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سجاالت سجن الرملة:
�لغرفة �الأوىل �لتي نزلت بها عند و�صويل �إىل �صجن �لرملة، مل تكن مريحة �أبد�ً؛ تريد 

�أن تقوم للو�صوء �صباحاً، و�لقوم ال ي�صلون و�أي حركة تزعجهم،  �أن تبا�رش عبادتك، 

تريد �أن جتهر بال�صالة �صباحاً م�صكلة. غربة للدين ما مثلها غربة، وكيف تكون �حلال 

و�لرجل يعرّي ب�صالته و�صيامه كما ُتعري �لعاهرة؟ ولقد و�هلل ُعرينا بهذ�، و�صبنا كما 

يقولون �صب �خل�صب حتت �ملنا�صري. طلبت من �الإخوة يف تنظيم فتح �أن �أنتقل �إىل غرفة 

�أو�خر  �صبابها يقيمون �صالة �جلماعة، لكن �لطلب مل يتحقق ب�صهولة. وبعد حني، ويف 

�صنة 1975، �نتقلت �إىل غرفة �أخرى، هي بكل �صلبياتها �أف�صل بكثري من �لغرفة �ل�صابقة؛ 

لديه  من  مع  للتعامل  جاهزية  ولديهم  �جلماعة،  �صالة  على  يحافظون  �صباباً  فيها  الأن 

�لن�صج كان غائباً عنهم،  لديهم حمية لالإ�صالم، ولكن  �لقدرة على �الهتمام بهم، كانت 

و�ملعرفة لي�صت بامل�صتوى �ملطلوب، و�حلرب عليهم �صارية؛ الأنهم ك�رشو� عناد من طمع 

بهم من �ملارك�صيني.

يف هذه �لغرفة، �جتمعنا للعبادة لي�ص غري، ومل يكن يف نيتي �أن �أخرج من حركة فتح، 

للممار�صة  ونتيجة  �الأيام،  ومع  لكنني،  �إ�صالمية.  جماعة  �أ�صكل  �أن  و�ردي  يف  يكن  ومل 

ع�صو  بل  قيادته،  كو�در  من  وكوين  �لتنظيم  يف  عملي  بحكم  �لكثري  يل  تك�صف  �ليومية، 

جلنة مركزية يف �لتنظيم د�خل �ل�صجن. وذ�ت مرة كتبت بياناً رو�صته بالب�صملة و�حلمد 

بيان  هذ�  �أحدهم:  وقال  ذلك،  على  �لقوم  فاحتج  �لنبي،  على  و�ل�صالة  �هلل  على  و�لثناء 

�لرتوي�صة  لكن  �لد�خلية،  �لالئحة  وعن  �لتنظيمي  �لعمل  عن  �إالّ  �لبيان  كان  وما  ديني. 

بالب�صملة �أزعجتهم. ومل �آبه لذلك، فتنظيم فتح يف �صجن �لرملة كان تنظيماً على �ملز�ج، 

و�إذ� كان �أحدهم ع�صو جلنة مركزية يعمل معك، و�إن مل ينجح يف �النتخابات يناأى بنف�صه 

جانباً، ومنهم �ملارك�صي و�لعلماين و�لقومي و�لبعثي... .

�إال �مل�صكالت، فمن يبقى معهم  1976، وما عرفت  بقيت يف تنظيم فتح الأو�خر �صنة 

�أ�صمن  �أن  �أريد  وكنت  عباً،  �لكتب  قر�ءة  �أعب  كنت  �لفرتة،  هذه  وخالل  عليه.  يتجر�أون 

�ملعامل،  وكتاب  �لظالل،  فقر�أت  �هلل،  رحمه  قطب  �صيد  بكتب  �أتيت  و�أح�صنها.  نف�صي 

ومقدمة �بن خلدون، وقر�أت مبكر�ً لل�صيخ �لعالمة يو�صف �لقر�صاوي �حلالل و�حلر�م 

�لكونية،  �ليقينيات  كبى  �لبوطي  رم�صان  �صعيد  حممد  لالأ�صتاذ  وقر�أت  �لزكاة،  وفقه 
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�ل�صيوعية  �أوهام  تبدد  �لعقاد كتباً  �أوهام �جلدلية �ملادية، وقر�أت لعبا�ص حممود  ونق�ص 

وتدح�ص �أكاذيبها، وقد كان �صليط �لل�صان والذعاً يف �لرد عليهم، وقر�أت فيما بعد جميع 

، وما 
1
كتب �صيد قطب و�أخيه حممد قطب رحمهما �هلل، وقر�أت لالإمام �ل�صهيد ح�صن �لبنا

كنا نعرف عنه �صيئاً قبل �ل�صجن، بل كنا نعرف �صيد قطب عنو�ناً لالإخو�ن �مل�صلمني.

هذا فراق بيني وبينكم:
ِعُد الئحًة 

ُ
، تبني يل �لكثري مما كنت �أجهل، حيث كنت �أ

2
من خالل قر�ءتي لكتاب �ملعامل

د�خلية للتنظيم، تنظيم فتح، وكتاب �ملعامل من خالل قر�ءتي له يقول يل: من �أنت حتى 

�أن تخرج  �أنت؟ ووقفت مع نف�صي قبل  َمْن  �ملعامل َغريَّ �الجتاه و�ملعامل،  للنا�ص؟  ت�رشع 

مبفا�صلة  قر�ري  و�أخذت  �لنا�ص؟  لهوؤالء  وما  مالك؟  رجل،  يا  وقلت:  للنور،  �جلماعة 

�لتنظيم، وخرجت �إىل من يعنيه �الأمر، وبلَّغت �جلميع، حتى �لف�صائل �الأخرى، �أن هذه 

�ل�صاعة هي �آخر عهدي بحركة فتح، وقلت لهم: “هذ� فر�ق بيني وبينكم، �أنتم يف و�دٍ و�أنا 

يف و�دٍ”، قالو�: يا �صيخ �أنت �ل�صيخ، �صيخ �لثورة �لفل�صطينية. وقد �أتتني �ملحامية الجنر، 

مبجلة �صادرة يف بريوت، وفيها �صورة لل�صيخ �ملعمم �أبي طري، وللقد�ص مع �صخرتها 

 .
3
يحول بيننا قاطع من �ل�صياج، ومكتوب على �لبو�صرت، �ل�صيخ �أبو طري: حيَّ على �لثورة

ر�ودوين كثري�ً، وكان فيهم ب�صام �ل�صائح، و�صعيد �لددو، و�أبو ماهر �رشحان، و�صو�هم، 

فكان �جلو�ب، لن �أكون �صاهَد زور �صّد �الإ�صالم ما حييت، وقلت عبارة م�صهورة قر�أتها 

�لباطل”.  يف  ر�أ�صاً  �أكون  �أن  من  �إيلّ  �أحّب  َذَنباً يف �حلّق،  �أكون  “الأن  �ل�صالح:  �ل�صلف  عن 

و�حلمد هلل ما كنت َذنباً يف يوم من �الأيام، فلما كنت فيهم وجيهاً )َقالُو� َيا �َصالُِح َقْد ُكنَْت 

، وملا فارقتهم قال �أحدهم بيتاً من �ل�صعر:
ِفينَا َمْرُجّو�ً َقبَْل َهَذ�(4

ما ز�د حنّوُن يف �الإ�صالم خردلة                                     وال �لن�صارى لها علم بحنون

�ملحمودية  يف  ولد  �الأول.  ومر�صدها  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  موؤ�ص�ص   :)1949–1906( البنا  اأحمد  ح�شن   
1

مب�رش، وحفظ �لقر�آن يف �صّن مبكرة. تخّرج من د�ر �لعلوم �صنة 1927، وُعنيِّ مدر�صاً يف مدينة �الإ�صماعيلية، 

للقتال  �مل�صلمني  �الإخو�ن  وّجه  �الإ�صالم.  ب�صمولية  نادى   .1928 �صنة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  فيها  و�أ�ص�ص 

�لبنا،  ح�صن  �نظر:   .1949/2/12 يف  �غتيل  �لغر�ص.  لهذ�  �ملتطوعني  من  �ملئات  وجهز   ،1948 �صنة  فل�صطني  يف 

مذكرات الدعوة والداعية )بريوت: �ملكتب �الإ�صالمي، 1974(.

�نظر: �صيد قطب، معامل يف الطريق )�لقاهرة: د�ر �ل�رشوق، 1973(.  
2

�نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )1(، �ص 493، وخب ُن�رش يف جملة فل�شطني الثورة يف 1975/5/4، و�صورة   
3

لل�صيخ �أبو طري ُن�رشت يف �إحدى جمالت �لثورة �لفل�صطينية.

القراآن الكرمي، �صورة هود، �آية 62.  
4
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فقلت: هذ� هو �لطريق، وليكن ما يكون.

لقد بد� يل و��صحاً �أن ما يف �صدور �جلاهلية �لتنظيمية و�أتباعها، من �لتحامل على �لدين 

و�أتباعه، يفور فور�ً، ويتميّز غيظاً وحقد�ً، فحركة فتح د�خل �ل�صجون �إىل �أن خرجنا منه 

�صنة 1985، كانت مرتعاً للغزو �ملارك�صي وحرباً على �لدين. وكان �لي�صار هو قبلتها بكل 

�صلبياته، فهو �أقرب �إليها من �لدين �لذي يرمونه بالرجعية. والأن �لتدين ال يت�صاوق مع 

�ُصعار �ل�صهو�ت، و�نحر�ف �الأخالق، �لتي جتنح بهم �إىل ف�صاد �لفطرة، ومتييع �الإر�دة، 

وجتعل �ملتعة و�لر�حة يف �لنف�ص �الأّمارة بال�صوء، ما د�م �لدين بعيد�ً عنها ال يح�ّصنها من 

�لفلتان. و�إن �أولئك �لذين وجدو� يف �ل�صجن فر�غاً قاتالً، هيهات �أن يالأه لهم �إال �للجوء 

�إىل �هلل و�الحتماء بحماه.

�لي�صار، يف تنفيذ �صيا�صة  —بكل مر�رة— و�جهًة يختبئ من ور�ئها  لقد كانت فتح 

�جلماعة  و�أن  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  جميعاً  �أنهم  بثوب  �لفكري،  �لغزو 

ح�صورها  يف  ترى  وهي  �لفل�صطيني،  �لعمل  �صعيد  على  �رشعي  غري  �إفر�ز  �الإ�صالمية 

بديالً عن منظمة �لتحرير، فال بّد من حماربتها، وهم يق�صدون من ور�ء ذلك �حلرب على 

�لدين وعلى �الإ�صالم و�أهله.

�إن ما هو معروف عن �لي�صار، وما عرفته �أنا عن قرب، �أنه �نتهازي بجميع م�صمياته 

وف�صائله، فلئن عاب على �لرجعية والءها للغرب، وهم يق�صدون �الإ�صالم، وهم بذلك 

يفرتون، فما لهم ال يعيبون على �أنف�صهم عمالتهم لالحتاد �ل�صوفيتي و�لكتلة �ل�رشقية، 

ووالئهم له وقتذ�ك.

لقد كانو� جميعاً يتقا�صمون �صاحة �لعمل �لوطني ويت�صارعون عليها، ويتفاوتون يف 

ذلك، وال ي�صمحون لالإ�صالم حتت �أي م�صمى �أن يكون له �حل�صور على �ل�صاحة �لفل�صطينية 

�ل�صعبية، للجبهة  �لعام  �الأمني  حب�ص،  جورج  مرة  ذ�ت  قال  حتى  �ملناف�صة،  من   خوفاً 

يف حديث له مع عرفات: لو كان ��صمي علياً �أو حممد�ً لكان حظي من �جلماهري �أكرث مما 

عندك.

جورج  ��صم  يف  ترى  �لعو�م  عند  �لتدين  طبيعة  الأن  حب�ص،  جورج  قاله  ما  و�صحيح 

حاجز�ً ومانعاً دون �اللتحاق �إىل �صفوف �جلبهة �ل�صعبية، وهم يجهلون كذلك فل�صفتها. 

خالل  من  وتوريطهم  �لنا�ص  بتغرير  �إال  قلته  على  �حل�صور  بهذ�  كله  �لي�صار  يحَظ  ومل 

و�ل�صيام  �ل�صالة  تركو�  ثم  ُي�صلُّون،  وهم  �ل�صجون  دخلو�  �صباب  من  فكم  �ل�صجون، 
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حتت �صغط �الإرهاب �لفكري، �لذي كان يار�صه �لي�صار، و�أدى بكثري من �أتباعه �إىل حالة 

من �صياع �ل�صخ�صية وذوبانها.

الجماعة اإلسالمية:
َمْن يف �ل�صجن ِمْن قادة �لف�صائل �أزعجهم هذ�، ولهم جتربة مع جماعة �إ�صالمية قامت 

�لتحرير  قو�ت  يف  �صابط  وهو  عمار،  علي  جب  �لقائد  �الأخ  �أن�صاأها  ع�صقالن،  �صجن  يف 

وخا�صة  �لف�صائل،  قادة  وظّن  �لفل�صطيني.  �لتحرير  جي�ص  بقايا  هي  �لتي  �ل�صعبية، 

نريده  ما  كل  بل  و�ردي،  يف  هذ�  كان  وما  �إ�صالمية.  جماعة  �إىل  �لطريق  يف  �أنني  �لي�صار، 

ونبتغيه هو �أن جنل�ص للقر�آن، ونتعلم ديننا، و�أن نتخل�ص من �مل�صكالت �لتي تقتل وقتنا. 

وال ت�صتطيع �أن جتمع بني متناق�صات �لتنظيم، و�أن تت�صدى للفكر �ملارك�صي من خالل 

ما  ويدح�ص  يبدد  نا�صج،  فكري  مبخزون  و�إال  بالتفرغ،  �إال  معك  من  تعبئة  �أو  �لنقا�ص 

تقوم عليه �الأفكار �مل�صتوردة، وهذه فر�صتنا، فما �لعمل؟

�أتيت �إىل جمموعة من �الإخوة كانو� معي يف �لغرفة، وهم �حلاج ناجي �أبو جنمة، كان 

و�حلاج  �لعمر،  من  و�لع�رشين  �خلام�صة  يف  وكنت  �لعمر،  من  و�خلم�صني  �خلام�صة  يف 

عمر�ن �أبو خلف، وهو قريب من �ل�صتني، و�حلاج �صلمان �لقو��صمي، وهو يف �خلم�صني 

و�أمني فرحات،  �رميلة، وحممد دروي�ص، وحممود عمرية،  �أبو  �ملطلب  �لعمر، وعبد  من 

�أبو ميالة، ومن�صور عبيدية، وقلت لهوؤالء �الإخوة، تعالو�  �أبو طري، و�صبحي  وحممود 

نتد�ر�ص �لقر�آن هناك يف غرفة �الأكل بعيد�ً عن غرفتنا؛ الأن فيها �الأخ وليم ن�صار و�صو�ه 

ممن ال يروق لهم ذلك. وما �إن جل�صنا على �لطاولة وو�صعنا �لقر�آن بيننا، وتعاهدنا على 

�لف�صائل، ورمتنا  ��صتنفرت  ُخوِتنا، حتى 
ُ
�أ �أحكامه، و�حلفاظ على  �لقر�آن، وتعلم  قر�ءة 

مبا مل يكن باحُل�صبان، و�عتدت علينا بال�رشب. و�حلق �أننا ما كنا نفكر يف جماعة، ولكنهم 

ومن خالل ت�رشفاتهم دفعو� بنا �إىل �جلماعة، ويريد �هلل �أن ي�صوقنا لهذ� �الأمر، ويدفعنا 

�إليه �صيئاً ف�صيئاً، حتى تن�صج �الأمور.

متو��صعاً،  �عتقايل  ب�صاأن  �لفل�صطينية  �لثورة  �هتمام  كان   1974 �صنة  �عتقايل  وبعد   

بالغاً  كابوت�صي  �ملطر�ن  �عتقال  ب�صاأن  �الإعالمي  �هتمامها  كان  بينما  ��صتحياء،  وعلى 

—بالرغم من �عرت��صي  �مل�صلم  �لدين  ومثري�ً ومتحيز�ً حتى يف هذه. ال يريدون لرجل 

على رجل �لدين— �أن يطغى على م�صطلحات �لثورة، و�أ�صكر لل�صيخ ح�صن خالد، مفتي 
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 �جلمهورية �للبنانية، رحمه �هلل، ت�صامنه مع �عتقايل، و�لذي ق�صى نحبه �صهيد�ً �إن �صاء �هلل،

يف �نفجار �صيارة �أمام بيته، فقد دعا �إىل �عت�صام جماهريي ت�صامناً مع �ل�صيخ �أبو طري يف 

�لعا�صمة �للبنانية بريوت.

نواة الجماعة اإلسالمية في سجن الرملة:
�الأردن،  �أيام  منذ  �الأق�صى  �مل�صجد  حر��ص  من  حار�ص  جنمة:  اأبو  ناجي  احلاج 

�ل�صيخ عبد �لكرمي �الأفغاين، ودخل �ل�صجن يف  كان يرتدد على ز�وية لل�صوفية يديرها 

جمموعة حلركة فتح، وكان عابد�ً قائماً على �إخو�نه بالرغم من عرجه، وملا ذهب للحج 

�أول مرة، ملا�صيه يف �لفتوة ما �صدَّق �لنا�ص �أنه ذ�هب للحج، وكانو� ي�صخرون منه بهذه 

�لكلمات: ناجي ر�يح للحج؟ قال، رحمه �هلل: و�صبت على ذلك من �أجل �هلل، ومات بعد 

خروجه من �ل�صجن بعد �أن �أم�صى خم�ص ع�رشة �صنة.

احلاج عمران اأبو خلف: من �لقد�ص كذلك، وَدخل �ل�صجن منتمياً لفتح، وكان مبنزلة 

�لو�لد الأنه يعرف �أبي، وعمال يف �لدقاقة و�لبناء، ومات يف �ل�صجن على �إِْثر جلطة قلبية مل 

متهله.

�لن�صال  جبهة  من  قبل  ِمْن  نف�صه  خلع  قد  كان  باهر،  �صور  من  عمرية:  حممود 

�ل�صعبي، وال يعرتف بكل هذه �لف�صائل، وهو حٌي يرزق.

�لنا�ص  �أكرث  من  وهو  �ل�صعبية،  �لتحرير  قو�ت  من  �لعي�صوية  من  دروي�ش:  حممد 

بال�صيخ �عتنى  من  وهو  الإخو�نه،  وخدوماً  خمل�صاً  وكان  دعوته،  على   حر�صاً 

 يف �صجنته �الأوىل قبل 1985 يف �صجن ع�صقالن، كان يقوم عليه، ويحممه، 
5
�أحمد يا�صني

بعد  غزة  لقطاع  �رشته 
ُ
و�أ ر  ُهجِّ �ملجدل.  ق�صاء  �جلورة  قرية  يف  ولد   :)2004–1938( يا�شني  اإ�شماعيل  اأحمد   

5

حرب �صنة 1948، وتعر�ص الإ�صابة ريا�صية �أ�صابته بال�صلل. در�ص �للغة �لعربية يف م�رش وعمل يف �لتدري�ص 

و�خلطابـة بغزة. �أ�صبح رئي�صاً للمكتب �الإد�ري لالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة يف �أيلول/ �صبتمب 1967، �إثر 

�عتقل  غزة.  يف  �الإ�صالمي  �ملجمع  جمعية  موؤ�ص�صي  �أحد  للقطاع،  �خلالدي  �إ�صماعيل  �ل�صابق  رئي�صه  مغادرة 

بتهمة �الإعد�د للعمل �لع�صكري �صنة 1983، و�أفرج عنه يف �صفقة لتبادل �الأ�رشى مع �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة 

1985. ع�صو �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف قطاع غزة حلظة تاأ�صي�ص حما�ص، و�أحد  �لعامة �صنة 

�حلياة.  مدى  بال�صجن  عليه  وحكم  حما�ص،  حركة  كو�در  من  �ملئات  مع   1989 �صنة  �عتقل  موؤ�ص�صيها.  �أبرز 

�أفرج عنه �صنة 1997 ب�صفقة تبادل �أ�رشى مع �الأردن، بعد �الإفر�ج عن عن�رشين من �ملو�صاد Mossad حاوال 

�غتيال خالد م�صعل رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص. يعدُّ “�لزعيم �لروحي” حلركة حما�ص. �غتيل يوم �الإثنني 

ال�شيخ اأحمد  2004/3/22 بق�صف �صاروخي ��صتهدفه بعد خروجه من �صالة �لفجر. �نظر: عاطف عدو�ن، 

اأحمد يا�شني: �شاهد  ال�شيخ  1991(؛ و�أحمد من�صور،  �الإ�صالمية،  يا�شني: حياته وجهاده )غزة: �جلامعة 

على ع�رش النتفا�شة )بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم، 2003(.
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من  لكنه  �لقلب،  مر�ص  من  يعاين  وكان   ،2010 �صنة  �هلل  رحمه  ومات  ثيابه،  ويغ�صل 

�ملتميزين حتى �للحظات �الأخرية، وهو ممن �أحببتهم حبّاً جّماً.

