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قطوف من ذاكرة ال�صجن الأول

تخافون أن يتخطفكم الناس:
�لرملة ملحمة وحرباً فكرية �صاخنة ومقلقة، وحتى ونحن يف  �أيامنا يف �صجن  كانت 

 �ل�صالة ال ناأمن على �أنف�صنا، وكثري�ً ما كنت �أنتظر َمْن يغدر بي و�أنا يف �ل�صالة، وي�صهد �هلل

�الأيام  هذه  ع�صنا  ولقد  �الأيام،  مع  فيها  �لفوز  لنا  وكان  �رشو�صاً.  حرباً  كانت  �أنها 

�إىل �الأذى و�إ�صالة �لدماء، وحتى يف  و�الأع�صاب م�صدودة، حتى و�صل �حلقد و�لكر�هية 

عمر  �ملجاهد  بحق  �صاهني  علي  �أبو  فعلها  وقد  �الأذى،  من  نف�صك  على  تاأمن  ال  �ل�صالة 

)َو�ْذُكُرو�  جعارة من نابل�ص، �لذي ك�رشت رجله وهو يف �ل�صالة، و�صدق �هلل �لعظيم: 

يََّدُكْم ِبنَ�رْشِِه 
َ
َفُكُم �لنَّا�ُص َفاآَو�ُكْم َو�أ ْن َيتََخطَّ

َ
ْر�ِص َتَخاُفوَن �أ

َ
ْنتُْم َقلِيٌل ُم�ْصتَ�ْصَعُفوَن يِف �اْلأ

َ
�إِْذ �أ

. هموم كثرية، و�إد�رة �ل�صجن علينا، وهوؤالء 
يِّبَاِت لََعلَُّكْم َت�ْصُكُروَن(35 َوَرَزَقُكْم ِمَن �لطَّ

علينا، وم�صكالت د�خلية علينا، وروؤيا يق�صها عليك �أبو حممد من �جلليل تذهب عنك هذه 

�لهموم. قال: ر�أيتك يا �أبا طري يف �ملنام، يف ثياب بي�ص تنافح عن �لنبي ] وهو من خلفك 

جال�ص على �حلائط. فقلت �حلمد هلل، هذ� معنى ما نحن فيه من �رش�ع فكري. نعم �إن هذ� 

يريح �الأع�صاب.

�حلركي،  وعينا  �صعيد  على  ممتازة،  ونقلة  غنية  فرتة  كانت   1980–1978 بني  وما 

وكان  وحما�رش�ت.  �لرتبية،  �صعيد  على  �رَشٌ 
ُ
�أ ولنا  �لعلم،  طلب  جمال  يف  حيوية  وفرتة 

�لكتاب خري جلي�ص ملن هو يف �ل�صجن على �خل�صو�ص، وكما يقال: �لزمن كال�صيف، �إن مل 

تقطعه قطعك، و�لهام�صية يف حياة �الإن�صان �صياع. كان �لكتاب خري جلي�ص، وقيام �لليل 

لي�ص  �ل�صجناء،  �صائعة بني  �الأميّة  �هلل. وكانت  �صاء  �إن  �لليل  �أني�ص، ولنا حديث مع  خري 

على �صعيد �لقر�ءة و�لكتابة فح�صب، ولكن كانت يف �أب�صط �أمور �لدين، وقد ورد يف �الأثر: 

“يا �بن عمر، دينك، دينك �إمنا هو حلمك ودمك، فانظر عمن تاأخذ، خذ �لدين عن �لذين 
��صتقامو�، وال تاأخْذ عن �لذين مالو�”.

هذه هي �أيام �ل�صجن، �أخذ وعطاء وجماهدة على قدر �أهل �لعز�ئم، و�لريا�صة كانت 

�لنهار �صاعة فقط، فيها نرك�ص ونلعب �حلبل ومنار�ص  لنا من  �أ�صا�صاً يف حياتنا،  �صيئاً 

�لتمارين �ليدوية.

القراآن الكرمي، �صورة �الأنفال، �آية 26.  
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ويف �صجن �لرملة، ح�رش �إلينا �أخ فا�صل من تنظيم �لقيادة �لعامة، لكنه كان على فهم يف 

دينه، وكان ملتزماً بال�صالة و�لقيام و�ل�صيام، و�أخالقه طيبة، و��صمه يو�صف �لعجوري 

)�أبو ن�صال(. وقد خرج �لعجوري من �ل�صجن يف عملية تبادل �أ�رشى، بني �لقيادة �لعامة 

�لقيادة  ��صتطاعت  �لليطاين،  عملية  ت�صمى  و�لتي   ،1978 حرب  ففي  �الحتالل.  ودولة 

�صجون  من  �جلندي  هذ�  مقابل  خرج  مفاو�صات  وبعد  �إ�رش�ئيلي،  جندي  �أ�رش  �لعامة 

�الحتالل ما يقرب من 90 منا�صالً فل�صطينياً، معظمهم من �لقيادة �لعامة. ومل يبَق من 

�إ�صماعيل �لدبج مترد على �أحمد  �إال منا�صل و�حد، ��صمه  �لقيادة �لعامة د�خل �ل�صجون 

جبيل، ولكنه نال حظه فيما بعد يف عملية تبادل 1985، بعدما رجع �إىل �لقيادة �لعامة. 

�لدلقموين،  حافظ  ع�صقالن  يف  �الإ�صالمية  �جلماعة  من  �الإخوة  عنهم  �أفرج  �لذين  ومن 

وكان �أمري�ً جلماعة ع�صقالن، وقا�صم حممد دربل، و�آخرون ال �أعرفهم، جرى ذلك �صنة 

1979، وللقيادة �لعامة حظها �لو�فر يف �أ�رش �جلنود وعمليات �لتبادل.

أبو علي شاهين:
تبادل  يف  معنا  خرج  وقد  كثري�ً،  �أحببتهم  ممن  وهو  قا�صم،  �صعيد  �الأخ  حدثني 

�صالح( )�أبو  �الأخ  مع  م�صكلة  ح�صلت  ع�صقالن،  �صجن  يف  حدثت  م�صكلة  عن   ،1985 

 يو�صف جاد �هلل، وهو من كو�در فتح ومن �ل�صف �الأول جليل �لتاأ�صي�ص مع �الأخ �أبي �إياد

�ل�صعبية.  �جلبهة  يف  �صاب  من  لالأذى  تعر�ص  هذ�  �صالح  �أبو  �هلل،  رحمه  خلف،  �صالح 

من  �ملطبخ  لعمال  فاأوعز  �ل�صعبية،  �جلبهة  من  �النتقام  على  �صاهني  علي  �أبو  ف�صمم 

�صباب فتح، �أن يكرثو� من �لطعام يف وجبة �لغد�ء، وخا�صة �الأرز، لغرف �جلبهة �ل�صعبية 

ول�صبابها �لذين جتمعهم مع فتح بع�ص �لغرف، حتى تثقل روؤو�صهم من كرثة �لطعام، 

في�صهل على �ملنتقمني تنفيذ ماخططو� ودبرو� له، �نتقاماً الأبي �صالح يو�صف جاد �هلل، 

�أ�صبح من جماعتنا فيما بعد. وملا حانت �صاعة �ل�صفر، وقت قيلولة �لظهر، قام  و�لذي 

روؤو�ص  وو�صعو�  �رشباً،  و�أوجعوهم  �ل�صعبية  �جلبهة  من  �صبان  على  فتح  من  �صبان 

بع�صهم  وجوه  على  وَعلَّمو�  �الأ�صد(،  )�أبو  قنديل  حممد  مثل  �ملياه،  دورة  يف  بع�صهم 

بحديدة �أو �صفرة، وطعنو� ربحي حد�د من نابل�ص، من قياد�ت �جلبهة ب�صكني يف رقبته. 

