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العتقال التا�صع والإ�صراب الفريد،
ذكريات وخواطر1

ما �إن تخرج ِمَن �ل�صجن، وتغالبك �حلريُة مب�صاكلها، قبل �أن تد�عبك مب�صاعرها، حتى 

يحيط بك �الأذى ِمْن ن�صج �لعنكبوت. وما �إن تتن�صم �أجو�ء �حلرية �ملغلوبة بعد هذ� �لفر�ق 

�لق�رشي، حتى ي�صاورك �لقلق، وتتالهث ِمْن حولك �أنفا�ص موبوءة. ال �صّك �أن �الحتالل 

ِمْن ور�ئها، لتف�صد عليك �لفرحة بلقاء �الأحبة، وتف�صد عليك حالة �ال�صتقر�ر �لباهتة —

�لتي ال �صبيل للخال�ص منها �إال بهزية �الحتالل— حتى و�أنت ت�صتقبل �ملهنئني، �لذين 

هم بال �أدنى �صّك، ِمْن بينهم َمْن هو عني عليك، فاأمثالنا هيهات، هيهات، �أن ينعم بالر�حة 

يف هذه �لدنيا، وعلى �خُل�صو�ص مع هذ� �ملحتل �لبغي�ص.

بعد  �أيامها  ع�صت  �لتي  وبجرها  وعجرها  ومرها،  بحلوها  كاملة  �أ�صهر  ع�رشة  هي 

مدٍّ  بني  طبيعتها  على  �ملوج  حالُة  تبقى  �أْن  �لبديهي  وِمَن  �ل�صجن.  ِمَن  �الأخري  �خلروج 

وجزٍر يف هذ� �ل�رش�ع �ملحتدم حتى ُيدحر �الحتالل. فاإن حربك مع �الحتالل له معادلة 

و��صحة: �إْن ت�صكت عنه فاإنه ال ي�صكت عنك، وقد نّغ�ص عليك حياتك، و�أخرجك من بيتك، 

�أن حتظى بال�صالة فيه. الأجل هذ� عيونه لك باملر�صاد،  �لقبلتني  �أوىل  وحال بينك وبني 

�أنفا�صك، وما يف �لهو�ء بينك وبينه، ُيح�صي عليك  تالحُقك وتر�قُب زو�رك، وتعدُّ عليك 

كالمك، وذهابك و�إيابك، وغدوك ورو�حك، حتى �أنَّ بيتك غرُي �آمٍن ِمَن �لتج�ص�ص عليك، 

حينما  ي�صرتها  �صيء  ال  �أغطيتنا  �أن  بعيد  وغري  عليك،  ويتن�صتون  معك،  يعي�صون  فهم 

�أحد  �إن  حتى  و�لف�صاد،  �الأذى  يف  يتفننون  �أنهم  بجديد  ولي�ص  �أهله.  �إىل  �الإن�صاُن  يخلو 

�الإخوة قال يل: بيتك ملغوم، و�حلديث �لذي د�ر بيننا عندهم مك�صوف، وو�جهوين به، 

وقالو�: هناك حركات تعمدها �ل�صيخ، ومتتم بكلمات، ما هي؟

وِمْن ثم ال حرج �أن يهتكو� ما �صرته �لليل، فهذه “�إ�رش�ئيل”. 

�أن �لن�ص  �أبو طري �لتا�صع، و�صيلحظ  �أثناء �عتقال �ل�صيخ  ن يف �ل�صجن يف  يتميز هذ� �لن�ص من �لكتاب باأنه ُدوِّ  
1

ي�صم خو�طر قد حتوي بع�ص �لتكر�ر، وذكريات ت�صجل بالتفا�صيل �لدقيقة للحظات مهمة يف تاريخ �حلركة 

لبع�ص  لتوثيق  باالإ�صافة   ،2014 �أبريل  ني�صان/  يف  �الإد�ريني  لالأ�رشى  �لعام  باالإ�رش�ب  مرتبطة  �الأ�صرية، 

يوميات وهموم جمتمع �الأ�رشى.  
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�الأربعاء  ليوم  �لليل  �لو�حدة بعد منت�صف  �ل�صاعة  �لبد، ونحو  ليايل  ِمْن  ليلة  وذ�ت 

وعّكر  ذلك،  فاأزعجني  �لنوم،  ِمَن  يوقظني  �خلليوي  �لهاتف  برنني  و�إذ�   ،2013/2/4

مز�جي، وقلت: َمْن هذ� �لذي يق�صدنا يف هذه �ل�صاعة ِمَن �لليل؟ و�أول ما ذهب �إليه ظني، 

جماهد،  �أم  �لفا�صلة  باالأخت  و�إذ�  مرتدد،  و�أنا  �خلط  ففتحت  �ل�صهيوين.  �ل�صاباك  هو 

جي�ص  م�صعب،  �أبو  �أخي  عجل:  على  يل  تقول  عطون،  �أحمد  �لنائب  �ملجاهد  �الأخ  زوجة 

�الحتالل د�هم بيتنا يف �لبرية، و�قتحموه على �أبي جماهد يريدون �عتقاله، فانتبه لالأمر، 

. ف�صكرت 
يِنّ لََك ِمَن �لنَّا�ِصِحنَي(2 وكن على حذر. وكاأن ل�صان حالها يقول: )َفاْخُرْج �إِ

لها ذلك، وو��صيتها م�صب�ً، وقلت لها: �صلمي �الأمر هلل، و�نتهى �الأمر عند هذه �لكلمات. 

يوم  عن  �ل�صبُح  ويتنف�ص  �لقلق  ويذهب  �لبيت،  من  باخلروج  �لليل  ِمَن  تبقى  ما  ليبد�أ 

و�صاعدوين  باالأمر،  وعلمو�  �لهاتف،  رنني  مع  �أهلي  ��صتيقظ  بالطبع  �عتقال.  بال  جديد 

على �خلروج ِمْن بعد ما تلفعت بثيابي الأتوقى برد �الأربعينية ِمْن ليل �صباط �ل�صقيع. 

فغادرتهم �إىل �أْن عال �أذ�ن �لفجر ل�صالة �ل�صبح ِمَن �مل�صاجد. فذهبت ل�صالة �ل�صبح �لتي 

 هي يف �لعادة �أنا �إمامها يف م�صجد حارتنا. و�صليت يف �لنا�ص، وِمْن ثّم عدت �إىل �لبيت بعدما

تنف�ص �ل�صبح. 

لكن �الحتالل ال يريدنا �إال يف �ل�صجون �أو حتت �لرت�ب، وكلها قبور. ال يريد �أ�صو�تنا 

معهم، نتفاعل  �أن  جلري�ننا  يريد  وال  �أحد،  ي�صمعها  �أن  وال  �أباطيله،  ك�صف  يف  تلعلع   �أن 

ال يريد لزو�رنا من ذوينا و�أهالينا �أن يح�رشو� �إلينا، �إن ��صتطاعو�. يريدون لنا �لقطيعة 

و�أن يقتلو� �جلرية فينا. وحتى َمْن عرفناهم د�خل �ل�صجون، حمظوٌر علينا �أن نتو��صل 

�أو يتو��صلو� معنا، وكل كلمة عند �لقوم لها تف�صري �صلبي. ال يريدون الإ�صماعيل �لزير، 

�للحم �لبي،  ياأتينا مبا ��صرتيناه، وقد دفعنا ثمنه من  �أن  �ل�صجن،  �لذي ع�صنا و�إياه يف 

و�جلميد ِمَن �للَّب، �لذي يتفننون يف �صناعته، وهو كاُرهم. نعم، �إنه �الأخ �إ�صماعيل �لزير 

�أن كان  باالأيام �خلو�يل، يوم  �أنه يذكرين  �ل�رش�ء،  �لتعامرة، و�لذي طمعني يف  ِمْن عرب 

للع�صب،  طلباً  �لب�ري  يف  معها  و�لعي�ص  �أغنامهم،  علف  يف  �لرعي  على  يعتمدون  �لرعاُة 

و�خللطة و�لت�صمني مل ُيعرفا بعد.

�أتيت على هذ�، الأن �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي و�جهو� �إ�صماعيل مبا ��صرتيناه منه، وح�صبو� 

ِمْن عمري  �أعتقل فيها، ال يغيب ما م�صى  �أ�صماًء م�صتعارة. ويف كل مرة  �أو  �ألغاز�ً،  ذلك 

القراآن الكرمي، �صورة �لق�ص�ص، �آية 20.  
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ِمْن  تقدم  فما  �ملحاكم،  يف  حتري�ص  مادة  ليكون  �العتقال،  م�صهد  عند  �ل�صجون،  د�خل 

�أيامك يف �ل�صجن �صاهٌد عليك للتحري�ص عليك.

ويف ليلة 2013/7/3، و�إذ� بجي�ص �الحتالل يطرق علينا �لباب، فقمت فزعاً، وفتحت لهم 

�لباب بعدما �أخذ �أهلي وقتهم، كان ذلك قريباً من �ل�صاعة �لو�حدة و�لن�صف ليالً، ح�صب 

�أتابع جمريات �الأحد�ث يف  �أعياين ليلتها �لتعب، و�أنا  �لتوقيت �ملحلي ملدينة �لقد�ص، وقد 

م�رش �ملبتالة بحكم �لع�صكر �لذي �أف�صد �حلياة و�أفقر �لبلد.

�أن  نريدك  وقالو�:  �لباب،  لهم  ففتحت  �النقالب،  ليلة  �لباب  �الحتالل  علينا  طرق 

ِمْن  �أرحم  ليلٍة �صهرها  بالبيت، بعد  �أي يعبثو�  فاقتادوين دون  �ل�صيخ،  �أيها  تذهب معنا 

نوِمها، الأن قليل �لنوم يتعب وال يريح. فا�صطحبت ما يلزم ِمَن �لثياب و�لدو�ء، ودون 

�أن ي�صعو� �لقيد يف يدي، وال �لع�صبُة على عينّي، و�الحرت�م هو �صيد �ملوقف ِمَن �لبيت، 

وحتى مع�صكر بيت �إيل �صمايل مدينة �لبرية، وال يكون هذ� �إال بتعليمات. وهناك �صليت 

�ل�صبح بعدما ع�ّصني �لليل ببده، حتى متنيت على �ل�صم�ص �أن تاأتي بدفئها. ومع �رتفاع 

عمر�ن  �ملجاهد  �الأخ  منهم  �لليلة،  تلك  يف  �عتقلو�  �آخرين  ب�صحبة  بي،  �نطلقو�  �ل�صم�ص 

مظلوم، �لطالب يف جامعة بريزيت، و�أياديهم يف �لقيود �لبال�صتيكية من �خللف، و�أعينهم 

مع�صوبة طيلة �لليل و�لنهار، �إىل �أن و�صلنا �صجن عوفر مع ع�رش ذلك �ليوم. وكان من 

�أن �أتت بنا �حلافلة �لقد�ص من �صمالها، الأمتع ناظري مبر�بعها  �أنا،  حظنا، بل من حظي 

بعد طول حرمان، بعد ذلك �أخذو� بي �إىل مكاتب �لتحقيق، و��صتقبلني َمْن �أعرفه ويعرفني 

يف حجرة من حجر�تها ورحب بي كالعادة، و�لروتني هو... هو.

ما �لذي �أتى بك؟ قلت: �أنتم، ثّم �أردف قائالً: يقولون �إنك حما�ص، وكنت �صيفاً على 

حما�ص،  كلمة  فيهم  وخطبت  حما�ص،  �نطالقة  يف  بريزيت  جامعة  يف  �الإ�صالمية  �لكتلة 

و�صاركت يف م�صري�ت وح�رشت مهرجانات تاأييد�ً حلما�ص. قلت: هل هذ� كل ما عندك؟ 

قال: نعم، ورمبا يلحق. فقلت له: يا هذ�، يف كل ما م�صى كان جو�بي �أين نائب يف �ملجل�ص 

�أق�صاها  يرزح  �لتي  �ل�صابرة  �ملدينة  عن  و�أهلها،  �لقد�ص  عن  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي 

�ليوم فاأنا حما�ص، و�أبوها  �أما  �لتهويد و�ال�صتيطان،  و�أهلوها حتت ظلم �الحتالل ونري 

حلما�ص، فاْطِو ما عندك، وهذ� ما عندي.

فوؤ�د  ��صمه  معروف  بني  ِمْن  �صابط  و��صتقبلني  �ل�صجن،  �إىل  بي  ذهبو�  ذلك  بعد 

�ل�صاعر، حمرتم بكل ما تعنيه هذه �لكلمة، فوؤ�د �ل�صاعر �أبو بيان، هو ِمَن �الأدب و�الحرت�م 
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، ولتجاوز مني ح�صل.  مبكان، بحيث مل ي�صمح الأحد �لعاملني معه �أن يرفع �صوته عليَّ

�أعرفهما،  �ل�صجن  �صباط  ِمْن  �آخر�ن  و�صابطان  بال�صيخ.  تاأتي  �أن  �إياك  با�صمه،  فناد�ه 

يف  ودعاين  �للذ�ن  وموتي،  �إيهود  هما  �الأ�رشى  مع  يومياً  مبا�رش  �حتكاك  على  وهما 

�أي ملاذ� عدت ثانية  �إيهود بالعبية قائالً: �صيخ، ال ما حزرت؟  �ملرة �ل�صابقة، ��صتقبلني 

بلطف  �لدو�م  على  تعامال  وموتي  �إيهود  �إيهود.  يا  �الحتالل  �إنه  له:  قلت  �ل�صجن؟  �إىل 

�لدين  ن�رش  نور  ق�صمنا  �صابط  ومنهم  و�حدة،  ملرة  ولو  �الأدب،  �أ�صاء�  وما  و�حرت�م، 

فلفلة يف �لتعامل مع �الأ�رشى يف �لق�صم. نور �صابط موؤدب وحمرتم و�أول ما يلقي علّي 

�ل�صالم ي�صاأل عن �صحتي، وقد جاءنا بدالً من �صابطة يهودية ��صمها “�أورنا”، تتعامل 

 مع عائالتنا يف �لزيارة باحرت�م، بعدما تركت ق�صمنا، ومل ُت�صئ �الأدب معنا يوم �أن كانت

يف �لق�صم. 

�أدب جّم وخجل، وكذلك  �إال على  �إليك  �لذي ال يتحدث  �صليم عز�م،  �ل�صابط  ومنهم 

�ل�صابطان عوي�صة و�صحادة حمرتمان و�الأدب حا�رش يف كالمهما، وهناك َمْن �أحاطني 

�إنهم �لعاملون يف  برعايته �لطبية و�أدبه و�حرت�مه، ولهم يف نف�صي حظهم من �الحرت�م. 

�لذين �صبو� على حديثي معهم، و�لذين دعوتهم ودفعت  �ملمر�صون،  �ل�صجن،  عيادة 

بهم للذهاب �إىل �جلامعة، و�أال يربطو� م�صتقبلهم مع م�صلحة �ل�صجون.

�إنهم �لرئي�ص �صامر حمود، و�لرئي�ص عزمي عبيد، �لذي حّل حمل �صامر، و�ملمر�ص 

ور�مي،  �صالحلة،  �أمري  �ملوؤدب  �ل�صباب  ومنهم  وخز�م،  دبور،  و�صيم  �ملوؤدب  �ملحرتم 

ل�صالة  توؤذن  �أ�صمعك  عندما  بدين  يق�صعر  يل:  قال  �لذي  ر�مي  وتامري.  و�أيهم  ومنر، 

خدمتنا،  يف  تفانو�  ولقد  معروف،  بني  �إىل  �أردهم  �أن  �أرغب  �لذين  هم  هوؤالء  �ل�صبح. 

وتعاونو� يف تقدمي �لعالج لنا. بل �إن �مل�صوؤول �لعام يف �لعيادة يهودي ��صمه �صاحر، غريب 

عجيب يف �أدبه، حتى �إنه ال يتحدث �إلينا �إال على خجل، وكذلك �ملمر�ص �ملتميز يف �أدبه كميل 

�أبو ع�صلة.

بعد �إجر�ء�ت �ال�صتقبال، ذهب بي �أبو بيان �إىل ق�صم )12( الأرتاح ِمْن عناء ذلك �ليوم، 

ومع �صالة �ملغرب وعدد �مل�صاء دخلت �لق�صم، و��صتقبلتني غرفة 5 وعلى ر�أ�صهم �حلبيب 

با�صم  �لناطق  غو�ص،  �أبو  وعمرو  �لبغوثي،  وخلدون  �لبغوثي،  ]عمر[  عا�صف  �أبو 

�صعيد  مهند  �ملبت�صم،  وحممد  �أحبه،  �لذي  غيظان،  و�صهيب  غيظان،  وم�صعب  �لق�صم، 

وعبد �هلل غيث. ويف �ل�صباح جمعتنا �ل�صاحة باالأحباب؛ �ل�صيخ �صالح �لعطية، و�لدكتور 
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حممد غز�ل، و�البن �لبار حممد ناجي �صبحة، و�حلاج رزق �لرجوب، و�ل�صيخ �صليمان 

�لعاروري، و�لطبيب �أجمد �حلموري، و�الأخ جو�د �جلعبي، و�آخرين �هلل يعلمهم.

�ل�صاحة،  ويف  �حلجرة  يف  �ل�صالة  باإمامة  �إيلَّ  عهدو�  حتى  �حلال،  ��صتقر  �أن  وما 

فاعتمدت �لدعاء و�لقنوت يف كل �صالة جامعة �أن يرفع �هلل �لبالء عن �إخو�ننا يف م�رش، �أن 

ين�رشهم، و�أن يكن لهم يف �الأر�ص، و�أن ين�رش �هلل �إخو�ننا يف �صورية، وغزة، وتون�ص، 

�ملجرمني...  ِمَن  �لظاملني...  ِمَن  �هلل  ينتقم  و�أن  �الأر�ص،  كل  �الأر�ص  ويف  وتركيا،  وليبيا، 

م�رش، يف  الإخو�ننا  �نت�صار�ً  و�أكرث،  �لدعاء  هذ�  �عتمدت  م�رش.  يف  �النقالب  قادة   ِمْن 

نََع  مَّ ن  مِمَّ ْظلَُم 
َ
�أ )َوَمْن  �مل�صلني،  ِمَن  زو�ره  وبني  بينه  حيل  �لذي  �الأق�صى  وللم�صجد 

. �مل�صجد �الأق�صى وعلى مر�أى من 
ن ُيْذَكَر ِفيَها ��ْصُمُه َو�َصَعى يِف َخَر�ِبَها(3

َ
�أ  ِ َم�َصاِجَد �هللَّ

�لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي، ُينع م�صلوه ِمَن �لو�صول �إليه، ويتعر�ص للهدم و�لتهويد.

في ظل رابعة، وانقالب مصر:
كنا على موعٍد مع �ل�صهر �لف�صيل، �صبَعُة �أيام بيننا وبني رم�صان، )�َصْهُر َرَم�َصاَن 

حافل  هو  و�لذي  �الأمة،  �صياحة  هو  �لذي  رم�صان  �صهر   .
�لُْقْر�آُن(4 ِفيِه  نِزَل 

ُ
�أ �لَِّذي 

و�الن�صباط،  �ل�صلوك  يف  �الأمة  مدر�صة  هو  �لذي  رم�صان  �صهر  �الأمة،  بانت�صار�ت 

�لقر�آن، ونهاره  لياليه بالقيام، ب�صالة �لرت�ويح مع  �لذ�ت. و�أتينا على  و�النت�صار على 

�إنها رحلة �لنف�ص مع �لقر�آن، ورحلة �لنف�ص يف  �صيام، �صيام بكل ما تعنيه هذه �لكلمة. 

مر�غمة �ل�صيطان. ولقد ع�صنا رم�صان �صياماً وقياماً بجو�نحنا وجو�رحنا مع �إخو�ننا 

ِمْن  الأكرث  خطيباً  وكنت  �جلبال،  من  �أثقل  بهموم  ع�صناها  �خل�صو�ص،  على  م�رش  يف 

جمعة يف رم�صان، وحّظ �إخو�ننا هو �الأوفر من خالل هذه �للقاء�ت. حتدثت عن مدر�صة 

بدر،  �الأمة يف يوم  �نت�صار�ت  �لتقوى، وعن  �ل�صيام، وعن ملكة  فل�صفة  رم�صان، وعن 

وعن عمورية،  فتح  وعن  �ل�صهد�ء،  بالط  معركة  وعن  مكة،  فتح  وعن  �لفرقان،   ويوم 

للنف�ص  ميد�ن  رم�صان  �إن  وقلت:  حريود،  عيد  �ل�صهاينة  ي�صميها  �لتي  جالوت،  عني 

�لب�رشية، و�إن �لذي ال ينت�رش يف ميد�ن �لنف�ص �لب�رشية، هيهات... هيهات �أن ينت�رش يف 

ميد�ن �حلرب مع عدوه، و�أتيت ِمْن خالل كل خطبة على �لظروف �لتي متر بها حركتنا، 

و�إىل  �ل�رشعية،  على  �النق�صا�ص  وعن  م�رش.  يف  هناك  باإخو�ننا  حلق  �لذي  �لظلم  وعن 

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 114.  
3

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 185.  
4
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�الأر�ص  م�صارق  يف  �الأمة  �أن  �صّك  ِمْن  وما  و�صعبها؟  مب�رش  ذ�هبون  �النقالب  قادة  �أين 

ومغاربها، كانت تلهج بالدعاء الإخو�ننا على هذه �لبالء �لذي نزل ب�صاحتهم، وال �صّك �أن 

 Recep Tayyip Erdoğan تركيا كان لها موقفها �مل�رشف بقيادة رجب طيب �أردوغان

ِمْن زمرة �النقالب، فقد لذعهم يف قلوبهم، ووقف مع خيار �ل�صعوب.

�أتت علينا �لع�رش �الأو�خر ِمْن رم�صان، و�جتهدنا يف �لعبادة حتى جفا �لنوُم عيوننا، 

وكانت ليلة �لقدر، وختمت �لقر�آن بها، وجاأرت �إىل �هلل و�إخو�ين يوؤّمنون �أن يرفع �لبالء 

�أن ينت�رش �هلل الإخو�ننا يف  �إخو�ننا يف م�رش، ويف �صورية، وغزة، وتون�ص، وتركيا،  عن 

حمنتهم هذه. وال �صّك �أن �هلل مطلع، ويتجلى حلال عباده يف حمنتهم، وما هو بغافل عما 

“عجَب  —�صبحانه— ي�صحك ملا فيه عباده كما جاء يف �حلديث:  �إنه  �لظاملون بل  يعمل 

�أن  يعلُم  ي�صحُك؛  َفيََظلُّ  َقنِِطنَي،  ِزلنَِي 
َ
�أ �إليكم  ينظُر  ِغرَيِه؛  وُقرِب  عباِده  قنوِط  من  ربُّنا 

.
فرَجكم قريٌب”5

تعبئة  و�إىل  �إىل معنويات،  �ملحن، يحتاج  �ل�صجن يف ظّل هذه  و�لعيد يف  �لعيد،  ثّم جاء 

نف�صية، و�إىل ��صطناع �لفرحة وبعث �لهمة. ولقد طوفت ِمْن خالل خطبة �لعيد باأحو�ل 

وتربيتها،  �لنفو�ص  تزكية  يف  دوره  وعن  رم�صان،  �صهر  مع  و�أمتنا  رحلتنا  وعن  �الأمة، 

�نق�صاء  �لعيد. وبعد  �ل�صبح، وحتى �صلينا �صالة  و�لتكبرُي هو ن�صيدنا من بعد �صالة 

�أن ت�صافحت  بعد  د�ئري،  ب�صكل  و�ل�صالم، و��صطّف �جلميع  بالتحية  �حتفلنا  �خلطبة، 

�الأيادي بدفء �لقلوب وحر�رة �الأرو�ح و�أن�صدنا ن�صيد �لعيد:

هو �حلق يح�صد �أجناده                                                                ويعتد للموقف �لفا�صل

ف�صفو� �لكتائب �آ�صـــاده                                                                 ودكـــو� به دولة �لباطـــل

وبعدها: 

كل عام و�أنتم بخري يا �أهل �ل�صفة �لغربية

كل عام و�أنتم بخري، كل عام و�أنتم بخري

يا �أهلي بالقطاع، كل عام و�أنتم بخري

وهكذ� ع�صنا حلظات �لعيد، و�إد�رة �ل�صجن ب�صباطها تتميّز غيظاً للذي ت�صمع وترى.

جمموع فتاوى �شيخ الإ�شالم ابن تيمية، حتقيق: عبد �لرحمن  �أحمد عبد �حلليم �بن تيمية،  �نظر ن�صه يف:   
5

قا�صم )]�لريا�ص[: ]د.ن[، 1978(، ج 3، �ص 139. ]�ملحرر[
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ربانية  فتوحات  �إال  هي  �إْن  �ملنا�صبات،  جميع  يف  �خلطب،  كُل  �خُلطب  حال،  كل  على 

�حلبيب ولدي  مني  طلب  ولقد  ثانية.  تعيدها  �أن  لذ�كرتي  وهيهات  بظاللها،   تلقي 

�صيف �الإ�صالم دغل�ص �أن �أكتب له خطبة خطبتها يوم �جلمعة، ووعدته، ولكن مل �أِف له 

بذلك، الأين ال �أ�صتطيع �أن تعيدها ذ�كرتي، ولي�صاحمني ولدي �صيف.

