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حال يشرح الصدر:
َمنَّ �هلل علينا بالفرج، و�حلمد هلل، وطو�ل �صهر رم�صان، بل وبعد رم�صان،  �أن  منذ 

و�ملهنئون يتو�فدون من �لقد�ص و�صو�حيها، ومن �ل�صفة مدنها وقر�ها، ومن قطاع غزة 

1948 وبلد�ته. ��صتقبلُت هذه �جلموع حتى وهنت  وخميماته، ومن �لد�خل �ملحتل �صنة 

وعن  �لفيا�صة،  �لنا�ص  م�صاعر  عن  َوَحدِّث  �لتهاب.  و�أ�صابها  �مل�صافحة،  كرثة  من  يدي 

ا فات من �ملَْحل  �لروح �لوطنية �ل�صادقة، وعن عودة �لنا�ص للدين بعد هذه �لغربة، وعمَّ

�صجن. وبعد �إحدى ع�رشة �صنة من �لغياب، دخلت 
ُ
و�جلفاف، �لذي �أعرفه �أو �أعهده قبل �أن �أ

و�كتظاظ  �ل�صدر،  ت�رشح  �ل�صبح  �صالة  يف  باجلموع  و�إذ�  يوم،  الأول  �الأق�صى  �مل�صجد 

�مل�صلني يف �صفوفهم مل يكن معهود�ً من قبل يف �مل�صجد �الأق�صى، كان �ل�صف �الأول قلَّما 

يتلئ بامل�صلني، �أما �ليوم، ف�صالة �لرتو�يح يح�رشها �مل�صلون من كل فّج، وكذلك �صائر 

�ل�صلو�ت، و�حلمد هلل.

حتى  �الأق�صى،  �مل�صجد  �صاحات  قدماي  وطئت  �إن  فما  �الأوىل،  �جلمعة  �صالة  و�أما 

فتاة  �أذكر  وال  �ل�صجن،  دخلت  �صو�ء.  حٍدّ  على  ون�صاًء  رجاالً  بالنا�ص  عامرة  ر�أيتها 

و�النت�صار  بالن�صوة  �صعرت  فقد  �ليوم،  �أما  �صبي.  عكرمة  �لدكتور  �أخت  �إال  حمجبة 

قدياً  عرفته  بعدما  بامل�صلني،  �الأق�صى  �مل�صجد  وعمر�ن  �لغربة،  هذه  من  �لنا�ص  لعودة 

بقلة ز�ئريه، و�ليوم �صاحاته عامرة ب�صباب يفور قوة، ويقبل متحم�صاً، وخطباء طاملا 

�أن يعتلو� منبه؛ كالدكتور حممد �صيام  �الأق�صى ورو�ده، وُحّق لهم  �مل�صجد  �نتظرهم 

كان  �لذي   ،
1
�لبيتاوي و�ل�صيخ حامد  �الأ�صبق،  �الإ�صالمية  )�أبو حممود(، رئي�ص �جلامعة 

 يلهب م�صاعر �لُعبَّاد، وهو يقول من على منب �الأق�صى: ��صمعوها يا قو�ت �الحتالل...

هوؤالء  زيد،  �أبو  فوؤ�د  حممد  و�ل�صيخ  �صبي،  عكرمة  و�ل�صيخ  �لرعد.  �هللُ  �أ�صمعكم  ال 

�الأق�صى يف  �ل�صالة  وكانت  �لنا�ص.  �أحاديث  و�صارو�  بجديد،  �لنا�ص  على  �أتو�   �خلطباء 

باجلامعة  �ل�رشيعة  كلية  يف  در�ص  نابل�ص.  قرب  بيتا  قرية  يف  ولد   :)2012–1944( البيتاوي  �شليمان  حامد   
1

�لق�صاء  �صلك  يف  عمل  �لنجاح.  جامعة  من  و�لت�رشيع  �لفقه  يف  �ملاج�صتري  �صهادة  على  وحا�صل  �الأردنية، 

�ل�رشعي، و�صغل ع�صوية عدد من �ملوؤ�ص�صات �الجتماعية و�خلريية، ورئا�صة ر�بطة علماء فل�صطني، وخطيب 

�مل�صجد �الأق�صى. �نتخب يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 عن مدينة نابل�ص �صمن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح. 

تويف يف �لقد�ص.
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�ل�صادقة، و�لنفو�ص  �لعاطفة  �إال  �لنا�ص  �ل�صماء. وال ترى يف  كاأنها عر�ٌص يف  يوم �جلمعة 

�إياين،  تفجري  مرحلة  على  مقبلة  �أنها  تدري  كانت  وما  �لكثري،  ينتظرها  �لتي  �لفو�رة 

وهي �أال  تتعاظم،  وهي  �إال  يوٌم  عليها  ير  ال  حركة  تخرج  رحمها  من   و�نتفا�صة 

حركة حما�ص.

تخلفت  �أنني  �أظن  وال  �الأعد�ء،  يغيظ  �لذي  �لثغر  هي  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �ل�صالة  �إن 

عن �ل�صالة فيه يف ليٍل �أو نهار �إال ��صطر�ر�ً. وكنت مع �لروح �ل�صد�مية �لتي ع�صناها يف 

�ل�صجن، �أقف للموعظة على م�صامع �لنا�ص، وبلون جديد غري معهود. ولدي خمزون من 

�ل�صجن يفي�ص بالكثري، ومفهوم للتعبئة يختلف عن مو�عظ �الآخرين. و�حتكاكنا بالعدو 

عن قرب، ومعرفتنا عن �الأفكار �لهد�مة جاءت عن جتربة، وقد دفعنا �رشيبتها من �أعمارنا 

هذ�  من  يتحررو�  �أن  للنا�ص  تريد  و�أنفا�ص  جديد،  لون  من  مو�عظي  فكانت  و�أع�صابنا، 

�لو�لد رحمه  �لغا�صم. حتى قال يل  �لكابو�ص �جلاثم على �صدورهم، ومن هذ� �الحتالل 

�هلل، وهو من �لرو�د: يا ولدي حديثنا للنا�ص حم�صوب علينا، و�أن نتكلم نحن، �أخطر على 

�ل�صهاينة من �لر�صا�ص بيد غرينا. فطماأنته، وقلت له: لنا �الأجر و�لثو�ب �إن �صاء �هلل.

�ل�صيخ جميل حمامي، وهو  �الأو�خر من رم�صان، ومببادرة وترتيب من  �لع�رش  يف 

يوم ذ�ك مدير �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، كان �العتكاف �ُصنَّة يحافظ عليها �صباٌن ملتزمون 

يف قاعة كبرية من باب �لرحمة، يف �ل�صاحة �ل�رشقية من �مل�صجد �الأق�صى، وباإد�رة د�خلية 

�ل�صيخ  مع  موعظة  يوم  كل  ويف  �صماحة،  يا�صني  حممد  يا�صني(  )�أبو  �إمرتها  على  يقوم 

. وكان �العتكاف يقوم على �ملو�عظ وقيام �لليل، 
2
�أبي �إ�صحق �لدكتور �إبر�هيم �أبو �صامل

و�ملاأثور�ت و�لدعاء و�ال�صتغفار، ون�صاط تربوي ر�ئع. و�أذكر �أنه كان يل لقاء مع �الإخوة 

خالل هذ� �العتكاف، �أجبتهم فيه عن �أ�صئلة كثرية، وكان �صوق �الإخوة ل�صماع �لتجربة 

عظيماً، وقلت: َمن �تهمنا بالعمالة ثبت مع �الأيام �أنه غارق يف وحل �لعمالة.

اإبراهيم �شعيد اأبو �شامل )1948– (: من قرية �ل�صدرة ق�صاء �لرملة، ي�صكن قرية برينباال �صمال �لقد�ص. در�ص   
2

�ل�رشيعة يف �جلامعة �الأردنية، وعمل و�عظاً يف وز�رة �الأوقاف، و�أحد �أبرز �خلطباء و�لدعاة يف �ل�صفة �لغربية. 

ح�صل على �ملاج�صتري يف �لفقه و�لت�رشيع من جامعة �الأزهر �صنة 1981. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل 

�ل�صهيوين بدء�ً من �صنة 1986 لن�صاطه �لقيادي يف جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. �أبعد �إىل مرج �لزهور �صنة 1992، 

وناق�ص خالل ذلك ر�صالة �لدكتور�ه يف �لفقه �الإ�صالمي �ملقارن. �أ�صتاذ �ل�رشيعة يف كلية �لدعوة و�أ�صول �لدين 

2006، و�عتقل لذلك يف �صجون  يف جامعة �لقد�ص. �نتخب لع�صوية �ملجل�ص �لت�رشيعي عن مدينة �لقد�ص �صنة 

�الحتالل.
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َد �لنا�ص على �أنها ليلة �لقدر— لتلك  ويف ليلة �ل�صابع و�لع�رشين من رم�صان —َوَتَعوَّ

من  �ل�رشقية  �ل�صاحة  �إىل  توجهنا  �لر�تب،  �الإمام  مع  �لرتو�يح  �صلينا  �أن  وبعد  �ل�صنة، 

و�إحياء  �لليل،  لقيام  وم�صجد�ً  موقعاً  جميل  �ل�صيخ  باإد�رة  �الإخوة  �تخذها  وقد  �مل�صجد، 

ليلة �لقدر بال�صالة و�لدعاء و�لذكر، بدالً من �جلدل �لذي ال طائل منه، فهي ليلة ��صتغر�ق 

روحي، وما فيها من بركة يغني عن �لتهريج �لذي يفقدها هيبتها. وما �إن ��صتوت �الأمور 

حتى تقدم مني �ل�صيخ جميل )�أبو حمزة(، وقال: �صلِّ يف �لنا�ص هذه �لليلة، فا�صتاأذنته يف 

�أو �لتخفيف؟ فقال: طوِّل، وهي �الآن �صعة ملن ��صتطاع �أو يريد. ونويت  �لتطويل خمري�ً 

�لبقرة، وهذ� من ف�صل �هلل علينا، فقد َمنَّ �هلل علي  �ل�صالة بركعتني قر�أت فيهما �صورة 

�لنا�ص وجل�ص من جل�ص، كما قيل يل، وكان �حل�صور  بحفظ كتابه، وتعب من تعب من 

من جميع �أنحاء فل�صطني، و�إىل يومنا هذ� من �لنا�ص من يذكرين بتلك �لليلة �ملباركة، منهم 

�ل�صيخ حامد �لبيتاوي، فهي بالن�صبة يل قد تعودتها... 

�ل�صوري يف غرفة من  �ل�صهيد م�صباح  �الأخ  �ل�صجن وقد �صلى  وكنا لعهد قريب يف 

غرفنا يف �ل�صجن ليلة 27 رم�صان، بعد �صالة �لع�صاء و�لرتو�يح، �صلى ركعتني قر�أ فيهما 

�صورة �لبقرة، و�آل عمر�ن و�لن�صاء و�ملائدة و�الأنعام و�الأعر�ف، و�الأنفال و�لتوبة، وعن 

�الإبعاد  �أعقبها  �لتي  “�صجنتي” �الأخرية  2010، يف  ظهر قلب. و�صليت يف رم�صان �صنة 

عن �لقد�ص، باأربعة �أجز�ء كاملة، ختمتها بالدعاء يف ليلة 27 رم�صان، ويف �أقل من �صاعة 

ون�صف، ما جعل من �الأخ عبد �لرحمن �صديد، من طولكرم، و�بن كتائب �ل�صهيد عز �لدين 

�لق�صام، يبدي ��صتغر�به مّما �صمع من �الإخوة يف غرفتنا �أن ذلك ح�صل.

قهوة الجنة:
وكان م�صباح �ل�صوري ر�صي �هلل عنه حمباً للقهوة، ويف نقا�ص مع فريق من �الإخوة 

فيهم �ملجاهد عدنان �أبو ��صنينة، �صاأل م�صباح: هل يوجد يف �جلنة قهوة؟ ففريق يقول ال، 

وفريق يقول نعم. وحجة من يقول ال، �أنه ال يوجد يف �جلنة نار توقد عليها �لقهوة، وحجة 

 .
ْنتُْم ِفيَها َخالُِدوَن(3

َ
ْعنُيُ َو�أ

َ
ْنُف�ُص َوَتلَذُّ �اْلأ

َ
َمْن يقول نعم، قوله تعاىل )َوِفيَها َما َت�ْصتَِهيِه �اْلأ

وحديث �لنبي ] فيما يرويه عن ربه: “�أعددت لعبادي �ل�صاحلني، ما ال عني ر�أت، وال 

 .
�أذن �صمعت، وال خطر على قلب ب�رش”4

القراآن الكرمي، �صورة �لزخرف، �آية 71.  
3

حديث متفق عليه، لن�ّص �حلديث �نظر: �شحيح الإمام البخاري، �حلديث رقم 3244. ]�ملحرر[  
4



160

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

وبعد فرتة من ��صت�صهاده، جاء م�صباح ز�ئر�ً للمجاهد حممد �خلطيب يف منامه يقول: 

يوجد يف �جلنة قهوة. وق�ّص �الأخ حممد �خلطيب �لروؤيا على �الأخ عدنان �أبو ��صنينة فيما 

�ل�صجون، وخرج  �لذي جمعتني به  ��صنينة،  �أبو  �الأخ �حلبيب عدنان  �إياه  بعد. وحدثني 

معنا يف تبادل �الأ�رشى، وهو و�لد �ملجاهد حممد خليل �أبو ��صنينة، �لذي نفذ عملية �حلاجز 

عند ر�أ�ص خمي�ص يف عناتا، فقتل فيها جندياً وغنم �صالحه يف جر�أة منقطعة �لنظري، كذلك 

قام �ملجاهد �ملذكور بقتل �رشطي �صهيوين يف عملية باب �الأ�صباط، وقد جمعتني �الأيام 

به من خالل “�لبو�صطة”. 

�لعدو،  يخ�صانا  وجماهدون  �ل�صجن،  خارج  وُعبّاد  �ل�صجن،  يف  ُعبّاد  �أنا�ص  نحن 

و�أعباوؤها  �أخرى،  �هتمامات  لها  �ل�صجن  خارج  �لظروف  لكن  منا.  حركة  كل  ويخ�صى 

تاأخذ منك جهد �لليل و�لنهار. ود�خل �ل�صجن يف رم�صان، كان منّا َمْن يختم كل يوم مرة، 

وكنت �أختم �لقر�آن كل ثالثة �أيام مرة، وختمته يف يوم و�حد، �أما خارج �ل�صجن، فاحلال 

تختلف كثري�ً لالأ�صباب �لتي ذكرتها.

جيل جديد:
�لنا�ص  من  لنا  للمهنئني  وكان  عجيبة،  مبدر�صة  تتميز  ولياليه  رم�صان،  �أيام  هذه 

لطلبة  وكان  �هلل.  عند  ذلك  ونحت�صب  و�الأرحام،  و�لبيت  �الأهل  حّظ  من  �أكرث  معنا،  حٌظ 

على  قائمة  تربيتهم  والأن  �نتظروه،  �لذي  ح�صورهم  �خل�صو�ص  على  �جلامعات 

�مل�صلح،  �لكفاح  �صعيد  على  �لفتحاوية  �ل�صبيبة  متار�صها  �لتي  �ملز�يدة  ظّل  ويف  �الإعد�د. 

�النتظار هذ�  متى  و�إىل  �لفر�غ،  هذ�  ملء  �إىل  بحاجتهم  ي�صعرون  �لفتية  هوؤالء  من   جعل 

وقد طال؟

�أخذت �صننَي عجافاً  �لتي  �لكثري عن �صريتنا �الأوىل، وجتربتنا  كانو� يف �صوق ملعرفة 

�لن�صاط �لطالبي يف  �أن لهم جتربة م�صابهة يف ق�صوتها من خالل  �أعمارنا، وخا�صة  من 

�جلامعات. 

كنا نلتقي و�إياهم يف فهمنا الأبعاد �ل�رش�ع، و�رش�ع �الأفكار، وحالة �لتيه �لذي تعي�صه 

�جلهادي  للعمل  �صوق  عن  يف�صحون  �لفتية  وكان  �الإ�صالم.  عن  بعيد�ً  �الأخرى  �لقوى 

عمن  تبحث  حامية،  �صدروهم  وكانت  �الإحر�ج.  من  خوفاً  وبع�ُصهم  ��صتحياء،  على 

ي�صتوعبها ويحملها على �لطريق، ومنهم َمْن ظنَّ �أنني �صالته، ومل ينقطع ترددهم على 
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�لبيت، وعرفو� �لطريق، وعر�صو� علّي �صحبتهم يف رحالت كانو� يقومون بها من خالل 

�جلامعة، �إىل �ملو�قع �حلا�صمة من تاريخ هذه �الأمة مبعاركها �لفا�صلة، مثل عني جالوت 

عليَّ  تردد�ً  �أكرثهم  وكان  وم�صاجدها.  باأ�صو�رها  وعكا  و�أجنادين،  و�لريموك  وحطني 

، وكلهم ��صت�صهدو� 
7
، وحميي �لدين �ل�رشيف

6
، و�صالح �لدين دروزة

5
عادل عو�ص �هلل

�أحد�ث تاريخ هذه �الأمة و�أجمادها، وال  الحقاً... وكل هذ� �لن�صاط حتى يعيدو� للذ�كرة 

ينقطع �لتعليق على ذلك.

وبعد �أن �نتهى �صهر �لع�صل من رم�صان، وجاء �لعيد وخرج �لنا�ص لل�صالة، �صليت 

بهم وخطبتهم و�ألقيت على م�صامعهم ما مل يعهدوه من قبل، وبعدها �نطلقت يف زيارة 

بيوت �لقرية بيتاً بيتاً مهنئاً بالعيد، وما رجعت للبيت �إال مع �لغروب؛ الأن �أهل �لقرية �أبناء 

رجل و�حد، و�مر�أة و�حدة... فالقرية كلها “�أبو طري”.

وبعد �لعيد، تفرغت قليالً لالأهل و�الأقارب و�الأ�صحاب، وتنقلت ما بني �ملدن و�لقرى 

يف فل�صطني من �صمالها �إىل جنوبها عد� �أم �لر�رش��ص. وحا�رشت يف �مل�صاجد ويف �جلامعات 

مبكر�ً  �ن�صم  �لقد�ص.  جامعة  يف  �لريا�صيات  ودر�ص  �لبرية،  يف  ولد   :)1998–1967( اهلل  عو�ش  اأحمد  عادل   
5

جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني. متزوج وله �أربعة �أبناء. ن�صط مبكر�ً يف كتائب �لق�صام، و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون 

ع�صكري  لتنظيم  و�لتجهيز  باالإعد�د  �الحتالل  �صجون  يف  �إخو�نه  من  وعدد  عادل  بد�أ  �ل�صهيوين.  �الحتالل 

�صخم يغطي �ل�صفة �لغربية، ولهذ� مّت تدريب وجتهيز �لع�رش�ت ومّت �لعمل الإعد�د م�صنع متفجر�ت وجتهيز 

خاليا ع�صكرية ل�صن عمليات �صخمة لهز �الحتالل، وعمليات �غتيال وخطف جنود. ُعدَّ �لقائد �لعام لكتائب 

��صت�صهد و�صقيقه  �الأمنية.  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �ل�صهيوين و�أجهزة  �الأول لقو�ت �الحتالل  �لق�صام و�ملطلوب 

عماد يف 1998/9/10 بعد �قتحام �الحتالل �ل�صهيوين للمزرعة �لتي �ختفى بها عادل بالقرب من �خلليل، وكان 

هذ� �صبباً يف تفكيك �الحتالل للتنظيم و�عتقال �لع�رش�ت وعلى ر�أ�صهم �ل�صيخ �أبو طري. 

