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أمي رحمها الل، في دمشق:
بعد �أن �نتهت �أجو�ء عملية تبادل �صنة 1983 بجميع من يف مع�صكر �أن�صار يف �جلنوب 

�للبناين وهم باالآالف، وهم باالأم�ص دخلو� �ملعتقالت، وال �أعرف ما ح�صابات �مل�صوؤولني عن 

ً  ذلك. وكان �الأجدر باملفاو�ص �لفل�صطيني �أن يهتم مبن م�صى من عمره خم�صة ع�رش عاما

يف �ل�صجون، بدالً من �أن ت�صيع فر�صتهم. ولوال �هلل، ومن ثّم �لقدرة �لفائقة �لتي �أبد�ها 

�أحمد جبيل يف �لتفاو�ص وعناده، لبقي هوؤالء حتى يومنا هذ� يف �ل�صجون، كما ح�صل 

 وفوؤ�د �لر�زم �لذين بقو� يف �صجنهم �إىل �أن 
2
 وفخري �لبغوثي

1
لالإخوة نائل �لبغوثي

خرجو� موؤخر�ً يف �صفقة وفاء �الأحر�ر.

�أن  يا�رش عرفات بعد  �أن ي�صتمو�  �إىل  باملنا�صلني  �لتي و�صلت  �الإحباط  �أجو�ء  �نتهت 

كان مقد�صاً، وبلغت �ل�صفاقة يف �لعقوبات عند �لتنظيمات، �أنه من ي�صتم �لذ�ت �الإلهية ال 

يعاقب، ومن ي�صتم �لثورة �أو �أبا عمار فعقوبته �جللد من ثالثني �إىل خم�صني جلدة على 

�لفور... وبال نقا�ص.

�الأخ  وبني  بيننا  متبادلة  وبر�صائل  �لتفاعل،  �أجو�ء  و�أقبلت  �الإحباط،  �أجو�ء  �نتهت 

مفاو�صات  وتوجد  �صهاينة،  جنود  �لعامة  �لقيادة  عند  �أن  لنا  تبني  �لدلقموين.  حافظ 

حثيثة، و�حلديث يدور عن �صفقة جديدة، فكتبت بر�صالة �إىل �الأخ حافظ يف دم�صق، وفيها 

�أبناء �جلماعات  بعد �لتحية و�ل�صالم �صورة عن �أو�صاعنا، و136 ��صماً من �إخو�ننا من 

�لر�صالة  خرجت  �لتنظيمات.  �أبناء  من  منا  وقريب  علينا  حم�صوب  هو  ومن  �الإ�صالمية، 

 عن طريق �لزيارة، مع �ل�صيدة �لو�لدة، وقلت لها على وجه �ل�رشعة تذهبني 
3
يف كب�صولة

نائل �شالح الربغوثي )1957– (: ولد يف قرية كوبر قرب ر�م �هلل. �صارك يف عملية قتل م�صتوطن �صهيوين   
1

ب�صحبة �الأ�صري �ملحرر فخري �لبغوثي، و�صقيقه عمر �لبغوثي �لذي خرج ب�صفقة تبادل �صنة 1985. �عتقل 

يف 1978/4/4 و�لتحق يف �ل�صجن بحركة حما�ص. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18.

فخري ع�شفور الربغوثي )1954– (: ولد يف قرية كوبر قرب ر�م �هلل، و�صارك يف عملية قتل م�صتوطن �صهيوين   
2

ب�صحبة �الأ�صري �ملحرر نائل �لبغوثي، و�الأ�صري �ملحرر عمر �لبغوثي. �عتقل يف 1978/6/23. متزوج، ولديه 

�صادي وهادي يف �صجون �الحتالل. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18.

�لدو�ء  فيه  يو�صع  �لذي  �لبال�صتيكي  �لوعاء  و�لكب�صولة  �الأ�رشى،  مع  للتو��صل  �أ�صلوب  �لكب�صولة:  ر�صالة   
3

ويكون رقيقاً وحمكم �الإغالق، وال يتم ه�صمه �إال يف �ملعدة، ور�صائل �لكب�صولة تكون حمكمة �الإغالق و�صغرية 

�حلجم بحيث يبلع �الأ�صري �ملحرر �أكب عدد ممكن منها وحلظة �الإفر�ج عنها يخرجها من دون �أن ي�صيبها �أي 

�رشر. �نظر: فهد �أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 60. ]�ملحرر[
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بهذه �لر�صالة �إىل �الأخ حافظ يف دم�صق وتقرئني عليه �ل�صالم، و�أن يعتمد ما فيها، وعلى 

عجل. �نطلقت �لو�لدة من �لقد�ص �إىل عّمان، ومن عّمان �إىل دم�صق، و�صلمت �لر�صالة لالأخ 

حافظ، و�أقامت بينهم، ثّم ذهبت بزيارة للجنوب �للبناين ملخيم �لر�صيدية، يف زيارة الأهل 

عن  وطماأنتنا  هلل،  و�حلمد  غامنة،  �صاملة  بعد  فيما  ورجعت  وعائلته.  قا�صم  �صعيد  �الأخ 

و�صول �لر�صالة وقد رو�صتها مبا يلي:

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�إىل َمْن يهمه �الأمر، �إىل َمْن عا�ص حالة �ل�صجن و�لقيد، ودفع �رشيبة �الأع�صاب 

من �أيامه، �إليك �أخي حافظ.. و�إىل َمْن هو قائم على هذه �ل�صفقة بجد�رة.. �إىل �الأخ 

�ملجاهد �أبو جهاد �أحمد جبيل، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته وبعد، 

مما  �أبلغ  وال  �هلل،  من  �إال  �الأ�صباب  �نقطعت  وقد  �لق�صبان  ور�ء  من  ر�صالة 

قاله �لفاروق عمر بن �خلطاب، [: “لئن �أفك �أ�صري�ً من �مل�صلمني، �أحب �إيل من 

جزيرة �لعرب”... .