�ل�صجن تطرب  �ل�صجن، و�إد�رة  �لتنظيمني، و�ألقى بظالله على باقي  �لو�صع بني  وتاأزم 

ملثل هذه �مل�صكالت، و�أ�صبح �لو�صع يف �لغرف ال يطاق، ويف �ل�صاحة �أكرث من ذلك؛ الأنها 

مو�صع �حتكاك، وكذلك يف مر�فق �لعمل... ويف كل حلظة كان من �ملمكن �أن حتدث كارثة 

�أو مذبحة، و�أي �حتكاك يفجر �لو�صع؛ الأن �أع�صاب �جلميع كانت م�صدودة ومتوترة.
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�أر�د ر�أت فتح كما  �مل�صكلة،  لهذه  �أّي حّل  �الأفق  يلوح يف  �الأيام �رش�عاً، وال   ومت�صي 

�أبو علي �صاهني �أنها ردت �عتبارها، ور�أت �جلبهة فيما جرى لها �أنه ال بّد من �لثاأر، فكيف 

�خلروج من هذه �حلالة؟

�جتمع �أربعة �صبان ممن كانو� يف غرفة و�حدة، �ثنان من فتح وهما �صبحي �لبابا من 

�ل�صعبية هما عا�صم ح�صونة  حلحول، وماجد قا�صم من قلقيلية، و�الآخر�ن من �جلبهة 

عدد  �صابط  �رشب  على  و�تفقو�  �حلالة،  هذه  �إنهاء  بهدف  �جتمعو�  �صاهني،  وح�صن 

 و��صمه توليد�نو، ووقع �الختيار عليه الأنه �أ�صو�أ َمْن يف �ل�صجن، وبذلك تنتقل 
36

�ل�صجن

�ملعركة مع �إد�رة �ل�صجن. ومّت �التفاق دون علم �أٍي من �لتنظيمات، وملا كان عدد �لظهرية 

ودخل توليد�نو غرفة �ل�صبان �الأربعة، �أم�صكو� به و�أوجعوه �رشباً. ثّم عال �صوت �صفارة 

�الإنذ�ر، و��صتنفرت �إد�رة �ل�صجن وقامت �لقيامة، وبد�أت �حلرب وهجمت �الإد�رة بق�صها 

و�نهالت  تتو�صطه،  �لتي  �ل�صجن،  �صاحة  �إىل  �لغرف  يف  َمْن  كل  و�أخرجت  وق�صي�صها، 

بالتعري...  جميعاً  �أمرتهم  �أن  بعد  و�لكر�بيج،  و�لهرو�ت  بالع�صي  �رشباً  �جلميع  على 

كما ولدتهم �أمهاتهم؟ و�صلت �لر�صالة للجميع، فال بّد من وقفة مع �لذ�ت؛ الأن �لعدو مل 

يوفر �أحد�ً، وال بّد من �لتفاهم، وال بّد من �جللو�ص للخروج من هذه �الإ�صكالية. وملا جل�ص 

�مل�صوؤولون من جميع �لف�صائل وحتاورو� لتجاوز هذه �مل�صيبة، ��صتطاعت �ل�صعبية �أن 

تفر�ص �رشوطها على فتح؛ ومن هذه �ل�رشوط �أال يحجر على �أي عن�رش من فتح تبادل 

�لكتب مع �جلبهة، ولالأفر�د �لذين يوؤمنون باملارك�صية من د�خل فتح حرية قر�ءة كتبها. 

�أّي  �إجماع �لكل �العتقايل، ومرفو�ص على  �أي تنظيم عن  �أال يخرج  و�تفق �لطرفان على 

يف  يرغب  ملن  الأفر�دها  �حلرية  تعطي  �أن  فتح  وعلى  بالب�صملة،  ُيرّو�َص  �أن  �عتقايل  بيان 

در��صة �ملارك�صية وتبنيها. ثّم �نتقلت �لعدوى �إىل بقية �ل�صجون، وبالطبع كان هذ� �التفاق 

�إجناز�ً لل�صعبية، نتيجة ت�رشف �أرعن جّر �مل�صائب على �ل�صجن، ومع �الأيام غز� �لفكر 

�ملارك�صي تنظيم فتح، و�أ�صبح على ر�أ�صه من ينظر للمارك�صية.

�أو  �أ�صهر  ل�صتة  �لرملة  �صجن  عزل  �إىل  �لرتحيل  ن�صيبهم  فكان  �الأربعة،  �ل�صبان  �أما 

يزيد، وملا رجعو� �إىل �ل�صجن ��صتقبلو� ��صتقبال �لفاحتني. لكن تك�صف مع �الأيام �أن �إد�رة 

 عدد �ل�صجن ]�صفري�ه[: عملية تعد�د �أمني تنفذها �إد�رة �ملعتقل على �الأ�رشى مبعدل ثالث مر�ت يومياً، وتبد�أ 
36

عملية �لتعد�د با�صتعد�د �الأ�رشى له و�قفني، ويف بع�ص �ملعتقالت وهم جال�صون و�أيديهم وروؤو�صهم �إىل �خللف. 

�نظر: فهد �أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 65. ]�ملحرر[
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هذ�  موقفهم  �رشيبة  ودفعو�  �خلوف،  ع�صا  حتت  �لعمالة  يف  بع�صهم  �أ�صقطت  �ل�صجن 

على ح�صاب كر�متهم �لوطنية، هذ� �الأمر عاي�صته بنف�صي، وخرج منهم ثالثة �إىل غرف 

�لعار... غرف �جلو��صي�ص، ومل يكن لهم ن�صيب يف عملية تبادل 1985.

مرافق العمل والعمالة:
ويف ع�صقالن كانت مر�فق �لعمل تعج بالثو�ر، كانت طو�بري تخرج �إىل مر�فق �لعمل 

د�خل �ل�صجن. وكان من �ل�صيوعيني من يقول: من ال يعمل ال ياأكل. وكانت �إد�رة �ل�صجن 

�لدين  يكن  مل  �إذ  �لوطنية،  و�لثقافة  �لوعي  غياب  يف  وخا�صة  �ل�صجني،  �صعف  ت�صتغل 

ملعرفة  �الإد�رة  بهم  تدفع  كانت  بعد.  فيما  �جلماعة  �إىل  �أتو�  �لذين  من  وحتى  حا�رش�ً، 

�أخبارنا، وال يخلو جمتمع ال يحاولون �خرت�قه، لكنهم كانو� ال ي�صبون على حياتنا، 

ليل، ومن ال يقوم  �أ�صبوع يف غري رم�صان، قيام  �ثنني وخمي�ص من كل  �صالة و�صيام 

�لليل لديه خلل �إال من له عذر من �ملر�ص، وحتى �ملر�صى كانو� يقومون �لليل وي�صومون.

�لف�صائل مبجموعها كانت تعمل يف مر�فق �ل�صجن، كان يف �ل�صجن حمددة، وخميطة، 

ومغ�صلة كبرية، ومطبخ، و�صاحات، وعمال نظافة، و�لذي �أ�رشب عن �لطعام الأكرث من 

20 يوماً ر�ف�صاً للعمل هو �الأخ جب عمار، وجنح يف ذلك حتى �أ�صبح �لعمل �ختيارياً.

ممن  عمالءه  يزرع  �أن  �لعدو  ��صتطاع  �لعيادة،  خالل  ومن  �ملر�فق،  هذه  خالل  من 

�إ�صقاط  على  يعملون  ممن  كانا  و�ملمر�ص  �لطبيب  �إن  حتى  �ملنا�صلني.  بني  �أ�صقطهم 

�ملنا�صلني، وكانت عيادة �ل�صجن “ملتقى �الأحبة” من �جلو��صي�ص، وحتت غطاء �لعالج 

يذهب من يذهب �إىل �لعيادة، ليقدم تقريره، فالعيادة غطاء ال �صبهة عليه يف �ملر�حل �الأوىل 

فيما  �كت�صفو�  �جلو��صي�ص،  هوؤالء  مع  �لتحقيقات  خالل  ومن  �لثو�ر،  لكن  �ل�صجن.  من 

بعد �أن عيادة �ل�صجن وطاقمها هما �مل�صيبة، وهما �لغطاء لكل هذ� �خلر�ب. حتى عمال 

�ملطبخ و�مل�صوؤول عنهم، و�آخر من يدخل �إىل �لغرف يف �ل�صجن، تبني فيما بعد �أنه عميل 

جا�صو�ص، و�إليكم هذه �حلادثة:

بيننا  باأنه  �تهمنا  �لر�زق  عبد  يو�صف  ��صمه  �صخ�ص  �ملطبخ  عمال  عن  �مل�صوؤول  �إن 

.
 وبني غرف �جلو��صي�ص �إ�صار�ت، هذ� �ملخلوق �فرتى علينا: )َوَقْد َخاَب َمِن �ْفرَتَى(37

وما طالت �الأيام، و�إذ� بحملة تنقالت تقوم بها �إد�رة �ل�صجن �إىل �صجون �أخرى، معظمها 

القراآن الكرمي، �صورة طه، �آية 61.  
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من �صفوف �لتنظيمات؛ الأن �لتحقيقات مع �صبكات �لعمالء جنحت يف �لق�صاء على هذه 

قويت  �أن  بعد  �لعمالء،  على  حرب  �ل�صجن  د�خل  و�أ�صبح  �الأدنى،  باحلد  ولو  �لظاهرة، 

�صوكة �لتنظيمات، وفر�صت هيبتها بعد �أن غابت طويالً، ب�صبب �لعمل يف مر�فق �ل�صجن، 

وتوقف �لعمل متاماً، �إال من �ملطبخ و�ملغ�صلة، الأنهما �رشوريان لل�صجناء، وهذ� �حلّد من 

ك�صف �لعمالء �أزعج �الإد�رة، فقامت على نقل قياد�ت �لتنظيمات ليتقدم وجهاء �آخرون 

َقَذَفنا و�فرتى علينا زور�ً  �إىل و�جهة �لعمل، وكان ممن تقدم يو�صف عبد �لر�زق، �لذي 

وبهتاناً. قالت �إد�رة �ل�صجن هذ� �أبو �ل�صعيد وهي كنية يو�صف عبد �لر�زق... ال نريده... 