�شالح الدين نور الدين دروزة )1964–2001(: ولد يف مدينة نابل�ص، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص يف   
6

�أمري �لكتلة �الإ�صالمية يف �جلامعة، متزوج وله �صتة من �الأبناء، �عتقل عدة مر�ت  �الأحياء من جامعة �لقد�ص، 

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �صجون  يف  �عتقل   .1992 �صنة  �لزهور  مرج  �إىل  و�أبعد  �ل�صهيوين،  �الحتالل  �صجون  يف 

�أحد قادة كتائب �لق�صام �لذين �أعادو� تنظيم �صفوفها حتت قيادة �ل�صهيد جمال من�صور �إثر �ندالع �نتفا�صة 

�الأق�صى، �مل�صوؤول �ملبا�رش عن عدد من خاليا �لكتائب �لتي �أثخنت يف �الحتالل �ل�صهيوين. ممثل حركة حما�ص 

يف جلنة �لتن�صيق �لف�صائلي يف حمافظة نابل�ص. �غتيل يف 2001/7/25 بعد �أن ق�صفت طائرة �صهيونية �صيارته.

حميي الدين ربحي ال�رشيف )1966–1998(: ولد يف بلدة بيت حنينا �صمال �لقد�ص. حا�صل على بكالوريو�ص   
7

�لق�صام  �نتظم مبكر�ً يف �صفوف كتائب  �لقد�ص.  �لعلوم و�لتكنولوجيا يف جامعة  �إلكرتونيات من كلية  هند�صة 

�لعمليات  من  لعدد  و�لدعم  و�الإعد�د  بالتجهيز  �أ�صهم  �لكتائب.  د�خل  �الت�صال  جهاز  عن  م�صوؤوالً  وكان 

�ال�صت�صهادية حتت قيادة �ل�صهيد يحيى عيا�ص. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل لن�صاطه يف حركة حما�ص 

ودعم مطاردي �لكتائب. طورد لالحتالل بعد �صنة 1995 وبد�أ مع �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل يف �الإعد�د و�لتدريب 

جليل جديد من مهند�صي �لق�صام. و�أ�رشف على عدد من �لعمليات. ��صت�صهد يف 1998/3/29 يف ظروف غام�صة 

للبدء بحملة  �ل�صلطة �حلادث  ��صتغلت  �الأمنية وقو�ت �الحتالل.  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  بعد مطاردة من 

ت�صويه لل�صهيد عادل عو�ص �هلل وقيادة كتائب �لق�صام.
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وم�صاجدها،  عكا  زرت  زرتها،  �ملهجرة  �لقرى  حتى  مدينة،  وال  قرية  عليَّ  عتبت  وما 

 وخطبت من على منب �جلز�ر يف يوم جمعة، و�عتليت �أ�صو�رها وتذكرت �أمي، رحمها �هلل،

و�للد  �لنا�رشة  ما �صكنت عليه”. وزرت  �لبحر،  “لو عكا بتخاف هدير  تقولها:  �أمثلة  يف 

م�صاجدهما،  يف  و�صليت  ويافا،  حيفا  وزرت  �ل�صبع،  بئر  �أعمال  من  ور�هط  و�لرملة 

وحا�رشت وخطبت �جلمع كذلك. زرت �صفا عمرو و�مل�صهد و�لرينة وكفر كنا وطرعان 

وكفر مند�، وحتى �لقرية �ل�رشك�صية كفركما، وما من م�صجد يف هذه �لبلد�ت �إال وكانت 

بيته،  يف  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  وزرت  غزة،  قطاع  �إىل  بزيارة  وقمت  جمعة.  خطبة  فيه  يل 

وزرت �جلامعة �الإ�صالمية وحا�رشت يف طلبتها، وزرت خانيون�ص وبلدة عب�صان �لكبرية 

�إىل �ل�رشق منها، لُقْربى لنا هناك من �آل �أبي طري، و�أقمت بينهم.

�إخو�ين  من  بدعو�ت  كانت  �جلمعة،  خطب  وحتى  وحما�رش�تي،  هذه  زيار�تي 

و�أ�صدقائي و�صبكة عالقات و��صعة، وحتى �الأعر��ص �الإ�صالمية �صاركنا فيها بالكلمات، 

�خلليل،  وجامعة  بريزيت،  وجامعة  دي�ص،  �أبو  يف  �لقد�ص  )جامعة  للجامعات  وزيار�تي 

و�ملعاهد(، مل تنقطع، ودر�ص �لثالثاء يف م�صجد �ل�صخرة �مل�رشفة. و�أذكر �أين زرت قرية 

�مل�صهد �إىل �ل�رشق من �لنا�رشة، وخاطبت فيها جمعاً مهيباً وقلت: هذ� م�صهد من م�صاهد 

جيو�ص  ير�قب  �لدين  �صالح  كان  �لتالل  هذه  ومن  �هلل،  رحمه  �الأيوبي،  �لدين  �صالح 

مائري،  فجولد�  حطني،  من  �لن�رش  رياح  الأ�صتم  و�إين  حتركاتهم،  وير�صد  �ل�صليبيني 

رئي�صة وز�ء �لعدو، وقفت على �صاطئ �أم �لر�رش��ص، و�لتي ت�صمى �ليوم �إيالت، وقالت: 

�إين الأ�صتم رياح خيب من هنا، وتعود بالذ�كرة لقومها، �لذين ال ترتفع روؤو�صهم �إال حني 

تغيب �ملطرقة، كما قال �صيد قطب، رحمه �هلل.

�أينما  �أحافظ على �الأذ�ن ل�صالة �ل�صبح،  �أن  لقد حر�صُت وكان حر�صي بالغاً، على 

يف  و�لع�صاء  �ل�صبح  ل�صالة  �الأذ�ن  �أرفع  �أحياناً  وكنت  وخارجها،  �ل�صجون  د�خل  كنت 

�ل�صبح  ل�صالة  �الإمامة  على  جمعة  يوم  كل  يف  �أحافظ  وكنت  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد 

فيه... و�أ�صلي ب�صورتي �ل�صجدة و�لدهر.

كنا يف �ملنا�صبات نرتدد على غزة، وغريها من �ملدن و�لقرى. وملا ��صت�صهد �الأخو�ن 

جو�د �صلمية و�صائب ذهب من غزة يف جامعة بريزيت، ذهبنا بوفد للتعزية، و��صتقبلنا 
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لو�لد  بالعز�ء  وتقدمنا  لالجئني،  خانيون�ص  خميم  يف   ،
8
�لرنتي�صي �لعزيز  عبد  �لدكتور 

�ملنا�صبة. ويف طريق عودتنا، ذهبنا لبيت  �لدكتور لكلمة يف هذه  �ل�صهيد جو�د، وقدمني 

�ل�صهيد  لو�لد  قالها  �لرنتي�صي،  للدكتور  كلمات  و�أذكر  �أهله،  وو��صينا  �صائب،  �ل�صهيد 

على  غزة  يف  و�أهلنا  �لعز�ء،  و�جب  لتقدمي  جاوؤو�  �لقد�ص،  من  �الإخوة  هوؤالء  جو�د: 

�خل�صو�ص يحتفون دوماً باأهل �لقد�ص.

�ل�صيخ �صالح �صحادة، رفع �هلل درجاته يف عليني،  �آخر، كنت يف �صيافة  ويف موقف 

وهو �أخي يف �هلل و�بن �أمي يف �لود وما بيننا من عاطفة، ت�صل �إىل �لبكاء عند �للقاء، قال يل: 

هيا نذهب لعر�ص �إ�صالمي يف جباليا �أو �صو�ها من �صمال غزة، ال �أذكر مع �لليل. وذهبنا �إىل 

�لعر�ص وح�رشنا جانباً منه، ووقف خالل فقر�ت �حلفل �صبي �صغري، �أظنه يف �لعا�رشة 

من عمره، َوَكبَّ وعال �صوته بالهتاف، �هلل �أكب وهلل �حلمد، �هلل غايتنا و�لر�صول زعيمنا...

�أعرف؟ قال: هذ�  �ل�صبي؟ قلت: ال، وكيف  �أتعرف من هذ�  �ل�صيخ �صالح:  �إلخ، فقال يل 

�بن �ملجاهد عرب مهرة، وعرب من جمموعة �ل�صيخ �ل�صهيد �أحمد يا�صني، ورفيق �ل�صيخ 

�صالح يف �ملجموعة.

ما قبل االنتفاضة:
بني �أن خرجنا من �ل�صجون �صنة 1985 �إىل بد�ية �النتفا�صة �الأوىل �صنة 1988، كانت 

�الأحد�ث تت�صارع يف هذه �ملرحلة، وهذه �مل�صاحة من �لزمن، وم�صت ثالث �صنو�ت من 

�لعمر، �صمن هذه �لن�صاطات، كنت �إما يف �صيافة �لنا�ص )ال على �صعيد بيوت �الأ�صحاب 

بني  ما  �صيافتي  يف  �الأحباب  هوؤالء  و�إما  ولقاء(،  ن�صاط  كل  �صعيد  على  ولكن  وحدها، 

ومع  قادمة.  ملرحلة  �إجابات  ولها  �أ�صئلة  طياته  يف  يحمل  �حلر�ك  هذ�  وكل  وحني.  حني 

�لعمل  فاإن يف �صاحة  �الإ�صالمية،  �لدعوة  �لعاملني، يف حقل  �ل�صحوة على م�صتوى  ن�صج 

ولكنها  �ال�صتمر�ر،  يعطيها  ما  �حليوية  من  فيها  �صبابية،  وطاقة  ملتهبة  قوة  عنا�رش 

ال  و�رش�مها  تتقد  جذوة  �جلامعات  يف  فالطلبة  �ملخزون.  هذ�  يحتوي  وعاء  عن  تبحث 

الرنتي�شي )1947–2004(: ولد يف قرية يبنا بالقرب من ع�صقالن، وهجر و�أ�رشته لقطاع  عبد العزيز علي   
8

وعمل  �خلريية،  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  من  عدد  ع�صوية  �صغل  �الإ�صكندرية.  جامعة  يف  �لطب  در�ص  غزة. 

تاأ�صي�ص  �مل�صلمني يف قطاع غزة حلظة  �لعام لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  �الإ�صالمية. ع�صو  حما�رش�ً يف �جلامعة 

ت�صلم  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  و�صجون  �الحتالل  �صجون  يف  مر�ت  عدة  �عتقل  موؤ�ص�صيها.  �أبرز  و�أحد  حما�ص 

بق�صف  �غتيل  يا�صني.  �أحمد  �ل�صيخ  �غتيال  بعد  غزة  قطاع  يف  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  م�صوؤولية 

�صاروخي ��صتهدف �صيارته يف مدينة غزة يف 2004/4/17.
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ينطفئ، و�مل�صاجد مبن فيها عطاء ال ين�صب وال ينقطع، و�لتغيري �لذي يتجدد مع جتدد 

 �لتد�فع، بعدما �أفل�صت �ملنظمة، وعجزت �الأنظمة �أن تد�وي �جلر�ح، و�أن تاأخذ بالنا�ص �إىل

�خلال�ص.

�لرت�خي  وحالة  وممار�صاته،  فاالحتالل  و��صتيعاب،  تفريغ  �إىل  حتتاج  طاقات  �إنها 

�الحتالل  ثقافة  جعلت  �لفل�صطينية،  �لق�صية  بها  مرت  �لتي  �لثقافة  وتلوث  و�ل�صعف، 

تاأخذ م�صاحة من حياة �لنا�ص، بل �إن ثقافة �الحتالل �قتحمت على �لنا�ص بيوتهم، و�صارك 

�لتخمة  هذه  بعد  بقوة  تد�فع  هذ�  كل  ومنا�صباتهم.  �أعر��صهم  يف  �لنا�ص  بع�ص  �ل�صهاينة 

من �ملحبطات، وفيها كذلك من �ملوقظات �لتي فجرت �النتفا�صة �الأوىل. وما �إن ح�رشت 

�للحظة �ملوعودة، و�إذ� بالطوفان قادم ال يقف يف طريقه �صيء، و�أ�صبحت كلمة �النتفا�صة 

على كل ل�صان، و�أ�صبحت م�صطلحاً تتناقله جميع �للغات من على ف�صائيات هذ� �لعامل، 

وتتفاعل معه وتتابع �أخباره.

�إن �لظروف باتت مهياأة لهذ� �النفجار، �لذي خرج من رحمه هذ� �لطوفان، و�لذي عجز 

�ملحتل �أن يو�جهه مبا�رشة، بعدما ح�صد له ح�صوده، وعجز عن كيفية �لتعامل معه... بل 

حدد له بعد�ً زمنياً ظاناً �أن بيده مقاليد �الأمور، و�أنه قادر على �إنهاء هذه �حلالة، ويلك 

�ملنظمة  �لظّن عند  �لظاهرة. كما كان  �الأمن ما يكفي الحتو�ء هذه  من �جليو�ص و�أجهزة 

�أنها موجة �صاحلة للركوب و�لو�صول، فاأتانا بعملية �لتفافية عجز عنها �ل�صهاينة، �أتانا 

باأو�صلو بديالً، ما �أف�صد على �مل�رشوع �لوطني �أن ي�صي يف طريق �نتفا�صته �إىل �لنهاية.

اشتعال االنتفاضة وانطالقة حماس:
تعمل،  �هلل  ويد  �ل�صكون،  يعرف  ال  و�لكون  �النفجار،  هذ�  ملثل  مهياأة  �الأجو�ء  كانت 

فال تقرتح عليها كيف تعمل. وخطبت �جلمعة يف �صاحة ع�صقالن قبل �لتحرير، �أي �صنة 

1985، قلت فيها: �إن �ملنطقة مقبلة على مرحلة تفجري �إياين، لن ترتك �صيئاً �إالّ �أتت عليه، 

و�صتكون معلماً من معامل �لتاريخ.

ومع ما ذكرت فاإن تخمة �الإحباطات، وتر�كم �ل�صلبيات يف حياة �لنا�ص، وعلى �صعيد 

�جلامعات  ودور  �ل�صارع،  متابعة  مع  �ل�صامت  �الإعد�د  ومر�حل  جانب،  من  و�قعهم 

�آخر، قد ولّد  �ملوؤ�ص�صات من جانب  �الإ�صالمي يف بناء  �لعمل  �مل�صاجد وجناح  و�نتفا�صة 

يف  �ملقطورة  حادثة  ح�صلت  عندما  �ل�صعبي،  �حلر�ك  النطالق  �ملنا�صبة  �للحظة  ُكلُُّه  هذ� 
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�أو�خر  �أربعة من �لعمال، من خميم جباليا لالجئني �لفل�صطينيني  قطاع غزة، و��صت�صهد 

1987. و�ملقطورُة �صاحنُة نقل �إ�رش�ئيلية كبرية، �صدمت �أربعة من �لعمال �لفل�صطينيني 

فقتلتهم، وما �إن �صاع �خلب بني �لنا�ص، حتى خرجت جباليا مبن فيها يف مظاهر�ت عارمة 

على  و�لعمل  �الأحد�ث،  ملتابعة  غزة  يف  �الإ�صالمي  �لعمل  قادة  و�جتمع  �الحتالل.  �صّد 

��صتمر�رها، وكانت �جلامعة �الإ�صالمية غرفة عمليات، و�جتماعات لقادة جماعة �الإخو�ن 

يف  �نفجرت  �أن  منذ  �الأحد�ث  وتو��صلت  يا�صني،  �أحمد  �ل�صيخ  ر�أ�صهم  وعلى  �مل�صلمني، 

�ملقاومة  حركة  با�صم  لالنتفا�صة  �الأول  �لبيان  و�صدور   ،1987/12/14 �إىل   1987/12/8

�الإ�صالمية، ثّم تبعه بيان للحزب �ل�صيوعي. وبعد ذلك باأربعني يوماً خرج �إىل �لنا�ص بيان 

للقيادة �لوطنية �ملوحدة، و�لتي ت�صّم ف�صائل منظمة �لتحرير.

لقد �نطلقت �رش�رة �النتفا�صة �إىل ربوع �لوطن �لفل�صطيني، حتى َمْن هم د�خل �خلط 

مع  وتو��صلو�  �النتفا�صة،  هذه  دعم  يف  لوج�صتياً  �صاركو�   ،1948 �صنة  من  �الأخ�رش 

�إخو�نهم و�صاعدوهم مادياً ومعنوياً، وكل من يف �لد�خل �لفل�صطيني تبعو� باإمكانيات 

هائلة من �الأطعمة و�الألب�صة و�ملال، من �أجل �أهلهم وذويهم.

وبقيت �النتفا�صة من يوم �إىل يوم تتجدد، وو�جهت �لعدو ب�رش��صة، �لرجال و�لن�صاء 

و�الأطفال حتى كبار �ل�صن �ندفعو� للمو�جهة، و�صقط كثري من �ل�صهد�ء، ونتجت �إعاقات 

�أن كان �الأول من كانون �لثاين/ �آلة �لقمع �ل�صهيونية. ويوم  �أيدي   موؤملة وموجعة على 

يناير من �لعام �جلديد 1988، و�صادف يوم جمعة، و�مل�صلون على كرثتهم يف �مل�صاجد، 

�إىل �ل�صو�رع، وكان هذ� �ليوم...  �أو �ندفاع  �إىل تثوير،  وعندهم �جلاهزية �لتي ال حتتاج 

ذكرى �نطالقة فتح �صنة 1965، فلم تخرج �جلماهري يف هذ� �ليوم، بل كان ِمْن �أهد�أ �أيام 

�صتخرج  غد�ً  قال:  �لذي  خلف،  �صالح  �إياد  الأبي  حديث  على  رد�ً  هذ�  �أقول  �النتفا�صة. 

�جلماهري على بكرة �أبيها مع �نطالقة حركة فتح، فكان �جلو�ب من م�صاجد غزة جميعها 

�لهدوء �لتام؛ الأن حما�ص هي �صاحبة �لثقل على �خل�صو�ص يف غزة ب�صاأن هذه �النتفا�صة. 

هذه  حقيقة  يل  وو�صحت  بيتي،  يف  ز�رين  من  ومنها  ذلك،  تابعت  �لعاملية  و�ل�صحافة 

�ل�صورة كذلك ال كما ي�صورها �إعالم �ملنظمة؛ كما �ت�صحت �ل�صورة �أكرث بعد �أن ��صتدت 

�صوكة �النتفا�صة، و�أخذت بياناتها تتو�ىل مع كل �صهر �أو منا�صبة.. 

يف  وذر�عها  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  وحاولت  �النتفا�صة،  �رش�رة  �نطلقت  لقد 

�الأر�ص �ملحتلة وهي “�لقيادة �لوطنية �ملوحدة” �إق�صاءنا، وكانت �حلرب على �صعار�تنا 
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د�خل  وعنا�رشنا  �صبابنا  على  و�عتد�ء�ت  �جلماهريي،  ون�صاطنا  وكتاباتنا  والفتاتنا 

�صجون  يف  �ل�صعبية  �جلبهة  �إطار  حتت  يفرزون  �أبناوؤنا  وكان  وخارجها.  �ل�صجون 

�رشيحة  �أو  ج�صماً  تكون  �أن  حما�ص،  حلركة  �أبد�ً  ت�صمح  ال  كانت  فتح  الأن  �الحتالل؛ 

تعر�ص  ولقد  �لوطني،  �مل�رشوع  هذ�  خالل  من  حما�ص  م�صمى  وحتت  بذ�تها،  م�صتقلة 

�إخو�ننا لل�رشب �ملبح و�لتك�صري من �صباب فتح د�خل �ل�صجون.

، و�ل�صهيد 
10

، و�ل�صيخ نايف �لرجوب
9
ويف �صجن �خلليل، تعّر�ص �ل�صيخ ح�صن يو�صف

، لل�رشب يف �صاحة �صجن �خلليل، وفر�ص 
12

، و�ل�صهيد ب�صام م�صاملة
11

جهاد �ل�صويطي

عذبو�  بل  بجماعتهم،  �اللتحاق  من  وُمنعو�  حما�ص،  من  �ل�صغار  �لفتية  على  �حل�صار 

، وجالل �لب�غيت يف �صجن �خلليل. وحافظ �لدبل
13

 كما ح�صل مع عبد �لنا�رش عي�صى

ح�شن يو�شف دار خليل )1954– (: ولد يف قرية �جلانية قرب ر�م �هلل، حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ص يف   
9

�ل�رشيعة من جامعة �لقد�ص، �عتقل �أكرث من 14 مرة يف �صجون �الحتالل منذ �صنة 1971. �صغل ع�صوية �للجنة 

�لوطنية و�الإ�صالمية يف حمافظة ر�م �هلل ممثالً حلركة حما�ص، وعمل ناطقاً با�صم �حلركة يف �ل�صفة �لغربية. فاز 

يف �النتخابات �لت�رشيعية �صنة 2006 عن مدينة ر�م �هلل �صمن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح وهو يف �ل�صجن.

