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هاج�ص �الأمن عند دولة �الحتالل، حا�رش يف جميع موؤ�ص�صات �لدولة، بل هو �لطاغي 

لل�صعب  �ل�صعور متولد من ب�صاعة ظلمهم، ومن حكمهم  �ل�صهاينة؛ الأن هذ�  على حياة 

�ملقهور، و�غت�صابهم الأر�ص فل�صطني. و�ل�صوؤ�ل: كيف ياأمن من �صلب �الآخرين �أر�صهم 

�أكرث من �ل�صجان،  و�رشدهم خارج ديارهم؟ ها نحن يف �صجون �لعدو، ون�صعر باالأمن 

ننام ليلنا �لطويل، �أما هو مبا عنده من �رشطة وجي�ص و�أجهزة �أمن، و�صعب كامل يعي�ص 

هو�ص �الأمن، و�إمكانيات هائلة و�أمو�ل طائلة يف خدمة �الأمن، ولكن هيهات لهم �أن يطمئنو� 

�أو ي�صعرو� باالأمن!! فالقد�ص )ومنذ �أن �حتلت( يف معظم حار�تها و�أ�صو�قها ال تخلو من 

�أجهزة �الأمن وحر�ص �حلدود و�جلو��صي�ص. لكنهم ُيفاَجاأون، وتفاجئهم �لقد�ص باأبنائها 

�لذين �أوجعو� �الحتالل، و�حلمد هلل.

�صبقتني �إىل �ملعتقل جمموعات من �صباب �لقد�ص، ومن منا�صلي فتح و�جلبهة �ل�صعبية 

و�لديقر�طية، فالقد�ص �صكلت “عظم �لرقبة” يف جميع �لعمليات �لع�صكرية، وهي كاملر�آة 

�ملقعرة، كل حدث فيها ينعك�ص �أثره على �لعامل كله.

ويف  مطارد،  باأنه  ي�صعر  �لفد�ئي،  �لعمل  �صلك  يف  يعمل  َمْن  كل  حال...  كل  وعلى 

1974/9/12 ليالً، دهمت قوة ع�صكرية �إ�رش�ئيلية، وبقيادة جهاز �الأمن �لعام )�ل�صاباك( 

ح�صار  بعد  بيتنا،  �الحتالل  و�رشطة   Israel Security Agency—Isa (Shabak)

فر�صوه على حميط �لبيت وعلى �لقرية. ودخلو� �لبيت بالقوة وفت�صوه، وباأمر �عتقال 

و�صعو� �لقيد يف يدي، وبعد �أن �أنهو� مهمتهم يف �لتفتي�ص. �صاقني جنود عن �ليمني وعن 

�ل�صمال �إىل ناقلة من ناقالتهم، وم�صو� بي �إىل �مل�صكوبية، ذ�ت �ل�صهرة و�ل�صيت �لب�صع 

يف �لتحقيق، وما �إن و�صلنا حتى با�رشو� �لتحقيق باأ�صئلة من هنا وهناك، وي�صاحب ذلك 

�رشٌب حل�صار �لنف�ص وك�رش كبيائها... ولكن و�حلمد هلل، كنت �صبور�ً، وكنت �أكب من 

��صتفز�ز�تهم، ول�صهر كامل يف زنازين �ل�رشب و�لتحقيق؛ الأنه مل يكن �أيامها �َصبْح، بل 

كان �رشب وتك�صري وحمل على �لبطانيات، وعجز عن �رتد�ء �لثياب. وخرجت من هذه 

�ملحنة  هذه  من  وخرجت  عليه،  كنت  مما  و�أ�صلب  �أقوى  ونف�صية  جديد،  بنََف�ص  �لتجربة 

باأقل �خل�صائر، و�عرتفت عن تنظيم حلركة فتح يف �خلارج، وتدريب على �ل�صالح وحيازة 

�لر�صا�ص،  من  كمية  مع  �الأردين  �جلي�ص  بقايا  من  �ل�صد�أ،  قتلهما  �صو�عق  بال  قنبلتني 
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�لو�لد رحمه �هلل،  �ل�صيد  �إال  حلق �الأذى بغريي، 
ُ
�أ وبقي �الأمر حم�صور�ً بي وحدي، ومل 

�إىل �ملعتقل يف �مل�صكوبية ليزودين باملالب�ص، فد�ر بينه وبني �ل�صاباك حو�ر  �لذي ح�رش 

�صاخن قالو� له: �إن �ل�صيخ قد �عرتف، فقال لهم �ل�صيخ ال يعرتف، ولوال �أنكم �رشبتموه 

ملا نلتم منه، عندها حجزوه ووجهو� له تهمة �لت�صرت على ولده. وحكموه ب�صنتي �صجن 

ق�صى منهما �صتة �أ�صهر، ثّم �أفرج عنه.

طباعة  يف  دور  لها  وكان  بد�ئية،  طباعة  �آلة  عندي  وجدو�  �لتحقيق،  من  �صهر  بعد 

�ملن�صور�ت �ملناه�صة لالحتالل، وبيانات يف ذكرى ��صت�صهاد �لقادة �لثالثة، �أبو يو�صف 

�لنجار، وكمال عدو�ن، وكمال نا�رش.

