �حلمد هلل على كل حال.

“�إ�رش�ئيل” �ملركزي يف �صنة  �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك   مّت �حت�صاب �صعر �رشف �لدوالر مقابل 
59

2012 �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.858.
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باالأخ  �أ�صتفتح  �صباح  كل  ومع  رتاتبها،  على  و�الإ�رش�ب  �ل�صفقة  بعد  �الأيام  م�صت 

�حلبيب )�أبي �صالح( حممد عمار، �لذي هو �صقيق روحي. ففي كل يوم �أبو �صالح يقر�أ 

ريا�صته  هي  �لتي  �لتن�ص  طاولة  مع  �آخر  ورد  وله  يومي،  ورد  �أجز�ء  �صتة  �لقر�آن  من 

�ملف�صلة، وقلما يغلبه �أحد �إال �ملجاهد يحيى لد�دوه مرة له، ومرة عليه. وبقينا على هذ� 

�حلال مع كل يوم �إىل �أن رحلوه �إىل �صجن �لنقب.

��صتقبال  فا�صتقبلناه  رم�صان،  �أبو�ب  على  نحن  و�إذ�  �الأيام،  مت�صي  ما  و�رشيعاً 

�صمنا  يرحل،  ما  �رشعان  �لظل،  خفيف  �صيف  والأنه  �لهجري،  حرُّ  لفحه  �لذي  �ملحتاج 

من  �الأول  و�فقت  وقد  منه،  �الأوىل  �جلمعة  وخطبت  ليله،  قيام  على  �هلل  و�أعاننا  نهارُه، 

رم�صان، و�أتى رم�صان على خم�ص جمع، فليايل رم�صان مباركة، و�لع�رش �الأو�خر من 

رم�صان غالية... غالية جد�ً. وليلة �لقدر على �خل�صو�ص �أحييناها جماعة �إىل �أن �صلينا 

�ل�صبح، وكان �صعوري و�صعور �إخو�ين �أنها ليلة �لقدر، وقد ��صت�صعرنا بندى هذه �لليلة 

وطالوتها. حتى �أن �لكالب �ملحيطة بال�صجن للحر��صة مل تنبح ليلتها قط. بينما يف �لليايل 

�الأخرى ال ت�صكت عن �لنباح... فيا �صبحان �هلل.

�صمنا رم�صان و�أحتفنا �ل�صيخ �لنائب خالد طاف�ص بخطبة �لعيد بعد �ل�صالة، وعا�ص 

�أن  من  بالرغم  �حلم�صاوية،  و�الأنا�صيد  بالدبكة  ر�ئعاً،  �حتفالياً  جو�ً  �ل�صاحة  يف  �الإخوة 

ذلك حمظور عند �إد�رة �ل�صجن، �إال �أنها فر�صت عليهم، وبلباقة من �الأمري ريا�ص نا�رش 

�أنا�صيد �لعيد، وفرحة �لعيد. و�أخذ  �أن يخفف من �حتقان رجال �الإد�رة، وهذه  ��صتطاع 

�ل�صباب باأغنية كل عام و�أنتم بخري يا �أهل �ل�صفة �لغربية... ويا �أهلي يف �لقطاع كل عام 

وهات  �ليهود...  على  ثورة  ثورة...  تنادي...  و�ل�صهد�  تنادي  وحما�ص  بخري...  و�أنتم 

بها” �أو هات حيكها وقد �صمعوها و��صحة. “َقطِّ

�هلل  وجزى  �حلجر�ت.  يف  بينهم  فيما  �الإخوة  وتز�ور  خري،  على  �حلفلة  �نتهت 

من  كامالً،  لل�صجن  �أعد  �لذي  خري،  كل  �جلعافرة  �لكرمي  عبد  �صياف(  )�أبا  �ملجاهد  �أخانا 

 �حللويات ما ت�صتهيه �لنف�ص، وباأ�صكال خمتلفة ومذ�قات طيبة؛ �إذ هو �مل�صوؤول عن مطبخ

�ل�صجن.
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�صام  “من   :[ �لنبي  حلديث  �صو�ل،  من  �ل�صتة  �الأيام  �صمنا  مبا�رشة،  �لعيد  وبعد 

. و�حلمد هلل، جميع َمْن يف �لغرفة 
رم�صان ثّم �أتبعه �صتاً من �صو�ل كان ك�صيام �لدهر”60

من �هلل  وتقبل  و�خلمي�ص،  �الإثنني  �أيام  على  ق�رشوها  �الإخوة  من  وهناك   �صاموها، 

�جلميع.