نايف حممود الرجوب )1958– (: ولد يف بلدة دور� ق�صاء �خلليل. حا�صل على بكالوريو�ص �رشيعة �إ�صالمية   
10

من �جلامعة �الأردنية، و�ملاج�صتري يف �لق�صاء �ل�رشعي من جامعة �خلليل. ع�صو فاعل يف كثري من �ملوؤ�ص�صات 

�الجتماعية و�خلريية. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل لن�صاطه �لقيادي يف حركة حما�ص و�أبعد �إىل مرج 

وعنيِّ  ،2006 �صنة  �خلليل  مدينة  عن  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لع�صوية  �نتخب   .1992 �صنة   �لزهور 

�صجون  يف  لذلك  و�عتقل   ،2006 �صنة  �لعا�رشة  �لفل�صطينية  �حلكومة  يف  �لدينية  و�ل�صوؤون  لالأوقاف  وزير�ً 

�الحتالل �ل�صهيوين.

�لقد�ص  جامعة  �إىل  �نت�صب  �خلليل.  دور�  قرب  عو�  بيت  بلدة  يف  ولد   :)2004–1965( ال�شويطي  حممد  جهاد   
11

�ملفتوحة وعمل رجل �أمن يف م�صت�صفى �الأهلي يف �خلليل. متزوج وله خم�صة �أبناء. �نتمى حلركة حما�ص و�صارك 

يف فعالياتها منذ �النتفا�صة �الأوىل، و�عتقل لذلك يف �صجون �الحتالل. �عتقل يف �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

وطورد لالحتالل منذ �صنة 1997. قدم وخليته م�صاعدة للق�صامي ح�صن �صالمة، و��صت�صهد يف ��صتباك م�صلح 

مع �لقو�ت �ل�صهيونية �لتي حا�رشت �ملنزل �لذي تو�جد فيه يف 2004/1/29.

ب�شام يون�ش م�شاملة )1965–1995(: ولد يف بلدة بيت عو�غر بدور� �خلليل، متزوج وله ثمانية �أوالد. حا�صل   
12

�ل�صهيوين  �الحتالل  �صجون  يف  مر�ت  عدة  �عتقل  �خلليل.  جامعة  من  �الإ�صالمية  �ل�رشيعة  بكالوريو�ص  على 

بعد   1995/12/1 ��صتباك م�صلح يف  ��صت�صهد يف  �لق�صام.  كتائب  لن�صاطه يف حركة حما�ص ولعالقته مبطاردي 

حما�رشة قو�ت �الحتالل ملنزله ورف�صه �ال�صت�صالم.

جامعة  يف  �ل�رشيعة  در�ص  نابل�ص.  مدينة  يف  بالطة  خميم  مو�ليد  من   :)  –1968( عي�شى  عطا  النا�رش  عبد   
13

�لنجاح وتر�أ�ص �لكتلة �الإ�صالمية فيها. �عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل لن�صاطه يف حركة حما�ص. �لتحق 

بكتائب �لق�صام وعمل ب�صحبة �ل�صهيد يحيى عيا�ص. كان �مل�صوؤول �ملبا�رش عن عملية �ال�صت�صهادي لبيب عازم 

Ramat Eshkol �لتي نفذت بعد �عتقاله مبتابعة من  �أ�صكول  و�ال�صت�صهادي �صفيان جبارين، وعملية ر�مات 

�ل�صهيد حميي �لدين �ل�رشيف. �عتقل بعد مطاردة من قبل �أجهزة �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمنية، وقو�ت �الحتالل 

�ل�صهيوين يف 1995/8/19. حكم بال�صجن مدى �حلياة، و��صتمر يف ن�صاطه من د�خل �ملعتقل، و�أ�صهم يف تاأ�صي�ص 

خلية “�صهد�ء من �أجل �الأ�رشى”. عزل �نفر�دياً ل�صنو�ت.
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فتح، من  وهو  �لق�صم،  با�صم  �لناطق  له  فقال   )11( ق�صم  �إىل  دخل  ع�صقالن  �صجن   يف 

فاأنا  حما�ص،  هنا  يكن  مل  و�إذ�  حما�ص،  �أنا  حافظ:  له  فقال  حما�ص،  تنظيم  هنا  يوجد  ال 

وحدي حما�ص. 

حما�ص،  �إطار  حتت  �أفرزو�  الأنهم  �إخو�ننا  �رُشب  �لنقب،  وكذلك  جمدو  معتقل  ويف 

ذهبو�  �مل�رشوبني  و�أهايل  �إخو�ننا  �أن  ولوال  عليه،  �أغمي  حتى  �لقدومي  نا�رش  و�رُشب 

�إىل عائالت �لظلمة من قادة فتح، وهددوهم، بل �إن �إخو�ننا يف خارج �ل�صجون، ترب�صو� 

فانهالو�  عنهم،  �الإفر�ج  يوم  لهم  وقعدو�  �ل�صجون...  د�خل  �إخو�ننا  �آذو�  ممن  باأنا�ص 

وفر�صنا  �نتهت  وفعالً  �لظاهرة.  هذه  تنتهي  وحتى  باملثل،  �ملثل  ليكون  �رشباً  عليهم 

�أنف�صنا على هذه �ل�صاحة، وذهب عرفات بعد �أن عجز عن �حتو�ئنا، وقال عنا �إننا �صنيعة 

�إىل �إخو�ننا يف �خلارج،  �أفريقيا، ذهب  Yitzhak Rabin، وقبائل �لزولو يف جنوب  ر�بني 

�أن  و�لتقاهم يف �ل�صود�ن؛ ليعر�ص عليهم �لدخول يف �ملنظمة بعدد من �ملقاعد، فلما ر�أو� 

عر�صه بعيٌد عن �لو�قع �أجابوه: �أن هذ� ال يكفي، فرتكهم.

و�جلهاد  حما�ص  قياد�ت  من   416 �إبعاد  على  �الحتالل  دولة  �أقدمت  ملاذ�  و�ل�صوؤ�ل، 

منظمة  على  �ملح�صوبني  من  غريهم  دون  �لزهور،  مرج  �إىل   ،1992 نهاية  �الإ�صالمي 

�لتحرير؟ نعم، لقد �أبعدت “�إ�رش�ئيل” كثري�ً من �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني وهجرت �صعباً 

�لتحرير، و�أبعدت  كامالً، لكنها مل تبعد قبل ذلك، جمموعات قيادية من ف�صائل منظمة 

َمْن �أبعدت ُفر�دى.

�نتهت حما�ص؟ وهل ُرو�صت حما�ص؟ وقد �صاألو�  �الإبعاد، هل  �لرغم من هذ�  وعلى 

�صاألوه عن حما�ص،  �لعدو..  الأركان جي�ص  كان رئي�صاً  �أيام   Ehud Barak بار�ك  �إيهود 

�ْص.. هذ� يف �الأيام �الأوىل من �النتفا�صة. فهل �نتهت حما�ص؟ �أو غابت  فاأجاب: منٌر ال ُيروَّ

عن �ل�صاحة؟ �أو تر�جعت عن م�صو�رها؟ بل �صاألو� �ل�صيخ �أحمد يا�صني عن حما�ص، فقال: 

“�إنها تتعاظم”، نعم، �إنها تتعاظم.

ف�صائل  ِمْن  ُيبَْعد  َمْن  كل  �أنَّ  �ل�رش�ع،  هذ�  خالل  من  و�الأغرب  �الأعجب  و�لظاهرة 

ْبِعد فطريُقُه �إىل بريوت �أو دم�صق 
ُ
�ملنظمة فتح، �أو �جلبهة �ل�صعبية، �أو �لديقر�طية، �إذ� ما �أ

فكر  بالذي  للحظة  فكرو�  فهل  و�لعو��صم،  �لفنادق  بني  هناك  مقعده  ليتبو�أ  تون�ص،  �أو 

�للحظة  �إخو�ننا منذ  �أر�ص لبنان؟ كان قر�ر  �إىل مرج �لزهور على  �أُبعدو�  �إخو�ننا ملا  فيه 

�الأوىل، �أنهم لن يبحو� �أماكنهم حتى يعودو� �إىل فل�صطني، ودفعو� �لثمن غالياً، و�صبو� 
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على ق�صوة �لطبيعة، وعلى وح�صة �ملكان وعلى �لثلوج �ملحيطة بهم، ول�صبهم هذ� رفع 

رغم �الحتالل على �إعادتهم �إىل فل�صطني بقر�ر من
ُ
 �هلل ذكرهم وتعاطف �لعامل معهم، و�أ

�الأمم �ملتحدة، بعدما ��صطر لتفعيل �لقر�ر 799 بهذ� �خل�صو�ص.

لقد �نطلقت �رش�رة �النتفا�صة، و�صاركت فيها كاأنني �بن خم�صة ع�رش عاماً، وكتبت 

�ل�صعار�ت على �جلدر�ن يف بد�ية �الأمر، وقمت بتوزيع �لبيانات يف �لطرقات ليالً، �إىل �أن 

زحف �صباننا من �جليل �لثاين و�لثالث. وكان للقد�ص و�أبنائها ح�صوٌر يف طباعة �لبيانات، 

وتوزيعها على �ل�صفة �لغربية، وحتى قطاع غزة، و�أنا بنف�صي حملت ب�صيارتي رزماً من 

�لبيانات، �إىل بيت �الأخ �حلبيب �لدكتور �إبر�هيم �ليازوري، وكان على ر�أ�ص �لقائمني على 

�لقيق، رحمه �هلل، وف�صيلة  )�أبو �صليمان( ح�صن  �أ�صتاذنا �ملهند�ص  �لقد�ص،  �لعمل يف  هذ� 

�ل�صيخ )�أبو حمزة( جميل حمامي، حفظه �هلل، و�صحبت �ل�صيخ جميل يف زيارة �إىل غزة 

�ل�صفة وغزة على �صعيد  ما بني  �أحمد يا�صني، وقد كان حمامي من�صقاً  �ل�صيخ  �إىل بيت 

�النتفا�صة. وم�صت �النتفا�صة يف �صبيلها، وكان ل�صباننا يف �مل�صجد �الأق�صى و�لقد�ص، 

�الأر�ص.  على  �لبيانات  يف  جاء  ما  تطبيق  يف  �لقوي  �حل�صور  قرى،  من  جاورها  وما 

 من �حلا�رشين بقوة يف �مليد�ن، 
14

وكان �ل�صهيد �إ�صالم �أبو �رميلة، و�ل�صهيد زهري فّر�ح

 وكان �ملجاهد �أحمد عطون )�أبو جماهد(، هو �لقائد �مليد�ين و�لنا�صط بفاعلية يف منطقتنا

فقد  �النتفا�صة،  من  �الأوىل  �الأيام  يف  �صهيد�ً،  �صقط  من  �أول  �أما  طوبا.  و�أم  باهر  �صور 

عمر �لفاروق  عليه  وقف  �لذي  �جلبل  �ملكب،  جبل  من  مطر  جمال  �ل�صهيد  �أخونا   كان 

بن �خلطاب مكب�ً، ملا ر�أى بيت �ملقد�ص وم�صجدها.

و�ل�صحافة  �الإعالم  و�صائل  وتد�فعت  مبيثاقها،  �لعامل  �إىل  حما�ص  حركة  خرجت  وملا 

ت�صاأل عن هذ� �مليثاق، وعما جاء فيه، ز�رتني �صحفية �إ�صبانية، وكاأنها يف جذورها ترجع 

�إىل �لعرب، �لذين �أرغمتهم حماكم �لتفتي�ص على �لتن�رش، و�صاألتني عن �مليثاق وعن �أبعاد 

 هذ� �ل�رش�ع، وما هي ��صرت�تيجيتنا لهذه �ملرحلة ومل�صتقبل �ل�رش�ع، فقلت لها: �إن �ل�صيد

خذ بال�صيف فبال�صيف ُيوؤخذ”، ونحن �صنلجاأ �إىل �لقوة �إن مل نح�صل 
ُ
�مل�صيح \ يقول: “ما �أ

على حقوقنا، ويرحل �الحتالل عن �أر�صنا... فقالت و�هلل: وبل�صان عربي.. �حلمد هلل.

ثم  �خلليل  يف  �لبولتكنيك  بكلية  �لتحق  �لقد�ص.  يف  �لقدية  �لبلدة  يف  ولد   :)1994–1964( فراح  ر�شوان  زهري   
14

بكلية �لعلوم و�لتكنولوجيا و�صغل ع�صوية جمل�ص �لطلبة فيها عن �لكتلة �الإ�صالمية. تزوج من �صقيقة �ل�صهيد 

ب�صحبة  1994/5/31 يف  و��صت�صهد  �لق�صام  كتائب  يف  ن�صط  وزهري.  �إبر�هيم  ولدين  وله  �رميلة  �أبو   �إ�صالم 

عبد �ملنعم �أبو حميد بعد �أن هاجمتهم قوة �صهيونية خا�صة يف بلدة �لر�م. 
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وطلب �مل�صت�صار �لثقايف يف �لقن�صلية �الأمريكية يف �لقد�ص، غري مرة، زيارتي يف �لبيت، 

ولو ل�رشب فنجان قهوة، وكنت �أتردد، ولكنّه �أ�رّش فكان له ذلك، ود�ر حديث حول حركة 

حما�ص ودورها يف قيادة �ل�صعب �لفل�صطيني.

كانت بيانات حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( تلقى �حرت�ماً من �جلمهور. وكان 

لها قبوٌل يف �أو��صط �ملثقفني على �خل�صو�ص، و�أذكر �صهادة �أ�صتاذ من قريتنا هو �الأ�صتاذ 

)�أبو جالل( علي ح�صن �أبو طري، �أن �الأ�صاتذة من �إخو�ننا �مل�صيحيني يف مدر�صة �ملطر�ن 

و�صو�ها، كانو� يحرتمون بياناتنا، ويقر�أونها، ويقّرون مب�صد�قيتها.

�إىل �صد�رة �الأحد�ث، ونحن  �أن جنحنا يف �لو�صول  �إىل  لقد و�جهتنا �صعوبات جمة، 

نو�جه �لعدو �ل�صهيوين من جهة، و�العتد�ء�ت على �صبّاننا ون�صاطاتهم من فتح وحركة 

توفر�  �للذ�ن  و�لثبات  �ل�صجاعة  ولوال  �أخرى.  جهة  من  لها،  �لتابع  و�لتنظيم  �ل�صبيبة، 

وفهد   
15

�رميلة �أبو  �صعيد  حممد  فمرو�ن  �الأمور،  ��صتقامت  ما  و�صبّاننا،  عنا�رشنا  يف 

 —�الأخ �الأ�صغر للمهند�ص 
18

، وطارق �أبو عرفة
17

، و�ل�صهيد�ن ر�غب عابدين
16

�ل�صلودي

عيد  �أبو  و�صلمان  �لبيد.  و�صاحية  �لر�م  مناطق  يف  �الأمور  ح�صمو�  عرفة—  �أبو  خالد 

وجمموعات كان يقودها من قرى �صمال �لقد�ص وغربيها، هي �لتي �أخذت على عاتقها جناح 

 �الإ�رش�بات يف �لقد�ص على �خل�صو�ص، وجنح �صلمان �أبو عيد، و�الإخوة من�صور �صما�صنة

�لق�صام  كتائب  يف  �ل�صهيد  ن�صط  �خلليل.  مدينة  مو�ليد  من   :)1994–1970( ارميلة  اأبو  �شعيد  حممد  مروان   
15

��صتمر  1994/3/22 بعد ح�صار  �الأطر�ص، يف  �أبو حديد وحممد  �إياد  �الأهو�ل”، و��صت�صهد و�ل�صهيد�ن  “وحدة 
الأيام يف �أحد بيوت و�دي �لقا�صي يف مدينة �خلليل، تخلله ��صتباك �أدى ملقتل عدد من قادة وجنود �ل�صهاينة.

فهد �شربي ال�شلودي )1972– (: �أ�صري مقد�صي ولد يف بلدة �لر�م، ن�صط يف فعاليات حما�ص يف منطقة �لقد�ص   
16

يف �أثناء �النتفا�صة �الأوىل و�عتقل لذلك. �ن�صم لكتائب �لق�صام “جمموعة �لقد�ص” و�صارك يف عدد من عملياتها. 

�عتقل يف 1993/9/29، وحكم بال�صجن �ملوؤبد و�صتني عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يف 2011/10/18، و�أبعد 

�إىل تركيا.

يف  و�أ�صهم  �لق�صام،  كتائب  يف  ن�صط  �لر�م.  �صكان  من  مقد�صي  �صهيد   :)1994–1973( عابدين  رفيق  راغب   
17

عمليتني الأ�رش جنود �صهاينة؛ �الأوىل يف 1994/4/20، و�لثانية يف 1994/7/6، و�صارك يف 1994/8/12 يف حماولة 

د�خل �لبلدة �لقدية و��صتطاع �الن�صحاب �صاملاً بعد �أن �أ�صيب   Ariel Sharon صتهد�ف منزل �أريل �صارون��

 1994/8/12 �لر�م يف  بلدة  �ل�صهيونية �خلا�صة يف  �لوحد�ت  ��صتباك م�صلح مع  ��صت�صهد يف  �إخو�نه.  �ثنني من 

و�أخوه طارق �أبو عرفة.

طارق اإبراهيم اأبو عرفة )...–1994(: �صهيد مقد�صي، ن�صط يف كتائب �لق�صام، وهو �ل�صقيق �الأ�صغر لوزير   
18

�صوؤون �لقد�ص يف �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة خالد �أبو عرفة. �أ�صهم يف عمليتني الأ�رش جنود �صهاينة �الأوىل يف 

1994/4/20، و�لثانية يف 1994/7/6. ��صت�صهد يف ��صتباك م�صلح مع �لوحد�ت �ل�صهيونية �خلا�صة يف بلدة �لر�م 

يف 1994/8/12 و�أخوه ر�غب عابدين.
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هذ�  بعد  �لع�صكري  للعمل  �الأوىل  �لنو�ة  ت�صكيل  من  عيد،  �أبو  وريا�ص  �صما�صنة  و�صليم 

َخَو�ن 
َ
بت�صكيل جديد هو و�الأ ليخرج   ،1992 �ل�صجن معنا عام  �ملخا�ص، ودخل �صلمان 

حتى  �لعطاء  توقف  وما  �خل�صور.  زياد  بهم  وحلق  عيد،  �أبو  و�صليم   ،
19

زهر�ن زهر�ن 

بعدما ��صت�صهد �الأخ �حلبيب زهر�ن، رحمة �هلل عليه، و)�أبو �صلطان( �أين حجازي د�خل 

�لبلدة �لقدية، كان �صاحب �حل�صم و�جلندي �ملجهول، وب�صحبة حممد جنم مّت تثبيت 

�الإ�رش�بات، وتوزيع �لبيانات د�خل �أ�صو�ق �لقد�ص، وتطبيق ما يرد فيها من فعاليات.

والل ليقتلنهم الل شّر ِقتلة:
��صت�صهاد  كيفية  عن  للحديث  تدفعني  نف�صي  �أرى  حما�ص  و�جهته  ما  على  وكمثال 

نابل�ص،  �رشقي  جنوب  ُق�رْشة  قرية  ِمْن   ،1991/9/18 يف  حممد  �حلاج  حممود  �ملجاهد 

وكيف �متدت �إليه يد �لغدر برمية جبانة من �صالح �أعمى، و�الأدهى من �لعمى هو �حلقد 

�لذي ع�صع�ص يف قلوب من �غتالوه، و�لذين ��صتمر�أو� ظلم �لنا�ص.