مّت ترحيلي و�لو�لد �إىل �صجن بيت ليد �أو كفاريونا، و��صتقبلنا �ل�صجناء و��صتوعبتنا 

بال�صيق  �أ�صعر  وكنت  و�حدة.  غرفة  �آخرين  و�أ�رشى  و�لو�لد  وجمعتني  �ل�صجن،  غرف 

لوجود �لو�لد بيننا، ولكن ما ك�صفته يل �الأيام، �أنه كان �صبور�ً حمت�صباً و�أن هذه �أقد�رنا، 

وكان يقول يل: ال عليك تنق�صي �الأيام، وهذه �أمٌر كتبه �هلل علينا. عندها ��صتوعبت �لدر�ص، 

ووجدت عند �لو�لد نف�صية قادرة على ��صتيعاب �ملحنة، وقال يل وجود �لو�لدين يف �لبيت 

�صياج، وملا مات و�لدي رحمه �هلل، �أ�صبح �لبيت وكاأنه بال جد�ر يحيط به، و�أذكر �أنه ر�أى 

روؤيا ق�صها علي، وما �أكرث روؤى �مل�صاجني. قال ر�أيت فيما يرى �لنائم �أين و�جهت ثالثة 

من �الإبل، تغلبُت على �ثنني و�لثالث جنا، و�أولها يل فقال: �لثالثة من �الإبل هم �لق�صاة يف 

�ملحكمة �لع�صكرية )و�جلمل يف �ملنام عدو(، �ثنان من �لق�صاة ل�صاحلي يف �حلكم و�الآخر 

فعلياً، وكان حكم  �لنيابة طلبت ثالث �صنو�ت حكماً  �ملحكمة كما ذكر،  �صدي، وكان يف 

�لق�صاة �صنتان، �صتة �أ�صهر فعلية و�لباقي مع وقف �لتنفيذ.

��صم  وذكرت  بريوت،  يف  �ملركزي  باالأمن  عالقتي  على  �عرتفت  �لتحقيق،  خالل  من 

خا�صة  �صو�هما  �أذكر  ومل  طري،  �أبو  �أحمد  �أنور  و�أبي  �لعايدي،  رمزي  �أبي  �الأخوين 

�رتباطي بدم�صق باأبي �لوليد، �صعد �صايل.

المجتمع الفصائلي في السجن:
كانت  كفاريونا،  �صجن  يف  �حلكم  قبل  ق�صيناها  �لتي  �خلم�صة،  �الأ�صهر  خالل  ومن 

هناك ف�صائل حتت �لت�صكيل، كانت فتح موجودة و�جلبهة �ل�صعبية و�ل�صاعقة �ل�صورية 

�لوطنية  فاجلبهة  لن�صاطاته.  غطاء  �لوطنية  �جلبهة  من  جعل  �لذي  �ل�صيوعي،  و�حلزب 
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�لنا�ص  تنظيم  يف  �ل�صيوعي  �حلزب  ��صتثمرها  و�لتي  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  ت�صكلت 

و�حتو�ئهم؛ الأن �لنا�ص بفطرتهم، ال يقبلون �ل�صيوعية، الأجل هذ�، فاحلزب �ل�صيوعي غري 

 مقبول عند �لنا�ص، �أما �جلبهة �لوطنية فوجه جديد ومغٍر. وعلى �صعيد �لعمل �لع�صكري،

�لتنظري،  على  يقت�رش  دورهم  وكان  ع�صكرية،  عمليات  �أي  �أو  ن�صاط  لهم  يذكر  ال 

و�ل�صعار�ت �لتي ال ت�صمن وال تغني من جوع.

�أما فتح، فكانت تنظيمي �لذي عملت من خالله يف �خلارج ود�خل �ل�صجون، وحاولت 

جاهد�ً �أن �أحافظ على هذ� �لتنظيم، من خالل �لتعبئة و�للقاء�ت، و�لوقوف يف وجه �لتنظري 

لل�صيوعية، و�حلفاظ ما �أمكن على تدين �ل�صباب، وخا�صة من هم عند �حلزب �ل�صيوعي 

منهجاً،  �ملارك�صية  تتبنى  �لتي  �ل�صعبية،  �جلبهة  عند  هم  َمْن  وكذلك  بهم،  ُغرر  و�لذين 

�ملارك�صي.  �لفكر  �مل�صتوردة من  �الأيام حا�رشة بقوة مب�صطلحاتها  و�لتي كانت يف تلك 

وكان علّي نف�صياً من خالل �الأيام، وعلى عقلي وفطرتي �أن تقف باملر�صاد لهذه �لهجمة، 

ُر لها، فالنف�ص لن تكون قوية ما مل تكن على �أر�ص �صلبة من �لوعي و�لثقافة،  ومن ُينَِظّ

ما  م�صطلحات  حتت  ت�صويهه،  على  �ملارك�صية  عملت  �لتي  حقيقته  على  �لدين  ومعرفة 

�أنزل �هلل بها من �صلطان.

�لغث  يخرج  و�أن  يزنها،  �أن  فعليه  وثقافات،  �أفكار  من  عليه  يعر�ص  فما  �لعقل،  فاأما 

�الإ�صالم،  ير�جعو�  و�أن  ر�صيدهم،  ير�جعو�  �أن  �لنا�ص  على  �أقول:  وكنت  �ل�صمني.  من 

على  و�حلجر  �حلياة،  يف  �لعقم  �إىل  �الن�رش�ف  من  بدالً  عقولهم،  على  يعر�صوه  و�أن 

�لعقل �لب�رشي مب�صطلحات �صيقة، ينخدع بها �جلهلة من �لنا�ص، و�صعار�ت خاوية من 

م�صامينها، بل �أين هم �ليوم؟ وما �إن �نهار �الحتاد �ل�صوفييتي، فاإذ� هم عالة على �لغرب 

 ،NGOs �لـ  �حلكومية  غري  �ملنظمات  على  عالة  وموؤ�ص�صاتهم  جمعياتهم،  يف  �لر�أ�صمايل 

و�إذ� بامل�صالح تتغلب على �ملبادئ. و�لعجيب يف حملة �لفكر �ملارك�صي، من خالل �الأيام 

من  ما  �أنه  �ملا�صي،  �لقرن  من  �لثمانينيات  و�أو�ئل  �ل�صبعينيات  �أيام  �ل�صجن،  يف  �الأوىل 

قدوة  كانو�  فالقر�مطة  عظيماً،  بها  �هتمامهم  كان  �إال  �الإ�صالم  تاريخ  يف  �صود�ء  �صفحة 

وثورة  �الإ�صالم،  تاريخ  يف  ظاهرة  �أ�صو�أ  وهم  عجيب،  عنهم  ُكتب  مبا  و�الهتمام  لهم، 

�أنعت  �ل�صجن  �صاحة  يف  �جلمعة  خطبة  خالل  من  وكنت  بالتنظري.  عندهم  حظيت  �لزجن 