ومن   ،2012/9/5 �الأربعاء  يوم  فجاء  �الإفر�ج،  على  �أ�صبوعني  �إال  يبَق  مل  �لعيد  وبعد 

�لبغوثي...  خلدون  �ملجاهد  بقيادة  و�أنا�صيد  و“َبْدَعة”  حفلة  بعد  خرجُت  عوفر  �صجن 

ومن �حلمام حيث حماماتنا يف خارج �لغرف، و�إىل �أن خرجت من �صاحة �لق�صم و�لزفة 

�حلال،  هذ�  عليهم  يطول  �أال  باهلل  و�أملي  وودعتهم  جميعاً  عليهم  �صلمت  �أ�صدها.  على 

ِ َفاإِنََّها ِمْن  ْم �َصَعائَِر �هللَّ و�أو�صيتهم باحرت�م �الأذ�ن، وتلوت عليهم �الآية: )َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّ

، الأن من �لنا�ص ال ي�صبع من �لكالم، حتى و�الأذ�ن يرفع.
َتْقَوى �لُْقلُوِب(61

كانت �الإجر�ء�ت �رشيعة، من قبل �إد�رة �ل�صجن، وحتى و�أنت يف طريقك �إىل �حلرية، 

�إال �أن نائب مدير �ل�صجن، و�إن كان مازحاً، قال يل: “ي�صي تعوت” يعني يف غلط يف �الإفر�ج 

عر ذلك �نتباهاً فوّقع على �الإفر�ج، وحملتني بو�صطة �ل�صجن �إىل حاجز بيتونيا، 
ُ
عنك. مل �أ

وب�صحبة �صابط ��صتخبار�ت ��صمه موتي. وتعامل معي بكل �حرت�م حيث �أنه مل ي�صع 

�لقيود يف يدي والأول مرة، يخرج �صجني وبال قيود يف يديه. وقال يل يف �للحظة �الأخرية 

هذ�  له:  قلت  جيدون،  يهود  يوجد  �أنه  تذكر  طري،  �أبو  �صيخ  �حلافلة:  من  نزلت  �أن  بعد 

ِه �إِلَيَْك  ْهِل �لِْكتَاِب َمْن �إِْن َتاأَْمنُْه ِبِقنَْطاٍر ُيوؤَدِّ
َ
�صحيح، و�هلل �صبحانه وتعاىل يقول: )َوِمْن �أ

.
الَّ َما ُدْمَت َعلَيِْه َقائِماً(62 ِه �إِلَيَْك �إِ َوِمنُْهْم َمْن �إِْن َتاأَْمنُْه ِبِدينَاٍر اَل ُيوؤَدِّ

�إليهم  و�صلت  �أين  لهم  مفاجئاً  وكان  �إخو�ين،  ��صتقبلني  �لع�صكري  �حلاجز  على 

�إال  �الأ�رشى  �رش�ح  يطلقون  ال  �أنهم  و�ملعروف  �صباحاً.  و�لن�صف  �لعا�رشة  �ل�صاعة 

�أحمد  �لنو�ب  �لكر�م  �الإخوة  ��صتقبلني  �آخر.  حاجز  �إىل  ينقلونهم  و�أحياناً  �مل�صاء،  مع 

�صامي  �لكبري  و�ملجاهد  م�صلح،  حممود  و�الأ�صتاذ  �لرحمي،  حممود  و�لدكتور  عطون، 

�ملكتب من  و�الإخوة  �صامل،  �أبو  �بر�هيم  و�لدكتور  �ل�صعافني،  �هلل  عبد  و�حلوت   ح�صني، 

 لن�ص �حلديث وتخريجه �نظر: �شحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري، �حلديث رقم 1006. ]�ملحرر[
60

القراآن الكرمي، �صورة �حلج، �آية 32.  
61

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 75.  
62
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�إبر�هيم �ل�صبع، وخلدون مظلوم، وبهاء فرح. وبعد حديث مع �ل�صحافة �نطلقنا �إىل مكتب 

�لنو�ب يف �مل�صايف... و�لتقينا �لنا�ص ورحبو� بنا، و�لتقيت باأبنائي و�أ�صقائي، و�نطلقت 

بعدهها �إىل �لبيت و�لتقيت باأهلي جميعاً.

�ل�صاعة  �إىل  ليومني  �أفر�ح  قاعة  يف  �ال�صتقبال  كان  �لع�رش،  �صالة  بعد  �مل�صاء،  ويف 

�ل�صطور  هذه  كتابة  تاريخ  و�إىل  �لبيت،  ويف  مكتبنا،  يف  باأيام  وبعدها  م�صاًء،  �لعا�رشة 

2012/10/6، و�لنا�ص ال ينقطع حبلهم يف �لزيار�ت للتهنئة. وجز�هم �هلل كل خري.