يف  وترعرع  فن�صاأ  �صغري،  وهو  �أبوه  ومات  �أمه  ماتت  حممد  �حلاج  حممود  �ل�صهيد 

كما  فح�صنتُه   [ �هلل  ر�صول  �صيدنا  قال  كما   ،
م”20

ُ
�أ “و�خلالة  عو�ص،  �أم  خالته  كنف 

عنهم  ومعروف  متدينون،  فهم  �أبناوؤها  و�أما  يتمه.  ب�صبب  و�أكرث  بل  �أبناءها،  ح�صنت 

�أبو �صمري د�عية، ويعمل مدير�ً  �اللتز�م يف �صفوف �حلركة �الإ�صالمية، فال�صيخ عو�ص 

ملر�كز حتفيظ �لقر�آن، و�ل�صيخ جمعة �أبو �أ�صامة كذلك د�عية، وكالهما ي�صكنان �الآن عزبة 

�صلمان، بالقرب من قلقيلية.

در�ص حممود علومه �ل�رشعية يف �ملدر�صة �الإ�صالمية يف نابل�ص، وعرف طريقه �إىل �هلل 

وزّكاُه عمله �لدعوي. وكان حا�رش �لن�صاط، ويتنقل بني �لقرى قا�صد�ً م�صاجدها يدعو 

�إىل �الإقبال عليه وعلى  ل به من ُخلق و�أدب، ما دفع �لنا�ص  �إىل �هلل، ويعظ �لنا�ص مبا جتمَّ

دعوته، و�أ�صبحت له عندهم حظوة وحم�صوه �حلب و�الحرت�م.

زهران اإبراهيم زهران )1968–1998(: من مو�ليد قرية بدو ق�صاء �لقد�ص، حا�صل على بكالوري�ص �ل�رشيعة   
19

�الإ�صالمية، ومتزوج وله خم�صة �أطفال. ن�صط مبكر�ً يف �صفوف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( ، و�عتقل 

لذلك عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل و�صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، ون�صط يف كتائب �لق�صام و�صارك يف عدد من 

عملياتها. ��صت�صهد يف 1998/9/29 يف تفجري عبوة نا�صفة يف �أثناء ��صتالمه ل�صفقة �صالح، و�أ�صيب معه �صلمان 

و�صليم �أبو عيد.

�حلديث وفوائدها،  فقهها  من  و�شيء  ال�شحيحة  الأحاديث  �شل�شلة  �نظر:  وتخريجه  �حلديث   لن�ص 
20 

رقم 1182. ]�ملحرر[
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ح�صورها  فتح  حلركة  وكان   ،1987 �صنة  �الأوىل  �النتفا�صة  �نطلقت  �أن  وبعد 

�جلنوب  �إىل  �لو�قعة  �لقرى  �خل�صو�ص  وعلى  بنابل�ص،  �ملحيطة  �لقرى  يف  �لو��صع 

عو�د  يون�ص  �ل�صهيد  منطقة  �أو  �لفتح،  قلعة  عليها  يطلقون  و�لتي  نابل�ص،  من  �ل�رشقي 

جاهدة  فتح  حركة  �صعت  �الجتياح،  �أثناء  يف  لبنان  يف  ��صت�صهد  و�لذي  تلفيت،  قرية  من 

“�الإرهاب  عليه  يطلقون  وما  بالقوة،  ولو  نفوذها  وب�صط  �ملنطقة،  على  لل�صيطرة 

�أي  �صحق  على  وتعمل  �لنا�ص،  حياة  من  �صيء  كل  يف  تتدخل  و�أخذت  �لثوري”، 

وهي  و�لن�صاط،  للقيادة  مركز�ً  تلفيت  قرية  من  وجعلو�  �ل�صاحة.  على  لها  مناف�ص 

ر�أ�صهم وعلى  وقياد�تها،  فتح  كو�در  من  عدد  ي�صكنها  �لتي  قبالن  من  �ل�رشق   �إىل 

علي فرج، وعماد �أبو عي�صة، وطايل فرج، و�أي�رش �صاهني، وقتيبة ُم�َصلَّْم ون�صيم ُم�َصلَّْم، 

على  �صيطرتهم  �ل�صالح،  وب�صطوة  �لقوة  مبنطق  فر�صو�  جميعاً  وهوؤالء  قا�صم.  و�أبو 

وبع�ص  �الحتالل،  �صلطات  تالحقهم  �لذين  �مل�صلحني،  باملطاردين  و��صتعانو�  �ملنطقة، 

�لعائالت �لتي لها نفوذها و�صوكتها.

�صعيد  على  فتح،  حركة  من  �صهرين  بعد  �ملنطقة  هذه  يف  �نطلقت  فقد  حما�ص،  �أما 

�أ�صلفنا من قبل،  لل�صهيد حممود �حلاج حممد ح�صوره ون�صاطه كما  �النتفا�صة، وكان 

به من هدوء،  تنظيمية وقاعدة جماهريية مبا متيز  �الإ�صالمي ر�فعة  للعمل  �صّكل  حتى 

�لنا�ص،  قلوب  ��صتمالة  يف  حممود  �ل�صهيد  جنح  ولقد  �ال�صتفز�ز.  �أو  �الإثارة  عن  وبعٍد 

وخ�صو�صاً على �مل�صتوى �لريا�صي؛ الأنه كان من �لقائمني على دوري �ملالعب يف كرة 

�لطائرة، �إىل جانب ن�صاطاته �الأخرى، وكذلك الأن �لنا�ص بفطرتهم، ينفرون من �ال�صتبد�د 

�لذي متيزت به قيادة فتح يف �ملنطقة، فكره �لنا�ص �أفعالهم.

�لنا�ص، وكان وجهاً حلركة  بن�صاطه هذ�، ومبا حظي من قبول عند  �ل�صهيد حممود 

بهذ�  يكرو�  �أن  فحاولو�  تلفيت،  يف  وقيادتها  �لفتح”  “قلعة  �أغاظ  �ملنطقة،  يف  حما�ص 

�أن  كو�درهم  به  تتحدث  كانت  ما  وهذ�  حتتهم.  من  �لب�صاط  �صحب  و�لذي  �لفقري،  �لعبد 

�ل�صهيد حممود نّغ�ص عليهم ما هم فيه من �لنفوذ، حيث رف�صت فتح �أي وجود حلما�ص 

�لبيانات عن فتح حتذر حما�ص من  “فتح الند”، و�صدر كثري من  �أنها  يف تلفيت، بحجة 

�لقرى  �لعادية يف  “�لتطاول”!! وكان لفتح رد�ت فعل حادة على ن�صاطات حما�ص  مغبة 

�ملجاورة لتلفيت، مثل جوري�ص وقبالن، كادت توؤدي �إىل جمازر، وكل ذلك الأن عنا�رش 

من حما�ص قامت بتوزيع بيانات. فكيف �صتقبل قياد�ت �لقلعة يف تلفيت �أن تقتحم عليهم 

حما�ص مملكتهم، وعندهم من �لردع بقوة �ل�صالح و�ملطاردين ما يكفي.
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على  ويحر�ص  �لت�رشفات،  من  �ل�صاذ  عن  ويتعامى  وحدوياً،  كان  حممود  �ل�صهيد 

ويف  وح�صوره.  لقوته  �صبباً  هذ�  وكان  كانت،  �أينما  فتح  قياد�ت  مع  وحو�ر�ت  عالقات 

بل  مبعلومات  فتح  يزود  حممود  كان  قال:  حممود  من  �لقريبني  �الإخوة  الأحد  حديث 

و�ل�صالح لبع�ص ن�صاطاتها.

حلما�ص  �الأوىل  �حلادثة  وهي  دوما،  قرية  يف  �لعمالء  �أحد  بت�صفية  حما�ص  قيام  بعد 

�لقلعة  على �صعيد �النتفا�صة، وتبع ذلك �ختطاف عميل من بلدة قبالن، �صاقت قيادة 

يف تلفيت من هذ� �حل�صور حلما�ص، و�زد�دت حملتها على �حلركة، حتى �أ�صبحت تنظر 

مالحقة  هي  �لقلعة  لقيادة  مطلوبة  خطوة  فاأول  وعليه  يالحقها،  كابو�ٌص  وكاأنها  �إليها 

�ل�صهيد حممود �حلاج.

كان �ل�صهيد حممود يف طريقه �إىل بلدة قريوت للقاء �ل�صهيد لبيب عازم، وهو من �لذر�ع 

�ال�صت�صهادية،  غان  رمات  عملية  يف  ��صت�صهد  حيث  الحقاً  تبني  كما  حلما�ص،  �لع�صكرية 

معه  وحققت  �أيام،  ثالثة  و�حتجزته  كميناً،  له  فتح  ن�صبت  �للقاء  من  عودته  �أثناء  ويف 

 حتقيقاً قا�صياً، وهددوه باملوت �إن بقي على هذ� �مل�صتوى من �لن�صاط. و�أق�صم له �ملدعو

مل  �إن  ينتظره  �لقتل  �أن  حممود،  �ل�صهيد  بلدة  وهي  ُق�رشة،  من  مو�صى،  �لعظيم  عبد 

�أي  يرت�جع. وعبد �لعظيم هذ� هو من ن�صب �لكمني ملحمود كما حّدث حممود، ورف�ص 

ردة فعل �صّد من �ختطفوه، وقال، رحمه �هلل: “�أكلت قتلًة ]�رُشبت[ يف �صبيل �هلل”، و�أنا 

�أ�صاأل �هلل �لق�صا�ص منهم.

فرف�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت  ��صتدعته  حممود  مار�صه  �لذي  �لن�صاط  هذ�  ب�صبب 

�لذهاب، وطورد لفرتة ق�صرية، و�قت�رشت مطاردته على �الختباء ليالً.

حممود مل يقت�رش ن�صاطه على �لعمل �ل�صيا�صي �أو �لع�صكري، و�إمنا �متد ن�صاطه �إىل 

�لعمل �الجتماعي و�لريا�صي، وعليه قررت �حلركة �الإ�صالمية �إجر�ء “دوري �أو بطولة 

لكرة �لطائرة”، يف ملعب قرية تلفيت؛ والأن �لفريق �الإ�صالمي �خلا�ص بقرية تلفيت ُمَعٌد 

بالغة...  بح�صا�صية  �الأمر  لهذ�  وكو�درها  فتح  �لقلعة،  قيادة  نظرت  �ملهمة،  لهذه  جيد�ً 

وعّدوه حتدياً، ووزعو� بياناً على م�صتوى تلفيت و�لقرى �ملجاورة يتهمون فيه حما�ص 

.”21
بالعمالة وعنو�نه: “حما�ص هي �صا�ص

 �صا�ص: �خت�صار لقائمة �ل�صفار�دمي Sephardim حامي �لتور�ة، وهي حركة متطرفة لليهود �ل�رشقيني تعمل 
21

وحزبها يف �لكني�صت Knesset بتوجيهات من زعيمها �لروحي �حلاخام عوفاديا يو�صف Ovadia Yosef؛ �نظر: 

�لفل�صطيني  �ملركز  �هلل: مد�ر  )ر�م  ال�شهيونية والإ�رشائيلية  الأعالم وامل�شطلحات  معجم  جوين من�صور، 

للدر��صات �الإ�رش�ئيلية، 2009( �ص 198. ]�ملحرر[
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لهذه  �ملدعوة  �الإ�صالمية،  �لريا�صية  �لفرق  معظم  وح�رشت  �لن�صاط،  يتوقف  مل 

من �ثنني  �صفوفه  بني  �صّم  حممود،  �ل�صهيد  �صكله  �لذي  ُق�رشة  وفريق   �لبطولة. 

جبهة �لتحرير �لعربية، وهذ� يوحي �أن حممود�ً مل يق�صد �لتحدي، و�ل�صوؤ�ل بتجرد: ما 

�ملانع �أن تلتقي �لفرق �لريا�صية، و�الأندية على كل ملعب يف فل�صطني؟

�ملجاهدون �لدوري،  هذ�  يرعى  ممن  وكان  تلفيت،  �إىل  طريقها  يف  �لفرق   تقدمت 

وندمي  �ليوم،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  �لعملة،  علي  وريا�ص  حنيني،  �حلكيم  عبد 

دو�ب�صة، وهم من �لتعقل ورجاحة �لعقل ما يوزع منه على �لبالد. هوؤالء قادة، ومن �أن�صج 

َمْن مّر علّي منهم، )�أبو حذيفة( عبد �حلكيم حنيني وريا�ص �لعملة )�أبو علي(. وعلى �أبو�ب 

تلفيت كانت فتح قد ن�صبت حو�جز من �مل�صلحني، على كل منها 8–9 عنا�رش، وذ�ع بني 

�لقرية. فنزل �جلميع من �صيار�تهم،  �لقلعة حلما�ص من مغبة دخول  �لنا�ص تهديد قيادة 

 وم�صياً على �الأقد�م تقدمو�، فبد�أت فتح باإطالق �لنار يف �لهو�ء، فت�صاور �الإخوة فيما بينهم،

عبد �حلكيم وريا�ص وندمي، وقررو� �لرجوع عن �ملو�جهة و�ل�صد�م، حتى ال ت�صيل �لدماء، 

و�ل�صهيد حممود �أقر �لر�أي و�آثر �لعودة و�لرجوع. وب�صحبة و�صيط من فتح، و��صمه �صليم 

م�صلم، ترجل حممود من �ل�صيارة ومعه �لو�صيط، و�إذ� باأحد �مللثمني �لو�قفني على �حلاجز، 

يطلق �لنار على حممود من بندقية �إجنليزية فريديه قتيالً، ويجرح �ملجاهد لوؤي �صاهني من 

تلفيت، ويا�رش عناد من قبالن، وع�صام �الأزعر... هوؤالء �ملجاهدون ُجرحو� على حاجز 

فتح، ومل تكتف فتح وقيادة �لقلعة بهذ�، بل �أ�صدرت بياناً �تهمت فيه حما�ص باأنها طعنت 

حممود�ً ب�صكني!. ولكن مطارد�ً من فتح، وهو �أي�رش �صاهني يتفاخر فيما بعد بقتله.

، وكان عندنا يف �ل�صفة، 
22

�جتمع �لق�صاميون للرد، وفيهم �ملطارد �لغّزي عماد عقل

و�ملجاهد ندمي دو�ب�صة )�أبو م�صعب( من دوما، و�آخرون، وفكرو� مبعاقبة كل من �صارك 

يف قتل حممود �حلاج حممد، وذهبو� �إىل �ل�صيخ حامد �لبيتاوي، و��صتفتوه يف ذلك فقال، 

“دعوهم ل�صهام �لقدر ودعاء �ل�صحر”، وقلت ملا �صمعت �لنباأ يف حينها:  ر�صي �هلل عنه: 

“و�هلل ليقتلنهم �هلل جميعاً �رّش ِقتلة”.

عماد ح�شن عقل )1971–1993(: ولد يف خميم جباليا �صمال قطاع غزة لعائلة هجرت من قرية برعري �صنة   
22

1948. مل يكمل تعليمه ب�صبب �عتقاله لن�صاطه يف �صفوف حما�ص وم�صاركته يف �النتفا�صة �الأوىل �صنة 1988. 

عمل يف بد�ية �صنة 1991 �صابط �ت�صال بني “جمموعة �ل�صهد�ء” وهي �أول جمموعات كتائب عز �لدين �لق�صام 

ت�صكيل  يف  و�أ�صهم  �لغربية  �ل�صفة  �إىل  و�نتقل   ،1992 نهاية  منذ  لالحتالل  طورد  �لق�صام.  كتائب  قيادة  وبني 

جنود  �صّد  �لعمليات  من  �صل�صلة  ليبد�أ  للقطاع  عاد  �خلليل.  منطقة  يف  �لع�صكرية  �خلاليا  من  عدد  وتدريب 

�الحتالل. ��صت�صهد يف 1993/11/24 بعد حما�رشته يف منزل �أم ن�صال فرحات يف حي �ل�صجاعية بغزة. 
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و�أهلنا  �إننا  فقال:  حممود،  �ل�صهيد  خالة  �بن  عو�ص،  �ل�صيخ  تكلم  �لت�صييع  �أثناء  ويف 

��رشب  “�للهم  فقال:  ودعا  غري.  ال  فقط  �هلل  من  �لق�صا�ص  نطلب  �ل�صهيد،  و�أ�صحاب 

�لظاملني بالظاملني، و�أخرجنا من بني �أيديهم �صاملني”، �للهم �آمني. وتاأتي �الأيام على هوؤالء 

عائلة  من  �لطرفني  من  وُيقتل  بع�صاً،  بع�ُصهم  فقتل  بينهم،  �أوقع  باأن  �هلل  من  باالنتقام 

فرج وعائلة م�صلم �صتة �أ�صخا�ص، ومنهم �بن خالتهم �لو�صيط، و�لذي كان ي�صغل رئي�ص 

مو�صى  �لعظيم  عبد  و�أما  �صنة،   35 قتيبة  وي�صجن  م�صلم.  �صليم  عندهم  �لبلدي  �ملجل�ص 

في�صجن 37 �صنة، وُت�صل �ليد �ليمنى حل�صام فرج. �أما من فاته ذلك، كعلي فرج و�أخ له مع 

�أحد �أبنائهم، و�إذ� بخالطة باطون يقودها ولد من �أبناء رجل قتله علي فرج وجمموعتُه 

بتهمة �لعمالة، فطلع عليهم يف �صيارتهم، ومل يكتف هذ� �ل�صائق بذلك، بل �أخرج �صالحه 

ْنُف�َصُهْم 
َ
و�أجهز عليهم يف �صيارتهم، ومل يخرج منهم �أحٌد حياً. )َوَما َظلَْمنَاُهْم َولَِكْن َكاُنو� �أ

.
َيْظلُِموَن(23

يوسف إسالم في فلسطين:
كان للف�صائيات و�ملحطات �الإخبارية و�ل�صحف �لعاملية دورها يف نقل �حلدث وجر�ئم 

�ملو�طنني  بحق  جمازر  من  �لوح�صية  �لقمع  �آلة  �رتكبته  وما  جر�ئمه،  وتعرية  �الحتالل 

�لعزل، و�صيا�صة تك�صري �لعظام، ودفن �الأحياء �لتي مار�صها وزير دفاع �الحتالل �إ�صحق 

مدريد  موؤمتر  يف  قال  �لذي   ،Yitzhak Shamir �صامري  �إ�صحق  وزر�ئه  ورئي�ص  ر�بني، 

�صيئاً”.  �أعطيهم  ولن  �صنة،  ع�رشين  �لفل�صطينيني  “�صاأفاو�ص   :Madrid Conference

وبعد �أن غادر �صامري �حللبة �ل�صيا�صية �أو عزلوه، حيث جعلوه حتت �الإقامة �جلبية يف 

ملجاأ للعجزة، ما دفعه �إىل �لقول: “رموين كالكالب”، وها هم �لذين خدمهم طو�ل عمره، 

ينف�صون �أيديهم منه، ويديرون ظهورهم له... 

�ل�صعب  معاناة  مع  يتعاطف  �أن  �إىل  �لعاملي  �لعام  بالر�أي  دفعت  �ملمار�صات  هذه 

�أمام  عاجز�ً  جي�صه  فوقف  �الحتالل،  خيار�ت  �النتفا�صة  �أربكت  وبعدما  �لفل�صطيني... 