�صليمان،  �أبي  �أ�صتاذنا  ح�رشة  يف  ع�صقالن،  �صجن  يف  �جلمعة  خطبت  مرة  وذ�ت 

�ملهند�ص ح�صن �لقيق، فقال رحمه �هلل: هذه خطبة حقيٌق بها �مل�صجد �الأق�صى، و�أن ُتلقى 

ِمْن على منبه، فحمدت �هلل وقلت: يا ليتها م�صجلة، فقال رحمه �هلل: نعم، �إنها م�صجلة، 

ففهمت ق�صده، �أنها عند �هلل. كان ذلك �صنة 1990، من �لقرن �ملا�صي.

بعد �لعيد مبا�رشة نوينا على �صيام �ل�صتة من �صو�ل، و�صمناها على ترقب وتخوف 

ينتظر  فالذي  و�لنه�صة.  ر�بعة  ميد�ين  �إخو�ننا  على  فيقتحمو�  �ملجرمون،  يفعلها  �أن 

�إخو�ننا تنوء عن حمله �جلبال، و�أن ُتهدم �لكعبة �أهون عند �هلل مما يخطط له هوؤالء... ِمْن 

عبد �لفتاح �ل�صي�صي �إىل رفيق دربه وزير �لد�خلية “هامان”... و�إىل عديل “مك�صور” �لذي 

�إنهم يعدون �لعدة الأمر جلل، فالهّم ثقيل بعد هذه �لرحلة ِمْن رم�صان،  �أتو� به رئي�صاً. 

و�خليانة �لغدر  ��صتمر�أ  �لذي  الأن  مباليينها،  �حل�صود  كل  من  بالرغم  قائماً  يز�ل   وما 

ال ُيوؤَمن جانبه، والأن �لذي قد هتك �ل�صرت �لذي بينه وبني �هلل ال يخاف �هلل. فاحلال �صعب، 

�الجتياح  فجاء  خ�صيناه،  ما  ووقع  توقعناه،  ما  وح�صل  تخوُّف،  على  ع�صناها  و�أيامنا 

مليد�ين ر�بعة و�لنه�صة، و�مليادين كلها، و�أف�صد علينا كل �صيء، كان ذلك يف 2013/8/25. 

مالعب  و�أخو�تنا  �إخو�ننا  �أج�صاد  ِمْن  وجعلو�  �النقالب،  قادة  ِمْن  �ملجرمون  ع  ب�صَّ لقد 

�لطاهرة الإخو�ننا  �الأج�صاُد  دي�صت  لقد  وقنابلهم،  ور�صا�صاتهم  وطائر�تهم  ملجنزر�تهم 

و�أخو�تنا باملجنزر�ت �لتي قادها �ل�صي�صي وجي�صه، نعم جي�صه هو، ولي�ص جي�ص �ل�صعب، 

الأن جيو�ص �لدول و�ل�صعوب ال تعمل ب�صعوبها هكذ�.

هموم  فهذه  فيها.  ن�صيب  �الأحد�ث  ولهذه  �إال  جمعة،  خطبة  ِمْن  ما  حال،  كل  على 

�لقلوب  عن  حتدثت  نعم  م�رش.  يف  �إخو�ننا  دهى  للذي  ملذوعة  وقلوبنا  بقوة،  حا�رشة 

�مللدوغة �لتي �صبت على هذ� �لطريق، ودفعت �رشيبته، �لقلوب �لتي حملت هّم �لدعوة 

�إىل �هلل، و�ل�صابرة على �ملحن، و�لقاب�صة على �جلمر، و�لتي تو�لت عليها �البتالء�ت، وقلت 

خماطباً �لظلمة: ال تفرحو� يا �صفلة �لعامل، فالطريق لنا ولن يكون لغرينا، ال تفرحو� �أيها 
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. ال تفرحو� فالن�رش 
ا َينُكُث َعلَى َنْف�ِصِه(6 َ �لظلمة، فالظلم مرتعه وخيم، )َفَمن َنَّكَث َفاإِمَنّ

�آٍت ال حمالة، ومهما طال �نتظاره، �لن�رش �آت، و�أنتم يف �لهزيع �الأخري من ليل �لظاملني. ثّم 

ْنيَا َو�اْلآِخَرِة  يِف �لدُّ ُه �هللُ  ن لَّن َين�رُشَ
َ
�أ )َمن َكاَن َيُظنُّ  عرجت على �الآية من �صورة �حلج: 

. وعلقت عليها ما 
َماِء ُثمَّ لْيَْقَطْع َفلْيَنُظْر َهْل ُيْذِهَبَّ َكيُْدُه َما َيِغيُظ(7 َفلْيَْمُدْد ِب�َصبٍَب �إِىَل �ل�صَّ

يكفي، وقلت: يا �إخو�ننا يف �صجون �لظلمة، �إننا على موعد مع �لفجر �ل�صادق، و�إن �أعظم 

ولن  �النتحار،  هو  �لقهقري  رجوعكم  و�إن  �ملظاهر�ت،  يف  �ل�صلمية  هو  �تخذمتوه  قر�ٍر 

تعود زينب �لغز�يل مرة �أخرى �إىل �لزنازين، فال�صب، �ل�صب، و�لوحا، �لوحا فلقد �عتلى 

�لبنيان على �لهدم، و�إن خ�صومكم ال يز�لون يجهلون �لعناد فيكم، وكما قال �ل�صاعر:

ً �أرى �لعنقاء �أكب �أن ت�صاد�                                                         فعاند َمْن تطيق له عناد�

مقا�ص  على  ُف�صلت  بف�صائيات  �بتلينا  وقد  �ل�صجن،  د�خل  همومنا  هذه  نعم، 

Sky News وف�صائية �ل�صلطة، �لتي �صمحت بها  �النقالبيني، كالعربية و�ل�صكاي نيوز 

م�صلحة �ل�صجون على �صعيد �الأخبار؛ وحتى تبقى �حلقيقة غائبة، ونبقى يف غيبوبة عّما 

ال  الأنها  لك  وخري  لعافيتك،  �أبقى  �لف�صائيات  هذه  �أخبار  ت�صمع  و�أال  �خلارج.  يف  يجري 

تاأتيك �إال بال�صموم، �أما �لطيب من �الأخبار فتاأتينا عن طريق �لقادمني �جلدد �حلديثي عهد 

باخلارج، و�الأخبار �لتي يف جعبتهم، تغنيك عن هذ� �الإفك �لذي تطنطن به تلك �لف�صائيات.

عودة إلى االعتقال اإلداري:
�لقو��صمي، فادي  �الأ�صتاذ  �ملحامي  على  �مللف  �لع�صكرية  �لنيابة  عر�صت   بعدما 

قالو� له: عليه خم�صة ع�رش �صهر�ً وقف تنفيذ، هذه بهذه، فرد عليهم، هذه ق�صية �صقفها 

ثالثة �أ�صهر، فقالو� له: �إذ�ً �صتة �أ�صهر �إد�ري، و�ل�صتة بالطبع تبعتها �صتة �أخرى، ويا ليتها 

ال تتعدى.

“�لنقب” �الأخ �ملجاهد �لنائب �أحمد  �إلينا من  وبعد �أربعة �أ�صهر على �العتقال، ح�رش 

عطون، على طلٍب منا ورغبة ٍمنه. لي�صرتيح ِمْن عناء �ل�صفر، وهّم “�لبو�صطة”، ولي�صوم 

معنا �الأيام �الأوىل ِمن ذي �حلجة. لقد و�صلنا �أبو جماهد �صائماً، فكان ح�صوره مو�صوالً 

�إخو�ننا جميعاً يوم عرفة، و�لتكبري ت�صدح به �حلناجر.  بعاطفة �الأيام �خلو�يل، و�صام 

القراآن الكرمي، �صورة �لفتح، �آية 10.  
6

القراآن الكرمي، �صورة �حلج، �آية 15.  
7
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قمنا  وحتى  �ل�صبح،  �صالة  بعد  من  �لتكبري  و��صتاأنفنا  �الأ�صحى،  عيد  مع  و�أ�صبحنا 

ل�صالة �لعيد ف�صليناها، ثّم وقفت خطيباً م�صتفتحاً بالتكبري:

“�هلل �أكب، �هلل �أكب، �هلل �أكب، �هلل �أكب، ن�صيد �لعيد، �هلل �أكب حلن �ل�صهيد، �هلل �أكب ُيفل 
ْبرَت(، �هلل 

َ
ْعَطيْنَاك �لَْكْوَثر َف�َصِلّ لَِرِبّك َو�ْنَحْر �إَِنّ �َصاِنئَك ُهَو �اْلأ

َ
بها �حلديد، �هلل �أكب؛ )�إَِنّا �أ

�أكب ما �صائم �صائم و�أفطر، �هلل �أكب ما طاف طائف بالبيت وكب، �هلل �أكب ما قام قائم 

ليلُه و�أوتر، �هلل �أكب قبل �لكتائب كان �آذ�ناً يفتح �الأم�صار�”.

وخاطبت  �هلل،  بتقوى  �لز�د،  بخري  �أنف�صنا  ذكرنا  ثّم  طويالً.  ��صتهالالً  كان  لقد  نعم، 

�أعد�ء �الأمة:

�جلهاد،  يف  ع�صقها  ترى  �أمة  فنحن  فينا،  �لعيد  فرحة  تقتلو�  لن  هوؤالء،  يا 

علينا  وهي  عندنا،  �الأموُر  ��صتوت  ولقد  و�لفد�ء.  �لت�صحية  عنو�نها  �أمة  ونحن 

�صو�ء، �أينما كنا، وحيثما حللنا، الأنه “من ر�صي فله �لر�صى”، هنا يف �ل�صجن �أو 

هناك خارجه، نعبد �هلل وال نعبد رباً �صو�ه، نعمل جاهدين للق�صاء على �جلاهلية 

يف نفو�صنا، ونعمل جاهدين ال�صتئناف �حلياة �الإ�صالمية يف قو�عدنا و�أو�صاطنا، 

�ل�صهيونية. و�أخطبوط  �الحتالل  �رشطان  ِمْن  �أوطاننا،  حترير  على   ونعمل 

�ل�صفاء  هذ�  ويف  �الإياين،  �للقاء  هذ�  يف  تتجلى  �لعيد  بهجة  �إن  �إخو�ننا:  يا 

�لروحي، ويف هذ� �لدفء �الإخو�ين. و�إن بهجة �لعيد تتجلى يف �لثبات على �حلق، 

و�ل�صب على �ملكاره، و�إنه �لعيد لهذه �الأمة يردها �إىل �أبيهم �إبر�هيم \، وولده 

ن َيا �إِْبَر�ِهيُم ¯ َقْد �َصدَّْقَت 
َ
�ْصلََما َوَتلَُّه لِلَْجبنِِي | َوَناَدْينَاُه �أ

َ
ا �أ �إ�صماعيل: )َفلَمَّ

و�النقياد  و�الإذعان  �ال�صت�صالم  يوم  �إنه   .
�مْلُْح�ِصننِي(8 ِزي  جَنْ َكَذلَِك  �إِنَّا  وؤَْيا  �لرُّ

يوم  �إنه  و�لعطاء.  �لتلبية  ويوم  و�لفد�ء  �لت�صحية  يوم  و�إنه  �لعظيم،  �لدين  لهذ� 

�الإ�صالم،  على  �لغرية  و�أكلتهم  �الإ�صالم،  حميُة  فيهم  �نتف�صت  للذين  �حلمية 

وللذين �آثرو� �لعزة على حياة �لذل، وللذين ير�غمون �ل�صيطان، و�صبو� على 

�أنف�صهم قبل �أن ي�صبو� على َمْن  حمنة �ل�صجن و�ل�صجان، للذين �صبو� على 

له،  فطنت  لو  الأمٍر  هيئوك  قد  �أن  �مللذوعة:  �لقلوب  الأ�صحاب  ند�ٌء  �إنه  خالفهم، 

فارباأ بنف�صك �أن ترعى مع �لهمل. �إنه �رشخة ملن �أكلت قلوَبهم هموُم �مل�صلمني 

هنا يف فل�صطني، وهناك يف م�رش، و�ل�صومال، و�صورية و�ل�صي�صان �أن �آمنو� ثّم 

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صافات، �آية 103–105.  
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�الإياُن على كل �صيء، وحتى ت�صتقر حقيقته يف قلوبكم،  �آمنو� حتى ي�صتعلي 

و�أن  حظها.  ِمْن  �لنف�ُص  تخرج  وحتى  �ل�صهو�ت،  على  �إر�دتكم  تنت�رش  وحتى 

�زحفو� ثم �زحفو�، وز�حمو� �ل�صفوف ول�صان �حلال يقول:

لبيك �إ�صالم �لبطولة كلنا نفدي �حلمى

لبيك و�جعل من جماجمنا لعزك �صلما

لبيك �إن عط�ص �للو�... �صكب �ل�صباب له �لدما

لبيك... لبيك... لبيك

�أن ت�صافحت  هذه مقتطفات من خطبة �لعيد، عيد �الأ�صحى، و�حتفلنا باملاألوف بعد 

�الأيادي بحر�رة �لقلوب ودفء �الأرو�ح، وعاطفة �الأخوة، وباالأح�صان كذلك، و��صطف 

�جلميع يف حلقة و�حدة، على �صعيد �ل�صاحة، و�أن�صدو� ن�صيدنا �الإخو�ين:

هو �حلق يح�صد �أجناده                                                                ويعتد للموقف �لفا�صل

ف�صفو� �لكتـائب �آ�صـــاده                                                                ودكـــو� به دولـة �لباطـــل

دخلو�  �لذين  وخا�صة  �لفر�ق،  هذ�  �إخو�ننا  عن  لتخفف  �لعيد  فرحة  ��صطنعنا  ولقد 

�ل�صجن الأول مرة، وليكون هذ� �للقاء عز�ًء الإخو�ننا، و�ل�صعور �لفيا�ص، �أن �هلل �صبحانه 

�إخو�ننا. ولقد ��صت�صعرت، كما ��صت�صعر غريي بنفحات �هلل  ال ولن يتخلى عنا، وال عن 

ْحَمتِِه َوُيَهيِّْئ لَُكم ِمْن  ن رَّ تتجلى علينا، و�صدق �هلل: )َفاأُْوو� �إِىَل �لَْكْهِف َين�رُشْ لَُكْم َربُُّكم مِّ

.
ْمِرُكم ِمْرَفقاً(9

َ
�أ

وقع الموت على األسير:
]�صامي  �إبر�هيم  �أبو  2013/9/30، وبينما نحن جلو�ص يف غرفتنا، و�إذ� باالأخ  بتاريخ 

ح�صني[ يحيطني علماً بوفاة �الأخ �الأ�صتاذ �أيوب عبد �جلليل دالي�صة )�أبو ماهر(، وماهر 

وب�صهادة  و�صحبة،  معرفة  معه  لنا  �هلل،  رحمه  ماهر،  و�أبو  ق�صمنا،  ويف  معنا  �صجني 

يف  �لعاملني  من  كان  نخلة  باج�ص  �حلبيب  حدثني  وكما  �جللزون...  خميم  من  �الأحباب 

حقل �لدعوة، وال يتاأخر عن طلٍب من ليٍل �أو نهار.

القراآن الكرمي، �صورة �لكهف، �آية 116.  
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على كل حال، �أتينا باالأخوين ماهر و�الأ�صتاذ عدنان خطاب، وقدمنا بني يديهما حديثاً 

عن �ملوت، ُيفهم من خالله �أن �ملتوفى يخ�صهما، و�أن �ملوت �ُصنة جارية، وكاأ�ص د�ئرة على 

�جلميع، وطالب ال يل �لطلب. و�الأخ ماهر يحوقل، و�الأ�صتاذ عدنان �صامت ال يعلق، ويف 

�أن �ملتوفى هي و�لدة �الأ�صتاذ عدنان، وهي عمته ملاهر و�أخته الأبيه، فقلنا: يا  ظّن ماهر 

ماهر، رحم �هلل �أباك، فقد و�فته �ملنية �صباح هذ� �ليوم، فا�صب و�حت�صب. فما كان منه �إال 

�أن رفع بر�أ�صه �إىل �صدري وقد �أجه�ص بالبكاء. فرحم �هلل �أبا ماهر، وفتحنا غرفتنا للعز�ء، 

و�أخذنا بخاطر �الأخوين ماهر يف و�لده، و�الأ�صتاذ عدنان يف خاله.

قسم )12(:
ِق�ْصُمنا هذ� يقطنه 120 �صجيناً، منهم ثمانية رفاق �صعبية، و�لباقي حما�ص، وقلعتنا 

فهناك �الأخرى،  �الأق�صام  �صعيد  على  �أما  �ل�رشيف.  �لدين  حميي  �ل�صهيد  قلعة   هي 

زيار�ت  يل  وكان  �ل�صعبية.  �جلبهة  من  و�لبقية  حما�ص  من  �لن�صف  يقطنه   )16( ق�صم 

�إ�صماعيل  لالإخوة هناك، فيهم عدد من �لنو�ب هم �الأحبة: حممد جمال �لنت�صة، وحممد 

�ل�صابق عي�صى  �لطل، وعبد �جلابر فقهاء، ونز�ر رم�صان، وحممد ماهر بدر، و�لوزير 

�لقو��صمي،  ون�صال  ح�صونة،  عز�م  و�الأحباب  �لنت�صة،  نبيل  �حلبيب  و�الأخ  �جلعبي، 

�لكر�م  من  ولفيف  تبانه،  �أبو  عدنان  و�لدكتور  �لنت�صة،  ومازن  �صاور،  حت�صني  وحممد 

ِمْن  كرمٍ  وعلى  مرة  وذ�ت  و�لق�صبان.  �حليطان  قهر  ومن  �ل�صجان،  ظلم  من  يعانون 

هذه  من  ويكفي  فيهم.  �جلمعة  خطبت  �لنت�صة  همام  �أبي  من  ودعوة  هوؤالء،  �إخو�ين 

�للقاء�ت �حلميمة و�ل�صحنة �الأخوية �لتي ي�صنعها هذ� �للقاء، بهذه �لوجوه �لكرية، مما 

يهون على �جلميع ِمْن كابو�ص �العتقال، َفنَف�ُص �لرجال يحيي �لرجال كما يقال.

االعتقال اإلداري وقرار اإلضراب:
�العتقال �الإد�ري �عتقال �حرت�زي ظامل، و�إجر�ء تع�صفي جائر، ورثته دولة �الحتالل 

عن حكومة �النتد�ب �لبيطاين، وطورته مع �الأيام و�رشَّعت له يف برملانها، و��صتثمرت 

عذ�ب  �صوط  منه  ولتجعل  �الإرهاب،  بدعوى  �الإ�صالم  على  حربه  يف  �لعاملي  �لعام  �لر�أي 

تذيق به �لويل لرموز �حلركة �لوطنية وعلى �خل�صو�ص �أبناء حما�ص، ولتجعل منه ذريعة 

�لفل�صطيني. بل وتعدى ذلك بال�رشر  ملمار�صتها �لظاملة �صّد هذه �ل�رشيحة من �ل�صعب 

و�الأذى �إىل حميط كل معتقل �إىل جموع �الأهايل، فما ِمْن بيت �إال وينكب ِمْن تد�عيات هذ� 
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�الإجر�ء �لظامل. حتى نو�ب �ل�رشعية ِمْن حما�ص، دون غريها، مل ي�صلمو� ِمْن هذ� �الأذى. 

�الإ�صالمي  �جلهاد  من  �أفر�د  �إال  فيهم  حم�صوٌر  غالباً  و�الأمر  متجددة،  دو�رة  يف  هم  بل 

و�ل�صعبية.

�إن �جلميع ِمْن �أبناء حما�ص عانو� طويالً ِمْن هذ� �لُظلم، وخا�صة �لقياد�ت ِمَن �ل�صف 

َمْن  ومنهم  متتالية،  �صنو�ت  �صبع  �أم�صى  �الإخوة  بع�ص  و�إن  و�لثالث،  و�لثاين  �الأول 

�أم�صى �ثنتي ع�رش �صنة على فرت�ت متقاربة. فانظر �إىل هذه �ل�صنني تاأكل ِمْن �أعمارنا بال 

ذنب وال تهمة، فهي م�صكلة ��صتع�صت على �حلّل، وحالة مرهقة لهذ� �جلموع، حتى بلغ 

�أمُد هذه �حلالة. حتى  �لذين طال عليهم  �الإد�ريني،  ِمَن  �ل�رشيحة  �لُزبى عند هذه  �ل�صيل 

�لدكتور  ر�أ�صهم  �ل�صجون، وعلى  �الإخوة ومندوبني عن م�صلحة  يدور بني  �حلديث  �إن 

بيطون، و�لذي هو حلقة �لو�صل مع �ل�صاباك، قالو� له: �إن �أيامنا هنا �أكرث منها يف �خلارج، 

و�إذ� خرجنا فهي زيار�ت يف ظّل هذ� �الإجر�ء. هذ� ما �صمعته من �الأخ �حلبيب نبيل �لنت�صة 

�ملعتقل  حياة  يف  �ال�صتثناء  هو  و�خلارج  �لقاعدة  هو  فال�صجن  بيطون،  مع  حو�ره  يف 

�الإد�ري. بالطبع هي ر�صائل حملها �لدكتور بيطون لل�صاباك، ولكن، “على بال مني ياللي 

برتق�ص يف �لعتمة”، فهذه �حلو�ر�ت مل َيْر�َصح عنها �صيء.

و�صورى،  ر�أياً  و�أ�صبعوه  بينهم،  �الأمر  فتد�ولو�  لالحتجاج،  �الإخوة  توجه  لذلك 

يف  هنا  جلان  وت�صكلت  و“جمدو”.  “�لنقب”  يف  �الإخوة  مع  وتو��صلو�  له،  وت�صجعو� 

و�صعاره  �لطعام،  عن  مفتوحاً  �إ�رش�باً  �جلميع  ليدخل  “�لنقب”،  يف  وهناك  “عوفر”، 
�ل�صجنان  �الإد�ري”. و�تفق  �العتقال  “�إلغاء �صيا�صة  �أو  �الإد�ري،  �العتقال  �خلال�ص من 

عوفر و�لنقب على �نتهاج خطو�ت ت�صعيدية تبد�أ مبقاطعة �لعيادة، ثّم مقاطعة �لدو�ء، ثم 

�إ�رش�ب عن �لطعام ليومني يف �الأ�صبوع حتى �لو�صول �إىل �ليوم �ملتفق عليه خلو�ص غمار 

معركة �الأمعاء �خلاوية.

�لنت�صة  نبيل  �الأخ  ير�أ�صها  �لتي  “عوفر”،  جلنة  وبا�رشت  �خلطو�ت،  بد�أت  وفعالً 

وع�صوية �الأخوين عبد �جلابر فقهاء وجمال �لطويل، �أعمالها، وكذلك �الإخوة يف “�لنقب” 

با�رشت جلنتهم، برئا�صة �الأخ ر�أفت نا�صيف وع�صوية يو�صف �للحام وطالل �أبو ع�صبة، 

عملها. وكان �الأخ �ملجاهد فادي حمد مندوباً للجنة “عوفر” يف ق�صم )12(، ومل يتخلف 

�أحد من �الإد�ريني حتى �ملر�صى عن �مل�صاركة يف �خلطو�ت �لت�صعيدية.
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�ل�صاباك  من  كاذبة  لوعود  �خلطوة،  يعلقو�  �أن  �جتهدو�  “�لنقب”  يف  �الإخوة  لكن 

بع�ص  عو�طف  دغدغت  �أحالٌم  وهي  بيطون.  �لدكتور  و�صيطها  �ل�صجون،  وم�صلحة 

من  خذالن  �لتعليق  و�عتبو�  “عوفر”،  يف  �إخو�نهم  حفيظة  بها  فاأثارو�  هناك،  �الإخوة 

�إىل  نا�صيف  ر�أفت  �ملجاهد  “�لنقب”  �إد�رة  لت  رحَّ �لت�صعيد،  هذ�  خالل  وِمْن  “�لنقب”. 
�صجن جمدو، �ملقطوع عن بقية �ل�صجون.

تخوفات من إضراب المعتقلين اإلداريين المفتوح:
�الإ�رش�ب �ملفتوح هو �خلطوة �الأخرية يف عرف �ملعتقلني، فهو �ل�صالح �الأخري �لذي 

�جلهود،  جميع  ��صتنفاذ  بعد  �ل�صجون  م�صلحة  مع  مو�جهاتهم  يف  �الأ�رشى  ي�صتخدمه 

�أما  �صيا�صي.  عنو�ن  �إىل  يرتق  ومل  �العتقال،  ظروف  لتح�صني  مطلبي  د�ئماً  وعنو�نه 

�صّد  �إ�رش�ب  هو  وال  مطلبياً،  يكن  مل  �الإد�ريني  عند  �ملرة  هذه  �لطعام  عن  �الإ�رش�ب 

�صيا�صة  �صّد  �ل�صاباك،  و�صّد  �صيا�صياً  ُبعد�ً  �آخر،  ُبعد�ً  �أخذ  و�إمنا  �ل�صجون،  م�صلحة 

�العتقال �الإد�ري. 