�ملارك�صيني بقر�مطة هذ� �لزمان.
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�أ�صباب  عنك  تنقطع  �ملحنة  وخالل  فطرته،  فهي  �الإن�صان  يف  ما  �أقوى  و�أما 

،
َدَعاُه(1 �إَِذ�  �مْلُ�ْصَطرَّ  ُيِجيُب  ْن  مَّ

َ
)�أ �إمنا  �أخت،  وال  �أخ  وال  �أب  وال  �أم  ال  جميعاً،   �الأر�ص 

. و�لفطرة حا�رشة 
يُكْم ِمْن ُظلَُماتِ �لَْبِّ َو�لْبَْحِر َتْدُعوَنُه َت�رَشُّعاً َوُخْفيًَة(2 )ُقْل َمْن ُينَجِّ

�أو ند�ء، مهما تز�حمت عليها �لفنت، )�ل�صهو�ت منها و�ل�صبهات(، �أو �عرت�ها  �إ�صارة  لكل 

من ركام �لت�صور�ت، فهي �أقوى ما يف �الإن�صان. وملا دخلت �ل�صجن الأول مرة �صنة 1974، 

كانت معرفتي �لفكرية �صحلة، وكان َفْهمنا للدين قا�رش�ً وغري نا�صج. كان �لفقه �حلركي 

وفقه �لدعوة يف و�دٍ، ونحن يف و�دٍ �آخر، وحتى نو�جه �الأفكار �مل�صتوردة، وما يروج لها 

�ل�رشقية،  �لعظيم، و�لكتلة  �ل�صوفييتي  للثور�ت، ومدعومة من �الحتاد  �أنها �صانعة  من 

�ل�صيوعي يزحف؛ فاليمن �جلنوبي مارك�صي، و�ل�صومال، و�أنغوال، و�أثيوبيا،  �ملد  و�أن 

�إىل �ملياه �لد�فئة. كل هذ� كان له �هتمام يف ح�صابات �لثو�ر من  و�أفغان�صتان، و�لو�صول 

ف�صائل �ملنظمة، �أكرث من �لق�صية �لفل�صطينية، حتى و�إن دخلو� �ل�صجون من �أجلها، لكن 

�النت�صار للفكر له حّق �الأولوية. و�أذكر ونحن يف غرفة و�حدة يف �صجن �لرملة من فتح 

�لقا�صم،  عمر  �لغرفة  يف  وكان  �جلوالن،  من  �ل�رشية  و�ملقاومة  و�لديقر�طية  و�ل�صعبية 

�أحد قياد�ت �جلبهة �لديقر�طية، وعلى �حلائط على �صمال �رشيره خارطة �أنغوال، فقلت 

له: بدالً من �أنغوال فل�صطني، ولكن ما من جو�ب.

ومع ما ذكرت �أن بد�ياتنا حتتاج �إىل خمزون من �ملعرفة، ولوال �لتحدي �لذي تقوده 

�لفطرة ما جنحنا يف حتييد هذه �الأفكار، و�إىل �أن فتح �هلل علينا ببع�ص �لكتب �الإ�صالمية، 

منها �صبهات حول �الإ�صالم لالأ�صتاذ حممد قطب، رحمه �هلل.

�صباب  �الأخ�رش  كله، فمن د�خل �خلط  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يف �صجن كفاريونا متثل 

�لتحقو� بركب �لثورة، وكذلك من �لقد�ص و�ل�صفة و�لنقب �لثائر، ومن �ل�صتات لف�صائل 

�ل�صوري  �جلوالن  من  �صباب  �لتقى  �الأخرى  و�ل�صجون  كفاريونا  �صجن  ويف  خمتلفة. 

ولبنان،  و�ملغرب،  و�ل�صود�ن،  و�ليمن،  و�ل�صعودية،  وم�رش،  �الأردن،  ومن  �ملحتل، 

و�صورية، ومن �لعامل كله جمعتهم �لق�صية �لفل�صطينية، وقاتلو� من �أجلها.

دخلو�  �لدرزية،  �لطائفة  من  �جلوالن،  ه�صبة  من  رجاالً  �لتقيت  كفاريونا  �صجن  يف 

وح�صب  �الأم.  �صورية  من  جزء  �جلوالن  �أن  على  وت�صميمهم  وطنيتهم  بد�فع  �ل�صجن 

القراآن الكرمي، �صورة �لنمل، �آية 62.  
1

القراآن الكرمي، �صورة �الأنعام، �آية 63.  
2
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تقدير �الحتالل بادئ �الأمر فهم على �صاكلة دروز فل�صطني، �لذين �نخرطو� يف �جلي�ص 

�أما  لوطنيتهم.  و�نت�رشو�  هويتهم،  على  حافظو�  �جلوالن  يف  �إخو�ننا  لكن  �الإ�رش�ئيلي، 

دروز فل�صطني، فقد �رشت �ل�صحوة �لوطنية �إىل فريق منهم و�أ�صبحو� �ليوم على وعي 

�الإجبارية.  و�خلدمة  �لتجنيد  يرف�صون  �لذين  �الأحر�ر  وفيهم  ومنهم  �ل�رش�ع.  بطبيعة 

ودروز ه�صبة �جلوالن، ومن حلق بهم فيما بعد، كاالإخوة �صدقي �ملقت، وب�رش �ملقت، 

و�إيهاب، وع�صام �ل�صفدي، وهايل، و�صيطان، وعا�صم �لويل، وغريهم... فال �أقول فيهم، 

�إال �أنهم �أ�صحاب وطنية �صادقة. وع�صنا و�إياهم معاً، وفيهم كرم ونخوة، لكنهم لي�صو� 

على عالقة مع �لتدين، ويجهلون ما عليه م�صايخهم و�آباءهم من �لتدين، ولي�ص �أمامهم �إالّ 

�لوالء للنظام يف �صورية، وهم �إىل �لفكر �ملارك�صي �أقرب من �صعار�ت حزب �لبعث.