ورفعت  هالة،  حوله  من  �الإد�رة  ون�صبت  �صدنا،  �لتطرف  يقود  هذ�  �ملطبخ...  يف  عامالً 

�أ�صهمه، لكن �هلل كان له باملر�صاد، كان يف غرفة 9 ق�صم )ب(، ويف �لغرفة �الأخ طالب غيث 

�لتنظيم به يف �ملطبخ؛ الأنه ال  �لتنظيم، بعد ثقة  من �خلليل، يو�صف هذ� ت�صلّم من�صباً يف 

يخرج للعمل �إال َمْن هو موثوق به، وعن�رش ر�صد و�أمن، وهذ� �أبو �ل�صعيد �لعني �ل�صاهرة.

قياد�ت  �ل�صجن  �إد�رة  رّحلت  �أن  بعد  �لتنظيم،  بيانات  لكتابة  هذ�  يو�صف  وت�صدر 

�ل�صف �الأول من �لتنظيم. ويف �صاعة قريبة من �لغروب كتب ر�صالة —و�لر�صالة تقرير 

خارج  “�ملردو�ن”  �إىل  بها  و�ألقى  �لغرفة،  مياه  دورة  على  بها  ودخل  �ل�صجن—  الإد�رة 

�لغرفة لياأخذها �ل�صجان، ورجع �إىل �رشيره كاملعتاد، و�الأخ طالب غيث يروح يف �لغرفة 

ملاذ�  غيث  طالب  لالأخ  يقول  “�ُصهري”،  بالعبية  له  ويقال  بال�صجان،  و�إذ�  و�إياباً،  ذهاباً 

ترمون علي بزبالتكم؟ فاأنكر طالب ذلك متعجباً!... فقال له �ل�صجان: هاك هذه �لورقة. 

�صقط يف يده ملا وقعت 
ُ
و�إذ� بالورقة تقرير �جلا�صو�ص يو�صف عبد �لر�زق �أبو �ل�صعيد، و�أ

�أن  بعد  باالأمر،  �الإد�رة  و�أخب  وغباءه  خطاأه  �ل�صجان  و�أدرك  غيث.  طالب  يد  يف  �لورقة 

�رتعد �جلا�صو�ص �أبو �ل�صعيد، وجاءت �الإد�رة على عجل، وفتحت باب �لغرفة و�أخرجت 

جا�صو�صها �أبا �ل�صعيد.

قا�صية،  علينا  �لفكرية  حربها  فكانت  �ل�صعبية،  �جلبهة  �أما  فتح،  من  �ل�صعيد  �أبو  كان 

 Mikhail �صو�صلوف  ميخائيل  �إىل  ن�صبة  “�صو�صولوف”،  له  يقال  ر  ُمنَظِّ عندها  وكان 

فا�صمه �حلقيقي  و�أما منا�صل �جلبهة،  للمارك�صية يف رو�صيا،  �لعقائدي  �ملنظر   Suslov

عطية �صو�ركة. عطية هذ� ال تعجبه �لكتابة �إال يف �ل�صاحة �أمام �لنا�ص، قاعد�ً على �الأر�ص، 

بالطبع،  �لعليا، و�صادة لدفرته يكتب عليها  و��صعاً رْجالً على رجل، وجاعالً من قدمه 

زيادة يف �لغرور، و�إذ� بنا بعد حني ن�صمعهم، ونحن يف غرفنا يقولون: “عطية خرج �إىل 



128

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

له  �أن  �أي  يقولون،  كما  “ُمقرِّن”  كبري،  جا�صو�ص  ر  باملنظِّ و�إذ�  هرب”  عطية  �لزنازين، 

قروناً، �إ�صارة �إىل �أنه جا�صو�ص، و�هلل �أعلم بامل�صتور.

�ل�صجن غ�صباً،  ��صت�صاط مدير  �ل�صاحة  �أخطب �جلمعة يف  ويف �صجن ع�صقالن، و�أنا 

ودخل �ل�صاحة بحا�صيته، يريد �أن ُي�صكتني وياأخذين �إىل �لزنازين، فوقف له �الأخ �أحمد 

مهنا ومن يف �ل�صاحة من �مل�صلني وقالو� له: وين؟ �إىل �أين �أنت ذ�هب؟ ورجع �ملدير مك�صور�ً 

وبعد  �جلمعة.  خطبة  ب�صبب  �صهر،  من  الأكرث  ذلك  بعد  �لزنازين  �إىل  وذهبت  مهزوماً. 

قريتْي  عن  �مل�صوؤول  �الإ�رش�ئيلي  �ملخابر�ت  بقائد  �إذ�  باأ�صبوع،  �لزنازين  من  رجعت  �أن 

)�صور باهر و�أم طوبا( من �ل�صاباك، ياأتي لزيارتي، وير�ودين على �لعمالة من تعا�صته. 

فقلت له: بعدما �صاب تريده عميالً، وقدمو� يل �صاياً بالنعناع، فلم �أ�رشب، فقال يل ��رشب 

�ل�صاي، فقلت له: ال �أريد، قال: تظن فيه �ُصم، قلت ال، ولكن ال �أ�رشبه معك. ول�صنني طويلة 

مل �أ�رشب �ل�صاي، ال بالنعناع وال باملريمية، وكانت فر�صة ثمينة، ولكنني مل �أفعل، وقدم 

 .
“�صلي�ص”38 له عندهم:  يقال  ما  �أي  �ملدة،  بثلث  �ل�صجن  �أخرج من  �أن  يل مغريات، منها 

فقلت يا هذ�: عنو�نك غلط، فقال يل: وملاذ� كنت يف �لزنازين؟ قلت له، ال يعنيك. قال: �أنت 

قلبك �أ�صود، قلت: �أنت �صغري، وهل �أنت على ��صتعد�د �أن تخون زوجتك و�أهلك وقومك؟ 

و�أهلي  ديني  �أخون  و�أن  و�لر�صول،  �هلل،  �أخون  �أن  تريدين  بك  فكيف  له:  فقلت  ال،  قال: 

�ل�صجان و�ن�رشفت من  �أخرى عنو�نك غلط. فنادى على  ووطني؟ يا هذ� �رحل، ومرة 

عنده، و�أنا على يقني، �أن قلبه وقومه جميعاً �أ�صحاب قلوب حاقدة �صود�ء، و�أنه على ملة 

قوم ال يوّقرون �هلل.

عملية عنتيبي: ما شاء الل كان:
1976 بخطف  �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، بزعامة جورج حب�ص، �صنة  قامت �جلبهة 

، وجميع َمْن عليها من �لركاب كانو� من �ل�صهاينة. 
39

طائرة تعمل على �خلطوط �لفرن�صية

�لطائرة، وكان وديع حد�د  �ل�صيطرة على  جنح �حلاج فايز جابر ورفاقه من �جلبهة يف 

�لرفاق،  وباأو�مر  فيها  ومن  �لطائرة  على  �ل�صيطرة  وبعد  �لعملية.  لتلك  �ملدبر  �لعقل  هو 

 حمكمة �ل�صلي�ص: حمكمة تعقد لالأ�صري بعد ق�صائه ثلثي مدة حكمه للنظر يف �الإفر�ج عنه �أو تخفي�ص حمكوميته، 
38

 .65 �ص  �شابق،  مرجع  �حلاج،  �أبو  فهد  �نظر:  خاللها.  من  �أ�صري  عن  تفرج  ما  نادر�ً  �الحتالل  حماكم  �أن  �إال 

]�ملحرر[

للكتب  �لري�ص  ريا�ص  )بريوت:  اإرهابي  اأم  ثائر  وديع  �رشيف،  �أبو  ب�صام  �نظر:  عنتيبي  عملية  حيثيات   عن 
39

و�لن�رش، 2014(، �ص 217–226. 
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توجهت �لطائرة �إىل �جلز�ئر، وبعد ذلك توجهت يف حمطتها �الأخرية �إىل �أوغند�، ورئي�صها 

يوم ذ�ك عيدي �أمني، ويف مطار عنتيبي حطت �لطائرة رحالها. كنّا يف �صجن �لرملة نتابع، 

و�لعملية يف ح�صابات �لب�رش ناجحة 100%، و�الأ�رشى على �أع�صابهم ينتظرون �لنهاية 

�ملرجوة، حتى تخرج هذه �جلموع من �صجونها. مالأت �لبهجة نفو�ص �الأ�رشى، وتفاعلو� 

م�صدودة،  و�الأع�صاب  لالإفر�ج،  �ملطلوبني  بني  من  ذكر  و��صمي  منهم،  و�أنا  �حلدث  مع 

وبينما �أنا و�قف �أمام غرفتنا يف �صاحة �لق�صم، و�إىل جانبي رفيق من �ل�صعبية... من حملة 

�مل�صتوى  هذ�  وعلى  وجناحها...  �لعملية  حول  يدور  بيننا  و�حلديث  �ملارك�صي،  �لفكر 

�إال  جو�به  كان  فما  �هلل،  �صاء  �إن  ناجحة  �لعملية  �إّن  ي�صهد:  و�هلل  له،  فقلت  �لنجاح...  من 