�لتعبري. وتقدير�ً  �إن �صّح  �إىل ك�رش عظم  بامتياز، وهو ذ�هب  �صيا�صي  �إ�رش�ب  فهو 

للموقف، منا َمْن حتفظ على �صقف هذ� �الإ�رش�ب، وعلى �صيغة بيان �الإ�رش�ب �مل�صبوغة 

باالإلز�م، وهذ� مل يح�صل من قبل، فاالإ�رش�ب �ملفتوح خيار�ت وقدر�ت، �أما �الإلز�م فهو 

حمله  �صيكون  قناعة،  وال  رغبة  غري  على  �لد�خل  �إن  بل  �العتقال.  عرف  يف  جديدة  لغة 

�أحماالً، و�لثقل �أثقاالً، و�ملعاناة عنده بال حدود. لهذه �العتبار�ت، ولتخويف �أن �الإ�رش�ب 

�لكني�صت  �ل�صاباك، ومن ور�ئهم جميعاً  �الإد�ري، ومن ور�ءه  �ل�صيا�صي، �صّد �العتقال 

�العتقال  الأن  �الحتالل،  دولة  له  ت�صتجيب  �أن  �ل�صهل  من  يكون  لن  �الحتالل،  ودولة 

�الإد�ري مبثابة �حلز�م، و�لدرع �لو�قي ل�صيا�صتها �الأمنية.

�صالح  و�ل�صيخ  ح�صني،  �صامي  �الأخ  �لعام  �الأمري  منهم  �الإخوة،  وبع�ص  حتفظت 

“عوفر”  بني  �لقائم  �لتباين  وعلى  �ل�صقف،  هذ�  على  غز�ل،  حممد  و�لدكتور  �لعطية، 

و“�لنقب”، مع قناعاتنا �أن يوماً و�حد�ً، بل �صاعة و�حدة يف �ل�صجن ظلم و�إجحاف، و�أيَّ 

�إجحاف، فكيف بتحديد �العتقال �الإد�ري ملدة �صنة، وبر�صى منا؟

حتفظنا جميعاً و�الإخوة حممود �لورديان و�أبو جماهد ]�أحمد[ عطون ِمْن باب تقدير 

 �ملوقف؛ الأنه حتول ملفه من �الإد�ري �إىل ق�صية. وو�صلت ر�صالتنا �إىل �الإخوة يف ق�صم )16(،
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هذ�  ووجد  �خلطوة،  هذه  �أقود  �أن  �أر�د  �لذي  �حلموري،  �أجمد  �لدكتور  حمر�صاً  نقلها 

همام  �أبو  �حلبيب  �الأخ  �إيلّ  فكتب   .)16( ق�صم  يف  �إخو�ين  عند  خ�صبة  �أر�صاً  �لتحري�ص 

�لنت�صة بر�صالة م�صمونها �أن هذه معركة قد �آن �أو�نها، و�أن �ال�صتقطاب لها على �أ�صده، 

فلنحر�ص لها، ولنم�صي على بركة �هلل. ومع عظيم حبي الأبي همام، فقد �أبديت تقديري 

وتخويف، و�إخوة �آخرون كذلك، الأبعاد هذه �خلطوة. فاإن كان �لهدف ِمْن ور�ئها هزية 

�ل�صاباك، وِمْن ور�ئه �لكني�صت، فاإن دولة �الحتالل تقول لنا: موتو�. كما قالها من قبل 

جميع  �صعيد  على   ،2004 �صنة  �أ�رشبنا  �أن  يوم  هنغبي  ت�صاحي  �لد�خلي  �الأمن  وزير 

�ل�صجون، وهو �إ�رش�ب مطلبي، فكيف بهذ� وهو �صيا�صي بامتياز؟

ِمْن  �لو�قع  يقر�أون  َمْن  ور�أي  ر�أيي،  لكنه  للموقف،  تقديري  يف  خمطئاً  �أكون  ورمبا 

�الإ�رش�ب،  بعد  حلٍل  �ل�صاباك  ��صتجاب  ولئن  �أ�صماءهم.  ذكرت  وقد  �لتجارب،  �أ�صحاب 

�لتي دخلها �مل�رشبون، و�إمنا  �أن يعاجله ب�صكل جماعي، بال�صورة �جلماعية  فلن يقبل 

يعالج كل ملف لكل معتقل على �نفر�د، و�هلل �أعلم.

�إنني �أحتدث عن تقييم حالة، �إْذ �إّن دولة �الحتالل، لالعتبار�ت �الأمنية، لن تتخلى عن 

 ،1967 �لد�خل قبل حرب  �لفل�صطينيني يف  �صيا�صة �العتقال �الإد�ري، وقد مار�صته �صّد 

بعد قيام دولتها �صنة 1948، ومل يكن وقتها مقاومة وال �نتفا�صة. و�صاأنها يف هذ� �صاأن 

38 دولة يف �لعامل متار�ص هذ� �الإجر�ء، و�إن تنازلت عن �صيء منه، فذلك يعني �لعودة �إىل 

�لتحقيق �لع�صكري، و�إىل �لك�رش و�خللع يف زنازين �لتحقيق.

ظلم �الإد�ري دفع باملعتقلني �الإد�ريني �إىل �أن يقاطعو� �أوالً �ملحاكم �لع�صكرية، و�لتي 

�إليها.  �أنف�صهم يف �لذهاب  �إال بوحي من �ل�صاباك، و�لتي كان �الإد�ريون يعزون  ال تعمل 

�ل�صاعر  عنها  عّب  كما  و“�لف�صف�صة”،  “�لفرفطة”  فاإنه  لذلك،  د�فع  من  هناك  كان  و�إن 

�لفل�صطيني �إبر�هيم طوقان رحمه �هلل: 

بـرقـــت لــه م�صــنــونـــة تتلهــــب                                   �أم�صــى مــَِن �لقدر �ملتــاح و�أغلــــب

حّزت فال حّد �حلديد خُم�صٌب                                   بــــِدٍم وال نحــر �لـذبـيــح خمـ�صــب

وجــرى ي�صيــح م�صفقاً حينــاً                                   فال ب�رٌش يزوغ وال ُخطى تتنكب

�أن  �أما  حاكمونا،  �أو  للتحقيق  خذونا  وملحاكمها،  �ل�صهيونية  للنيابة  قلنا  ولطاملا 

ي�صمى  فماذ�  نعرفها،  وال  تعرفونها  �لتي  �لكاذبة  �ل�رشية  �ملو�د  با�صم  هكذ�  حتتجزونا 
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هذ�؟ هذ� ظلم زيادة على �لظلم �لذي نحن فيه... هذ� هو �لتلذذ بعذ�بات �الآخرين. ولكن 

يخرج  لن  �ل�صاباك  يقرره  وما  غريك،  هو  وبعدها  �لنيابة  قبل  فاحلاكم  جدوى،  دون 

�حلاكم عن ن�صه. ولقد �صبق لالإد�ريني �أن قاطعو� �ملحاكم �صنة 1996، ثّم رجعو� عنها، 

�إال  �الأفر�د، فاحلل ال يتم  َمْن خا�ص �الإ�رش�ب عن �لطعام، على �صعيد  �الأيام كل  وهذه 

ب�صفقة مع �ل�صاباك، وعن طريق �ملحكمة، وعلى مز�ج �ل�صاباك.

�أن  ليبدد تخويف وحتفظي على هذه �خلطوة، قبل  �أبو همام ر�صالة  �الأخ  لقد كتب يل 

�أبي همام،  �أبا زيد... ما غزيت”. و�إن كان يل كلمة يف  يا  “وكاأنك  “�لنقب” موقفه،  يعلِّق 

جميع  يف  عدوه  هزم  �لذي  و�إنه  �مليد�ن،  فار�ص  �إنه  فيه،  �أقول  �أن  ِمْن  �أكب  و�هللِ،  فهو، 

معاركه، وهو �لذي ال يبارى، وقد كان له جتربته يف هذ� �مل�صمار. فاهلل ي�صهد �أن ما بني 

ِمْن دفء وعاطفة وحب  ما بني روَحيْنا  يعلمن  لو  �ل�صبايا  و�أن  روحي وروحه ع�صق، 

الأكلتهن �لغرية. وهذه ر�صالة �أبي همام، يا رعاُه �هلل:

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل حممد

 وعلى �آله و�صحبه ومن و�اله �إىل يوم �أن نلقاه...

�أخي و�صيخي و�صديقي �حلبيب “�أبو م�صعب” حفظه �هلل

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

و�أ�صعد �هلل �أوقاتكم بكل خري

�لقلب منزلة وقدر�ً،  �أحبّك يف �هلل حبّاً كبري�ً، و�أنَّ لك يف  �أيّن  �هلل  �صهد 
ُ
�أ بد�يًة، 

وعلم �هلل �أنني �أدعو لك يف �أوثق �الأوقات و�حلاالت �لتي �أتوجه فيها �إىل ربي وربك 

باأن يجعل لك يف كل ميادين �خلري ن�صيباً وحظاً، و�أن يكتب لك �هلل فرجاً عاجالً 

و�صيكاً، وعْود�ً �إىل �أهلك عزيز�ً قريباً... �إن ربي �صميع �لدعاء.

�أخي �الأحب �الأعز...

بخطو�ت،  �الإد�ري  �العتقال  مو�جهة  على  تعلم—  —كما  �الإخوة  عزم  لقد 

بع�ص  �الإخوة  من  لعدٍد  كما  يل،  كما  لك،  �أنَّ  علم 
َ
و�أ �لفعل.  بذلك  �رشعو�  وقد 

�لتحفظات على بع�ص �خلطو�ت، �أو على كلها... ولكن �ُتِخذ �لقر�ر باأغلبية كبرية 

على  ن�صّد  �أن  �إال  و�هلل،  لنا،  ولي�ص  �ملعركة،  وبد�أت  �ملو�جهة  غمار  خو�ص  على 

�إخو�ننا، وندعم خطوتهم ونرفع معنوياتهم. فاالأمر �ليوم جامع، و�لكل  �أيدي 
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له د�عم، و�إن كان بحاجة لِنََف�ٍص يبعث فيه �لروح، فهو َنف�ُص �ل�صيخ �الأثري �الأديب 

�الأريب �ل�صجاع �لكرمي �حلبيب حممد �أبو طري.

�صاحبي و�صيخي �لغايل،

خفيك، فقد كنت على تردد يف بد�ية �الأمر، غري �أّن متادي �لعدو يف �العتقال 
ُ
ال �أ

�الإد�ري من غري ما منا�صبة وال مبر، وحما�صة �ل�صباب ملو�جهة ذلك بكل قوة، 

دفع عنّي �لريبة و�ل�صك يف جدوى �خلطو�ت، و�أجُدين �ليوم من�رشحاً كما ذهب 

�إليه �الأحباب.

�أخي و�صيدي �ملف�صال وزينة �لرجال...

وكاأن  ذلك،  يل  يتحقق  مل  ولكن  زيارتكم،  على  مرة—  من  —�أكرث  عزمُت 

�الإد�رة لها غاية يف �ملنع هذ�... و�إيّن الأرجو منكم —و�أنَت ال ترّد رجاء حُمب— 

�أحبتك وخا�صتك  تو�فق عليه  ما  على  ُقدماً  للم�صي  كافياً  �لكتاب  �أن يكون هذ� 

�ملعركة  و�إ�صناد  �خلطوة،  لدعم  خبتك،  وكل  همتك،  كل  جتعل  و�أن  و�إخو�نك، 

بر�أيك �لر�صيد، وهمتك �ل�صلبة، وَنَف�ِصَك �ملبارك، و�إين لك حمب وبك و�ثق.

لك منّي خال�ص �لوّد وعميق �لدعاء

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�جلمعة 26/ذي �حلجة/ 1434

11/ت�رشين ثاين/2013

�أخوك

حممد جمال �لنت�صة/ �أبو همام

بعد هذه �لر�صالة، قمت بزيارة �إىل ق�صم )16(، وجمعتنا �ل�صاحة مع �أحبابنا، وتناجينا 

فيما بيننا و�الأخ �أبو همام حول هذه �خلطوة، وحتفظاتي عليها، و�أبديت موقفي ِمْن مدى 

جدية دخول “�لنقب” وم�صاركته يف هذه �خلطوة. و�أنه هو نف�صه وجه عتاباً قا�صياً للذي 

�أن خا�ص غمار هذه �لتجربة،  فعلوه. و“�لنقب” تاريخياً بجميع �لف�صائل، مل ي�صبق له 

يوم �أن جمعت �صاحاته ع�رشة �آالف معتقل �إد�ري.

وبالعودة �إىل �لق�صم عندنا، فالتباين يف �الآر�ء �صيء �صحي، وهو حا�رش، و�لو�صوح 

ق�صمنا،  �صعيد  على  مرة  من  الأكرث  �الإد�ريون  �الإخوة  و�جتمع  �لغمو�ص.  ال  �ل�صيد  هو 

وتد�ولو� �الأمر مع �الأمري �لعام �أبي �إبر�هيم ]�صامي ح�صني[. وناق�ص �أبو �إبر�هيم �الأمر 
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هنا وهناك يف ق�صم )16( مع �الإخوة، و�لتقى جلنة �الإ�رش�ب هنا وهناك، ومل يبخل على 

�للجنة يف �إد�رة �مللف متجرد�ً، وبال �نحياز. ومن و�قع �مل�صوؤولية ت�رشف —و�الإن�صاف 

�أال ُيعتب عليه— و�مل�صلحة �لعامة هي �لتي نعمل من �أجلها، ومع قناعاتي باأن �لتنظيم 

هو �صاحب �ل�صاأن، لوجود معتقلني غري �إد�ريني، فالتنظيم هو �مل�صوؤول، وهو �لذي يقود، 

و�لثقة هي حبل �لوّد بني �للجنة و�الأمري، بل �الأمري دفع �صالحياته للجنة، و�أعطاها حرية 

�لت�رشف.

تتعد  مل  وهي  �جتماعاتهم،  يف  �الإد�ريني  �الإخوة  و�حدة  ملرة  �صاركت  حال،  كل  على 

بي،  حلق  وعتاب  لِلَوٍم  لكن  خطو�تهم،  عن  نف�صي  غيبت  ما  �أنني  مع  �جتماعات.  ثالثة 

�أنتم باملتقدمني علَي يف  �أنا باملتاأخر عنكم، وال  ولت�رشفات مل ترق يل، قلت الإخو�ين: ما 

�لنا�ص، ويف  �أكون مندفعاً يف �صاأن يخ�ص حياة  �أال  هذه �خلطوة. ولكن جتربتي علمتني 

مد�عباً،  توعدين  �أجمد  �الأخ  الأن  باخلجل؛  ر�أيي  ي�صادر  و�أال  كهذه،  م�صريية  خطوة 

ف�صكاين �إىل �أبي همام ليكتب �إيلّ، فكتب �إيلّ، غفر �هلل لنا جميعاً. وال �أدري ماذ� ُير�د مني 

بعد هذ� �لعمر و�أنا يف �لر�بعة و�ل�صتني، وقد خرج �الإجماع باإعفاء �ملر�صى، وَمْن هم فوق 

�خلم�صني من �لعمر.

وحتى ال ُيظلم “�لنقُب” فقد �صارك �أفر�د منه ال يتجاوز عددهم 25 جماهد�ً، �إخو�نهم 

يف �إ�رش�ب �لكر�مة �صنة 2004، �لذي خا�صته حما�ص يف “نفحة”. كل هذه �الأحد�ث د�رت 

ف�صولها �أو�خر �صنة 2013، و�أو�ئل 2014، �إىل �أن جّد جديد.

قرار اإلضراب، نيسان/ أبريل 2014:

تنادى �الأخوة من جديد هنا يف “عوفر”، وهناك يف “�لنقب”، خلو�ص غمار هذه �ملعركة، 

“�لنقب”  يف  هناك  الإخو�ننا  وعتاب  هنا،  من  لوم  وبعد  �الإد�ري.  �العتقال  �صيا�صة  �صّد 

على تعليق �خلطوة فيما م�صى، تد�عو� من جديد، و�أثمرت �الت�صاالت على حتديد يوم 

 ،)16( ق�صم  يف  وهناك   ،)12( ق�صم  يف  هنا  ولقاء�ت  وم�صاور�ت  تعبئة  وبعد  لالنطالق. 

�أجمع �لكل على يوم �خلمي�ص 2014/4/24 �أن يدخلو� يف �الإ�رش�ب عن �لطعام. وت�صكلت 

جلان من جديد، هنا يف “عوفر” �الأخ عبد �جلابر فقهاء رئي�صاً وع�صوية �الأخوين �أ�رشف 

ع�صفور و�أجمد �حلموري.
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�مل�رشوع  يحمل  وهو  الأيام،  ز�ئر�ً   )16( ق�صم  من  ع�صفور  �أ�رشف  �الأخ  وجاءنا 

على   )12( ق�صم  يف  هنا  �جلميع  حتفظ  وقد  �الإ�رش�ب.  �الإد�ريون  �صيدخل  عليه  �لذي 

م�صى  لكن  �جلديدة،  �للجنة  تبنتها  و�لتي  �لبيان،  ثنايا  يف  جاءت  �لتي  �الإلز�م  �صيغة 

وكل  �خلاوية،  �الأمعاء  ملعركة  �لبد�ية  يوم  �خلمي�ص...  يوم  وجاء  ح�صدهم.  يف  �الإخوة 

 َمْن دخل �الإ�رش�ب من “عوفر” ُرّحلو� �إىل �صجن �لرملة، و�أما �لنقب فتم عزلهم هناك يف

ق�صم �خليام.

�ملجاهد  �لنائب  ر�أ�صهم  وعلى  حم�صاوياً،  وع�رشون  و�حد   )16( ق�صم  من  خرج  لقد 

حممد جمال �لنت�صة، وخم�صة من �جلهاد �الإ�صالمي، و�ثنان من �جلبهة �ل�صعبية، ومن 

رمانة،  وفرج  �لورديان  حممود  �الأخ  ر�أ�صهم  وعلى  حما�ص،  من  �صتة  خرج   )12( ق�صم 

وقد �أبلغت �ل�صجون بهذ�، و�لهيئة �لقيادية �لعليا حلما�ص د�خل �ل�صجون، وكذلك و�صائل 

من   46 منهم  �الإ�رش�ب  دخل  فقد  “�لنقب”  �أما  �حلدث.  �صورة  يف  �الأخرى  هي  �الإعالم 

�ل�صلو�ت  يف  �لدعاء  جميعاً  وي�صاحبهم  �الإ�صالمي.  �جلهاد  من  وخم�صة  حما�ص،  حركة 

لها،  بحل  �هلل  ياأذن  �أن  �إىل  ما�صية  و�خلطوة  �ل�صبح.  �صالة  ويف  �لليل،  ومن  �جلامعة، 

هنا،  �أثبتها  ثانية  بر�صالة  همام  �أبو  �أخي  �إيلّ  كتب  �إنه  حتى  ين�رشنا،  �أن  �هلل  يف  ورجاوؤنا 

ي�صتنه�ُص �لهمم، وي�صتنفر �جلهد.

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�صديقنا �حلبيب و�صيخنا �لكبري و�أخانا �لغايل �لعزيز

)�أبو م�صعب(

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

و�أ�صعد �هلل �أوقاتك بكل خري

�صهد �هلل �أنَّ لك يف �لقلب منزلًة وقدر�ً، وكم �أنا م�صتاق لنتناول �حلديث معك 

�أيها �ل�صاحب �حلبيب �الأريب... �رشرت جد�ً مبا و�صلنا من حّث لالإخوة على 

�للحاق بالركب �ملنطلق، فقد �أجمع �لنا�ص وعقدو� �لعزم، ويبدو �أن بع�ص �الإخوة 

�لقادرين على �الإ�رش�ب يف �صّك من جدوى �خلطوة، وهم بحاجة �إىل حفز وح�ّص 

و�الإ�رش�ع  بالعدد  تعزير  �إىل  بحاجة  فاخلطوة  �إخو�نهم،  مع  ُقدماً  �مل�صي  على 

ليبد�أ �لنا�ص يوم �خلمي�ص بقوة وح�صد جماعي مذكور معتب.

ال ريب �أنَّ كلمتكم ذ�ت �أثر يف نفو�ص �الأحبّة. نرجو �أن ُتتبع كلمتك �مل�صجعة يف 

�للقاء �ملذكور بكلمات على م�صامع �الإخوة ُفر�دى وجمتمعني، لنجعل من �الأيام 
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�ل�صو�د،  لتكثري  وحفز،  ح�صد  �أيام   ،4/24 �لقادم  �خلمي�ص  يوم  حتى  �ملتبقية 

�أن  �أدعى لنجاح �مل�رشوع وحتقيق �الإجناز، وال ريب  وجمع �جلهد ليكون ذلك 

�ل�صيخ �أبا م�صعب هو �الأقدر على ذلك، �إذ �لبع�ص بحاجة �إىل كلمة من �صاحب 

همة وجتربة كح�رشة �صيخنا �لغايل �حلبيب.

لك منّي كل �حلّب وكل �لوّد وكل �لدعاء بالفرج و�خلري كله

�ل�صبت 4/19/ ني�صان/ �أبريل/2014

19/ جمادى �الأخرة/1435

ً بحبك كثري�

�أبو همام

ويف �ليوم �لثاين لالإ�رش�ب، يوم �جلمعة، َخَطبَنا �الأخ عبد �لرحمن ��صتيه عن �حلرية، 

يا رعاه �هلل، ولقد �أح�صن و�أجاد، و�ألقى باإ�صاء�ت ر�ئعة فقال:

ندين،  وله  نلتجئ  و�إليه  ن�صتعني،  وبه  نتوكل  عليه  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

وال  عليه،  �إال  ُيتوكل  وال  �إياه،  �إال  يدعو  وال  �صو�ه،  يرجو  ال  َمْن  حمد  هلل  �حلمد 

ُيطمع �إال فيما لديه، وال ُيفر �إال �إليه، و�أ�صهد �أن ال �إله �إال �هلل، وال رب غريه، و�أ�صهد 

�أن �صيدنا وقائدنا وقدوتنا حممد عبد �هلل ور�صوله... حادي لو�ء �الأحر�ر.

�أما بعد، فيا �أيها �لذي �آمنو� �تقو� �هلل ولتنظر نف�ٌص ما قدمت لغد...

 فر��صة هامت ب�صوء �صمعة، قالت لها �الأن�صام: جمنونة �أنت، كثري قبلك َمْن 

�أودى بهن �لهيام، مل ت�صمع �لكالم، ور�حت حتوم وحتوم حتى هوت وح�رشج 

ملا  فرعون  ل�صحرة  ��صمع  بل  �لظالم،  يف  �أعي�ص  وال  �لنور،  يف  �أموت  �حلطام، 

 وقالو� يف موقع �آخر من �لقر�آن: 
�آمنو�، )َقالُو� اَل �َصرْيَ �إِنَّا �إِىَل َربِّنَا ُمنَقلِبُوَن(10

نَت َقا�ٍص 
َ
)َقالُو� لَن نُّوؤِْثَرَك َعلَى َما َجاَءَنا ِمَن �لْبَيِّنَاِت َو�لَِّذي َفَطَرَنا َفاْق�ِص َما �أ

طلب  يف  و�لكائنات  �لب�رش  يت�صاوى  فحني   .
ْنيَا(11 �لدُّ يَاَة  �حْلَ هِذِه  َتْق�ِصي  ا  َ �إِمنَّ

�حلرية، وحني تكون �حلرية يف كل زمان ومكان �صعار �لثور�ت و�لنه�صات... 

كان �لتمايز يف مناهج هذه �حلرية.

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صعر�ء، �آية 50.  
10

القراآن الكرمي، �صورة طه، �آية 72.  
11
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ثّم قال، يا رعاه �هلل: “حريتنا نهج حياة”، وجعلها �إ�صاء�ت:

 :[ �أوالها: �أن حريتنا مقيّدة، ثانيها: �أن حريتنا عزة وكر�مة، لقول �لنبي 

�أن  ثالثها:   ،
باملقاديِر”12 ِري  جَتْ �الأموَر  فاإنَّ  �الأنف�ِص،  ِة  ِبِعزَّ �حلو�ئَج  “�طلُبو� 

حريتنا �رشورة بحيث ال تبغي، وال تطغى على حريات �الآخرين، وال هي على 

�مل�صلمني يف  �الأول، على تن�صري  �صليم  �لعثماين  �ل�صلطان  ح�صابهم، كردة فعل 

�الأندل�ص، �أر�د �أن يكره ن�صارى م�رش على دخول �الإ�صالم مقابل ذلك، فرف�ص 

�صيخ �الإ�صالم يف ع�رشه. ر�بعها: والأن ما ال يتم �لو�جب �إال به فهو و�جب، كانت 

حريتنا و�جبة ال ُت�صتجدى، وال نر�صى بها جمز�أة.