المرض والصدام:
—و�إن مل تكن هناك  �ل�صجن، فمن �حلرية  تتاأقلم مع ظروف  �أن  �ل�صهولة  لي�ص من 

�ملعتمة،  وغرفه  �ل�صجون  غياهب  �إىل  �ملجزوءة  �حلرية  فمن  �الحتالل—  ظّل  يف  حرية 

�أمٌر جلل و�صعب جد�ً، وقا�صٍ على �ملرء وعلى �لنف�ص �لب�رشية. فاالحتالل هو  فاإن هذ� 

�حَلقيُق باأْن ُي�صجن، و�أن يغيب عن هذ� �لوجود، يكون �لتاأقلم �صعباً يف �لبد�ية، و�إن �صئت 

فابد�أ باأبناء غرفتك �لذين يختلفون يف تربيتهم، ويف �صلوكياتهم، و�أخالقهم، ففيهم من 

تثار �مل�صكالت، ورمبا  �ل�صجن كثري  ُيتعب، وجمتمع  �لعي�ص معه، ومنهم من  �إىل   ترتاح 

عن ق�صد.

�إد�رة  �صيا�صة  وهذه  يقولون،  كما  رجاالً  ُيقيت  وال  جد�ً،  �صيء  �ل�صجن  يف  و�لطعام 

و�أبي  �لليايل  من  وكم  ت�صبري،  �إال  هي  وما  “�لنت�صيق”،  �ل�صجون  وم�صلحة  �ل�صجن 

و�صو�نا طوينا جائعني!!

و�ل�صجني عر�صة لالأمر��ص، ولوال �ملالذ باهلل �صبحانه وتعاىل، ل�صاق من حولنا كل 

�صيء، ول�صاقت علينا �أنف�صنا. فاحلرمان وتف�صي �الأمر��ص ُي�صخن �الأجو�ء ويخرج �ملرء 

عن طوره. ومن �الأمر��ص �لتي �أ�صابتنا يف �صجن كفاريونا، كرثة �لهر�ص و�حلكاك ب�صكل 

�حلرجة  �ملناطق  يف  �خل�صو�ص  وعلى  و�حلبيبات،  �لق�صور  �جللد  على  تطفح  بل  موؤذٍ، 

من ج�صم �الإن�صان، وما يزيد �لطني بلًة هو �إهمال عيادة �ل�صجن يف �لعالج وعدم جناعة 

�الأدوية، هذ� كله يف �الأيام �الأوىل من مر�حل �ل�صجن.
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وكل يوم جمعة من كل �أ�صبوع يقوم مدير �ل�صجن بزيارة الأق�صام �ل�صجن وحجر�ته، 

تر�فقه بطانته، ويدعى هذ� �ملدير “�بن �صابو” من يهود �ملغرب. وبالرغم من �أن �لبلد�ن 

�لعربية �لتي �صكنها �ليهود من مْل ُت�ِصْء يف �لع�رشة و�جلرية، وحافظت على ذمتها معهم، 

لكن كر�هية هوؤالء لنا وللعرب �أكرث ممن جاوؤو� �إىل فل�صطني من دول �أوروبا.

�إىل غرفتنا، وقلت لل�صباب ممن هم معي يف  “�بن �صابو” هذ�، دخل يف يوم زيارة له 
�لغرفة، ال تتحدثو� معه، �أنا َمْن �صيتحدث معه، فلما دخل علينا بعنجهيته قائالً كعادته يف 

كل زيارة، وللغرف جميعاً: “يي�ص بعيوت”، كلمة عبية معناها: هل من م�صكالت؟ قلت 

له نعم، عندنا، قال ما هي م�صكالتكم؟ قلت له: نحن، و�إذ� به يقاطعني ويقول يل: ال تقل 

�أن نتكلم با�صم �ملجموع، يريد من كل و�حد  نحن، قلت: نحن مرة �أخرى. وهو ال يريد 

�أ�رشى عندك،  له: نحن  “�أنا”، فرف�صت ذلك، وقلت  �أن يطرح م�صكلته فقط وبكلمة  منا 

ومن حقنا عليك �أن تاأمر طبيب �ل�صجن بعالجنا فنحن مر�صى، فقال: لو كنت طبيباً ما 

عاجلتكم، �أنتم قطاع طرق، فقلت له: �أنتم �حلر�مية، �أنت ودولتك، �أنتم من �رشدمت �صعبنا، 

و�حتللتم �أر�صنا، و�أنت تعي�ص هنا على ح�صاب �أر�صنا، ومن خري�تها. فُجن جنونه، وقال 

لبطانته ول�صابط �الأمن عنده، �أخرجوه �إىل �لزنازين. فخرجت �إىل �لزنازين ومكثت ليلة، 

لل�صغط على  �لطعام لوجبتني؛  �الإجر�ء، و�أ�رشبو� عن  �ل�صجن على ذلك  فاحتج �صباب 

�إد�رة �ل�صجن، وكان لذلك ردة فعل �إيجابية.

ويف �ليوم �لثاين جاءين �صاوي�ص درزي، من �لعاملني يف �ل�صجن و��صمه معني عما�صه، 

وقال يل يا �صيخ، �صوف يقوم �ملدير بزيارتك يف �لزنز�نة، وال باأ�ص �أن تتاأ�صف له، قلت له: 

يا هذ�، تريدين �أن �أتاأ�صف له؟! و�هلل ال �أقبل به ر�عي غنم عندي، فقال يا �صيخ، هذ� مدير 

�ل�صجن، فقلت له: من هذ� مدير �ل�صجن؟ وعلى بال مني؟

بعدها جاء �ملدير، وقال يل: �صيخ، �أنت رجل، قلت: نعم، فقال: �إذن، �إنزل معي قتال 

حر، بكلمة �إجنليزية free fight فقلت له با�صتغر�ب: �أنت مدير �صجن؟ قلتها با�صتنكار، 

�أتى. عندها  فاأد�ر ظهره ورجع من حيث  �أ�صتغرب منك ذلك،  وعلى كتفك ورقة دو�يل، 

وُمْعجباً،  حميياً...  وجهي  على  يديه  وو�صع  �لزنز�نة،  وفتح  معه،  ممن  �صابط  جاءين 

وتعامل معي بعد ذلك باحرت�م.