 وذكرت له عن ر�صائل �لتنظيمات �إىل �أبي جهاد �لوزير، باأن ال ت�صملنا رحمته وي�صاء �هلل

. و�نتهت �لر�صالة باالأ�صماء.
ِ َقِريٌب ِمَن �مْلُْح�ِصننَِي(4 )�إِنَّ َرْحَمَت �هللَّ

انهيار المقاطعة تمامًا:
�أبناء �لتنظيمات،  �إلينا  �أبو�ب �صفقة جديدة، تقرب  �أن �ل�صجون على  ملا الح يف �الأفق 

خا�صة ملا علمو� �أن بيننا وبني �الإخوة يف �لقيادة �لعامة تو��صل، و�أنهم يفاو�صون على 

ثالثة جنود، فمنهم من طلب منا �أن يدرج ��صمه يف هذه �ل�صفقة، وكثري منهم كانو� يريدون 

�الأخبار عن قرب �ل�صفقة... ومتى هي؟ وكنا و�قعيني، ومن �لعيب �أن ن�صتثمر عو�طف 

�أ�صعف  ما  �هلل!!  �صبحان  يا  وقلت  نخ�رشه،  ما  لدينا  ولي�ص  غري،  وال  فاحلقيقة  �لنا�ص، 

�الإن�صان، باالأم�ص بعثو� باملئات من �لر�صائل الأبي جهاد �لوزير، �أالّ تدرج �أ�صماوؤنا يف �أي 

يَّاُم 
َ
�اْلأ )َوِتلَْك  �أ�صماوؤهم،  �أن تدرج  �الأ�رش  ِمثْلُهم يف  مِمْن  تبادل، و�ليوم يطلبون  �صفقة 

، فهل َمْن َيعتَب ِمْن تقلبات �لزمان؟ وكما قال �ل�صاعر:
ُنَد�ِولَُها َبنْيَ �لنَّا�ِص(5

ن�صي �لطني �صاعة �أنه طني                                                         حقري ف�صال تيهاً وعربد

القراآن الكرمي، �صورة �الأعر�ف، �آية 56.  
4

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �آية 140.  
5
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االنتقال إلى سجن نفحة:
يف تاريخ كذ� من �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1984، نودي ��صمي للرحيل �إىل نفحة، 

وودعت  �أمتعتي،  وحزمت  �لنقب.  جبال  من  ه�صبة  يعلو  �لذي  �ل�صحر�وي  �ل�صجن 

�ملرة  يف  نقلني  �لذي  �ل�صجن  فمدير  خري�ً،  يكون  �أن  ع�صى  وقلت  وودعوين،  �إخو�ين... 

�الأوىل �إىل �صجن بئر �ل�صبع هو نف�صه �لذي نقلني ثانيًة �إىل �صجن نفحة، حيث �صاق ذرعاً 

باخلبز  تاأتي  خا�صة  �صيارة  يف  بال�صبط،  �لع�صاء  مع  نفحة  �إىل  و�صلت  عنده.  بوجودي 

لثالثة �أيام، كانت �ملو��صالت �صعبة وعدد �ل�صجناء ال يتجاوز �لثمانني.

�صجن نفحة مق�صور على �أبناء �لف�صائل، و�أنا غري مرحب بي عندهم، وما رحب بي 

�إال �صاب من �لقد�ص ��صمه حممد عي�صى �لنت�صة، وهو �لوحيد من وقف على �لباب وقال: 

�أهالً و�صهالً نورت بك نفحة، و�إذ� باآخر، عرفته فيما بعد يقال له: �أبو عا�صور من غزة، 

يقول: �هلل ال يجيب �ل�صاعة �لتي جاءت بك.

 ، عليَّ مرو�  الأنهم  �ل�صجن؛  يف  َمْن  معظم  �أعرف  وكنت  فتح،  غرف  من  غرفة  دخلت 

وكثري منهم قدماء منهم عمر �لقا�صم، �لذي �لتقيته يف �الأيام �الأوىل من �ل�صجن، و�الأخ عبد 

�هلل حجاج من غزة، و�الأخ جمال �لكرتي �صقيق �أبي �لعز �لكرتي من غزة.

ق�رشو�  ما  �أنهم  و�حلق  �ملوقف.  �صيد  �الحرت�م  وبقي  �لغرفة،  �صباب  مع  �ن�صجمت 

�أنا  �أقول:  نف�صي  ويف  هنا،  �إ�صالمية  جماعة  توجد  ال  يقول:  �لعام  �جلو  لكن  �أبد�ً،  معي 

جماعة �إ�صالمية، ويف بايل قول �ل�صحابي �جلليل، عبد �هلل بن م�صعود: “�جلماعة �أن تكون 

على حّق، ولو كنت وحدك”. وبالطبع مل تخُل �الأيام من نكد �ل�صجن، خا�صة �جلو �لبارد 

�لذي تتميز به نفحة.

ويف �ملنام ذ�ت مرة ر�أيت �الإمام ح�صن �لبنا ي�صعد جبل )�أبو غنيم(، عندنا يف �لقد�ص، 

و�إىل �جلنوب من قريتنا، و�أنا من ور�ئه، و�لتفت �إيلَّ وقال: “تعال �أعلمك”، و�نتهت �لروؤيا 

عند هذ� �ملوقف.