�أن قال: �صاء �أو ما �صاء ناجحة، فو�هلل ثّم و�هلل، كان �أول خاطر �نتابني بعد جحوده هذ� 

و�صلفه �أن �لعملية �صتف�صل، و�أن من حتدى م�صيئة �هلل ال ي�صتحق هذ� �لن�رش. وما هي 

�أن جنحو� يف قتل  �إال �صاعات، و�إذ� بجنود دولة �الحتالل ي�صيطرون على �لطائرة، بعد 

�لفد�ئيني �خلاطفني، يف عملية م�صهود لها بالتخطيط و�لنجاح، يف مقابل عدو له مكانته يف 

حبط �الأ�رشى، ونامو� على وجوههم.
ُ
�ملكر و�لدهاء. وبعدها �أ

زيارة السادات للقدس:

خالل  من  �لعامل  �أخبار  نتابع  ونحن  علينا،  �العتد�ء  وقبل  �ملفا�صلة،  مرحلة  خالل 

�لعدو فقط،  �إذ�عة  �أبي�ص و�أ�صود لدى �جلنائيني، ومن خالل  �ل�صجن، وتلفزيون  ر�ديو 

�إىل �لقد�ص �ملحتلة، يريد �ل�صلح مع  وملّا عزم �ل�صاد�ت وحمل حاله وبطانته على زيارة 

دولة �الحتالل، كتبت بالطبا�صري على لوح يف غرفة �الأكل، ما قاله �صيد قطب رحمه �هلل، 

“معركة �الإ�صالم و�لر�أ�صمالية” قال: ال �صالم لعاملٍ ال يتمتع فيه �صمري �لفرد  يف كتابه 

ولن  �صعبنا،  ح�صاب  على  �صالم  وال  ق�صيتنا،  ح�صاب  على  �صالم  ال  وكتبت:  بال�صالم، 

�تهمتنا زور�ً  �لتنظيمات  �أن  لهذ� هو  و�لذي دعاين  �أبد�ً.  �أمان...  �أر�صنا  �حتل  يكون ملن 

وبهتاناً باأننا مع رحلة �ل�صاد�ت �إىل �لقد�ص، فجاءين رفيق من �جلبهة �ل�صعبية ��صمه علي 

جدة من �لقد�ص، من �جلالية �الإفريقية، وقال يل: هذ� موقفنا نحن يف �جلبهة �ل�صعبية. ومن 

ردود �لفعل على زيارة �ل�صاد�ت للقد�ص، قال �لرئي�ص عرفات، رحمه �هلل، معلقاً: �لقد�ص 

�الأيوبي،  �لدين  �إال عمر بن �خلطاب، و�صالح  �لقد�ص ال يدخلها  �ل�رشفاء،  �إال  ال يدخلها 

و�ل�صيخ �أبو طري، و�ملطر�ن كابوت�صي.  
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روحي  �عتبار  بال  تكون  ال  وحتى  للقد�ص،  �ل�صاد�ت  �لرئي�ص  زيارة  على  وتعليقاً 

�الأق�صى  �مل�صجد  زيارة  من  جعل  فقد  ومتامها،  كمالها  على  تكون  وحتى  ظنه،  ح�صَب 

�الأ�صحى—  —عيد  �لعيد  �صالة  و�صلّى  �لرحلة.  لهذه  متكاأً  �لقدية،  و�لبلدة  �ملبارك، 

وفد  �صمن  �إ�صماعيل،  م�صطفى  �ل�صيخ  �ملقرئ  وب�صحبته  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف 

رفيع �مل�صتوى، حجزو� لهم جميعاً �ل�صّف �الأول من �مل�صجد. ولقد �أر�دو� للحاج ر��صي 

 �أن يتخلّى عن موقعه يف �ل�صف �الأول، وهو �لذي ما برحُه حتى لقي �هلل تعاىل، 
40

�ل�صالية

و�لذي كان يرتاده يومياً قبل �صالة �ل�صبح ب�صاعةٍ تقريباً، رحمه �هلل، فجل�ص �إىل جانب 

�لرئي�ص �ل�صاد�ت، وذّكره بنف�صه، لكّن �ل�صاد�ت تنّكر لهذه �ملعرفة.

فاأجاب  تعرفني؟  �أال  �لرئي�ص  �صيادة  يا  له،  قلت  �هلل:  رحمه  ر��صي،  �حلاج  يقول 

تذكرين؟  �أال  �ل�صالية،  علي  ر��صي  �أنا  ر��صي:  �حلاج  فقال  �أعرفك.  ال  ال،  �ل�صاد�ت 

كنت  �أْن  يوم  عائلتك،  �إىل  �ملعا�ص  �أبعث  كنُت  َمْن  �أنا  �حلاج:  فقال  ال.  �ل�صاد�ت:  فاأجاب 

يوم  ما�صيه  على  وال  ر��صي،  �حلاج  على  يتعرف  �أن  يريد  ال  �ل�صاد�ت  لكّن  �صجيناً. 

�أن كان م�صوؤوالً مالياً يف جماعة �الإخو�ن يف م�رش، كما �صمعت، وهو �لذي له بيعة مع 

�ل�صهيد ح�صن �لبنا، ر�صي �هلل عنه.

فضل الكويت:
�ل�صجن،  يف  و�أنا  به  �صاندتني  معنوي  موقف  باأمريها،  ممثلة  �لكويت،  لدولة  وكان 

با�صمي  �أ�صدرت  حيث  �لفل�صطينية،  للق�صية  دعمها  ْكِبُ 
ُ
و�أ ذلك،  على  و�أ�صكرها 

و�أنا   .
41

برناوي فاطمة  و�الأخت  كابوت�صي،  �ملطر�ن  ب�صحبة  بريدياً  طابعاً  و�صورتي 

�صد�م  غز�  �أن  ويوم  �لفل�صطينية،  �لق�صية  بحق  تق�رّش  مل  الأنها  ف�صلها  للكويت  �أذكر 

را�شي علي ال�شالمية )1904–1996(: ولد يف �لقد�ص، وهو �أحد �أبرز وجوه �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقد�ص. عا�ص   
40

يف م�رش وعمل يف �لتجارة، ون�صط يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش، وكان ع�صو�ً يف �أ�رشة �صمت عدد من 

قياد�ت �الإخو�ن يف �لقاهرة؛ �أمثال �ل�صهيد حممد يو�صف هو��ص، و�لدكتور �أحمد �مللط. وكان منزله يف �لرو�صة 

م�صتقر�ً الجتماعات �الأخو�ت �مل�صلمات. وت�صري بع�ص �لرو�يات �إىل �أنه كان م�صوؤول �صندوق �لدعوة يف �أثناء 

وجوده يف �لقاهرة �لتي غادرها بعد بدء �ل�رش�ع بني �الإخو�ن �مل�صلمني وجمال عبد �لنا�رش �صنة 1954. عمل 

�إد�رة مطابع  �لغربية، و��صتلم  �ل�صفة  �الإخو�ن يف  �أبرز قياد�ت  �الأردن فكان  �مل�صلمني يف  �الإخو�ن  يف �صفوف 

�الإخو�ن �مل�صلمني. كان �أحد �لوجوه �لتي �أ�صهمت يف �لربط بني �الإخو�ن يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية بعد �صنة 

1967. تويف يف �لقد�ص.

 �صدر هذ� �لطابع �لبيدي يف 1977/7/1، �صمن فئتني 30 فل�صاً، و50 فل�صاً، معنوناً بـ“نكافح لتحرير فل�صطني 
41

و�إحالل �ل�صالم”. �نظر: ملحق �لوثائق، �لوثيقة رقم )2(، �ص 494.
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دخلت  بيوم  �خلطبة  وبعد  باهر،  �صور  م�صجد  منب  على  من  ذلك  �أنكرت  �لكويت، 

.1991–1990 �ل�صجن ل�صتة �أ�صهر �إد�رياً خالل �صنتي 

مذبحة حماة وحلبجة:

و�لعر�ق، و�لذي هو �صفحة �صود�ء يف  �لبعث �حلكم يف �صورية  ت�صلّم حزب  �أن  منذ 

تاريخ هذه �الأمة، مل ياأتِ عليهما �إال بالويل و�مل�صائب و�لهز�ئم، فبعد �أن ت�صلّم �حلكم يف 

�صورية �صلَّم �جلوالن، و�أعلن عن �صقوط �لقنيطرة قبل �أن ت�صقط بثماين ع�رشة �صاعة، 

خري�ت  من  فيه  ما  بكل  كذلك  �لعر�ق  ويف  �لدولة.  دين  �لبعث  وجعل  �حلكم  يف  وتفّرد 

وثرو�ت وبرتول، ف�صعب �لعر�ق ال يز�ل من �ل�صعوب �لفقرية، وخميمات �لالجئني هنا يف 

فل�صطني، �أح�صن حاالً من بع�ص �الأحياء يف بغد�د �لعا�صمة. و�لذي ينظر �إىل حال �الأكر�د 

�أن ينكل بهم، و�أن  يف �لعر�ق ويف �صورية و�إير�ن، يتوجع الأحفاد �صالح �لدين �الأيوبي 

ما  �لبعثيني، �صوى  للدو�ب”، يف ظّل حكم  “زر�ئب  بيوت هي  �لعي�ص يف  يعي�صو� �صظف 

يتعر�صون له من �لقتل و�لذبح و�لتنكيل و�لتعذيب.