وهم  و�حرت�مهم،  باأخالقهم  و��صتقبلوين  �ل�صجن،  يف  ورفاقي  �إخو�ين  �إىل  رجعت 

عند  وثابة  روحاً  للت�صامن  �أن  �ل�صجن،  ح�صنات  من  وهذه  موقفهم،  على  م�صكورون 
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جموع �الأ�رشى. وكنت ذكرت من قبل �أن �لطعام يف �ل�صجن �صيء، لكن َمْن يعمل يف مطبخ 

�ل�صجانني، عرب جاوؤو� على ق�صايا جنائية، وتعرفت �إليهم. وكان من بينهم من يعمل يف 

مطبخ �ل�صجانني، ذهبت بعمامتي �إىل عمال �ملطبخ، و�لذي بابه على �صاحة �ل�صجن، حيث 

�ل�صجن على  �إىل  �أو �صاعة ون�صف )فورة( فقلت للعمال: نحن جئنا  نخرج يومياً �صاعة 

خلفية وطنية، و�ملطلوب منكم �أن حت�صنو� �لطعام وتزيدو� يف �لكمية، قالو�: لي�ص باأيدينا، 

قلت باإمكانكم �أن تتعاونو� يف ذلك... و�إال و�هلل يا فالن �أبعث �إىل �أهل غزة، و�أطلب منهم �أن 

يعلقوك على عمود كهرباء يف �صارع عمر �ملختار. و�ل�صحيح �أنهم تعاونو� معنا، وطباخ 

�آخر كان يعمل يف مطبخ �رشطة �ل�صجن، �صاعدنا دون �لطلب منه، وكان ُيهرب لنا كثري�ً 

من �خل�صار، كنت �أخ�ص بها كبار �ل�صن و�صغار �ل�صن.

�أ�صبوع  �لثالثاء من كل  �ل�صجن يف يوم  �ل�صجن، كان مدير  �آخر يف هذ�  و�أذكر موقفاً 

منه   
ٍ
كمنة �متياز�ت،  يريد  ملن  ويجل�ص  �ل�صجن،  طعام  غرفة  �إىل  �أمنه،  و�صابط  ياأتي، 

�أنا�ص، حتت ذريعة ح�صن  ربع �صاعة زيادة يف زيارة �الأهل. وكان يعطيها الأنا�ص دون 

 �ل�صلوك، وقد يت�صبب ذلك بالت�صكيك بهم. وقد عر�َص مدير �ل�صجن ذلك على �ل�صيد �لو�لد

�إىل جانبه يف  �أ�رشبه، وكان يقف  �لباب و�أن  �أدخل عليه  �أن  رحمه �هلل، فقررت يف نف�صي 

�ل�صاحة �الأخ حممد �للد�وي من غزة، لكن �لو�لد ب�صبه وحر�صه علّي، �أثناين عن ذلك، 

وبتاأييد من �الأخ �أبي ح�صام �للد�وي، و�نتهى �الأمر وتر�جعت.

المحاكمات والحكم:
كان يل ولل�صيد �لو�لد خالل ت�صعة �أ�صهر، �صفريات �إىل حمكمة �للد �لع�صكرية. و�صجن 

كفاريونا كان مركز�ً للموقوفني �لذين مل ت�صدر �أحكام �صدهم، كانو� ينقلوننا �إىل �ملحكمة 

، وملرتني قبل �حلكم علينا، حيث 
بو�صائل نقل تابعة مل�صلحة �ل�صجون ت�صمى “بو�صطة”3

�لو�لد، رحمه  �لو�لد ويل �صخ�صياً. ود�فعت عني وعن  �لنيابة الئحة �تهام لل�صيد  قدمت 

مر�فعتها،  يدي  بني  وقدمت   ،Felicia Langer الجنر  فيليت�صيا  �لي�صارية  �ملحامية  �هلل، 

�لذي يوؤمن به تعزز ذلك وتاأمره بهذ�. وكان  �لقر�آن  �ل�صيخ قام بو�جبه، ون�صو�ص  �أن 

�لبو�صطة: �صيارة نقل �الأ�رشى، وغالباً ما تكون مركبة كبرية ال يوجد فيها �صوى فتحات �صغرية جد�ً. وت�صبه   
3

و�ل�رشر  و�لعقاب  �الإذالل  �أنو�ع  �أب�صع  ويتحملون  �الأ�رشى،  فيها  يعاين  مغلقاً،  خز�ناً  �خلارجي  �صكلها  يف 

�ل�صحي، حيث تكون مملوءة باالأو�صاخ وتنبعث منها �لرو�ئح �لكريهة. للمزيد �نظر ملحق “�لبو�صطة”، وهو 

ن�ّص ��صتكتبه �ل�صيخ �أبو طري للمهند�ص عبد �لرحمن زيد�ن، ي�رشح فيه تفا�صيل رحلة “�لبو�صطة”. ]�ملحرر[



76

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

يل يف �ملحكمة كلمة حتدثت فيها عن حقنا يف �لدفاع عن �أر�صنا، و�أن هذ� و�جب �رشعي، 

و�الحتالل هو من �أتى �إلينا، ومل نذهب نحن �إليه. وكان ممن ح�رش قر�ر �حلكم يف ذلك 

�ل�صيخ عكرمة  �لدكتور  �الأهل، و�لو�لدة وجّدي رحمهما �هلل، وف�صيلة   1975/5/5 �ليوم 

�صبي. و�صدر �حلكم �صدي �صتة ع�رش عاماً نافذة وفعلية، و37 عاماً مع وقف تنفيذ. 

هذ�  قانونهم  ح�صب  بنودها  توجب  ال  �التهام  الئحة  الأن  ومفاجئاً؛  قا�صياً  �حلكم  وكان 

�حلكم �جلائر، فحمدت �هلل و�حت�صبت.