�ل�صعبية،  �لتحرير  قو�ت  من  كذلك  وهو  دروي�ص،  حممد  �صقيق  دروي�ش:  غالب 

و�لرجل خمل�ص لدينه ودعوته، وبقي وفياً على عهده، وكنيته )�أبو �لوفا(.

�صورية،  يف  دوما  مع�صكر  يف  �لتقيته  �صاٌب  �هلل،  رحمه  �هلل  عبد  �أبو  فرحات:  اأمني 

و�ل�صيخ  مبكان،  �الإخال�ص  من  وكان  �ل�صجون،  د�خل  ثانية  و�العتقال  �الأيام  وجمعتنا 

�أحمد يا�صني، رحمه �هلل، ح�رش زفافه بعد خروجنا من �ل�صجن �صنة 1985. �أمني ينت�صب 

�لقد�ص  �دكيدك من �خلليل، لكنه من �صكان  �إىل عائلة  “�ل�صدمري”، تعود  لها  لعائلة يقال 

ومو�ليدها، وعم �أمني هو �ل�صهيد عبد �لقادر �ل�صدمري. مات �أمني رحمه �هلل، بال�رشطان 

يف �أثناء حرب �خلليج �صنة 1990، حيث كنت يف �ل�صجن ل�صتة �أ�صهر �إد�ري، ومل يح�رش 

�ل�صهيوين،  �لكيان  على  �أطلقت  �لتي  �صد�م  �صو�ريخ  الأن  رجال؛  ب�صعة  �إال  جنازته 

فر�صت منع �لتجول وقتها.

رجل  �لقو��صمي،  �لعفو  عبد  هو  �آخر  �صهرة  ��صم  وله  القوا�شمي:  �شلمان  احلاج 

فا�صل قو�م ليل، م�صتقيم، وخرج يف تبادل 1985، وهو من جبهة �لن�صال �ل�صعبي.

�إىل  ونقل  �لوعي،  عن  غاب  حتى  و�أوذي  �ل�صجن  دخل  ارميلة:  اأبو  املطلب  عبد 

من  وهو  �صنو�ت،  ع�رش  �أم�صى  �أن  بعد  وخرج  �لتعذيب،  �صدة  من  هد��صا  م�صت�صفى 

�لن�صال �ل�صعبي.

من�شور عبيدية: من �لقد�ص، ودخل �ل�صجن ب�صبب �نتمائه لفتح، وعمل يف جهازها 

�لع�صكري.

ثّم  �ل�صعبية،  �جلبهة  �إطار  حتت  �ل�صجن  ودخل  �لقد�ص،  من  ميالة:  اأبو  �شبحي 

فا�صلهم.

حممود عودة اأبو طري: �بن عمي، ومن جمموعتي، وهو من فقد يده �لي�رشى و�أربعاً 

من �أ�صابع يده �ليمنى، وتغلب على هذه �مل�صيبة، وتزوج وقاد �ل�صيارة من بعد، ومات، 

رحمه �هلل، يف 2007/12/1.

هوؤالء جميعاً هم نو�ة �لت�صكيل جلماعتنا يف �صجن �لرملة خالل �لفرتة 1977/1976. 

علينا،  منهم  �لظامل  �الآثم  �العتد�ء  فكان  �أمر�ً،  لنا  وبيتو�  علينا  �لف�صائل  تاآمرت  وقد 
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تعاىل: �هلل  قال  كما  الأنه  �أيديهم؛  على  �لدماء  منا  و�صالت  منا  �رشبو�  من   و�رشبو� 

عن  �أعلنا  وبعدها  �رشبونا،   .
ِميِد(6 �حْلَ �لَْعِزيِز   ِ ِباهللَّ ُيوؤِْمنُو�  ْن 

َ
�أ �إِالَّ  ِمنُْهْم  َنَقُمو�  )َوَما 

جماعتنا، وخرجنا من �لق�صم �لذي �رُشبنا فيه �إىل ق�صم �آخر، ��صمه بالعبية “�لكالليه” 

�لنا�رشة و�لطيبة و�لطرية  �الأخ�رش؛ من  �إخوة فيه من د�خل �خلط  لنا  �لعام، وكان  �أي 

و�لنقب، ومن �لقد�ص كذلك، و�صكلنا و�إخو�ننا هوؤالء �أكب جماعة يف �صجن �لرملة. وكان 

�هتمامنا من�صباً على �جلنائيني من �لعرب، �لذين دخلو� �ل�صجن على خلفية قتل �رشف: 

�إىل  ينظرون  �رشبونا  �لذين  �لثو�ر  كان  بينما   ،
��ْصتََطْعُت(7 َما  �ْصاَلَح  �اْلإِ �إِالَّ  ِريُد 

ُ
�أ )�إِْن 

�أننا جنحنا يف تربيتهم و�إعد�دهم، ومن خرج  هوؤالء �جلنائيني نظرة دونية، و�ل�صحيح 

منهم من �ل�صجن ��صتقامت حاله.

، �لذي دخل �ل�صجن ملر�ت �آخرها 
�إخو�ين من �لقد�ص و�لد�خل هم �الأخ زكريا جنيب8  •

يف �صنة 1994، و�لذي حكمت عليه �ملحكمة 22 �صنة؛ الأنه �آوى �ملجموعة �لتي خطفت 

ممن  لنا  �نتقم  من  هو  هذ�  زكريا  �هلل  عبد  �أبو  و�الأخ  فاك�صمن،  �الإ�رش�ئيلي،  �جلندي 

علينا،  �عتدى  مبن  �لنا�رشة  من  خمزومي  نبيل  و�الأخ  هو  ترب�ص  حيث  �رشبونا، 

بعد 
ُ
و�أ �الأحر�ر  وفاء  �صفقة  يف  خرج  و�أخري�ً  بالع�صي،  �أيديهم  وك�رشو�  ف�رشبوهم 

�إىل غزة.

�الأخ نبيل خمزومي، من �لنا�رشة، وهو �الآن يتنقل ما بني �صورية ولبنان، خرج من   •

�ل�صجن يف تبادل �الأ�رشى �صنة 1985، وكان حمكوماً باملوؤبد.

�لتبادل عملية  يف  �ل�صجن  من  وخرج  �لنا�رشة،  من  نا�رش،  فتحي  ال�شيخ  �الأخ   • 

�صنة 1985، وهو رجل له ح�صوره و�حرت�مه، وكان حمكوماً باملوؤبد �أي�صاً.

�الأخ تاج الدين اخلطيب، من �لنا�رشة، وخرج يف عملية تبادل 1985، وهو من �الإخوة   •

�لعاملني و�مللتزمني.

�الأخ مو�شى ق�شوع، من �لطرية )طرية �ملثلث(، وهو من �لرجال �مل�صهود لهم باحلكمة   •

بال�صجن  حمكوماً  وكان   ،1985 �صنة  �لتبادل  عملية  يف  وخرج  و�ال�صتقامة،  و�لعدل 

القراآن الكرمي، �صورة �لبوج، �آية 8.  
6

القراآن الكرمي، �صورة هود، �آية 88.  
7

�ختطاف  عملية  يف  مل�صاركته   1994/10/13 يف  و�عتقل  �لقد�ص،  مدينة  يف  ولد   :)  –1956( جنيب  لطفي  زكريا   
8

يف  خرج  عاماً.   22 بال�صجن  عليه  حكم  للمجاهدين.  و�لطعام  �ملاأوى  قدم  حيث  فك�صمان،  �ل�صهيوين  �جلندي 

�صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18، و�أُبعد �إىل قطاع غزة.



90

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�ملوؤبد. وكذلك �الإخوة بالل م�شاروة وغالب حمدان من �لطرية نف�صها. هوؤالء جميعاً 

�ل�صهر  �إىل   1977 �صنة  �أول  ومن  للجماعة.  �صورى  جمل�ص  كنا  م�صاروة  بالل  عد�  ما 

�لوعي  ون�صج  خبتنا  ن�صجت  وقد  �لرملة،  �صجن  يف  ونحن   1980 �صنة  من  �الأول 

عندنا، وتبني لنا من هم �أقرب �لنا�ص للحق، فنحن معهم، من �جلماعات �الإ�صالمية.

�أختم لهذه �ملرحلة �لتي ع�صناها يف �صجن �لرملة، �أنه جرت حماوالت لتغيري قناعاتي 

طرية  من  �لعر�قي  �لرحيم  عبد  �الأ�صتاذ  مع  �آخرها  وكان  فتح،  تنظيم  �إىل  بي  و�لعودة 

�لثورة وعن  و�أنني حم�صوب على  �أن يثري يفَّ �حلمية،  �ملثلث، وهو رجل فا�صل، حاول 

موقعي يف �صفوفها، وبقيت على موقفي، و�نتهى �الأمر �إىل غري رجعة، وكالم �هلل يرتدد 

.
اَنا �هللُ ِمنَْها(9 ِ َكِذباً �إِْن ُعْدَنا يِف ِملَّتُِكْم َبْعَد �إِْذ جَنَّ على ل�صاين: )َقِد �ْفرَتَْينَا َعلَى �هللَّ

من  �ال�صتفز�ز  ح�صا�صية  ومع  �لرملة،  �صجن  يف  علينا  مرت  �لتي  �الأيام  خالل  ومن 

�أحد  وتوعد  وهدد  فتح،  من  طنط�ص،  خالد  غرفتنا  باب  على  وقف  �لنقلة،  هذه  خالل 

يا  قائالً:  وو�جهته  �لق�صم،  �صاحة  يف  �إليه  وخرجت  ت�رشفه،  على  �صبت  فما  �الإخوة، 

خالد: َمْن �أنت حتى تهددنا يف غرفتنا؟ خذ حذرك، قد جئتك �صارباً، فلكمته �رشبة من 

قب�صة يدي على وجهه، ثّم �أخرى، وتدّخل من يف �ل�صاحة وحجزو� بيننا، وهو من �لطول 

�إيذ�ئي،  يف  يفلح  مل  لكنه  �لطعام،  غرفة  من  ر�جع  و�أنا  بي  غدر  بعدها  ويزيد.  �صم   190

 و�إن �أ�صابني مبا ال �رشر فيه. وعلى �لرغم من كل هذ�، فقد عرقلُت تنفيذ �صفقة �لتبادل

�صنة 1985 ل�صاعات، من �أجل �إبقائه يف �لقد�ص؛ الأن �الحتالل كان يريد طرده منها.

�لعمل، وعلى  �أن ترغمني على  �ل�صجن  �إد�رة  �لرملة، حاولت  كنا يف �صجن  �أن  ويوم 

�إلز�مي فقبلت مني  �لعمل  �أن  �لدبابات، فرف�صت ذلك، ومع  �صباك  ن�صج  �خل�صو�ص يف 

�العتد�ء  بعد  �لق�صم  هذ�  من  رحلنا  وملا  �الإ�صبار�ت،  �صناعة  يف  �أعمل  �أن  �ل�صجن  �إد�رة 

ال فر�قاً  كان  وقد  �لعمل،  على  جتبين  كانت  �لتي  �لظروف  �نتهت  �آخر،  ق�صم  �إىل   علينا 

رجعة �إليه.

وهم  قبل  من  ذكرتها  �أخرى  جمموعة  لنا  كانت  بتمامها،  �ل�صورة  على  ناأتي  وحتى 

�الإخوة خالد عبد �هلل �أبو طري، وكنيته �أبو �لعز، وحممد حممود �أبو طري، وكنيته �أبو زهري، 

من  �لعقابنة  علي  �الأخ  ��صت�صهاد  بعد  �ل�صجن  دخلو�  �إنهم  حيث  طري،  �أبو  عقاب  ومعهم 

القراآن الكرمي، �صورة �الأعر�ف، �آية 89.  
9
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خار��ص، وحكمو� عليهم باأحكاٍم متفاوتة، بتهمة تهريب �ل�صالح، ونقله من غور �الأردن 

يف  عندي  ق�صاها  �أ�صهر،  ل�صتة  عمر  �أخي  كذلك  �ل�صجن  ودخل  حولها،  وما  �لقد�ص  �إىل 

�صجن �لرملة.

�صارع يف  �ملركزية  �ملحكمة  على  يرتدد  طري  �أبو  حممود  حممد  زهري  �أبو   كان 

يف  فذهبت  ال�صمه،  مطابق  ��صمي  الأن  منه؛  بدالً  مرة  وطلبوين  �لقد�ص،  يف  �لدين  �صالح 

�إن طلبوه  �أن يهرب. فطلبت منه ثانية  �أر�د  �إىل �لقد�ص، وكانت �الأمور �صهلة ملن  بو�صطة 

�لذي  �خلطاأ  لكن  ذلك،  مّت  وفعالً  �آخر،  ق�صم  يف  طري  �أبو  حممد  �أن  يخبهم  �أن  للمحكمة 

ب�صابط  و�إذ�  للبو�صطة،  ��صتدعيت  �إن  وما  به،  وثقت  لرجل  �رشي  �أف�صيت  �أين  يبر  ال 

�أمن �ل�صجن يقول يل: �إىل �أين �أيها �ل�صيخ؟ قلت له: بو�صطة �إىل �لقد�ص، قال: �أنت حمكوم 

5 �صنو�ت. لَ�ْصَت �أنت �ملطلوب، فاأ�صابني �إحباط،  13 �صنة، و�ملطلوب للبو�صطة حمكوم 

�أف�صيت �رشِّي له،  ورجعت ك�صري�ً، وقد رتبت للهرب جيد�ً. وهذ� �ل�صخ�ص نف�صه �لذي 

بنيتي،  �أعلمه  للهرب، مل  �ل�صجن توطئة  �لعمل يف مطبخ  �أخرى، عندما حاولت  ويف مرة 

لكنه كان م�صوؤوالً عن �لعمال يف �ملطبخ، ودخلت و�إياه على �صابط �لق�صم حتى يزكيني 

للعمل، وهو و�قف من خلفي، فلما دخلنا �أعطى �إ�صارة بعينيه لل�صابط �أال يقبلني، حيث 

كانت مني �لتفاتة فتاأكد يل �أنه “خربان”. لكن و�صعه �لتنظيمي وثقة �لنا�ص به، جعالين 

�أ�صب على �أذ�ه، و�أخري�ً ف�صحه �هلل، حتى قال فيه مدير �ل�صجن: فالن يريد �أن يلعب على 

�حلبلني، يريد �أن ي�صك �لتفاحة و�لكعكة يف يد و�حده.

 ثّم �إن �أبا زهري خرج من �ل�صجن بعد �أن �أم�صى حمكوميته، وكذلك �الأخ �حلبيب �أبو �لعز

ق�صية  يف  �ل�صجن  دخال  كالهما  طري،  �أبو  وحممود  طري  �أبو  منري  و�الأخو�ن  �هلل،  رحمه 

يد جا�صو�ص  �الأمر على  بالتنفيذ، و�كت�صف  قاما  �أر��صٍ، وفعالً  لقتل �صم�صار  �لتخطيط 

�آخر، و�نفجار �ل�صاعق بيدي حممود، و�جلميع �أفرج عنهم بعد ق�صاء �ملحكومية.

 الجماعة اإلسالمية في سجن عسقالن:
�ل�صجناء  من  �الأق�صام خليطاً  ذ� طابع مدين وجنائي، حيث كانت  �لرملة  كان �صجن 

�أقل �صوء�ً من �ل�صجون �الأخرى،  �الأمنيني و�جلنائيني. وكان �ل�صجن ب�صبب هذ� �لطابع 

مثل ع�صقالن وغزة وبئر �ل�صبع، وحرية �حلركة فيه �أي�رش و�إد�رة �ل�صجن ال تتدخل يف 

�صوؤوننا كثري�ً، كما هي �حلال يف �ل�صجون �الأخرى. ف�صيا�صة �ل�صجون �الأخرى �صيا�صة 
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�إرهابية بامتياز، بالطبع هذ� �حلال يف �الأيام �الأوىل، �أما �ليوم، فاالأق�صام �الأمنية يف �ل�صجون 

متار�صها  �لتي  �الإجر�م  �صيا�صة  هو  و�لعزل  �لعزل،  �صيا�صة  تتبع  �جلنائية  �أو  �ملدنية 

م�صلحة �ل�صجون، باإ�رش�ف �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي. ويف �صبيحة يوم �الإثنني على ما �أظن 

�أبناء �لقد�ص جميعاً من �لق�صمني  �أقدمت م�صلحة �ل�صجون على نقل   1980/2/4 بتاريخ 

�ملذكورين كما �أ�صلفت، �إىل �صجني ع�صقالن وبئر �ل�صبع. وكان �صجن ع�صقالن وجهتنا 

�أنا و�إخو�ين من �جلماعة �الإ�صالمية من �لقد�ص. والأن �إجر�ء�ت �لتفتي�ص تخ�صع ملز�جية 

ومالب�صنا،  �أغر��صنا  بعرثو�  فقد  و�لتخريب،  و�لت�صفي  و�لكر�هية،  و�الإذالل  �البتز�ز، 

ود��صوها باالأقد�م، وقامو� ببعرثتها على �أر�ص و�صخة، و�أخرونا حتى جاء �لليل قبل �أن 

ي�صعونا يف �لزنازين، ��صتعد�د�ً لنقلنا �إىل غرف �ل�صجن يف �ليوم �لتايل.

�ملنام، تقف بني يدّي  �بنتي فل�صطني يف  ر�أيت  �لليلة  تلك  �لزنازين، ويف  ليلتنا يف  مننا 

 ،
لََها(10 �ِصَك  مُمْ َفاَل   

ٍ
َرْحَمة ِمْن  لِلنَّا�ِص  �هللُ  َيْفتَِح  )َما  �الآية:  من  �ل�صطر،  هذ�  عليَّ  وتقر�أ 

فان�رشح �صدري لهذه �لزيارة، وهذه �لب�صارة، وحمدت �هلل على ذلك. ويف �صباح �ليوم 

�إد�رة �ل�صجن بتوزيعنا على غرف �ل�صجن، فمن  �لثاين بعدما علت �صم�ص �لنهار، بد�أت 

�أبناء  هو مع �جلماعة �الإ�صالمية ��صتوعبته غرف �جلماعة �الإ�صالمية يف ع�صقالن، و�أما 

�لتنظيمات �الأخرى، فتنظيماتهم ��صتوعبتهم عندها.