وحتدث ر�صي �هلل عنه عن معركة �لريموك يف يوم ذكر�ها 25 جمادى �لثانية/ 13هـ، 

فا�صت�صهد بقول �صيدنا خالد [: “�إمنا تكرث �جليو�ص بالن�رش وتقل باخلذالن”. ودعا 

الإخو�ننا �مل�رشبني عن �لطعام.

اإلضراب، االنطالقة والمعيقات:

�نطلق �لركب �لكرمي، �نطلق قطار �الإ�رش�ب، ب�صدوٍر ِحَمُمها كالبكان —و�هللَ ن�صاأُل 

�لرجال بهممٍ كاجلبال، و�لذي يعتلج يف  �لركب من  �نطلق  �لن�رش يف ركابه—  �أن يجعل 

�صدروهم �أكب ِمْن كل �لتحديات. فلم يبق لهم خيار�ت، بعدما ��صتنفذو� كل �خليار�ت. 

�إنه مل يبق لهم �إال �ملو�جهة �ل�صاخنة بالقوة �ملمتنعة، بعد �لتوكل على �هلل. �إنه مل يبَق لهم �إال 

َر�َها َوُمْر�َصاَها(. ومل يبق لهم �إال �ل�صب  ِ جَمْ �رش�ع �جلوع يخر ب�صفينتهم )ِب�ْصِم �هلَلّ

�إخو�نهم �مل�رشبني يف معركتهم  على نقنقة �الأمعاء �خلاوية، و�أن يت�صامن �الأ�رشى مع 

�العتقال  �صيا�صة  �صّد  �لعاملي  �لعام  و�لر�أي  �لفل�صطيني،  �ل�صارع  يتفاعل  و�أن  �لعادلة، 

�جلائرة  �ليد  لَِكيِّ  و�حد  نهٍر  يف  رو�فدها  جتتمع  �أن  جميعاً  لهذه  بد  فال  �لظاملة.  �الإد�ري 

�لعقور، و�أن تنت�رش ملعركة �جُلنوب �لطاوية.

على كل حال، كانت يل زيارة الإخو�ننا يف ق�صم )16( لثالثة �أيام، ويف هذه �لزيارة نزلت 

�صيفاً على �الأخوين �حلبيبني نبيل �لنت�صة ون�صال �لقو��صمي، ومتت �صعادتنا بان�صمام 

�الإخوة  بلقاء  وحظيت  بينهم.  �إقامتي  فرتة  �لغرفة  على  �صيفاً  �جلعبي  عي�صى  �الأخ 

 لن�ص �حلديث وتخريجه �نظر: �شل�شلة الأحاديث ال�شعيفة، �حلديث رقم 390. ]�ملحرر[
12
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خري  �إخو�ننا  �هلل  وجزى  خطيبَها.  وُكنُت  �جلمعة  كانت  للزيارة  �لتايل  �ليوم  ويف  جميعاً. 

�جلز�ء على ح�صن �ل�صيافة، وعلى �حلفاوة �لتي �أحاطوين بها وهوؤالء هم �أهل �خلليل.

�أ�رشب منهم عن  َمْن  وكان �الإ�رش�ب عن �لطعام �حلا�رش �لقوي يف حياة �الأ�رشى، 

�لطعام، وَمْن مل ي�رشب. �إنه �صالح �لقوة �ملمتنعة يف مو�جهة �ل�صادية �مللعونة، و�لعدو�نية 

�أن  عاتقها  على  �أخذت  �لتي  �ملقهورة،  �ملغلوبة  �جلموع  معركة  �إنه  �مل�صتهرتة...  �ملتغولة 

�لذي يجري يف  �لدفني  �لعمياء، ومن �حلقد  �لكر�هية  تنت�رش حلريتها، والإن�صانيتها من 

حياة �الحتالل جمرى �لدم... �إنه معركة �الأهايل ِمْن �الآباء و�الأمهات، ومن �الأبناء و�لبنات، 

�الإر�دة �صّد  و�لنذ�لة، ومعركة  �لظلم  �لعد�لة �صّد  �إنه معركة  �الإخوة و�الأخو�ت...  ومن 

�ال�صتهتار و�خل�صة و�لبجاحة، و�إنها روح �لت�صامن �لتي ال تغيب عن �صمائر �جلموع 

�لثائرة.

بل �إنها حالة عاطفية تلقي بظاللها على �الأرو�ح �لطليقة، لتنت�رش على �صهوة �جلوع، 

ِمْن �أجل �لعي�ص يف ظّل حياة كرية، �إنها حالة عاطفية ُتلقي بظاللها على يوميات �الأ�رشى، 

وعلى ن�صاطات �ل�صاحة �العتقالية، وعلى �ملز�ج �لعام لهذه �جلموع. فنحن ج�صم �عتقايل 

وعو�طفنا   .
و�حلمى”13 بال�صهر  �جل�صد  �صائر  له  تد�عى  ع�صٌو  منه  ��صتكى  “�إذ�  و�حد: 

تعي�ص ن�صيجاً و�حد�ً ومتما�صكاً. ولود�ع �لرجال جر�حات لها يف �لقلب ُغ�صة، وموقف له 

يف �لكبد ُقرحة. و�أ�صعب ما يف �الأمر هو �لعجز، ولكن هذ� هو �لطريق. وريا�صة �ل�صباح 

يرتجل  حتى  �لرت�خي  تعرف  ال  م�صدودة  �الأع�صاب  وتبقى  فر�صاُنها،  عنها  غاب  كذلك 

�لرجال هم  َمن بقي من  �أن  �إن �صاء �هلل. وال �صّك  بالن�رش  �لفر�صان عن �صهو�ت �خليل 

جزء من �ملعركة يخو�صونها بخطو�تهم �لت�صامنية، “وَمْن خلّف غازياً يف �صبيل �هلل فقد 

، فهي معركة و�حدة فر�صتها ملحمة �لعو�طف، حيث ال ينقطع �لدعاء، ومع �لدعاء 
غز�”14

ال يتوفر “�لقطر�ن”. وال يتناول �ملر�صى ��صتحقاق �لدو�ء، �إال َمْن ��صطر لذلك، وحالته ال 

ت�صمح بذلك. ومع �لدعاء و�المتناع عن �لدو�ء ت�صامن يف �مليد�ن، و�الإ�رش�ب ليوم و�حد 

يف �الأ�صبوع، �أو ليومني، �أو لثالثة، وقد ح�صل، ولقد حاول �لقائمون على �الأمر �أن ياأتو� 

علينا  �الأمر  فاقت�رش  جدوى،  دون  لكن  و�حد،  ليوم  ولو  ليت�صامنو�،  فتح  من  باالإخوة 

وعلى رفاق �ل�صعبية حتى �لنهاية ومعنا �الإخوة يف �جلهاد �الإ�صالمي.

 جزء من حديث �أخرجه �لبخاري وم�صلم عن �لنعمان بن ب�صري.
13

�شحيح البخاري، كتاب �جلهاد و�ل�صري، باب ف�صل من جهز غازياً �أو خلفه بخري، حديث رقم 2688.  
14
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ومن خالل �أحاديث �لنا�ص، و�للقاء�ت �لتي �أم�صيتها مع �الإخوة يف ق�صم )16(، وجدت 

بها  ير  �لتي  �ملرحلة  لطبيعة  �لت�صور  حول  تفاوتاً  ووجدت  �الأحبة،  فر�ق  على  وْجد�ً 

وهناك،  هنا  �ملجاهدين  جميع  بني  �مل�صاعر  يف  و�ن�صجاماً  تو�فقاً  وجدت  كما  �الإ�رش�ب، 

وملرتني  �جلمعة  ويوم  بل  وبقوة،  بالت�صامن  وتدفع  باحليوية  تفي�ص  �جلميع  فم�صاعر 

حر�ص �خلطباء على �لت�صامن، ويف �جلل�صات �لعلمية كذلك.

وكيف ال يكون هذ� و�ملعركة معركة �جلميع. و�مل�رشبون �إخو�نهم؟ وكيف ال تفي�ص 

م�صاعرنا جميعاً هنا وهناك بالت�صامن مع �ل�صيخ �جلليل حممد جمال �لنت�صة؟ وم�صهد 

�ل�صيخ �أجل  ِمْن  َمْن منا ال تاأخذه �حلمية  �لفوؤ�د، وتتفتت له �الأكباد؟   �لرحيل يعت�رش له 

�أبي همام؟ وِمْن �أجل �جلي�ص �لذي خرج معه؟

وبقية  �الأمر  على  �لقائمني  يلذع  �صمعي،  �إىل  �أطر�فه  نبا  حديثاً  كرهت  هذ�  الأجل 

�أن رمى  باأهوج  بلغت  ل�صان ظاملة،  له، و�صقطات  �إخو�نهم، وفيه ظلم وحتامل ال مبر 

�لنو�يا، ويف�صد على �الأخوة روحها، وياأتي على  بـ“�ملخلفني”، وهذ� ظلم يف�صد  �إخو�نه 

�لعمل ببودة يف �ملو�قف، وزعزعة يف �لعو�طف. وكما قيل: “�لبعيد عن �لطو�صة”، “يقول 

عن حاله خيال”.

مل ياأل �لتنظيم وقيادته جهد�ً يف ُن�رشة �الإ�رش�ب، وَدَفَع باالأمور دفعاً نحو �لت�صامن، 

و�الأخ  �لتنظيم،  قيادة  عني  على  لالإ�رش�ب  وحر�ص  �الإ�رش�ب،  خدمة  يف  نف�صه  وو�صع 

باج�ص نخلة مل ُيبق يف قو�ص �لتحري�ص من منزع. وكذلك �الأخ عدنان ع�صفور، وخطيب 

�جلمعة مل يبق على �أحد حتت عنو�ن: “�حلمية و�الأعذ�ر”. و�الأمري �لعام هو �لذي �صكل 

جلنة �إ�صناد ملتابعة �أحو�ل �مل�رشبني ِمْن �الإخوة باج�ص نخلة ونز�ر رم�صان، و�لتنظيم 

�الإعالم  معركة  يدير  �لذي  وهو  عالية،  مب�صوؤولية  �الإ�رش�ب  ويتبنى  تبنى  �لذي  هو 

 وحركة �لت�صامن ويتو��صل مع وز�رة �الأ�رشى، ومع نادي �الأ�صري ومع �أ�صحاب �ل�صاأن

يف غزة.

بدر  ماهر  حممد  و�الأخوين  �لنت�صة  جمال  حممد  �ل�صيخ  لالعتد�ء  تعر�ص  وعندما 

مل�صلحة  �لتابعة  �لتفتي�ص  فرقة  قبل  من  �دعي�ص،  وطارق  �إ�صبعه—  ُك�رش  —�لذي 

قدروة  �الأخ  ومع  �الإعالم،  و�صائل  مع  بالتو��صل  �رشيعاً  �لعام  �الأمري  با�رش  �ل�صجون، 

لالأخ عاجلة  زيارة  منهم  وطلب  بول�ص،  وجو�د  �لقو��صمي،  فادي  و�الأ�صتاذ   فار�ص، 
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حممد جمال �لنت�صة لالطمئنان على �صحته، و�ال�صطالع على طبيعة �العتد�ء وحجمه. 

. ولكن ال يعرف �لف�صل 
ْجر�ً(15

َ
�أ لُُكْم َعلَيِْه 

َ
�ْصاأ

َ
�أ وهذ� و�جب ال ي�صكر عليه �أحد: )ُقل الَّ 

الأويل �لف�صل �إال �أولو� �لف�صل.

ويعكر  �لروح  هذه  على  يخرج  َمْن  هناك  بالتق�صري،  �ل�صعور  مع  �لتفاين  هذ�  وبعد 

�لتنظيم،  �صالحيات  على  متبعاً  ويتعدى  بهم،  وُيعّر�ص  �إخو�نه  ويوؤذي  �ملِز�ج، 

وتفاجئ �مل�صد�قية  وعدم  �الأذى  طياتها  يف  وحتمل  �الإ�رش�ب،  تخدم  ال  �أخبار�ً   لينقل 

�لتنظيم، وهو �لذي يلك �صحيحها.  �لعام، و�لقائمني على �الأمر، فاالأخبار بابها  �لر�أي 

ومن �لنا�ص كذلك من ركب موجة �الإ�رش�ب، ودفع ب�صدره م�صتعر�صاً الأحد�ثه، وما كان 

له �أن يغب قدميه، نعم ما �غبت قدماه، بل هو َكلٌّ على �صو�ه، �أحاط نف�صه بهالة �لقيادة 

“�ل�صللية” و“�ملناطقية”، و�الأوىل  �أ�صقط ف�صله على  �أنه  ظلماً وزور�ً، و�الأدهى من ذلك، 

به �أن يقول: دعوها فاإنها نتنة. وو�هلل �إن كان لها بد�ية، فمن عنده �بتد�أت، وهو �صاحبها 

ليبر باخلديعة �أ�صاليله ودخيلة نف�صه، متكئاً يف دو�وينه على ُعْجٍب �أ�صابه، وقد �أ�صقى 

ِببُهرج  خدعها  الأنه  �ل�صتيمة،  بنظر�ت  وتلذعه  باملقت،  حتيطه  �ملجاهدين  بثقة  نف�صه 

�إفر�ز�ت  ِمْن  كله  وهذ�  �ملجاهدين،  نفو�ص  يف  �لقدوة  معاين  وقتل  �لثقة  وبدد  �لوجاهة، 

�الإ�رش�ب، وجزى �هلل �ل�صد�ئد كل خري، الأنها تف�صح دخيلة �ملر�صى.

 �لقوى و�لن�صاطات و�للقاء�ت و�حلو�ر�ت، 
ُ
وعودة �إىل ق�صم )12( مرة �أخرى، فهو ُمتَّكاأ

مِبَن فيه من  �الإ�رش�ب، وقد دفع  �الأق�صام يف موقفه من  وال يقل حِميًّة وعطاًء عن بقية 

�الإد�ريني ملعركة �الإ�رش�ب، �إالّ َمْن له عذره �أو �ُصِحَب �إىل �لتحقيق. و�رّش �لنا�ص من ال يقبل 

ينتظر  َمْن  ومنها  �إ�رش�به،  يف  �نطلق  َمْن  منها  �لت�صامن  فدفعات  عرثة،  يقيل  وال  عذر�ً، 

دوره، و�ملعركة تتد�فع �أحد�ثها من يوم �إىل يوم... وال يعلم نهايتها �إال �هلل.

الدواء كوسيلة احتجاج:
�أما مو�صوع �لدو�ء �لذي يتم ��صتغالله يف �الإ�رش�ب كو�صيلة لالحتجاج، فلي ر�أي فيه، 

وهو ر�أي عن جتربة وله وجاهته، حيث �إن �ل�صجون عانت طويالً من دور �لعيادة �لقذر 

يف �بتز�ز �ملر�صى من �الأ�رشى، فالر�أي �أنه ما د�م �جلميع ال غنى لهم عن �لدو�ء، و�أنه يف 

و�حدة  مرة  �أ�صتلمه  �أن  عندي  فاالأح�صن  دفعات،  على  �أو  و�حدة  مرة  �صي�صلهم  �لنهاية 

القراآن الكرمي، �صورة �ل�صورى، �آية 23.  
15
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على ر�أ�ص كل �أ�صبوع، و�أنه ال منطق يف �لذهاب �إىل �لعيادة يوم، يوم، حتت ��صم �الحتجاج 

و�لتعويق على �لعيادة و�إد�رة �ل�صجن؛ فالقانون عند عياد�ت م�صلحة �ل�صجون �أن ت�صتلم 

�لدو�ء يومياً و�صخ�صياً.

�أ�صبوع، وعن طريق �لناطق با�صم  فاإذ� َغلَبنا �لعيادة باحل�صول على �لدو�ء مرة كل 

�لق�صم وهو �أخونا، فهذ� بحّد ذ�ته �إجناز. وال يح�صل هذ� �إال بتعاون �ملمر�ص معنا، �أما 

مع  ين�صجم  وال  �أ�صت�صيغه،  ال  فهذ�  �الحتجاج،  م�صمى  حتت  �الأوىل  �ل�صرية  �إىل  �أعود  �أن 

م�صلحة  عياد�ت  على  ي�صهد  �ملا�صي  الأن  نا�صجة،  غري  فل�صفة  هذ�  يف  و�أجد  جتربتنا، 

�ل�صجون باأنها كانت وكر�ً لالإ�صقاط �الأمني و�الأخالقي، و�حلالة �لتي و�صلنا �إليها �ليوم 

نا�صجة جد�ً مع �حرت�مي لر�أي �إخو�ين. و�حلالة هذه م�صموح بها هنا يف �صجن عوفر، 

وغري م�صموح بها يف بقية �ل�صجون.

سجن عوفر واإلضراب:
بينهم  ومن  لالأ�صبال،  ق�صم  وفيه  �لف�صائل،  جميع  من  للموقوفني  معتقل  “عوفر” 
�الأ�رشى �الإد�ريني. وعندما دخل �الإخوة �إ�رش�بهم، كان ل�صجن عوفر دوره �لطليعي يف 

�إ�رش�به ومو�قفه،  �ل�صجون يف  �إليه. بل كان متقدماً على بقية  قيادة �الإ�رش�ب و�لدعوة 

ويف ت�صامنه وحر�كه. حتى �إن �صباط م�صلحة �ل�صجون قالوها ب�رش�حة: �أنتم متقدمون 

على �جلميع يف �صاأن �الإ�رش�ب، و�أنتم من يحمل لو�ئه، بالرغم من �أن عوفر مركز توقيف. 

و�حلّق �أن �صجن عوفر تفاعل مبوجة عالية مع خطوة �الإ�رش�ب، بالرغم من �أنه يفتقر �إىل 

�لقليل ِمَن �ال�صتقر�ر، والأن ميزته �ل�صلبية هي �لتجديد لهذه �جلموع �لو�فدة. فما ِمْن ليلة 

�لقادمني �جلدد،  ��صتيعاب  �الأوفر يف  �إال ولها حظها يف �العتقاالت، ول�صجن عوفر حظُه 

فهو  هذ�  ومع  كبرية،  و�مل�صوؤولية  �ال�صتقر�ر.  يعرف  وال  كاملطار  ويودع  ي�صتقبل  فهو 

�لذي يتحمل �لعبء �الأكب يف هذه �ملرحلة �لفا�صلة، مع �إقر�رنا �أن �صوت �مل�رشبني هو 

�لذي يعلو على �جلميع، فال�صجون �الأخرى ما يز�ل دورها بطيئاً يف دعم هذه �خلطوة، 

وهي مدعوة للم�صاركة. 

�ال�صتقر�ر، و�لذي  �لذي يتكُئ على عدم  �ال�صتثنائي  �أن عوفر، بو�صعه  بل وتعجب 

�ل�صجون  بقية  ويز�حم  �لتقريب،  على  �صهرين  كل  جديدة  بديوغر�فية  �أيامه  تتغري 

�لدفعة  فاإن  �الإد�ريني،  �أ�رشبو� من  �لذين  لياأخذ دوره يف دعم هذه �خلطوة. وبعيد�ً عن 
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�الأوىل من �ملت�صامنني حلقت باالإ�رش�ب باأعد�د بلغت 49 مت�صامناً من حما�ص و�ل�صعبية 

وكذلك  و�لت�صامني،  �الإد�ري  �الإ�رش�بني  يف  حا�رشة  كانت  �ل�صعبية  و�جلبهة  و�جلهاد. 

�جلهاد �الإ�صالمي، ومن بينهم رفاق كر�م كُق�صي ح�صونة، و�صامل بادي، وعبد �لرز�ق 

فر�ج، وغ�صان جابر، وحممد قاحو�ص، وب�صار دعنا، ومن �جلهاد جمال حمامرة، ود�ود 

من  �ملطلوب  بينما  تنتظر،  �أخرى  دفعات  �لطريق  على  بل  فح�صب  هذ�  ولي�ص  حمد�ن. 

�لنقب �أن يدفع بحجمه، ومن نفحة �أن حتافظ على رمزيتها، وفيها �أبو تقي. و�أما �صجن 

جمدو فال ُيقبل منه �حلياد، وال ِمْن بقية �ل�صجون كذلك، وعلى �لهيئة �لقيادية �لعليا �أن 

تاأخذ دورها يف هذه �ملعركة، وال يقبل منها زحف �ل�صلحفاة، مع حتفظي على م�صطلح 

جو�نحهم  �مل�رشبني  بع�ص  عليه  طوى  و�لذي  بامتياز،  �صلبي  وهو  �الإيجابي،  �لتوريط 

بقناعات لي�ص هذ� �صبيلها، وال هي �إيجابية يف قيادة �لنا�ص.

جاءنا  �أن  بعد  �جلمعة  خلطبة  ثانية  �إليه  عدت   ،)16( لق�صم  زيارتي  من  �أ�صبوع  بعد 

�صابط �ل�صجن بخب مفاده �أن خطيب �جلمعة ذهب يف �صفرية للعالج �إىل م�صت�صفى �لرملة 

تبحث  �لعيون  فاأخذت  فاعتذر،  عطون  �أحمد  �لنائب  �الأخ  على  فعر�صوها  بعد،  يعد  وملا 

عن بديل، و�حلرية تطوف بيننا يف نظر�تها، وكاأنها تريدين، فتبعت متثاقالً بالرغم من 

تعبي ِمن �خلطبة �ملا�صية، وحتى �أرفع �حلرج عن �حلا�رشين.

وعي�صى  �لنت�صة  نبيل  �لكر�م  �الإخوة  بزيارة   2014/5/12 �الإثنني  يوم  يف  وت�رشفنا 

للوقوف  �لعام،  �الأمري  طلب  على  بناًء  طبي�ص،  وفر��ص  �لقو��صمي  ون�صال  �جلعبي 

على �آخر �مل�صتجد�ت �لتي تتعلق باالإ�رش�ب، ولت�صكيل جلنة طو�رئ تقود �ملرحلة. وقد 

�إىل  �النتقالية،  �لفرتة  �لقانوين، ولتتوىل م�صوؤولية  �النتخابية ن�صابها  �لدورة  ��صتنفذت 

�الأخ ولقرب  عامة.  �نتخابات  باإجر�ء  ي�صمح  ال  جّو  ظّل  يف  �الإ�رش�ب،  معركة  تتجلى   �أن 

�أبو �إبر�هيم ]�صامي ح�صني[ ِمْن �صاعة �لفرج، وقد �قرتب �أجلُها، فح�رشت وجوه �خلري 

وبح�صور  غرفتنا،  يف  و�جتمعو�  �لكر�م،  �ل�صيوف  مع  �الإ�صناد  وجلنة  �ل�صورى  وبقية 

�الأخ �أحمد عطون، وكاتب هذه �ل�صطور. و�فتتح �جلل�صة �الأمري �لعام، وخرجت �ل�صورى 

بت�صكيل جلنة طو�رئ ِمَن �الإخوة �الأمري �لعام، وباج�ص نخلة، و�صكري �خلو�جا، ونبيل 

�لنت�صة، وفر��ص طبي�ص وماجد ربايعة. و�نف�صَّ �الجتماع على حّل جلنة �الإ�صناد وبقية 

�لتنظيم، و�أْن تاأخذ �للجنة دورها يف م�صاألة �الإ�رش�ب �إعالمياً وت�صامنياً، و�أن تتو��صل مع 

�جلهات �لر�صمية و�حلقوقية وبقية �ل�صجون لدعم �الإ�رش�ب. ودعونا �هلل لهم بالتوفيق.
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م�صى على �الإ�رش�ب ع�رشون يوماً ثقاالً، على �مل�رشبني وعلى �ملت�صامنني، و�أخذت 

بع�ص  يف  تفاوت  وعلى  خجول،  تفاعل  ولكنه  بالتفاعل،  �لفل�صطيني  �ل�صارع  حركة 

�ملحافظات، و�إن تاألقت �خلليل على �جلميع يف �حلر�ك. وكذلك ن�صكر الإخو�ننا يف �لعمق 

�ل�صجون، حيث يقيمون �صالة �جلمعة  و�أمام  تفاعلهم هناك يف حيفا،  �لفل�صطيني على 

و�صو�ها. و�ملطلوب هو �ملزيد �إىل �أن نعتق �إخو�ننا ِمْن �الأ�رش، ويتحررو� ِمْن نري �العتقال 

�الإد�ري �إن �صاء �هلل.