ويف ظّل حزب �لبعث، �لذي نادى ب�صعار�ت �لقومية �لعربية، “�أمة عربية و�حدة ذ�ت 

ر�صالة خالدة”، و“وحدة حرية ��صرت�كية”، ترعرت �لطائفية، ومتزقت �الأمة �لعربية �رّش 

و�ملوؤ�مر�ت  �رشو�ص،  �لبلدين  بني  و�حلرب  و�لعر�ق،  �صورية  يف  حاكم  فالبعث  ممزق. 

بني �لنظامني على قدم و�صاق. و�لر�صالة �خلالدة هي �ملوت و�الإعد�مات و�لتغييبات، لكل 

من خالف �لنظام يف �لقطرين... فحدثت مثالً مذبحة حلبجة يف �لعر�ق ومذبحة حماة يف 

�صورية...

فاأين كانت كل هذه �لقوة، وكل هذ� �جلبوت، يوم �أن �حتلت “�إ�رش�ئيل” �جلوالن؟ 

اجتياح بيروت وصفقة نابلس:
�أ�صدها،  على  �للبناين  �جلنوب  يف  �حلرب  كانت  حيث   1982 �صنة  �إىل  ثانية  ونعود 

وقلعة �صقيف مبن فيها من �لرجال �ل�صناديد، �رشبو� �أروع �الأمثلة يف �لبطولة و�لثبات، 

و�جلنوب قاتل، �إال حفنة �آثرت �لفر�ر، فقائد منطقة �جلنوب كما �أ�صيع، ومبا كان معه من 

�أن يعود؟  له  �لعودة... و�أنَّى  ثّم  �إىل بريوت بحجة ترحيل عياله  ميز�نية �جلنوب، هرب 

فهذ� �جتياح جلي�ص �إ�رش�ئيلي جر�ر، بجميع �أ�صلحته ومعد�ته القتالع �لثورة �لفل�صطينية 
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من �جلنوب ومن لبنان كله. و��صتب�صلت �ملقاومة، لكن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ملحتل زحف 

طائرة  �صقطت  �حلرب  �أثناء  ويف  �أطر�فها.  من  ودخلها  بريوت،  دباباته  و�صلت  حتى 

لالإ�رش�ئيليني، ووقع طيارها �أ�صري�ً بيد �ملقاومة، وفرح �الأ�رشى، وفرحت هذه �جلموع؛ 

الأن فر�صتها يف �لتحرير م�صمونة �الآن، طيار �إ�رش�ئيلي يف �الأ�رش عند �لثورة، هذ� ينظف 

على  �الإ�رش�ئيلي  �ملحتل  �رشوط  من  الأن  متت؛  ما  فرحة  ويا  �الحتالل.  �صجون  جميع 

�أن يعود �لطيار و�أربع جثث  �لثورة، ملا خ�صعت وو�فقت على �خلروج من بريوت، هو 

للثورة،  طبلو�  �أن  بعد  �الأ�رشى  حبط 
ُ
فاأ ذلك،  ومّت  �لليطاين.  �أيام  من  �إ�رش�ئيليني  جلنود 

وقيل �إن �أوري �أفنريي Uri Avnery، رجل �ل�صالم �الإ�رش�ئيلي، �لتقى عرفات يف بريوت، 

فاأطلق عرفات �رش�ح �لطيّار بادرة ح�صن نية وهدية الأفنريي.

�أركان،  هيئة  حوله  ومن  �صايل،  �صعد  �لوليد(  )�أبو  بريوت  يف  �حلرب  جرن�ل  كان 

لثغور  �الألغام  من  بحز�م  �لتفخيخ  حرب  يف  له  �مل�صهود  �أما  كذلك.  حا�رشة  و�لف�صائل 

بريوت فهو �أحمد جبيل. و�أما �صعد فهو من �أعرتُف به قائد�ً يل يف هذه �لثورة؛ لي�ص الأنه 

��صتقبلني يف بيته بتو��صع، �أو الأنه ��صتقبل �أمي من بعدي، رحمها �هلل، ولكن الأنه َحِريٌّ 

مبوقعه.

�أبو �لوليد قتل غدر�ً يف �لبقاع، يف كمني ُن�صب له من ع�صابة خ�صيت من ح�صابه، الأن 

�أبا �لوليد قال: لن يفلت من �لعقاب من تخاذل يف معركة �جلنوب، �أو ترك �جلبهة وهرب 

بعياله. و�أنا �أقول: ال تقولو� �إن �صورية لها م�صلحة يف غياب �أبي �لوليد، �أو قتله وال لبنان، 

�حل�صاب، وهي معروفة عند كثري من �صباط  �رتعدت من  �لتي  �لغدر  �إمنا هي ع�صابة 

�لثورة �لفل�صطينية.

عليها،  قادرون  �أنهم  �أهلها  وظّن  حني،  �إىل  ولو  تريد،  ما  لـ“�إ�رش�ئيل”  مّت  �أن  وبعد 

يف  بهم  وزّجت  �حلرب،  هذه  خالل  و�لفل�صطيني  �للبناين  �ل�صعبني  من  �الآالف  و�عتقلت 

“مع�صكر �أن�صار” يف �جلنوب �للبناين، وظّن �ملحتل مرة �أخرى �أنه �آمن يف تلكم �الأر�ص، 
بثمانية من جنوده ي�صقطون يف كمني، ن�صبته لهم جمموعة مقاتلة من حركة فتح  و�إذ 

منهم  �صتة  �لثمانية،  �جلنود  �أ�رش  يف  �ملجموعة  هذه  جنحت  بريوت.  من  �جلنوب  �إىل 

��صتوعبتهم ناقلة للمجموعة، و�ثنان ��صتوعبتهم ناقلة �أخرى للجبهة �ل�صعبية - �لقيادة 

�لعامة، و�حتفظت بهما وفاو�صت عليهما مع جندي �آخر يف �صفقة �صنة 1985. 
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فاو�صت حركة فتح و�لرئي�ص �أبو عمار “�إ�رش�ئيل” على �جلنود �ل�صتة، ومتت �صفقة 

�صجون  يف  �ملعتقلني  من  و100  �أن�صار  مع�صكر  يف  من  �رش�ح  باإطالق   1983 �صنة  تبادل 

�الحتالل يف فل�صطني. وليت �الأمر �نتهى عند ذلك، فها هي �لبحرية �الإ�رش�ئيلية، تعرت�ص 

قارباً يف طريقه �إىل طر�بل�ص من قب�ص، فيه 37 �صابطاً من فتح، ��صتُبْدلو� بـ 37 من 100، 

نابل�ص،  من  �أغلبهم  منا�صالً،   63 �إال  �الحتالل  �صجون  من  �ل�صفقة  تلكم  يف  يخرج  فلم 

و�صميت �صفقة نابل�ص، الأن �أبا جهاد �لعالول، كان ِمْن ور�ئها �أو هو �صاحب ملَفها، مع 

�لعلم �أن َمْن يف مع�صكر �أن�صار، مّت �التفاق على خروجهم مع فيليب حبيب، �لذي فاو�ص 

قيادة منظمة �لتحرير على �خلروج من بريوت من قبل �خلارجية �الأمريكية، �صمن �تفاق 

�خلروج من بريوت.

�رْشِ �جلنود يف 
َ

هنا “كفر �لثو�ر بالثورة”، وقد عقدو� �الأمل على هذه �ل�صفقة، وكان اِلأ

نفو�ص �ملعتقلني �لفرح �لعظيم و�الأمل �لكبري، والأول مرة خرج من ي�صب عرفات. وحّل 

نختلف  ُكنا  و�إن  موؤملة،  �الأ�رشى  حال  الأن  فيه؛  يقال  �أن  من  �أكب  و�الأمر  �الإحباط،  بهم 

معهم، لكن هذه حالة �إن�صانية، نعم �إنها حال موؤملة وموجعة. وبالرغم من هذه �لعاطفة 

نحوهم، فاإنهم كانو� يف ر�صائلهم �لتي بلغت �ملئات الأبي جهاد �لوزير، رحمه �هلل، يطلبون 

منه �أن ال يكون لنا نحن �أبناء �جلماعات �الإ�صالمية يف �ل�صجون �أّي ن�صيب مع �أي �صفقة 

تبادل؛ الأننا كما يقولون: “منفل�صون” وخارجون على �لثورة �لفل�صطينية، و�إفر�ز غري 

وال  ر�صائلهم،  تنفعهم  فلم   .
�مْلَاِكِريَن(42 َخرْيُ  َو�هللُ  �هللُ  َوَمَكَر  )َوَمَكُرو�  ولكن  �رشعي، 

هم خرجو� من �ل�صجن. �أما نحن، فكانت عندنا تطمينات من �الأخ حافظ �لدلقموين �أننا 

�له�صيم،  يف  كالنار  �ل�صجن  يف  ي�صاع  �خلب  هذ�  ومثل  �هلل.  �صاء  �إن  �لتحرير  طريق  على 

وبد�أ �لثو�ر يعقدون �الأمل على ما تبقى على �أحمد جبيل، �لذي �أ�صاوؤو� �إليه قبل �الإفر�ج 

عنهم، وبعد �الإفر�ج لالأ�صف، وع�صو� �ليد �لتي �متدت لنجدتهم، بل تطاولو� عليه. عجيبة 

تربية هوؤالء!!