جديد  من  وتلوث  �جلي�ص،  هذ�  هيبة  و�صاعت  عارية،  ب�صدور  يو�جهه  �أعزل،  �صعب 

على  �النتفا�صة  قامت  لقد  �ليوم.  مذ�بح  �إىل  بعدها  وما   1948 �صنة  �الأوىل  �ملذ�بح  بعد 

�النتفا�صة  تاأتي  يوم  وكل  و�صهد�ء،  ت�صحيات  �ل�صعب  هذ�  وقدم  �ل�صعب،  هذ�  �أكتاف 

القراآن الكرمي، �صورة �لنحل، �آية 118.  
23
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ر�أ�ص هذ�  �أوروبا، وعلى  �لعامل زر�نا وفد من م�صلمي  �إىل  �أخبارها  بجديد. وملا و�صلت 

 �لوفد �لد�عية �الأخ يو�صف �إ�صالم، بعدما كان مطرباً للروك، و��صمه �صابقاً كات �صتيفن

�أر�د �هلل له �لهد�ية، هنا يف فل�صطني، يف �مل�صجد �الأق�صى. وخالل  Cat Stevens، و�لذي 

زيار�تنا �إىل �ملو�طن �ل�صاخنة يف �الأحد�ث، حدثني �الأخ يو�صف عن ق�صة �إ�صالمه، فقال: 

كانت يل زيار�ت لالأر�ص �ملقد�صة، ومر�صدنا يهودي ال ي�صمح لنا باخلروج عن �لن�ص، 

حينها  �أدري  وال  جاحمة،  عندي  و�لرغبة  �الأق�صى،  �مل�صجد  زيارة  يجنبنا  كان  حيث 

�إىل  ورجعت  �الأق�صى  �مل�صجد  زيارة  دون  زيارتي  �نتهت  وملا  ذلك.  ور�ء  من  �ل�صبب  ما 

و�أنا  �أخي  ز�رين  طويلة،  فرتة  �مل�صت�صفى  يف  �أقعدتني  مر�صية  حلالة  وتعر�صت  لندن، 

مر�صي  �أثناء  ويف  �الإجنليزية.  �للغة  �إىل  مرتجماً  قر�آناً  معه  يل  و�أح�رش  �لفر��ص،  طريح 

�أن  تعلمنا  كما  وال  يقولون،  كما  ال  قو�نني  كتاب  فوجدته  يومياً،  �لقر�آن  �أت�صفح  �أخذت 

دينه  عن  ونقول  �مل�صيحية،  يف  نحن  نعتقد  كما  �الألوهية  له  ين�صبون  كعي�صى،  حممد�ً 

 �لدين �ملحمدي كما تعودنا، �أن نقول عن �لدين �مل�صيحي، وهذ� ما �كت�صفته �أنه جتنٍّ على

حممد ] وظلم لر�صالته بعد �لهد�ية. 

بزيارة  �أقوم  �أن  وقررت  �ملر�ص،  من  تعافيت  وملا  حديثه:  �إ�صالم  يو�صف  ويو��صل 

�أن  قبل  من  حاولت  �لذي  �الأق�صى،  �مل�صجد  �خل�صو�ص  وعلى  �لقد�ص،  معامل  �إىل  �أخرى 

�أن يجعل يف  �ملرة طلبت منه  �ل�صياحي كان يتحا�صى ذلك، ويف هذه  �ملر�صد  �أزورُه، لكن 

برنامج �ل�صياحة... زيارة �مل�صجد �الأق�صى، لكنه رف�ص ذلك مرة �أخرى متذرعاً باأنه ال 

خروج على �لبنامج، و�لوقت ال ي�صمح.

يف  وبقيت  معه،  ومن  �ملر�صد  �ُصحبة  عن  �عتذرت  �لثاين  �ليوم  ويف  يو�صف:  يقول 

�لفندق، وبعد �أن غادرو� طلبت �صيارة �أجرة، وذهبت �إىل جبل �لزيتون �ملطل على �مل�صجد 

�الأق�صى وعلى �لقد�ص. ويقول: ثّم نزلت من هناك م�صياً على �الأقد�م حتى دخلت من باب 

�الأ�صباط �إىل �صاحة �مل�صجد �الأق�صى، وما �إن وطئت قدماي �صاحة �مل�صجد و�إذ� ب�صعور 

من �لرهبة يتملكني، بينما �صبق يل �أن زرت كنائ�ص عدة، ومنها كني�صة �لقيامة، دون �أن 

تثري يفَّ هذ� �ل�صعور. وملا �أذن �ملوؤذن ل�صالة �لع�رش، و�أنا عند �صحن �لو�صوء، طلبت من 

�أحد �ل�صبان �أن يعلمني �لو�صوء، وتو�صاأت، و�صاألت عن كيفية �صالة �لع�رش، و�صليتها 

�لو�صوء،  �لذي علمني  �ل�صاب  �ل�صالة �الأوىل يف حياتي. وقد �صاألني  �الإمام، وكانت  مع 

�لدين،  �ل�رشعية يف �صارع �صالح  �ملحكمة  �إىل  له: نعم، وبعدها ذهبت  �أ�أنت م�صلم؟ قلت 

و�أ�صهرت �إ�صالمي هناك، ورجعت �إىل بريطانيا و�أنا على دين �الإ�صالم و�حلمد هلل.
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�آخرين، �رشف م�صاحبتهم يف  �لوفد، كان يل والإخوة  و�الأخ يو�صف ومن ر�فقه من 

تنقالتهم �إىل مو�قع �الأحد�ث �لتي �أفرزتها �النتفا�صة، �إىل قرية �صامل، حيث ُدفن �الأحياء، 

و�إىل مدينة نابل�ص و�ملخيمات... و�إىل قطاع غزة وخميماته، و�أظن �أننا تناولنا طعام �لغد�ء 

�أبو نا�رش �لكجك، و�لد  �لد�عية ورجل �الإ�صالح  يف مطعم �جلامعة �الإ�صالمية، ب�صيافة 

�ل�صهيد نا�رش �لكجك، �لذي �تخذه �هلل �صهيد�ً يف �النتفا�صة �الأوىل.

و�صحبْنا �الأخ يو�صف �إىل مدينة �لنا�رشة و�إىل بلدة كفر كنا، حيث كان مهرجان �لفن 

�الإ�صالمي، �لذي تقوم عليه �حلركة �الإ�صالمية، د�خل �خلط �الأخ�رش يف فل�صطني �ملحتلة 

�صنة 1948، وكان لالأخ يو�صف كلمته و�أنا�صيده �الإ�صالمية بدالً من �لروك.

بعض الحوادث والقصص:
ذ�ت مرة كنت ورفيق دربي �بن خالتي يف طريقنا �إىل غزة، ويف جعبتنا بيانات حلركة 

�ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، و�نطلقت بنا �صيارتنا تطوي �لطريق، من �لقد�ص فبيت حلم 

ْجنا على بلدة �لظاهرية، يف دعوٍة حل�صور زفاف �إ�صالمي. نزلت  �إىل مدينة �خلليل، ثمَّ َعرَّ

�لزفاف، وقد  �ملغرب و�لع�صاء، وح�رشنا جانباً من حفل  �لظاهرية و�صلينا �صالتي  يف 

تاأخرنا عن موعدنا... �ملهم �أخذ �حلفل حظاً من وقتنا، و�نطلقنا �إىل بئر �ل�صبع ومن هناك 

�إىل غزة، ومن �ل�رشق �أتيناها...

من �ل�رشق  �إىل  عوز،  نحال  ي�صمى  �لذي  �لع�صكري  �حلاجز  �إىل  و�صلنا   وملا 

حي �ل�صجاعية، بادرت �أنا �جلندي، �لذي يوؤ�رش مب�صباحه، بلكنة عبية يف �ل�صوؤ�ل عن 

�لطريق �إىل م�صتعمرة غو�ص قطيف، فدلني ظاناً �أننا يهود. و�رشنا حتى و�صلنا �إىل بغيتنا، 

و�صلمنا �لب�صاعة �إىل �أ�صحابها. وقفلنا ر�جعني عن طريق بيت حانون �إىل �لقد�ص.

ومرة �أخرى كنت يف مهمة، و�صائق �ل�صيارة من �إخو�ننا، لكنه يحتاج �إىل “دردحة”، 

فاإنه  �إياك و�الرتباك  ثّم  �إياك و�لرتدد،  �هلل،  ر�م  �إىل  �لقد�ص  �لطريق من  له ونحن يف  قلت 

يخرب علينا، قال يل: “وال يهمك”. وتوكلنا على �هلل، و�ل�صيارة تطوي �لطريق �إىل نابل�ص 

�صلفيت،  من  �ل�رشق  �إىل  زعرتة  ي�صمى  ع�صكرياً  حاجز�ً  و�صلنا  وملا  فالنا�رشة،  فجنني 

الأن  و�نطلق؛  �ل�صوء  من  �لي�رشى  �الإ�صارة  �أعط  له  فقلت  طويل،  �صف  يف  و�ل�صيار�ت 

م�صتوطنون،  �أننا  �جلنود  و�صيظن  �لقد�ص،  من  زرقاء  وهويتنا  �صفر�ء  منرة  �صيارتنا 

فتلعثم قليالً ثّم �نطلق، ونظر �إلينا �لع�صكري و�لظن عنده �أننا من قومه.
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وملا و�صلنا �إىل �أول نابل�ص و�إذ� بحو�جز تر�بية، وممر �صيق وعليها �رشطة �إ�رش�ئيلية، 

فارتبك �الأخ مرة �أخرى، وقلت له: �رجع من حيث جئنا، ومع �لتفاتة من �صابط �ل�رشطة، 

فاأنقذت �ملوقف و�صاألته: �لطريق �إىل �لنا�رشة، فاأ�صار من هنا. و�رشنا على ما ير�م. وملا 

تخطينا نابل�ص �إىل جنني وعند دير �رشف، و�إذ� بطابور من �ل�صيار�ت لِنِ�ْصف كيلومرت �أو 

يزيد وعلى خطني، قلت ل�صاحبنا: �أعط �إ�صارة وتخطَّ �جلميع، وكان ذلك حتى و�صلنا �إىل 

مدينة �لنا�رشة، ف�صفا عمرو وحيفا، وبعد �أن �نتهت مهمتنا، رجعنا بحمد �هلل وتوفيقه.

�أم طوبا  ومرة يف �لليل، وكثري�ً ما كنت �أجتول وم�صد�صي على جنبي، �رشت به من 

ع�صكري  بحاجز  و�إذ�  ليالً،  و�لن�صف  �لعا�رشة  من  �ل�صاعة  �قرتبت  وملا  عمرو.  �صفا  �إىل 

عند �لعوجا �صمال �أريحا، فاأ�صار �إلينا �جلندي مب�صباحه بالتوقف، فوقفنا و�صاألنا وهو 

يظن �أننا م�صتوطنون، هل معكم �صالح؟ وهو يق�صد للحماية، فاأجبته بالعبية: نعم، كل 

�صيء متام، وهو يقرتح �أن ت�صحبنا �صيارة ع�صكرية للحر��صة. ف�رشنا وقلنا له بالعبية 

�صكر�ً، ال د�عي لذلك.

االعتقال الثاني:
ذلك  يف  حم�صوب  وهو  �لقد�ص،  من  �خلطيب  �صفيان  �لدكتور  بيتي  على  يرتدد  كان 

جهاد(.  )�أبو  جبيل  �أحمد  �لعام  و�أمينها  �لعامة،  �لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة  على  �حلني 

ومن �لوفاء �أن ن�صري �إىل �أنه �صاعدنا خالل �صفقة �لتبادل، و��صتجاب لر�صالتنا “وَمْن ال 

ي�صكر �لنا�ص ال ي�صكر رّب �لنا�ص”.

و�أخطار  هموم  عن  وحدثني   ،1988–1987 �صنتي  بني  ما  مرة  غري  �أتاين  �صفيان 

جتري  �أن  �النتفا�صة  لهذه  ور�ئه  من  يريد  خطاً  ينتهج  عرفات  و�أن  �النتفا�صة،  تو�جه 

�أخذ  �لذي  �لنهج  لهذ�  يت�صدى  �لد�خل،  من  وطني  ج�صم  من  بّد  فال  �ل�صلمية،  للحلول 

ينحرف باالنتفا�صة عن م�صارها، —وهذ� ما �صهدت عليه �الأيام— وزودين بقائمة من 

�ل�صخ�صيات �لوطنية، وحر�ص �أن يكون ��صمي من �صمنها ممثالً عن حما�ص... 

توطدت عالقتي بالدكتور �صفيان، ودخل على خّط هذه �لعالقة �إخو�ين من �خلارج 

بناء  يف  �أ�صهمو�  �لذين  �لعجوري،  ويو�صف  �لدلقموين  حافظ  و�حلاج  خمزومي  نبيل 

�جلماعة �الإ�صالمية د�خل �ل�صجون. والإياننا بالعمل �لع�صكري تو��صل معي �الأخ نبيل، 

بعدما �لتحق ب�صفوف �جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، وجاء تو��صله عن طريق �أخيه 
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با�صم، �لذي �لتقاه غري مرة يف �لقاهرة. ومن خالل رحلة �لذهاب و�الإياب �عتقل با�صم يف 

نبيل،  باأخيه  للتحقيق، و�عرتف على عالقته  �لعودة وخ�صع  �للد، وهو يف طريق  مطار 

وذكرين يف �عرت�فاته، وذكر حديثاً د�ر بيني وبينه يف بيتي، ور�صالة �صفوية يتحدث فيها 

لتلبية  ��صتعد�د  على  �خلارج  يف  �الإخوة  و�أن  �لع�صكري،  للعمل  �ل�صاحة  حاجة  عن  نبيل 

�حتياجاتنا، يف مغالبة هذ� �لعدو.

�الإخو�ن  بجماعة  ملتزم  �أين  يدركان  با�صم،  و�الأخ  �صفيان  �لدكتور  �الأخوين،  وكال 

�مل�صلمني، و�أن حما�ص هي �لعنو�ن يف هذ� �حلر�ك، و�أن هذ� �لتفاهم وهذ� �لتو��صل... وكل 

دعم لتعزيز �النتفا�صة، ال ُيَعّد بيعًة الأي تنظيم على �ل�صاحة، عد� تنظيمي �الأ�صا�صي.

�عتقل با�صم، وذكر يف �لتحقيق �أنه كان يل خّط مع �لقيادة �لعامة. وهذ� �العرت�ف من 

�أن  فكان  �عتقايل،  يف  فعجل  �نتظار،  طول  �إىل  يحتاج  وال  �ملخابر�ت،  عند  �عرت�ف  ور�ئه 

�قتادوين �إىل �مل�صكوبية، ثّم �إىل مركز حتقيق �جللمة ما بني حيفا وجنني. وقبل �حلديث 

عن رحلة �لتحقيق، كنت قد كتبت ر�صالة �إىل �الأخ �أحمد جبيل، �صكرت له �صبه وجهده 

وجناحه يف عملية �لتبادل، ثّم عرجت يف �لر�صالة على �لدكتور �صفيان �خلطيب، وقلت: لو 

كان يف �ل�صاحة من هو خمل�ص يف عمله للقيادة �لعامة، لكان تنظيم �لقيادة �لعامة حا�رش�ً 

وقوياً يف �لقد�ص و�ل�صفة. وكانت �لر�صالة “مكب�صلة”، “و�صغل �أ�رشى ح�صب تقاليدهم”، 

ماأمونة...  طريق  عن  ت�صل  �أن  ووعد  تبع  �لذي  �صفيان  �إال  الإي�صالها،  �صبيالً  �أجد  ومل 

و�أظنها مل ت�صل؛ الأنه فتحها و�طلع على ما فيها، وبعدها بهتت �لعالقُة بيننا.

و�أحاطو�  و�ل�صاباك،  و�ل�رشطة  �حلدود  حر�ص  من  قوة  جاءت   1989/2/1 بتاريخ 

بالبيت، وهم مدججون بال�صالح، وباأمر �عتقايل �أخذوين �إىل �مل�صكوبية، الأنام تلك �لليلة 

�صلخانة،  و�صميتها  �مل�صلخ،  كان  وهناك  �جللمة،  حتقيق  �إىل  �صفروين  ثّم  زنازينها.  يف 

—نقول  كامل�صامري  مدبب  بحائط  ودّك  وخلع،  و�رشب  جامد،  وحتقيق  كذلك،  وهي 

�لدم من ظهري، وبقيت على  “م�صب�ص”— بظهري حتى متّزقت مالب�صي، و�صال  له 

با�صم،  �الأخ  �لتقيت  �أن  بعد  مني.  يئ�صو�  حتى  �لتمام  على  �صهر�ً  �لتحقيق  يف  �حلال  هذه 

و�عرتفت �أن ما بيني وبني �الأخ نبيل هي �صحبة �ل�صجن، وعر�ص علي �أن �آتي بال�صالح 

عن طريق رفح، فما جتاوبت مع ذلك. ويف �لليلة �الأخرية من �لتحقيق ر�أيت يف �ملنام �أن 

�أفعى تتلوى بني �صاقيَّ وما �آذتني، و�أنا على ظهر بيتي. ثّم كنت على تلة، و�إذ� باإ�صحق 

�صامري، وكان رئي�ص وزر�ء �لعدو وقتها، يزحف نحوي وهو حايف �لقدمني، وما و�صلني، 
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، وبعدها ��صتيقظت 
24)ُ و�إذ� باالآية �لكرية تختم �لروؤيا من قوله تعاىل )َف�َصيَْكِفيَكُهُم �هللَّ

فا�صتب�رشت وقلت كفاين �هلل �إياهم، وما �صاألوين بعدها.

منها  غربية،  �صحف  مع  �صحفية  مقابالت  عن  �ملحقق  وبني  بيني  حديث  د�ر  وقد 

�إن فل�صطني من بحِرها لنهرها،  Chicago Tribune، و�أين قلت فيها  �صيكاغو تريبيون 

هي للفل�صطينيني وللعرب و�مل�صلمني، و�إننا لن نتخلى عن حبة رمل من �أر�ص فل�صطني. 

فقال: �أين نذهب؟ فقلت من حيث �أتيتم، �أو تقبلون بحكمنا، فقال قائد يف �ل�صاباك: نعلنها 

حرباً عاملية ثالثة، وال نقبل بحكم �لعرب.

ومن �أطر�ف �حلديث عن مقدمة �بن خلدون، وقد �صبق يل �أن قر�أتها يف �صجن �لرملة، 

�جلاحظ،  كتب  وكذلك  �ملقدمة،  هذه  خلدون  البن  يقر�أ  ال  عربي  من  �أعجب  �ملحقق،  قال 

وعلى �خل�صو�ص كتاب �حليو�ن، فلما قر�أت كتاب �حليو�ن للجاحظ قلت: بقدر ما عنده 

�أدب... بقدر ما هو قليل �أدب.

من  بروفي�صور  ز�رين  نيت�صان،  �صجن  �إىل  �أخرى،  مرة  �لرملة  �إىل  �أرحل  �أن  وقبل 

جامعة حيفا، و�أنا يف زنازين �لتحقيق، وجل�ص معي الأكرث من �صاعة، يف حديث عن �حلركة 

�الإ�صالمية وعن حما�ص وم�صتقبل �ل�رش�ع، وفجاأة �صاألني عن �لدكتور �ل�صهيد عبد �هلل 

عز�م، ماذ� يفعل يف �أفغان�صتان؟ فو�هلل ما خطر على بايل بعد �صوؤ�له �إال �أن �لتخطيط قائم 

الغتياله. ويف �ل�صنة نف�صها يف 1989/10/24 ��صت�صهد عبد �هلل عز�م، رحمه �هلل.

االنتقال إلى سجن نيتسان في الرملة:
بعد بو�صطة ملحكمة �للد �لع�صكرية، وبح�صور ق�صاة �ملحكمة و�لنيابة و�ملحامي، قدمت 

�لنيابة �لع�صكرية الئحة �تهام �صدي، وتر�فع عني يف هذه �ملحكمة �الأ�صتاذ علي ر�فع من 

�لقانون  �ل�صالعني يف  ��صتبدلته مبحام يهودي هو فيلدمان، وهو من  ثّم  �الأعلى،  �جلليل 

�لع�صكري و�ملدين �الإ�رش�ئيلي. تر�فع عني وعن �الأخ با�صم خمزومي من �لنا�رشة، ولهذه 

�لرملة،  �إىل �صجن نيت�صان يف  �أحكاٌم �صدنا. فانتقلت من �صجن �جللمة  �للحظة مل ت�صدر 

منهم  فتح،  من  �الإخوة  ��صتقبلني  غرفه،  من  غرفة  �إىل  ودخلت  �ل�صجن  �إىل  و�صلت  وملا 

من  وهما  زحايكة،  �صالح  و�الأخ  وموؤدب،  فا�صل  رجل  وهو  عفيفة،  �أبو  طالل  �لدكتور 

 �لقد�ص. وكان من �لفتية �لذين حر�صو� على معرفتي، وهم من �لد�خل �لفل�صطيني �الإخوة

القراآن الكرمي، �صورة �لبقرة، �آية 137.  
24
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�صمري �رش�صاوي، وعلي عمرية، ووليد �أفندي، وماجد �حللف، وهم بدو من عرب �حللف 

يف قرية ��صمها �إبطن، �إىل �جلنوب من حيفا؛ �صباٌن حمرتمون متّردو� على و�قعهم، وتفاعلنا 

يف  �نتظمو�  قد  و�خلارج  م�رش  طريق  عن  وكانو�  نحوهم.  بالو�جب  وقمنا  �ل�صباب  مع 

�صفوف �لثورة �لفل�صطينية، ومنهم من �أنهى حكمه، ومنهم من هو حتى �الآن يف �ل�صجن، 

من  وتعرفت  �الأحر�ر.  وفاء  �صفقة  يف  باخلروج  حظي  فقد  عمرية  علي  �أما  �صمري،  مثل 

، دخل �حلدود مع 
25

خالل �صجن نيت�صان �إىل �الأخ و�ملقاتل �لليبي خليفة �ل�صغري �ملبوك

فل�صطني عن طريق لبنان وزميل له يف عملية ع�صكرية، من ور�ئها جبهة �لن�صال �ل�صعبي. 