جماعة  وكل   ،)5+4+3( وهي  )�أ(  ق�صم  يف  حجر�ت  ثالث  ع�صقالن  يف  للجماعة  كان 

�إن مل تكن مقاطعة( من ف�صائل  �أي �صجن من �صجون �الحتالل )حما�رشة  �إ�صالمية يف 

�صعيد  على  �رشعي  غري  �إفر�ز  �أنتم  يقولون:  فتح  كو�در  من  �صمعتها  �لتحرير،  منظمة 

بني  من  خرجت  �لتي  �لعار  ومو�خري  �جلو��صي�ص  غرف  لهم:  قلت  �لفل�صطيني،  �لعمل 

�إن  للتاريخ:  �صهادة  و�أقولها  فيها؟  تقولون  ماذ�  تنظيماتكم،  �صفوف  ومن  ظهر�نيكم، 

هوؤالء �جلو��صي�ص كانو� مقبولني على �لتنظيمات، �أكرث من �أي فرد من جماعة �إ�صالمية، 

و�صدق �هلل �لعظيم، �لذي �أثبت يف كتابه على ل�صان قوم لوط قولهم يف حماربة �لنبي و�آله: 

.
ُروَن(11 َنا�ٌص َيتََطهَّ

ُ
نَُّهْم �أ ْخِرُجو� �آَل لُوٍط ِمْن َقْرَيتُِكْم �إِ

َ
)�أ

كانت ظاهرة ت�صكل �جلماعة �مل�صلمة يف �ل�صجون ُم�صكلًة عند �لثو�ر، �لذين يزعمون 

�أنهم يريدون حترير فل�صطني، ويا ليتهم حررو� �أنف�صهم من �صهو�تها، وحررو� �أنف�صهم 

القراآن الكرمي، �صورة فاطر، �آية 2.  
10

القراآن الكرمي، �صورة �لنمل، �آية 56.  
11
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من هذ� �الن�صد�د و�لعقم �لذي ال يقبل �الآخر، كاأنهم و�الأنظمة و�حلكام �لعرب من طينة 

و�حدة. كانت ظاهرة �جلماعة مزعجة لهم، وغري مقبولة عندهم، حتى ولو كان �أفر�دها 

�إن  �ال�صتقطاب:  �صيا�صة  عن  فتح  من  رجال  قالها  حتى  كذلك،  و�هلل  وهم  �لرجال،  �أكرم 

و�ال�صتقطاب  فياأخذها.  �لطيبة  �لزهرة  على  �إال  “ُيهدِّي”  ال  كالنحل  طري  �أبو  �ل�صيخ 

لدعوتنا  ��صتجاب  فمن  جماعتك.  �إىل  وحتويلها  لدعوتك،  �لقلوب  ك�صب  يف  تنجح  �أن 

وجنحنا يف ��صتقطابه، تقوم �لدنيا وال تقعد، وي�صتنفر �لتنظيم، وت�صحن �الأجو�ء وتبد�أ 

�أخالقيات  ذو  و�أنه  �الأو�صاف،  باأب�صع  ويرمى  ويقذف  �ملنا�صل،  هذ�  يف  �لت�صكيك  حملة 

يرت�جع  ولعلّه  �ملخلوق،  هذ�  يرعبو�  حتى  �ل�صجن،  �إد�رة  مع  مرتبط  هو  ورمبا  �صيئة، 

�صباب  مع  وطغيانها،  �لتنظيمات  “عربدة”  و�صلت  ولقد  �جلماعة.  �إىل  �الن�صمام  عن 

ي�صمونه كانو�  ما  �صدهم  ومار�صو�  بال�رشب،  عليهم  �نهالو�  �أن  بفكرتنا،   �قتنعو� 

لفتح.  �أنه عبد  �أن ولد،  �إىل فتح مكتوب عليه منذ  �نت�صب  �لثوري”، وكاأن من  “�الإرهاب 
نعم، �أ�صبحت فتح �صنماً ُيعبَُد من دون �هلل!! وحال �لتنظيمات �الأخرى كذلك، وال يجوز 

�الختيار،  يف حرية  فال حرج  �لف�صائل،  بني  فيما  �أما  �الأحو�ل،  من  �خلروج عليها بحال 

ولرمبا حت�صل م�صكالت لكن ال ت�صل �إىل حّد �ل�صد�م، و�لتنظري للمارك�صية ال حرج فيه 

بني �لف�صائل، �أما �الإ�صالم فاإمنا هي �حلرب.

لقد مار�صو� �الإرهاب على �الأفر�د حتى قتلو� روح �لفد�ء �لتي دخلو� بها، وبا�صم �لتنظيم 

وجهاز �أمنه، كاحلال �ليوم يف �لقمع �لذي متار�صه �أجهزة �الأمن يف �لدول �لبولي�صية. و�إذ� 

�لتنظيم بالرتغيب،  ما �قتنع فرد بالفكرة �الإ�صالمية، فاال�صتنفار يبد�أ عمله، ويبد�أ عمل 

جاهزة،  و�الإ�صاعات  �ل�صبهات  و�إثارة  �لبديل،  هو  فالرتهيب  �لرتغيب  ينفع  مل  و�إن 

�الأحقاد  وبلغت  هو�دة.  بال  �الإ�صالمي  �لكتاب  على  و�حلرب  جاهزة،  �لتلفيق  و�صيا�صة 

�لنار يف ن�صخ  �أوقدو�  �أن  �ملارك�صيني عند فتح،  �أبناء �جلبهات ومن  �ملارك�صيني، من  عند 

�أنها كتب �صفر�ء،  �لغز�يل وطبخو� عليها، بحجة  لالإمام  �لدين”  “�إحياء علوم  من كتاب 

وح�صل هذ� يف �صجن بئر �ل�صبع يف �ل�صبعينيات من �لقرن �ملا�صي، و�متد �حل�صار على 

�جلماعات �الإ�صالمية منذ �أن ظهرت يف �ل�صبعينيات، �إىل �أن خرجنا �صنة 1985، يف �صفقة 

�لتبادل، وكذلك �حل�صار على �لكتاب �الإ�صالمي.
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يقول �ملجاهد حم�صن ثابت يف كتابه: ن�صاأة �جلماعة �الإ�صالمية يف �صجون �الحتالل، 

 :
حتت عنو�ن “منع تد�ول �لكتاب �الإ�صالمي”12

لقد و�صعت عنا�رش م.ت.ف بر�مج در��صة لعنا�رشهم ال يكن �إجنازها يف 

�أ�صدرو� قر�ر�ً  و�حد�ً، كما  �إ�صالمياً  كتاباً  �أقل من خم�ص �صنو�ت، ومل تت�صمن 

ُينع فيه �أخذ �أي كتاب �إ�صالمي، من مكتبة �جلماعة �الإ�صالمية �إال باإذن.

�أي كتاب  �أي عن�رش من عنا�رشهم، على  كما كانو� يحولون دون ح�صول 

حتى  �لقر�ر�ت،  هذه  �خرتق  من  كل  عاقبو�  وقد  �لعامة،  �ملكتبة  من  �إ�صالمي 

جلاأو� �إىل م�صادرة عدة كتب �إ�صالمية ومتزيقها، ح�صل عليها عنا�رشهم دون 

 وخ�صائ�ص 
13

مو�فقتهم، مثل �الإ�صالم وم�صتقبل �لب�رشية للدكتور عبد �هلل عز�م

�لت�صور �الإ�صالمي لالأ�صتاذ �ل�صهيد �صيد قطب، وكثري من �لكتب �الأخرى، حتى 

�إّنهم جلاأو� �إىل و�صع �لكتب �الإ�صالمية، يف �أكيا�ص حتت �أ�رشَّتهم يف ق�صم “3” يف 

من  �ل�صالمني،  جمال  للمدعو  يعود  و�حد،  �رشير  حتت  وجد  فقد  جنيد،  �صجن 

�ل�صموع عدة �أكيا�ص، وحني �صئل عن هذه �الأكيا�ص �لتي و�صعها حتت �رشيره 

�أّن �ملكتبة �لعامة يوجد فيها  قال: ال يوجد لها مكان يف �ملكتبة �لعامة، مع �لعلم 

جمال ملثل هذه �لكتب، بل الأ�صعاف م�صاعفة منها.

�أ�صلوب �الإدعاء، باأن �لكتاب م�صغول ويقر�أ فيه �أحد �ل�صباب،  كما جلاأو� �إىل 

وهو يف �حلقيقة موجود عندهم يف �ملكتبة، حتى هذه �لكتب تر�كم عليها �لغبار، 

جلاأ  وقد  عبثهم.  من  ت�صلم  ومل  و�لنار،  باحلديد  وبينها  �لقارئ  بني  وحيل 

�لفل�صطينية و�لق�صية  �الإ�صالم  كتاب  متزيق  �إىل  الوي،  �أبو  �صعيد  حممد   �ملدعو 

�ملدعو جلاأ  كما  �أيام.  باأربعة  �لعامة  �ملكتبة  دخوله  بعد  علو�ن(  �هلل   لـ)عبد 

 �نظر: حم�صن ثابت، مرجع �شابق، �ص 54–56. ]�ملحرر[
12

عبد اهلل يو�شف عزام )1941–1989(: ولد يف قرية �صيلة �حلارثية ق�صاء جنني. ح�صل على �صهادة �لدكتور�ه   
13

يف �أ�صول �لفقه من �الأزهر يف م�رش، وعمل حما�رش�ً يف كلية �ل�رشيعة يف �جلامعة �الأردنية. �أحد �أبرز موؤ�ص�صي 

“قو�عد �ل�صيوخ” و�لتي �صاركت يف �لعمل �لفد�ئي �صّد �الحتالل �ل�صهيوين لل�صفة �لغربية. غادر �الأردن �إىل 
�ل�صعودية ثم �إىل باك�صتان، و�أ�صهم يف دعم �جلهاد �الأفغاين �صّد �الحتالل �لرو�صي. �أ�ص�ص مكتب �خلدمات لدعم 

�جلهاد �الأفغاين وتفرغ لهذ� �لعمل، و�هتم يف دعم �جلهاد و�ملقاومة يف فل�صطني. له �لع�رش�ت من �ملوؤلفات، منها 

ما هو متعلق بالتحري�ص على �جلهاد يف فل�صطني ودعم حركة حما�ص. �غتيل يف 1989/11/24 بتفجري �صيارته يف 

بي�صاور �لباك�صتانية. �نظر: عبد �هلل عز�م، حما�ش اجلذور الأ�شا�شية وامليثاق؛ ومو�شوعة الذخائر العظام 

يف ما ورد عن الإمام الهمام القائد املجاهد ال�شهيد عبد اهلل عزام )بي�صاور: مكتب �ل�صهيد عز�م �الإعالمي، 

الذي عرفت،  ال�شهيد عبد اهلل يو�شف عزام �شيخي  الدكتور  824–874؛ وحممود عز�م،  1، �ص  1997(، ج 

�صل�صلة قادة معا�رشون 3 )غزة: �إبد�ع لالأبحاث و�لدر��صات و�لتدريب، 2011(، �ص 170–193.



95

املفا�شلة: اجلماعة الإ�شالمية يف ال�شجون

�الأحمر  �ل�رشطان  كتاب  متزيق  �إىل  �هلل،  ر�م  ق�صاء  حزما  من  �خلطيب  ح�صن 

للدكتور عبد �هلل عز�م، بحجة �أّنه تهجم على �لف�صائل، كما �أخفى �أمني مقبول من 

نابل�ص —وقد مّت �إعادته— كتاب معامل يف �لطريق ل�صيد قطب عامني، ومل ن�صتطع 

�ملتعاطفة مع  �لعنا�رش  �أحد  �ملكتبة،  للعمل يف  �أن خرج  بعد  �إال  �كت�صاف خمبئه، 

�جلماعة �الإ�صالمية �رش�ً، �كت�صفه فوجده يعلوه �لغبار، ووجد كثري�ً من �لكتب 

�ملمزقة يف �إحدى زو�يا �ملكتبة.

ومن �أعجب �لق�ص�ص �لتي حدثت يف معتقل بئر �ل�صبع، �أن قام �أحد م�صوؤويل 

فتح بتمزيق �لقر�آن �لكرمي، و��صتخدم جلده لتجليد �إحدى �لكر��صات، وقد رمى 

�أور�ق �لقر�آن يف �ملرحا�ص �إال �أّن �هلل �صبحانه وتعاىل، �حلي �لقيوم �لذي ال يغفل 

�أنظاره  �أمام  و�لده  تويف  فقد  نوعه،  من  فريد�ً  �قت�صا�صاً  منه  �قت�ص  ينام،  وال 

�أثناء �لزيارة قبل �أن يحدثه بكلمة و�حدة، ومل ي�صِ عليه بعد هذ� �حلادث وقت 

حتى وقع فري�صة للمر�ص، وعانى معاناة مل ي�صبق لها مثيل، حتى غدت حياته 

�أ�صهر وتويف  �صل�صلة طويلة من �لعذ�ب �مل�صتمر، و��صتمر على هذه �حلال �صتة 

بعدها. 

و�صاألت �الأخ �ملجاهد عمر �لبغوثي )�أبا عا�صف( عن هذه �حلادثة حيث كان موجود�ً 

يف بئر �ل�صبع وقتذ�ك فقال: �إّن �ملعني هو حممد خليل �أبو �لليل من �الأغو�ر �الأردنية.

حدثني �الأخ �ملجاهد �صامي ح�صني عن موّجه تنظيم فتح يف �صجن جنيد، و��صمه ها�صم 

فقوعه: �أنه من باب �إحدى �لغرف ر�أى �الأخ فوؤ�د �لهوديل يقر�أ �لقر�آن وهو م�صطجع على 

�رشيره، فدخل عليه �لغرفة بعد �أن طلب من �ل�صجان فتحها، و�نتزع �لقر�آن من يده ورمى 

فاالأولويات  هنا  �أما  �لقر�آن،  لقر�ءة  �لكايف  �لوقت  عندك  �خلارج  يف  يقول:  وهو  جانباً  به 

لكّر��صات �لتنظيم.

هذه �أيام �ل�صبعينيات... �أيام �ملد �ل�صيوعي، و�أيام �الأممية ال �أعادها �هلل على “�أجاويده”. 

ويف �ل�صبعينيات عند �لف�صائل جميعاً كان رم�صان يف عامل �آخر، كان غائباً عن �صاحتهم، 

�ل�صاحة ويدخنون، و�أّنى لرم�صان  ياأكلون يف  �لنا�ص  �أعني  نهار�ً، وعلى  فالطعام جهار�ً 

غري  حد�ً  �ل�صبعينيات  منت�صف  يف  �لتنظيمات  �أبناء  عند  �الهرت�ء  وبلغ  عندهم؟!.  ُحرَمة 

مقبول، وهو �أن مدير �ل�صجن و��صمه دي�صرتفيلد كان ياأتي بزوجه و�صباطه، ويجل�ص 

على �لكر��صي مل�صاهدة لعبة كرة �ل�صلة، بني فريقني من �أبناء فتح و�ل�صعبية و�لف�صائل 

�الأخرى، مبنا�صبة عيد ��صتقالل دولة �الحتالل!! ما حد� ب�صاٍب، رّوي من حليب �أمه، على 
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�أف�صد على �ملدير ن�صوته، ف�رشبه �ملدير فيما بعد على ر�أ�صه باملكو�ة، وال  �أن عمل عمالً 

�إنه مات رحمه �هلل، جّر�ء تلك �ل�رشبة. �ملدير هذ� هو من دخل  �أدري ما م�صريه. وقيل 

علي الحقاً يف �صالة �جلمعة، وبلغ �الإجر�م عنده �أن �صجاناً يهودياً تفاعلت عاطفته معنا 

فبكى على حالنا، وحال �الأ�رشى يف �صاحة �ل�صجن، فاأم�صك به من �أذنه وطرده من �لعمل. 

�لف�صائل، قال يل:  بقية  �لطعام جمعنا مع  �إ�رش�ب عن  وهو من قال يل مرة على خلفية 

�أنت متدين وهوؤالء مارك�صيون: “كومون�صت” —قالها بالعبية— ما �لذي جمعك بهم؟ 

فقلت له: نحن مظلومون، و�أنت ظامل، هذ� �لذي جمعنا، فما �أجاب. 

 ،
��صتقبلنا �إخو�ننا بحفاوة بالغة، وحتى يف �ل�صجن: “من كرّث �صو�د قوم فهو منهم”14

و�إخو�ننا يف جماعة ع�صقالن �صعرو� بالن�صوة، وفرحو� حل�صورنا، ونحن و�إياهم �أبناء 

�الأيام  منذ  لكن  و�الآر�ء.  �لروؤى  يف  تباين  مع  من�صجم  لالإ�صالم  وفهمنا  و�حدة،  مدر�صة 

فاجلماعة  �خلارج  يف  �أما  �ل�صجون،  د�خل  و�حدة  جماعة  �أننا  على  و�إياهم  �تفقنا  �الأوىل، 

م�صتقبله  يرى  كان  �جلماعتني  �أبناء  من  وكثرٌي  معها،  فنحن  للحق  �أقرب  تكون  �لتي 

كانو�  ع�صقالن،  جماعة  يف  �لقدماء  �إخو�ننا  بع�ص  لكن  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  جماعة  يف 

يرون �أن جماعة جب عمار هي �الأقرب للحق، و�لذي �صاأحتدث عنه وعن دوره يف بناء 

 �جلماعة، و�أنها بديل عن �جلماعات، ولكنهم قلة و�نتهى �ملطاف بجب عمار وحيد�ً لي�ص

معه �أحد.

بني ما  نحن  وكنا  جماهد�ً،   40 ع�صقالن  يف  عددهم  بلغ  �لذين  �إخو�ننا  مع   تفاعلنا 

10–15 جماهد�ً، وقد ذكرت معظمهم من قبل، لكن من �لوجوه �لبارزة �لتي ��صتقبلتنا، 

�لقوم �الأخ �صبحي �لوحو�ص من حلحول، قائد دورية قادمة من �الأردن، وذهبت  �أمري 

�صاقه ب�صبب لغم �أ�صابه، وكان قائد�ً جلبل �خلليل يف مرحلة ما قبل �عتقاله، وكان �صاباً 

مثقفاً جامعياً ذ� حياء جّم، و�الأخ �ملجاهد �صعيد قا�صم، من خميم �لر�صيدية جنوب لبنان، 

وهما من �ملوؤ�ص�صني للجماعة مع �الإخوة جب عمار وحافظ �لدلقموين وجميل �أبو عي�صة، 

�بتد�أت  �أ�رشى دوريات من خارج فل�صطني، كانت جتربتهم قا�صية ومريرة،  وجميعهم 

عنها حتدث  �لتي  �ل�صعورية  �ملفا�صلة  يفهمون  وكانو�  بالن�صوج،  و�نتهت   بالتكفري، 

�صيد قطب، باعتبارها �لقطيعة �لفكرية مع �لعلمانية.

 لن�ص �حلديث وتخريجه �نظر يف: �بن حجر �لع�صقالين، فتح الباري �رشح �شحيح البخاري، قام باإخر�جه 
14

و�صححه و�أ�رشف على طبعه حمب �لدين �خلطيب )بريوت: د�ر �ملعرفة، 1379هـ(، ج 13، �ص 37–38. ]�ملحرر[
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ثّم ��صتوعبت �جلماعة فيما بعد، �الإخوة: جميل نوفل، وزهري �لرنتي�صي، و�إبر�هيم 

�أبو عيادة، ورجب �لكيالين، و�ل�صهيد  مطر، و�صعيب �حلايك، وحمزة كنفو�ص، وحممد 

، وطالل خلف قريب الأبي �إياد خلف، وعبد �حلليم �صهاب، وهوؤالء 
15

م�صباح �ل�صوري

فاالإخوة:  فتح  من  و�أما  �ل�صعبية.  �لتحرير  قو�ت  �إىل  ينت�صبون  وكانو�  غزة،  من  جميعاً 

�للوح، وعبد �لرحمن �لهجني، و�أحمد �صادق، و�حلاج ماجد قا�صم من قلقيلية،  فرحان 

و�الأخ �ملجاهد )�أبو �أحمد( عطا �هلل فايد، ويو�صف �لباز من �لبيج. ومن �جلبهة �ل�صعبية 

ال  ر�ئع،  والوؤهم  �لزيتون،  “قر�مي”  كاأنهم  كاجلبال،  رجاالً  كانو�  حية.  �أبو  عماد 

�أكرمني �هلل بالعي�ص معه يف غرفة و�حدة، وهو �الأخ �ملجاهد  يقبلون �ل�صيم. ومنهم من 

�لبائد،  مبارك  نظام  �صجنه  �لذي  نوفل،  �أين  �لق�صامي  �ملجاهد  �أن  )و�أظن  نوفل  جميل 

للعالج،  �ل�صجن  لعيادة  وذهب  عينيه،  يف  مبر�ص  �أ�صيب  هذ�  وجميل  �أخيه(،  �بن  هو 

حديثاً قر�أت  فقال:  يرى،  ال  كاالأع�صى  �أ�صبح  �أنه  �حلال  به  و�نتهت  جدوى،  دون   لكن 

�صيق  كل  ومن  فرجاً،  هّم  كل  من  له  �هلل  جعل  �ال�صتغفار  لزم  “من  يقول:   [ للنبي 

و�لذي   ،[ �لنبي  عن  حديث  هذ�  فقلت  قال:   
يحت�صب”16 ال  حيث  من  ورزقه  خمرجاً، 

ال ينطق عن �لهوى، و�الأمر ال يحتاج �إال لليقني، فعزمت من كل ليلة قبل �صالة �ل�صبح 

ن�صف  على  يزيد  ن�صيباً  لال�صتغفار  �أجعل  �أن  �لليل،  قيام  بعد  ذلك  قبل  ورمبا  ب�صاعة، 

�صاعة، و�لتزمت بذلك، و�أتذكر ذنوبي و�أ�صتغفر حتى غلب على ظني �أنني ق�صيت على 

دخلت غرفة عمليات للعيون، و�أجريت يل 
ُ
ذنوبي باال�صتغفار، وذ�ت ليلة وبينما �أنا نائم، �أ

عملية كاملة، وملا ��صتيقظت من �لنوم �صعرت باآثار �لعملية، وعاد يل ب�رشي متاماً.