كان �لكتاب هو �ل�صاحب على �لدو�م، هو خري جلي�ص وخري �أني�ص كذلك. وكنت �أخرج 

للريا�صة يومياً، ويف �صباح يوم كاأنه �لزمهرير من �صدة �لبد، مل يخرج �أحد من �الأ�رشى 

للريا�صة �صو�ي، فخرجت وعليَّ “بنطلونان”، ورك�صت وحدي الأكرث من �صاعتني؛ الأن 

�ل�صجان هو �الآخر مل ياأِت ليفتح يل �لغرفة ب�صبب �لبد. وهذ� من �أيام نفحة.
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�نتهى من  �أن  �أحمد يا�صني، بعد  �ل�صيخ  �إىل نفحة ف�صيلة  1985 و�صل  �أو�ئل �صنة  يف 

�لربو، وال  �لتحقيق يف �صجن ع�صقالن. ونفحة جّوها بارد، و�ل�صيخ مري�ص يعاين من 

�أ�صبوعاً؛ الأن و�صعه �ل�صحي  �أظنه كان ينام �لليل من �صدة �لبد. ��صتقبلته وع�صنا معاً 

ال ي�صمح له �أن يبقى يف نفحة، و�نتقل �إىل �صجن ع�صقالن، وحت�صنت �أموره هناك، وقام 

�ل�صاطئ،  خميم  من  كنفو�ص  حمزة  �الأخوين  �أن  ذكرت  قد  وكنت  خدمته.  على  �الإخوة 

وهو من قرية ب�صيت ق�صاء �لرملة، و�الأخ حممد دروي�ص )�أبو د�ود( رحمه �هلل، وهو من 

�لعي�صوية يف مدينة �لقد�ص... �أنهما توليّا �أمر �ل�صيخ.

�لكانتينا.  �صعيد  على  معهم  حايل  يا�صني  �أحمد  لل�صيخ  فتح  تنظيم  �صكا  نفحة،  يف 

وي�صهد �هلل �أن �أمو�ل قارون ال ت�صتِخفُّني، وال كما يقولون: “وال تعبِّي عيني”، ولكن �أن 

، فهذ� لن يكون ما حييت، عن طيب خاطر  يت�رشفو� مب�صتحقات يل كاأنهم �أو�صياء عليَّ

ال �أريد �صيئاً. وملا �صاقت �حلال ِمْن قبل ونحن يف �صجن �خلليل عام 1993/1992، قبل 

�أن ياأتي �أو�صلو باأمو�له، كنت �أطلب من �الإخوة يف مدينة �خلليل، كي يتبعو� لالإخوة يف 

تنظيم فتح، حلالة �الإفال�ص �لتي و�صلت �إليها �أحو�ل �لتنظيمات قبل �أو�صلو، وح�صل �أن 

الأ�رشى �صجن  1,133–1,511 دوالر(  )نحو  �صيكل  �آالف  �أربعة  �أو  �آالف  بثالثة  تبعو� 

.
6
�خلليل من فتح

�لكانتينا؟  م�رشوفات  يف  معهم  تلتزم  ال  مِلَ  �هلل،  رحمه  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  يل  قال 

�ل�صيخ  م  وتفهَّ تقلق،  فال  معهم،  جتربة  ويل  منك؟  بهوؤالء  �أدرى  �أنا  �ل�صيخ،  �أيها  فقلت: 

�أمر�ً بحجة �ملر�ص، كاأن يتخل�صو�  ذلك. و�أقول: ولرمبا قادة �لتنظيمات يف نفحة دبرو� 

م�ص  �صيخ  من  “�إحنا  �ل�صيخ—  عند  تلميذ  —و�أنا  يقال  فكما  بينهم،  �ل�صيخ  وجود  من 

خال�صني، فكيف ب�صيخني؟”.

مفوض صفقة األسرى:
قبل عملية �لتبادل �صنة 1985 ب�صهر �أو يزيد كانت �ل�صجون تعي�ص حالة تفاوؤل على 

�صعيد هذه �ل�صفقة، كان �ملذياع، وخا�صة �إذ�عة مونت كارلو، يتحدث عن �قرت�ب موعد 

عن  خب  و�أي  �الأبو�ب.  على  و�حلرية  و�صيكاً،  بات  �ل�صجن  من  �خلروج  و�أن  �ل�صفقة، 

�لتحديد  وعلى  يوماً،   20 بـ  �ل�صفقة  وقبل  �له�صيم.  يف  كالنار  �لنا�ص  بني  ي�صيع  �ل�صفقة 

“�إ�رش�ئيل” �ملركزي كمعدل  �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك  �ل�صيكل  �لدوالر مقابل  مّت �حت�صاب �صعر �رشف   
6

لل�صنتني 1992–1993 �لذي ي�صاوي 2.6468.
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الأمرين،  و�أ�صتعد  �ل�صجن،  �صاحة  يف  جال�صاً  كنت  جمعة،  ويوم  مايو  �أيار/  من  �الأول  يف 

لزيارة �الأهل، ول�صالة �جلمعة، و�إذ� باأمر ثالث على �الأبو�ب، يذهب ويتجاوز �الأمرين 

�ل�صابقني، �إذ جاءت �إد�رة �ل�صجن تطلب مني �أن �أحزم �أمتعتي ب�رشعة؛ الأن ناقلة تنتظرين 

من  وخرجت  �أمتعتي،  بحزم  �ل�رشعة  وجه  على  قمت  وفعالً،  ع�صقالن.  �إىل  طريقها  يف 

�ل�صجن، و�إذ� ب�صاب من �جلبهة �ل�صعبية ��صمه �صليم ن�صيبة، قادم من ع�صقالن، ويقول 

يل: يا �صيخ ال تركب معهم، وهو يعني �ل�رشطة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية؛ الأنها هي �مل�صوؤولة 

�صلطات  �صاأن  بل هذ�  �ل�صجون،  لي�صت من �صالحيات م�صلحة  �لتي هي  �لنقليات،  عن 

�أتو� به من  عليا، ومن �صالحيات جهاز �أعلى من م�صلحة �ل�صجون. �ملهم �أن �صليم هذ� 

�لعامة عن �صجن  �لقيادة  تدقيق، ومفو�ص من �خلارج، من  ع�صقالن؛ الأنه ع�صو جلنة 

نفحة، لتحديد �أ�صماء �الأ�رشى من �أجل �إمتام �ل�صفقة، فاعرت�ص على ق�صوة تعاملهم... 