ويف �ل�صجن كان خليفة حامل لو�ء �لقومية �لعربية، وعبد �لنا�رش و�لقذ�يف تبّو�آ يف نف�صه 

مقعد�ً، وحربه على �الإخو�ن �مل�صلمني بال هو�دة، ويرميهم باأنهم عمالء للغرب. فقلت له 

من خالل حديث غري مرة، والأكرث من يوم: �أنت يا �صاحبي مت�رشع يف حكمك على �لنا�ص، 

�أنت تائه عن �لطريق، ومعمر �لقذ�يف بكتابه �الأخ�رش، خارج عن ملة �مل�صلمني، وحاول �أن 

يد�فع عن �لقذ�يف وعن حروبه يف ت�صاد، وقد كان جندياً هناك... و�أ�صتاذ�ً يعلم يف مد�ر�صها. 

ولكن مع �لزمن عالجه، و�صاحبنا عنده ��صتعد�د �أن ي�صمع ويفهم، وحر�صت على متابعته، 

�إىل �أن �قتنع مع �الأيام، و�أ�صبح من �الإخو�ن �مل�صلمني، وبقي مع �جلماعة د�خل �ل�صجون 

ع�رش �صنو�ت، ثّم �أفرج عنه �صنة 1999، وجمموعة �أخرى من �ل�صباب كبادرة ح�صن نية من 

�الحتالل لل�صلطة �لفل�صطينية. وخرج �إىل غزة، وهناك تزوج من �لقطاع، وبعد ذلك عاد �إىل 

�أهله يف ليبيا. وكان نعم �الأخ ونعم �ل�صاحب.

�لقد�ص  من  حما�ص  حركة  من  �الإخوة  نيت�صان  �صجن  من  �لثاين  �لق�صم  يف  وكان 

و�صو�حيها، من �صور باهر �الأخ �ملجاهد �أحمد عطون، وهو �لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�ل�صجن كذلك �الأخ �لقد�ص مع نو�بها �الإ�صالميني ووزيرها. وكان يف   �ليوم، و�ملبعد عن 

من جبارين  �أدهم  و�أبو  حلمي  �أبو  و�الأخو�ن  مهنا،  �أحمد  و�الأخ  �لر�زم،  �لبا�صط   عبد 

�أم �لفحم. وتعر�ص �الأخ �أبو جماهد و�الأخ حممود عطون )�أبو �لعز( �إىل “قمعة” موجعة 

لثالثة  �ل�صماء  ويلتحفان  �الأر�ص  يفرت�صان  �لزنازين،  يف  وُعزال  و�لهر�و�ت،  بالع�صي 

�أيام، و�لدماء ت�صيل من ر�أ�صيهما وج�صديهما.

دبلوم معلمني خا�ص،  �لرياينة، حا�صل على  ليبي ولد يف منطقة  �أ�صري   :) املربوك )1959–  ال�شغري  خليفة   
25

�ملقاومة يف  1988، و�صارك يف عدد من عمليات  �لفل�صطينية �صنة  وبكالوريو�ص علوم �صيا�صية. �ن�صم للثورة 

�جلنوب �للبناين. �عتقل يف 1988/8/29 بعد ��صتباك مع قوة �صهيونية بالقرب من مز�رع �صبعا �للبنانية. حكم 

بال�صجن ملدة ع�رشين عاماً، و�أطلق �رش�حه �صنة 1999 �إىل قطاع غزة. ر�فق �ل�صيخ �أحمد يا�صني يف �صجنه، عاد 

�إىل ليبيا وبعد �لثورة على نظام �لقذ�يف ر�صح نف�صه النتخابات �ملجل�ص �لوطني �لليبي.
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�نتهى �إىل م�صامعنا، ونحن يف �لق�صم �لثاين من �صجن نيت�صان، خب وفاة �لرفيق عمر 

�لقا�صم، نتيجة ملر�ص ع�صال �أمّل به ومل يهله طويالً، �أعاذنا �هلل منه ومن كل مكروه �أال 

وهو مر�ص �ل�رشطان. وقد قامت على تاأبينه يف �ل�صجن �جلبهتان �ل�صعبية و�لديقر�طية، 

�الإ�صالمي،  �جلهاد  با�صم  كلمة  الألقي  �ل�صفدي،  حممود  )�ل�صعبية(  رفيق  وقدمني 

با�صم �لكلمة  تكون  �أن  ي�صريين  ال  �أنه  ووجدت  بحما�ص،  يعرتف  �أن  عليه  عّز   وقد 

حما�ص،  جتاهل  هو  �لقوم  نفو�ص  عنه  عبت  ما  ولكن  �إخو�ين.  فهم  �الإ�صالمي،  �جلهاد 

فيها كلمته  قال  و�لتاريخ  �أحد،  يتجاهلها  �أن  من  �أكب  فحما�ص  حما�ص،  بحجم   وجهلهم 

ويف غريها.

�أن ت�صعى  مات عمر �لقا�صم، و�الأعمار بيد �هلل، ولكن كان على �جلبهة �لديقر�طية، 

جاهدة لعملية تبادل جلثة جندي درزي من جنود �الحتالل عندها، ��صمه �صمري �أ�صعد، 

ِمنه،  �ملر�ُص  متّكَن  �أن  بعد  �لقا�صم  عمر  فرحل  ورفاقه،  و�أهله  �لقا�صم  عمر  �إىل  لتعتذر 

من  هالل  �أبو  علي  و��صمه  �خلارج،  يف  كو�درها  من  كادر�ً  باجلثة  �لديقر�طية  وبادلت 

 بلدة �أبو دي�ص، ليعود من �ملنفى �إىل �أر�ص �لوطن. وقد م�صى على عمر �لقا�صم يف �ل�صجن

22 �صنة. 

م�صطفى �ملهند�ص  �حلبيب  و�الأخ  �لفا�صل  �لرجل  �لتقيت  نيت�صان،  �صجن   ويف 

�إد�رية، و�لتقيت �لرفيق عبد �للطيف غيث )�أبو ن�صال(  �أبو زهرة )�أبو �الأمني( يف ق�صية 

من �جلبهة �ل�صعبية، وهو كذلك على خلفية �إد�رية، و�صمعت منه تعليقاً على �النتفا�صة 

وحال �ملنظمة قبل �النتفا�صة، فقال: �إن �ملنظمة قد ُتودِّع منها و�أ�صبحت مكاتب، ولوال 

لت �إىل ع�صقالن. �النتفا�صة ما قامت لها قائمة، ثّم ُرحِّ

الحكم الثاني والعودة لعسقالن:
�ملحكمة  من  �صدي  �حلكم  �صدر   1989 دي�صمب  �الأول/  كانون  �صهر  �أو�خر  ويف 

وهو  بـ“�ل�صفدع”،  يلقب  حكمني  �لذي  و�لقا�صي  و�صهر.  �صنة  ملدة  �للد  يف  �لع�صكرية 

َمْن حكمني �صنة 1975 يف �ملحكمة نف�صها. ورجعت �إىل ع�صقالن بعد غياب �أربع �صنو�ت 

فيها  ثالثني،  من  الأكرث  تت�صع  غرفة  يف   ،(11) ق�صم  على  �صيفاً  ونزلت  تقريباً،  ون�صف 

فيها  مبا  جميعها  �لف�صائل  من  كرث  و�صبان  �صاللدة،  وعدنان  خوري  �صمعان  �لرفيق 

�النهيار  عالمات  عليه  بدت  قد  �ل�صوفييتي  �الحتاد  كان  و�أيامها  و�جلهاد.  حما�ص 

و�لرتهل، و�نفرط عقد �لكتلة �ل�رشقية وحلف و�ر�صو Warsaw Pact، و�أتى �لنا�ص على 
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علينا وخرج  و�ل�صيوعية.  �الإحلاد  كابو�ص  من  �لنا�ص  وحترر  به،  فاأطاحو�  برلني   �صور 

�لبناء  �إعادة  —وتعني  Mikhail  Gorbachev بالبي�صرتويكا  ميخائيل غوربات�صوف 

لالقت�صاد �ل�صوفييتي—، و�أذكر جيد�ً وقد خطبت عن ذلك �ملوقف خطبة جمعة، وذلك 

�أن بو�ص �الأب George Bush )�لرئي�ص �الأمريكي( وغوربات�صوف �أر�د� �للقاء على بارجة 

الأحد �لطرفني يف �لبحر �ملتو�صط، وحال �ملوُج دون �للقاء... وعال �ملوُج كاجلبال، و�أخري�ً 

�نهيار  �صبب  يعلل  �أن  �لرفاق  بع�ص  وحاول  هناك.  �للقاء  ومّت  مالطا،  �إىل  �الثنان  نزل 

�نهار وهو  �ليوم ف�صور برلني  �أما  للجد�ل،  �أتربع  �ل�صوفييت، فقلت لهم: من قدمي كنت 

يجادل عنا، و�صقط �لفكر �ملارك�صي ب�صقوطه. و�لعجيب �أنه �صقط هناك، وعاد �لنا�ص �إىل 

�مل�صاجد و�لكنائ�ص، ولكن دعاة �الإحلاد يف بالدنا ال يز�لون على حالهم.

وجمعتني �أيام �ل�صجن باالأ�صتاذ و�ملهند�ص ح�صن �لقيق )�أبو �صليمان(، رحمه �هلل، ويف 

غرفة من غرف �لق�صم ع�صنا معاً. وعلى عادتي كنت �أخرج للريا�صة من كل �صباح، وهذ� 

�الأمر جديد على �الأ�صتاذ، فقلت له: �أنا �أمريك يف �ل�صجن، وعندما نخرج من �ل�صجن فاأنت 

�أمري �لكل، �أما �الآن فاإىل �ل�صاحة ومبالب�ص �لريا�صة، وقد �عتاد على �لر�صميات، وم�صت 

�أحاديث،  بيننا  �لنهار كانت تدرو  �لليل وخالل  م(. ويف  َتَفهَّ )�صيِّد من  �الأمور، و�الأ�صتاذ 

و�أ�صمع منه من �ل�صعر و�الأمثال، وحفظت عنه بيتاً من �ل�صعر كان كثري�ً ما يردده: 

و�لليايل من �لزمان حباىل                                                            مثقالت يلدن كل عجيبة

�لع�صكرية،  �إيرز  حمكمة  �إىل  طريقهم  يف  لنا،  �إخوة  علينا  يرتدد  كان   (11) ق�صم  ويف 

وهم ممن �عتقلو� يف �ل�رشبة �الأوىل و�لكبرية حلركة حما�ص، وعلى �إثر خطف �جلنديني 

�صنة   Avi Sasportas �صا�صبورت�ص  و�آيف   Ilan Sa‘adon �صعدون  �إيالن  �الإ�رش�ئيليني 

�لذين  من  فكان  �الآن  �أما  �لعزل.  ق�صم  وعن  �ل�رشبة،  هذه  عن  الحق  حديث  ويل   ،1989

، وكذلك �ملحامي 
26

يرتددون على �ملحكمة �ملهند�ص �إ�صماعيل �أبو �صنب وكنيته �أبو �حل�صن

حممد فرج �لغول، وجميع من له حمكمة، وكانا معزولني �أ�صفل �صجن �لرملة.

�أ�صولها  لعائلة تعود  �لن�صري�ت و�صط قطاع غزة  اأبو �شنب )1950–2003(: ولد يف خميم  اإ�شماعيل ح�شن   
26

لقرية �جلية. در�ص �لهند�صة مب�رش ويف �لواليات �ملتحدة. عمل حما�رش�ً يف جامعة �لنجاح �لوطنية، وله دور 

مر�ت عدة  �عتقل  �الأونرو�.  وكالة  يف  وعمل  �ملهند�صني،  نقابة  رئا�صة  �صغل  و�الجتماعي.  �لنقابي  �لعمل   يف 

—حما�ص  غزة  قطاع  يف  �مل�صلمني  لالإخو�ن  �الإد�ري  �ملكتب  ع�صوية  �صغل  �ل�صهيوين.  �الحتالل  �صجون  يف 

�ل�صلطة  مع  �للقاء�ت  يف  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  ومثّل  للدر��صات،  �مل�صتقبل  مركز  ور�أ�ص  الحقاً، 

�لفل�صطينية و�لف�صائل. �غتيل بق�صف �صاروخي ��صتهدف �صيارته يوم 2003/8/21.
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باأحد  يختلطو�  �أن  �ملحكمة،  �إىل  طريقهم  يف  وهم  �الإخوة،  هوؤالء  على  ممنوعاً  كان 

عالقة  على  �صنب  �أبو  �ملهند�ص  وكان  ترحالهم.  يف  حتى  معزولون  فهم  �ل�صجناء،  من 

على �لتحقيق  يف  يفتح  �أن  �حل�صن  �أبي  مع  �ملحقق  وحاول  �صليمان،  �أبي  �أ�صتاذنا   مع 

يل:  وقال  �صفة.  ببنت  ينب�ص  ومل  �صنب،  �أبو  �حلاج  و�صب  �صلَّم،  �هلل  لكن  �صليمان،  �أبي 

�قر�أ �ل�صالم على �أبي �صليمان خوفاً من �ملالحظة، وقل له: �صاألو� عنه يف �لتحقيق. وكان 

باالإمكان �أن يتبادال �لتحية و�ل�صالم، لكن حل�صا�صية �لو�صع كنت �أنا �لو��صطة و�ملر�صال، 

رحمهما �هلل. وجمعنا �ل�صجن مبهند�ص كرمي على �صاكلة �ملهند�ص �أبي �صنب، هو �ملهند�ص 

خالد �أبو عرفة و�ملقرب من �أبي �صليمان، ثالثتهم در�صو� �لهند�صة... وهند�صة نفو�صهم 

عظيمة.

لقد �صكلت �النتفا�صة ظاهرة عظيمة، و�صغلت �لر�أي �لعام �لعاملي و�ملحلي باأحد�ثها، 

وعطاء هذ� �ل�صعب من �لدماء و�الأ�صالء و�ل�صهد�ء بال حدود. وفر�صت هذه �الأحد�ث على 

�لعامل �أن يتعاطف مع �لت�صحيات �جل�صام �لتي قدمها هذ� �ل�صعب. وكان الأهلنا يف �لد�خل 

�أبناء �لوطن مع هذ� �حلر�ك، ومن  �إخو�نهم، وتعاطف  �ملحتل ح�صورهم، فتعاطفو� مع 

وقرى  و�جلليل  و�للد  و�لنا�رشة  �لفحم  و�أم  و�لنقب  يافا  من  �ل�صجن،  دخل  من  �أبنائهم 

�ملثلث... �لتقينا �أبناء هذه �ملدن جميعاً وع�صنا و�إياهم، فهم منا ونحن منهم. �أما يافا، فقد 

�أبنائها، لكن هيهات،  عمل �الحتالل جاهد�ً على تفريغها و�إ�صقاطها، وقتل �النتماء عند 

“مناريد” على �لعدو.  �إنهم  ففيها رجال �أعرفهم وعندهم �صد�مية ووطنية �صادقة، بل 

ومع �لروح �جلديدة �لتي عززها �لتدين، خرج �أبناوؤها على �الحتالل، ومنهم من �نخرط 

ع�صقالن  �صجن  �إىل  �أتى  من  ومنهم  وحوكمو�،  �ل�صجن،  ودخلو�  �النتفا�صة،  �أعمال  يف 

1989، وتعرفت عليهم و�لتزمو� حما�ص، و�آثروها عما �صو�ها  �أيام وجودي هناك �صنة 

مع  �صعبة  ظروفهم  وكانت  عظيماً،  بهم  �هتمامنا  وكان  بهم.  فرحبنا  �لتنظيمات  من 

لها  �لد�خل  يف  تربيتهم  والأن  هوؤالء،  الأحبابنا  يت�صع  �إطار  فهي  �الأخوة،  لكنها  �اللتز�م، 

لنا  “�لنمردة” ن�صيب، وهذ� جيد. وملا عرفتهم عن قرب، قلت: هوؤالء ذخٌر ور�صيد  يف 

�ل�صك�صك، زودين باخلرية من  �لد�خل، وكان ذلك. فبعدما تعرفت على �حلاج عادل  يف 

ريحان،  علي  �ل�صهيد  حممد(  )�أبي  �أخته  زوج  على  وعرفني  �ل�صجن،  خارج  يافا  �صباب 

�لعمالء. وملا  يد  �الإ�رش�ئيلية على  �ملخابر�ت  باإيعاز من  قد قتل قبل �صنتني،  و�لذي كان 

له: هل  �ل�صهيد علي، وقال  ر�أ�ص  �إ�رش�ئيلي وو�صع قدمه على  ُقتِل جاء رجل خمابر�ت 

�ل�صيخ �ملحمودية  م�صجد  �إمام  على  كذلك  عادل  �حلاج  وعّرفني  حما�ص؟  �أنك   ن�صيت 
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َخو�ن يف موقف و�حد على يد �لعمالء 
َ
يو�صف �صيد عا�صور وعلى �أخيه خمي�ص، وُقتل �الأ

كل  وعمل  �لنا�ص.  بني  ح�صابات  ت�صفية  حجة  حتت  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت  وباإيعاز 

يف  �ملهم،  �لدور  لهما  وكان  و�نتظما  معي،  عا�صور  وخمي�ص  ريحان  علي  �ل�صهيدين  من 

�لت�صليح و�لر�صد و�خلبة يف معرفة �ل�صالح، فهذه حياتهم، زود�ين بال�صالح و�أخذ� على 

عاتقيهما �لنقل و�لتدريب وكل دعم مع ��صتعد�د للتنفيذ رحمهما �هلل جميعاً، وحفظ �هلل 

يافا، فاملوؤ�مرة عليها لي�صت كبرية فقط، و�إمنا �أحاطو� بها...

كنت �أتردد على يافا، الأين �أحبها، و�الحتالل ال يريد ليافا �أن حتيا ب�صبانها، كنت �أتخذ 

من �لليل �صتار�ً وغطاء الأي حركة �إليها، �أو فيها.

�لقيق ح�صن  �الأ�صتاذ  مع  �أخرى  غرفة  جمعتنا  ع�صقالن  من   (12) ق�صم   ويف 

�أبي �صليمان، وكان يف �لليل  )�أبي �صليمان( مرة �أخرى. و�حلديث ال ينقطع وال يل مع 

ج�صم  على  ب�صماته  ترك  وقد  ل�صعاته،  من  ح�صا�صية  لديه  كانت  �إذ  �لبق،  مع  حرب  يف 

�الأخ  مع  �لق�صم  هذ�  يف  �الأيام  وجمعتنا  �لقد�حة.  بنار  ويطارده  �لليل  يف  فيقوم  �الأ�صتاذ، 

)�أبو �صادي( من حركة فتح، وهو �صاب موؤدب ودمث �الأخالق، وهو  ر��صي �جلر�عي 

ع�صو من �أع�صاء �لقيادة �لوطنية �ملوحدة...