شهداء على عتبة “عوفر”:
�ل�صعب  نكبة  على  و�ل�صتني  �ل�صاد�صة  �لذكرى  كانت   2014/5/15 �خلمي�ص  يوم  يف 

من  و�أخرجته  هائماً،  وجهه  على  �ل�صهيونية  �لع�صابات  �رشدته  �أن  يوم  �لفل�صطيني؛ 

دياره عنوة وق�رش�ً بقوة �ل�صالح �صنة 1948. فخرج �ل�صعب �لفل�صطيني يف ذكرى �لنكبة 

�ل�صتات: ال  �أر�ص  يف م�صري�ت حا�صدة، ومظاهر�ت عارمة كلمتها و�حدة هنا وهناك يف 

هذ�  مو�جهات  ويف  بالتقادم.  ي�صيع  ال  �لعودة  وحق  بالعودة،  �إال  �لعودة  حق  عن  بديل 

�إىل  �رتقى  بيتونيا  �أر�ص  وعلى  عوفر،  �صجن  من  بالقرب  �الحتالل  جي�ص  مع  �ليوم 

بلدة من  عمره  من  ع�رش  �خلام�صة  �بن  ظاهر،  �أبو  عودة  حممد  �ل�صهيد�ن  �خللود   علياء 

�أبو �صخيدم... وندمي نو�رة، �بن �ل�صابعة ع�رشة من عمره، وهو �بن بلدة �ملزرعة �لقبلية، 

وخرج يف ت�صييعهما جماهري غفرية. وعندنا يف �ل�صجن قمنا بو�جب �لعز�ء الأخينا �ل�صيخ 

م�صهور �أبو �لظاهر يف �بن �أخيه �ل�صهيد حممد، فما �أن �صمعنا عن ��صم �ل�صهيد يف �الأخبار، 

�أيام  من  يوم  يف  �الحتالل  مع  معركتنا  وهذه  م�صهور.  �ل�صيخ  �إىل  �ال�صم  بنا  وذهب  �إال 

�لنكبة.

يوم �جلمعة 16 �أيار/ مايو، وبعد �صالة �ل�صبح وقر�ءة �ملاأثور�ت، ذهبنا �إىل فر�صنا، 

ويف نف�صي روؤية �لنبي حممد ]، وقد طلبتها من ربي �صبحانه، الأ�صرتيح ِمْن َهمٍّ ثقيٍل 

جاثٍم على �صدري يخ�ص �إخو�ننا يف م�رش. و�أنتظر يوماً يف �لغادر عبد �لفتاح �ل�صي�صي، 

على  جال�صاً  عنه،  �هلل  ر�صي  بديع،  حممد  �لدكتور  �ملر�صد  ف�صيلة  �أرى  �ملنام  يف  بي  و�إذ 

عنق  ربطة  مع  �صود�ء،  بدلة  ويرتدي  وعنفو�ن،  وقوة  وحتفز  و�طمئنان،  ثقٍة  يف  �أريكة 

زرقاء يف مظهر جميل، وِمْن حوله وعلى �الأر�ص �أنا�ٌص ُمنبطحون يرتدون ثياب �لع�صاكر 

بلونها �لكاكي، وروؤو�صهم يف �الأر�ص، و�أدبارهم هي �لظاهرة. فا�صتب�رشت خري�ً بروؤية 

�ملر�صد على هذ� �حلال وعلى ما فيه ِمْن �صباب، ور�أيت �ل�صو�د �جلميل يف �صعر ر�أ�صه.
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يف  قدي�ص  دير  يف  �مل�صهد  فقال:  �الإخوة  �أحد  علّي  ق�صها  تخ�صني،  �أخرى  روؤية  ويف 

منطقة �مل�صجد ر�أيتك وبيدك ُم�صحف، فقلَت يل: �أريدك �أن ُت�صمِّع يل �مل�صحف، فقلُت لك: 

ْع يل ثالثة مقاطع فقط، قمُت بفتح �مل�صحف  �صي�صتغرق ذلك وقتاً طويالً. فقلَت يل: �َصمِّ

�بتهال ديني كان  �أنت بالقر�ءة، ثّم بعدها �رشعت يف  �الأنعام، وبد�أَت  �أو�خر �صورة  على 

�أرى  ُكنُت  �صيحة  كل  ومع  �أكرث،  يرتفع  مرة  كل  يف  �لند�ء  وكان  �هلل”،  “يا  فيه  �لو��صح 

�أ�صبحت  حتى  �هلل”  “يا  معك:  وتقول  يديها،  وترفع  خلفك  تن�صُم  �لنا�ص  ِمَن  جمموعة 

�جلموُع حا�صدة.

إنهاء اإلضراب:
�إنها خطوة مل يكن يف �حل�صبان �أن تنتهي على هذ� �ل�صكل يف ظّن َمْن ذهبو� �إليها، فقد 

بون  هناك  ولكن  �رشيع،  ون�رشها  قريب  �صبحها  �ملدى،  قريبة  �لع�صا،  مقرط  ظنوها 

بَك خيوطها  �صا�صع ما بني منطق �ل�رش�يا ومنطق �لقر�يا. على كل حال، �إنها خطوة مل حُتْ

باأقطارها  يحيطو�  ومل  �الرجتال،  بروح  �الإد�ريون  بد�أها  خطوة  مرة  والأول  جيد�ً. 

�لقيل  من  �إيجابياً  �ملتورطون  نهايتها  يف  ي�صلم  مل  ثّم  وِمْن  و�لت�صامن،  �لدعم  مو�طن  يف 

و�لقال، يف �صاحات �لت�صامن. وعندنا مثل يقول: “�للّي بكب حجره... ما ب�صيب”.

�أي �خرت�ق، وبعد هذ� �حل�صد  �الإ�رش�ب ثالثون يوماً مل يحدث  �أن م�صى على  بعد 

�الإعالمي  و�لدور  �ل�صجون،  وبقية  عوفر  �صجن  به  دفع  �لذي  �لت�صاُمن،  ِمن  �ملتو��صع 

�الأخ  �الأ�صري بقيادة  �الأخ عي�صى قر�قع، ونادي  �لذي قامت عليه وز�رة �الأ�رشى بقيادة 

على  �ملحافظات.  يف  و�الأهايل  �لف�صائيات  ودور  غزة،  يف  �الإخوة  ودور  فار�ص،  قدورة 

�لرغم من كل هذ� �لدفع مل يح�صل �أي �خرت�ق، ومل ُتفتح قناة للمفاو�صات بني �مل�رشبني 

�جلنوب  ب�صجون  يت�صل  �أن  �لعام  �الأمري  باالأخ  دفع  مما  �الإ�رش�ئيلية،  �ملعنية  و�جلهات 

نفحة، و�لنقب، وريون، وبر�صائل بعثها �إىل �صجون �ل�صمال، يف دعوة الإ�رش�ب مفتوح 

عن �لطعام تدخله �ل�صجون.

والأول مرة يح�صل هذ� يف تاريخنا، �أن يكون �الإ�رش�ب غري مطلبي... كل هذ� رحمًة 

�إليه �مل�رشبون. حتى ي�صكل ذلك �صغطاً  باملوقف �ملت�صنج، ون�رشة للحال �لذي و�صل 

على م�صلحة �ل�صجون، ومن ور�ئها �ل�صاباك �لذي طلب ِمْن م�صلحة �ل�صجون �أن ترفع 

يدها عن هذه �خلطوة؛ الأنها كما قالو�: هذه حرٌب حتو�صها حما�ص ِمْن د�خل �ل�صجون 
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�ل�صجون  مع  باالت�صاالت  �لعام  �الأمري  �الأخ  بادر  هذ�  الأجل  �إ�رش�ئيل”.  “دولة  �صّد 

�ملذكورة، وعر�ص عليها �أن يدخل �جلميع يف �إ�رش�ب مفتوح عن �لطعام، �بتد�ء من يوم 

�الأحد 2014/6/1، بعد �أن تتد�وله �لهيئة �لقيادية �لعليا. لكنها مل تتخذ قر�ر�ً يف ذلك، فبقي 

�الأمر عائماً، وظّن “�لنقب” كما ظننا �أن �جلميع و�فقو� على خو�ص غمارها.

ولقد �صمعت من �الأخوين جمال �لهور ]م�صوؤول[ خارجية �لهيئة، وحممود عي�صى، 

نائب رئي�ص �لهيئة، �أن �ل�صجون غري م�صتعدة ملثل هذه �خلطوة، و�أن عليها �أن تبقي على 

حالة �لت�صامن �صمن �لبنامج �لذي �صارت عليه، و�لباب مفتوح لكل طارئ. لكن و�صع 

�مل�رشبني تخطى كل هذ�، فمع نقلهم �إىل �مل�صت�صفيات تبدلت �حل�صابات، الأن يف ذلك �إرهاقاً 

للطو�قم �لطبية، و�الأمنية، و�ملالية لدولة �الحتالل. و�لذي يعنيه ذلك �أن حالة �لت�صامن 

و�لت�صعيد  بعيد�ً،  �صوطاً  �صياأخذ  �الإ�رش�ب  و�أن  �الأمور،  �إليه  و�صلت  �لذي  �أمام  باهتة 

�ل�صلبي من قبل حكومة �الحتالل، مع �أننا حزمنا �أمتعتنا، وعقدنا �لعزم على دخول هذه 

�خلطوة وقلتها يف خطبة �جلمعة و��صحة: “�أنا �أبد�ً يف موقف �جلي�ص حتت �ل�صالح”، كما 

قالها �لر�فعي.

فعزمت �أنا و�أخي �أبو جماهد �أن نخو�ص غمارها. بالرغم من �أن �إخو�ننا حتفظو� على 

 ،2012 �إ�رش�ب  �إال  �أتينا على كل �الإ�رش�بات  �ل�صن، والأننا  دخولنا العتبار�ت منها كب 

ولظروفنا �ل�صحية... وال نزكي �أنف�صنا على �هلل.

يوم �الإثنني 2014/6/2، وو�صط هذه �الأجو�ء، ويف زيارة خا�صة وخاطفة، ح�رش �إلينا 

ز�ئر�ً من �صجن �ل�صارون حممد �أحمد عطون، �بن �أخينا �لنائب �أحمد عطون ليوم و�حد، 

�أدخلت علينا �ل�رشور، بقدر ما  �لزيارة وقعها علينا. فبقدر ما  بل ل�صاعات، وكان لهذه 

�أن  فر�صة  لو�لده  وكانت  حفيني،  به  كنّا  حزنا،  �لود�ع  وعند  �رشرنا،  فبلقائه  �أوجعتنا، 

يلتقيه، و�أن يحيطه بالن�صيحة، وبقليل ِمَن �لتجربة، وكانت م�صاعرنا فيا�صة لهذ� �للقاء 

�لغد�ء،  �الإفطار، وكذلك  �لو�لد وولده، ويف غرفتنا جمعتنا مائدة  ما بني  �للقاء  وحلر�رة 

حممد  يتحمل  ومل  دمعات.  و�لده  وعند  دمعة،  �لعني  ويف  حرقه،  �لقلب  يف  لود�عه  وكان 

حلظة �لفر�ق، فبكى و�أبكانا، و�حلمد هلل، فهذه �رشيبة �جلهاد يدفعها �الآباء و�الأبناء، لقد 

كانت حلظات موجعة، وعند �هلل نحت�صبها.  

عالية،  بوترية  يتفاعل  �لفل�صطيني  و�ل�صارع  يوماً،  خم�صون  �الإ�رش�ب  على  م�صى 

و�ملعركة �الإعالمية على �أ�صّدها، نتاجاً لهذ� �ل�صب �لعظيم، ونتيجة لهذه �ملعاناة �لطويلة 
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وحدوده  �جلماعي،  مب�صتو�ه  �الإ�رش�ب  فهذ�  بلحظة.  حلظة  �مل�رشبون  يعي�صها  �لتي 

�لزمنية، تخطى كل ما فات من �الإ�رش�بات �لتي خا�صتها �ل�صجون من قبل، وهذ� �الإ�رش�ب 

بال�صاباك  دفع  مما  �الإد�ري.  �العتقال  تاريخ  يف  �الإد�ريني  �الأ�رشى  جلموع  �الأول  هو 

�الأ�رشى  فيه  ُيجُب  �إجر�ًء  يتخذ  باأن  �الحتالل،  حكومة  رئي�ص  �إىل  بتو�صياته  يرفع  �أن 

�مل�رشبون على تناول �لطعام بالقوة و“بالزندة”. وفعالً �جتمعت حكومة �الحتالل على 

هيئتها �مل�صغرة �لتي تعرف بالكابينت... �جتمعت لثالث مر�ت حتى تعالج هذ� �ملوقف، 

وحتى جتد حالً لهذه �الأزمة. وقدمت �قرت�حاً للكين�صت لتقنن ذلك، وو�فقت عليه بالقر�ءة 

�الأوىل، ثمَّ �عتُِمَد بعد �لقر�ءتني �لثانية و�لثالثة. �أما “�لزندة”، فهي م�صطلح عبي يتكون 

من خلطة �حلليب و�لبي�ص و�ل�صكر، كان �الأ�رشى يجبون عليها يف �إ�رش�باتهم من خالل 

طريق  عن  �الأ�رشى  بحقن  تقوم  كانت  �ل�صجون،  م�صلحة  لعياد�ت  تابعة  طبية  طو�قم 

بـ“�لزندة”،  �لببيج، يو�صع بطريقة قاتلة وبالقوة يف حنجرة �الأ�صري �مل�رشب ويحقن 

فاإما �إىل معدته �إن مل ي�صل �لطريق، و�إما �إىل �لق�صبة �لهو�ئية، ثمَّ �لرئتني �إن �صّل طريقه، 

ويف هذه �حلالة يقع �ملحظور وتتم عملية �لقتل. وهذ� ما ح�صل للرفيق �إ�صحق مر�غة من 

�لقد�ص، ولالأخوين علي �جلعفري من �لدهي�صة، ور��صم حالوة من غزة يف �إ�رش�ب نفحة 

�صنة 1980، فكانت �لنهاية �لقاتلة و�ملق�صودة عن طريق “�لزندة”. ولقد كان مقبوالً على 

�الأ�رشى يف حينها �أن يتناولونها عن طيب خاطر، �إال �أنهم كانو� يغ�صبون عليها ويرغمون 

�لتو�صية ردود فعل غا�صبة  �أثارت هذه  ُيقتلون. ولقد  �لطريقة  �الأذى، وبهذه  �إمعاناً يف 

عند نقابة �الأطباء �الإ�رش�ئيلية، حيث �إنها رف�صت رف�صاً قاطعاً �أن تتعامل �لنقابة مع هذه 

�لتو�صية، وهددت باإجر�ء�ت عقابية �صّد كل طبيب ال يقف موقف �لنقابة �أو يتجاوزه، 

وهذ� موقف ُي�صجل لها.

منطقة  من  �إ�رش�ئيليني  لثالثة  خطف  عملية  متت  �الإ�رش�ب  من  �خلم�صني  �ليوم  يف 

�لتا�صعة ع�رش  �أحدهما جندي يف  Gush Etzion �صمال مدينة �خلليل،  غو�ص عت�صيون 

من عمره، و�الآخر�ن من طلبة �ملد�ر�ص �لدينية �لقائمة على �ال�صتيطان وعلى �لعن�رشية 

و�لكر�هية للعرب، و�لتدريب على �ل�صالح جزء من مهمتها، وهما يف �ل�صاد�صة ع�رش من 

�أعمارهما. وعلى �أثر ذلك قامت �لدنيا ومل تقعد خلطف هوؤالء �الأوالد كما يزعم �الحتالل 

�الحتالل مع  يبلغو� �حللم ح�صب دعوى  “نوعر”، ومل  باأعمارهم هذه  وقادته. فهوؤالء 

�أنهم من حملة �ل�صالح. 
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�لبلوغ على يد جنودكم،  �صّن  بارد، وهم حقاً دون  �لذين قتلتموهم بدم  �أطفالنا  �أما 

�إحر�ق �لطفل �لر�صيع علي دو�ب�صة وهو وو�لديه؛  كمحمد �لدرة و�إيان ِحجو، و�أخري�ً 

ع�رش  �خلام�صة  �بن  ظاهر  �أبو  حممد  �أيام  ومنذ  فيه،  وما  �لبيت  على  �لنري�ن  �أتت  وقد 

حممد كذلك  �صهيد�ً  بهم  وحلق  عمره،  من  ع�رش  �ل�صابعة  �بن  نو�رة  وندمي  عمره،   من 

“�لنوعر” من �مل�صتوطنني، بعدما �أحاطو� ج�صده بال�صكاكني يف  �أبو خ�صري �لذي �أحرقه 

�أكب  �أطفاالً يف عرفكم، هوؤالء جرن�الت، وهم جرن�الت  لي�صو�  طعنات غادرة... فهوؤالء 

�لفتى حممد �أمهات. و�إن فعلتكم يف   من جرن�الت جي�صكم، هوؤالء لي�ص لهم عائالت وال 

�أبو خ�صري، حددت حقيقة وجوهكم �لتي تت�صرت ور�ء �الإجر�م. �إن �أطفالنا �لذين ُيعتقلون 

�أعمارهم و�خلام�صة ع�رش... هوؤالء جائز يف حقهم  �لثانية ع�رش من  يومياً، وهم ما بني 

�العتقال و�لرتعيب و�ل�صبح و�لوقوف �أمام �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية. فقط الأنهم فل�صطينيون، 

لذلك ال جتوز �لطفولة بحقهم، وهوؤالء لي�صو� “نوعر” يا دولة �الإجر�م و�الإرهاب، ومن 

�صجونكم  يف  طفولتهم  تقتل  �أن  وعليهم  �الحتالل،  �رشعة  ح�صب  يعاقبو�  �أن  فعليهم  ثّم 

يعيثون  و�لذين  �ل�صهيوين،  “�لنوعر”  من  �ملجندون  بينما  كثري.  وهم  ومعتقالتكم، 

�ال�صتيطان، مد�ر�ص  خالل  من  و�لتطرف  �لكر�هية  باإبر  وحتقنونهم  ف�صاد�ً،  �الأر�ص   يف 

فال يجوز حتجيم عدو�نيتهم. هوؤالء �لقطعان من “�لنوعر” و�مل�صتوطنني �لذين �أتو� على 

�ملو��صي  وعلى  فقطعوها،  �لزيتون  �أ�صجار  وعلى  فاأحرقوها،  كاخلنازير  �لقمح  حقول 

و�الأغنام ف�صمموها وقتلوها و�رشقوها. وعلى �مل�صاجد فانتهكو� حرماتها ودن�صوها... 

�إال مّد حبال �لعدو�ن  “نوعر”، ومل يبلغو� �حللم. فال يجوز لهم  هوؤالء يا دولة �الإجر�م 

على غاِربها.

وعلى �إثر هذه �لعملية، �أعلنت حكومة �الحتالل عن �خلليل وحميطها منطقة ع�صكرية 

مغلقة، فا�صتباحت �ملدينة بيتاً بيتاً باأذرعها �لع�صكرية و�الأمنية. و��صتدعت �صالح �ملظليني 

�ملخطوفني.  هوؤالء  عن  �لبحث  يف  و�صاق  قدم  على  جاهدة  تعمل  وجميعها  �ملهمة.  لهذه 

نعم، لقد �أعطو� �حلق الأنف�صهم �أْن َيفعلو� ما يريدون، فا�صتباحو� �ملدينة وما حولها من 

�لقرى و�لريف. و�مللفت للنظر �أن ت�رشيحات قادة �الحتالل جميعاً هي �لرتكيز على �أن 

�ملخطوفني �صغاٌر يف �ل�صن، و�أن �ختطافهم عمل �إرهابي. و�لذي ز�د �لطني بلة هو �لدور 

خدمة  يف  �إمكانياتها  كل  و�صعت  و�لتي  لل�صلطة،  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  به  تقوم  �لذي 

�الحتالل، وحتت ت�رشفاته. 
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�لعملية مل تكتف دولة �الحتالل مبا فعلته يف مدينة �خلليل من خر�ب  �إثر هذه  على 

و�عتقاالت وترويع لالأطفال و�لن�صاء، والأكرث من مليون من �صكان �ملدينة و�صو�حيها، 

�لقيادي �جل�صم  و�عتقلت  جنوبها،  �إىل  �صمالها  من  �لغربية  �ل�صفة  على  و�أتت   بل 

حلركة حما�ص، مبا فيهم نو�ب عن �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، و�لعنو�ن هو �لعدو�ن 

بكل ما تعنيه هذه �لكلمة، ولن �أفاجاأ ب�صيء لكل ما هو �آت. فلي�ص فيها �إما نحن، و�إما هم، 

بل نحن على طول �ملدى حتى ناأتي على بنيانهم من �لقو�عد، وما ذلك على �هلل بعزيز. 

ويف ظّل هذه �الأجو�ء �ملحمومة �ل�صاخنة، و�لتحري�ص على حما�ص هو �خلطاب، فال حديث 

�أياٌم ِظلُّها ثقيل... ثقيل جد�ً وتدور همومها ما  �إال باأكف �ل�رش�عة. وهذه  عن �الإ�رش�ب 

بني �حلال �لذي و�صل �إليه �مل�رشبون، وقد �أتى علينا من �لهم ما يطغى على �الإ�رش�ب... 

وبني �حلرب �لتي تدور رحاها على �أر�ص �ل�صفة �لغربية...

وكان �هلل يف عون �خلليل و�أهلها. ولقد �أوقدوها نار�ً للحرب، ولن يتلظى بنارها �إال َمْن 

�أوقدها، و�صيطفئها �هلل. �أما حما�ص فل�صت بخائف عليها، وقدرها مع �الأيام �أن تاأتي على 

دولتهم من �لقو�عد، فاإذ� هي �إىل زو�ل �إن �صاء �هلل. ول�صت بخائف على حما�ص ما د�م يف 

�مليد�ن من يخ�صى �هلل، وعنده بقية وفاء لدماء �ل�صهد�ء، وعندما يفرط َمْن يف �مليد�ن بدماء 

�ل�صهد�ء... عندها ي�صبح �خلوف حقيقة، وهذ� لن يكون باإذن �هلل الأن �لظلم قد ��صتنفد 

�أيامه، والأن �الأمة لن ترجع �لقهقرى في�صتحمرها �لعمالء.

�ل�صفة  �صاحات  يف  �لت�صامن  حركة  �صعيد  على  �الإيجابي  دوره  لالإ�رش�ب  كان  لقد 

�الأمنية،  و�أجهزتها  �ل�صلطة  حفيظة  �أثار  �لفل�صطيني  �ل�صارع  فحر�ك  ومدنها،  �لغربية 

�إن �لذي فجر بحور �لغيظ  و�لتي ال يعجبها هذ� �لظهور حلركة حما�ص بهذ� �لزخم. بل 

عند �الحتالل... هو �أن يرى �ل�صفة �لغربية تتو�صح باالأخ�رش ِمْن جديد بعد هذه �ل�صنني 

من �حلرب �لتي مار�صها �لطرفان بالتن�صيق فيما بينهما �صّد حما�ص، ولكن هيهات!!

�الإ�رش�ب  جلنة  يف  �إخو�ننا  طلب  على  وبناًء   ،2014/6/24 وبتاريخ  �لثالثاء  يوم  يف 

�إىل  يو�صف  ح�صن  �لفا�صل  �ل�صيخ  معية  يف  ذهبت  �لفقهاء،  �جلابر  وعبد  �صبانة  حممود 

لكننا  لقاءنا،  طلبو�  قبل  من  وكانو�  للقائهم،   Tel Hashomer ها�صومري  تل  م�صت�صفى 

حما�ص  �صجناء  �صّد  �الحتالل  دولة  فر�صتها  �لتي  �لقمعية  �الإجر�ء�ت  ب�صبب  �عتذرنا 

منها  �ثنتان  ثالث،  يف  �لتلفزيونية  �لف�صائيات  ح�رشت  حيث  غريهم،  دون  �صجونها  يف 

عبية وو�حدة عربية وما هي بعربية وهي “�لعربية”، والأنها على مز�جهم وتن�صجم مع 
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�صيا�صتهم. و�صيقو� على �لفور�ت ل�صاعة يف �ل�صباح لكل �أربع غرف، و�صاعة يف �مل�صاء، 

وبالطبع لوجود �حلمامات خارج �لغرف فاإن ذلك على ح�صاب �لفورة، وي�صتهلك زمناً 

لي�ص بالقليل. وكذلك عقوبات على �لكانتينا و�لزيار�ت، وهذ� حلما�ص وحدها.

على كل حال، ذهبت يف �صحبة �ل�صيخ، و�أنا كاره لذلك، وال �أريد الأحد �أن ينال مني، 

�أو ي�صار �إيلّ. وال �أن ُي�صجَل يف �صفحتي يوماً �أين كنت �صبباً يف تعليق �إ�رش�ب، وال حتى 

 لذلك. و�إن كنت ِمْن �أكرث �إخو�ين رحمة باإخو�ين، وهم �أ�صحاب �لقر�ر �أوالً و�آخر�ً. 
ً
ُمتَّكاأ

ومع �مل�صاء و�صلنا �إىل �مل�صت�صفى يف بو�صطة خا�صة �أخذتنا ورجعت بنا بعد �أن �جتمعنا 

باإخو�ننا يف جلنة �الإ�رش�ب، عبد �جلابر فقهاء، وحممود �صبانة، و�أ�رشف ع�صفور، و�أجمد 

�لورديان،  وحممود  �لنت�صة،  ومازن  �جلعبي،  جو�د  �الإخوة  وبح�صور  �حلموري، 

وجمال حمامرة من �جلهاد، و�لرفيق �صامل بادي من �ل�صعبية. وحلق فيما بعد �الأخ د�ود 

�آخرين،  �إخوة  عن  ومنتدباً  �آخر،  م�صت�صفى  من  قادماً  �الإ�صالمي،  �جلهاد  من  حمد�ن، 

وكذلك �الأخ فادي عمرو، من حما�ص، قادماً من �جلنوب، ومنتدباً عن بقية �إخو�نه هناك.