�إىل  جنباً  رجالً،  ع�رش  ل�صتة  تت�صع  �لغرفة  وكانت  �لغرفة،  يف  معه  و�أنا  ذلك  ح�صل   

ما  وهي  )�جلومة(،  ت�صمى  و�حدتها  �لرطوبة،  �أبلتها  فر�ص  على  �ل�رشدين،  كعلب  جنب 

بني �لبال�صتيك و�جللد، �صمكها �أقل من ن�صف �صنتيمرت، وكانت �لغرف م�صغوطة جد�ً، 

وكانت معاملة �الإد�رة قا�صية، وكان �صاوي�ص �ل�صاحة يهودي ��صمه جورنو، وهو قبيح 

بلدة  من  هجرت  لعائلة  غزة  قطاع  يف  �ملغازي  خميم  يف  ولد   :)1987–]1952[( ال�شوري  ح�شن  م�شباح   
15

�إثر �الحتالل �ل�صهيوين لقطاع غزة، و�عتقل يف �ل�صجون �ل�صهيونية.  �لفالوجة. ن�صط يف �صفوف �ملقاومني 

�ل�صجن  يف  وهو  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �ن�صم   .1987/5/18 يف  �ملركزي  غزة  �صجن  من  �لهروب  عملية  قاد 

وتعدُّه �حلركة �أحد رموزها. �أ�رشف على قتل قائد �ملخابر�ت �لع�صكرية �ل�صهيونية يف غزة رنطال. ��صت�صهد يف 

��صتباك م�صلح مع قو�ت �الحتالل �ل�صهيوين يف 1987/10/6.

 لن�ص �حلديث وتخريجه �نظر: حممد نا�رش �لدين �الألباين، �شل�شلة الأحاديث ال�شعيفة واملو�شوعة واأثرها 
16

ال�شيئ يف الأمة )�لريا�ص: د�ر �ملعارف، 1992(، �حلديث رقم 705. ]�ملحرر[
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�ملنظر، يقف يف �ل�صاحة ومن ال يعجبه منظره ي�صفعه بيده، هذ� يف �الأيام �الأوىل، يوم �أن 

كان ال ي�صمح الأكرث من �ثنني بامل�صي معاً.

منبر الجمعة:
يف �صجن ع�صقالن منعت �إد�رة �ل�صجن خطبة �جلمعة يف �ل�صاحة، كل غرفة لها خطيبها 

من غرف �جلماعة، �أما غرف �لف�صائل فال رم�صان وال �صيام وال �صالة وال جمعة �إال 

�نفر�د و��صتحياء، وال تخلو �صالة الأحدهم من  �لفر�ئ�ص على  �لذي يقوم بهذه  �لقليل، 

�الأيام  ومع  �ل�صالة.  ترك  �إىل  �لنهاية  يف  يو�صلوه  حتى  �ل�صياطني  من  و�لتعليق  �لغمز 

�أزعجت �خلطبة يف �لغرف و�لبعيدة عن �الأ�صماع �إد�رة �ل�صجن، لتكون على علم فيما ُيقال، 

�لفكرة بادئ  �لف�صائل رف�صت  �ل�صاحة. لكن  �ل�صالة يف  �لف�صائل  فطرحت علينا وعلى 

�لنا�ص،  وبني  بينها  حيل  �لتي  كلمتها  �صتقول  �جلماعة  و�أن  للجماعة،  منب  الأنها  �الأمر؛ 

�ل�صجن، وكل من  �لنا�ص، و�ل�صاحة يف و�صط  �إىل  �أن ت�صل كلمتها  وكان حلمها من قبل، 

يف �ل�صجن �صي�صتمع �إىل �خلطبة رغم �أنفه، خا�صة مع عدم وجود �لتلفزيون �أو �لر�ديو. 

و�قت�رش �الأمر يف �ل�صالة د�خل �لبهو �أو “�ملردو�ن” مع فتح غرفنا لل�صالة، �إال �أن �إبقاء 

�لغرف مفتوحة، مل يعجب �الإد�رة، فخرجنا لل�صالة يف �ل�صاحة. وكان ذلك بو�بة للدعوة 

�إىل �هلل، ونافذة لكل من يحب �أن ي�صتمع، ومع �أن �صاحة �لف�صائل �لفكرية مادية، قائمة 

لكلمة �حلق  فاإن  �أولئك،  �أ�صو�أ من  �ل�صوء  �الإحلاد فهو يف  �الإحلاد وَمْن مل يكن على  على 

قوًة وبياناً، ويف موقف تنتظره �ل�صاحة باآذ�ن وحو��ص م�صدودة، �فتتحت خطبة �جلمعة 

 ،
باالآية �لكرية )َوَقاَل �لَِّذيَن َكَفُرو� اَل َت�ْصَمُعو� لَِهَذ� �لُْقْر�آِن َو�لَْغْو� ِفيِه لََعلَُّكْم َتْغلِبُوَن(17

�ق�صعرت لها  �لنا�ص، وبعاطفة  �الآية على م�صامع  �إن وقفت خلطبة �جلمعة، وتلْوُت  وما 

�الأبد�ن، حتى لكاأن ما �أثقل �لقلوب قد �نز�ح عنها، فم�صت من �لنا�ص �صغاف قلوبهم. كنت 

�أيامها خطيباً �أوتيت تاأثري�ً على �ل�صامعني، وما من يوم جمعة �إال و�حلاج ناجي �أبو جنمة 

رحمه �هلل، يقول يل: �أنت فار�صها.

�ل�رش�ع  �لزمنية مع  �لفرتة  �أن  �الأيام؟ ولرمبا  �أبلغ مرتبتي يف تلك  �أن  �ليوم  و�أّنى يل 

�لفكري، كان لها �أثرها يف �لتحدي، و�أذكر �أن �صاوي�صاً من يهود رو�صيا، قال على م�صمع 

من �أحد �الإخوة، و�أنا �أخطب �جلمعة، “�ل�صيخ �أبو طري كالديزل، كلما حمي... عال �صوته”.

القراآن الكرمي، �صورة ف�صلت، �آية 26.  
17
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ومرت �صنتان ون�صف �ل�صنة و�أنا خطيب �جلمعة يف ع�صقالن، �إىل �أن رّحلتني �إد�رة 

الأين  �ل�صبع؛  بئر  �صجن  �إىل  قا�صم  ماجد  و�حلاج  �لوحو�ص  �صبحي  و�الأخوين  �ل�صجن 

 .1982 �صنة  يونيو  حزير�ن/  يف  �للبناين  �جلنوب  على  �حلرب  وتناولت  خطيباً  وقفت 

�إن �لذي يقاتل يف �جلنوب �للبناين ويت�صدى لقو�ت �لغزو، كالذي يد�فع عن مكة  وقلت 

و�ملدينة. فكان �لرتحيل. وقبل �لرتحيل �نتقلنا من ق�صم )�أ( �إىل ق�صم )ج( )مقابل ق�صم )�أ( 

على �ل�صاحة(، �نتقلنا الأن عددنا ز�د على ثالثة غرف، فامتالأ ق�صم )ج( بغرفه �خلم�ص من 

70 جماهد�ً، و�أ�صبحنا �لكتلة �لعقائدية �الأوىل يف �ل�صجن. وعلى  �صبابنا. و�أ�صبح عددنا 

�لرغم من هذ� �لثقل، فاإن معاملة �لف�صائل لنا بقيت على حالها، �إال بع�ص �النفتاح ب�صبب 

تنظيم  يحت�صنهم  �لذين  �ملارك�صيون،  هم  �لكر�هية  لك  يحمل  من  و�أكرث  �جلمعة،  خطب 

فتح �أكرث من �جلبهة �ل�صعبية، وكان مارك�صيو فتح يكفون �ل�صعبية �أية مو�جهة.

الجماعة اإلسالمية واإلخوان المسلمين:
�الأخ  ز�رين   1977 �أو   1976 �صنة  �لرملة  �صجن  يف  �الأول  �لق�صم  يف  و�أنا  مرة  وذ�ت 

�إماماً  يعمل  وكان  �ل�رشعي،  �ملعهد  من  تخرج  وقد  بكري�ت،  ناجح  مالك(  )�أبو  �لدكتور 

�لدعوي،  �لعمل  وعن  �خلارج،  �أو�صاع  عن  ف�صاألته  �هلل،  ر�م  ق�صاء  من  عبوين  قرية  يف 

�لدين  �لنا�ص يف جفاء مع  �أن �لظروف �صعبة، و�أن  �أية جماعة يعمل، فاأجابني  �إطار  ويف 

لت�صمم �الأفكار. وقد ��صتفحل بني �لنا�ص يف تلك �ملناطق �حلزب �ل�صيوعي، حتى �إنهم من 

�ملكر و�لدهاء يدخل بع�صهم �مل�صجد لل�صالة من �أجل �الإ�صاءة و�لت�صكيك، وقد بد� يل �أنه 

�الإ�صالمي  �لعمل  �صّد  تثار  �لتي  لل�صبهات  �إليها،  ينتمي  �لتي  �جلماعة  ذكر  من  متحفظ 

جمال خ�صومة  بقايا  من  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �صّد  ُت�صن  �لتي  �حلملة   ول�رش�وة 

عبد �لنا�رش. فقلت له يا �أخي، ��صدع بالذي نوؤمن به، و�علم �أننا هنا يف �ل�صجن، ال جند 

بديالً عن جماعة �الإخو�ن، وقد عرفها �آباوؤنا من خالل حرب فل�صطني.

ويف �صجن ع�صقالن بقيت �جلماعة �الإ�صالمية متما�صكة، ويغلب عليها فكر �الإخو�ن 

�إىل  �لو�صول  يف  وفر�صتنا  منهم،  �أن�صج  هم  من  �ل�صاحة  يف  يوجد  ال  الأنه  �مل�صلمني؛ 

جتربتهم،  على  و�الطالع  لكتبهم،  قر�ءتنا  خالل  من  �حلقيقة،  و�إىل  �لنا�صجة،  �ل�صورة 

�الأخ عبد �حلليم �صهاب،  �ل�صجن. تعرفت على  �لدماء و�الأرو�ح يف  �أجلها  �لتي بذلو� من 

�لرنتي�صي وجميل  �آخرين مثل زهري  �أن له بيعة مع جماعة �الإخو�ن، و�صباب  وتبني يل 

ر جلماعة �الإخو�ن قبل �أن �ألتحق بركبها، فمن يرى �حلقيقة ويدير لها  َنِظّ
ُ
نوفل، وكنت �أ
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ظهره فهو �أعمى. ولقد جاءين �الأخ عبد �حلليم وطلب مني �لبيعة لالإخو�ن، وما ترددت، 

�أعطيته �إياها وم�صيت، وكان يف �جلماعة �إخوة لهم وجهة نظر �أخرى، كانو� يرْون يف ثورة 

�الأخ  �الإ�صالمي، وكان  لت�صكيل حركة �جلهاد  �الإعد�د  �خلميني منوذجاً، وهم يف طريق 

ر لهذ� �الجتاه، ومن حوله �إخوة كر�م منهم �ل�صهيد  �أحمد مهنا من �لقر�رة من غزة، ُينِظّ

م�صباح �ل�صوري، و�الأخ �ملجاهد زياد نخالة، نائب �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي 

يف �خلارج، لكن بقليل من �حلزم حافظنا على �صالمة �جلماعة.

قال  كما  الأنه  �إطارها؛  عن  �أحد  منا  يخرج  ومل  �جلماعة،  لهذه  �لوفاء  على  وبقينا 

�أن ترى  �لف�صائل تريد  ، والأن 
�لقا�صية”18 �لغنم  �لذئب من  ياأكل  “�إمنا   :[ ر�صول �هلل، 

 فينا يوماً، ويوم �ل�صعد عندها �أن تذهب ريح �جلماعة، ولكن �هلل تعاىل يقول على ل�صان

.
�ِحِمنَي(19 ْرَحُم �لرَّ

َ
ُ َخرْيٌ َحاِفظاً َوُهَو �أ يعقوب \: )َفاهللَّ

إضراب من أجل اللحية:
قبل  ع�صقالن  يف  و�الإخوة  حلانا،  تربية  من  متنعنا  �الأمر  بادئ  �ل�صجن  �إد�رة  كانت 

كنا  و�إن  تربية حلاهم.  �أجل  يوماً، من  �صبعة ع�رش  �لطعام  �أ�رشبو� عن  �إليهم،  و�صولنا 

على  �لرتبية  وكانت  حتدٍّ  �أيام  ولكنها  �لطعام،  عن  لالإ�رش�ب  �رشورة  نرى  ال  �ليوم 

ن�صو�ص �ل�صنة فوالذية، فاالأخ جب عمار مثالً، وهو موؤ�ص�ص �جلماعة يف ع�صقالن، من 

�أي حاجة ُتقدم  �أو  �ألومه فهو ع�صكري(، كان ال يقبل كاأ�صاً من �ملاء،  ق�صوة تربيته )وال 

باليد �لي�رشى. َوَطبَع �لنا�ص على ذلك، وجنح بني قوم كانو� يف غربة عن �الإ�صالم، وكانت 

�إد�رة �ل�صجن ت�صتعمل �لزرنيخ ]مادة �إز�لة �صعر[ بالقوة، لكل من �أطلق حليته.

حرب في لقمة العيش:
�أو  �أن يرتفعو� عنه، و�أن ال يدخل يف ح�صاب �ل�رش�عات  هناك �صيء كان على �لثو�ر 

�ختالف �الأفكار، هذ� �ل�صيء يخ�ص طعام �الأ�رشى، فاإد�رة �ل�صجن تاأتي بالطعام جلميع 

من  �ملطبخ  وم�صوؤول  و�جلبهتني،  فتح  من  �لعمال  من  �ل�صجن  مطبخ  يف  وَمْن  �الأ�رشى، 

�لعمال هو �مل�صوؤول عن توزيع �لطعام على جميع �لغرف بن�صبة عددهم، ومعظم غرف 

 لن�ص �حلديث وتخريجه �نظر: حممد نا�رش �لدين �الألباين، �شحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري )�لريا�ص: 
18

مكتبة �ملعارف، 1421هـ(، �حلديث رقم 427. ]�ملحرر[

القراآن الكرمي، �صورة يو�صف، �آية 64.  
19



101

املفا�شلة: اجلماعة الإ�شالمية يف ال�شجون

�ل�صجن مت�صاوية يف عدد �لرجال، 16 لكل غرفة فيما عد� �صّت غرف من �أ�صل 30 غرفة، 

كان عدد �الأ�رشى فيها 10 لكل غرفة، فلماذ� مل يعدل �لثو�ر يف توزيع �لطعام؟ 

يف غرفنا �صحن �لفول ل�صخ�صني، ولرمبا لثالثة �أ�صخا�ص، وهي �لوجبة �الأ�صا�صية 

�صباحاً وال �صيء معها، بينما يف غرف �ملنا�صلني من فتح و�جلبهتني �صحن لكل فرد. وما 

كنا ندري عن ذلك حتى ز�رنا رفاق يف �ل�صعبية ليلة �أو ليلتني ب�صبب ت�صليح غرفة لهم. 

وملا ر�أو� حال �لفول و�صو�ه من �لطعام و�خل�صار تعجبو� من ذلك، وقالو�: بهذه �لكمية 

ياأتينا  فقالو�: هذه حال غري مقبولة، نحن  �ل�صنني،  مّر  نعم وعلى  قلنا:  �لطعام؟  ياأتيكم 

�لطعام بكميات �أكب.

فانظرو� ظلمهم حتى يف توزيع �لطعام، وال �صّك يف �أنه �صيكون وباالً عليهم.

األذان والحاج مهاوش:
كان �الأذ�ن ممنوعاً من �إد�رة �ل�صجن، وكانت �الإد�رة ب�صجانيها ت�صيق ذرعاً باالأذ�ن، 

وال تريد �أن ت�صمح به �أو ت�صمعه. لكّن �صباب �جلماعة، كلما ذهب و�حٌد منهم �إىل �لزنازين 

حّل حمله �آخر يرفع �الأذ�ن. و��صتمرت �حلرب طويلة، �إىل �أن ��صت�صلمت �الإد�رة، و��صتمر 

رفع �الأذ�ن.

�إىل  �لذين رفعو� �الأذ�ن، �حلاج مهاو�ص �حل�صا�ص من رفح، وكثري�ً ما ذهب  كان من 

�لزنازين من �أجل ذلك، ويف �لزنازين كان يوؤذن مما يزيد يف �صخط �الإد�رة؛ الأن مكاتبها 

كما  وق�صته  عمره،  من  و�خلم�صني  �خلام�صة  على  يزيد  مهاو�ص  و�حلاج  منه.  قريبة 

ثالثة  جمموعته  وكانت  �لنقب،  �إىل  عربة  و�دي  طريق  عن  دورية  َمع  دخل  �أنه  حدثني: 

��صمه ح�صني، و�حلاج مهاو�ص دليل ومقاتل، وهو  ل�صاب  �لقيادة  وهو ر�بعهم، وكانت 

َمْن جنح يف تهريب �الأخ ناه�ص �لري�ص )�أبو منري( من غزة �إىل �الأردن عندما كان مطارد�ً.

�كتُ�صف �أمر �حلاج مهاو�ص وجمموعته يف �لطريق، و��صتبكو� مع �لعدو �ل�صهيوين، 

قلت  ح�صني:  يقول  مهاو�ص.  و�حلاج  ح�صني  �الأ�رش  يف  ووقع  �ثنان،  منهم  و��صت�صهد 

للحاج مهاو�ص، �إذ� �صاألوك يف �لتحقيق عن ق�صيتنا، فقل لهم: �إننا مهربون، “�حنا �صغل 

�صجن  يف  �لتحقيق  �صاحة  �إىل  و�صال  وملا  �ملو�فقة.  عالمة  بر�أ�صه  �حلاج  و�أوماأ  تهريب”، 

غزة، �صاأل مدير �ل�صجن �حلاج مهاو�ص، على ماذ� �أنتم معتقلون؟ فقال �حلاج بثقة مطلقة 

�أنتم  ماذ�  على  حدثنيها.  ملا  �ل�صحك  ويغلبني  �البت�صامة،  حت�رشين  �أتذكرها  كلما  كلمًة 
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جي�ص  حترير،  جي�ص  نحُن  ح�صني،  زميله  يتوقعه  ال  مبا  مهاو�ص  �حلاج  ويجيب  هنا؟ 

حترير، يرددها ملرتني وح�صني يتميز غيظاً، من �عرت�ف �حلاج، وبوخزة منه و�صوت 

خافت: يا حاج، قلت لك قل لهم �إننا مهربون، لكن �حلاج ُي�صاأُل مرًة �أخرى: و�جلو�ب هو، 

“�إحنا جي�ص حترير، جي�ص حترير”، وينهال �ل�رشب على ح�صني بدالً من �حلاج.  هو، 

وهكذ�، جي�ص حترير.