ف�رشبوه... �أما �أنا فخرجت... ويف طريقي �إىل “�لبو�صطة”، �صاألني �صابط �أمن �ل�صجن، 

ونائب مدير �ل�صجن: �إىل �أين �أنت ذ�هب يا �صيخ؟ فاأجبت: �إىل �لبيت �إن �صاء �هلل، وذلك من 

�لده�صة، وودعاين باحرت�م.  بالذي يجري، فبدت عليهما  �لتفاوؤل، وهما على علم  باب 

وذكرت لهما �أن �لو�لدة هناك على بو�بة �ل�صجن، جاءت للزيارة، وطلبت �أن �أر�ها، ولو 

�ل�رشطة  �لع�صكرية، و�أجل�صتني  �ل�رشطة  �أودعها. وفعالً حتدثا مع  خلم�ص دقائق حتى 

�لع�صكرية �أر�صاً د�خل �ل�صيارة، و�أنا مقيد �ليدين من �خللف، وكذلك �لقدمني، وجاءتني 

�إىل ع�صقالن، و�إن �صاء �هلل  �أمي على هذه �حلال، فقلت لها: ال تبايل، هو م�صو�ر �لطريق 

فرج �هلل قريب، و�أخذت �الأمور بب�صاطة، “وخدها معود على �للطيم”.

ودعت �أمي وودعتني، وما �أكرث �لود�ع! و�نطلقت بي �صيارة �ل�رشطة، وقد و�صعو� 

�أن  �إىل  كي�صاً غطى وجهي ور�أ�صي، كما هي �حلال يف �لتحقيق، وبقيت على هذه �حلال، 

و�صلت �إىل �صاحة ع�صقالن مع �صالة �جلمعة. فدخلت و�خلطيب يخطب للجمعة، و�نتبه 

�لنا�ص �إىل قدومي، مما �صو�ص على �خلطيب. وح�رشت �خلطبة و�ل�صالة، وفرح �الأ�رشى 

بهذه �لعودة، و�صافحت �جلميع... جميع َمْن يف �ل�صاحة.

وبعد �صاعة من و�صويل ��صتقبلني مدير �ل�صجن �لذي طردين مرتني من قبل، و�صلَّم 

علي ودعاين �إىل مكتبة �ل�صجن، ف�صاألته: ما �الأمر؟ فقال �الآن تعرف، وملا دخلنا �إىل مكتبة 

�ل�صجن، وكانت من قبل حمظورة علينا، فرحب بي عامال �ملكتبة، وهما غازي �أبو جياب 

من �ل�صعبية ورم�صان �لنجار من فتح... وَجلَ�ْصُت و�ملدير، وبح�صورهما قال يل: توجد 
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�صفقة تبادل �أ�رشى، فقلت: وما يعنيني؟ فقال: �أنت �ملعني، و�أنت على ر�أ�ص �للجان كلها 

يف �ل�صجون، وبتفوي�ص من �ل�صليب �الأحمر �لدويل، �لذي فو�صه �أحمد جبيل لعمل هذه 

�للجان. قلت للمدير: وما �ملطلوب؟ قال: فرز �لنا�ص. وكان حّظ ع�صقالن عظيماً يف هذه 

�ل�صفقة. قلت له �إذن: قل لل�صجانني �أن ي�صهلو� حركتي بني �الأق�صام. وكان ذلك، وفرزنا 

�الأ�صماء، وجلنة معي من �الإخوة منهم �صعيد قا�صم، و�جتمعنا مع مدير �ل�صليب �الأحمر 

�لدويل الأكرث من �أ�صبوعني، ونحن ندقق يف �أ�صماء من ورد ��صمه يف �صفقة �لتبادل؛ والأن 

دولة �الحتالل فيما �صبق بدلت �أ�صماء، وحتفظت على �أ�صماء، ومن �الأ�رشى َمْن و�صل �إىل 

�لطائرة يف مطار �للد، ثّم رجع �إىل �ل�صجن ثانية.

ويف هذه �الأيام �لع�رشين، �لتي �صبقت يوم �الإفر�ج، عا�ص �ل�صجن على �أع�صابه... ومن 

�لنا�ص َمْن تاأخر ��صمه من �إد�رة �ل�صجن عن ق�صد، وذلك لعب باالأع�صاب مثل �الأخ �أحمد 

مهنا، وكذلك رفيق من �جلبهة �ل�صعبية ��صمه �صحادة، وما �إن ح�رشت �أ�صماوؤهم كادو� 

لدغه ملا �صمع �خلب، وقلت يف نف�صي:  �أحدهم كاأنَّ ثعباناً  �لفرح، و�نتف�ص  يطريون من 

م�صكني �بن �آدم... �صنون من �لتعب و�لتعبئة باأنه ال �إله و�حلياة مادة، و�إذ� بلحظة تنت�رش 

�لفطرة خلالقها.