جيا�صة،  بعاطفة  و��صتقبلونا  كاجلبال،  �صموخهم  رجال  وهم  �لرجال،  على  دخلنا 

كاالأر�ص �لعط�صى يف �ل�صوق �إىل �إخو�نهم، و�إنهم كذلك، رجال ما ز�دتهم �الأيام �إال ثباتاً، 

لها  �ل�صب و�لثبات، ولهم قناة هيهات  �الأمثلة يف  �أروع  �الأمل، و�رشبو�  و�نت�رشو� على 

�أن تلني!! فقدمني �ل�صيخ للحديث، بعد �أن �رتاحت �لعيون لهذ� �للقاء، وتبادلت �أرو�حنا 

عاطفة �الأخوة، وبادئ ذي بدء، قلت لهم ب�رش�حة متناهية: �أنتم �أ�صحاب �لقر�ر، ولقد 

رفعتم روؤو�صنا عالياً، و�إ�رش�بكم �أتى على كل ما م�صى ِمَن �الإ�رش�بات، و�حفظو� عني 

كنت �أين  �صفحتي  يف  ُي�صجل  �أن  �الأيام  من  يوم  يف  نف�صي  على  �أقبل  لن  �أنني   للتاريخ، 

 لذلك. وال �أطلب منكم �أن تعلقو� �إ�رش�بكم، 
ً
�صبباً يف فّك �إ�رش�بكم �أو تعليقه، وال حتى ُمتَّكاأ

ْنتم َمْن يقرر، ونحن فئتكم حتى �لنهاية.
َ
فاأ

�صيخنا،  �أنت  وحيانا:  بنا  رحب  �أن  بعد  وقال،  باأدب،  حمدي  �أبو  �الأخ  فاعرت�صني 

وت�رشفنا  بلقياكم،  �صعدنا  ولقد  مل�صايخنا،  حرجاً  ن�صبب  �أن  �أنف�صنا  على  نقبل  ولن 

قبل  �تخذناه  وقر�رنا  م�صايخنا،  فاأنتم  و�آخر�ً،  �أوالً  طلبناكم  َمْن  ونحن  �إلينا  مبجيئكم 

�أن ن�صدره للر�أي �لعام، لكننا يف غيبوبة عن �الأحد�ث د�خل  �إلينا، وال نخجل  و�صولكم 

ح�صن، �ل�صيخ  فتحدث  �الأحد�ث،  �صورة  يف  ت�صعونا  �أن  ونريد  وخارجها.   �ل�صجون 

ر�صي �هلل عنه، و�أفا�ص يف �حلديث عن خارج �ل�صجن وحركة �لت�صامن، و�النتفا�صة �لتي 

يعي�صها �ل�صارع �لفل�صطيني يف مدن �ل�صفة، ولقد كان الإ�رش�بكم هذ� �لف�صل يف تثوير 
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�ل�صارع، وكنتم �ل�صبب يف خروج �ل�صارع على �ملاألوف، و�ل�صفة من �صمالها �إىل جنوبها 

يت�صامن �صارُعها مع �إ�رش�بكم.

على  �الأمنية  �أجهزتها  و�عتدت  �ل�صارع،  حر�ك  من  ذرعاً  �ل�صلطة  �صاقت  ولقد 

�ملت�صامنني. فكم من �عتد�ء قامت به هذه �الأجهزة �صّد �مل�صري�ت؟ وعملت على �إف�صالها؟ 

حتى بلغت بها �لوقاحة �أن �عتدت على �لن�صاء، وح�صل هذ� يف �لبرية و�خلليل وطولكرم. 

فقالو� لنا، وهم ُي�ْصغون �إىل �ل�صيخ ب�صغف: �عتدو� على �أمهاتنا و�أخو�تنا؟ قلنا لهم: نعم، 

ومل يتورعو�. ومن ثّم حتدثت ثانياً عن �الأحد�ث د�خل �ل�صجون، وعن ظروفها، و�أن حركة 

�لت�صامن �الآن معلقة، الرتباطها بالذي يجري يف �خلارج، ويف �لذي كتبته �صابقاً يغني عن 

�الإعادة. و�أخري�ً قال لنا �الإخوة جميعاً وعلى ر�أْ�ِصهْم �أع�صاء �للجنة: �إنهم لالأو�صاع �لتي 

يف �خلارج، �تخذو� قر�رهم بتعليق �الإ�رش�ب، وكتبو� يف ذلك لوزير �الأ�رشى، ولالإعالم، 

نطمئن  �أن  منّا  وطلبو�  �إليهم،  و�صولنا  قبل  مكتوباً  كان  قر�رهم  و�إن  �الأمر،  يعنيه  وملن 

�رش، و�لعائالت.
ُ
�جلميع، وعلى �خل�صو�ص �الأهايل، و�الأ

وّدعناهم بحر�رة �النتظار، وقد �أخذنا على �لدكتور بيطون عهد�ً، �أن يعودو� �إلينا ِمْن 

�إن �صاء �هلل، وقد كان هو يف ��صتقبالنا ومعه طاقم من م�صلحة �ل�صجون،  حيث خرجو� 

فوعد  �الإخوة.  حقوق  حُتفظ  و�أن  ح�صورهم،  عن  مبناأى  �الإ�رش�ب  قيادة  مع  وحتدثنا 

بذلك، و�نتهت �صفحة �الإ�رش�ب و�حلمد هلل رّب �لعاملني، و�ملهم ��صتخال�ص �لعب.

مدرستان في السجن:
هناك د�خل �حلركة �الأ�صرية مدر�صتان، لكل و�حدة منها عي�ُصها �خلا�ص بها، فاالأوىل 

مدر�صة �ل�صجون �ملركزية �لتي يعي�ص يف بطن حوتها �إخو�ننا ِمْن ذوي �الأحكام �لعالية، 

وعلى �خل�صو�ص �ملوؤبد�ت وما حولها. و�لثانية مدر�صة �ملعتقالت، �لتي �ختفت �أخري�ً، 

م�صلحة  �إىل  �صالحياتها  بعد  فيما  �نتقلت  ثّم  �جلي�ص،  م�صوؤولية  حتت  طويالً  وعا�صت 

وبدخول  و“جمدو”.  و“عوفر”  “�لنقب”  هي  ثالث  �ملعتقالت  �أهم  من  وكان  �ل�صجون. 

م�صلحة �ل�صجون على خطها �نتهى عهد �خليام ب�صجون مبنية على طر�ز بقية �ل�صجون، 

حيث كان معظم رو�دها من �الإد�ريني وذوي �الأحكام �خلفيفة. 

ولهذ� كان لكال �ملدر�صتني تفكريهما �خلا�ص بهما، فاملدر�صة �الأوىل مغلقة، وكانت يف 

�لقدمي ت�صتقبل وال تودع، ولها ظروفها �خلا�صة، وعي�صها �لذي يخ�صع ملز�ج �الأحكام 
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�لعالية. وهمها على �لدو�م �ال�صتقر�ر يف �لعي�ص، و�ال�صتفادة من �لوقت من خالل �ملطالعة 

يف  وقته  و��صتثمر  ��صتفاد  منهم  و�لكثري  �ملفتوحة.  �جلامعات  يف  و�لدر��صة  �لعلم  وطلب 

�حل�صول على �ل�صهاد�ت �جلامعية �لعليا. وبال �أدنى �صك �أن م�صتوى هذه �الأحكام يتطلب 

وم�صتفزة  فتنهك،  م�صدودة  و�أع�صابها  طويالً  �لعي�ص  ت�صتطيع  ال  الأنها  �لظروف؛  هذه 

�أ�صلوب  �لتوتر  يحكم  �أن  �أو  حياتهم،  �لفو�صى  ت�صتنزف  �أن  �أو  �صيطرتها،  عن  فتخرج 

عي�صهم.

�لنجوم من خالل  �ملفتوحة، و�لعي�ص مع  �لثانية: فهي حياة �خليام و�ل�صاحات  و�أما 

خالل  من  و�لعيال  �الأهل  مع  �ملناغاة  ورمبا  و�أحاديث،  حكايات  �لقمر  مع  ولهم  �لليل، 

�لهو�تف �خللوية كذلك. فالقمر يجمع بني �الأرو�ح �ملحرومة و�ملتباعدة. هذ� يف �لليل، فكيف 

للنا�ص  �هلل  جعله  و�لذي  �ل�صجن؟  د�خل  حتى  �خل�صيب  �الإن�صان  حقل  هو  �لذي  بالنهار 

ن�صور�ً؟ ولقد عا�صت �ملعتقالت يف �صعة من �لعي�ص. يف �لوقت �لذي ُحرمت منها �ل�صجون 

�أ�صبحت �لتجارة يف �لهو�تف �خللوية ر�ئجة ومربحة.  �أن  �ملركزية، حتى بلغ �الأمر بها 

ويف  �خلريية.  �جلمعيات  من  بال�صاحنات  عليها  تدخل  كانت  و�لفو�كه  �لغذ�ئية  و�ملو�د 

�الأعياد كانت حلوم �الأ�صاحي من �ل�صاأن و�الإبل لها حظ و�فر يف �حل�صول عليها، وحتى 

�للب �ل�صوري “�لك�صك” دخل على �ملعتقالت هدية مقدمة من �حلركة �الإ�صالمية يف �لد�خل 

 �لفل�صطيني �إىل معتقل �لنقب �ل�صحر�وي. ولقد حدثني �الأخ �أبو عا�صف )عمر �لبغوثي(

من  باللحوم  و�إذ�  بيومني،  �الأ�صحى  عيد  بعد   ،2001 �صنة  جمدو  معتقل  �إىل  و�صل  �أنه 

ين هذه �لكمية؟ قالو�: �إن �حلركة �الإ�صالمية 
َ
�الأ�صاحي مكد�صة يف �لثالجات، ف�صاألت: ِمْن �أ

يف �أم �لفحم تبعت بـ 3,750 كغ، مبنا�صبة حلول عيد �الأ�صحى �ملبارك.

هذ� �لعي�ص مرَّ على �ملعتقالت يف يوم من �الأيام، بينما �حلال يف �ل�صجون �ملركزية مل 

حتظ بالقليل �لقليل ِمْن هذه �ل�صعة. بل على �لعك�ص ِمن ذلك، فقد خا�صت �إ�رش�بات عن 

�الأمعاء  معارك  ��صتهلكتها  �لب�رش  حلوم  من  و�أطنان  معاناتها،  يف  طاحنة  كانت  �لطعام 

�أيامها  يف  وبالقطارة  بالكاد  كانت  �لتي  �ملعي�صية  �الأو�صاع  لتح�صني  ذلك  كل  �خلاوية. 

�الأوىل، و�صقط �صهد�ء من �حلركة �الأ�صرية الأجل ذلك والأكرث من خم�صة و�أربعني �صنة 

َخلَت، وملّا تنتهي �ملعاناة. 

يوماً  لثالثني  معاناته  �أيام  �متدت  و�لذي   ،2012 �صنة  لها  �الإ�رش�بات  �آخر  وكاَن 

�نت�رشت فيه �حلركة �الأ�صرية �نت�صار�ً باهر�ً، وحققت �إجناز�ً عظيماً، �أعادت من خالله 
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ولظروفها  �ملعتقالت  بينما   .2004 �إ�رش�ب  يف  كبوتهم  بعد  �الأ�رشى  جموع  �إىل  �العتبار 

تع�ص  مل  �الإد�ريني  من  معتقليها  �أغلب  والأن  �أمدها،  يف  و�لق�صرية  �خلفيفة  �الأحكام  يف 

حالة �الإ�رش�بات عن �لطعام على مدى هذه �ل�صنني، ومل ي�صاورهم �لقلق �إال بعد �أربعني 

�صنة، ويوم �أن �صعرت بال�صيق يف عي�صها، وحو�رشت يف حركتها، ويوم �أن فقدت كثري�ً 

�إىل �صيق  �أيام �جلي�ص، وتبدلت �حلياة من �صعة �خليام  �لتي حظيت بها  من �المتياز�ت 

�حلجر�ت كباقي �ل�صجون.

وقلَّ  �الت�صاالت،  حال  و�صاق  �أطر�فها،  من  حبلُها  يطوقها  باملعاناة  �صعرت  عندها 

عدد �لهو�تف �خللوية، من هاتف لكل و�حد �أو خلم�صة على �الأكرث، �إىل و�حد �أو �ثنني لكل 

ق�صم، هنا يف “عوفر” وهناك يف “�لنقب”، �أما “جمدو” فاملْحُل و�لقحط هما �صيد� �ملوقف 

على هذ� �ل�صعيد. و�نتهت �الأيام �خلو�يل من حياته. فاأين ما كان مما هو حا�صٌل �الآن؟

وهناك �لكثري �لذي يف �حلديث عنه �إحر�ج كثري. وما �أتى هذ� �حلرمان �إال بعد كفر�ن 

بالنعمة، فقد ع�صت الأ�صهر يف “جمدو” يوم �أن كان معتقالً وحتت �صيطرة �جلي�ص، ور�أيت 

م عيني كيف يرهق �الأ�رشى �أهاليهم؟ فقلت: لن تطول هذه �الأيام ب�صعتها على �لنا�ص.
ُ
باأ

“قرامي” التنظيم ودوارة السجن:
�آٍه يا �صاحة �ل�صجن، بني حني و�آخر ت�صتقبل قادمني جدد، فال ير يوم بال قادم جديد، 

�أما �أن تودع فقليل. ويف �ل�صجن معادالت مطلوب منك �أن تكون �الأقوى فيها، الأن منطق 

�ل�صعف ال تفر�ص �حرت�ماً.  �إال قوة �الحرت�م و�ملنطق، وحالة  �لباغية ال ي�صبطه  �لقوة 

ولها  �لتنظيمي،  �لعمل  قو�عد  على  حتافظ  تنظيمية  “قر�مي”  �صاحتنا  ففي  هذ�  وعلى 

جذور عميقة تدلل على �صالبتها، ومعروفة بني �ملعتقلني وعند �إد�رة �ل�صجن، ومهمتها 

�أن ت�صتوعب �الأذو�ق جميعاً، و�أن ت�صبط �ل�صلوك �لعام، وحتافظ على �ال�صتقر�ر، فوجود 

�ملعتقلني �الإد�ريني بخبتهم وجتربتهم يوحي باال�صتقر�ر ويدفع على �الن�صباط.

ت�صتفزنا، فتقوم  و�أن  �لعام  �ملز�ج  �أن تعكر  �ل�صجن  �إد�رة  تتعمد  وو�صط هذه �حلالة 

بنقل َمْن لهم �حرت�مهم وح�صورهم �لقيادي. ومع ثقتنا �أن هذ� �لنقل لن ينال من ن�صيج 

�لقاعدة �لتنظيمية �ل�صلبة، غري �أنه عزيٌز على �لعاطفة �لتي بيننا �أن يفارقنا �ل�صيخ �صالح 

�لعطية �إىل “جمدو”، �أو �البن �لبار حممد ناجي �صبحة كذلك، فنبذل جهدنا حتى نحول 

حممد  فرحيل  فات،  عّما  لنا  عو�ٌص  فيها  �ل�صجون  حركة  فاإن  هذ�،  ومع  �لنقل.  هذ�  بني 
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]�صالح  �أبو حممود  �صبحة عو�صنا �هلل باالأخ �حلبيب معت�صم �صمارة؛ ورحيل �صيخنا 

�لدكتور  خبيب  �أبو  �حلبيب  �لبيت  �إىل  وغادرنا  نخلة،  باج�ص  باملجاهد  عو�صنا  �لعطية[ 

حممد غز�ل، فعو�صنا �هلل باحلبيب �أبي �صايل عدنان ع�صفور.

هذه هي دو�رة �ل�صجن، حركة عجيبة ال يعرف �أبعادها هذ� �لظامل؛ فمثالً، �أفو�ج من 

طلبة �جلامعات، هم يف حاجة �إىل تطعيم جتربتهم، فيتع�ص �الحتالل، فيعتقلهم لياأخذو� 

حظهم ِمْن مدر�صة يو�صف \. وقد خاطبتهم يوماً على �صعيد �جلمعة، قائالً: يا طلبة 

�أنتم  �جلامعات،  طلبة  يا  ف�صد،  �مللح  �إذ�  �حلال  ي�صلح  فكيف  �لبلد،  ملُح  �أنتم  �جلامعات، 

�أدنى �صك تقّر بهم �لعيون،  �ل�صياج �الأمني لهذه �مل�صرية، فبوركت �صو�عدكم. وهم بال 

�جلامعة  بني  ما  �أعمارهم  من  �صنني  ق�صو�  �لوجوه،  �ِصباح  و�إنهم  �لظهر،  بهم  وُي�صند 

مقارعة  يف  �صبق  ولهم  كتلتهم،  كعب  ويعلو  فكرتهم،  تنت�رش  �أن  �أجل  من  و�ل�صجون 

�الحتالل.

�أبو �لظاهر هو من يتوىل ت�رشيفها  �أّما وز�رة �الأوقاف يف �ل�صجن، فال�صيخ م�صهور 

و�إد�رة �صوؤونها، وهو �لذي يعتمد �خلطباء و�ملوؤذنني وجز�ه �هلل خري�ً.

على مائدة الحفيد، اخلفونا في أبنائنا:
و�صط هذ� �لعجيج، ومن خالل د�ئرة �الت�صاالت ياأتيك من �الأخبار ما ي�رشك وما ال 

ي�رشك، فمما ال ي�رش نباأ �عتقال حممد عطون، �بن �أخينا �لنائب �أحمد عطون، �لذي �صغلنا 

وتلميذ  عمره،  من  ع�رش  �خلام�صة  دون  والأنه  �خل�صو�ص،  على  و�لده  و�صغل  �عتقاله، 

له  �هلل  ون�صاأل  يز�ل،  وما  ي�صغل،  ما  �أكرث  هو  �لدر��صي  م�صتقبله  على  و�خلوف  جنيب، 

�أ�صماه  لولدنا م�صعب  �هلل �صبحانه، رزقنا مبولود  فاإن   ، �لذي ي�رشُّ و�أما  �لعاجل.  �لفرج 

“حممد�ً”، �للهم �صلِّ على �صيدنا حممد، وذلك بتاريخ 28 جمادى �الأوىل 1435 – 29 �آذ�ر/ 
مار�ص 2014، وفرحت للمولود �جلديد با�صمه حممد�ً، حباً يف �صيدنا حممد ]، وقلت: 

�للهم �جعله قرة عني لو�لديه، �للهم �أن�صئه ن�صاأة مباركًة، و�رزقه رزقاً ح�صناً، و�جعله من 

�ل�صاحلني... �للهم �آمني. قلت: فرحو� به وه�صو� له وب�صو�، وقد جاء لهذه �لدنيا يبكي، 

فدعوت له ولو�لديه، والأخته هاجر.

�إخو�نه  يجمع  �أن  �إال  �صايل  �أبو  �لفا�صل  �أخونا  �أ�رش  �ملولود  هذ�  �رشف  وعلى 

�جلمعة يوم  يف  ذلك  كان  عا�صور�ء،  ��صمها  وليمة  على  حجرتنا  يف  �جلمعة  �صالة   بعد 
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ْنيَا  �لدُّ يَاِة  �حْلَ ِزينَُة  َو�لْبَنُوَن  )�مْلَاُل   ،2014 �أبريل  ني�صان/   4–1435 �لثانية  جمادى   4

، ذلك �أننا كنا نطمع يف �أبنائنا �أن 
َمالً(16

َ
اُت َخرْيٌ ِعنَد َربَِّك َثَو�باً َوَخرْيٌ �أ احِلَ َو�لْبَاِقيَاُت �ل�صَّ

يكونو� خري�ً منا، ولكن كيف �ل�صبيل وقد حيل بيننا وبني �لعي�ص معهم؟ حيل بيننا وبني 

�إذ� جمعتنا  تربيتهم، وُحرمو� وُحرمنا �أن جتمعنا مائدة طعام، ولو ملرة و�حدة. وحتى 

�لنا�ص، وال طعم  �لطوق، وباملنا�صبات ومع  �صبو� على  ما  بعد، فبعد  فيما  �لطعام  مائدة 

�أدمى قلوبنا، لقد �نتظرنا �أن يخلفهم... ويخلفنا فيهم َمْن يرعاهم،  لذلك، الأن �حلرمان 

�إنهم جلدونا  �أبنائنا،  �لنا�ص لذعونا يف  �إن  �أخينا، وو�جبهم علينا.  �أبناء  ويقولون: هوؤالء 

وما رحمونا.

و�أقول: �إن �أبناءنا لي�صو� مبارقني، وال �صيئني، �إنهم مل يجدو� َمْن يح�صنهم، وبالرغم 

�أن  قبل  �إخو�ننا  فيا  �أرز�قهم،  على  وي�صعون  �صلو�تهم،  على  يحافظون  �إنهم  ذلك،  من 

جتلدونا يف �أبنائنا، لومو� �أنف�صكم، و�حفظو� غيبة �أخيكم، فاأبناوؤنا �إن خرجو� على �لن�ص، 

فبظلم منكم. 

وذ�ت مرة كنت ب�صحبة �ل�صيخ �ل�صهيد �صالح �صحادة وب�صيافته يف ح�رشة عر�ص 

�إ�صالمي يف غزة �صنة 1986، و�إذ� بغالم يف �لعا�رشة من عمره يهتف من خالل �حلفل: “�هلل 

غايتنا، و�لر�صول زعيمنا، و�لقر�آن د�صتورنا، و�جلهاد �صبيلنا...”. فقال يل �أبو م�صطفى، 

�أتدري �بن َمْن هذ� �لغالم؟ قلت له: وكيف �أدري؟ فقال: هذ� �بن �أخينا عرب  رحمه �هلل، 

مهرة، �أخوهم يف �ملجموعة، و�لذي ما يز�ل �صجيناً.

�إن �أبناءنا على �حتكاك مبا�رش مع �الحتالل، ومع �ملجتمع �ل�صهيوين، و�إن �الحتالل 

فر�ص عليهم �أن يدفعو� �رشيبة �صمودهم. فاأهلنا يف �لقد�ص وحميطها يف ح�صار، و�لهوية 

�لزرقاء جتلدهم، وت�صتنزفهم، و�الآالف �ملوؤلفة من �أهلنا يف �لقد�ص ال يجدون فر�ص �لعمل 

�إال عند �ل�صهاينة، و�أبناوؤنا منهم؛ وهذ� �الحتكاك بقدر ما هو �صلبي —بل �رّشه �أكرث من 

نفعه— بقدر ما هو �إيجابي.

�حلو�جُز  فبدت  �الحتالل،  ور�ئها  ِمْن  يختبئ  �لتي  �لنف�صية  عرَّى  �الحتكاك  هذ�  �إن 

ور�ئه  ِمْن  �الحتالل  �ختباأ  �لذي  �خلوف  فحاجز  �أبنائنا،  �أمام  باهتًة  بدت  حقيقتها،  على 

�ه �أبناُءنا، فالأبنائنا جر�أٌة على �ملحتل لي�صت لغريهم، وما الأهلنا يف �لد�خل �لفل�صطيني  عرَّ

من جر�أة على �ملحتل... لي�صت الأهلنا يف �ل�صفة �لغربية، بل �إن �أبناءنا يعرفون كثري�ً من 

القراآن الكرمي، �صورة �لكهف، �آية 46.  
16
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خ�صو�صيات �ملحتل و�ملجتمع �ال�رش�ئيلي. وبلغني عن ولدي م�صعب �أن بلغت به �جلر�أة 

�أن ينزل يف عر�ك حّر مع جندي حر�ص حدود �إ�رش�ئيلي، بل �إنهم يف �ل�رشطة طاردوه حتى 

�أعجزهم و�أعياهم.

�أنه بلغ  ولقد �صمعت عن ولدي حممود، وهو ما يز�ل يف �ل�صف �ل�صاد�ص �البتد�ئي، 

�أبو طري مدير �الأ�صتاذ �صعيد  �أن قال  �ملدر�صة،  �أبناء جيله ومترده على   ِمَن �جلر�أة على 

ُين�صب  حيُث  �ل�صيخ؛  حممود  و�إما  �ملدر�صة،  هذه  يف  �أنا  �إما  �الأ�صا�صية:  طوبا  �أم  مدر�صة 

�ليهود،  �مل�صيخة. ولقد خ�صيت عليه، ف�صاألته يوماً: لرمبا �صحك عليك  حممود الأبيه يف 

قال: ماذ� تعني؟ لكاأنك ت�صك بي؟ قلت: معاذ �هلل، ولكن خمالطة �لقوم غري ماأمونة، قال: 

��صمعها مني، هوؤالء ال �صلطان لهم �إال على �جلبان، فذ�ت مرة ��صتدعاين �صابط �ملنطقة 

�لعربية غالباً( فقال يل: حممود، ما ر�أيك ت�صتغل  �الأ�صماء  )�ل�صاباك ينتخل  و��صمه نور 

معي، و�أنا �أعطيك معا�صاً؟ قلت له: كم تدفع يل؟ قال: �ألفي �صيكل )نحو 446 دوالر �أمريكي(، 

 قلت له: نور، قال: نعم، قلت له: �أنا �أعطيك �أكرث ب�رشط �أن تعمل معي، فرد علّي ُم�ْصتََفَز�ً:

حممود، �أخرج من هنا، فخرجت وتعبطت باب مكتبه بيدي، وقلت له: نور، و�أزيد لك يف 

�لعطاء، ف�صتمني، و�صتم �أبي وتركته.