مؤسس الجماعة اإلسالمية في سجن عسقالن:
وقبل �خلروج من ع�صقالن يل وقفة مع �الأخ �حلبيب جب علي عمار، موؤ�ص�ص �جلماعة 

بقايا  �ل�صعبية،  �لتحرير  قو�ت  يف  �صابط  �هلل،  حفظه  وجب،  ع�صقالن،  يف  �الإ�صالمية 

تبع لقيادة منظمة �لتحرير 
ُ
�ص�ص نهاية �صنة 1964، و�أ

ُ
جي�ص �لتحرير �لفل�صطيني، �لذي �أ

ورئي�صها �أحمد �ل�صقريي.

جب تخرج من جامعة �الإ�صكندرية قبل حرب 1967، و�لتحق بجي�ص �لتحرير برتبة 

�صابط، وهو من عائلة مهّجرة، من قرية من قرى �ملجدل ��صمها بيت در��ص، وكنت قد 

حتدثت عنها من قبل... وتتميز بعناد رجالها، وجب من هذ� �لطر�ز من �لعناد. ��صت�صهد 

�أبوه قبل �لتهجري يف حربه �صّد �ملحتل، وتزوجت �أمه وهو �صغري، وقامت على تربيته 

جدته وعمته كذلك.

يف  �لثورة  كانت  �أن  يوم  �الأردنية،  �ل�صاحة  على  ن�صاطه  يقت�رش  مل  هذ�،  جب  �أخونا 

�الأردن بعد حرب 1967، بل تعّدى ذلك �إىل �ل�صاحة �ل�صورية، وقطاع غزة �أخري�ً. فقو�عد 

�لفد�ئيني يف �الأردن ومع�صكر�تهم كانت ت�صهد ن�صاطاً وتعبئة من �الأخ جب، وهو �صد�مي 

من �لدرجة �الأوىل، وكان يلوم وبلهجة قا�صية �لذين يتخذون من عّمان وفنادقها منازل، 

دون قو�عد �ملقاتلني يف �جلبال و�الأغو�ر، وكان يقول: من يريد �أن يحرر فل�صطني، فليرتك 

�إياد،  علي  �أبا  �لفل�صطيني  �لقائد  قبل،  من  حديثي  يف  ذكرت  وكنت  �خلنادق.  �إىل  �لفنادق 

وكان  �لثورة،  ب�صفوف  �للحاق  تريد  �لعر�ق  من  جمموعة  قدمت  مرة  فذ�ت  �هلل،  رحمه 

بال�صكارى،  لها  حاجة  ال  فل�صطني  بقوله:  �إياد  علي  �أبو  فا�صتقبلهم  �صكارى،  �أفر�دها 

ي�صرت  ما  �إال  مالب�صهم  بخلع  و�أمرهم  كيف؟  �صكارى،  و�أنتم  فل�صطني  حترير  تريدون 

�الأردن. فاالأخ جب من حر�رة �صدره، �صاق  �لعورة، وجلدهم عر�ة، كان ذلك يف غور 

به �مل�صوؤولون ذرعاً، فتخل�صو� منه بنقله من �ل�صاحة �الأردنية �إىل قطاع غزة عن طريق 
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�صيناء، وكان لهم ذلك. فدخل �لقطاع وت�صلّم قيادة �ملنطقة �ل�صمالية، وكان من جنوده 

�الأبطال �ل�صهيد عبد �لقادر �أبو �لفحم، رحمه �هلل، و�لذي ��صت�صهد يف �الإ�رش�ب عن �لطعام 

يف �صجن ع�صقالن �صنة 1970.

�لنهار جلي�ص �الحتالل، وكانت عمليات  �لليل للفد�ئيني، ويف  �أيامهم يف  كانت غزة يف 

عبد �لقادر �أبو �لفحم من �أجر�أ �لعمليات، وهي كثرية، قيل �إنها بلغت �أكرث من 300 عملية 

ع�صكرية، رحمه �هلل.

وخ�صع  و�عتقل  عليه،  �لقب�ص  لقي 
ُ
�أ �أن  �إىل  �ل�صمالية،  �ملنطقة  قيادة  يف  جب  وبقي 

�إىل  ل  وُرحِّ وحوكم،  �ليوم،  �ل�رش�يا  ي�صمى  ما  وهو  �ملركزي،  غزة  �صجن  يف  للتحقيق 

زنازين ع�صقالن يف تلك �الأيام، ملا متيز به من قوة �صخ�صية وجر�أة عجيبة. ففي �ملحكمة، 

وقبل �أن ي�صدر قر�ر �حلكم، وقف وحتدث عن و�جبه نحو وطنه وحترير فل�صطني، و�أن 

�ل�صهاينة حمتلون الأر�صنا ولي�ص لهم م�صتقبل �إال �لرحيل.

�لقر�آن  ظالل  تف�صري  من  �لر�بع  �أو  �لثالث  �ملجلد  يديه  بني  وقع  ع�صقالن  زنازين  يف 

فاأقبل  وتفاعل معه، وخرج مبا مل يكن يف ح�صابه،  �هلل، وقر�أه جيد�ً  ل�صيد قطب، رحمه 

على �لقر�آن وعلى كتب مثل �لظالل ُتنمي فيه �صيئاً جديد�ً، وتنقله من حالة �لتيه و�ل�صياع 

�إىل هدى �هلل، و�لعمل من �أجل دين �هلل. لكن يف �لبد�ية قامت فكرته على تكفري �لنا�ص؛ الأن 

فهمه للن�صو�ص عند �صيد قطب جنحت به، ولغة �لعرب عنده ما ز�ل �لنحو فيها يف بد�ياته. 

�إ�صالمية،  ��صتقطب حوله رجاالً يف جماعة  �ل�صجن حتى  �إىل  �لزنازين  �إن خرج من  وما 

�الأيام يف  تلك  �لتنظيمات يف  الأول مرة يف �صجون �الحتالل. ولقوة �صخ�صيته ول�صعف 

ع�صقالن، مل تو�جه �جلماعة يف تاأ�صي�صها �أي م�صكلة، بل من �لنا�ص من كان يعجبه حالها 

على  يقوى  ال  الأنه  ويغادر؛  ويخرج  ظهره  لها  يدير  ثّم  �صهرين،  �أو  �صهر،  �أو  الأ�صبوع، 

�رشوط �لعي�ص فيها.

�لذين  �لدوريات  �صباب  ومن  �ل�صعبية،  �لتحرير  قو�ت  من  �جلماعة  يف  َمْن  �أكرث  كان 

دخلو� �حلدود �إىل فل�صطني يف عمليات ع�صكرية �صّد �الحتالل ووقعو� يف �الأ�رش؛ منهم �الأخ 

و�أمري �جلماعة فيما بعد �أبو حممد حافظ �لدلقموين، و�صعيد قا�صم، و�صبحي �لوحو�ص، 

من  عي�صة  �أبو  وجميل  �صورية،  من  دربل  وقا�صم  �حلايك،  و�صعيب  �هلل،  جاد  ويو�صف 

�الأردن، ومن قطاع غزة من ذكرتهم فيما �صبق، و�صلمان �أبو حجاج من بدو �صيناء، و�الأخ 

�لفا�صل عطا �هلل فايد �أبو �أحمد من فتح، وعي�صى �صاهني من بيت حلم. وملا قويت �صوكة 
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 من تز�يد 
20

�جلماعة، و�أ�صبحت قوة لها ح�صورها، خ�صي �أبو علي عبد �لعزيز �صاهني

�أفر�دها و�متد�دها، فقال لالأخ جب، �لذي يتميز بقوة �صخ�صيته، ويحظى باحرت�م جميع 

�لف�صائل: تعال �أنت و�جلماعة �إىل تنظيم فتح، و��صتلِم قيادته. فرف�ص جب هذ� �لعر�ص 

�لذي من ور�ئه لعبة خبيثة الأبي علي �صاهني، وهي ذوبان �جلماعة يف تنظيمه، وغياب 

هذه �لظاهرة، �لتي ��صتقطبت مب�صد�قيتها َمْن فيها من �أفر�د، و�لتي كانت حا�رشة بقوة 

يف كل �خلطو�ت �ال�صرت�تيجية د�خل �ل�صجن كاالإ�رش�ب.

نومهم  يف  يفرت�صون  �ل�صجناء  جميع  كان  حيث  تعي�صة،  ع�صقالن  �صجن  حال  كانت 

تاأتي  �لتي  �لبطانيات  من  وغطاوؤهم  �جللد،  �إىل  منها  �لبال�صتيك  �إىل  �أقرب  هي  جلدًة؛ 

وجلبت  طالت  �حلال  هذه  بالربو.  �الإن�صان  ت�صيب  و�لتي  �لدفء،  من  بدالً  باالأمر��ص 

وكذلك  و�لرطوبة،  �لبد  �صببه  �لذي  �لبو��صري،  مر�ص  وخا�صة  �الأمر��ص،  �الأ�رشى  �إىل 

بقيادة  ذلك  على  و�تفقو�  �لطعام،  عن  �الإ�رش�ب  على  �جلميع  فت�صاور  �أخرى.  �أمر��ص 

�هلل  وعبد  فتح،  عن  �صاهني  علي  و�أبو  �الإ�صالمية،  �جلماعة  عن  عمار  جب  هم:  �أربعة، 

�صجن  ودخل  �لديقر�طية.  �جلبهة  عن  حمد�ن  وحممد  �ل�صعبية،  �جلبهة  عن  �لعجرمي 

�الأوىل،  �ملرة  يف  يوماً  و�أربعني  خم�صة  ملدة  �لزخم،  بهذ�  مرة  �أول  �الإ�رش�ب  ع�صقالن 

للنوم،  1976. ومطالبهم كانت فر�صات  �لثانية، وكان ذلك �صنة  �ملرة  وع�رشين يوماً يف 

وحت�صني �أو�صاع �ملطبخ وظروف �حلياة �ملعي�صية، وبحبوبة يف �لوقت �أكرث عند �خلروج 

.
21

�إىل �ل�صاحة

معهم  وتت�صامن  ع�صقالن،  �صجن  يف  �لرجال  يعي�صها  �خلاوية،  �الأمعاء  معركة  �إنها 

�ل�صجون يوماً �أو يومني، و�أطنان من �ل�صحوم ذ�بت من �أجل �أن تتح�صن ظروف حياتهم، 

دوره،  �الإعالم  ويفر�ص  �ل�صجناء.  عذ�بات  على  يتلذذ  حاقد  عدٍو  مع  جدوى  دون  لكن 

حينذ�ك،  غزة  بلدية  رئي�ص  ويتو�صط  ع�صقالن،  يف  �الأ�رشى  �إ�رش�ب  عن  �لعامل  وي�صمع 

وال  مطالبهم،  ويحملون  �الأ�رشى  لدى  �خلزند�ر،  ها�صم  و�ل�صيخ  �ل�صو�،  ر�صاد  �حلاج 

�أبو علي �صاهني، وموقفه �ل�صلبي من  ]عبد �لعزيز[   �صريد يف هذ� �لن�ص �لعديد من �لرو�يات عن دور �الأ�صري 
20

وم�صريته  علي  �أبو  حول  �الأ�صرية،  �حلركة  �إ�رش�بات  بع�ص  يف  �لقيادي  ودوره  �الإ�صالمية  �جلماعة  تاأ�صي�ص 

ال�شهيوين،  اأبو علي �شاهني خم�شة ع�رش عاماً يف العتقال  املقنع:  الهواء  �لقي�صي،  �نظر: حممد  �لن�صالية 

تاريخ �شفوي )تون�ص: كتاب لوت�ص، 1986(.  ]�ملحرر[.

 �نطلق �الإ�رش�ب �ملفتوح عن �لطعام يف �صجن ع�صقالن يوم 1976/12/11، وبعد تر�جع �إد�رة �ل�صجن عن �لوعود 
21

�لتي قطعتها لالأ�رشى قرر �الأ�رشى ��صتئناف �إ�رش�بهم من جديد يوم 1977/2/24. ]�ملحرر[ 
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كبريين،  �إ�رش�بني  وبعد  و�أخري�ً  حياتهم.  ظروف  حت�صني  يريدون  �إمنا  كثري�ً،  يريدون 

��صتجابت م�صلحة �ل�صجون، وقامت بتزويدهم بالفر�صات.

�لعجرمي  �هلل  وعبد  حمد�ن،  وحممد  �صاهني،  علي  و�أبو  جب،  رحل  �الإ�رش�ب  وبعد 

�ل�صجون م�صلحة  �فتتحت  �أن  �إىل  يزيد،  �أو  �صنو�ت  الأربع  �صطة،  �صجن  عزل   �إىل 

�الأوىل  �الأيام  منذ  نفحة  �إ�رش�ب  وبد�أ  هناك،  �إىل  لو�  ورحِّ  .1980 �صنة  نفحة  �صجن 

�أخرى،  مرة  �لعزل  �إىل  �صاهني  علي  و�أبي  بجب  �ل�صجون  م�صلحة  وعادت   .
22

الفتتاحه

�صنة  تبادل  �أن كانت عملية  �إىل  �إىل �صجن غزة، وبقي جب هناك  �الثنان  نقل  وبعد حني 

1983، فخرج مع �ل�صفقة... وهو �ليوم يعي�ص يف �ل�صود�ن. 

�ل�صجني  �إ�رش�ب نفحة هذ� �صقط �صهد�ء جر�ء �الإهمال �لطبي، حيث كان ُيرغم  ويف 

وت�صل  “�لزوند�”،  ُت�صمى  �حللق  يف  تو�صع  �أنابيب  طريق  عن  �حلليب  �رشب  على 

خا�ص  ممن  وكان  �ل�صجني.  وفاة  �إىل  توؤدي  خنق  حالة  ي�صبب  مما  �لرئتني،  �إىل  طريقها 

�لذي  �إ�صحق مر�غة من �صلو�ن، وهو �صقيق الأبي مو�صى،  �ملعركة وم�صى �صهيد�ً  هذه 

 قاد فتح �النتفا�صة بعد �الن�صقاق �لذي ح�صل بعد �الجتياح �الإ�رش�ئيلي جلنوب لبنان،

وعلي �جلعفري من خميم �لدهي�صة، ور��صم حالوة من غزة. وحيا �هلل �ل�صهد�ء، وحيا �هلل 

جب وجز�ه �هلل خري�ً، ومّد يف عمره بالعمل �ل�صالح.

من رجال الجماعة في عسقالن:
يف ع�صقالن تعرفت على رجال، كانو� يف جاهليتهم حمبطني من ثقل �الأيام عليهم يف 

�ل�صجن، ومن �لفر�غ �لقاتل �لذي تعاين منه �لروح، بل كان عنو�ن حياتهم �ل�صياع، وعلى 

�صعيد �ل�صلوك فال �ن�صباط. وممن تعرفت عليه �الأخ حمزة كنفو�ص، �لذي كان بينه وبني 

من  �صمة  �لقلب  وغلظة  و�أتباعه،  �لدين  من  �صخر  ولطاملا  ووديان،  جبال  و�لتدين  �لدين 

من �جلو��صي�ص،  �الأرو�ح ع�رشين قتيالً  ِمَن  �أن يدخل �جلماعة، ويف رقبته  قبل  �صماته، 

يتناول  رم�صان  يف  �لنهار  ر�ئعة  يف  �لنا�ص  �أعني  وعلى  و�رده،  غري  يف  رم�صان  و�صوم 

طعامه. وملا �أذن �هلل له بالهد�ية، وحلق بركب �جلماعة، ��صتقام �أمره، وم�صى على بيعته 

 بد�أ �إ�رش�ب �صجن نفحة يف 1980/7/14 وكان �ل�صجن �فتتح يف �أول �أيار/ مايو 1980. للمزيد عن �إ�رش�ب �صجن 
22

نفحة �ملركزي �نظر �لوثيقة �ملهمة: جبيل �لرجوب، نفحة يتحدث بعد ثالثة وثالثني عاماً: معركة الأمعاء 

�شجن نفحة 1980 )ر�م �هلل: د�ر �ل�رشوق للن�رش و�لتوزيع، 2014(.



106

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�أحمد يا�صني  �إىل يومنا هذ�. ويا مقلب �لقلوب ثبت قلوبنا على دينك. وملا ح�رش �ل�صيخ 

رحمه �هلل، �إىل ع�صقالن �صنة 1984، كان حمزة ومعه �الأخ حممد دروي�ص، رحمه �هلل، من 

�لقائمني على خدمته و�الهتمام به، حيث �إن �ل�صيخ كان قعيد�ً م�صلوالً، كالهما يقومان 

من  جميعاً  وخرجنا  بالفرج،  علينا  �هلل  َمنَّ  �أن  �إىل  حاجته،  وق�صاء  وغ�صله  طهوره  على 

عا�صت  ما  و�لتي  جبيل،  �أحمد  قادها  �لتي  �لتبادل  �صفقة  يف   ،1985 تبادل  يف  �ل�صجن 

فل�صطني فرحة مثلها. و�أخونا حمزة له مع �ل�صيخ �صوالت وجوالت. قال له يوماً: نريدك 

�أن تغني لنا، و�ل�صيخ رحمه �هلل، �صاحب نكتة، �أي �أغنية، و�إذ� بال�صيخ يغني لهم “�الأر�ص 

بتتكلم عربي... �الأر�ص” ل�صيد دوري�ص، وهات �صحك و�نب�صاط. وحمزة هذ� ملا خرجنا 

من �ل�صجن عمل حار�صاً يف �جلامعة �الإ�صالمية، �إىل �أن �أبعد �إىل مرج �لزهور، وبعد عودته 

�أحمد  �ل�صيخ  فكاهات  ومن  �ل�صاطئ.  خميم  يف  بيته  يف  زرته  وملر�ت  وظيفته،  �إىل  رجع 

�إذ� خال �جلو باأحدٍ من مريديه، نادى عليه ب�صوته �ملبحوح تعال، تعال  �أنه كان  يا�صني 

ننزل جولة م�صارعة.

وكان معنا، وممن تعرفت عليهم، �أبو �لعز �لكرتي حممد عبد �لوهاب حمد، وهو من 

عائلة منا�صلة وجماهدة، وبيته كله �إما لفتح �أو �جلهاد �أو حما�ص، له ثالثة �إخوة يف فتح، 

�ل�صجن،  يف  معاً  �لريا�صة  مار�صنا  ما  وكثري�ً  حما�ص.  ففي  هو  و�أما  �جلهاد،  يف  وو�حد 

�ليوم  وهو  جميعاً،  �إخوته  على  وتعرفت  بيتي،  يف  وز�رين  بيته،  يف  بزيارته  وت�رشفت 

وكيل وز�رة �الأ�رشى يف غزة.

�ملفكرين  من  �صار  �لذي  �صفيق،  منري  كتب  كانت  �ل�صجون،  وبقية  ع�صقالن،  ويف 

�الإ�صالميني، هي �ملعتمدة عند حركة فتح. وكان حملة �لفكر �ملارك�صي يف فتح يعّدوَن �الأخ 

ر للحركة، وجعلو� من قر�ءة كتبه �ملارك�صية غطاًء لن�رش �لفكر يف �لتنظيم،  منري هو �ملنظِّ

وبنقلته  �جلديدة،  بطلعته  جاءنا  وملا  كتبه.  خالل  من  ويرح  ي�رشح  منرُي  �الأخ  فكان 

�لر�ئعة، وخا�صة كتابه �الإ�صالم و�حل�صارة، و�لذي قر�أته ب�صغف، ووجدته يف كتابه هذ� 

�أكرث من �أن�صف �لدولة �لعثمانية مبنطق علمي، بعد �أن ظلمها �لقوميون �لعرب، وملا قلنا 

الأحباب منري �صفيق، �إليكم ما �أتى به �الأخ منري، و�أن �لرجل قد �أ�صاب كبد �حلقيقة، لوو� 

روؤو�صـهم، ومتلملـو� و�أُربكو�.