كنت قد كتبت بياناً �عتقالياً جلميع َمْن يف �ل�صجن حول �ل�صفقة وظروفها، ورو�صته 

�عتقايل دون  لبيان  ] ومل يكن معهود�ً  نبيه  بالب�صملة و�لثناء على �هلل، و�ل�صالة على 

للذين  �حلالتني،  يف  �ل�صب  على  �حلث  فيه  وجاء  بالب�صملة.  ُيرو�ص  و�أن  �عتقالية،  هيئة 

وردت �أ�صماوؤهم يف �ل�صفقة، و�لذين مل ترد �أ�صماوؤهم، وكل َمْن ورد ��صمه يف هذه �ل�صفقة 

من �لقد�مى، ومن ذوي �الأحكام �لعالية، وقلنا: على �لنا�ص �أن ي�صبطو� �أع�صابهم، و�أن 

—�إن  �حلال  عليه  تطول  ولن  �الأجر،  يفوته  فلن  �الأمر،  فاته  َمْن  و�أن  �لذكر،  من  يكرثو� 

�ل�صفقة  �أ�صماوؤهم يف  �أحكامهم عالية، مل ترد  �الأ�رشى  �إن �رشيحة من  �صاء �هلل— حيث 

ت�صدر  ومل  �ل�صفقة،  يف  ��صمه  ذكر  مّت  من  ومنهم  �الحتالل،  دولة  عليهم  وحتفظت 

قبل ملا  �ل�صهمي  حذ�فة  بن  �هلل  عبد  عن  ق�صة  ذكرت  �ل�صياق  ويف  بعد.  �صدهم   �الأحكام 

عمر بن �خلطاب ر�أ�صه وقال: حّق على كل م�صلم �أن يقبل ر�أ�ص عبد �هلل، يف ق�صة �أ�رشه 

عند �لروم وحترير �إخو�نه، و��صت�صهدت بقول �آخر ل�صيدنا عمر [: الأن �أفك �أ�صري�ً من 

�مل�صلمني، �أحب �إيل من جزيرة �لعرب وقلت حديثاً عن نبيناً، ]: “من مل ي�صكر �لنا�ص ال 

.
ي�صكر �هلل”7

لن�ص �حلديث وتخريجه �نظر: �شحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري، �حلديث رقم 976. ]�ملحرر[   
7
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وخطبت �آخر جمعة ب�صورة “�لع�رش”، وقلت: �إنها �لعهد و�مليثاق، و��صتب�رش �لنا�ص 

خري�ً �أنه قد �قرتب يوم �لفكاك. وقلت �إن �لتو��صي باحلق يحتاج �إىل قوة، فاحلق �لذي ال 

حتميه قوة �صائع، و�إن �لتو��صي بال�صب ال ينقطع حبله حتى �ملمات، وهذه رحلتنا ِمْن 

على هذه �الأر�ص كما قال �ل�صاعر: 

م�صيناهـــا ُخطـــاً كتبت علينـــا                                     ومـــن كتبت عليـــه ُخطـــاً م�صـــاهـــا

وذكرت قول �ل�صاعر يف �أقد�رنا:

�إذ� �هلل مل يحر�صك مما تخافه                                     فال �ل�صيف قطاع وال �لدرع مانع

هذه هي �لطريق، فال بّد من ع�صبة تعلم �أنه ال ر�حة حتى ولو نفد �ل�صب، وما لل�صب 

من نفاد، و�لنفو�ص �ملوؤمنة تتو��صع يف منائها، كما هي �ل�صنابل قبل ح�صادها.

مع الشيخ أحمد ياسين:
جمعتني �صاحة ع�صقالن ثانية بال�صيخ، بعد �أن �فرتقنا يوم رحيله من �صجن نفحة، 

�نفر�د، و�ل�صيخ حجة  �بت�صامة، جل�صنا على  �ل�صيخ ذ� مز�ج ر�ئق، وهدوء تعلوه  وكان 

وحدثني  �ل�رش�ع.  هذ�  يف  دورنا،  جاء  �الآن  يل:  وقال  يتكلم،  مل  و�إن  حتى  �لرتبية،  يف 

�لريا�صة  �أمار�ص  �لهجرة  بعد  كنت  وقال:  بال�صلل،  �إ�صابته  �إىل  �أدت  �لتي  �الأ�صباب  عن 

يريد  معي  �صيام  �هلل  وعبد  ��صمه،  مع�صكرنا  �نتحل  �لذي  �لهجرة،  �صاطئ  من  بالقرب 

ورجعت  مني،  �نقطع  كاأنه  ب�صيء  ف�صعرت  برقبتي.  مم�صك  وهو  �أر�صاً،  بي  يلقي  �أن 

�إىل ما كنت عليه. وحالة  �أ�صتطيع �لعودة  �إىل �لبيت ال حتملني قدماي... و�أنا موجوع ال 

�الأمر،  متابعة  �أو  �لعالج  دون  حالت  �لفقر...  ي�صاحبها  �لتي  �ملخيمات  يف  �للجوء 

�الأيام، و�لعائلة  �ملر�ص مع  �الأيام، وتطور  �ل�صحية على ندرة يف تلك  و�الأطباء و�ملر�كز 

�أمام هذه �حلالة. وعبد �هلل �صيام هذ� هو بطل �ملقاومة يف خلدة جنوب بريوت،  عاجزة 

�جلو  من  قو�ته  الإنز�ل  عدة،  حماوالت  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو  حاول  مك�صوفة  �أر�ص  وهي 

�حلرب هذه  يف  ورفاقه  �هلل  عبد  �لعقيد  ��صت�صهد  �أن  �إىل  �ملحاوالت،  كل  فف�صلت   هناك، 

�صنة 1982.