�لثانوية،  على  يح�صل  ومل  حينها،  يف  عمره  من  �لع�رشين  يبلغ  ومل  حممود،  هذ� 

فاأبناوؤنا يا قوم مل يخلفنا �أحٌد يف تربيتهم، ويريد �لنا�ص منهم �أن يكونو� ُن�صخاً كربونية 

عن �آبائهم. �أقول هذ�، الأن �لنا�ص �أوجعونا يف ذر�رينا ومل يرحمو� غربتنا. ولقد �صمعت 

عن �أحد �الإخوة �الأفا�صل �أنه قال: جنحنا يف تربية �أجياٍل ِمْن هذ� �ل�صعب، ومل ننجح يف 

تربية �أبنائنا.

السجن ظّل ثقيل:
�لدنيا، ظٌل ثقيل على ظّل  ِمْن نكد  �ل�صجن ظله ثقيل، حتى ممن تعاي�صهم: وهذ�  هو 

ثقيل، و�الحتالل هو �ل�صبب ِمْن ور�ء هذه �حلالة، فاالحتالل و�العتقال كو�بي�ص. ومن 

�صحايا �الحتالل �لرفيق �أ. ط. �لذي ظلُه �أثقل من وزِنه، وتعا�صة ل�صانه ال ت�صفع حلالته 

�ملر�صية �لتي توجع �لقلب، و�صببها �الحتالل �لذي �أطلق على �صاقه �ليمنى عيار�ً نارياً 

“يقاهره”  �لذي  �الأ�صيل،  �حلم�صاوي  ط.  �أ.  ذلكم  �أع�صابها.  وهتك  فعطلها  قرب  عن 

�إخو�نه بالرفيق لعالقته مع �صباب �جلبهة �ل�صعبية، وهو �إىل �لعامية و“�لهم�رشية” �أقرب 

منه �إىل �ملتعلم و�التز�ن، ولكنه مع عدوه �صد�مي من �لدرجة �الأوىل ومبادر.
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لقد رو�صني �ل�صب يف �ل�صجن، ولقد جاهدت نف�صي جهاد�ً ُمر�ً، و�أخذتها ما ��صتطعت 

�إىل جنب �هلل حتى �أجنبها �لهالك. و�لنف�ص بني ما تتمنى فري�ودها �ل�صيطان وال يغلبه على 

�صلطانه �إال �خلوف ِمَن �هلل، وبني ما تت�صامى فيحجزها �لورع ِمْن �أن ترتدى. نعم، �إنها 

�لنَْف�ص �ل�صمو�ص، وال يلجمها �إال �خلوف ِمَن �هلل، و�إن �أخطر �أمر��صها هو �لرتدد و�لتميُّع، 

و�إنها �حلالة �لتي يتمناها �ل�صيطان، و�إنها فر�صته �لتي يجدها يف �صعف �الإن�صان، حتى 

قيل: “عقل �لك�صالن بيت �ل�صيطان”.

�إنَّ �ل�صجن ميد�ن ملجاهدة �لنف�ص، و�لنف�ص كالطفل. و�إن �ل�صجن م�صاُكلُه كثرية، فهو 

ِمْن  َمْن هو عني عليك حتوم  �مل�صاكل، ومنهم  َمْن يفتعل  جمتمع مغلق، و�صاكنوه منهم 

حوله �ل�صبهات، ور�صي لنف�صه �أن يخون �لع�رشة، و�أن يُعقَّ �لوطنية، و�أن يكون عميالً 

مزدوجاً لل�صلطة و�الحتالل. فاأي �صيء �أثقُل ظالً ِمْن هذه �لظاهرة.

�إنه �ل�صجن ميد�ن لهموم �لنف�ص، و�إن همومنا يف �ل�صجن ِهَمٌم عاليٌة تاأخُذ ُبعد�ً ثاأرياً يف 

�حلرب مع �ل�صيطان، ومع �ملحتل �لذي هو على دين �ل�صيطان. ففي �ل�صجن فر�صة للثاأر 

و�النتقام من �صطوة �ل�صيطان، وحتجيم �حلاالت �ملر�صية �لتي ي�صتثمرها. فميد�نها هنا 

�أقوى من �خلارج، و�صحنُة �لثاأر تاأخذ مفعولها د�خل �ل�صجن بالتعبئة �صّد �ملحتل �أكرث 

�لنف�ص، ويلهب فيها  ِمَن �خلارج، الأن �لظلم و�قع بال مبر، و�ل�صعور به يحرك كو�من 

�لغ�صب، و�إنه من زمن بعيد، و�أنا �أتلمظ ليوم �لثاأر. حتى و�إن كان يل ن�صيب يف مناو�صته 

�أكرث من موقع ويف قلبه لهذ� �ملحتل، و�أوجعته الأكرث  �أين لذعته يف  عن قرب، وبلغ مني 

�ل�صجن، و�أريد ل�صاعدي، وبدم قلبي،  �لتي ق�صيتها يف  �الأيام  ثاأر على  من مرة. لكن يل 

و�حدة،  حلظة  حربه  يف  ترددت  ما  ولكن  يوماً،  �لعدو  لقاء  متنيت  فما  بثاأره،  يحظى  �أن 

حتى قلت: و�هلل ما ندمت يوماً على حلظة يف حياتي، �إال على حلظٍة مل �أقاتل فيها عدو �هلل. 

و�إن �صيد قطب، رحمه �هلل، كان يقول: �إن �إ�صبع �ل�صبابة �لتي ت�صهد هلل بالوحد�نية يف كل 

�صالة... لن تكتب حرفاً تقّر به حكم طاغية، و�إنني من بعده �أقولها: �إّن �إ�صبعي هذه �لتي 

ت�صهد هلل بالوحد�نية يف كل �صالة: لن ترت�خى عن �لزناد يف حربها مع هذ� �ملحتل، حتى 

ياأخذ �هلل �أمانته، وحتى يبلغ �لكتاب �أجله، وحتى يق�صي �هلل �أمر�ً كان مفعوالً.

يف �ل�صجن لنا �صلوى، ومع �لظالل مرة �أخرى؛ هو مرجعيتي يف �صقل �صخ�صيتي، 

يف  �صيد  �إن  بل  �الحتالل،  �صجون  د�خل  �لنخبة  تربية  يف  �ملرجعية  وهو  نف�صيتي،  وبناء 

�هلل  فرحم  مبت�صماً.  �إال  �أر�ه  وال  �خللود،  علياء  ِمْن  علينا  ُيطل  لكاأنه  وكتاباته،  كلماته، 
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�أو حفظت ن�صاً مما كتب، ��صت�صعرت بعملقته، و��صت�صعرت  �صيد، فكلما قر�أت �لظالل، 

با�صتعالء على هذه �جلاهلية �لتي متوج يف �الأر�ص، وهو ينظر �إليها ِمْن َعٍل: “�إن �لد�عية 

�مل�صلم ينظر �إىل غالبه ِمْن عٍل ما د�م موؤمناً، وي�صتيقُن �أنها فرتٌة ومت�صي، و�أن لالإيان 

كرٌة ال مفر منها، �إن �لنا�ص كلهم يوتون، �أما هو في�صت�صهد، و�صتان، �صتان!! وهو ي�صمع 

َنَّك َتَقلُُّب �لَِّذيَن َكَفُرو� يِف �لْباَِلِد W َمتَاٌع َقلِيٌل ُثَمّ َماأَْو�ُهْم َجَهنَُّم َوِبئْ�َص  ند�ء ربه: )اَل َيُغَرّ

 .
�مْلَِهاُد(”17

�لطويل يف تعرية �جلاهلية، و��صتعلى على  �لباع  و�إنه �صاحب  و�إنه قطب،  �إنه �صيد، 

�هتماماتها، وعا�ص لفكرته و��صت�صهد ِمْن �أجلها، ويف �صبيل �هلل، و�إنه �لذي �أبْت عليه نف�ُصُه 

�أن يعطي �لدنية يف دينه. و�أقول: �إنَّه �صيد �لذي نقلني، ونقل غريي مبا وقَّع على ما كتب 

�صورة  لظالل  قر�ءتي  و�إن  �ل�صامقة.  �لقمة  �إىل  �لهابطة  �ل�صفوح  من  نقلني  لقد  دمه.  ِمْن 

�الأنعام، جعلتني �أدرك. ولو �لقليل. ِمَن �لذي و�صل �إليه �صيد ر�صي �هلل عنه. و�إنني �أتذكر 

��صت�صهاده  يوم  �لفتوة  �إىل  �أقرب  �أو  غالم،  و�أنا  �ملدر�صة  طلبة  على  تلوتها  �لتي  �الآيات 

قلبني:  �أبو  عو�د  �لفا�صل  �الأ�صتاذ  لتالوتها  قدمني  وقد  �الأنعام،  �صورة  ِمْن  بال�صبط... 

. �إن �ختياري 
ْر�ِص َولِيَُكوَن ِمَن �مْلُوِقننَِي(18

َ
َماَو�ِت َو�اْلأ )َوَكَذلَِك ُنِري �إِْبَر�ِهيَم َملَُكوَت �ل�صَّ

ِبيُكْم 
َ
لََّة �أ لهذه �الآيات يف حينها، كاأنه يقول يل قبل �صت و�أربعني �صنة هذ� هو �لطريق )مِّ

، ولقد �أر�د �هلل يل من �خلري �لكثري ومل يكن يف �حل�صبان. فاحلمد هلل على نعمة 
�إِْبَر�ِهيَم(19

�الإ�صالم، وعلى ما يف �لظالل من ندى، و�إنها لنديٌة مِلَْن �أر�د �هلل له �أن يتفياأ من حرِّ �لهجري 

 يف ظاللها، وحتى ال يتنّكب �لطريق �لذي ال دليل فيه، �إنه �لظالل �أع�صقه، وال �أعرف �مللل

ِمْن قر�ءته.

عندي  ��صتوت  �ملعهود،  غري  بطعمه  �لر�صى  وجدت  “�حَلبْ�َصة”،  هذه  خالل  وِمْن 

�الأمور متاماً، �لعد�د على طبيعته يعمل، ال يفوته �صيء، فماذ� يفعل بي �أعد�ئي؟ و�هلل ما 

ز�دتني �ل�صنون �إال �صباباً، وال ز�دتني �خلطوب �إال �إ�رش�ر�ً، وما ز�دين �ل�صجن �إال حتدياً 

وثباتاً. فيا دولة �الحتالل، موتو� بغيظكم، فلن تدور �لد�ئرة �إال عليكم، ولن نقيل حتى 

تغورو�، فنحن على موعٍد مع �ل�صبح... �ألي�ص �ل�صبح بقريب؟

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 196–197.  
17

القراآن الكرمي، �صورة �النعام، �آية 75.  
18

القراآن الكرمي، �صورة �حلج، �آية 78.  
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عندما  �هلل،  رحمه  تيمية،  �بن  �الإمام  يعنيه  �لذي  ما  متاماً  �أدركت  لقد  حال،  كل  على 

قال: ما يفعل بي �أعد�ئي؟ �إن قتلوين فقتلي �صهادة، و�إن �صجنوين ف�صجني خلوة، و�إن 

خرى، فهذه �أخت 
ُ
نفوين فنفيي �صياحة. فلقد �جتمعت علينا �ثنتان ال تقل �لو�حدة عن �الأ

هذه، بل �الإخر�ج ِمَن �لديار ال يقل عن �لقتل، وهو على �لنف�ص �أق�صى من �ل�صجن و�لقتل، 

فال�صجن له نهاية، ونهايته �إىل �لبيت، �أما �لطرد فكما قال �ل�صاعر:

لقتـــٌل بحـــد �ل�صــيـــف �أهـــون موقعـــاً                            على �لنف�ص من قتل بحــد فر�ق

من  فالطرد  �ملوت،  فيه  يتمنى  �لذي  قال:  �لقتل؟  من  �أ�صُد  ما  �حلكماء:  لبع�ص  وقيل 

ِو 
َ
�أ نُف�َصُكْم 

َ
�أ �ْقتُلُو�  ِن 

َ
�أ َعلَيِْهْم  َكتَبْنَا  نَّا 

َ
�أ )َولَْو  �ملوت،  عند  ُيتمنى  �لتي  �ملحن  من  �الأوطان 

نَُّهْم َفَعلُو� َما ُيوَعُظوَن ِبِه لََكاَن َخرْي�ً لَُّهْم 
َ
نُْهْم َولَْو �أ ا َفَعلُوُه �إِالَّ َقلِيٌل مِّ �ْخُرُجو� ِمن ِدَياِرُكم مَّ

. لقد طردنا �ل�صهاينة من ديارنا، و�ألقو� بنا يف غياهب �ل�صجون، وبقي 
�َصدَّ َتثْبِيتاً(20

َ
َو�أ

�لثالثة باإحدى �حل�صنيني، �إن �صاء �هلل، �إما �لن�رش و�إما �ل�صهادة.

ً �صاأم�صي وما باملوت عاٌر على �لفتى                            �إذ� ما نوى خري�ً وجاهد م�صلما

ً وو��صـــى رجــاالً �صـــاحلـــني بنف�صـــه                           وخالف مثبور�ً وفارق جمرمـــا

لـم                           كفــى بك ذالً �أن تعي�ص وترغمــا
ُ
فاإْن ع�صـــت مل �أنـــدم، و�إْن مُت مل �أ

كنا نعظ �لنا�ص من خالل �الأحد�ث، ونطمع �أن يكون ثمة �صدًى لكلماتنا يف نفو�صهم، 

�أْن تاأخذ �صبيلها يف �لنفو�ص ما مل يكن لها ر�صيد يف �لنف�ص، وما  ولكن هيهات للموعظة 

عنو�ن  فالر�صى  �صدقها.  ِمْن  قوتها  فاإن  و�ل�صدق،  �لقوة  يف  كباطنها  ظاهرها  يكن  مل 

لقوة �لنف�ص و�صدق �لكلمة، و�لهدوء �لنف�صي ِمَن �لر�صى، و�لر�صى على متامه كالد�ئرة 

له  عادت  للقر�آن  حفظي  �أن  �جلولة  هذه  ر�صى  من  ويكفيني  تكتمل.  عندما  �لكهربائية 

يف  ل�صاين  جتاري  �أن  لذ�كرتي  هيهات!!  �أْن   ، عليَّ �هلل  ف�صل  ومن  و�نطالقته،  حيويته 

�ل�رشعة. و�حلمد هلل، عدت للظالل مرة �أخرى، �أعي�ُص جتربة �ملحنة ِمْن خالل �لتوقيعات 

هذه  �أبناء  وهم  م�رش،  يف  باإخو�ننا  �أحاطت  �لتي  �ملرحلة  هذه  على  �صاهدة  �أر�ها  �لتي 

�ملدر�صة. ولقد حلقت بي هذه “�حَلبْ�َصُة” عن �صابقاتها حتى متنيُت على �هلل �أن �أ�صجد هلل 

�صجدة ال �أرفع منها ر�أ�صي حتى يبقى لروحي �أ�صو�قها، وتبقى على حريتها يف �ل�صجدة، 

�الأ�رشة،  �إخو�ن  بني  �حلديث  يدور  و�صاعة  �صاعة  وبني  �الأر�ص،  �أوهاق  ِمْن  ولت�صرتيح 

ممزوجاً باملز�ح �لذي ال غنى عنه، وخا�صة �ل�صباب منهم �لذين يعي�صون “فيعة” �ل�صباب.

القراآن الكرمي، �صورة �لن�صاء، �آية 66.  
20
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 فال�صجن �أق�صام، و�لق�صم حجر�ت، وكل حجرة عدد �أفر�دها ع�رشة، وتتفاوت فيما 

بينها بالو�جبات، و�لنظافُة �حلا�رش �لقوي و�ل�صعار �لذي ال بديل عنه. و�حلر�ص على 

ِمَن  �لقادمة  �ل�صفريات  �أو  “�لبو�صطات”،  طريق  عن  �لبُق  غز�نا  وقد  �الأهمية،  بالغ  ذلك 

بينما  �أر�ه،  وقلما  عليه،  ُمٌر  فدمي  وبينه،  بيني  حيل  �أنه  هلل،  و�حلمد  �الأخرى،  �ل�صجون 

بع�ص �الأخوة يف حرب مفتوحة معه، ورحم �هلل �أ�صتاذنا �أبا �صليمان ح�صن �لقيق، كان على 

حرب معه، يوم �أن كنا يف �صجن ع�صقالن، ولقد جنحنا يف �لق�صاء عليه بعد �أن “بيّ�صنا” 

حجر�تنا. وبروح �لعائلة تتعاىل �لتعليقات بني �أفر�د هذه �الأ�رشة، فِمنهم َمْن يقول يل: �أيها 

�ل�صيخ، ال تخيب ظنك فينا، فنحن و�هلل ُعبّاد، نقوم �لليل، ون�صوم رم�صان، ون�صوم يوم 

عرفة، وال نزيد، فقلت: يا �صبحان �هلل!! ربع �صاعة من �لليل قبل �أذ�ن �لفجر تعدونه قياماً.

“طن”!! وحتى ال �أظلمهم،  َمْن كانت �صجدته ن�صف  �إالّ  �إنه ال يقوم �لليل  يا �أحبابنا، 

�أقل من ن�صف �صاعة، ومنهم من يزيد، ومنهم  َمْن يقوم الأكرث من هذ�، وال  فاإن منهم 

“و�أن  �الإثنني و�خلمي�ص، و�لكثري ي�صوم يف �صاحتنا، و�ل�صعار:  من يحافظ على �صيام 

يعجبها  ال  �لرتبية  هلل.  فاحلمد  �لتمر،  من  حبات  وعلى  بقوة  حا�رشة  �صائماً”  ر  ُتَفطِّ

�إنك ِمَن �لبدر على متامه؟  �أروع  �إنه �لكمال، وال بديل عن �لكمال، فهل هناك   �لقليل، بل 

�لقمر:  ] خماطباً  ُت�صبُح �هلل، وبال تخطيط، وت�صت�صعر بالر�حة، وتردد ما علمك نبيك 

ُر�ْصٍد  ِهالُل   ، �هللَّ وَربَُّك  َربِّي  و�الإِ�ْصالِم،  الَمِة  َو�ل�صَّ و�الإَِياِن،  ْمِن 
َ
ِباالأ علَيْنَا  ِهلَُّه 

َ
�أ “�للَُّهمَّ 

، �للهم �آمني. 
21” وَخرْيٍ

ومنهم َمْن قال يل، وهو ي�صرُي �إىل َمْن يف �ل�صاحة ِمَن �لنا�ص: كاأنك ناف�ٌص يديك ِمْن هوؤالء؟ 

قلت له: معاذ �هلل، لو مل يكن فيهم خرٌي، ملا و�صلو� �إىل هنا. وذلك الأن �رشيحًة منهم دخلو� 

�ل�صجون وهم �أقرب �إىل �لعامية، و�ملو�جهات مع �ملحتل طبعت كثري�ً منهم على �لتمرد، 

ويف مثل هذه �حلالة �ل�صارع يف غياب عن �مل�صجد ال يربي، بل ال بد من �خل�صونة وُمعاَودُة 

ْرق. �إن هذه لفتٌة من �حلبيب ماهر �رشيتح، و�أذكر يف هذ� �ملقام �أن �ل�صيخ �أحمد يا�صني،  �لطَّ

رحمه �هلل، قال الأحد مر�فقيه د�خل �ل�صجن، تقول �إنك حما�ص، ول�صان �حلال يقول: �إنك 

ال تقوم �لليل، وال تتطوع ليومي �الإثنني و�خلمي�ص �صياماً، وتدعي �أنك حما�ص، وزيادة 

على ذلك �أنك تدخن. فقلت الأبنائي �لذي “ُيفيِّعوَنها” فيما بينهم بالتعليقات: ِمْن م�صعب 

غيظان خريج جامعة بريزيت، �إىل �لفتى �لذي �أحبه كثري�ً �صيف �الإ�صالم دغل�ص �لطالب 

 رو�ه �لرتمذي.
21
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�أخت لل�صهيد  “ريحة �لغو�يل”، و�بن  �إىل يحيى جادو  يف ق�صم �لهند�صة جامعة بريزيت، 

�لق�صامي �لقائد عمر �صعادة، رحمه �هلل، قلت لهم مد�عباً وقد طال �صهرهم، ِمْن حو�ليكم 

�أين  ِمْن خالل هذه �ملماحلة، وعلى �صعيد خطبة �جلمعة،  تاأتي �لهزية. و�أقر و�أعرتف 

كثري�ً ما كان لكالمي خ�صونة، حتى �إن �ل�صيخ �لفا�صل جمال �لطويل خطبنا يوماً فقال: 

ال تهربو� ِمْن خ�صونة �صيخنا �أبي م�صعب، فاالإمام �جليالين كان يخاطب تالمذته فيقول 

لهم: ال تهربو� ِمْن خ�صونة كالمي، فو�هلل ما رباين �إال �خل�صونة.

�أْن ُتبتلى بالف�صائيات �ل�صابق ذكرها مرة �أخرى، فبعدما  ومن نكد �لدنيا و�ل�صجن، 

�إخو�ننا يف م�رش،  �أنيابها، و�ألقى �لظلم بكلكله و�الفرت�ء على �صدور  ك�رشت �ملحنة عن 

تخرج علينا “�لعربية” بافرت�ء�تها، وهي ترفع �صعار: �لعربيُة �أن تعرف �أكرث، و�حلقيقة: 

�لعربيُة �أن تكذب �أكرث، و�أن تفرتي �أكرث. وو�صط هذه �الأجو�ء يقيمون �لدنيا وال يقعدونها 

 The Justice and و�لتنمية  للعد�لة  �لكا�صح  �لنجاح  فبعد  �أردوغان،  على  بافرت�ء�تهم 

�صقط 
ُ
�أ وبعدما   ،Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP))

و�إْن كان يحالفهم، بل يعملون  �لفر�صة ملن يحاوروه،  �أيديهم، فاملذيعون ال يعطون  يف 

جاهدين �أن يلقموه مبا تهوى �أنف�صهم، وو�صط هذه �الأجو�ء كان ي�صدين �لوليد �الأعظمي، 

رحمه �هلل، باأبيات من �صعره:

فيكف يرتاح للبلوى �أخــو �صـــمم                                  وعينُه تب�رش �الأوبا�ص يبغونا؟

وكيف ي�صكت ذو حق وقد عبثت                                 بحقـه ع�صبٌة تقفو� �ل�صياطينـا؟

وعندما يرتفع �ملز�ج، ياأتيك �لوليد بند�ء لهذه �لدنيا:

يا هذه �لدنيــا �أ�صيخي و��صــمعي                                  �إنــــا بـغـيـــــر مـحـمـــــٍد ال نـقـتـــدي

لحظات غالية:

�الأخو�ن �حلبيبان فيه  �لذي غادرنا  �ليوم  �أن جاء  �ل�صجن،  �لغالية يف  �للحظات   وِمَن 

�أنهيا  بعدما  ع�صيدة،  فادي  �لدكتور  قتادة  و�أبو  دغل�ص،  �الإ�صالم  �صيف  عماد  �أبو 

�الأخوين  لود�ع  جامٍع  بلقاٍء  ق�صمنا  �حتفل  �الإفر�ج  هذ�  �رشف  وعلى  حمكوميتهما. 

�لكريني، وُوزع ما تي�رش ِمَن �حللوى و�ل�رش�ب، كان ذلك يف 13/ جمادى �الآخرة/1435، 

�ملو�فق 2014/4/13، و�حلمد هلل رّب �لعاملني.
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وذ�ت ليلة وعلى و�صوٍح ٍمْن روؤيا ر�أيتها يف �ملنام، ��صتيقظت لوردي ِمَن �لليل، وهي 

�أقطع �أر�صاً جلري�ن لنا على قرٍب ِمْن بيتنا، يف بقية  �أين خرٌي بال�صالة على �لنبي، كنت 

ِمْن �أو�خر �لقثاء، وعهدي باالأر�ص �أنها مزروعة بال�صجرة �ملباركة وما تز�ل. ومما ر�أيت 

جملًة عبية يت�صدر �صفحتها �الأوىل كلمة عبية بالـ“بونط �لعري�ص” وهي “عت�صوف” 

�لو�لد، بال�صيد  و�إذ�  للور�ء،  مني  وبالتفاتة  ر�أيتها  متو�زيني...  بخطني   م�صطوبة 

يف  وم�صيت  بيدي،  له  فلوحت  بيتنا،  مْن  قرٍب  على  �ل�صارع  يف  ي�صي  �هلل،  رحمُة  عليه 

�ل�صري حتى �نتهيت ِمْن �أر�ص �جلري�ن �إىل �ل�صارع �لعام، لكن تفاجاأت بال�صارع على غري 

 عهده، و�إذ� به طريق �صيٌق على �جلانب �الأين منه �صخور حادة ببوزها كاالأخاديد

ال ي�صتطيعها �ملارة. فبقدرة �هلل دفعتها بيميني على �لرغم من حدتها، و�أزحتها من مكانها 

�ملنام  يف  يل  بد�  كما  فوجدت  عام.  ل�صارع  طرق  مفرتق  على  بي  و�إذ�  �لطريق،  وو�صعت 

فتوجه  مبايعاً،  جئتك  له:  قلت  �أين  �أذكرُه  و�لذي  لوجهي،  وجهه  جال�صاً   [ �هلل  ر�صول 

بجل�صته �إىل �لقبلة ورفع يديه �إىل �ل�صماء يف دعاء.