�الأحر�ر،  من  بفريق  �ملا�صي،  �لقرن  من  �لثمانينيات  يف  �جلهاد  �رش�يا  ت�صكلت  وملا 

يف  �الأبطال  ح�صور  لهم  �لذين  من  وهم  �صفيق،  منري  �الأخ  �صمعت،  كما  ور�ءهم،  وكان 
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 ،1982 يونيو  حزير�ن/  حرب  قبل  كانو�  وحيثما  �للبناين،  �جلنوب  يف  �لقتال،  �صاحات 

طالئع  من  كان  وغريهما.  و�جلرمق  �لق�صطل  كتائب  �خل�صو�ص  وعلى  بعدها،  وما 

�بحي�ص،  �ل�صهد�ء: حممد ح�صن  �الإخوة  �ل�رش�يا،  �لكتائب، وممن وقف على قيادة  هذه 

ومرو�ن �لكيايل، وحمدي �صلطان �لتميمي. وكان ور�ءهم كما ذكرت يف �الإعد�د و�لتنظيم 

و�لتنظري �الأ�صتاذ منري. و��صتطاع هوؤالء �لقادة ��صتقطاب رجال �ملعارك، و�مل�صهود لهم 

باملال، حتى ال يخرجو�  �لتنظيمية. وعلى خروجهم هذ� حو�رش هوؤالء  من قاعدة فتح 

�لتنظيم، لكنهم �صبو� على هذ� �حل�صار، ودفعو� �رشيبته... فرحلو�  من حتت عباءة 

�صهد�ء. ولقد حاول �أبو جهاد �لوزير جاهد�ً �أن يحتويهم، لكنه مل يفلح �أمام رجال همتهم 

�أكب من �البتز�ز.

لقد حظي هوؤالء �لقادة بثقة �إخو�نهم من �ملخل�صني، وكان لهم حر�كهم على �صعيد 

�أن جتمعهم قب�ص يف مهمة، فانفجرت بهم �صيارتهم يف  �لعمل �ملقاوم، وُقدِّر لثالثتهم 

قب�ص، وقيل �إن �ملو�صاد Mossad هو َمْن دّبر ذلك.

و�لقادة  منري  �الأ�صتاذ  مدر�صة  من  وخارجه،  �ل�صجن  د�خل  عليهم  تعرفت  وممن 

�لثالثة، �الأخ حازم ع�صيلة )�أبو جابر( وجمموعته، و�الأخ �أحمد �صعبان، وهو من �لقد�ص 

، �لتي �رشبت �أروع �الأمثلة يف �ل�صب على �ملحنة و�لثبات 
23

كذلك، و�الأخت عطاف عليان

د�خل �ل�صجون. ويكفيها �رشفاً وفخر�ً �أنها �أ�رشبت عن �لطعام �أربعني يوماً من �أجل رفع 

.
24

�ل�صيم عن �أخو�تها. وتزوجت فيما بعد من �الأخ �ملجاهد وليد �لهوديل )�أبو �أحمد(

عطاف داوود عليان )1962– (: ولدت يف بيت حلم، �ن�صمت ملجموعات �رش�يا �جلهاد، وتدربت �صنة 1980   
23

�لتخطيط لعملية ��صت�صهادية ب�صيارة مفخخة ت�صتهدف مبنى  يف مع�صكر�ت حركة فتح يف لبنان. �صاركت يف 

رئا�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صنة 1987، باإ�رش�ف من �ل�صهيد حمدي �صلطان �لتميمي �أحد موؤ�ص�صي �ل�رش�يا. 

�عتقلت يف 1987/8/2 قبل وقت وجيز من تنفيذ �لعملية، حكمت بال�صجن ملدة ع�رشة �أعو�م، �أ�صيف �إليها الحقاً 

خم�صة �أعو�م ملهاجمتها �صجانة �صهيونية. �أطلق �رش�حها �صنة 1997، ثم �أعيد �عتقالها �أكرث من مرة لن�صاطها 

يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني. نا�صطة يف �ملجال �الجتماعي و�ل�صيا�صي، متزوجة من �الأ�صري �ملحرر 

وليد �لهوديل ولها طفلة.

�لعبا�صية قرية  من  هجرت  لعائلة  �هلل  ر�م  ق�صاء  �جللزون  خميم  يف  ولد   :)  –1960( الهوديل  اإبراهيم  وليد   
24 

�صنة 1948. تخرج من معهد �ملعلمني يف مدينة ر�م �هلل، ليعمل بعدها مدة �أربعة �أعو�م كمعلم للريا�صيات. �عتقل 

12 عاماً ون�صف. ق�صى  1990، وحكم ملدة  �عتقاله �صنة  �أبرزها  �ل�صهيوين،  عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل 

�أغلب فرتة �صجنه يف �لكتابة �الأدبية، حيث خرج من �ل�صجن بثالث رو�يات و�صبع جمموعات ق�ص�صية. مدير 

مركز بيت �ملقد�ص لالأدب. �أبرز ن�صو�صه مدفن الأحياء )1998(، و�شتائر العتمة )1999(. 
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وما زلنا يف �صجن ع�صقالن، �لذي فتح �أبو�به لكثري من �أبناء فل�صطني، ومن �لعرب، 

ومنهم �الأخ ح�صني �أبو كويك، �لالجئ من �للد يف خميم �الأمعري. ح�صني هذ� حلق بركب 

�جلماعة منذ �أن و�صل �إىل ع�صقالن، و�أثار ذلك حفيظة فتح على �خل�صو�ص، و�لتنظيمات 

�لتي عملت وتعمل جاهدة على حتجيم �جلماعة �الإ�صالمية. ومن بعده جاءنا فتى دون 

�لثامنة ع�رشة من عمره هو �صلمان �أبو عيد، من قرية بدو ق�صاء �لقد�ص، �عتقل على خلفية 

�ن�صمامه للجبهة �لديقر�طية، و�عرتف يف �مل�صكوبية باأنه �ن�صم ل�صفوف هذ� �لتنظيم، 

�إىل  �لتحقيق  �نتهى به  �ل�صجن. وملا  �لتنظيم قبل دخول  ولكنه قطع �ت�صاله بهم، وهجر 

غرف �مل�صكوبية... �لتقى �أ�رشى من �ل�صجون، منهم عمر �لقا�صم و�آخرون. ومع �صاعات 

�لنهار، كان �حلديث يتفاعل لدى �لثوريني يف �لتنظري و�لتحري�ص على �خلارجني عن �خلط 

منا�صل  عندهم  ح�رش  وكلما  �الإ�صالمية.  �جلماعة  �أفر�د  وهم  زعمهم،  ح�صب  �لوطني 

جديد خارٌج من زنازين �لتحقيق، �فتعلو� له �حلديث عن ق�صد وتخطيط، يف تعبئة خاطئة 

وحملة �صارية، �صّد �جلماعة و�ملنت�صبني �إليها. ويذكر يف �ل�صياق �لتحري�ص �صّد �ل�صيخ 

�إليهم  �أبو طري، ليتوج�ص �صلمان ومن ي�صمع خمافة �أن يلحقو� بركب �جلماعة، و�أوحي 

من خالل �حلملة �أن �جلماعة باأفر�دها جو��صي�ص.

يقول �صلمان: ما �صمعت بال�صيخ �أبي طري �إال منهم، وقلت ما �صاأنه �أن ُيذكر بال�صوء؟ 

وملا تقرر ترحيلنا �إىل ع�صقالن، بعد هذه �ملوعظة �لبائ�صة، وحطت بنا �لرحال يف �لزنازين 

طلحة،  �أبو  وكنتيه  حلم،  بيت  من  �لدين  عالء  نادر  و�الأخ  �أنا  �ل�صجن،  �إىل  �لدخول  قبل 

ت�صاورنا يف �الأمر... وفيما يقال عن �جلماعة، وهل �صحيح ما ي�صاع حولها من �صبهات؟ 

�لتدين.  على  مفطورون  قوم  ونحن  �خلارج،  يف  عرفناها  �لديقر�طية  �إذن؟  �لعمل  فما 

فعزمنا �الأمر بعد ت�صاور بيننا على �أن نلحق بركب �جلماعة، مع خّط رجعة �إذ� تبني لنا ما 

ي�صاع عنها، وهو �خلروج منها، و�خلروج �أ�صهل من �لورطة مع �لف�صائل. فنامو� ليلتهم 

و�أخذناهم  بهم،  ورحبنا  فا�صتقبلناهم  غرفتنا،  �إىل  قدمو�  �ل�صحى  وعند  �لزنازين،  يف 

باالأح�صان. وال �صّك يف �أن كل من يلحق بنا، هو ر�صيد لنا، ودم جديد لهذه �جلماعة.

له يقال  منهم  مب�صوؤول  و�إذ�  عندنا،  �صلمان  بدخول  �لديقر�طية  علمت  �إن   وما 

فايز �لغور�ين يقف قبالتنا وينادي ب�صوت عاٍل: يا رفيق �صلمان —و�صلمان يف حينها ال 

يعرف �لفرق بني �أخ ورفيق— يا رفيق �صلمان —وكاأن كلمة �لرفيق عند �صلمان ولدت 

مع لينني �أو مارك�ص— عال �صوت فايز: يا رفيق �صلمان، ومرة �أخرى: يا رفيق �صلمان، 
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�أنت �بن �لديقر�طية، ودخلت �ل�صجن على ��صمها، وهنا كل �إن�صان يدخل عند تنظيمه، 

عاٍل  ب�صوت  فايز  قالها  وطنيني.  غري  عليهم  ودخلت  عندهم  �أنت  �لذين  �لنا�ص  وهوؤالء 

ي�صتفز �حلجارة. وكنت و�صلمان و�قفنْي عند �صباك �لغرفة؛ الأنه يوجد بهو بني �ل�صاحة 

و�لغرف، يقال له “مردو�ن”. قلت: يا فايز، �غرب عن هذ� �ملكان، و�إال كان لنا معك �صاأن 

�آخر. فقال يلَ �الأخ ح�صني �أبو كويك، وكان �إىل جانب فايز يف �ل�صاحة: �أتاأمرين ب�رشبه؟ 

وبقيت  تقلق.  فال  جعجعة  هذه  ل�صلمان:  وقلنا  حلها.  �صهل  م�صكلة  وهذه  ال،  له:  فقلت 

“قرمية”  هذه �مل�صكلة عالقة الأكرث من �أ�صبوع. وقلت الأخوين كريني، كل و�حد منهما 

 زيتون، �لو�حد منهما “جمدول جدالً” ما �صاء �هلل، رجب �لكيالين من بيت الهيا من غزة،

ً —طبعا �أنت عن يني �صلمان و�أنت عن �صماله  �لزيتون من غزة،  �لهجني من  �لرحمن   وعبد 

�ل�صاحة  حتكم  �لتي  هي  �لغاب  �رشيعة  الأن  �لف�صائل؛  عند  مغز�ه  له  �الختيار  هذ� 

�إىل  �ذهب  له:  فقوال  �صلمان،  مع  �حلديث  �لديقر�طية  من  �أحد  حاول  و�إن  �العتقالية— 

و�ل�صعبية  فتح  �لتنظيمات  �قرتحتها  جل�صة  عقدت  ثّم  �إليه.  وحتدث  طري  �أبي  �ل�صيخ 

و�جلماعة، جل�ص فيها �الأخ زهر�ن �أبو قبيطة عن فتح، و�لرفيق حممود جدة عن �ل�صعبية، 

و�صلمان و�أنا عن �جلماعة، وحتدث �إليهم، وخرجنا من �جلل�صة باأن ترت�جع �لديقر�طية 

�أن  عن ��صتفز�زها و�أن تعرف حجمها، وال �صلطان لها على �صلمان، وقدر �هلل فيما بعد 

جتمع بيننا وبني �صلمان �مل�صاهرة؛ فقد تزوج من �أختي.

ويف �صاحة ع�صقالن مات �أبو عي�صى �ل�صطريط من حلحول، مات على �إِْثِر نوبة قلبية 

�إىل م�صقط ر�أ�صه،  �إىل حلحول،  �مل�صت�صفى، رحمه �هلل. وملا و�صل جثمانه  �إىل  مل تو�صله 

رف�صت عائلة ملحم دفنه يف مقبة �لبلدة؛ الأنه قتل خمتارهم �أيام �لثورة �الأوىل، يوم �أن 

كانت يف �الأردن، وكان لها هيبتُها. وبا�صم �لثورة قامت جمموعة فد�ئية بقيادة �أبو عي�صى 

له،  حميًّة  �ملختار  عائلة  فثارت  عميل.  �أنه  بتهمة  ملحم  حممد  �ملختار  بقتل  �ل�صطريط 

ووقعت فتنة بني �لنا�ص، وتر�جعت �لثورة عن تبنّي �لعملية، وبر�أت �ملختار من تهمته، 

و�أن �لقتل لي�ص من م�صوؤوليتها. وبالطبع لي�ص هذ� بجديد على �لثورة �لفل�صطينية. ودفن 

�أبو عي�صى رحمه �هلل، يف جو�ر م�صجد �صيدنا �إبر�هيم �خلليل، \.

�إيه، يا ع�صقالن، مات �أخونا يو�صف كرمّي من غزة يف زنز�نته، من �ملر�ص، ومل يعالج، 

بل �إن �أحد �الإخوة �أح�رش له من نافذة �لزنز�نة علبة �صغرية من �لتمر، ومات وما ��صتطاع 

�أن ي�صل �إليها.
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من “التكفير” إلى “الجماعة” في بئر السبع:
�ل�صاعة، وعلى �خل�صو�ص �حلرب  تعالج ق�صايا  �لتي كانت  �أثر خطب �جلمعة  على 

�لتي تدور رحاها على �أر�ص �جلنوب �للبناين، وما جرى لل�صعب �لفل�صطيني يف خميمات 

�ل�صتات، خا�صة �صب� و�صاتيال، و�ملجازر �لتي حلت باالأهايل هناك. و�لدور �لقذر �لذي 

و�أزهقت  �ملخيمني،  �قتحمت  �أن  يوم  �الحتالل،  قو�ت  من  بدعم  �للبنانية  �لكتائب  لعبته 

�الأرو�ح ومثلت باجلثث، ومقابر جماعية، يندى لها جبني �لب�رشية.

كنا نحر�ص على �أن نحيي يف �لفد�ئي ما مات، ونعيد له ما فات، بعد هذه �ل�صنني �لتي 

يبقى  حتى  �أفر�دها  �صّد  �لتنظيمات،  مار�صته  �لذي  و�لرتهيب  �ملادية،  باالأفكار  تلوثت 

�لدين منعزالً، وحتى يبقى ما بينهم وما بني �لدين باهتاً. ومع �الأيام ركام يجثم بثقله 

على �لفطرة، فتتنكب �لبو�صلُة طريقها. وترى كثري�ً من �لنا�ص يعي�صون �الأمية، و�الأمية 

هنا لي�صت �أمية �لقر�ءة و�لكتابة فقط، ولكن �حلجر على �لكتاب �الإ�صالمي؛ كي ال ي�صل 

�إىل �أفر�د �لتنظيمات هو �الأميّة. ففي مكتبة �ل�صجن، �إذ� طلب قارئ كتاباً �إ�صالمياً، ينتظر 

�أ�صبوع، حتى يل بعينها ويرت�جع عن طلبه، وهي �صيا�صة ال حميد عنها عند  �أكرث من 

�لتنظيمات يف حربها على �لكتاب �الإ�صالمي، ف�صيا�صة �لت�صويف هي �لفاعلة و�لباقية، �إىل 

حني خروجنا من �ل�صجن �صنة 1985.

�أقدمت �الإد�رة على نقلي و�أخوين  �أو ثالث،  �لزنازين  على كل حال، بعد جولتني يف 

�جلمعة،  بخطب  �ل�صجن  �إد�رة  �أزعجنا  الأننا  �ل�صبع؛  بئر  �صجن  �إىل  �جلماعة  من  كريني 

�لذين ر�أو� يف خطبة �جلمعة منب�ً  �لف�صائل من �ملارك�صيني،  وكذلك كنا مزعجني الأبناء 

للفكر �الإ�صالمي، وميد�ناً للتعبئة.

لها  يقال  ناقلة  يف  ع�صقالن  وغادرنا  �أغر��صنا،  مللمنا  �لرحيل  يوم  �صباح  يف 

�إىل �أن و�صلنا  �إىل  �الأر�ص  بنا  �لناقلة تطوي  �ل�صجون، و�صارت  تابعة مل�صلحة   بو�صطة، 

�صجن بئر �ل�صبع. وهناك ��صتقبلتنا �إد�رة �ل�صجن مبديرها، َوِمْن حوله وعن �ليمني وعن 

�إ�صارة و�صلت من مدير ع�صقالن،  �إثر  �إرهابي، على  �ل�صجن يف موقف  �ل�صمال �رشطة 

و��صمه �آ�رش كوهن، �إىل مدير �صجن �ل�صبع و��صمه �آ�رش غر�فو، �أن هوؤالء ي�صكلون خطر�ً 

�ال�صتقبال،  هذ�  من  �نتهينا  وملا  للتاأديب.  �ل�صجون  م�صلحة  ُعرف  يف  و�لنقل  و�إزعاجاً، 

ودخلنا �إىل �ل�صجن بعد �لتفتي�ص، ��صتقبلتنا �إد�رة �أخرى هي “حكومة فتح” يف �ل�صجن، 

فمنعونا من �لعي�ص معاً يف حجرة من حجر �ل�صجن، يف عملية تفريق بهدف �أال جنتمع، 
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من  �للوح  ذياب  علينا  وخرج  ر�صده.  وعن  �لقائد،  �لتنظيم  �أعني  عن  بعيد�ً  نعي�ص  و�أال 

غزة، وهو �ملوجه �لعام للتنظيم، وم�صلم �لدودة من حلحول من جمموعة �الأخ �صبحي 

�أنه  �أن تفر�ص علينا  �ل�صجن، حتاول  �لوحو�ص، خرج علينا ذياب بلهجة متعالية يف هذ� 

�إليه  �إ�صالمية هنا، و�ل�صلطة �لكاملة هنا للتنظيم”. فكتبت  “ال يوجد وال ي�صمح بجماعة 
بر�صالة روحها �لتحدي، وقلت له: �صئت �أم ال نحُن جماعة، وال نعطي والءنا لغري �هلل، 

ولن نقبل �أن حتكمنا �رشوطك.

بادئ �الأمر دخلت غرفة لفتح فيها �صبان حمرتمون، رحبو� بي وتعاملت معهم باالأدب 

�إياه �الإ�صالم. ونزل �الأخ �صبحي عند �صاب من غزة ��صمه حممد ك�صكو، يف  �لذي علمنا 

. و�أما �حلاج ماجد، فكان الإخوة من “�لتكفري و�لهجرة” 
حجرة الثنني يقال لها “�إك�ص”25

غرفة خا�صة بهم وينق�صها فرد و�حد، فكانت من ن�صيب �حلاج ماجد، و��صتقبله �إخو�ننا 

�لتكفري  �إخو�ننا يف  �لتكفري و�لهجرة، و�عرت�صت فتح على دخول �حلج ماجد، عند  من 

و�لهجرة؛ الأن لها و�صاية علينا، فال يجوز �أن يدخل �حلاج ماجد �إال باإذنهم. وكان تعليقي 

على ذلك �أنهم ال يثقون باأنف�صهم، كما كانو� يقولون، وال يز�لون يرددون، �أن �ملنظمة هي 

فال�صعب مل  �أدري من خولهم بذلك؟  �لفل�صطيني، وال  لل�صعب  �ل�رشعي و�لوحيد  �ملمثل 

ينتخبهم حتى ولو فر�صو� �أنف�صهم عليه.