وق�صة  �هلل،  رحمه  �خلطيب،  �إ�صماعيل  �لدكتور  عن  �هلل،  رحمه  �ل�صيخ،  وحدثني 

�أبو علي �صاهني �صده، ومن ور�ئها كان يريد �حتو�ء �جلامعة  �لتي مار�صها  �لتهديد�ت 

يف �لعربية  للغة  حما�رش�ً  كان  �إ�صماعيل  و�لدكتور  عليها.  و�ل�صيطرة   �الإ�صالمية، 
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وجميُعها  �جلامعة،  على  لل�صيطرة  عدة  حماوالت  كانت  قبل  ومن  �الإ�صالمية،  �جلامعة 

باءت بالف�صل، حتى قلنا: لو مل يبَق �إال “�لبو�ب” يف �جلامعة جلعلناه رئي�صها.

)ومن  �صاهني  علي  �أبو  وكان  �إ�صماعيل،  �لدكتور  با�صت�صهاد  �نتهت  �ملحاوالت  هذه 

ور�ئه قيادة �ملنظمة( قد �أر�صل �إليه تهديد�ت يف ر�صالتني، مع كل ر�صالة ر�صا�صة، وكان 

�ملطلوب �أن يرتك �جلامعة وموقعه فيها. فعر�ص �لدكتور �إ�صماعيل ر�صائل �لتهديد على 

�ل�صيخ �أحمد يا�صني، فقال له �ل�صيخ: هو تهديد �أكرث منه تنفيذ، وهل هذ� يخيفك؟ فاأجاب 

�لدكتور “ال”، وقال: �الأعمار بيد �هلل.

وملا ف�صلت تهديد�ت �أبي علي �صاهني، بعث �إىل قيادته ي�صت�صريهم بهذ� �ل�صاأن، فجاءه 

�إ�صماعيل وهو يفتح باب �صيارته الأطفاله وزوجته،  منها قر�ر �الغتيال. وُقتل �لدكتور 

وعلى �أعينهم وقعت �لفجيعة.

�الإمام  جامعة  �إىل  �جلامعة  ��صم  يغري  �أن  على  حري�صاً  بالقوة،  ولو  عمار،  �أبو  كان 

�ل�صافعي حتى تخرج من حتت عباءة �ملجّمع �الإ�صالمي. كان ال يريد للمجمع �الإ�صالمي 

�أن يتوالها، بل يريد ل�صيخ �الأزهر يف غزة حممد عو�د، �أن ير�أ�صها.

�أما َمْن قتل �لدكتور �إ�صماعيل بيده، فقد �حتوته زنازين ع�صقالن، بعد �أن هلو�ص يف 

�ل�صجن، وطارده �إ�صماعيل يف منامه.

يريدونها  �لتي  و�مل�صاحة  تخطيطهم،  وعن  �عتقالهم،  ظروف  عن  �ل�صيخ  وحدثني 

عن  وحدثني  ل�صاحلنا.  �ل�رش�ع  ينح�صم  �أن  �إىل  معركتنا  و�أنها  �لتخطيط،  هذ�  ور�ء  من 

�لدكتور �إبر�هيم �ملقادمة يف موقف له يف �ملحكمة �لع�صكرية، يوم �أن هتف �صّد �ل�صهاينة، 

و�لقر�آن يف يده يلوح به، وي�صاء �هلل كذلك لل�صيخ �أن تاأتيه �ل�صهادة ولو بعد حني من حيث 

 ،
8
ال يحت�صب. و��صت�صهد �لدكتور �إ�صماعيل �خلطيب و�إبر�هيم �ملقادمة و�صالح �صحادة

در�ص  يافا.  ملدينة  �أ�صولها  تعود  الأ�رشة  �ل�صاطئ  خميم  يف  ولد   :)2002–1952( �شحادة  م�شطفى  �شالح   
8

�خلدمة �الجتماعية يف �الإ�صكندرية، وعمل يف �جلامعة �الإ�صالمية يف غزة. �عتقل �صنة 1984 لال�صتباه بن�صاطه 

�عتقل  غزة.  قطاع  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �لعام  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صوية  �صغل  �ل�صهيوين.  لالحتالل  �ملعادي 

عنه  و�أفرج  �لفل�صطينيون”،  “�ملجاهدون  حما�ص،  حلركة  �الأول  �لع�صكري  �جلهاز  عن  مل�صوؤوليته  ثانية  مرة 

�صنة 2000. مع �ندالع �النتفا�صة �لثانية �أعاد �إحياء كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام �جلناح �لع�صكري حلركة 

�ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(. �غتيل بق�صف جوي ��صتهدف �حلي �لذي ي�صكنه يف 2002/7/22، و�صقط �أكرث من 

150 مو�طناً بني �صهيد وجريح.
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�إ�صماعيل �خلطيب لعنة  ، لكل من تاآمر على هذه �لدعوة، ودم 
و)�إِنَّ َربََّك لَبِامْلِْر�َصاِد(9

تطارد �لظلمة، و�هلل يهل وال يهمل.

مع مدير الصليب األحمر الدولي ونهاية الصفقة:
جل�صت مع مدير �ل�صليب �الأحمر من قبل، ولكن هذه �ملرة جاءين، ويف جعبته �الأخبار 

�الأخرية حول �ل�صفقة، و�أن �لرتتيبات على قدم و�صاق، و�أن “�إ�رش�ئيل” حتفظت على 36 

�لعامة، و18 حتفظت عليهم  18 للقيادة  �لنهاية قبل �لطرفان بالفيتو:  من �الأ�رشى. ويف 

“�إ�رش�ئيل”، و�أن يف �ل�صفقة عملية تخيري، فمن �أر�د �أن يبقى يف �لبالد فله ذلك، ومن �أر�د 
�إىل  �أن يعودو�  �لت�صجيع  للنا�ص، بل كان منا  �إىل �خلارج فله ذلك... وبعدها قلنا  �لرحيل 

بيوتهم، و�إىل �أهاليهم، وكان ذلك و�حلمد هلل.