بعدما تو�صاأت من �لليل لل�صالة، و��صتيقظ �الأخو�ن �أبو جماهد عطون، و�أبو �إبر�هيم 

�صامي ح�صني، �لذي هو �صليع يف �للغة �لعبية، �صاألته عن كلمة “عت�صوف” فقال: تعني 

خري�ً،  و��صتب�رشت  �هلل.  �صاء  �إن  �ليوم  بعد  حزن  ال  قلت:  م�صطوبة،  �أنها  ومبا  �حُلُزن، 

و�صعرت بالر�صى، وقلت: وقد خلوت بنف�صي، ما يفعل بي �أعد�ئي، و�أنا يف هذه �حلالة من 

�لر�صى؟ وال �أدري ماذ� تعني بقثائها يف �أو�خره، لكن �لعجب يف يدي �ليمنى بقوتها، بعد 

�أن تتاأذى. و�ملفاجاأة �لو��صحة  قوة �هلل، كيف دفعت بال�صفر�ت �حلادة من �حلديد دون 

�لتي ال حتتاج �إىل تاأويل روؤيا �لر�صول ] وقويل له جئتك مبايعاً.

ذكريات رمضانية: 
دخلت �إىل �ل�صجن هذه �ملرة قبل حلول �صهر رم�صان بثمانية �أيام، يف �لثاين و�لع�رشين 

�ملو�فق 1435هـ،  لعام  �ملرة  هذه  رم�صان  علينا  ودخل  1434هـ،  لعام  �صعبان   من 

2014، وقد م�صى علّي �صنة يف �العتقال �الإد�ري، �لذي جدد للمرة  29 حزير�ن/ يونيو 

�لثالثة.

باإقباله  رم�صان  �لدنيا،  �هتمامات  عن  بعيد�ً  وينقلنا  عنّا،  يخفف  مبجيئه  رم�صان 

�أنه  ذلك  من  و�الأهم  وج�صدية،  وروحية  نف�صية  ريا�صة  و�صيامه  �لُفر�ص،  �صهُر  علينا 
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َعلَى  ُكتَِب  َكَما  يَاُم  �ل�صِّ َعلَيُْكُم  ُكتَِب  �آَمنُو�  �لَِّذيَن  يَُّها 
َ
�أ )َيا  �هلل  لند�ء  �ملوؤمنني  ��صتجابة من 

�صفافية،  ِمْن  �لفري�صة  لهذه  ملا  قلبه  يطرب  و�ملوؤمن   .
َتتَُّقوَن(22 لََعلَُّكْم  َقبْلُِكْم  ِمن  �لَِّذيَن 

وهو  بقلبه.  ربه  ليناجي  عام  كل  من  فر�صته  فهي  لرم�صان،  �إجالالً  جو�رحه  وت�صكن 

وت�صتجيب  جو�نحه،  عليه  مالأ  �لذي  حبيبه  بروحه  ويناغي  �لعبادة،  هذه  بجالل  مفعٌم 

و�الأخ  عطون،  �أحمد  �لنائب  �ملجاهدين  من  باالأحبة  �لغرفة  جمعتنا  وقد  جو�رحه.  لذلك 

�أبو عرفة، ويحيى جادو، وماجد ربايعة،  �صامي ح�صني، و�لوزير �ل�صابق للقد�ص خالد 

وم�صعب غيظان، �لذي جمعني به رم�صان للمرة �لثانية يف هذه �لغرفة، وعبد �لرحمن 

�صيد �الأجرب.
ُ
�رشور، و�أخوه �أحمد، و�أ

دخل علينا رم�صان برحلة �لعمر، وبد�أت رحلتنا مع قيام ليله و�صيام نهاره، وحظي 

�إخو�ين  وبحب  للقر�آن،  حفظي  ببكة  مني  رغبة  غري  على  قدري  �أنها  �الإمامة  يف  د�ئماً 

�جلزء  بد�ية  حتى  عمر�ن  و�آل  لليلتني،  �لبقرة  ب�صورة  قيامه  فبد�أت  عني.  ور�صاهم  يل، 

�خلام�ص يف ليلتني الأختم يف ليلة �ل�صابع و�لع�رشين من رم�صان �لتي تو�فق ليلة �لقدر، 

كما تعودت على لك.

تحقيق جديد في ظل معارك “العصف المأكول”:
�الإخوة علينا  يلقيها  مو�عظ  �لقيام  يتخلل  ليلة  كل  ومن  رم�صان،  مع  ع�صنا   وهكذ� 

�أبو جماهد، و�أبو حممد، و�أبو �إبر�هيم، و�أبو ب�صملة، �إىل يوم �الأربعاء �لعا�رش من رم�صان 

�ملو�فق 9 متوز/ يوليو، و�إذ� باالأخ �أبو �إبر�هيم ]�صامي ح�صني[ يقطع رحلته معنا، ليعي�ص 

بقيتها مع يوم �لعيد يف زنازين �مل�صكوبية للتحقيق معه حول خاليا ع�صكرية، ون�صاطات 

تنظيمية، �صلّمه �هلل يف �لنهاية ِمْن مكرهم. وكنت �أذكر �أبا �إبر�هيم، بحظه �لو�فر من �الأجر 

�مل�صكوبية. وما  �لعيد، وهو هناك يف زنازين  �أتى عليه  �ملحنة، وقد  و�لثو�ب لعظمة هذه 

�لع�رش  �أحيينا  �أن  وبعد  هناك،  �لعيِد  يوِم  مع  �صاأكوُن  �أين  يل  ُيَخبُِئ  �لقَدَر  �أنَّ  �أدري  ُكنت 

ل�صنة و��صتجابة  �هلل،  رحمة  يف  طمعاً  �لقدر  ليلة  �لقر�آن  وختمنا  رم�صان،  من   �الأو�خر 

�ملجاهد ف�صل  باالأخ  29 رم�صان، و�إذ�  �الأحد  بليلتني، ويف قيلولة يوم  ] وبعدها  نبيه 

، بطلب من �إد�رة �ل�صجن، 
23

عر�بي يوقظني من نومي، ويقول يل: �لب�ص ثياب �ل�صابا�ص

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 183.  
22

�ل�صابا�ص: �صلطة �إد�رة �ل�صجون، وهي تابعة لوز�رة �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلية.  
23
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للتحقيق  جمموعة  ��صتدعيت  �أن  �صبق  حيث  “�مل�صكوبية”،  و�إنها  �لتحقيق  �إنه  له:  فقلت 

هناك وحلقنا منها “طر�طي�ص” و�عرت�فات، �َصُعف �صاحبها، وال ت�صتحق �أن تذكر.

يف ذلك  كان  ح�صل.  ما  ح�صل  ملا  بالكذب  تغلَّف  وَخور  ح�صل،  �صعف   فلوال 

�لتا�صع و�لع�رشين من رم�صان، حيث حملتني “�لبو�صطة” �النفر�دية �إىل �صجن �لرملة، 

يف  عيدنا  وليكون  �لتايل،  �ليوم  �صبيحة  يف  �لعيد  لن�صتقبل  �ل�صيام  من  �أفطرنا  وهناك 

�ملكان  رطوبة  من  روحي  �صاقت  “�لرملة”،  يف  ق�صيتها  ليلٍة  بعد  �مل�صكوبية،  زنازين 

وحر�رة �جلو، وِمْن فو�صى �مل�صافرين �لذين ال ينتهي �إزعاجهم وال ينقطع �رش�خهم.

خ�صو�صية  بو�صطة  حملتني  �لعيد  �صالة  وقبل  �ل�صبح،  �صالة  وبعد  �ل�صباح،  يف 

�أكل عليها �لدهر طويالً.  �إىل �لقد�ص، حيث �مل�صكوبية بزنازينها �ملقرفة، ورطوبتها �لتي 

و�صلتها وقد �نتهى �لنا�ص يف �خلارج من �صالة �لعيد، وَعيَّد �لنا�ص ليوم �لفطر، وعيدته 

و�إخو�ين �ملغلوبني يف �أقبية �لتحقيق. ويف �أول مو�جهة مع �ل�صاباك بعد �نقطاع طويل منذ 

�صنة 1998، حيث كان �جلو ��صتفز�زياً يف �لبد�ية والأيام، وقد عال �ل�صوت بيني وبينهم، 

�لتحقيق، و�تهامي بالكذب و�ملرو�غة. وال �صّك  �لذي يتوىل  �لطاقم  ��صتفز�ز�ت  رد�ً على 

�ملوؤمن  نف�صية  �إال  فاأنت ال متلك  �مليد�ن،  و�أق�صى من حرب  �أ�صد  �أنََّك تخو�ص حرباً، هي 

�لتي هي �أقوى من �صطوتهم، و�أقوى من �صيطنتهم، و�أنت مد�فع من �لطر�ز �الأول، وكل 

ما فيك م�صتنفر، و�التهامات حتيط بك من كل جانب، و�ملعلومات عندهم ويف ظنهم ال 

يرقى �إليها �صك، من خالل �عرت�فات بليغة نتََجْت عن �صعف �أحد �أع�صاء هذه �ملجموعة. 

�لكلمات يف فمك،  �لنهاية ي�صعون  �لكل، ويف  �لكل يف  �لبد�ية يريدون كل �صيء، و�أنت  يف 

ويح�رشون �تهاماتهم يف نقاط.

ومقر�ً  �أمنية،  �أغر��ص  يف  لت�صتعمله  بيتاً  تريد  و�أنت  �ملحظور،  دخلت  �أنت  يل:  قالو� 

لالختباء و�الختفاء، فاأنكرت ذلك، الأين �صاألت كثري�ً عن بيت �أريده ال�صتقبال �أهلي وبناتي 

و�أبنائي و�صيويف من �لقد�ص، والأن بيتنا يف كفر عقب ال يحتمل ذلك. وقالو�: �أنت تقود 

وهذ�  ذلك،  فاأنكرت  �لهريي،  و�صالح  �لزير  �إ�صماعيل  �الأخوين  مع  ع�صكرياً  م�رشوعاً 

�الإنكار لي�ص بعدد �لكلمات، و�إمنا بعدد �الأيام، والأول مرة �رتفع �صغطي 97/150، وما 

عرفت هذه �حلالة من قبل. وقلت لهم: �ذهبو� بي �إىل حيث تريدون، حتى ولو كان حتقيقاً 

فلي�ص  تريدون،  مبن  و�تو�   —1998 �صنة  وع�صتها  جتربته  علّي  مرت  —وقد  ع�صكرياً 

قلت: كذ�ب،  فالناً  �أن  يعني  يل:  فقالو�  زمن.  منذ  جتاوزته  وقد  �الأمر،  لهذ�  نو�يا   عندي 



455

العتقال التا�شع والإ�شراب الفريد، ذكريات وخواطر

�أنت كذ�ب؟ قلت له ل�صُت بالكذ�ب. و�حتد �ملوقف وت�صنج،  ال يعنيني هذ�. قالو� يل: فاإذ�ً 

، ويتحينون فر�صة لالإيقاع بي. وقال يل �أحدهم و��صمه  وقد وجدتهم جميعاً ُحباىل عليَّ

“�خلليل” و“�مل�صكوبية”، قال  1992 و1998 يف  �أن حقق معي يف �صنتي  ر�مي، �صبق له 

يل، بعد �أن �أتى بدفرت و�أل�صق به جو�له، وبيده عود لتنظيف �الأ�صنان: �أنت هنا متاماً بني 

�ل�صيا�صي، فاأنت قريب  �لعمل  �لذي هو  �لع�صكري، وبني �جلو�ل  �لعمل  �لذي هو  �لدفرت 

�أحدهم، وقد يئ�ص: �ذهب  �أحدهما، وقال يل  لهذ� وهذ�، وال ت�صتطيع �ال�صتغناء عن  جد�ً 

هذه  لك  �أين  ِمْن  له:  وقلت  و�صحك،  ف�صحكت  �ال�صتخارة.  �صالة  �صلِّ  �أي  و��صتخر، 

�لثقافة؟ فهّز ر�أ�صه وتركني بال جو�ب. و�أحدهم قال يل ملا �صاألني عن �للّب �ل�صوري: �أنه 

يعرفه، و�أنه �أكل من�صف عربي يف �الأردن، وهذ� ال يكون �إال �صمن “مهمة تربوية”، حتى 

�أنه ملا خرج من عندنا، و�أنا جال�ص مع حمقق �آخر قال: �دعو� يل.

دخل �ملحقق ر�مي على �لتحقيق وله �صابقة معي، ولّطف �جلو بعد �أن �صاده �لت�صنج، 

وقد �أتو� على بقية �التهامات، منها ماهية �لعالقة بيني وبني مو�صى �خلطيب، وعمر�ن 

�أتى  َمْن  �صامي ح�صني؟ وقد �عرتف عليه  �الأخ  بيني وبني  �لتي  �لعالقة  مظلوم، وكذلك 

�أبا �إبر�هيم �صاحب �رشي، ومو�صع ثقتي. و�صاألوين عن  ِمْن عنده �ل�صعف و�خللل �أن 

طلبي الإبرة بندقية �أم 16 من �الأخ �صامي ح�صني، فاأنكرت ذلك، وعالقاتي مع �الأخ �صامي 

�أخوية و�جتماعية ال غري.

وجمعوين بريا�ص نا�رش، و�الأخوين ذياب كر�جة، و�لدكتور �صالح بركات، �لذي مل 

ي�صبق يل �أن عرفته من قبل، فا�صتغرب �ملحقق باأين ال �أعرف �لدكتور �صالح، فاأكد �لدكتور 

باالعرت�ف.  الإقناعي  منهم  حماولة  يف  ذلك  وكان  ل�صهرتي،  يعرفني  و�أنه  ذلك،  �صالح 

�أعرفه  �لقد�ص  من  �صاب  �إىل  بي  �أخذو�  ثمَّ  �العرت�ف،  بعدم  �نتهت  ثانية  جل�صة  يل  وكان 

قدياً من �جلهاد �الإ�صالمي، وهو �الأخ حممد عو�ص، �لذي طلب من �مليجر �أن يجمعني 

به لري�ين ويقبّل يدي، فقلت له بعد �أن جمعني به: ال �أقبل من �أحد �أن يقبّل يدي، ولكني 

عانقته، وهو م�صبوح وبكى حلر�رة �للقاء، فقلت له: ��صب فاأنت قوي، و�الأمر ال ي�صتحق 

�أن تتاأثر، وهو �ليوم من �إخو�ننا يف حما�ص.

و�صاألوين عن عالقتي مع �ل�صيخ ر�ئد �صالح، �لذي ورد ��صمه على هام�ص �لتحقيق، 

دولة  �صّد  �لع�صكرية  �ملو�جهة  ميد�ن  �إىل  �الإ�صالمية  باحلركة  يخرج  �أن  منه  طلبت  باأين 

�الحتالل، وهذ� مل يح�صل �أبد�ً. فقلت لهم: حركة �ل�صيخ ر�ئد قانونية، و�أنتم تعملون ليل 
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نهار على �إخر�جها عن �لقانون، فال�صيخ ر�ئد لي�ص بالغبي حتى يعطيكم هذه �لفر�صة، 

ويخرج بحركته عن �لقانون، و�ل�صيخ ر�ئد كذلك كان يتجنب �للقاء معنا، بل ويتخوف 

�أن عندي  �لتحقيق قال يل �ملحققون:  �لتي ال د�عي لذكرها يف  �لت�رشيبات  من ذلك. ومن 

م�صدر ت�صليح د�خل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948.

جاءين  �أن  �إىل  �أخبار  فال  غزة،  على  �حلرب  ي�صغلني  ما  �أكرث  وكان  �لتحقيق  �نتهى 

تقلق  ال  له:  فقلت  �لتحقيق،  ظروف  وعن  �أحو�يل  عن  و�صاألني  �صباح،  فر��ص  �الأ�صتاذ 

و�أخبين عن غزة، فاآملني حجم �لت�صحيات من قتل يف �الأهايل، ودمار يف �الأحياء و�لبيوت، 

ذ�قو� جنود �الحتالل 
َ
ولكن هّد�أ من روعي فعُل رجالنا يف �مليد�ن، فقد تفننو� يف �لقتال، و�أ

�ملوت �لزوؤ�م. ومل ُيعهد لدولة �الحتالل �أن عا�صت مثل هذه �حلروب، فقد �أذلها �هلل على 

يدي عباده، ولي�ص بيننا وبينهم �إال �مليد�ن حتى يرحلو� عن ديارنا.

ولقد تخلل �لتحقيق �أنهم كانو� يتندرون على �أبي �لوليد خالد م�صعل، ومن ذلك �أنه 

مهاجر�ً  ويعي�ص  وطنه،  من  طردمتوه  رجل  لهم:  فقلت  قطر،  يف  �لق�صور  حياة  يعي�ص 

ومنافحاً عن ق�صيته، ت�صتكرثون عليه �أن يعي�ص يف قطر �لتي بيوتها ق�صور؛ بينما رئي�ص 

حكومتكم �ل�صابق و�لالحق، يعي�صون يف ق�صورهم هنا يف �لقد�ص، وهناك يف قي�صارية، 

ويف تل �لربيع، وق�صايا �لف�صاد �لتي يعي�صها �صا�صتكم، و�لتحر�ص بالن�صاء على م�صتوى 

عن  �صمعته  و�لذي  بها.  �أدرى  �أنتم  �أخرى  وقياد�ت  �ل�صجن،  يف  �لقابع  دولتكم  رئي�ص 

�لرجل، عن �أبي �لوليد، �أنه متو��صع يف عي�صه ويف م�صكنه، ولكنه �لغيظ �أكل قلوَبكم.

نحن أمة ال تعرف التقاعد:
ويف حمكمة �لتمديد يف �مل�صكوبية، قال �حلاكم �لع�صكري يل: �ألي�ص يف حياتكم تقاعد؟ 

فتوقفت عن �جلو�ب، وقلت يف نف�صي: �صمعون برييز يف �لت�صعني من عمره، وهو يقوم 

مقام رئي�ص لدولتكم، ويقول �إن له عمل �صيز�وله بعد �نتهاء مدة رئا�صته للدولة. وكان 

�ل�صيخ �لفا�صل ح�صن يو�صف، يا رعاه �هلل، يخطبنا يف �ل�صجن ويقول: نحن �أمة ال تعرف 

�لتقاعد. وجمعتنا �لزنازين باالأ�صتاذ �ملحامي حممد جمدي �أبو خ�صري، �بن عم �ل�صهيد 

�رشيتح،  �الإخوة  وكذلك  باخلناجر.  وقتلوه  �ل�صهاينة  �أحرقه  �لذي  خ�صري،  �أبو  حممد 

على  �عتقلو�  خ�صري  �أبو  حممد  و�الأ�صتاذ  هو  �لذي  �صاللدة،  وبا�صم  �خلطيب،  ومو�صى 

خلفية �الأحد�ث �لتي تلت ��صت�صهاد �لفتى حممد �أبو خ�صري، يوم �أن �نتف�صت �صعفاط، 
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وبيت حنينا، و�لقد�ص، وخرج �صبابنا و�أهلونا على دولة �الحتالل، و��صتبكو� مع �رشطته 

وخمابر�ته. و�إن دّل على �صيء فاإنه يدل على �لوطنية �ل�صادقة، وعلى �لظلم �لو�قع على 

�صعبنا يف �لقد�ص و�لذي تفجر غ�صباً على ممار�صات �الحتالل.

يغري  مل  �لتحقيق  طبيعة  الأن  �ملحققني،  قناعات  على  �الإجهاز  دون  �لتحقيق  �نتهى 

وجهها �الإنكار. لكنني منذ �للحظة �الأوىل �حت�صبت نف�صي عند �هلل، وال حول وال قوة �إال 

باهلل �لعلي �لعظيم، و�أذكر بتاريخ 1 متوز/ يوليو 2014، �أن �الأخ عبد �هلل �ل�صعافني جاءين 

قبل ر�أ�صك، 
ُ
�صباحاً وقال: جئتك مودعاً الأن ��صمي جاء للنقل �إىل “�لنقب”، و��صمح يل �أن �أ

فكان له ذلك. وق�ّص علّي روؤيا �أن �ل�صاباك جدد يل �الإد�ري ل�صتة �أ�صهر �أخرى، و�أين �أقود 

مني  كان  فما  مطب،  يف  وقعت  �لطريق  ويف  عريك.  عني  �إىل  بيتونيا  من  نزول  يف  �صيارة 

“�لنقب”،  �إىل  �هلل  عبد  و�صافر  �مل�صهد  �نتهى  وهنا  �لوكيل.  ونعم  �هلل  ح�صبنا  قلت:  �أن  �إال 

�إال  يوؤول  وال  �لطريق،  يف  هي  م�صيبة  �ملطب  الأن  عليه،  ح�صد 
ُ
�أ ال  و�صع  يف  تركني  لكنه 

على عدم �الرتياح، لكنني �رحتت خلتامها بقويل: ح�صبنا �هلل ونعم �لوكيل، فهد�أ ذلك من 

روعي، وقلت هذه تكفيني. و�هلل �صبحانه وتعاىل يقول: )�لَِّذيَن َقاَل لَُهُم �لنَّا�ُص �إِنَّ �لنَّا�َص 

َفانَقلَبُو�   Ù �لَْوِكيُل  َوِنْعَم  �هللُ  َح�ْصبُنَا  َوَقالُو�  �إَِياناً  َفَز�َدُهْم  َفاْخ�َصْوُهْم  لَُكْم  َجَمُعو�  َقْد 

،
ْ َيْ�َص�ْصُهْم �ُصوٌء َو�تَّبَُعو� ِر�ْصَو�َن �هللِ َو�هللُ ُذو َف�ْصٍل َعِظيٍم(24 َن �هللِ َوَف�ْصٍل ملَّ  ِبنِْعَمٍة مِّ

و�حلمد هلل رب �لعاملني.

�إىل  �صباحاً  “�مل�صكوبية”  من  “�لبو�صطة”  حملتني   2014/8/7 �خلمي�ص  يوم  ويف 

حماكم عوفر، وبعد �لعر�ص على �ملحكمة تقرر متديدي �إىل يوم �لثالثاء 12 �آب/ �أغ�صط�ص 

ْمِرِه َولَِكنَّ 
َ
ليتحول �مللف من �الإد�ري �إىل ق�صية وتنزيل الئحة �تهام، )َو�هللُ َغالٌِب َعلَى �أ

. وعدت يومها �إىل �لق�صم �لذي خرجت منه، و��صتقبلني �إخو�ين 
ْكرَثَ �لنَّا�ِص اَل َيْعلَُموَن(25

َ
�أ

وبقي  �أقعدين،  حتى  �لظهر  �أمُل  �أجهدين  وقد  خري�ً،  �هلل  وجز�هم  �جليا�صة،  بعاطفتهم 

يعاودين حتى كتابة هذه �ل�صطور. وما ز�ل بقية وجع بالرغم من �لعالج و�ملاء �ل�صاخن 

يعاجلني  �أن  ر�رش�ص  �أن�ص  �الأمري  �أبو  �حلبيب  �أخي  حر�ص  �لتي  �لهوى؛  وكا�صات 

مر�جعة �إىل  حتتاج  حمنة  هذه  �هلل،  هو  �لنافع  �صّك  وبال  ت�رش،  فلن  تنفع،  مل  و�إن   بها. 

ووقفة.

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 173–174.  
24

القراآن الكرمي، �صورة بو�صف، �آية 21.  
25
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فلئن �أوتينا ِمْن ِقبَِل َمْن مل ي�صب على �ملحنة، فاالأمة ولود، و�صب لهذه �ملحنة رجال 

لها  و�صب  �رشيتح،  م�صطفى  وحممد  �خلو�جا،  �صكري  لها  �صب  وممن  كاجلبال.  هم 

حممد جميل كفاية، وحممد فوؤ�د �لعدوين، و�صب لها ذياب كر�جة. و�آخرون يف مو�قع 

عون، �أبو  نزيه  �ملجاهدون:  منهم  وع�صقالن،  �جللمة  يف  �مل�صيبة  لهذه  �صبو�   �أخرى 

من�صار.  �أبو  و�رش�ر  عي�صة  �أبو  وحمزة  رموز،  �أبو  �لكرمي  وعبد  �رشور،  �لقاهر  وعبد 

وجز�هم �هلل خري�ً وثبتهم.