�الأخ �صبحي بديالً عن  �النتقال عند  �لغرفة، فطلبو� مني  مل ي�صبو� على بقائي يف 

متردنا  �أن  �إىل  �الإك�ص،  يف  و�صبحي  وع�صت  ذلك.  فكان  فتح،  تنظيم  �بن  ك�صكو  حممد 

وخرجنا من بني �صفوف �ملنا�صلني �لذين ال يقبلون غريهم.

�لق�صم  يف  �لنا�ص  علينا  وي�صلم   ،
“�لفورة”26 لها  ويقال  لل�صاحة،  نخرج  يوم  كل  يف 

�الأيام تتبدى لك �حلو�جز، فالنا�ص  �لذي نحن فيه، من يعرفنا ومن ال يعرفنا. لكن مع 

على خوف مما يثار حولنا، وحول �أي جماعة �إ�صالمية من �صبهات ويتجنبوننا، وقليل 

�أو  �الأمن  دخل  معنا  �أحٌد  تفاعل  ما  و�إذ�  مطلقاً،  تفاعل  فال  معنا...  ي�صي  �أن  يجروؤ  من 

 �لر�صد بيننا، لي�صتمع �إىل �حلديث حتى ولو مل يكن يف �لدين. والأكرث من مرة دخل علينا

 �الإك�ص: �لزنز�نة �ل�صغرية �لتي يو�صع فيها �الأ�صري، �إما للعقاب �أو �لتحقيق، وهي �صغرية �حلجم وتخلو من 
25

“�إك�صات” �لتحقيق فيها مر�بط حديدية لتقييد  مرحـا�ص، ويو�صع فيهـا �أحياناً تنكة لق�صاء �حلاجة، وبع�ص 

�أيدي و�أرجل �الأ�صري. �نظر: فهد �أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 72. ]�ملحرر[.

�لفورة: �ملدة �لزمنية �لتي ي�صمح بها لالأ�صري باخلروج �إىل �صاحة �ل�صجن للرتويح عن نف�صه، وعادة ما تكون يف   
26

�صاحة �صغرية، وهي مدة ق�صرية. �نظر: فهد �أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 59. ]�ملحرر[
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�الأخ نبيل دعنا مدفوعاً من خالل مهمته لينقل ما يدور من حديث مع �أي عن�رش من فتح 

�أو هناك، ويلحن عليه من  �إىل هيئة �لتنظيم. و�لذي يطور عالقاته معنا ُيغمز به من هنا 

متبع �آخر، و�إذ� �زد�دت �الأمور على �صعيد �الجتماعيات، �زد�دت �ل�صغوط حتى ت�صل 

�أحياناً �إىل �ل�رشب.

 نبيل دعنا متعوب عليه عند �لتنظيم، �ُصغله �لر�صد، و�أوالً باأول يتم �لنقل �إىل هيئة �الأمن 

و�لهجرة  �لتكفري  جماعة  على  مق�صور  وتفاعلنا  كالغرباء،  لل�صاحة  نخرج  �لتنظيم.  يف 

ولي�ص �لكل. و�حلاج ماجد تعب منهم وتعبو� منه، دعوه �أوالً للدخول يف جماعتهم... لكنه 

رف�ص، ولي�ص عن جهل بفكرتهم، بل هو على علم و�طالع بهذ� �لفكر، فقالو� له ال ت�صلِّ 

�إىل  �أ�صلي  �أن ي�صلي معهم، قال لهم:  �أقامو� عليه �حلجة، وال يجوز  �أنهم  معنا، بدعوى 

جانبكم، قالو�: ال، قال لهم: ولو ب�صب، قالو�: ال وال باأكرث من �صب. فانظر �إىل هذ� �لفكر 

�لعقيم �لذي عا�صه هوؤالء �ل�صبان، �إىل �أن َمنَّ �هلل عليهم بخلعه.

تفاعلو� معنا وتبادلنا �الأفكار، فال هم �أفلحو� يف �إقناعنا بفكرتهم، وال نحن كذلك، لكن 

بقيت �لعالقة بيننا قائمة، وعلى وجه �خل�صو�ص، مع �أمريهم �ل�صيخ فخري �أ�صعد؛ وهو 

�خل�صو�ص،  وعلى  للتف�صري،  وقارئٌ  وم�صطلحه،  �حلديث  علم  يف  ومتبحر  عامل  بحق، 

تف�صري �لظالل ل�صيد قطب، وكاأنه يحفظه عن ظهر قلب، متاأثٌر بالن�صو�ص �ملحمولة على 

غري تف�صريها، و�صاحب حجة، لكن ُعّمي عليه وعلى �أ�صحابه. فناق�صناه هو على وجه 

�خل�صو�ص؛ الأنه هو من يعنينا، و�إذ� تو�صلنا معه �إىل حّل، فاالآخرون تالمذة عنده ومن 

�ل�صهولة عالجهم. وي�صاء �هلل بعد حني، وبعد مر�جعته لكتاب �ل�صفاء للقا�صي عيا�ص، 

و�إذ� بفخري �أ�صعد، وكاأن على �صدره �صخرة فانز�حت، كان يف �صيق فان�رشح �صدره 

�لرجل ووقف على باب حجرتنا، وعلى  �ل�صفاء، وهو �صفاء. فجاءنا  ل�صطور من كتاب 

��صتحياء قال: �إنه ق�صى ما م�صى من �لعمر على هذ� �لفكر وكاأنه خمنوق، و�أن �هلل �صبحانه 

وتعاىل �أر�د له �خلري، ففرحنا وطربنا حلديثه، و�صجعناه على �لرتيث، وكثري�ً ما بيَّنا له 

�أن مو�طن �لتلبي�ص حتتاج �إىل فقه يف �للغة �لعربية. وحمدنا �هلل على هذه �لنتيجة، و�أن �هلل 

يريد لرحلتنا هذه �أن تنتهي حالة �لتكفري على �أيدينا، و�لتي طال عمرها و�صاحبت هوؤالء 

7 �صنو�ت عجاف، تعر�صو� من خاللها للموت، و�أتت عليهم ظروف  �ل�صباب الأكرث من 

تو�صاأو� و�صلو� �صالة �ل�صهادة، مِلا حلق بهم ِمْن ظلم ذوي �لقربى، وال �صّك يف �أن فكرهم 

�رش�ر،  م�صاجد  �الأر�ص  يف  �مل�صاجد  كل  يعدون  فكانو�  مبكان،  و�ل�صعوبة  �لتطرف  من 

وياأمرون �أهلهم بعدم �ل�صالة فيها.
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جنحنا يف �إقناع فخري بوجهة نظرنا، بفكرنا ونهجنا، بفكر �الإخو�ن �مل�صلمني، وتقبل 

ذلك بارتياح، وقلنا له: �بد�أ بال�صبان �لقريبني منك؛ الأنهم متفاوتون، فاأتانا باثنني منهم، 

�إقناعهما.  يف  �صعوبة  جند  ومل  طولكرم،  من  �صنيورة  وم�صطفى  دّية،  �أبو  ممدوح  هما 

وهو  �أحدهم  يل  وقال  عقلهم،  وطا�ص  روؤو�صهم  فركبو�  �الآخرين،  �لثالثة  دور  جاء  ثّم 

نا�رش �الأفندي، �لذي تخلى عن كل �صيء فيما بعد، وهو �الآن �صابط يف �الأمن �لوقائي 

�لفل�صطيني، قال عن فخري: هو َمْن زرعه فينا كاالإبر، كاإبر �ملورفني، و�الآن يقول لنا: 

كنا هذه �ل�صنني على خطاأ.

جادلوه وعال �صوُتهم يف غرفتهم وكادو� يقتتلون، ومن ف�صاحته �أنه قال لهم وهو 

جال�ص على �رشيره: �أخلع ما كنت عليه كما �أخلع ثوبي هذ�. وخلع ثوبه �أمامهم، فهاجو�، 

وتطاولو� عليه، وقال لهم: �أنتم �أز�رقة، طوبى ملن قتلكم، وطوبى ملن قتلتموه. و�نتهت 

وهو  فخري  من  �لنا�ص  وعجب  �ل�صاحة،  يف  لل�صالة  وخرجنا  بعد،  فيما  �لتكفري  ظاهرة 

ي�صلي معنا، وما توقعو� ذلك �أبد�ً، �أو �أن ي�صلي بنا جميعاً و�حد من فتح يف جماعة؛ الأن 

�جلمعة،  خطبة  من  منعونا  �أنهم  هذ�  من  و�أكرث  �لنا�ص،  باإمامة  لنا  ت�صمح  ال  كانت  فتح 

فاإد�رة �ل�صجن يف ع�صقالن نقلتنا الأ�صباب عدة، و�أهمها خطبة �جلمعة. وملا و�صلنا �صجن 

بئر �ل�صبع، وكان يوم �جلمعة وحانت �ل�صالة، جاءت �إد�رة �ل�صجن مبديرها لريو� من 

خطيب �جلمعة؟ وفتح مل حترتم هذ� �جلانب فينا، و�خلطيب فيهم لغته �لعربية ت�صتكي 

�إىل �هلل، وكنت �أعلق: متلمل �صيبويه يف قبه، بل قر�أ �خلطيب ذ�ت مرة يف �صالة �جلمعة 

)بفتح  �ملْع�رَش�ت  قر�أها  �ل�صاد(  )بك�رش  �مْلُْع�رِشَ�ِت(  )ِمَن  يت�صاءلون،  عمَّ  �صورة  من 

�أن  �ل�صاد(. ويف جمعة �أخرى ح�رشت �الإد�رة مبديرها لريْو� من يخطب �جلمعة، يريد 

ي�صتمع �إلينا لعله يهتدي! ولكن �لثو�ر كفوه ذلك، ومكثنا بني ظهر�نيهم قر�بة �صنة، ومل 

على �هلل  فتح  وملا  �لتنظري.  من  خوفاً  باخلطبة  وال  عو�م،  وهم  باالإمامة،  ال  لنا   ي�صمحو� 

�الأخ فخري و�ن�صوى حتت لو�ئنا، قال رجل من فتح و��صمه حممد فيا�ص من نابل�ص: َمْن 

��صتطاع �أن ينقل فخري من حالته �الأوىل ي�صتطيع �أن يقلب �ل�صجن ب�صهولة.

�لتكفري، فقد جاء يف كتاب �ملجاهد حم�صن ثابت، عن ن�صاأة  وتو�صيحاً حلال جماعة 

�جلماعة �الإ�صالمية يف �صجون �الحتالل، ما يلي:

مع  �ت�صال  �أي  لهم  يكن  مل  �أنه  �إال   1970 �جلماعة  نو�ة  ت�صكيل  عن  و�أعلنو� 

�لو�عي،  �لتوجيه  لغياب  �هلل،  �إىل  �لدعوة  قو�عد  فهم  عدم  يف  �صاهم  ما  �خلارج، 

فارتكبو� بع�ص �الأخطاء �لفادحة كان �أهمها:
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�إنهم كانو� يفر�صون على كل  �إىل ف�صائل م.ت.ف، حتى  تكفري كل �ملنتمني 

َمْن ينتمي �إليهم �أن ينطق بال�صهادتني، و�أن ي�صتحم، وقد بلغت بهم �حلال �أنهم 

كانو� يرمون �ل�صابون يف �لزبل، بعد �أن ي�صتحم بها �الأخ �جلديد، ظناً منهم �أنها 

جن�صة، وعّدو� كل من مل يحكم مبا �أنزل �هلل كافر�ً... وغاب عن �أذهانهم �أّن هناك 

�أن �لز�ين حني زنى مل ُيحكم عليه  كفر�ً دون كفر، و�رشكاً دون �رشك، ون�صو� 

حممد �الأخ  للجماعة  �هلل   َ َي�رشَّ حتى  �حلال،  هذه  على  �جلماعة  وبقيت   بالكفر، 

.
27

�أبو طري، و�لذي �أعاد �مليز�ن �إىل طبيعته

�الأخو�ن �أ�ص�ص  حيث  �خلليل،  �صجن  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  تاأ�صي�ص  عن   ويتحدث 

على يزيد  ال  عددها  وكان  �الإ�صالمية(.  )�جلماعة  �لنمورة  و�أحمد  �لعو�ودة،   �أحمد 

قول  ذلك  ودليل  فتح،  حركة  من  و�أوذو�  جمة،  �صعوبات  وو�جهتهم  �أ�صخا�ص،  �صتة 

.
28

جمال �ل�صوبكي: لن ن�صمح بوجود �أية جماعة خارج �إطار م.ت.ف، مهما كلف �لثمن

ما  والقت  �الإ�صالمية،  �جلماعة   
29

جر�ر ن�رش  �ل�صهيد  �الأخ  �صّكل  جنني،  معتقل  ويف 

وقد  فتح،  حركة  من  �ل�صيئة  و�ملعاملة  و�ل�رشب  �الأذى  من  �الأخرى،  �جلماعات  القته 

�أبرز  من  وكان  �الإ�صالمية،  �جلماعة  لطالئع  �ل�صبيبة  عد�ء  وبرز   ،1978 �صنة  �بتد�أت 

�ملعادين حممد �صلمان �صديد من خميم �لريموك يف �صورية، و�صمري �صبيحات من رمانة 

جنني، وعارف خطيب من حزما، �لذي حاول منع �أذ�ن �لفجر يف �صجن جنني، وقال لالأخ 

ن�رش جر�ر كلمة ال ُتن�صى: “�إْن �أمتمت �الأذ�ن، الأدع�صّن على حليتك بالكندرة”. و�رشبت 

�إىل عددها  يف  و�صلت  قد  �ليوم  �جلماعة  هي  وها  �الأقز�م،  �أنوف  رغم  جذورها   �جلماعة 

.
30ً

28 جماهد�

 حم�صن ثابت، مرجع �شابق، �ص 12. 
27

املرجع نف�شه، �ص 13–14.   
28

ن�رش خالد جرار )1958–2002(: ولد يف و�دي برقني قرب مدينة جنني. �عتقل ملدة ع�رشة �أعو�م �صنة 1978،   
29

�ل�صجون.  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  موؤ�ص�صي  �أحد  وهو  �صهيونية،  حافلة  على   Molotov مولوتوف  �إلقاء  بعد 

�ل�صلطة  �لقيادي يف حركة حما�ص، و�عتقل يف �صجون  �الأول لدوره  �عتقل عدة مر�ت بعد خروجه من �صجنه 

�لفل�صطينية. مع �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى ويف �صنة 2001، برتت �صاقه ويده بعد �نفجار عبوة كان يعدها. بعد 

قر�ر قو�ت �الحتالل باجتياح مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية، خرج وجمموعة من مقاتلي �لق�صام يف جنني ل�رشب 

�لعدو من خارج �ملدينة، و��صت�صهد بعد معارك خا�صها تغطية على �ن�صحاب �إخو�نه �ملجاهدين يف بلدة طوبا�ص 

يف 2002/8/14.

 حم�صن ثابت، مرجع �شابق، �ص 14. 
30
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�ل�صجن،  با�صم  �لناطق  وهو  حلحول،  من  �لدودة  م�صلم  �إىل  �صبحي  و�الأخ  ذهبت 

�أنف�صنا يف  �إليه �صبحي باأكرث من �صفة، ب�صفة �حلقوق، باأن لنا حّق يف جتميع  وحتدث 

غرف خا�صة بنا، والأن لنا �إخوة يف �الأق�صام عند �لتنظيمات، كل �ثنني يف �إك�ص، و�الإك�ص 

غرفة �صغرية ال تت�صع �إال الثنني.

وحتدث �إليه ب�صفة �لقر�بة و�لبلديات، وب�صفة �أبناء �ملجموعة �لتي كان �الأخ �صبحي 

�مل�صتقبل، لن  �أنه ال يف �حلال، وال يف  �ل�صجن بتنظيماته على ل�صانه:  قائدها، فكان قر�ر 

فقلت  ع�صقالن.  جماعة  طر�ز  على  �إ�صالمية  بجماعة  نقبل  ولن  بالتجمع،  لكم  ن�صمح 

له: وملاذ�؟ قال: هذ� قر�ر �لتنظيمات، و�أنتم ت�صكلون خطر�ً علينا، فقلت له: غرف �لعار 

بالتجمع،  لهم  �صمحتم  ظهر�نيكم،  بني  من  خرجو�  �لذين  باجلو��صي�ص،  �متالأت  �لتي 

وتعملون على ��صتيعابهم. �أما نحن، فالأننا �أبناء جماعة �إ�صالمية، وما �عتلى هذ� �لبنيان 

�أ�صا�صها �لتقوى، وتقولون ال حيّز لنا بينكم، و�صدق �هلل �لعظيم:  �إال على �أر�ص طاهرة 

. و�ملوؤمل �أن �الأمور مل تقف عند 
ُروَن(31 َنا�ٌص َيتََطهَّ

ُ
نَُّهْم �أ ْخِرُجو� �آَل لُوٍط ِمْن َقْرَيتُِكْم �إِ

َ
)�أ

هذه �لنقطة، بل تطورت وحدثت �أحد�ث عظام خالل �صنة 1983.

�أو�صدت �الأبو�ب �أمامنا، و�خليار�ت �حللو فيها مّر، وحملت �لتنظيمات حملتها علينا، 

ومن قبل فيما بيننا وبينهم حو�جز هيهات �أن تزول. و�جتمع ر�أينا يف �لق�صم �لذي نحن 

�أن يخولونا يف  �أولها: نطلب منهم  �إخو�ننا يف �الأق�صام �الأخرى بر�صائل  �إىل  �أن نبعث  فيه 

�حلديث عنهم، وبا�صمهم. فا�صتجابو� لذلك، بعد �أخذ ورد منهم، وكانت فر�صة لنا ولهم 

�أن جنتمع بعد هذه �ل�صنني من �لعزل، و�أن يخرجو� على �صيا�صة �لعزل �لتي عانو� منها 

جميعاً  بيننا  فيما  �لر�أي  وكان  �لتنظيمات.  عن  نيابة  فتح  حركة  فر�صته  بو�قع  طويالً، 

�ل�صجن  �أزمة الإد�رة  �لتي نقيم فيها، و�أن ن�صكل  �لغرف  �أن نخرج باأغر��صنا من جميع 

حملنا  �أن  �إال  منّا  كان  وما  �لتجمع.  يف  وحقنا  ملوقفنا،  ي�صتجيبو�  حتى  وللتنظيمات، 

�أغر��صنا، وجل�صنا بها يف �صاحة “�ملردو�ن”، وقلنا للتنظيمات �إننا لن نعود �إال �إىل غرف 

جتمعنا جميعاً. و�نتهى بهم �ملوقف �أن فاو�صو� �إد�رة �ل�صجن على خروجنا �إىل �لزنازين، 

فكانو� هم و�إد�رة �ل�صجن علينا.

من  �لغرف  ففي  جد�ً،  مزعجة  �لتنظيمات  غرف  يف  �الختالط  حياة  �إن  و�أقول  �أعود 

يدخن، وهذ� ال يطاق. و�أيام هذه �ملحنة كانت �صماعات ر�ديو �الإد�رة مزعجة جد�ً، وكان 

القراآن الكرمي، �صورة �لنمل، �آية 56.  
31
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�إخو�ننا،  �أن نلتقي  علينا  �أم كلثوم وغريها، وكان ممنوعاً  �أن نطرب مع  علينا  مفرو�صاً 

و�لتنقل بني �الأق�صام على مز�ج فتح �أكرث من �لتنظيمات �الأخرى �أو �الإد�رة.

تقريباً، وقد �جتمعنا من جميع �الأق�صام مبجموع ع�رشين  �لزنازين ع�صنا �صهر�ً  يف 

جماهد�ً، وحلق بنا من �صجن غزة، �أخو�ن كريان هما �أبو �إ�صماعيل �لغرباوي، و�أخوه 

 ظافر �لغرباوي. وقال لهما �الأخ جب عمار، وهما على معرفة به: �ذهبا �إىل �ل�صيخ �أبي طري

وقوال له: نحن من قبل جب عمار، فرحبنا بهما وكتب �هلل لهما �الأجر يف هذه �ملحنة.