الليل خير أنيس:
قبل �لرحيل �إىل بئر �ل�صبع قلت �إن �لليل خري �أني�ص، كما �أنَّ �لكتاب خري جلي�ص، وهذ� 

�صدري،  يف  يجول  بالذي  �صلة  له  و�لذي   ،[ حممد  نبينا  عن  �حلديث  ويف  �صحيح. 

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 54.  
42
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 .
باتت حتر�ُص يف �صبيِل �هللِ”43 �هللِ، وعنٌي  �لنَّاُر عنٌي بكت من خ�صيِة  هما  “عينان ال مت�صُّ

و�أح�صب �أين ع�صت حالتي �لعينني. لكن يف �الأمر ��صتدر�ك يعود �إىل ما قبل �ل�صجن، فقبل 

�أن �أعرف �ل�صجون كانت معاين �لليل على �صعيد �لعبادة باهتة يف نفو�صنا، وكان هناك 

�صيء غالٌب على �أ�صلوبنا يف �حلياة، فتوة وميعة �صباب، و�الأمر مق�صور على �ل�صلو�ت 

�خلم�ص، وفل�صفة �ل�صيام يف رم�صان غائبة، �إىل �أن دخلنا �ل�صجن، ودخلت �لنو�فل على 

حياتنا، وبد�أت �لفطرة ت�صتجيب لند�ء �لروح. وطغى �للجوء �إىل �هلل على كل �صيء، و�أخذنا 

�صلمان  �حلاج  وعن  عمرية،  حممود  �الأخ  وعن  �هلل،  رحمه  جنمة،  �أبو  ناجي  �حلاج  عن 

�لقو��صمي �صالة �ل�صحى، وقيام �لليل، وقر�ءة �صورة �لكهف كل يوم جمعة. وكنت على 

خطيئة من �أمري يف �لتدخني، كنت مدخناً، و�أ�صرتي �لتمباك �لعجمي من �لرمثا لالأرجيلة 

�هلل  كتاب  على  و�أقبلت  �لرملة،  �صجن  يف  �لتنظيمية  �جلاهلية  فا�صلت  ملا  لكن  بريوت،  يف 

در��صة وحفظاً... قررت قر�ر�ً حا�صماً بال تردد �أال وهو �لعزوف عن �لتدخني ما حييت، 

وقلت: لن يجتمع يف �صدري خبيث وطيب، �إما �لقر�آن و�إما �لدخان. و�حلمد هلل، منذ ذلك 

�ليوم من �صنة 1976 و�إىل يومنا هذ� ذهب �لدخان بال رجعة.

هذه  مني  و�أخذ  �ل�صبع.  بئر  عزل  يف   ،1983 �صنة  �لقر�آن  حفظ  �هلل  ف�صل  من  يل  ومّت 

وتعليمي.  تنظيمي  عمل  من  �إخو�ين  على  و�لقيام  قر�ء�تي،  لكرثة  �لوقت  من  �مل�صاحة 

لالأخ  �لتاريخ”،  �صنعت  �أحد�ث  �مل�صلمني  “�الإخو�ن  كتاب  يدي  بني  وقع  ملا  �أنه  و�أذكر 

حممود عبد �حلليم، ما كنت �أغيب عنه �إال لل�صالة �ملكتوبة، �أو لوجبة طعام، ومن �ل�صباح 

حتى �ل�صاعة �لو�حدة من �لليل، و�أنا معه. و�إذ� ما �أعجبني كتاب فاجَللُد يف �لقر�ءة َطبٌْع من 

طباعي، َوُيرفع �الأذ�ن ل�صالة �ل�صبح و�أنا مع �لكتاب. وعلى �صبيل �ملثال، ق�صة ��صمها 

وهي  �أيام،  ثالثة  يف  قر�ءتها  �أمتمت   ،Genghis Khan خان  جنكيز  عن  �ل�صهول،  ذئب 

حتتاج عند قارئ �آخر �أ�صبوعني �أو ثالثة.

ن�ص �لليل، و�إىل “عينان ال مت�صهما �لنار”، و�أح�صب �أين ع�صتهما بكل جارحة 
ُ
�أعود �إىل �أ

من جو�رحي، وبكل ما بد�خل جو�نحي، ومتى ��صتجابت �جلو�رح للجو�نح، يف �لعباد�ت 

على �خل�صو�ص، كان �الن�صجام على متامه، وما من وتر من �أوتار �لنف�ص �لب�رشية، �إال 

وله �إيقاع باآية من كتاب �هلل.

�حلديث وفوائدها،  فقهها  من  و�شيء  ال�شحيحة  الأحاديث  �شل�شلة  �نظر:  وتخريجه  �حلديث   لن�ص 
43 

رقم 2673. ]�ملحرر[.
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ع�صت حالتي �لعينني، وال �أزكي نف�صي على �هلل، حالة �لعني �جلاحدة وهي ُتقبل على 

�إىل �خلروج من هذ� �جلحود، بدمعة تطفىء  �هلل بانك�صار تن�صد �لتوبة، وهي يف �لطريق 

و�أخذت  ن�صيبه،  مني  �لليل  �أخذ  ولقد  �جلو�رح.  وت�صكن  �لقلوب  فتخ�صع  �لعني،  خيانة 

تطاول  من  ويخفف  ظالمه،  يبدد  مبا  خلوته  وع�صت  �لطريق،  وز�د  �لعمر،  ذخرية  منه 

�لتنزيل وما حوى، ع�صت  باآيات  بالذي يحب،  �أناجيه  �هلل،  بالوقوف بني يدي  وح�صته، 

حالة �لفي�ص باالنقطاع عما �صوى �هلل. وع�صت زلفاً من �لليل فيها �الأُن�ص �أكرث من حاجة 

�ملوج �إىل �صاطئه، مطمئناً تتفتح يل �الأبو�ب، و�ل�صكينة متالأ نف�صي. كنت �أتلذذ بالعني وهي 

جتود بدمعة، بل بدمعات ت�صيل على وجنتّي وهي يف �حلقيقة، ويف �ل�صعور، تغ�صل �لذي 

و�أنهار.  �الأر�ص من بحار  ما يف  يعدلها  �هلل، ال  �مليز�ن عند  �إنها دمعة هي يف  بني جنبّي. 

وكرهي  و�لكرم،  للجود  حبي  بقدر  لكن  �إخو�ين...  وعا�صه  �هلل،  مع  �لليل  ع�صت  نعم... 

للبُخل، فاإن قيام �لليل عندي به �أنانية، و�أعرتف باأنانيتي يف حبي لقيام �لليل؛ الأنني �أكره 

�لت�صوي�ص، و�أحب الإخو�ين �أن يقومو� و�أن يلجاأو� �إىل �هلل، لكن من �ل�صعب �أن جتمع بني 

�الأمرين.

كنت �أقوم �لليل ل�صاعات طويلة، و�أ�صلي �ل�صبح بالو�صوء نف�صه، بل رمبا �ل�صحى. 

�أم كلثوم يف  َوُنقبل على �ملاأثور�ت، ولكٍل منا ورده، فنحن ليلنا مع �هلل، وغرينا ليله مع 

“هل ر�أى �حلب �صكارى؟”، وما �أكرث �ل�صكارى و�إن فاتهم �ل�رش�ب!!

ع�صت �لليل بجميع ف�صوله، وكنت �أ�صت�صعر �لدفء مع �صدة �لبد، و�أ�صرتوح بالظالل 

�لندية مع حر�رة �لقيظ، و�هلل هو �ل�صاهد... �أنه ال �جلاه، وال �ل�صلطان... وال �ملال... وال 

متعة �لن�صاء، تعادل تلك �للحظات وغناها. فكل ذلك �ملتاع ذهب يف حينه، �أما متعة �لليل، 

من خالل �لدموع، فالبحر من بعده �أبحر، و�لدهر من بعده دهور... ال يذهبان متعته، وال 

ي�صتنزفان طاقته. �إنها حلظات �ل�صعادة و�لهناء �لتي �أدعو �هلل �صبحانه، �صباح م�صاء، �أن 

تعود لتحلق روحي من جديد، يف جنات �خللد وهيهات �أن تعود!! و�إن عادت فال �أظنها 

تعود ب�صريتها �الأوىل، وال �أظنها تعود باحلال �لتي حلقت بها �لروح يف حينها.