فقلت:  ��صرتحاماً،  �ملحكمة  يدي  بني  �أقدم  �أن  �لقا�صي  طلب  باحلكم،  �لنطق  وقبل 

�إال من �هلل، و��صتاأنفت �صّد �حلكم فيما بعد، وخّف�ص من �حلكم �الأول  �لرحمة ال تطلب 

ثالث �صنو�ت، فاأ�صبح �حلكم ثالث ع�رشة �صنة.

وخالل �لفرتة �لتي ق�صيناها موقوفني يف �صجن كفاريونا، كانت �ل�صيدة �لو�لدة تقوم 

بزيارتنا �أ�صبوعياً هي و�الأهل و�الأقارب، ونتفاعل من خالل �لزيارة. وال يغيب عن بال 

�أحد �أن �ل�صجني كثري�ً ما يفكر يف �لهرب من �ل�صجن، ولقد حاولت ذلك، لكن مل يكتب يل 

�لنجاح.

قم الليل إال قلياًل:
ليلك  تنام  �الآن  قلت:  كفاريونا،  �صجن  �إىل  �مل�صكوبية  من  نقلت  �لتحقيق  �نتهى  ملا 

�إال بلقاء �هلل، من  �أنه ال ر�حة  للنوم، لكن تبني يل  �أن يف �ل�صجن وقتاً  �أظن  �لطويل، وكنت 

ِو �ْنُق�ْص ِمنُْه 
َ
ُل #    ُقِم �للَّيَْل �إِالَّ َقلِيالً ( ِن�ْصَفُه �أ مِّ يَُّها �مْلُزَّ

َ
�أين لك �لر�حة يا عبد �هلل؛ )َيا �أ

ْو ِزْد َعلَيِْه َوَرتِِّل �لُْقْر�آَن َتْرِتيالً 5 �إِنَّا �َصنُلِْقي َعلَيَْك َقْوالً َثِقيالً N �إِنَّ َنا�ِصئََة 
َ
َقليالً - �أ

.
ْقَوُم ِقيالً(4

َ
�َصدُّ َوْطئاً َو�أ

َ
�للَّيِْل ِهَي �أ

خارج  فاالإن�صان  للز�د.  حمطة  هو  ما  بقدر  �لنف�ص،  على  قا�صٍ  هو  ما  بقدر  �ل�صجن 

عليه  وتاأتي  جناحيه،  و�لت�رشع  و�لعجلة  باالأمور،  و��صتخفاف  مز�جية  تعرتيه  �ل�صجن 

عرفت  ما  بل  �لطماأنينة،  �إىل  تفتقر  فكانت  �لعباد�ت  و�أما  طائ�صة.  فيها  �صهاُمه  حاالت، 

وال تذوقت لل�صالة طعماً وال للمناجاة �إال يف �ل�صجن، وكذلك �ل�صيام، وكاأن �هلل يريدها 

حمنة فيها نقلة للرتبية، فال�صجن �أياُمُه لو�جم، وكو�بح، يقف �الإن�صان مع نف�صه، ويتدبر 

�الأمور بروية وم�صوؤولية.

القراآن الكرمي، �صورة �ملزمل، �آية 1–6.  
4
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وم�صوؤولية �لقدوة يف �ل�صجن خطرية جد�ً، على �لدعوة وعلى �لعمل �لدعوي، فخارج 

�ل�صجن ال تلتقي �لنا�ص �إال �صويعات، �أما د�خل �ل�صجن فكل حركة حم�صوبة عليك، و�أهم 

�أياماً، و�أجتهد  �أ�صوم تطوعاً  �ملجاهدة. وكنت  فاإنه  �ل�صلوك،  �ل�صجن هو علم  علم د�خل 

هذه  يف  �ل�رشية  والأ�صت�صعر  نف�صي،  الأمتحن  �صائم،  �أين  �لغرفة  يف  هم  َمْن  يدري  �أال 

�لعبادة، وجنحت يف ذلك لعدة مر�ت، و�أعجبني �ل�صوم كثري�ً، حتى �إنني �صميته “�لعبادة 

من  بعد  فيما  �صمعته  الأين  �لو�صف؛  هذ�  عن  قبل  من  الأحد  قر�أت  ما  وو�هلل  �ل�صامتة”. 

�صيخنا و�أ�صتاذنا �لدكتور �لفا�صل حممد ر�تب �لنابل�صي، حفظه �هلل.

ت�صاأل  خلوة  هناك  يتذوقها،  مل  من  حمروم  ثّم  حمروم  مذ�ق،  فيها  حلظات  هناك 

�صاحبها، �أين كنا؟ وبالعاميّة “وين... ُمدَّها طويالً... وين كنا؟ ويييني...”!!

في سجن الرملة المركزي:
�لو�لد  �صبقني  وقد  �لرملة،  �صجن  �إىل  كفاريونا  من  ترحيلي  مّت  مبا�رشة،  �حلكم  بعد 

يف  وبينه  بيني  لقاء  �أول  ويف  قليلة.  �أياٌم  �إال  �ل�صجن  من  خروجه  على  يبَق  ومل  قبل،  من 

�لل�صان، مل  �أن ينطلق  �أخذنا بع�صنا باالأح�صان، لكن هيهات  للغاية،  �لرملة، كان �صعباً 

يكن با�صتطاعتي وال مبقدوري �أن �أتكلم ل�صعوبة �ملوقف. ثّم تريثت قليالً، ود�ر �حلديث 

بيننا، وطلبت من �ل�صيد �لو�لد، �إذ� ما خرج من �ل�صجن وعاد �إىل �لقرية، �أن ي�صطلح مع 

َخو�ن تزوجا من 
َ
�أبناء عمومتنا، وكان بيننا وبني �أبناء عمومة لنا، قطيعة تامة؛ الأن منهم �أ

�لنا�ص يف �لطالق �لعد�وة و�لقطيعة،  �أختي وخالتي، وح�صل �لطالق لالثنتني، ومفهوم 

و�أو�صيته.  و�أو�صاين  �لقطيعة،  هذه  تنتهي  و�أن  �الأمر،  ُي�صلِح  �أن  �لو�لد  من  فطلبت 

“�صبك  ن�صج  يف  يعمل  �أن  ق�صاها،  �لتي  �الأيام  خالل  من  �ل�صجن  �إد�رُة  معه  وحاَولَت 

فرف�ص  �صناعته[،  على  �الأ�رشى  يجب  كان  �الحتالل  دبابات  لتمويه  ]غطاء  �لدبابات” 

�أممياً  ومارك�صياً  تنظيمه،  يف  قائد�ً  نف�صه  يعتب  من  كان  بينما  قاطعاً،  رف�صاً  �هلل،  رحمه 

يف تنظريه، يعمل يومياً يف تلك �ملهنة �لقذرة. و��صتغل �أبي يف �صناعة �ملالقط، حيث كان 

�لعمل �إجبارياً د�خل �ل�صجن.