ويف �ليوم �لذي �صبق حتريرنا... وقد جاءنا �ل�صليب �الأحمر مبالب�ص من عنده، كنا 

يف غرفة �لزيارة ننتظر خروجنا �إىل �حلافالت، و�إذ� بقائد �ملنطقة �لو�صطى يدخل علينا، 

�الأخ�رش  �لد�خل  �أهل  �أما   .Amram Mitzna مت�صناع  عمر�م  هذ�  وقلنا  و�صخ�صناه، 

و�خلليل وغزة، فلم يخرجو� معنا، وبقو� يف ع�صقالن �إىل �أن جاءتهم �حلافالت يف �ليوم 

�لثاين، و�نطلقت بهم �إىل ديارهم. و�أما نحن �أبناء �لقد�ص وبيت حلم و�ل�صمال كله، فذهبت 

�الإثنني  يوم  وهو  �لثاين،  �ليوم  ويف  �لغروب.  مع  ونزلنا  جنيد،  �صجن  �إىل  �حلافالت  بنا 

ليلة  مبيت  بعد  وبقينا  �ل�صيام،  نوينا   ،1985/5/20 يو�فق  و�لذي  رم�صان،  من  �الأول 

�أن  �أن تاأتي �الأو�مر بركوب �حلافالت. وح�صل  �ل�صاحة ننتظر  يف �صجن جنيد، بقينا يف 

�الحتالل كان يريد من �الأخوين خالد طنط�ص وف�صل طهبوب �ملغادرة خارج فل�صطني، 

�إن  �الإ�رش�ئيلي،  للم�صوؤول  وقلت  �مل�صوؤولية،  يتحمل  �أن  �الأحمر  �ل�صليب  من  فطلبت 

حتى  متوقفة،  و�الإجر�ء�ت  ول�صاعتني  �الأخوين،  م�صكلة  تنتهِ  مامل  �صتتوقف  �ل�صفقة 

�صارت �الأمور، وخرج �الأخو�ن من �ل�صجن �إىل بيتيهما يف �لقد�ص.

الأن  تنتظرنا؛  و�حلافالت  جنيد،  �صجن  يف  �خلارجية  �ل�صاحة  يف  �مل�صاء  حتى  بقينا 

�الحتالل مع خروج �لدفعة �الأوىل من �الأ�رشى، و��صتقبال �لنا�ص للحافالت �لتي تقلهم غريَّ 

�لطريق، والأن �مل�صتوطنني �عرت�صو� �حلافالت على طريق نابل�ص. فكان حّظ من تاأخر 

�أن �صارت بنا �حلافالت �إىل �لغرب من �صجن جنيد... ثم �إىل عزون، و�لد�خل �لفل�صطيني 

القراآن الكرمي، �صورة �لفجر، �آية 14.  
9
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

“بيت �صيم�ص”(، وجئنا قرية �خل�رش  و�إىل �لرملة، ثّم �إىل دير �أبان )و�لتي ت�صمى �ليوم 

من �لغرب، و�لدهي�صة وبيت حلم من �جلنوب، يف رحلة طويلة، فظنَّ �لو�لد �أين خرجت 

�إذ�عة  مع �لذين غادرو� �إىل �صوي�رش� يف �لطائر�ت. وقد �صمعت و�أنا يف �صجن جنيد نهار�ً 

مونت كارلو تقول: �إن �ل�صيخ حممد �أبو طري توجه �إىل �صوي�رش� على منت طائرة �الأ�رشى، 

ومل يكن هذ� �صحيحاً؛ الأين موجود يف جنيد، والأن �مل�صوؤولية فر�صت علّي �لتاأخر حتى 

باأول.  �أوالً  �إن �لو�لد �صمع ذلك؛ الأنه يتابع �الأخبار  بعد �نتهاء �لعملية، وقلت يف نف�صي: 

�ملحرر�ت،  �الأ�صري�ت  تقل  �لتي  �لوحيد يف �حلافلة  تاأخرت عن �جلميع؛ الأين  فقد  وفعالً 

حايل  �إىل  ونظرت  بيوتهن.  �إىل  ي�صلن  حني  �إىل  �الأمر،  هذ�  على  �لقيام  يقت�صي  و�لو�جب 

�أن م�صى كلٌّ من �الأ�رشى �ملحررين  �أنا وحدي... بعد  يف �صاحة �ملهد يف بيت حلم، و�إذ� 

�إىل بيته... و�إىل ذويه و�أهله. والأول مرة ترى �ل�صعب يفرح بعودة �أبنائه بهذه �جلموع، 

و�صدين خميم �لدهي�صة، وهو يخرج عن بكرة �أبيه، وقد �أو�صد �ل�صارع دون �حلافالت 

�أن خرجنا من �صجن جنيد، ما  �لذي ير�فق حافالتنا منذ  �لتي كنا فيها. ولوال �جلي�ص، 

متكنت �حلافالت من �لو�صول �إىل �صاحة �ملهد حمطتنا �الأخرية. لقد خرج �ل�صعب يهتف 

لهذ� �لعر�ص، وفرحت فل�صطني بعودة �أبنائها. هذ� �لعر�ص �لذي �أعطى �صعبنا دماً جديد�ً، 

ر بيوتاً، وفرج ُكَرباً، وو�صع على �لنا�ص حياتهم، و�رتاحت �لعائالت من همٍّ يطاردها  وعمَّ

من �صجن �إىل �صجن، يف زيار�ت على مدى �صنّي �ل�صجن.

لقد ��صتقبل �ل�صعب �أبناءه وعاد للوطن رجاله �لذين دخلو� �ل�صجون من �أجل حريته، 

وكان �ل�صعور عند �لنا�ص مفعماً باالأمل، فاالأ�رشى كان منهم �لت�صحية و�لعطاء، و�ل�صعب 

كان منه �لوفاء، و�لوطن ال ي�صعر بدفئه �إال �أبناوؤه.