فتح،  وعلى  عليها  �خلروج  ومن  �لو�قع،  �الأمر  �صيا�صة  من  �ل�صجن  �إد�رة  �صاقت 

وحاورونا للرجوع �إىل حيث كنا، “وكاأنك يا �أبا زيد ما غزيت”. وهذ� �حلو�ر مّت بتن�صيق 

على  ح�صلنا  �إذ�  �إال  نرجع  لن  لالإد�رة:  فقلنا  �لدودة،  م�صلم  �ل�صجن  با�صم  �لناطق  مع 

حقوقنا. ومرة �أخرى حاورونا، و�أخري�ً جاءتنا �الإد�رة برجاالتها، وبالغاز و�لهر�و�ت، 

وبالقيود و�لكلب�صات، ودخلنا معهم يف مو�جهة، �رشبناهم وهربو� منا، و�نهالت �لع�صي 

علينا، وبالغاز �أعمو� �أب�صارنا و�ختنقنا. و�أذكر �أن �الأخ �أبا بكر حممد �له�صي تناول حذ�ءه 

بيمينه و�رشب به ر�أ�ص �أحد �ل�صباط، وكان قد فقَد يده �لي�رشى يف �نفجار خارج �ل�صجن.

نظار�تنا،  وحطمو�  م�صاحفنا،  على  ود��صو�  �ل�صجاعة،  غلبت  و�لكرثة  قيّدونا،  لقد 

و�أوجعونا �رشباً، ونقلونا �إىل �إك�صات معدة لنا يف �ل�صجن نف�صه، كل �إك�ص الثنني، و�ألقو� 

بنا �أر�صاً نفرت�ص �الأر�ص ونلتحف �ل�صماء... وجميع �لتنظيمات ت�صمع �رش�خنا، و�لغاز 

بيننا، على م�صهد وم�صمع من هذه  �لتي ح�صلت  �الختناق  به، وحاالت  �لذي �رشبونا 

�لثورة من �صورية، و�صلتها �الأخبار عن  �إذ�عة  �إن  �لتنظيمات... وما حركو� �صاكناً، بل 

مو�جهِة بني �لفد�ئيني و�إد�رة �ل�صجن، ونحن دفعنا �ل�رشيبة، و�لثو�ر ح�صدو� �لنتيجة... 

�أبد�ً، ال للنزهة  �أ�صهر، ما خرجنا منها  هذ� ما ح�صل معنا، وبقينا يف هذه �الإك�صات �صتة 

�ليومية ولو ل�صاعة، ومنعنا �خلروج لال�صتحمام باملاء �ل�صاخن، ُحرمنا من حقنا يف �ل�رش�ء 

بر�صائل،  لنا  يبعثون  هذ�  كل  بعد  و�لثو�ر  �الأهل.  زيارة  من  وُمنعنا   ،
“�لكانتينا”32 من 

�أ�صلمتمونا لل�صهاينة، وتريدون منا  �أخّوة، وقد  �لقيد و�ملعاناة، و�أي  يفتتحونها باأخّوة 

�لعودة بعد كل هذ� �إىل مو�قعنا �الأوىل، ويا ليتهم فيما بعد فاو�صو� �ل�صهاينة بهذ� �لنف�ص 

وما فرطو�؟!

ويحدد  �ل�صهيونية،  �ل�صجون  م�صلحة  بوجودها  ت�صمح  �لتي  �ل�صلع  فيها  تتوفر  �ل�صجن،  بقالة   كانتينا: 
32

و�أ�صعارها  حاجياته،  و�رش�ء  �ل�صجن  د�خل  �ل�صخ�صي  �ال�صتخد�م  �أجل  من  لالأ�صري،  �صهري  مايل  خم�ص�ص 

باهظة باملقارنة مع �صعر �ل�صوق. �نظر: فهد �أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 58. ]�ملحرر[
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ويف �الإك�صات، �لتي �أقمنا فيها، توجد �صبابيك مطلة على �ل�صاحة �لتي كنا نفور ونتنزه 

فيها، وكنا نطل على �صبان �لق�صم، ومنهم من ينظر �إلينا وهو يتوجع حلالنا، وي�صعر باأننا 

ُظلمنا. ويقوْل �الأخ نبيل دعنا )�أبو عبد �هلل(، حفظه �هلل، ويومها كان تنظيمياً حديدياً، وعني 

�صاهرة من �أجل �لتنظيم، يقول: �صاألت �أبا حممد عبا�ص )عبا�ص حممد �صالح حامد(، من بلدة 

 �صلو�د، وله جتربه معنا من �أيام ع�صقالن، يا �أبا حممد، هل تظن �أن هوؤالء �لنا�ص —بالطبع

وال  يوتون  عبا�ص:  له  قال  موقفهم؟  عن  يرت�جعو�  �أن  �ملمكن  من  نحن—  يعنينا  هو 

�أمرها، ونقلتنا  �إد�رة �ل�صجن ُغلبت على  يرت�جعون عن موقفهم. وفعالً ما تر�جعنا، بل 

وع�رشين  باثنني  �إليه  وعدنا  ثالثة،  ع�صقالن  �صجن  من  خرجنا  نعم  ثانية.  ع�صقالن  �إىل 

جماهد�ً. �أما �الأخ نبيل دعنا، فذ�ت مرة، و�الأخ فايز عو�ص من جباليا و�قف �إىل جانبي نظر 

من �ل�صباك على �ل�صاحة، و�ل�صبان يف �صالة �لع�رش، فقال يل �الأخ فايز: هل تالحظ �صيئاً؟ 

قلت له نعم، مالحظتي هي �أن �الأخ نبيل دعنا الأول مرة ي�صلي مع �ل�صبان، وبتجرد قلت: 

َرنا يف  يل فيه نظرة، و�إين الأرجو �أن يكون له م�صتقبٌل بيننا، وقلت لالأخ فايز: نبيل ما َوفَّ

�لر�صد و�لت�صوي�ص علينا، لكن فيه خري. و�أتت �الأيام، وحلق بركب �جلماعة، و�أقبل على 

حفظ كتاب �هلل، حتى �أمّت حفظه، وله ق�صة �صنتحدث عنها �إن �صاء �هلل.

كيف استقبلنا سجن عسقالن ثانية؟
وحملتنا  �أمتعتنا  حزمنا  ثانية،  ع�صقالن  �إىل  نقلنا  �ل�صبع  بئر  �إد�رة  قررت  �أن  بعد 

“�لبو�صطة” حتى و�صلنا �إىل �صاحة ع�صقالن بعد �لتفتي�ص �ملعتاد. وكنا نتبادل �لر�صائل 
مع �إخو�ننا يف �ل�صجون، وعلى �خل�صو�ص �صجن غزة مع �الأخ جب، و�صجن ع�صقالن مع 

�الأخ �صعيد قا�صم )�أبو عبد �هلل(، وبعث �صعيد بر�صالة �إىل �الأخ حافظ �لدلقموين يف دم�صق، 

وقال له: �إن �إخو�نك يف بئر �ل�صبع حما�رشون يف �صعب �أبي طالب، ولعلَّ �صعب �أبي طالب 

�أرحم ِمْن هذ� �ل�صجن، فال�صجن فيه �صجنان.

بيننا  و�لعاطفة  جيا�صة،  بعاطفة  �إخو�ننا  و��صتقبلنا  ع�صقالن،  �صاحة  �إىل  و�صلنا 

عارمة، وحمروم منها كثري من �لنا�ص، ومالأنا �لفر�غ �ملوجود يف �ل�صجن، وفر�صت علينا 

�لتنظيمات مقاطعة تامة، خا�صة نحن �لقادمني �جلدد، وكان ذلك يف �أو�خر �صنة 1983.

نابل�ص،  يف  جنيد  �صجن  �ل�صجون  م�صلحة  �فتتحت   1984 �صنة  يوليو[  ]متوز/  يف 

ونقلت �إليه كل �ل�صجناء �الأمنيني من بئر �ل�صبع، ليكون �صجن بئر �ل�صبع للمدنيني فقط. 

وكان ع�صقالن مبوقعه على طريق �لبو�صطات، حمطة من حمطات �لنقليات، فجاءنا من 
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�الإد�رة  َرّحلت  حني  وبعد  و�آخرون.  �لرجوب  جبيل  و�الأخ  دعنا  نبيل  �الأخ  �ل�صبع  بئر 

�صجناء �ل�صفة، �أو من تبقى منهم �إىل �صجن جنيد. بقي عندنا يف �ل�صجن �الأخ نبيل دعنا، 

�لتزم بال�صالة وحافظ عليها. ومنهم من ي�صلي،  وهو ال يز�ل على دين تنظيمه، لكنه 

وال يخرج ل�صالة �جلمعة، خوفاً �أن تلتقي �لوجوه يف �صالة �جلمعة، فيوؤثرون �لبقاء يف 

�لغرف على �خلروج ل�صالة �جلمعة. �أما نبيل، فما غاب عن �صالة �جلمعة، لكنه �أول من 

يغادر �ل�صاحة خوفاً من �ل�صالم عليه. وذ�ت مرة قلت له: �أريد �حلديث معك حتى ترى �أن 

حكمك علينا قا�صٍ، و�أن �نطباعك عنا خاطئ، فاأبدى ��صتعد�ده لذلك. مع �أن �لتعبئة �صدنا 

ال تتوقف، ويف كل يوم جمعة نلتقي، و�حلديث ياأخذ منا �صاعة و�أكرث، حتى تك�صفت له 

حقائق كثرية. وذ�ت مرة قال يل: بينكم جو��صي�ص، قلت له: عليك بالبينة، وَمْن تثبت عليه 

�جلا�صو�صية ندينه ونعريه، و�إن كنتم ال تثقون بتحقيقاتنا فلجنٌة منا ومنكم، وقولو� لنا 

�صيئاً، وال  ما قدم  تنظيمه  لكن  لتنظيمه،  �ل�صورة  فنقل  بيننا؟  �لذي  من هذ� �جلا�صو�ص 

�لتنظيمات على �ختالفها، تعبُئ  �تهامات. فقد كانت  �إال  بينة، وما هي  �أو  �أتانا مبعلومة 

�لتي  �ل�صجن و�خليانة، و�مل�صطلحات  �لعمالة الإد�رة  عنا�رشها و�أفر�دها �صدنا، بتهمة 

مرَّ ذكرها. و�لذي يعنيني هو �أن يعرف �حلقيقة، وي�صاء �هلل �أن تتعمق �صحبتنا، ويف كل 

يوم �أنتظره وينتظرين، حتى �صاق تنظيمه بهذه �ل�صحبة، فقالو� له: ال مت�صِ مع �ل�صيخ 

قال  �أكلمه؟  ال  حتى  جا�صو�ص  هو  هل  لهم:  قال  هكذ�،  قالو�:  وملاذ�؟  لهم:  قال  طري.  �أبو 

طري  �أبو  �ل�صيخ  عن  يقول  �لذي  �لرمثا:  من  �أردين  وهو  طويط،  حممود  و�أظنه  �أحدهم، 

بيننا  �لعالقة  �الأيام. وتتوطد  تلك  عن  يل  نبيل  �أخي  كالم  هو �جلا�صو�ص. هذ�  جا�صو�ص 

و�أن�صحه بقر�ءة �لكتب �لتي �أختارها له، ويطلبها من �ملكتبة، ولكن كما ذكرت من قبل، 

�لت�صويف و�حلرب ما ز�لت قائمة على �لكتاب �الإ�صالمي، وباإحلاح من نبيل وهو �صاحب 

�إقر�أ �ملعامل ل�صيد قطب، فقر�أه و�نفتح على �لكتاب  �إىل ما يريد، قلت له  �صخ�صية، ي�صل 

�الإ�صالمي، وحفظ �لقر�آن، وقال لهم فيما بعد هذ� فر�ق بيني وبينكم.

له  قال  �أن  بعد  �الإ�صالمية،  �جلماعة  برْكب  وحلق  �ملفا�صلة،  ومتت  �لِفر�ق،  مّت  نعم، 

تلتحق  �أن  وال  �ل�صجن،  الإد�رة  نف�صك  و�صلِّم  �إذهب  م�صوؤوليه:  �أحد  ل�صان  على  �لتنظيم 

بَرْكب �جلماعة �الإ�صالمية، وبال تعليق.

لكن عندي ��صتدر�ك عن �صجن جنيد، ورحيل بع�ص ِمْن �إخو�ننا من �أبناء �جلماعة �إىل 

هناك، وكيف تعاملت معهم �لتنظيمات، حيث رف�صو� دخولهم لالأق�صام... وح�رش معهم 

�إخوه من �صجن نابل�ص �لقدمي، و�نتهى �ملوقف ب�رشب �إخو�ننا بالغاز ثّم �أعيدو� �إىل �صجن 

نابل�ص �لقدمي.
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الشيخ أحمد ياسين وإخوانه:

يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  وكان  �جلمعة،  خطبة  �إىل  وعدت  ع�صقالن،  �صجن  �إىل  عدت 

وجمموعته من �الإخوة يف �لتحقيق؛ �ل�صيخ يف حتقيق ع�صقالن، و�آخرون يف حتقيق غزة. 

وكانت �ملجموعة ُتعد �لعدة النطالق �لعمل �جلهادي �صّد �ملحتل، ال كما روجها “�الحتالل 

�ل�صيخ  جمموعة  عند  �صبط  �لذي  �ل�صالح  �أن  �أخرى”،  جهة  من  و�لف�صائل  جهة  من 

 يا�صني، كان لت�صفية �ل�صخ�صيات �لوطنية، و�حلاكم �لع�صكري �ملحتل يت�صل بالدكتور

حيدر عبد �ل�صايف وبع�ص �ل�صخ�صيات، يهنئهم بال�صالمة... وِمْن �أين تتلقاها؟

ن�صار حممد  �الأخو�ن  غزة  �صجن  من  جاءنا   1984 �صنة  من  �الأيام  هذه   ويف 

�جلهادي،  �لعمل  �صعيد  على  معروف  فهو  ن�صار،  حممد  �الأخ  �أما  م�صلح...  ونا�رش 

�مل�صهود  �ل�صجن، وكان �هتمامي به كبري�ً؛ الأنه من قرية بيت در��ص  و�حتَ�َصنْتُُه د�خل 

دون كونه  من  �لرغم  على  و�لرجولة،  �للباقة  يف  “ِفلِْفلة”  يقولون:  وكما  بالعناد،   لها 

�لثامنة ع�رشة من عمره... وكان لالأخ جب عمار يف �صجن غزة، قبل �أن يخرج يف �لتبادل، 

ف�صل يف تربيته، وهما مهّجر�ن من بيت در��ص، وخرج �الأخ حممد معنا يف تبادل 1985. 

من  كثري  على  تعرفت  خالله  ومن  وغزة،  �لقد�ص  بني  ما  بيوتنا  يف  �لزيار�ت  وتبادلنا 

له  كر�ج  على  �آتيه  وكنت   ،
33

�ملبحوح حممود  �ل�صهيد  �ملجاهد  �الأخ  على  تعرفت  �الإخوة. 

وكان   ،
34

�ل�رش�حتة حممد  �لنمر  �أبي  على  وتعرفت  �لريموك،  ��صمه  �ل�صيار�ت  لت�صليح 

يعمل حار�صاً يف �جلامعة �الإ�صالمية، وجمعتنا �ل�صجون كثري�ً و�حلمد هلل.

قرية من  هجرت  لعائلة  غزة  قطاع  يف  جباليا  خميم  يف  ولد   :)2010–1960( املبحوح  الروؤوف  عبد  حممود   
33 

�الأوىل  �إحدى �ملجموعات  �مليكانيكا. ع�صو  �أبناء. ح�صل على دبلوم  �أربعة  1948. متزوج وله  بيت طيما �صنة 

�أبريل  لكتائب �لق�صام بقيادة حممد �ل�رش�حتة �مل�صوؤولة عن خطف جنديني �صهيونيني. يف �الأول من ني�صان/ 

1989، بد�أت مطاردته من قبل �الحتالل بعد �نك�صاف �أمر جمموعته فخرج �إىل م�رش. �عتقل يف م�رش و�أطلق 

�رش�حه و�أبعد �إىل ليبيا. �نتقل من ليبيا �إىل دم�صق ليبد�أ مرحلة جديدة يف خدمة �جلهاز �لع�صكري حلركة حما�ص. 

�غتالته جمموعة كبرية من �ملو�صاد �ل�صهيوين يف �أثناء تو�جده يف دبي يف 2010/1/19.

�ل�صبع بئر  من  هجرت  لعائلة  غزة  قطاع  �صمال  جباليا  خميم  يف  ولد   :)  –1957( ال�رشاحتة  يو�شف  حممد   
34 

�صنة 1948. متزوج ولديه �أربعة من �الأبناء. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل. �نتظم يف �صفوف �ملجموعات 

حممود  و�ل�صهيد  مل�صاركته  موؤبد�ت  ثالثة  بال�صجن  وحكم   1989/5/9 يف  و�عتقل  حلما�ص،  �الأوىل  �لع�صكرية 

Ilan Sa‘adon، ويف عدد من  و�إيالن �صعدون   Avi Sasportas �صا�صبورت�ص  �آيف  �ملبحوح يف خطف �جلنديني 

�لعمليات �صّد �ل�صهاينة. ح�صل على بكالوريو�ص تاريخ من �جلامعة �لعبية يف �أثناء وجوده يف �ل�صجن، خرج 

يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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يف  ويقيم  �للد،  من  و�أمه  فو�لده  �أي�صاً،  مهّجر  فهو  م�صلح،  نا�رش  �الآخر  �الأخ  و�أما 

كان  تربيته.  يف  يد  وله  جب،  �الأخ  عند  من  غزة  �صجن  من  كذلك  جاءنا  �لبيج،  مع�صكر 

قتل  على  �أقدم  ع�صقالن  زنازين  على  قدومه  وقبل  بالذكاء.  �هلل  وحباه  فتح،  من  نا�رش 

جا�صو�ص يف �ل�صجن، وهو كذلك دون �لثامنة ع�رشة من عمره. و��صتفاد يف فرتة �لزنازين 

بحفظ �لقر�آن كامالً، وقر�ءة تف�صري �لظالل ل�صيد قطب. وملا �أنهى عقوبة �لزنازين دخل 

�صاحة �ل�صجن، وعلى غرفة �جلماعة، ومن قبل �الأخ حممد ن�صار، وهو من فتح كذلك. 

�الأزمة  من  و�خلروج  عنا�رشي،  هوؤالء  تقول  فتح  جديد،  من  تتفجر  �مل�صكالت  وكادت 

يعتمد على �ل�صخ�ص نف�صه، حممد ن�صار وبقوة قال لهم: ال لكم عندي، وال يل عندكم، 

��صم فتح، وح�صم �الأمر. و�أما �الأخ نا�رش... فجاملهم بهدوء، وبّرد  و�أنا ما ولدت على 

�ملو�صوع بهدوء ودون �إثارة، وقال لهم وهو �صلب �الإر�دة لكنه مرن يف �لتعامل: �أنا هنا 

بني �الإخوة، وتريثو� علي، فقبلو� منه ذلك. و�نتهى �لرتيث �أن بقي بيننا. ور�أيت فيه نبوغاً 

وقف  باأن  �لنا�ص  فاجاأ  �جلمع  من  جمعة  يوم  ويف  �جلمعة.  خلطبة  تقدم  له  وقلت  وثقة، 

فيهم خطيباً، وكنت �أدعو �هلل له، و�أقول: يا �هلل، يا �هلل، �جعل �حلق على ل�صانه �صل�صبيالً؛ 

�أن يرجتل دون ق�صا�صة ورق. وكان ر�ئعاً  �أن ُيرجت عليه، وقد �ختار  الأين كنت خائفاً 

يف �إلقائه... ويف مو�صوعه، وعن ظهر قلب مو�صوع خطبته من �لظالل، و�أعرف مو�قع 

ذلك، وجنح و�حلمد هلل. وخرج يف تبادل 1985، وكان قو�ماً �صو�ماً، وال �أظن �أن �أحد�ً من 

�إخو�ين، قد فاته قيام �لليل يف �ل�صجن حتى �ملري�ص منهم.