وكان يف غرفتنا �أخ من �جلهاد �الإ�صالمي من غزة ��صمه �صقر �لبلتاجي، كان يف�صل 

�لعي�ص مع �إخو�نه يف غرف حما�ص. وكان �لبلتاجي رجالً يف �لثالثينيات من عمره، وله 

مو�قف فيها من ح�صن �خللق و�الإح�صا�ص باالآخرين، حيث كان يقوم كل ليلة، قبل �لفجر 

ب�صاعة �أو �صاعتني، لي�صنع يل كوباً من �حللبة، وكوبني �آخرين من �ليان�صون، للمهند�َصنْي 

ح�صن �لقيق وخالد �أبو عرفة.

قّدمو�  وهوؤالء  علينا،  و�أعز�ء  قد�مى  �إخوة  �لد�خلية  �الأق�صام  يف  �ل�صجن  د�خل  لنا 

�إىل وح�رشت  �لنقل.  ومّت  ذلك  فكان  �الأيام،  من  تبقى  ما  معهم  و�لعي�ص  للنقل   ��صمي 

حمزة(،  )�أبو  حمامي  جميل  �الإخوة  هناك  وكان   ،6 غرفة  على  �صيفاً  ونزلت   (2) ق�صم 

و�لد�عية �لعبد(،  )�أبو  �صهاب  حممد  و�لدكتور  �أحمد(،  )�أبو  �ملقادمة  �إبر�هيم   و�لدكتور 

عبد �لرحمن متر�ز )�أبو ماهر(، وولده ماهر، و�الأخ �صامي �أبو زهري، و�آخرون، فرج �هلل 

عن �مل�صلمني جميعاً.

�إىل �صجن �صطة، يف  �صهر، وبعدها رحلت  الأقل من  بينهم، ولرمبا  �ملقام  بي  مل يطل 

�ل�صمال على طريق �لعفولة بي�صان. وملا و�صلنا نزلنا على �إخو�ننا يف �جلماعة �الإ�صالمية، 
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وهي جتمع بني حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، ومل�صكالت ح�صلت بيننا وبني فتح �أخرجتنا 

�الإد�رة للزنازين، وكان �الأخ )�أبو جماهد( �أحمد عطون هناك، وناله من �ل�رشب ما تق�صعر 

له �الأبد�ن، حتى قلت �إنه قد فارق �حلياة، حفظ �هلل �أبا جماهد.

عرفة �أبو  خالد  �ملهند�ص  خلفي  وتركت  �لبيت،  �إىل  خرجت  �صطة  زنازين   ومن 

)�أبو حممد(، وكان عوناً الأبي جماهد.

مّت �الإفر�ج عني يف 1990/3/1، وكان يف ��صتقبايل على بو�بة �ل�صجن �ل�صيدة �لو�لدة، 

رحمها �هلل، و�أهايل �ملعتقلني �لذين جاوؤو� لزيارتهم، وعدت �إىل �لقد�ص بعد غياب موجع 

�آخر.

حملة االعتقاالت وقسم العزل:

كنا يف �صجن نيت�صان �صنة 1989 و�الأخبار ال تتوقف، وفيها حر�رة ل�صخونة �الأحد�ث، 

وقد جاء يف �الأخبار �لعبية عن �ختطاف جنديني �إ�رش�ئيليني. و�خلاطفون قالو�، من باب 

�لتمويه، �إن هذه �لعملية جاءت رد�ً على �غتيال )�أبي جهاد( خليل �لوزير، و�ت�صح فيما 

بعد �أن َمْن قام بهذه �لعملية جمموعة تابعة حلركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، ومتكنت 

هذه �ملجموعة من �لق�صاء على �جلنديني، ودفنهما وم�صادرة �صالحيهما، ثّم �الختفاء 

�ملجموعة،  قائد  �ل�رش�حتة،  حممد  �لنمر(  )�أبو  وهم  هوياتهم،  ُحددت  وقد  �الأنظار.  عن 

و�الأخ  �ملبحوح،  حممود  و�ل�صهيد  م�صطفى(،  )�أبو  �صحادة  �صالح  �ل�صيخ  ور�ئه  ومن 

�ملجاهد حممد ن�صار، ر�صي �هلل عنهم جميعاً. �أما �أبو �لنمر و�ل�صيخ �صالح فقد �عتقال، 

و�أما �ل�صهيد حممود �ملبحوح و�الأخ حممد ن�صار فقد غادر� �لقطاع �إىل م�رش... 

وعلى �إثر ذلك قامت قو�ت �الحتالل باأكب عملية �عتقال، �صملت غزة و�ل�صفة �لغربية 

و�لقد�ص، حتى و�صل عدد �ملعتقلني �إىل ما يزيد على 250 معتقالً كلهم من حما�ص، وعلى 

ر�أ�صهم �ل�صيخ �أحمد يا�صني و�ملهند�ص �إ�صماعيل �أبو �صنب، و�صبان ي�صكلون �ل�صف �الأول 

�لقيق و�ل�صيخ جميل حمامي، و�الأ�صتاذ  �لقد�ص �الأ�صتاذ ح�صن  من قيادة �حلركة، ومن 

غ�صان هرما�ص، و�الأ�صتاذ علي �أبو ر��ص مدير �ملعهد �لعربي، و�لدكتور عدنان م�صودة، 

و�الأ�صتاذ ماهر عبيد من �خلليل، و�ل�صيخ جمال �لطويل، و�ل�صيخ ح�صن يو�صف، و�ل�صيخ 

�إبر�هيم �أبو �صامل من ر�م �هلل، و�آخرون ال �أذكرهم... �هلل يعلمهم.
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وقد �صبق هذ� �العتقال �عتقال �آخر الإخوة �أ�ص�صو� جهاز �أمن �حلركة )جمد( ، وكان 

، ومعه يف قيادة 
27

�إبر�هيم( )�أبو  �ل�صنو�ر  �الأخ يحيى  �مللهم  �لقائد  على ر�أ�ص هذ� �جلهاز 

، وح�صن 
29

، وتوفيق �أبو نعيم )�أبو عبد �هلل(
28

�جلهاز �الإخوة روحي م�صتهى )�أبو جمال(

، وهم من �لكفاءة مبكان د�خل �ل�صجون وخارجها.
30

�ملقادمة )�أبو علي(

�الإجر�م،  يف  �الأمنية  وموؤ�ص�صاته  �ل�صهيوين  �لعدو  تفنن  �العتقاالت  هذه  �أثر  على 

ويف  �ملعتقلني،  من  �ل�رشيحة  هذه  �صّد  همجي  �إجر�ء  على  �ل�صجون  م�صلحة  و�أقدمت 

وللتنقالت،  للبو�صطات  ممر�ً  ت�صتخدمه  �ل�صجون  م�صلحة  كانت  �الأر�ص  حتت  ق�صم 

 بلغتهم. وهذ� �لق�صم بلغ من �ل�صوء مبلغاً ال يطاق، فهو 
وللمحاكم، وي�صمى “معبار�ً”31

مزرعة للفئر�ن و�جلرذ�ن، و�لرطوبة فيه قاتلة، وح�رشنا فيه ح�رش�ً كل �ثنني يف حجرة 

كالزنازين، بل رمبا كانت �لزنازين �أرحم، و�لبعو�ص و�حل�رش�ت و�الإنارة �ل�صعيفة �لتي 

ت�صعف �لروؤية، وتوؤدي �إىل �لعمى مع �لزمن، �أما �جلدر�ن و�الأبو�ب، فلها دهان خا�ص 

م�صلحة  مدير  �تخذ  �أن  يوم  فيه،  نزيالً  كنت  وقد  �الإجر�م  يف  يتفننون  للنظر،  ومتعب 

يحيى اإبراهيم ال�شنوار )1962– (: ولد يف خميم خانيون�ص لعائلة هجرت من بلدة �ملجدل �صنة 1948. �لتحق يف   
27

�جلامعة �الإ�صالمية بغزة ون�صط يف �صفوف �لكتلة �الإ�صالمية وقاد جمل�ص طلبتها. �أحد موؤ�ص�صي منظمة �جلهاد 

و�لدعوة )جمد(، �جلهاز �الأمني حلركة حما�ص، وقائدها يف جنوب قطاع غزة، بتكليف من �ل�صيخ �أحمد يا�صني؛ 

كان للجهاز دور يف مالحقة �ل�صهاينة وعمالئهم. �عتقل يف 1989/5/14، وحكم عليه بال�صجن �ملوؤبد. خرج يف 

�صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18. و�نتخب موؤخر�ً لي�صغل ع�صوية �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص.

منظمة  موؤ�ص�صي  و�أحد  متزوج،  غزة،  مدينة  يف  �ل�صجاعية  حي  مو�ليد   :)  –1959( م�شتهى  جمال  روحي   
28

�جلهاد و�لدعوة )جمد(، �لذر�ع �الأمني حلركة حما�ص، وم�صوؤول �جلهاز يف منطقة غزة. �عتقل من �مل�صت�صفى 

مقتل  عن  مل�صوؤوليته  �حلياة  مدى  بال�صجن  عليه  وحكم   ،1988/2/13 يوم  خطاأ  قنبلة  بانفجار  �إ�صابته  بعد 

لي�صغل ع�صوية 2011/10/18، و�نتخب موؤخر�ً  يوم  �الأحر�ر  �الحتالل. خرج يف �صفقة وفاء   عدد من عمالء 

�ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص.

توفيق عبد اهلل اأبو نعيم )1962– (: ولد يف منطقة و�دي غزة، و�لتحق يف كلية �لدعوة باجلامعة �الإ�صالمية   
29

يف غزة. ن�صط يف �صفوف �لكتلة �الإ�صالمية وحركة حما�ص و�صارك يف فعاليات �النتفا�صة �الأوىل و�عتقل لذلك. 

1989/5/14 مل�صاركته  �عتقل يف  �الأمني �خلا�ص بحركة حما�ص.  �نتمى ملنظمة �جلهاد و�لدعوة )جمد( �جلهاز 

يف عدد من �لعمليات �صّد �ل�صهاينة وعمالئه وحكم بال�صجن مدى �حلياة. �أحد قياد�ت �أ�رشى حما�ص، وممثل 

�ملعتقلني لفرتة طويلة. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

�ملقادمة  �إبر�هيم  �ل�صهيد  �صقيق  غزة،  قطاع  �صمال  جباليا  خميم  يف  ولد   :)  –1960( املقادمة  اأحمد  ح�شن   
30

ح�صل على بكالوريو�ص �ل�رشيعة �الإ�صالمية من �جلامعة �الإ�صالمية بغزة، متزوج وله ولد وبنت. �عتقل يف 

1989/5/18 لن�صاطه �صّد �لعمالء �ل�صهاينة �صمن منظمة �جلهاد و�لدعوة )جمد( جهاز حما�ص �الأمني، وحكم 

بال�صجن ملدة ثالثني عاماً. خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18، و�أبعد �إىل تركيا.

�ملحتجزين  �ملعتقلني  عن  مف�صول  ولكنه  �صجن  بكل  ملحقاً  ويكون  �ملوؤقت،  �ملعتقلني  �حتجاز  مكان  �ملِعبار:   
31

�نظر: فهد �أكرث من يوم.  �لتي ت�صتغرق  �ملختلفة  �لنقليات  �ملعتقلني بني مر�حل   ب�صكل د�ئم، وي�صتخدم ملبيت 

�أبو �حلاج، مرجع �شابق، �ص 67. وللمزيد �نظر �لتعريفات �لو�ردة يف ملحق “�لبو�صطة”. ]�ملحرر[
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�ل�صجون قر�ره ب�صاأن �لعزل، ومن ور�ئه �صيا�صة عليا لل�صاباك ب�صماته و��صحة فيها. 

ونقلت �إىل �لق�صم �الآخر منه، حتى ال �أختلط بهذه �ملجموعة.

�أتت ب�صتني من كو�در حركة  ومل تكتف م�صلحة �ل�صجون بكل هذه �ملو��صفات، بل 

�لع�صكري، ومنهم كذلك  بالعمل  لهم  �لنا�صطني �صيا�صياً ال عالقة  حما�ص، معظمهم من 

�لنا�صط يف �لعمل �لع�صكري و�مليد�ين، وو�صعتهم حتت �صيا�صة خا�صعة للموؤ�ص�صة �لعليا، 

�ل�صجن  �إد�رة  �ل�صجون، بحيث حّجم �صالحية  �ل�صاباك على خّط م�صلحة  بعدما دخل 

�أبو�ب  يف  �صغرية  نو�فذ  عليهم  و�أغلقت  �ملو�صدة،  �الأبو�ب  يف  وز�دت  �لفئة.  هذه  بحق 

يعرفو�  ال  حتى  �ثنني،  غيارين  من  �إال  ثيابهم  م�صادرة  بعد  “�صنافات”،  ت�صمى  �لق�صم 

�لدفء يف برد �ل�صتاء �لقار�ص، مع برنامج �صّيء للتغذية، ومنعوهم من �لريا�صة و�صالة 

و�العتد�ء�ت  �ل�رشب  �صيا�صة  معهم  و�تبعو�  و�لقرطا�صية.  و�لكتب  و�لكانتينا،  �جلمعة، 

و�ال�صتفز�ز، فال يخلو يوم من �رشب �لغاز بقيادة طاقم على ر�أ�صه �صابط �أمن رو�صي 

 2003 ��صمه �صيمون. ود�رت �الأيام و�إذ� ب�صيمون يعنّي مدير�ً ل�صجن نفحة، ففي �صنة 

جاءنا �إىل �صجن نفحة مدير�ً، بعدما ترقى على ح�صاب معاناتنا و�آالمنا ولب�صاعة �أفعاله، 

فالتقى �الأخ توفيق �أبو نعيم، �لذي عا�ص و�إياه �صوالت وجوالت من �ل�صد�م. وكان �الأخ 

توفيق �لناطق با�صم �لعزل قدياً، و�لناطق با�صم �ل�صجن �ليوم، و�أيام �لعزل ح�صل بني 

ر�أ�ص �صيمون عالمة، فرد على توفيق  �ل�رشب، بحيث تركت يف  �إىل  �أدى  �الثنني �صد�م 

ب�رشبة تركت عالمة يف ر�أ�صه، )و�حدة بو�حدة(. و�لتقيا �أخري�ً يف غرفتي، وكالهما ينظر 

�إىل ر�أ�ص �الآخر ويبت�صم، لكن بعيد�ً عن تلك �الأيام، وهذه حادثة من حو�دث كثرية، كان 

، �لذي قتل �صهيونياً يف ور�صة �لعمل، وعمل على 
32

بطلها غالباً �الأخ �ملجاهد �أحمد �صكري

قتله بدفنه حتت �لباطون �مل�صلح.

كانت �صيا�صة �رشب �الأ�رشى بالغاز منذ �أن ُفتحت �أبو�ُب �ل�صجون، ومل ي�صلم منها 

حتى من كانو� يف �لعزل، بل رمبا ي�رشبون هناك يومياً، وطالت عليهم �الأيام، وما �نتهت 

�إال بنجاح �الإ�رش�ب �صنة 1992 �لذي �صياأتي �حلديث عنه الحقاً.

اأحمد ح�شني �شكري )]1963[– (: ولد يف ر�م �هلل ون�صط يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(. يف 1989/9/8   
32

قام با�صتدر�ج �أحد �جلنود �ل�صهاينة �إىل مكان منعزل يف تل �أبيب، فقتله �رشباً و�ألقاه يف بئر. توجه يف �ليوم 

�لتايل �إىل حمطة �حلافالت �ملركزية يف تل �أبيب و�صعد �حلافلة 405 وعلى طريق تل �أبيب – �لقد�ص ��صتّل �ملجاهد 

�إىل  �صكري �صكيناً وهاجم �صائق �حلافلة وطعنه عدة طعنات يف �لبطن و�لذر�ع ليقتله، ثم حاول دفع �حلافلة 

�أن �لركاب متكنو� من �ل�صيطرة عليه قبل �صقوط �حلافلة ليعتقل على يد جنود �الحتالل. حكم  �ملنحدر، غري 

بال�صجن �ملوؤبد، وخرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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وخرج �الإخوة من �لعزل بعد �صنتني ون�صف، وتفرقو� على �ل�صجون �إال نفحة، حيث 

رف�صت قيادة فتح فيه ��صتقبال �أّي �أحد من حما�ص، ما دفع برفيق من �ل�صعبية وهو �الأخ 

ر�أفت بدر�ن �إىل �لقول: ملاذ� نحن �أ�رشبنا، وعلى ر�أ�ص مطالبنا �إنهاء �لعزل؟ فرت�جعو� عن 

موقفهم. وهذ� موقف ي�صجل لالأخ ر�أفت بدر�ن، ور�أفت هذ� حتول من �ل�صعبية �إىل فتح 

فيما بعد، وهو من بيت عور �لتحتا من قرى غرب ر�م �هلل.

 �أما �الإخوة �لذين دفعو� �رشيبة �لعزل، فهم �ملهند�ص �إ�صماعيل �أبو �صنب، رحمه �هلل،

و�الأخ �صحادة،  �صالح  و�ل�صيخ   ،
33

�لعاروري �صالح  و�ل�صيخ  نعيم،  �أبو   وتوفيق 

عبد �لهادي غنيم من فتح، و�ملجاهد حممد �ل�رش�حتة، و�أبو �إبر�هيم �ل�صنو�ر، و�ملحامي 

خرية  من  وهو  �الإ�صالمي،  �جلهاد  من   
34

زلوم ن�صال  و�ملجاهد  �لغول،  فرج  حممد 

و�ملجاهد �الأحر�ر—  وفاء  �صفقة  يف  كربه  �هلل  —فّرج  و�لذ�كرين  �لُعباد  ومن   �أحبابي 

�ل�صيخ  �صهر  �ملزيني  �أ�صامة  و�ملجاهد  �ل�صكاكني...  ثورة  مفجر   
35

�رشحان �أبو  عامر 

�أحمد يا�صني، ويا�رش د�ود من �جلهاد �الإ�صالمي، وال �أذكر بقيتهم.

ما بين اإلفراج واالعتقال اإلداري:

لكون  �ل�صمال،  ف�صجون  �ل�صجون،  م�صلحة  �صيا�صة  تختلف  �صجن  �إىل  �صجن  من 

�أكرث �ل�صجانني من �لدروز، �صجون قا�صية جد�ً يف �ملعاملة. وهم  —�أي �لدروز— يف كل 

�شالح العاروري )1966– (: ولد يف قرية عارورة ق�صاء ر�م �هلل. �لتحق يف كلية �ل�رشيعة يف جامعة �خلليل،   
33

وتر�أ�ص �لكتلة �الإ�صـالمية يف �جلامعـة. من موؤ�ص�صـي �جلناح �لع�صكري لكتائب �لق�صام يف �ل�صفة �لغربية. �عتقل 

�أكرث من مرة يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين بدء�ً من �صنة 1991، و�أحد �أبرز قياد�ت حركة حما�ص يف �صجون 

�إبعاده خارج فل�صطني، م�صوؤول ملف �الأ�رشى يف  �الحتالل حتى خروجه. خرج من �العتقال �الإد�ري مقابل 

حركة حما�ص وع�صو �لوفد �مل�صوؤول عن مفاو�صات �صفقة وفاء �الأحر�ر مع �الحتالل. �نتخب لي�صغل ع�صوية 

�ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص.

ن�شال عبد الرازق زلوم )]1963[– (: ولد يف مدينة �لبرية. حا�صل على بكالوريو�ص لغة عربية من جامعة   
34

وجرح  �ثنني  فقتل  �ل�صهاينة  من  جمموعة  ب�صكني  هاجم   ،1989/5/3 رم�صان،  من   27 �لـ  ليلة  يف  بريزيت. 

 ثالث. حكم بال�صجن �ملوؤبد مرتني و35 عاماً. من قياد�ت حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف �ل�صجون. خرج يف �صفقة

وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.

عامر �شعود اأبو �رشحان )1972– (: ولد يف قرية �لعبيدية ق�صاء بيت حلم. �إثر مذبحة �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك   
35

و�أ�صاب  �ل�صهاينة، فقتل ثالثة منهم  �مل�صتوطنني و�جلنود  من  ��صتهدفت عدد�ً  �أبو �رشحان عملية طعن  نفذ 

عدد�ً �آخر، وكان ذلك يف 1991/10/12. �عتقل �إثر ذلك بعد �إ�صابته بقدميه وحكم بال�صجن �ملوؤبد ثالث مر�ت. 

خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر يوم 2011/10/18.
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�صجن ي�صكلون ع�صابة خارجة عن �ل�صيا�صة �لعامة لل�صجون، وين�رشون �أخاهم ظاملاً �أو 

مظلوماً! فجميعهم ي�صاركون �ل�رشب، ولهم �أل�صنة حد�د يف �ل�صتيمة و�ل�صباب، وباألفاظ 

نابية، ولديهم حقد عجيب، ال �أدري ما �أ�صبابه وما هي دو�فعه! بل هم علينا �أ�صد وطاأة من 

�ل�صهاينة، و�إن �الحتالل ي�صتغلهم، وهم من �عتدى علينا، و�نهال بال�رشب على �ملجاهد 

�أحمد عطون، و�صتاأتي �ل�صاعة �لتي ال ينفع فيها �لندم جّر�ء هذه �خلدمة، �صو�ء يف �جلي�ص 

�أم يف م�صلحة �ل�صجون، �أم يف �أقبية �لتحقيق.

كثمرة  �لتغيري،  من  نوٌع  مو�قفهم  على  طر�أ  قد  هوؤالء  بع�ص  �إن  �أقول،  وللحقيقة 

وبينهم،  بيني  �الحرت�م  �نقطع  وما  بع�صهم،  مع  �صحبة  ويل  �الأمر.  هذ�  يف  ملناق�صتهم 

�إىل  بع�صهم  غريت  معهم،  �لعن�رشية  �الحتالل  و�صيا�صة  �لعالج،  من  جزء  فالزمن 

�الأح�صن.

لل�صجن مرة  �أعود  �أال  1990/3/1، وقد عزمت  بتاريخ  بعد �خلروج من �صجن �صطة 

بعد  �إال  �لبيت  �إىل  �آتي  ال  �لليل،  يف  �خل�صو�ص  وعلى  �جلبال،  حياة  �أعي�ص  و�أن  �أخرى، 

�أن  بعد  و�لو�لد  �أ�صهر،  �صتة  وملدة  �ل�صحر  وقت  ورمبا  �ل�صبح،  مع  �أو  �ل�صبح،  �صالة 

ينتهي من قيام �لليل، يخرج �ىل �صاحة �لبيت، ويتاأمل من �لليل مع هذ� �لهدوء بني �لذكر 

و�ال�صتغفار، وعند عودتي يقول يل: �ذهب �إىل فر��صك وخذ ق�صطاً من �لر�حة، و�أنا �أقوم 

بو�جب �حلر��صة.

وبعد خروجي من �ل�صجن بقليل، كان �الأ�صتاذ ح�صن �لقيق على �أبو�ب �لفرج، وينتظر 

و�أهل  ذهبنا   ،1990/6/21 بتاريخ  عنه  �الإفر�ج  ويوم  ع�صقالن.  �صجن  يف  �الأخرية  �أيامه 

�إبر�هيم  �إ�صحق(  )�أبو  )�أبو ماجد(، و�الأخ  بيته ورجل �الإ�صالح �حلاج مو�صى �لوحيدي 

�أبو �صامل، ذهبنا جميعاً �إىل �صجن ع�صقالن، و�نتظرنا �أ�صتاذنا حتى خرج، و�صلمنا عليه 

و�أقاربه،  و�إخو�نه  �أهله  ��صتقبلنا  وهناك  �خلليل،  دور�  �إىل  به  و�رشنا  �لغياب،  هذ�  بعد 

وتناولنا طعام �لغد�ء مع ح�رشته يف بيت و�لديه، ورجعنا �إىل �لقد�ص، وبقي �الأ�صتاذ يف 

كنف و�لديه و�أهله بقية يومه.
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�أبنائنا، وكانت لهم �لباع �لطويلة يف  وخالل هذه �الأيام وقبلها �لتقيت ثلة كرية من 

جبل  يف  �لق�صام  �لدين  عز  لكتائب  �مليد�ين  و�لقائد  �لزير،  خالد  منهم  �لع�صكري،  �لعمل 

، وقد ��صت�صهد �الأَخَو�ن رحمهما �هلل، وهنيئاً لهما �ل�صهادة.
36

�خلليل حممد عزيز

�مل�صجد  و�صاحات   1987 �صنة  نهاية  يف  �الأوىل  �النتفا�صة  �نطلقت  منذ  �أنه  و�أذكر 

بلغت  فقد  �الإ�رش�ئيلي.  �حلدود  حر�ص  قو�ت  مع  �ملو�جهة  من  فرت�ت  ت�صهد  �الأق�صى 

�لوقاحة و�لتبّجح باملحتل �أن يقتحم �صاحات �مل�صجد، و�أن يحا�رش �لنا�ص د�خل �مل�صجد 

�لت�صدي  يف  �ل�صبان  هوؤالء  �صارك  �لذين  ومن  �ملر�بطني،  من  وكنت  بالغاز،  وي�رشبهم 

لقو�ت �الحتالل. وقد �رشبونا بالغاز حتّى كدنا نختنق د�خل �مل�صجد ويف باحاته لكرثة 

ما تعر�ص �مل�صجد ل�رشب �لغاز.

ِمْن  �جلمعة  وخطبت  و��صتباحها،  �لكويت  دولة  ح�صني  �صد�م  غز�  �لفرتة،  هذه  ويف 

على منب م�صجد �صور باهر، و�ألقيت بالالئمة على �صد�م، ومن �لنا�ص من قام �صدي 

فقلت لهم: �صد�م طاغية، وقال عن �لقر�آن �إنه ال ي�صلح لهذ� �لزمان، وخرب على �الأمة 

كثري�ً بهذ� �لغزو. وبعد هذه �خلطبة بليلتني �عتقلت �إد�رياً �صتة �أ�صهر...

االعتقال اإلداري:
�أعود  �أ�صهر، و�إذ� بي  مل ي�ص على خروجي من �ل�صجن و�الإفر�ج عني �صوى �صتة 

�إذ�  �أن حتتاط  �أ�صجن، ولكن هيهات  �أال  �لثالثة. وقد حر�صت  للمرة  �ل�صجن  �إىل  �أدر�جي 

وقع �لقدر. ففي �الأ�صبوع �الأخري قبل �العتقال، كان الأخي �الأ�صغر عر�ص وحفل زفاف، 

لكن يف  �لنوم،  بعيد�ً عن غرفة  �لر�حة،  من  الأنال ق�صطاً  ��صتلقيت  �لليلة  تلك  �لتعب  ومن 

�لنوم، وما  لكن غلبني  فاأنطلق،  �أعود  �أن  قبل  �لبيت، ويف ح�صني ولدي م�صعب  حميط 

حممد عزيز ر�شدي )1969–1993(: ولد يف خميم �لعروب قرب �خلليل لعائلة هجرت من قرية �لفالوجة �صنة   
36

1948. �أكمل تعليمه يف معهد �ملعلمني يف ر�م �هلل، وكان رئي�صاً ملجل�ص �لطلبة و�أمري �لكتلة �الإ�صالمية. ن�صط يف 

�صفوف حما�ص بعد ��صتعال �النتفا�صة �الأوىل، و�عتقل عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين. قاد كتائب 

�لق�صام يف منطقة �خلليل و�صارك يف عدد من عملياتها و�أ�رشف وخطط لعدد �آخر. ��صت�صهد يف ��صتباك م�صلح 

يوم توقيع �تفاق �أو�صلو Oslo يف و�دي �صعري قرب �خلليل؛ يوم 1993/9/13 وبينما كان يوقع �تفاق �أو�صلو، 

كان �ل�صهيد يعلن بدمه ��صتمر�ر �لثورة حتى حترير فل�صطني، حيث ��صت�صهد يف �أثناء ��صتباك م�صلح مع قوة 

حمد�ن،  �لرحمن  عبد  و�ل�صهيد  �لزير،  خالد  و�ل�صهيد  طقاطقة،  حممد  �ملجاهد  و�إخو�نه  حا�رشته  �صهيونية 

�إبر�هيم �صالمة يف و�دي �صعري بعد �ن�صحابهم من موقع عملية �صّد �الحتالل. و�آثر �ل�صهيد �لقتال  و�ل�صهيد 

حتى يغطي على �ن�صحاب �إخو�نه، �إىل �أن ��صت�صهد بعد �أن �أ�صابه �صاروخ يف ر�أ�صه مبا�رشة.
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�لباب.  �أفتح  �أن  ينادي  �ملخابر�ت  ورجل  �لباب،  وقرع  �جلر�ص  رنني  على  �إال  �صحوت 

و�أخذت بال�صبي �إىل غرفته، وفتحت �لباب وفت�صو� �لبيت، وباأمر �عتقال قيدوين و�صارو� 

بي �إىل �مل�صكوبية، الأمكث عدة �أيام، �أبلّغ بعدها باأمر �عتقال �إد�ري من وزير دفاع دولة 

�ملحكمة  �أمام  عني  وتر�فع   ،Moshe Arens �آرن�ص  مو�صيه  يومذ�ك  وكان  �الحتالل، 

�الأ�صتاذ عبد �ملالك دهام�صة. وقدمت �لنيابة ملفاً �رشياً للقا�صي، �دعت فيه �أن يل عالقة 

باختطاف  قامو�  �لذين  �ل�رش�حتة،  �لنمر  و�أبو  �ملبحوح  وحممود  ن�صار  حممد  باالإخوة 

�جلنديني �الإ�رش�ئيليني �إيالن �صعدون و�آيف �صا�صبورت�ص.

�إىل  ترحيلي  مّت  وبعدها  �أ�صهر،  �صتة  �حرت�زي  �إد�ري  بحكم  �لقا�صي  قر�ر  �صدر 

�الأ�صتاذ  منهم  �لفل�صطيني،  و�لد�خل  �لقد�ص  من  �صبان  ��صتقبلني  حيث  نيت�صان،  �صجن 

حممد �صو�ن �الأمني �لعام الحتاد �ملعلمني، و�الأخ فريد �أبو مّخ من باقة �لغربية، وكالهما 

يق�صيان حكماً �إد�رياً.

ع�صت و�الأخ )�أبا عز�م( فريد �أبو مّخ يف حجرة و�حدة ب�رشيرين، وال تت�صع لغرينا. 

و�إن كان لل�صجن �أحز�نه وال نتمناه الأحد، �إالّ �أن لقائي �الأخ �أبا عز�م و�الإخوة كذلك �أدخل 

فكان  عابر�ً،  لقاًء  �إال  �لتقينا  �أن  ي�صبق  ومل  �حلياة.  تتجدد  �للقاء  يف  الأن  �ل�رشور،  عليهم 

�للقاء حار�ً، وحتدثنا عن ذكريات �ملا�صي وعن م�صتقبل هذ� �ل�رش�ع، مع متابعة الأخبار 

�ل�صاعة من خالل �ملذياع و�لتلفزيون �الأبي�ص و�الأ�صود.

�أنهى �الأخ فريد �أبو مّخ �صنة �أو يزيد من �عتقاله �الإد�ري، يف ق�صية ملف �رشي ح�صب 

�دعاء�ت �ملخابر�ت يتعلق بحيازة �صالح، ثّم �أفرج عنه، وقمنا، وقام �ملعتقلون يف ق�صمنا 

�لتي ال تت�صع الأكرث من  �ملجاورة  �الإد�ريني، ثالثة يف �حلجرة  �أربعة من  بود�عه، وبقي 

�ملجل�ص  �لقادر، ع�صو  �الأخ حامت عبد  �لتجول. و�نتقل عندي  ثالث ينع  �ثنني، ووجود 

�لرئي�ص �حلايل  �لثوري حلركة فتح، وبقي يف �حلجرة �ملجاورة �الأخوين �رشي ن�صيبة، 

�ل�صيا�صة،  و�أحاديث  �لنقا�صات  يف  وقتنا  نق�صي  �ل�صويكي،  وكمال  �لقد�ص،  جلامعة 

ومطالعة �لكتب، و�أنهى �جلميع فرتته �الإد�رية ثالثة �أ�صهر لكل و�حد، �إال �أنا ف�صتة �أ�صهر 

�أم�صيتها وخرجت.

ويف ليلة من �لليايل ونحن نيام، و�إذ� بجرذون كبري بحجم �لقط، يزحف يف طريقه من 

من  قريباً  و�صل  حتى  ثانية  رجع  لكنه  �لغطاء،  فنف�صت  تو�صطني  حتى  �لقدمني  �أ�صفل 

ر�أ�صي. فقمت من �لنوم وقام �الأخ حامت، و�أغلقنا عليه م�رشف �لدورة بقارورة حتى ال 
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يهرب من �ملوت، و�صيقنا عليه حتى قتله �الأخ حامت بع�صا �ملكن�صة. وطريقه كانت �إلينا 

عب �لت�صلق من �لطابق �الأر�صي �إىل �لطابق �لثالث عب �ملجاري.

وجمعتنا  �للبناين،  �هلل  حزب  ومن  �لعامة،  �لقيادة  من  �صبان  �ل�صجن  يف  معنا  وكان 

�أحاديث عن �ملقاومة، وعن �ل�صاحة �للبنانية بعد �حلرب �الأهلية و�حتالل  “�ل�صاحة” يف 
�ل�صهاينة للجنوب.

مجزرة رهيبة وحرب الخليج:

وذ�ت �صباح، و�إذ� باأخبار غري �صارة وجمزرة رهيبة ح�صلت د�خل �مل�صجد �الأق�صى، 

وذهب �صحيتها ع�رشون �صهيد�ً من �لقد�ص، ومن �لد�خل �لفل�صطيني و�لقرى �ملحيطة، 

�ل�صامي، و�ل�صهيد عالء عا�صور، �لذي �صيطر على �صالح �جلندي  �أين  �ل�صهيد  ومنهم 

�الإ�رش�ئيلي عند باب �ملغاربة، ومل يفلح يف ��صتعماله، فمزقوه بالر�صا�ص، وتناثر ر�أ�صه، 

رحمهم �هلل جميعاً، وحمله �الأخ زكريا جنيب بني يديه وهو م�رشج بدمائه.

هذ� هو �إجر�م �الحتالل، حتى يف دور �لعبادة ت�صيل بالدم �أبُطح، فجاء �لرد مدوياً على 

يد �ملجاهد عامر �أبو �رشحان، �لذي فجر ثورة �لغ�صب بال�صكاكني، فقتل ب�صكينه ثالثة 

وبعدما  بعدها،  تعافى  ثّم  �أرهقوه،  حتى  و�آذوه  و�عتقلوه  حا�رشوه  ثّم  �ل�صهاينة،  من 

�أم�صى ع�رشين �صنة من عمره خرج يف �صفقة وفاء �الأحر�ر.

ولي�ص مبعزل عما يجري يف �خلارج، فحرب �خلليج كانت حا�رشة، و�لغزو �الأمريكي 

لدول �خلليج بحجة طرد �صد�م من �لكويت �ألقى بظالله وجثم على �صدر �ملنطقة. وبدعم 

�ملتحدة،  لالأمم  �لتابع  �الأمن  جمل�ص  من  �رشعيته  �لغزو  هذ�  �أخذ  �لتحالف،  دول  من 

يف  �لعي�ص  لها  وطاب  �صد�م،  من  حررتها  �أن  بعد  �لكويت،  �أر�ص  �لقو�ت  هذه  ودخلت 

�ملنطقة، ويف دول �خلليج حتى يومنا هذ�. و�نكفاأ �صد�م �أمام هذ� �لغزو، وحتررت �لكويت 

بعد �أن عاث بها �صد�م ح�صني ف�صاد�ً، ونهبها وقتل �أبناءها و��صتباحها، ولوال هذه �حلرب 

�أر�ص فل�صطني، وقد كانت �نفجار�تها تدوي على مقربٍة منا،  �إىل  ما و�صلت �صو�ريخه 

وعادت �ملنطقة فري�صة لالحتالل.
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الخروج من السجن:
وم�صت �الأ�صهر �ل�صتة، وكانت ثقيلة �لظل، وخرجت من �ل�صجن بتاريخ 1991/3/1، 

�لعر�قي،  �ل�صعب  وهالك  �لكويت  بدمار  �خلليج  حرب  و�نتهت  �صد�م،  �حتالل  و�نتهى 

�أهلك �حلرث  �إال  �أر�ص  �لبعث يف  له �صد�م �حل�صار و�لدمار، فما نزل حزب  �لذي جلب 

و�لن�صل.

ال  منا�صبة  وهذه  و�الأحباب،  �لقربى  وذوو  �الأهل  و��صتقبلني  �ل�صجن  من  خرجت 

�لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  رئي�ص   
37

�صالح ر�ئد  فال�صيخ  �ملهنئني،  من  �أحد�ً  تفوت 

�لفل�صطيني، وب�صحبته �الأخ في�صل �حل�صيني، رحمه �هلل، و�لدكتور �أحمد �لطيبي كانو� 

�ملنطقة.  له  تتعر�ص  وعما  حولنا،  يجري  عما  �حلديث  يف  �ملتفاعلني  ومن  �ملهنئني،  من 

�أبو جابر،  �صامل  ��صمه  �صاب بدوي من ر�هط،  �لثاين تعرفت على  �عتقايل  وكنت خالل 

وطو�ل �ل�صجن �أقمنا عالقات جيدة، ومل يظهر عليه ما يريب... وال �أريد �أن �أظلم �لرجل، 

ورمبا كان �صحية ل�صبكة من ور�ئها �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي، لكن تبادلنا �لزيار�ت وفتحت 

معه باب �لعمل �جلهادي و�آلية �لت�صليح بعد �صنة من خروجنا من �ل�صجن، و�أنا �أعرتف 

�أن �أح�صن �لظن بهذ� �لرجل، ما ورطني فيما بعد بق�صية كنت يف غنى  باأنني �أخطاأت يف 

عنها، ودفعت �صّت �صنو�ت �أخرى من عمري يف �ل�صجن، و�إخوة �آخرين معي ق�صو� من 

�أعمارهم يف �ل�صجون �صنتني وثالث �صنو�ت، و�صاأحتدث عن ذلك يف موقعه.

كانت يل �صبكة عالقات تنظيمية د�خل فل�صطني �ملحتلة، كما ذكرت يف يافا ويف �لنقب 

و�أم �لفحم و�لنا�رشة و�صفا عمرو. وهذ� �لن�صيج �أقلق �الحتالل، ولهم عيون كثرية يف كل 

حارة من هذه �ملدن وقر�ها، وتعر�صت مل�صايقات موؤملة وموؤذية �أيام �أن كنت يف �لتحقيق، 

و��صتدعي كثرٌي ممن كانو� يف هذه �لقرى و�ملدن، للتحقيق معهم عن �لعالقة �لتي تربطني 

ُل عن �ل�صيخ ر�ئد �صالح وعن 
َ
�ْصاأ

ُ
بهم، وكلها كانت يف �ل�صليم و�حلمد هلل. وكثري�ً ما كنت �أ

�آلية غ�صيل �الأمو�ل، ونقلها من �خلارج �إىل �لد�خل، وعن عالقته بحما�ص.

رائد �شالح �شليمان )1958– (: ولد يف �أم �لفحم �أحدى �ملدن �لفل�صطينية �لتي �حتلت �صنة 1948، وح�صل على   
37

بكالوريو�ص �رشيعة �إ�صالمية من جامعة �خلليل. �صاعر، �أ�صهم يف تاأ�صي�ص �حلركة �الإ�صالمية د�خل فل�صطني 

تاأ�صي�ص  و�أ�صهم يف  �الإ�صالمية،  ل�صان حال �حلركة  ال�رشاط  1948، و�صغل رئا�صة حترير جملة  �ملحتلة �صنة 

عدد من �جلمعيات �خلريية. جنح يف رئا�صة بلدية �أم �لفحم لثالث دور�ت متتابعة، و��صتقال من رئا�صة �لبلدية 

ليتفرغ لقيادة �حلركة �الإ�صالمية د�خل فل�صطني 1948 �جلناح �ل�صمايل، وملتابعة ق�صية �مل�صجد �الأق�صى. �عتقل 

عدة مر�ت يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين لدفاعه عن �مل�صجد �الأق�صى، ولقب بـ“�صيخ �الأق�صى”.