�أن �لتحق �جلميع  �إىل �صاحة �ملهد يف بيت حلم، وتلّفتُّ حويل بعد  و�صلت بنا �حلافلة 

باأهله، و�إْذ بي �أترقُب وحيد�ً َمْن يغيث ملهوفاً يريد �لو�صول �إىل بيته، و�إذ� باالأخ حممود 

عدوي يف �صيارته، ومعه �الأخ حممود عمرية و�ثنان من �لذين خرجو� معنا من �ل�صجن، 

فرحبو� بي و�لفرحة تغمرهم، و�صارت بنا �ل�صيارة يف طريقها �إىل �صور باهر فاأم طوبا، 

بهم.  �أهاليهم  فرحة  قبل  بي  �أهلي  يفرح  �أن  �آثرو�  وقد  بي  و�بتد�أو�  بعد.  من  و�لعيزرية 

وطلبت منهم �أن �أترجل من �ل�صيارة قبل �لبيت بقليل، وحتى يو��صلو� �ل�صري �إىل قر�هم 

�أهله، وقد  �ل�صائق حممود عدوي على  يتاأخر  �نتظارها، وحتى ال  �لتي طال  وعائالتهم 

تعرفت عليه فيما بعد، ودخل �ل�صجن معنا �صنة 1992، و�صارك يف �الإ�رش�ب عن �لطعام.
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�صبابي،  وميعة  طفولتي  �صهدت  �لتي  و�حلارة  �لقرية،  �أر�ص  قدماي  وطئت  �إن  وما 

و�إْذ باأخي عمر ينتظرين بدموعه، و�ل�صاعة جتاوزت �لعا�رشة و�لن�صف ليالً. وتعانقنا 

�حلرمان،  هذ�  �لنف�ص  على  وعزيز  ترجتفان،  وقدماي  �لبيت  �إىل  �رشت  ثّم  باالأح�صان، 

من  بحرماين  ي�صيق  و�صدري  كاملة،  �صنة  ع�رشة  �إحدى  ود�م  طال،  �لذي  �لبعد  وهذ� 

ظالل �حلرية على �أر�صي وبني �أهلي. وو�صلت �لبيت، و�أول من ��صتقبلني جدتي الأمي 

�لذي  �لو�لد  ثّم  �ل�صاجي،  �لليل  هد�أة  تبّدد  بالزغاريد  �صوتها  وعال  ع�صكرية،  و��صمها 

�أمي،  و��صتقبلتني  �لبالد،  غادر  فقد  بولدك  �حلقي  الأمي:  وقال  عودتي،  يف  �الأمل  قطع 

رحمها �هلل، رفيقة دربي، و�بنتي فل�صطني، و�إخو�ين، وزوجي، وَمْن يف �ملحيط من �الأهل 

�لنا�ص رم�صان و�أتاهم رم�صان  �لنا�ص وما �نقطع حبلهم، و��صتقبل  و�الأقارب، وتو�فد 

بهذ� �لن�رش �لعظيم، وبهذه �لفرحة �لغامرة، وبهذ� �الإجناز �لكبري... وتو�فد �لنا�ص وقت 

ب�صحبة  وذهبت  ح�صني.  حممد  و�ل�صيخ  �لقا�صي،  كامل  �ل�صيخ  جاءين  �إذ  �ل�ّصحور، 

�ل�صيخ كامل ل�صالة �ل�صبح يف �مل�صجد �الأق�صى، وكانت بد�ية �مل�صو�ر مع رم�صان الأول 

�لبيت  �إىل  رجعت  �ل�صالة  ُق�صيت  وملا  �ملحنة.  من  �ل�صنني  هذه  بعد  �ل�صجن،  خارج  مرة 

�أعياين  �إن و�صلت وقد  �لنوم. وما  ليلتان من  فاتتني  �لر�حة، وقد  من  �أنال ق�صطاً  لعلي 

�لتعب، حتى �ألقيت بنف�صي على �لفر��ص، وذهبت يف نوم عميق، وبعد �أن �أخذت ق�ْصطي 

من �لر�حة، ��صتيقظت مع �لظهر ال�صتقبال �ملهنئني.

عودة �إىل �ل�صفقة �لتي طال �حلديث عنها، وهي ت�صتحق كل هذ� �الإطر�ء، حيث �أطلق 

�رش�ح �ل�صيخ �أحمد يا�صني، وقد ب�رشته بذلك ونحن يف �صاحة �ل�صجن، وقد تاأخر ��صمه 

عن �لقو�ئم �الأوىل؛ الأنه مل يّر على حب�صه و�عتقاله �صنة، ومل يرفع ��صمه مبا�رشة، ف�صدر 

�ل�صفقة ومل ت�صمل جمموعته  �أقل من �صنة. �صملته  �أم�صى منها  13 عاماً،  �حلكم �صده 

بعد  موقفها  تهلهل  �لتي  �جلماعة  على  وحافظت  بعد،  فيما  ع�صقالن  �إىل  ح�رشت  �لتي 

 Kozo أن �أفرج عن �صبّانها. ويف هذه �ل�صفقة �أفرج عن �ملقاتل �لياباين كوزو �أوكاموتو�

و�أطلق   ،1972/5/30 يوم  �صبيحة  يف  �للد،  مطار  يف  ب�صالحه  نزل  و�لذي   ،Okamoto

�لر�صا�ص على كل َمْن كان يف قاعة �ملطار، وقتل �صتة وع�رشين من �ل�صهاينة، منهم عامل 

ذرة، وهو �أخ لرئي�ص دولة �الحتالل.