�ل�صجن،  مبالب�ص  �ملدنية  مالب�صي  ��صتبدلو�  �إليه،  و�صويل  وعند  �لرملة،  �صجن  يف 

كلمة  وهي  “�الأغاف”  له  يقال  ق�صم  �إىل  ودخلت  خا�صة.  مالب�ص  من  لدينا  ما  كل  �أخذو� 

عبية ومعناها “�لق�صم”، وكان خا�صاً بف�صائل منظمة �لتحرير و�أبناء ه�صبة �جلوالن، 
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ومن قبل كان جامعاً الأبناء �لدوريات، �لذين دخلو� �حلدود يف عمليات ع�صكرية، ثّم نقلو� 

�إىل �صجن ع�صقالن، وكان يف �لق�صم حجرة للجنائيني يهود�ً وعرباً.

دخلت �إىل �لق�صم، وكان من فيه من �أبناء فتح وحتى �لف�صائل �الأخرى بانتظاري؛ الأن 

�أخبار �ل�صجون و�ملحاكم، يتناقلها �ل�صجناء من خالل ر�صائل �أو لقاء�ت �صخ�صية. كان 

 ��صمي قد و�صل قبل �أن �أ�صل، وظنو� كثري�ً �أن �ل�صيخ حممد �أبو طري هو �أبي رحمه �هلل.

قادة  من  �لنمري،  كمال  يل  قال  حتى  كفاريونا،  �صجن  يف  �أخبارنا  �إليهم  و�صلت  وكذلك 

�جلبهة �ل�صعبية، �أنت �صد�مي كما و�صلتنا �الأخبار، فقلت: �أنا كما تر�ين.

و�جلبهة  فتح  من  خليطاً  وكانت  �ل�صجن،  حجر�ت  من  حجرة  يف  �الإخوة  ��صتقبلني 

�ل�صعبي...  و�لن�صال  �جلوالن،  دروز  من  �ل�رشية  و�ملقاومة  و�لديقر�طية  �ل�صعبية 

�إن�صان  وكل  من�صجمة،  غري  و�أفكارٍ  نف�صياتٍ  من  خليطاً  كذلك  كانت  ثوري(.  )كوكتيل 

حتى  �لي�صار،  جبهات  بالطبع  �جتماعي.  تفاعل  بال  وغرفته  نف�صه  يف  ح�صار�ً  يعي�ص 

�ملارك�صي، و�أ�رشى لثقافة �الإحلاد �ملعمول بها،  �أ�رشى للفكر  �ل�رشية”، كانو�  “�ملقاومة 
ي�صلي  وهو  �خلارج  من  �ملنا�صل  وياأتي  للي�صار،  �نتمى  من  لكل  كاملة  غ�صيل  وعملية 

باملكابرة،  ويجهر  �صيء،  كل  يرتك  �أقل،  �أو  �أ�صبوعني  �أو  �أ�صبوع  بعد  به  و�إذ�  وي�صوم، 

�إىل �هلل ت�صلي  �أنت باالأم�ص كنت تتوجه بالعبادة  “طيّب”  �إله.  �أنه يوجد  �قنعني  ويقول: 

وت�صوم، بهذه �ل�رشعة نزلت عليك �لقناعة �أنه ال �إله و�حلياة مادة.

بعلمانيتها  فتح  وكانت  طاغياً،  �ملارك�صي  �لفكر  فيها  كان  فقد  �ملرحلة،  تلك  عجيبة 

�لفكر  حليف  فالوقُت  �لوهم،  هذ�  تبدد  عقيدة  �ملقابل  يف  يكن  مل  و�إن  �أمامه،  مهزومة 

خمرتقة  كانت  وفتح  �ملالحدة.  لهوؤالء  قنطرة  فهي  �لعلمانية،  �أما  و�أ�صحابه،  �ملارك�صي 

�إجنلز  وُكتُب  �ال�صرت�كية.  �لدول  ويف  �ل�صني  يف  تدربو�  �صباب  فيها  �ملارك�صي،  بالفكر 

ومارك�ص ولينني، تعج بها مكتبة �ل�صجن، ويقر�أها �لثو�ر قبل �أن تقر�أها �صعوب �الحتاد 

�لعامة فمنا�صل  �ملكتبة  �لقيِّم على  و�أما  به،  �ل�صوفييتي. وعند كل ف�صيل مكتبة خا�صة 

��صمه  كتاب  يف  معي  ح�صل  وهذ�  �لقارىء،  يريده  �لذي  �لكتاب  يف  ويتدخل  مارك�صي، 

�ال�صرت�كية  �إىل  بك  يدخل  �الأدب  خالل  من  كتاب  رو�صيا،  يف  �لبل�صفية  �لثورة  عن  �الأم، 

و�الإحلاد. وكان يف غرفتي هذه عمر �لقا�صم، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �لديقر�طية 

وكان  �لقد�ص،  يف  �ل�صعبية  �جلبهة  م�صوؤول  غيث  �للطيف  عبد  وكان  فل�صطني،  لتحرير 

��صمه فا�صل  الأخ  قال  مرة  �إنه  حتى  بالدين،  يرتبط  �صيء  كل  من  بال�صخرية   يتفنن 
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له فقال  وب�صخرية،  متعجباً  عمر؟!  �أبا  يا  �أنت  �أ�صائم  عمر،  �أبو  وكنيته  �لعمري،   خالد 

ومدر�صة  وروحية  نف�صية  ريا�صة  ريا�صة،  ديننا  يف  و�ل�صوم  ريا�صة!!  نعم،  عمر:  �أبو 

�أمام هجمة  �ل�صيام  �لدين، و�خلجل من  عجيبة ال مثيل لها، لكن هذه �صورة عن غربة 

�صائم  هو  من  ين�صبط  قو�نني،  دولة  فال�صوم  وقتذ�ك،  �لعام  �جلو  هو  هذ�  �الإحلاد... 