ترتدد  حني  �إىل  حني  من  وهي  عظيمة؟  �آيات  مع  ع�صتها  كرية  حلظات  من  وكم 

ما  على  باملالمة  و�ألقي  كاملوج،  م�صاحة  مني  وتاأخذ  جديد؟  وبجر�ص  جديدة،  باإيقاعات 

فات، وعلى من �صاق ذرعاً بالذي جاءت به �الآيات من �إعجاز، وما حتمله من حتديات. 
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؟! 
ْنَزلْنَا َعلَيَْك �لِْكتَاَب ُيتْلَى َعلَيِْهْم(44

َ
نَّا �أ

َ
َومَلْ َيْكِفِهْم �أ

َ
و�أقر�أ على نف�صي، وعلى �لنا�ص: )�أ

وهذه �الآية بعظمة �ل�صوؤ�ل، وما فيه من ��صتنكار، تلجم كل َمْن له خيال، �أو عافاه �هلل من 

�جلاهلية فتمرد عليها. �أومل يكفهم �أنا �أنزلنا عليك �لكتاب ُيتلى عليهم؟ وبال توقف فالنف�ص 

رو�صها،  فاالإ�صالم  �لتمرد،  على  ُجبلت  ومهما  �لقوة،  �أ�صباب  من  وتيت 
ُ
�أ مهما  �لب�رشية 

حتى قال �ل�صحابي �جلليل قي�ص بن �صعد بن عبادة: “و�هلل لوال �الإ�صالم ملكرت مكر�ً ال 

تطيقه �لعرب”. و�أنا و�هلل �أقولها، و�هلل لوال �الإ�صالم هذب �أخالقنا، لتمردنا على �الأر�ص 

جميعاً، فما بالكم يف قوم خرجو� على �لتنظيمات وف�صائل �ملنظمة، وهي يف قمة �صطوتها 

و“�الإرهاب �لثوري” قانونها. بل �إن حملة �لت�صهري �صدنا، وَرْميِنَا باجلا�صو�صية، ُيحطم 

�الأ�صاليب...  �ل�صب على مثل هذه  �أي نف�صية مهما كانت قوتها. وكم من نفو�ص خانها 

�لذي  وما  تاريخهم؟  وما  �لقر�آن؟  هذ�  لوال  �لنا�ص  حديث  ما  �النك�صار.  م�صريها  فكان 

ي�صبط �صلوكهم؟ �أ�صئلة كثرية حتتاج �إىل �إجابات �صافية، �أومل يكفهم؟ فاملوؤمن يقف مع 

خالقه، من خالل �أدب �لذ�ت، ويلملم نف�صه حياًء من �هلل، ويعجب من �صوء �الأدب، ومن 

�لذوق �لباهت �لذي تردت �إليه طباع �لب�رش و�أخالقهم.

العين الساهرة اليوم:

على  �ل�صاهرة  �لعني  فهي  �الأخرى،  �حلالة  �أما  �لليل،  ْن�ص 
ُ
�أ خالل  من  ع�صته  ما  هذ� 

ال  حالة  وهذه  �هلل”.  �صبيل  يف  حتر�ص  باتت  “وعني  قبلها؛  من  يوؤتى  �أن  تخاف  �لثغور، 

تقبل �أن يوؤتى من قبلها، وترف�ص �أن تبح ثغرها خ�صية من �هلل، لئال يباغتها عدو. فهي 

 مترت�صت بها، وترى فيها �لطليعة، وهي تعي�ص جبهة �الحتكاك �ل�صاخن 
ٍ
تتمرت�ص الأمة

مع �لعدو �لذي �حتل �الأر�ص و�رشد �الأهل، وحا�رش مقد�صاتنا و�نتهك رمزيتها.

�لتهمت  �لتي  �لنري�ن  �أطفاأو�  َمْن  َمْن يف بيت �ملقد�ص، وما حوله من �ملر�بطني، هم  �إنَّ 

�لذين  هم  �لقد�ص  و�أهل  حرقه.  على  �ل�صهاينة  �أقدم  ملا  و�مل�صجد  �لدين،  �صالح  منب 

جنود  �رتكبها  جمزرة  من  فكم  �ل�صهاينة،  العتد�ء�ت  �الأق�صى  يتعر�ص  عندما  يكرثون 

تقف  حني،  �إىل  حني  من  �صهد�ء  ودماء  �الأق�صى؟  �مل�صجد  د�خل  و�رشطته  �الحتالل 

باملر�صاد ملخططاته، وتف�صد عليه �عتد�ء�ته؟

القراآن الكرمي، �صورة �لعنكبوت، �آية 51.  
44
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�إنَّ �أهل �لقد�ص، و�ملوؤ�مرة عليهم كبرية، هم َمْن يحفظون لالأمة ما تبقى من �لقد�ص، 

�أرز�قهم،  ويحافظون على وجودهم، على �لرغم من �لت�صييق و�لت�صلط وحماربتهم يف 

و�ل�رش�ئب �لتي لي�ص لها مثيٌل يف �لعامل. هذه هي �لعني �ل�صاهرة على �مل�صجد �الأق�صى، 

جنود  من  �ل�رشقية  �لقد�ص  يف  وما  �الأق�صى،  مثيل  �أمر  �لنا�ص  حزب  �إذ�  تتاأخر  ال  و�لتي 

�الحتالل و�رشطته وخمابر�ت، �أكرث مما هو موجود يف �لقد�ص �لغربية وحيفا وتل �لربيع، 

كل ذلك الإرهاق �ملقد�صيني، وحتى يحولو� بينهم وبني �الأق�صى.

�لنهاية �صتنت�رش على �ملارقني،  لقد ع�صقت �لقد�ص وعيني ال تفارقها، وهي �لتي يف 

�الحتالل و�صيا�صاته.  ف�صتبقى ع�صية على  �ملدينة،  �ل�صطوة �جلاثمة على  وبالرغم من 

�حلق  و�إن  �رشباتهم.  خالل  من  �الحتالل  �أوجعو�  َمْن  وهم  �ل�صجون،  مالأو�  و�أبناوؤها 

�آيات �الإ�رش�ء يف طياتها و�إيحاء�تها... هي �ل�صاحن لكل حركة من حركاتنا  �لذي حتمله 

�لتي تق�ص م�صجع �الحتالل. فباإمكانياتنا �لب�صيطة، وعمق جذورنا �لتي تعود �إىل بناء 

�مل�صجد على عهد �آدم \ فاإن �خلوف ال ينتهي عند عدونا، يف �لوقت �لذي �أ�صت�صعر فيه 

�الأمن على �لرغم من �لقيود. ولقد علمت بطانة �لعجل، �أن حممد�ً ] و�خلمي�ص �لعرمرم 

غابا عن �ل�صاحة يف حروبها مع �أنظمة �لردة، لذ� مل يقاتلو� جيو�صاً ب�صريتها �الأوىل بقعقعة 

حارثة  �بن  �ملثنى  ومدر�صة  ُتغلب،  وال  َتغلب  كانت  �لتي  �لوليد،  �بن  وبجندية  �لقعقاع، 

�ملوؤمنني: و�أيدي  باأيديهم  بيوتهم  يخربون  عندها  �الأكا�رشة،  دوخت  �لتي   �ل�صيباين، 

فيا هوؤالء �صائلو� �لتاريخ عنا كما قال �ل�صاعر:

�صـــائـــل �لعـلـيـــاء عـنـــا و�لزمـــانـــا                                    هـل خفــرنـــا ذمـة مــذ عرفــانــا

�ملـــروء�ت �لــتـــــي عـــا�صـــــت بــنـــــا                                    مل تزل جتري �صعري�ً يف دمانا

وقول �الآخر:

على �لريموك قف و�قر�أ �ل�صالما                                   وكـلـمــــــه �إذ� فـهــــــم �لـكـــــالمــــــا

�إىل �لـيـــرمـــوك �إن تـبـغـــو� �ملـعـــايل                                   وفوق �صفافه فاجثو� �حرت�ما

هـنـــا �الإ�صـــالُم �صـــاء لـــه ح�صـــام                                   غد�ة ��صتـل خالده... �حل�صامــا

جند  مع  �الأر�ص  جنود  فيها  تلتقي  عقائدية،  كتلة  ت�صكل  جيو�صنا  كانت  �أن  يوم  �إنه 

�ل�صماء، كان هوؤالء كاجلعالن، كما قال فيهم زعيمهم كعب بن �أ�صد �لقرظي: ما بات رجٌل 

منكم منذ ولدته �أمه، ليلة و�حدة من �لدهر حازماً.
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�إن على �لقد�ص �أعيناً �صاهرة، منهم من رحل �إىل ربه كـ: �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�صائح، 

وخطيب  �ل�رشعي،  �لقد�ص  قا�صي  �صبي،  �صعيد  و�ل�صيخ  �ملحت�صب،  حلمي  و�ل�صيخ 

�صليمان(  )�أبو  �ملهند�ص  �ملجاهد  و�الأ�صتاذ  �خلطيب،  روحي  و�ل�صيد  �الأق�صى،  �مل�صجد 

حولها،  ما  على  مطلة  ه�صبة  تعتلي  �لتي  �لعربي،  �ليتيم  مدر�صة  مدير   ،
45

�لقيق ح�صن 

و�إد�رته،  ب�صبه  �صتاذنا 
ُ
�أ ولكن  جلي�صه،  �لو�صطى  للقيادة  مقر�ً  ديان  مو�صيه  فاأر�دها 

يف  �الأ�صتاذ  و�ُصجن  ديان.  على  �لفر�صة  فّوت  مبا�رشًة،  �حلرب  بعد  �ملدر�صة  وتفعيل 

عني  هد��صا  م�صت�صفى  �إىل  حملوه  حتى  �لتحقيق،  �أذى  على  و�صب  �الأوىل،  �النتفا�صة 

وكان  �صاخماً،  وطود�ً  عنيد�ً  �صلباً  وبقي  خر، 
ُ
�أ ملر�ت  و�صجن  �لغربية،  �لقد�ص  يف  كارم 

رحمه �هلل، على علم ودر�ية باأحو�ل �ملدينة، وله ذر�ع يف معظم موؤ�ص�صاتها، وله �حرت�مه 

في�صل  �لعبد(  )�أبو  �ملنا�صل  �الأخ  وكذلك  وم�صيحيني.  م�صلمني  �ملدينة  �أبناء  جميع  من 

، عمدة �لقد�ص، و�ملد�فع عنها حتى حلق بربه رحمه �هلل، و�أبوه من قبله �ل�صهيد
46

 �حل�صيني

وهو  لفل�صطني،  �لبيطاين  �الحتالل  �أيام  �ملقد�ص”  “�جلهاد  قاد  �حل�صيني،  �لقادر  عبد 

يوم  لهم  وقال  خذلوه،  الأنهم  فل�صطني،  دمار  جلنة  هذه  فل�صطني،  �إنقاذ  للجنة  �لقائل 

�خلمي�ص 1948/4/8 �أنتم خائنون وجمرمون، و�صيُ�صجل �لتاريخ �أنكم �أ�صعتم فل�صطني، 

و�صاأحتل �لق�صطل، و�صاأموت �أنا وجميع �إخو�ين �ملجاهدين... .

�صنة  بغد�د  جامعة  يف  �لهند�صة  كلية  من  تخرج  �خلليل.  دور�  يف  ولد   :)2006–1940( القيق  �شليمان  ح�شن   
45

يف  �أ�صهم  وفاته.  حتى  �ل�صناعية  �لعربي  �ليتيم  ملدر�صة  ومدير�ً  و�لتعليم  �لرتبية  جمال  يف  وعمل   ،1966

و�جلامعة  �لنجاح  جامعة  �أمناء  جمل�ص  ع�صوية  و�صغل  و�الجتماعية،  �خلريية  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد  تاأ�صي�ص 

 �الإ�صالمية. �لتحق بجماعة �الإخو�ن �مل�صلمني مبكر�ً، و�صغل ع�صوية �ملكتب �الإد�ري �لعام لالإخو�ن �مل�صلمني يف

�خت�صار�ً  “حما�ص”  كلمة  و�ختار  �الإ�صالمية،  �ملقاومة  حركة  موؤ�ص�صي  �أبرز  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

بـ“حكيم حما�ص”. �عتقل عدة مر�ت يف  �أدبيات حما�ص ووثائقها، ولقب  �لكثري من  �أ�صهم يف �صياغة  ال�صمها. 

�صجون �الحتالل. تويف يف �لقد�ص.

في�شل عبد القادر احل�شيني )1940–2001(: ولد يف بغد�د منفى و�لده عبد �لقادر �حل�صيني �إثر ثورة 1936–  
46

1939. �أكمل در��صته يف �لقاهرة، و��صرتك يف حركة �لقوميني �لعرب �صنة 1957. عمل يف مكتب منظمة �لتحرير 

عاد   .1967 �أو�ئل  �صورية  يف  �لفل�صطيني  �لتحرير  جي�ص  قو�ت  �إىل  �ن�صم   .1966 �صنة  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينية 

لفل�صطني بعد �حلرب و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل. �أ�ص�ص بيت �ل�رشق )جمعية �لدر��صات �لعربية( 

�صنة 1979. �صارك يف �لوفد �لفل�صطيني ملوؤمتر مدريد Madrid Conference وتر�أ�ص �لوفد �لفل�صطيني �ملفاو�ص 

يف حمادثات و��صنطن �صنة 1993. عنّي وزير�ً مللف �لقد�ص يف �حلكومة �لثانية و�لثالثة، و�صغل ع�صوية �للجنة 

�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير منذ ني�صان/ �أبريل 1996 وحتى وفاته. تويف يف �لكويت.
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رو� بالدم �أخبار �ل�صــهيد                                         كللـــوه يـــا �صحــابـــي بالورود �َصــطِّ

و�حملو� فوق �أعنــاق... عــو�ل                                         مـــا �نحنى �إال خلاّلق �لوجـــود

ما �نحنت �إال لرب �لكون يوماً                                         يف ركوع �أو خ�صوع �أو �صجود

�أن حتيا دعوته هنا  �أجل  ورحم �هلل �حلاج ح�صني �صلهب، �لذي مات على بيعته، من 

يف �لقد�ص، وكذلك �حلاج ر�صدي �ل�صويكي و�حلاج ر��صي �ل�صالية، �لذين �صبو� على 

غربة �لطريق، وهم من قد�مى �الإخو�ن �مل�صلمني.

ويف �لقد�ص �الآن من �لوجوه �حلا�رشة بقوة، و�لتي �صاق �الحتالل بها ذرعاً، فاأقبل 

ون عن رمزية �لقد�ص،  على �صحب هوياتهم وحكم عليهم بالطرد من �لقد�ص؛ الأنهم يعبِّ

خالد  �ملهند�ص  �ل�صابق  �لقد�ص  ووزير  جماهد(،  )�أبو  عطون  �أحمد  �لنائب  �الإخوة  وهم 

عكرمة  �ل�صيخ  و�لدكتور   ،
48

معاذ( )�أبو  طوطح  حممد  و�لنائب   ،
47

حممد( )�أبو  عرفة  �أبو 

�لذي  حمزة(،  )�أبو  حمامي  جميل  و�ل�صيخ  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  خطيب  �صبي، 

�أعطى للقد�ص من عمره وجهاده، وهو �لذي ق�صى يف �ل�صجن �صنني موجعة من �أجل هوية 

�لقد�ص.

هذه هي �لعيون �لتي ترى بنور �هلل، و�لتي �أكرمها �هلل باأن حال بينها وبني �لنار، من 

خالل هذ� �ملعيار، دمعة عنو�نها �خل�صية، وحر��صة يف �صبيل �هلل.

على  وح�صل  �أبناء،  خم�صة  وله  متزوج  �صلو�ن،  مو�ليد  من  مقد�صي   :)  –1961( عرفة  اأبو  اإبراهيم  خالد   
47

بكالوريو�ص �لهند�صة �مليكانيكية من بغد�د �صنة 1983. ن�صط يف �حلركة �الإ�صالمية يف �لقد�ص مبكر�ً و�عتقل لعدة 

مر�ت يف �صجون �الحتالل بدء�ً من �صنة 1991. عنّي وزير�ً ل�صوؤون �لقد�ص يف �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة. 

�عتقل يف 2006/6/29 يف �حلملة �لتي ��صتهدفت �لوزر�ء و�لنو�ب �الإ�صالميني يف �ل�صفة �لغربية. يف 2006/5/29، 

�ُصلِّم قر�ر�ً بحرمانه من هويته �ملقد�صية، وهو وباقي نو�ب �لقد�ص �الإ�صالميني. �ختطف يف قر�صنة �صهيونية 

ملا يقارب  باالإبعاد،  �ملهددين  �لقد�ص  �عت�صامه ونو�ب  �لقد�ص بعد  �الأحمر يف  �ل�صليب  2012/1/23 من مقر  يف 

�لعام و�لن�صف.

قب�ص  من  �أعمال  �إد�رة  بكالوريو�ص  على  وح�صل  �لقد�ص،  مدينة  يف  ولد   :)  –1968( طوطح  عمران  حممد   
48

�لرتكية. ح�صل على درجة �ملاج�صتري يف �إد�رة �الأعمال من جامعة �لقد�ص �صنة 2000. عمل يف �لقطاع �خلا�ص 

و�لتجارة، و�صغل ع�صوية جمل�ص �أمناء موؤ�ص�صة �قر�أ لرعاية �لقر�آن و�ل�صنة يف �لقد�ص. �نتخب لع�صوية �ملجل�ص 

�لت�رشيعي عن مدينة �لقد�ص �صنة 2006، و�عتقل لذلك يف �صجون �الحتالل وتقرر �إبعاده وحرمانه من هويته 

�ملقد�صية.