�ْصَوِد 
َ
�اْلأ يِْط  �خْلَ ِمَن  ْبيَ�ُص 

َ
�اْلأ يُْط  �خْلَ لَُكُم   َ َيتَبنَيَّ َحتَّى  َو��رْشَُبو�  )َوُكلُو�  قو�نينها؛  بكامل 

�لب�رش مبثل هذ�  �الأر�ص قو�نني ت�صبط  . هل يف 
�للَّيِْل(5 �إِىَل  يَاَم  �ل�صِّ مِتُّو� 

َ
�أ ُثمَّ  �لَْفْجِر  ِمَن 

�الن�صباط؟ حتى يتبني لكم �خليط �الأبي�ص من �خليط �الأ�صود من �لفجر، عند ذلك �نتهى 

كل �صيء، ال ماء وال غذ�ء وال جماع، و�إىل متى؟ �إىل �أن ُيرَفع �آذ�ُن �ملغرب، وعندها �الأمة 

قاطبة ُتقبل على طعامها، �أمة باملليار�ت من �لب�رش ت�صبطها �آية، بالدقائق و�لثو�ين، قوة 

عجيبة يتميز بها �ل�صائم.

وعمر �لقا�صم در�صني يف مدر�صة �صور باهر �للغة �الإجنليزية قبل �الحتالل، و�أيام 

�لنظام �الأردين، وكان قومياً عربياً، يحدثنا عن �لعمل �لفد�ئي وعن حترير فل�صطني، وهو 

من �لقد�ص، خرج �إىل �الأردن بعد حرب 1967، ورجع يف دورية قتالية للجبهة �ل�صعبية، 

قبل �أن تتفكك وتخرج من حتت عباءتها �لديقر�طية و�لقيادة �لعامة، ويف �ل�صجن ح�صم 

�أمره �إىل �جلبهة �لديقر�طية؛ الأن خطها �ملارك�صي �أممي، و�جلبهة �ل�صعبية خطها قومي. 

�ل�صني،  �لقد�ص، مارك�صي ماوي؛ الأنه تدرب يف  �لغرفة خالد طنط�ص من  وكان معي يف 

�أو  �الأنف�ص،  لهوى  مت�صعاً  �إال  لي�ص  �أتباعه،  من  كثري  عند  �ملارك�صي  �لفكر  �أن  و�ل�صحيح 

فكر�ً يبيح لهم �النفالت، و�أن يعي�ص بال �ل�صو�بط �لتي طاملا �عتنى بها �الإ�صالم وحافظ 

عليها، ومن ينتهكها ال ينتهكها �إال الأنه �صهو�ين.

“تغريبة  كتاب  �صاحب  ن�صار،  وليم  �الأخ  ومنهم  فتح،  من  �صباب  �لق�صم  يف  كان 

، و�الأخ وليم ن�رش�ين، وكان لديه �نتماء لفتح �أكرث من كل من هو فتحاوي 
بني فتح”6

�أّن  �لعلمانيني و�ملارك�صيني، ول�صدق وطنيته كان فريٌق من فتح يحر�صون عليه  من 

�صقيق  زّياد  �أبو  خليل  �الأخ  �ل�صجن  يف  وعرفته  معه  عملت  ممن  وكان  يهودية.  �أمُه 

 زياد �أبو زّياد، �لذي كان نائباً عن �لقد�ص، يف ظّل �نتخابات �أو�صلو Oslo. و�الأخ خليل

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 187.  
5

�نظر: وليم ن�صار، تغريبة بني فتح اأربعون عاماً يف متاهة فتحاوية )عّمان: د�ر �ل�رشوق للن�رش و�لتوزيع،   
6

.)2005
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�إيجابياً وخارجه كذلك، وهو من �الأو�ئل  ال يحمل �نتماء�ً فكرياً، وكان د�خل �ل�صجن 

توىل  �لذي  �صاهني،  علي  �أبي  مع  بالتعاون  �لفتحاوية  �ل�صبيبة  حركة  �صكلو�  �لذين 

�لعا�رشة. �لتموين يف �حلكومات ما قبل  وز�رة 

�أنا �الآن �أعرتف �أين ما كنت نا�صجاً يف فهمي لالإ�صالم، حتى و�أنا يف �صجن �لرملة، لكن 

كلمة �صيخ مزعجة عند من يرف�ص �لتدين، ب�صاعتي قليلة، لكن �هلل يريدين لهذ� �ملوقع، 

�ل�صعبية: كنت  �لتحرير  �لعي�صوية، وهو من قو�ت  حتى قال يل �الأخ حممد دروي�ص من 

�أطلب من �هلل �أن يرزقنا ب�صيخ، و�إذ� بك قادم �إلينا؛ الأن �لتدين حما�رش، و�ملتدينون جدد 

على �لتدين، ور�صيدهم من �لفكر �لديني و�لثقافة �الإ�صالمية �صحل. وذ�ت مرة �صاقت 

نف�صي كثري�ً من �ل�صجن يف �أثناء زيارة �الأهل، فقال يل �لو�لد، رحمه �هلل: لعل �هلل �صجنك 

من  هد�أ  مما  �هلل،  �إال  �إله  ال  �ل�صجن،  يف  �إخو�ين  قلت:  حاجتك.  يف  والأنهم  �إخو�نك،  الأجل 

روعي.

لكن من يعنيني ذكرهم، وذكر �أ�صمائهم من خالل هذه �لتجربة �إخو�ين �لذين �صكلو� 

معي �جلماعة �الإ�صالمية.




